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Wprowadzenie

Różnorakie związki sztuki dźwięków i religii chrześcijańskiej na prze-
strzeni wieków uzasadniają stawianie pytań o miejsce polskiej muzyki reli-
gijnej w dziejach Europy. Mimo zmiennych uwarunkowań historycznych
i geopolitycznych religijna twórczość muzyczna — ludowa czy artystyczna —
zawsze bowiem istniała, rozwijała się i służyła ukierunkowywaniu ducha
ludzkiego ku temu, co najwyższe, najlepsze, co boskie.

„Rdzeń piękna — Boskość — pisał ongiś Bohdan Pociej — zobowiązuje do
najwyższego z możliwych do osiągnięcia poziomu estetyczności. A cóż do-
piero, kiedy sztuka, każda ze sztuk według swojej specyfiki, podejmuje reli-
gijny temat! Sztuka religijna godna tego miana musi być zawsze sztuką
o najwyższym poziomie wartości estetycznej”1. Muzyka religijna jest takiej
oto sztuki przypadkiem szczególnym.

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, stanowi przegląd badań nad
muzyką religijną — umiejscowioną między kulturami i epokami — z perspekty-
wy początku XXI wieku. Jednocześnie jest ona kontynuacją dotychczasowych
rozważań naukowych, prowadzonych od kilku lat w Instytucie Muzyki Uni-
wersytetu Śląskiego w Cieszynie, a zwieńczonych dwoma już tomami publika-
cji. Dodajmy, że autorami prac w tym tomie, podobnie jak w poprzednich, są
znani badacze polskiego repertuaru religijnego wywodzący się z akademickich
ośrodków całej Polski, z Uniwersytetem Śląskim włącznie.

W pierwszej grupie artykułów znajdują się prace z zakresu etnologii
i folklorystyki. Dalej zamieszczono teksty podejmujące aspekt religijny

Wprowadzenie 7

1 B. P o c i e j: Czy istnieje dzisiaj w Polsce religijna kultura muzyczna? W: Współczesna pol-
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S. D ą b e k, A. Z o ł a. Lublin 1992, s. 50.



w muzyce w perspektywie historycznej: od epoki baroku po czasy
współczesne. Dokonywany jest w nich opis i (niejednokrotnie) analiza pol-
skiego repertuaru religijnego, prezentowane są sylwetki mało znanych mu-
zyków — twórców muzyki religijnej, wreszcie stawia się pytania o inspiracje
religijne i o obecność sacrum w muzyce. Na zakończenie składają się arty-
kuły dotyczące repertuaru religijnego obecnego w żywej tradycji Kościoła
Polskokatolickiego.

Zbiór szesnastu artykułów otwiera praca Piotra Dahliga Śpiewacy wę-
drowni, lirnicy i ich repertuar jako odwzorowanie świata. Autor rozważa w niej
interesujący problem śpiewactwa wędrownego w perspektywie porównaw-
czej, interetnicznej.

Z kolei Ewa Sławińska-Dahlig w artykule Postać śpiewaka w ludowych
obrzędach pogrzebowych Polski Środkowej opisuje rezultaty własnych badań
terenowych przeprowadzonych w 2004 roku w 23 miejscowościach Polski
Środkowej, podczas których poddała analizie nie tylko repertuar pogrzebo-
wy, ale i przebieg samego obrzędu.

Religijny repertuar związany z okresem Wielkiej Nocy przedstawiony
jest w artykule Jacka Jackowskiego Muzyka w obrzędach i zwyczajach wielka-
nocnych ludu łowickiego. Szczegółowa charakterystyka obejmuje okres Tridu-
um Paschalnego i Poniedziałek Wielkanocny.

Część historyczną prezentowanej książki rozpoczyna artykuł Walentyny
Węgrzyn-Klisowskiej Barokowe „Lamento” Johanna Georga Clementa z katedry
wrocławskiej, w którym autorka opisuje autograf wrocławskiego kapelmi-
strza katedralnego, sytuując go na tle śpiewów epoki.

W stronę muzyki barokowej zwraca się też Anna Bywalec-Fojcik w arty-
kule Religijna monodia akompaniowana początku XVII wieku. Zestawienie do-
świadczeń polskich i włoskich na podstawie wybranych przykładów z twórczości
Zieleńskiego i Kapspergera. Szczegółowa prezentacja materiału porównawcze-
go obejmuje podstawę źródłową, ujęcia fakturalne, warstwę słowną i archi-
tektonikę kompozycji; dotyczy zarówno zagadnień ściśle muzycznych, jak
i związków słowno-dźwiękowych.

Z kolei Magdalena Chrenkoff, przenosząc nas w obszar muzyki XIX wie-
ku, w tekście Pieśni religijne Stanisława Moniuszki... dokonuje podziału i cha-
rakterystyki tego — złożonego z zaledwie 30 utworów — repertuaru twórcy
Halki.

Zagadnieniem kształcenia organistów w Polsce, formami tej edukacji
i związanymi z nią problemami zajmuje się ks. Tadeusz Przybylski w arty-
kule Z dziejów kształcenia organistów w Polsce w XIX wieku i w pierwszej
połowie XX wieku.

Sylwetki mało znanych muzyków: ks. Józefa Łasia — związanego z Kra-
kowem, i ks. Teodora Raka — mieszkańca Śląska, prezentują odpowiednio
księża archidiecezji krakowskiej i katowickiej: ks. Stanisław Ziemiański SJ
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(artykuł pt. Ks. Józef Łaś SJ (1907—1990) — pisarz i kompozytor) oraz ks.
Wiesław Hudek (artykuł pt. Ks. Teodor Rak, muzyk nieznany. W setną roczni-
cę urodzin).

Renata Skupin koncentruje się wokół Misterium Wyzwolenia Marcina
Błażewicza, utworu przeznaczonego na chór, orkiestrę i live electronic. W ar-
tykule W poszukiwaniu transcendencji. Sacrum a orientalne inspiracje w twór-
czości Marcina Błażewicza autorka rozważa idee, wątki i fenomeny poru-
szające wyobraźnię kompozytora.

Bogumiła Mika w pracy Suplikacje „Święty Boże” i ich muzyczny rezonans
wychodzi od związków suplikacji z aklamacją Trishagion występującą do
dziś w liturgii praktycznie wszystkich obrządków chrześcijańskich, by w za-
kończeniu rozważyć sposoby obecności w muzyce tej ważnej dla polskiego
ludu modlitwy błagalnej.

Poszukiwania religijnych inspiracji w muzyce Aleksandra Lasonia i tro-
pienia jej przejawów w warsztacie twórcy podejmuje się Magdalena Stoch-
niol w artykule Przeżycie estetyczne twórcy a kształt dzieła muzycznego.
O toposach muzycznych w twórczości Aleksandra Lasonia na podstawie „III Sym-
fonii 1999”.

Wątek śląski kontynuuje Anna Kochańska w swojej analizie twórczości
Józefa Świdra. Badaczka prezentuje rezultat swych dociekań w tekście Józefa
Świdra twórczość o tematyce religijnej w kontekście twórczości kompozytorów
śląskich.

Poza obszar religijnej muzyki polskiej zdecydowanie wykracza Kazimierz
Płoskoń pracą „Passio” Arvo Pärta. Między tradycją katolicką a prawosławną.
Jego analiza indywidualnych cech kompozytorskiego stylu Pärta sytuuje
tytułową (dla tego zbioru artykułów) muzykę religijną na swoistym „pogra-
niczu kultur” i zachęca do podejmowania dalszej naukowej refleksji związa-
nej z obszarem już nie tylko polskim.

Dwa ostatnie artykuły w tomie dotyczą repertuaru religijnego w Kościele
Polskokatolickim. Przedstawiciele tego Kościoła: ks. Mirosław A. Michalski
i ks. Bogdan M. Skowroński, dostarczają informacji o pieśniach maryjnych
i bożonarodzeniowych odpowiednio w artykułach: Kult Maryi w Kościele
Polskokatolickim na przykładzie wybranych pieśni maryjnych i Rola pieśni
bożonarodzeniowych, kolęd i pastorałek w kształtowaniu osobowości i duchowo-
ści wiernych Kościoła Polskokatolickiego.

Oddając w ręce Czytelników niniejszy tom rozważań nad muzyką reli-
gijną, redaktorki żywią nadzieję, iż pobudzi on do dalszej refleksji i zachęci
do szerszego zainteresowania związkami sztuki muzycznej i religii.

Krystyna Turek
Bogumiła Mika
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Piotr Dahlig

Śpiewacy wędrowni, lirnicy i ich repertuar
jako odwzorowanie świata

Postacie śpiewaka-muzyka wędrownego, lirnika, starca, dziada żebracze-
go przyciągały uwagę literatów, folklorystów, etnografów w Europie Środko-
wo-Wschodniej od pierwszych dekad XIX wieku. W literaturze
romantycznej lirnik odgrywał rolę poety, śpiewaka i proroka; na dworach
ziemiańskich bywał częstym gościem, odwiedzał dziedzińce przyklasztorne
i kościelne, zwłaszcza w czasie świąt patronalnych. Lirnicy bywali nie tylko
na uroczystościach religijnych, ale i na większych targach i jarmarkach. Jesz-
cze w latach dwudziestych XX wieku oceniano liczbę śpiewaków-lirników
na Ukrainie na ok. 30001. W XIX, a zwłaszcza na początku XX wieku po-
święcano lirnikom artykuły z zakresu etnografii ukraińskiej2. Dość liczne
wiadomości o dziadach i lirnikach znajdujemy w polskich źródłach etnogra-
ficznych, zwłaszcza w pracach Oskara Kolberga3. Kwerendy źródłowe
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1 V. N o l l: Moral’nij avtoritet ta suspil’na rol’ slipih bardiv v Ukraïni. „Rodovid. Naukovi
zapiski do istorii kul’tury Ukrainy” [Kiev] 1993, No 6, s. 16.

2 W. G o r l e n k o: Kobzari i lirniki. „Kievskaâ starina” 1884, T. 1; A. M a l i n k a: Lir-
nik Evdokim Mykitovič Mokroviz. „Kilevskaâ starina” 1894, T. 9; W. G n a t û k: Lirniki. „Etno-
grafičnij zbirnik” 1896, T. 2; E. K r i s t: Kobzari i lirniki Harkovskoj gubernii. „Sbornik Har’k.
Ist. Filol. Obšč.” 1902, T. 15; S. M a s l o v: Lirniki Černigovskoj i Poltavskoj guberni. „Sbornik
Har’k. Ist. Filol. Obšč.” 1902, T. 13; W. D o m a n i c k i j: Kobzari i lirniki Kievskoj gubernii.
Kijew 1903; G. C h o t k i e w i c z: Nieskol’ko słow ob ukrainskich banduristach i lirnikach.
„Etnograficzeskoje obozrenije” 1903, No 2; P. D e m u c’k i j: Lira i jij motiwi. Kiïv 1903;
V. B o r ž k o v s k i j: Lirniki. „Kievskaâ starina” 1889.

3 P. D a h l i g: Instrumentarium muzyczne w dziełach Oskara Kolberga. „Muzyka” 1988,
nr 3, s. 72; J. K a r ł o w i c z: Narzędzia ludowe na wystawie muzycznej w Warszawie na wiosnę
r. 1888. „Wisła” 1888, T. 2, s. 435.



i opracowania na temat lirników na ziemiach polskich zrealizowali w ostat-
nim ćwierćwieczu XX wieku Anna Kopeć-Bednarska4, Zbigniew Przeremb-
ski5; ostatnio (2003) powstała też etnologiczna praca Piotra Grochowskiego
na temat stanu żebraczego6. Badania instrumentologiczne nad 32 lirami
w muzeach polskich przeprowadził w 1989 roku Ulrich Wagner.

Śpiewacy, lirnicy, dziadowie, żebracy tworzyli grupę złożoną i niejedno-
rodną pod względem kompetencji muzycznych, stopnia wędrowności oraz
wieku. Kompetencje układały się tak jak w praktyce ludowej: przypominały
piramidę, której tylko wierzchołek oznaczał zawodową elitę muzyczną.
Reszta zajmowała się — poza śpiewem — modlitwami za zmarłych i usługa-
mi pogrzebowymi, handlem dewocjonaliami, lecznictwem. Brak zabezpie-
czenia starości, niechęć bycia ciężarem dla bliskich, nierzadko złe
traktowanie przez własną rodzinę przyczyniały się do powiększania zastę-
pów wędrownych żebraków, których szlaki były wyznaczone przez rytm jar-
marków i odpustów, a także podział na strefy działalności. Już w XIX wieku
nazywano grupy żebraków „korporacjami”, które chroniły się przed
wpływami zewnętrznymi m.in. własnym żargonem — językiem „libijskim”.
Dziadowie-lirnicy na Ukrainie to grupa „półwędrowna”. Opuszczali swe
domy na pół roku i śpiewali w miejscach odległych o 200 i więcej kilome-
trów od miejsca zamieszkania. Wędrowali od Wielkanocy do jesieni albo od
jesieni do Wielkanocy. Mieli na ogół własne domy, rodziny, przynosili bli-
skim niemałe zarobki. Nie śpiewali jedynie w rodzinnych okolicach.
Przebywając w domu, trudnili się rzemiosłem, na jakie pozwalało niedowi-
dzenie lub ślepota. Wędrowny tryb życia podporządkowany był zatem kre-
owaniu niezwykłości, wyjątkowości osoby.

Ożywienie zainteresowań śpiewakami-muzykami wędrownymi na Ukrai-
nie, Białorusi, w Bułgarii w ostatniej dekadzie XX wieku i przyrost publika-
cji na ten temat pozwalają spojrzeć na problem śpiewactwa wędrownego
w szerszej, porównawczej perspektywie interetnicznej. Zainteresowanie to
wzbogaciło też instrumentologiczne niemieckojęzyczne prace na temat liry7
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4 A. K o p e ć - B e d n a r s k a: Lira jako polski instrument ludowy. Jej dzieje, budowa, re-
pertuar. Studium historyczno-folklorystyczne. Maszynopis pracy doktorskiej. Uniwersytet Wro-
cławski 1979; E a d e m: Zur Geschichte der Drehleier in Polen. In: Studia instrumentorum
musicae popularis. Vol. 6. Hrsg. E. E m s h e i m e r, E. S t o c k m a n n. Stockholm 1979;
A. K o p e ć - B e d n a r s k a: Z przeszłości liry korbowej w Polsce. W: Polskie instrumenty ludo-
we. Studia folklorystyczne. Red. A. D y g a c z i A. K o p o c z e k. Katowice 1981, s. 29—57.

5 Z.J. P r z e r e m b s k i: Innowacje w budowie liry korbowej w Polsce. „Muzyka” 1993,
nr 3—4, s. 91—106; I d e m: Korbova lira z Pol’šči. „Rodovid” 1995, No 2 (11), s. 43—56.

6 P. G r o c h o w s k i: Poruszyć skały. O sposobach i okolicznościach wykonywania pieśni
dziadowskich. „Czas Kultury” [Poznań] 2004, nr 2—3, s. 73—81.

7 M. B r ö c k e r: Die Drehleier. Ihr Bau und ihre Geschichte. Düsseldorf 1973; U. W a g -
n e r: Drehleiern. Katalog. Mannheim 1989.



o punkty widzenia społeczno-kulturowe. Autorzy kładą nacisk na odmienne
strony działalności śpiewaków-dziadów. I tak, Katia Michajłowa z Bułgarii
podnosi znaczenie wędrownego śpiewaka jako postaci — medium między
niebem a ziemią8. Białoruski etnomuzykolog, Aleksander Łoś, postrzega
śpiewaka-lirnika jako spadkobiercę kultu prasłowiańskiego9. Badacze
ukraińscy: Michajło Chaj10, Oleksi Oszurkewicz11, a także amerykański —
William Noll12, eksponują role społeczne lirników, którzy stanowili elitę
dawnego społeczeństwa wiejskiego. Zadaniem tej elity było z jednej strony
przechowywanie i szerzenie pobożności chrześcijańskiej, z drugiej zaś — do-
stosowywanie repertuaru do popularnych i zmieniających się oczekiwań es-
tetycznych słuchaczy rekrutujących się z różnych warstw społecznych.
Perspektywa religijna działalności lirników w badaniach ukraińskich ostat-
nich lat jest o tyle ważna, iż stanowi kompensację stanu badań. Religijny
składnik tradycji ludowej był odsuwany w cień nawet przez klasyków etno-
muzykologii ukraińskiej (na początku XX wieku), którzy szukali w folklorze
głównie walorów narodowotwórczych i wielkiej epiki z towarzyszeniem
bandury. W świetle nowszych badań interdyscyplinarnych okazuje się jed-
nak, że nawet pochodne eposu Rusi — dumy — mają podłoże wierzeniowe.
W swym prawzorze duma miała być bowiem modlitwą poległego bohatera
realizowaną w jego imieniu przez barda13. Dowartościowanie na Ukrainie
religijnego fundamentu folkloru jest ponadto przywracaniem prawdy do
obiegu naukowego. Trzeba pamiętać, że lirnicy byli obiektem szczególnej
nienawiści władzy sowieckiej. Lirnicy wędrowni, przemierzający wsie i mia-
sta, niełatwo poddawali się kontroli politycznej. Poza pieśniami religijnymi,
pozwalali sobie na przykład na satyryczne przyśpiewki o Stalinie i lamenty
o głodzie w latach kolektywizacji. W 1937 roku zorganizowano na Ukrainie
„festiwal” ponad 200 niewidomych lirników, po czym wywieziono ich na
step zimą i tam pozostawiono.

W Polsce w XIX wieku — w porównaniu do krajów wschodnio-
i południowosłowiańskich — nastąpiła, wydaje się, polaryzacja postaw wobec
śpiewaków wędrownych. O ile ludność chłopska, konserwatywna z natury
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8 K. M i c h a j ł o w a: Dziad wędrowny jako postać mediacyjna w kulturze ludowej
Słowian. W: Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś. Red. M. K a -
p e ł u ś, A. E n g e l k i n g. Warszawa 2002, s. 101—108.

9 A. L o s’: Genezis lirnickih spevaj i formy starčastva na Belarusi. „Rodovid” 1993, No 6,
s. 31—36.

10 M. H a j: Lirnic’ka tradiciâ âk fenomen ukraïnskoï duhovnosti. Na materiali doslidžen’
K. Kvitki ta notacij F. Kolessi. „Rodovid” 1993, No 6, s. 38—43.

11 Lirnic’ki pisni z Polissâ. Zapisi, vporadkuvannâ i primitki — Oleksi Ošurkewiča. Notni
transkripciï — Ûriâ Ribaka. Rivne 2002.

12 W. N o l l: Moral’nij avtoritet..., s. 16—26.
13 N. K o n o n e n k o: Epos ta plač: pro witoki ukraïns’koï dumy. „Rodovid” 1993, No 6,

s. 27—30.



i pod względem warunków życia, darzyła dziadów niezmiennym szacunkiem
i poczytywała jałmużnę za obowiązek oraz źródło pomyślności, o tyle w Kra-
kowskiem i Wielkopolsce, głównie w miastach, powstawały „parodye” trak-
tujące dziadów jako wyrafinowanych i bezwzględnych wydrwigroszów, któ-
rzy mieli uprawiać śpiew tylko jako rzemiosło przynoszące dochód i hulać
nocami w gospodach14. Warto tu dodać, że empiryczne socjologiczno-folklo-
rystyczne badania Borysa Ługowskiego15 nad śpiewającymi żebrakami, pro-
wadzone na Ukrainie (w Czernichowie) w latach 1924—1927, potwierdzają
czasami naturalistyczne, pełne przyziemnych konfliktów, opisy środowiska
żebraczego na ziemiach polskich z okresu wcześniejszego.

Problem zawodowego wędrownego śpiewania jest na tyle złożony, że
każdy obserwator może wyeksponować dowolną stronę zagadnienia. I tak,
dziadowie jawią się jako kontynuatorzy Homera, potomkowie starosłowiań-
skich szamanów, starożytnych filozofów wędrownych (cyników), średnio-
wiecznych wędrownych kaznodziejów. Teksty pieśni religijnych, które
śpiewali dziadowie, mogą pochodzić z wieków średnich, podobnie jak me-
lodie utrzymane w tonalności modalnej. Strofy niekiedy przypominają du-
chem wczesną mistykę franciszkańską czy treści dawnych misji ludowych,
naukę o sprawach ostatecznych, dostosowaną dla „maluczkich”. Dziadowie,
przechowując formy średniowiecznych zachowań religijnych, mogą być po-
strzegani jako pośrednicy między Kościołem (katolickim, grekokatolickim
i prawosławnym) a ludem Bożym. Jako depozytariusze głosów dawnych po-
koleń, lirnicy nieraz poczuwali się do osądu współczesności, ubolewając na
przykład nad schyłkiem swego autorytetu choćby wśród przedstawicieli du-
chowieństwa.

Właściwości lirnika-dziada są podobnie postrzegane w środkowej
i wschodniej części naszego kontynentu:
— dziad-żebrak-śpiewak, lirnik, kontestując osiadły tryb życia na wsi, był za-

razem integralną częścią dawnego społeczeństwa wiejskiego, spełniał ży-
wotne potrzeby społeczności i egzystował z jej ofiarności, miłosierdzia;
jego postawa, działalność i repertuar poruszały głębokie warstwy historii
i kultury oraz były otwarte na przekaz mityczny; dziad w szczególności
wcielał się na przykład w postać Łazarza;

— lirnik-dziad pozostawał jedynym profesjonalistą muzycznym w dawnej
kulturze ludowej i zapewne był w ogóle najstarszym sztukmistrzem;
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14 Ten profil dokumentuje np. dokumentacja Kolberga w Krakowskiem. Zob. Dzieła
wszystkie Oskara Kolberga. T. 6: Krakowskie. Wyd. 1. Kraków 1873. Reprint: Kraków—Poz-
nań—Wrocław 1977, s. 226—243. Wątki parodystyczne zanikają w tomach poświęconych
b. Galicji Wschodniej — Dzieła wszystkie Oskara Kolberga. T. 29: Pokucie, s. 24—26; T. 30,
s. 194, 263; T. 31, s. 9.

15 B. L u g o v s’k i j: Materiâli do ârmarkovogo repertuaru ta pobutu starcivstva v zahidnij
Černigivščini. Vstupne slovo Vil’âma Nolla. „Rodovid” 1993, No 6, s. 83—120.



— wykonanie muzyczne pozostawało nie tylko przekazem repertuaru, ale
i całościowym rytuałem, a ponadto — odwzorowaniem świata wyobraźni
słuchaczy; zdaniem wielu komentatorów polskich, „parateatr” żebraczy
to przemyślnie kreowany system zachowania; ubiór był świadomie styli-
zowany, pamięć — ćwiczona i pojemna (obowiązek poznania i opanowa-
nia wielu modlitw i pieśni), sposoby śpiewu — donośnego lamentu —
celowo modelowane, by wzruszać i przyciągać uwagę; wreszcie dziado-
wie mieli charakteryzować się zmysłem obserwacyjnym, znajomością
społecznych realiów, by zaspokajać ciekawość świata obecną także w izo-
lowanych społecznościach wiejskich.
Wydaje się, że wędrowni śpiewający żebracy stawali się przedstawiciela-

mi sztuki popularnej, przekraczającej bariery społeczne, bądź — innymi
słowy — nawiązywali do powszechnych i zakotwiczonych treści kultury, in-
tegrujących audytorium pochodzące z różnych warstw społecznych i krę-
gów wyznaniowych. Śpiewak odpustowy, jarmarczny słuchany był chętnie
zarówno przez prawosławnych, jak i przez katolików. Pieśni o upadku oby-
czajów, Sądzie Ostatecznym, pieśni maryjne i za zmarłych, jak wskazuje
przegląd monografii Kolbergowskich i literatury wschodniosłowiańskiej, na-
leżą do wspólnej części repertuaru katolickiego i prawosławnego.

Profesjonalizm dziadów zakładał wiedzę o całej palecie nastrojów poe-
tycko-muzycznych w odwiedzanym środowisku; przymuszał do reagowania
na zmieniające się upodobania muzyczne. Tym należy tłumaczyć fakt, że lir-
nicy grali także do tańca; a o jednym z lirników, zapuszczających się na zie-
mie centralne Polski, w kronice parafialnej z Iłży w 1849 roku zapisano, iż
utrudzony grą na weselu, zmarł. Z kolei pierwsze ukraińskie nagranie lirni-
ka w 1898 roku na Wołyniu rejestruje także romanse rosyjskie, chętnie
wówczas słuchane przez młodzież i starszych zarówno z miast, jak i ze
wsi16. Większość lirników działała na obszarze byłej Galicji, o czym świad-
czy liczba egzemplarzy instrumentów w muzeach polskich (najwięcej
w Krakowie). Na terenie tym lirnicy potrafili śpiewać po polsku i po ukraiń-
sku17. Tym się różnili od ukraińskojęzycznych śpiewaków-bandurzystów.

W literaturze i dokumentacjach pieśni dziadowskich dostrzec można kil-
ka „pięter” repertuaru. Najwyższy i najważniejszy poziom tworzy repertuar
religijny — psalmy, kanty (ros.), pieśni o świętych (np. o Mikołaju, Jerzym,
Aleksym, Helenie); środkowe piętro to pieśni o bohaterach świeckich, woj-
nach, czasem tworzone na kanwie średniowiecznych eposów itp.; wreszcie
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2 Muzyka...

16 B. Ł u k a n i u k: Pierwsze zapisy fonograficzne muzyki ludowej na Ukrainie (1898). Tekst
wykładu. Wydruk. Instytut Muzykologii UW. 2003.

17 W źródłach polskich nie ma oryginalnego nagrania pieśni w wykonaniu starca — dzia-
da żebraczego. W monografiach Kolbergowskich odnajdujemy prawie 300 zapisów pieśni
dziadowskich. Pieśni te przejęli śpiewacy ludowi, o czym świadczy ok. 250 nagrań po 1945
roku znajdujących się w zbiorach fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.



trzecie piętro — krąg pieśni mających nieco rozbawić słuchaczy, np. przy-
śpiewki kołomyjkowe. Rekapitulacją występu lirnika bywała jednak modli-
twa za zmarłych rodziców słuchaczy, czym lirnik powracał do swej
zasadniczej mediacyjnej misji między światami i epokami, między żyjącymi
i ich przodkami. Dopiero badania mogą wyjaśnić, czy rytuał śpiewu dzia-
dów można rozumieć także jako swoisty przekład — na język pojęć ludu —
logiki nabożeństwa kościelnego.

Piętrowy układ repertuaru, w całości zagospodarowywany przez profesjo-
nalistów ludowych, ilustrowany jest w ludowych typologiach repertuaru;
istnieje w nich — na przykład na Kaszubach — hierarchiczny podział na Boże
pieśni (nabożne), pieśni „światowe”— długie lub krótkie, i wreszcie pieśni
„psie” — dosadne, frywolne18. Ów podział w repertuarze dziadowskim łączy
się też z trójpodziałem świata na niebo, ziemię i podziemie, strukturą wierze-
niową utrzymującą się w kulturze ludowej, nie tylko europejskiej.

Lirnik jako postać mediacyjna między światem doczesnym a rzeczywi-
stością przodków musiał zachowywać w repertuarze cały przekrój świata

Piotr Dahlig18

Stanisław Wyżykowski (ur. 1927, Haczów) z Haczowa k. Krosna na Festiwalu Kapel i Śpie-
waków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w 2000 roku.

Fot. Piotr Dahlig.

18 T. G r a b o w s k i: O pieśniach ludowych na Kaszubach. „Muzyka Polska” 1937, nr 10,
s. 457—459.



doświadczanego przez słuchaczy. Reprezentował on rodzaj zintegrowanej,
archaicznej kultury, w której muzyk-pieśniarz, całkowicie zdany na audyto-
rium, był zarazem tej społeczności suwerenem. Spełniał funkcję zarówno
starożytnej wyroczni, jak i interpretatora dogmatu religijnego, począwszy od
czasów średniowiecznych. Dlatego też starzec-dziad-żebrak-lirnik-bard sta-
nowią konstelację „wcieleń” sztuki w społeczeństwie i zachęcają do namysłu
nad przemianami kulturowymi oraz nad powagą przesłania religijnego za
pomocą słowa-dźwięku-instrumentu.

Śpiewacy wędrowni, lirnicy... 19

2*

Niewidomy lirnik w Kutach (Huculszczyzna). 1934. „Świat” 1934, nr 18, s. 4.
Fot. [reprodukcja] Stanisław Stępniewski.



Piotr Dahlig

Travelling singers, hurdy-gurdy players
and their repertoire as a reflection of the world

S u m m a r y

The figures of the singer-travelling musician, hurdy-gurdy player, oldman, and beggar
captured the attention of writers, folklorists, and etnographs in Central and Eastern Europe,
starting from the first decades of the 19th century. In the Romantic literature, hurdy-gurdy
players performed the role of a poet, singer and prophet. The interest in travelling sin-
gers-musicians in Ukraine, Belarus and Bulgaria has intensified in the last decade of the 19th

century, and the number of publications has grown, making it possible to look at the prob-
lem of travelling singing from a wider and comparative perspective.

Singers-lyrists-beggars constituted a complex and nonhomogeneous group in terms of
their musical competences, extent of travelling and age. Beggar-singer-lyrist, contesting
a sedentary lifestyle in the village, was at the same time, an integral part of the former vil-
lage society, fulfilled vital needs of the society and lived from its generosity. His attitude,
activity and repertoire were open to deep layers of history and culture, and the mythic
message. In particular, the singer played the role of Lazarus. It was a lyrist who remained
the only musical professional in the former folk culture, and his musical performance re-
mained not only the message of the repertoire, but a whole ritual, and, above all, a reflec-
tion of the imaginative world of the listeners. In the literature and documentation of beggar
songs several “floors” can be detected. The highest and most important level is created by
the religious repertoire — psalms, cants (Russian), songs about saints (e.g. about Nicolaus,
George, Alex and Helen). The middle floor belonged to songs about lay heroes, wars,
sometimes created on the basis of Middle-Aged epic poems, and the like. Finally, the third
level constitutes the circle intended to slightly entertain the audience, e.g. Ukrainian folk
songs. However, recapitulation constituted a prayer for the listeners’ dead parents, whereby
the lyrist returned to his main mediating mission between the worlds and epochs, and be-
tween the living ones and their predecessors. The „floors” — like arrangement of the reper-
toire happen to be illustrated in folk typologies of the repertoire. Tripartition in the beggar
repertoire is also combined with a tripartite division of the world into heaven, earth and
underground, the religious structure remaining in the folk culture, not only the European
one.

Piotr Dahlig

Die Wandersänger, Drehleierspieler
und deren Lieder als Spiegelbild der Welt

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Figur eines Wandersängers mit Drehleierspieler, eines Greises, eines Bettlers haben
schon seit ersten Dekaden des 19. Jhs die mittelosteuropäischen Schriftsteller, Volkskundler
und Ethnografen ihre Aufmerksamkeit geschenkt. In der Literatur der Romantikzeit spielte
der Wandersänger die Rolle eines Dichters, Sängers und Wahrsagers zugleich. Das in der
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letzten Jahrzehnte des 20. Jhs immer größere Interesse an Wandersängern in der Ukraine, in
Weißrussland und in Bulgarien und immer mehrere Publikationen zu diesem Thema ma-
chen weit angelegte Vergleichsuntersuchungen möglich.

Sänger- Wandersänger mit Leierbegleitung- Greise- Bettler bildeten eine komplexe und
hinsichtlich deren Musikfähigkeiten, Wanderlust und Alter keine homogene Gruppe. Der
eine sesshafte Lebensweise auf dem Lande in Frage stellende Greis — Bettler — Wander-
sänger war zugleich ein Bestandteil der ehemaligen dörflichen Gemeinschaft, indem er bei
Bauern diente und von ihnen ausgehalten wurde. Seine Einstellung, Tätigkeit und Repertoire
waren von historischen, kulturellen und mythischen Elementen durchtränkt. Der Sänger ver-
körperte meistens einen Lazarus. Der bei Leierbegleitung auftretende Wandersänger war in
der alten Volkskultur der einzige Musikprofi; seine Ausführung sollte nicht nur ein
bestimmtes Repertoire übermitteln, sondern zu einem Ritual werden, in dem die Fantasie-
welt der Hörer zum Ausdruck kommen könnte. Die in der Literatur und in Sammlungen
enthaltenen Bettlerlieder lassen einige Stufen erkennen. Die höchste und wichtigste Stufe
bilden Kirchenlieder — Psalme, Heiligenlieder (z. B. Nikolaus, Georg, Alex, Helene). Der
mittleren Stufe gehören die den weltlichen Helden und den Kriegen gewidmeten Lieder, die
oft auf der Grundlage von mittelalterlichen Epen geschaffen wurden. Die dritte Stufe bilden
Lieder, die die Hörer belustigen sollten, z. B. Rundtanzlieder. Als eine Zusammenfassung
dient jedoch meistens das für verstorbene Eltern der Hörer verrichtete Gebet, womit der
Sänger auf seine eigentliche Vermittlermission zwischen Welten und Epochen, zwischen
Lebenden und deren Vorfahrern zurückkam. Die Stufenstruktur des Repertoires wird in
Volkstypologien des Repertoires veranschaulicht. Die Dreifachheit des Bettlerrepertoires
entspricht der nicht nur in europäischer Volkskultur geltenden Weltdreiteilung in Himmel,
Erde und Unterwelt.
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Ewa Sławińska-Dahlig

Postać śpiewaka w ludowych obrzędach
pogrzebowych Polski Środkowej

Obrzędy pogrzebowe mają swój początek w wierze, że śmierć jest proce-
sem1 i że należy pomóc duszy zmarłego w przejściu na „tamten” świat. Po-
magają duszy wszyscy, którzy biorą udział w obrzędzie, w największym
jednak stopniu śpiewak-przewodnik („śpiwok”, „śpiewok”, „prowadnik”),
który czuwa nad przebiegiem całego obrzędu, w słowach modlitwy oraz pie-
śni wypowiada się zarówno w imieniu umarłego, jak i w imieniu osamotnio-
nej i zrozpaczonej jego rodziny, jest mediatorem pomiędzy dwoma światami.
Śpiewak stanowi ostoję tradycyjnego repertuaru religijnego oraz wiedzy do-
tyczącej zwyczajów i obrzędów pogrzebowych. Jego działalność przyczynia
się do kontynuowania oraz utrwalania w wiejskiej społeczności nawyków
śpiewu i modlitwy przy zmarłym, jak również do ugruntowania określonego
światopoglądu, odczuwania przemijalności i marności świata doczesnego
oraz postawy wobec życia i śmierci, która nakazuje pokładać w Bogu nadzie-
ję na życie wieczne. Śpiewak jest żywym przykładem postawy bezinteresow-
nej — zostawiając swoje obowiązki, spieszy na każdy pogrzeb;
z poświęceniem służy człowiekowi w momencie granicznym, rozdzielającym
życie doczesne i życie ostateczne „przejściem” (tzn. śmiercią ciała).

22 1.1. yyy

1 Oznacza to, że śmierć nie następuje momentalnie, tylko stopniowo. Wśród responden-
tów istnieje kilka opinii na ten temat: dusza odchodzi (1) po trzech dniach od śmierci ciała;
(2) jak usłyszy dźwięk dzwonów bijących na jej pogrzeb, (3) jak trumna zostanie przysy-
pana ziemią. Por. H. B i e g e l e i s e n: Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu
polskiego. Warszawa 1930, s. 25, 176; J. B o h d a n o w i c z: Zwyczaje związane z wyprowa-
dzaniem zwłok na cmentarz. W: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 5: Zwyczaje,
obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Red. J. B o h d a n o w i c z. Wrocław 1999, s. 113.



Spośród najobszerniejszych studiów nad zwyczajami i obrzędami po-
grzebowymi w Polsce należy wymienić przede wszystkim prace Henryka
Biegeleisena2 i Adama Fischera3, a także Józefa Burszty4 oraz Oskara Kol-
berga (w poszczególnych tomach Dzieł wszystkich). Wymienione prace mają
ogromne walory etnograficzne, jednak niewiele znajdziemy w nich informa-
cji o pieśniach i praktyce śpiewu podczas czuwania przy zmarłym. Liczne
artykuły o zwyczajach i obrzędach pogrzebowych zostały opublikowane
w czasopismach „Lud”, „Wisła”, „Polska Sztuka Ludowa”, „Twórczość Ludo-
wa”, „Etnolingwistyka”, „Regiony” i innych. Niejednokrotnie ich autorzy
koncentrują się na wybranych mikroregionach czy nawet wioskach. Spośród
prac najnowszych, omawiających zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe
z terenu całego kraju, na uwagę zasługuje syntetyczna książka pod redakcją
Janusza Bohdanowicza5 (szkoda jednakże, że brak w niej wątków do-
tyczących śpiewu przy zmarłym). Istnieją też artykuły przekrojowe o pol-
skich pieśniach pogrzebowych, wśród nich m.in. prace Jacka
Kolbuszewskiego6, Jana Adamowskiego7 i Piotra Dahliga8. Poszczególne re-
giony kraju nie zostały opracowane równomiernie. Literatura przedmiotu
ukazuje lukę w badaniach nad obrzędami pogrzebowymi w Polsce Środko-
wej w stosunku do innych regionów kraju; na Śląsku tematykę tę podjęła
Krystyna Turek9, na Podlasiu — Janina Szymańska10, w Rzeszowskiem — Ma-
rianna Halicka11, na Kaszubach — Jan Perszon12, w Lubelskiem — Jan Ada-
mowski13 i inni.
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2 Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego...; U kolebki. Przed ołtarzem.
Nad mogiłą. Lwów 1929.

3 Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów 1921.
4 Szkice z dziejów wsi. Warszawa 1955; Zwyczaje i obrzędy pogrzebowe. W: Kultura ludowa

Wielkopolski. T. 3. Poznań 1967, s. 177—195.
5 Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 5...
6 Polska pieśń pogrzebowa. Prolegomena. „Polska Sztuka Ludowa” 1986, nr 1/2, s. 49—56.
7 Polskie pieśni pogrzebowe. „Twórczość Ludowa” 1994, nr 3—4 (26), s. 14—18.
8 Cechy regionalne śpiewów pogrzebowych w Polsce. W: Folklorystyka na przełomie wieków.

Red. K.D. K a d ł u b i e c. Cieszyn 1999, s. 288—314.
9 Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku. Katowice 1993; Ludowa

pieśń pogrzebowa jako prolegomena do badań interetnicznych. W: Kultura ludowa na pograniczu.
Red. K.D. K a d ł u b i e c. Katowice 1995, s. 69—82; Pieśń religijna w obrzędach przedpogrze-
bowych na Śląsku. W: Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze. Red.
K. T u r e k przy współudziale B. M i k i. Katowice 2004, s. 58—76.

10 Pieśni „pustych nocy”. „Etnolingwistyka” 1997/1998, nr 9/10, s. 211—252.
11 Śpiewy pogrzebowe. „Regiony” 1985, nr 1—4, s. 139—155; Śpiewy pogrzebowe z Grodzi-

ska. W: Ludowe zwyczaje pogrzebowe. [Materiały z sesji popularnonaukowej 28.10.1991. Zeszy-
ty naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie nr 2]. Red. K. R u s z e l. Rzeszów 1993,
s. 79—89.

12 „Ostatnia walka”. Wierzenia i rytuały w kaszubskiej „ars moriendi”. „Lud” 1998 [red.
J. B e d n a r s k i], T. 82, s. 27—46.

13 Pieśni pogrzebowe z okolic Biłgoraja. „Twórczość Ludowa” 1994, nr 3—4 (26), s. 48—54.



Niniejszy referat powstał w głównej mierze na podstawie własnych ba-
dań terenowych przeprowadzanych od stycznia do listopada 2004 roku
w 23 miejscowościach Polski Środkowej wśród 28 informatorów starszej ge-
neracji; w gronie badanych byli śpiewacy, jak również osoby pomagające
w śpiewie przy zmarłym, muzykanci i inni mieszkańcy wsi. Terminem „Pol-
ska Środkowa” określam obszar, w obrębie którego znajdują się takie regio-
ny etnograficzne, jak: Mazowsze (Łowickie, Rawskie), Małopolska Północna
(Opoczyńskie, część Kieleckiego) oraz Łęczyckie, Sieradzkie i ziemia wie-
luńska. Częściowo na obszarach znajdujących się w obrębie wymienionych
regionów zachował się do dzisiaj zwyczaj śpiewania przy zmarłym oraz „in-
stytucja” śpiewaka-przewodnika. Obrzędy pogrzebowe ulegają jednak stop-
niowemu uproszczeniu i skróceniu. Coraz trudniej też o kontynuatorów tej
tradycji wśród przedstawicieli młodszego pokolenia.

Postać śpiewaka pogrzebowego

Sprawowanie funkcji śpiewaka-przewodnika wymaga poświęcenia, stałej
gotowości, ofiarnego dzielenia się swoim czasem i umiejętnościami. Jest to
posługa względem umarłego oraz cierpiących bliźnich, będąca swego rodza-
ju powołaniem, śpiewakiem pogrzebowym zostaje się bowiem dobrowolnie,
z chęci i zamiłowania. Człowiek pełniący tę funkcję musi być obdarzony sil-
nym i czystym głosem, który wyróżnia go spośród innych mieszkańców da-
nej społeczności. Śpiewak czuwa nad całością obrzędu — prowadzi
wieczorne czuwanie przy zmarłym, towarzyszy konduktowi pogrzebowemu
w drodze do kościoła i na cmentarz; wygłasza mowy pożegnalne, modlitwy
za zmarłego, dobiera i wykonuje pieśni. Zdarza się też, że częściowo wyrę-
cza księdza (np. w modlitwie przed wyprowadzeniem ciała na cmentarz
oraz w modlitwie na cmentarzu). Sam jest źródłem wiedzy i pamięci o tra-
dycyjnych zwyczajach oraz melodiach i tekstach, jak również ich twórcą.
Śpiewak w podziękowaniu za posługę otrzymuje w domu żałoby tylko do-
bre słowo i poczęstunek („poczesne”, „poczestne”). Indagowani śpiewacy
opowiadali, że kiedy byli dziećmi, już wówczas przychodzili przysłuchiwać
się bądź śpiewać przy zmarłych. W pewnym momencie życia, po śmierci
przewodnika, przejmowali po nim teksty, zaczynali korzystać z zapamięta-
nych melodii i kontynuowali posługę. Uprzednio na omawianym terenie
przewodnikami w ogromnej większości byli mężczyźni, a kobiety jedynie
pomagały im w śpiewie; obecnie natomiast sytuacja jest odwrotna.

Ewa Sławińska-Dahlig24



Przebieg obrządku przy zmarłym

Powinności przewodnika śpiewów pogrzebowych realizują się na kilku
etapach. Pierwszym z nich jest wieczorne czuwanie przy zmarłym w przede-
dniu lub dwa dni przed pogrzebem (w zależności od tego, na kiedy został
wyznaczony pochówek, tzn. drugiego czy trzeciego dnia od daty śmierci).
Informatorzy nie używają na tę część obrzędu określenia „czuwanie”, lecz —
w zależności od regionu — „pogrzeb”, rzadziej „różaniec” lub „pieśni”. Prze-
bieg spotkania niemal w każdej wsi jest odmienny, zarówno w zakresie zwy-
czajów, jak i odmawianych modlitw oraz wykonywanych pieśni; zależny od
ustalonego przez lata schematu oraz inwencji śpiewaka-przewodnika. Na
ogół stałymi elementami są: różaniec, pieśni (szczególnie: Żegnam cię mój
świecie wesoły, O jak fałszywe wszystko, Cokolwiek w świecie jest, Chrystus Pan
jest mój żywot), śpiewy i modlitwy religijne (Wieczny odpoczynek, Dobry Jezu),
a na rozpoczęcie lub/i zakończenie odmawiana jest modlitwa w intencji du-
szy zmarłego, najczęściej Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Wieczny odpoczynek
(zwykle po trzy razy); ponadto, w niektórych wioskach modlitwa za
zmarłego14 lub/i mowa ułożona przez śpiewaka. Jeśli pogrzeb został zapla-
nowany trzeciego dnia po śmierci, to spotkania w pierwszy i drugi dzień są
niemal identyczne15.

Kolejnym etapem jest wyprowadzanie umarłego z domu. Śpiewak oraz
uczestnicy pogrzebu przychodzą godzinę przed przybyciem księdza, odma-
wiają różaniec lub inną modlitwę, śpiewają (zwykle Dobry Jezu i Wieczny od-
poczynek) i żegnają się ze zmarłym. Przed wyprowadzeniem zwłok przycho-
dzi ksiądz, który poświęca ciało i odmawia modlitwę za duszę zmarłego16.
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14 Np.: „O Boże Ojcze przedwieczny! Racz spojrzeć przychylnym okiem na dusze zo-
stające w czyśćcu i z upragnieniem ułaskawienia Twego wyczekujące. Racz na nie spojrzeć
o Boże jedyny, który nie żałowałeś jedynego Syna Twego podać pod straszne męki za nas,
grzeszników, i racz je uwolnić z mąk czyśćcowych, albo przynajmniej je złagodzić. Racz
wprowadzić ją (jego) do raju wiecznego i rozweselić światłością oblicza Twego przez Chry-
stusa Pana naszego”. Albo: „Zgromadziliśmy się, aby pożegnać naszą siostrę (naszego brata).
Jej (jego) śmierć napełniła bólem jej (jego) rodzinę i wielu z nas. Wszyscy bierzemy udział
w ich cierpieniu i wyrażamy im nasze współczucie. Chcemy być z nimi w ciężkiej dla nich
chwili. Wierzymy, że śmierć jest początkiem wiecznego, lepszego życia, a nasza rozłąka ze
zmarłą (zmarłym) jest przejściowa. Ufamy, że spotkamy się znowu z naszą siostrą (naszym
bratem) w domu naszego Ojca”.

15 Coraz częściej jednak zgon nie następuje w domu, lecz w szpitalu lub domu opieki
społecznej. Wówczas nie ma wieczornego czuwania; ciało jest przywożone do domu w dniu
pogrzebu albo nawet prosto do kaplicy lub kościoła.

16 Jeśli nie ma księdza, wówczas czyni to śpiewak. Moment wyprowadzania oraz poże-
gnania zmarłego z domownikami i miejscem zamieszkania jest — obok chowania ciała w gro-
bie — najbardziej bolesny dla żałobników.



Kondukt, na czele z krzyżem i chorągwią, zmierza do kościoła, w drodze
modląc się i śpiewając (zwykle Wieczny odpoczynek i Dobry Jezu)17. Po mszy
żałobnej kondukt kieruje się w stronę cmentarza, gdzie kapłan odprawia
krótkie nabożeństwo, po czym śpiewa (sam lub z pomocą organisty) Anioł
Pański albo Witaj Królowo i obydwaj odchodzą18. Pozostali, pod kierownic-
twem śpiewaka, odmawiają modlitwy (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wiecz-
ny odpoczynek) i śpiewają (np. Zmarły człowiecze, z tobą się żegnamy)
w intencji zmarłego19. Po pogrzebie odbywa się poczęstunek bądź uczta
pogrzebowa20 — „konsolacja” (łac. consolátio, o–nis — ‘pociecha, mowa pocie-
szająca’)21, nazywana też „konsulacją”, „stypą”, „pogrzybką” lub „pogrzyb-
kiem”.

Charakterystyka repertuaru

Na omawianym obszarze funkcjonuje kilkadziesiąt pieśni. Podobnie jak
w całej Polsce, są wśród nich głównie pieśni pochodzące ze śpiewników ko-
ścielnych (XVI—XVIII wiek), mające dwa źródła: katolickie (np. Zmarły
człowiecze, z tobą się żegnamy) i protestanckie (np. Już idę do grobu ciemnego
smutnego, Pogrzebmyż to ciało w grobie). Część z nich ma proweniencję lite-
racką (np. autorem pieśni Zmarły człowiecze, z tobą się żegnamy jest Franci-
szek Karpiński). Oprócz pieśni występują też śpiewy i modlitwy religijne
(różaniec, litanie, modlitwy, np. Anioł Pański; modlitwy za zmarłych: Wiecz-
ny odpoczynek, Dobry Jezu)22.
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17 Jeśli pogrzeb odbywa się w Wielkim Poście, to mogą być śpiewane pieśni wielkopost-
ne, np. Jezu w Ogrójcu mdlejący, Jezu Krzyżem podniesiony, Na nocleg był uwiedziony, Witaj,
Matko uwielbiona.

18 Dawniej ksiądz nie zawsze przychodził na cmentarz i wyręczał go śpiewak.
19 Śpiewak wypowiada intencję modlitwy i śpiewów, np.: „Za tę duszę oraz za wszyst-

kich, którzy spoczywają na naszym cmentarzu”.
20 Uczta pogrzebowa nie obowiązuje już śpiewaka, nie ma bowiem podczas tej uroczy-

stości ani modlitwy, ani śpiewu, a jedynie przyjęcie, w trakcie którego zaproszeni goście po-
cieszają rodzinę, wspominają zalety i dobre uczynki nieboszczyka, omawiają jego ostatnią
wolę, itp.

21 Ł. K o n c e w i c z: Nowy słownik podręczny łacińsko-polski. Warszawa 1936.
22 O podziale pieśni i śpiewów związanych z obrzędem pogrzebowym w Polsce pisali

m.in. J. A d a m o w s k i: Polskie pieśni pogrzebowe..., s. 14—18; P. D a h l i g: Cechy regional-
ne śpiewów pogrzebowych w Polsce..., s. 288—314; J. K o l b u s z e w s k i: Polska pieśń pogrze-
bowa. Prolegomena..., s. 49—56.



Współcześni śpiewacy używają najczęściej śpiewników wydanych
w pierwszej połowie XX wieku23, niektórzy — z uwagi na niedostępność
śpiewników lub ich zły stan — korzystają z odręcznie przepisanych zeszy-
tów. Śpiewak przechowuje i gromadzi teksty pieśni (udostępniając je też
osobom pomagającym mu w śpiewie). Śpiewniki — zakupione najczęściej
w Częstochowie lub w innych miejscach kultu — przekazywane są z pokole-
nia na pokolenie kolejnym przewodnikom24. Śpiewacy dysponują też kart-
kami, na których zapisane są m.in. pieśni zasłyszane w innej parafii, które
z czasem zostają zasymilowane.

Repertuar pieśni pogrzebowych jest specyficzny — z jednej strony należy
do zbioru utworów kościelnych, z drugiej jednak reprezentuje — przynaj-
mniej częściowo, w sposobie swego funkcjonowania — gatunek twórczości
ludowej. Każdy śpiewak dokonuje drobnych zmian w melodii; spowodowa-
ne to jest nie tylko zawodną pamięcią, ale także pomysłowością i inwencją
lub nieodpowiedniością danej melodii do jego głosu. Tym, co odróżnia pie-
śni pogrzebowe od całego repertuaru ludowego, jest istnienie tekstu (zapi-
su), co jest w tym przypadku w pełni zrozumiałe, zważywszy na długość
pieśni oraz niezbyt częste ich wykonywanie (w porównaniu z innym reper-
tuarem). Typowo ludowe jest również zróżnicowanie przestrzenne pieśni
(pod względem melodyki, doboru i sposobu ich wykonania). Dawniej każ-
da parafia, a nawet wieś miała „swoją melodię” i swojego śpiewaka-przewod-
nika (z czasem jednak te różnice zaczęły się zacierać)25.

Pieśni pogrzebowe są zróżnicowane tematycznie i dzięki temu śpiewak
dokonuje za każdym razem stosownego wyboru, biorąc pod uwagę postawę
religijną, charakter, osobowość czy wiek umarłego (istnieje specjalny reper-
tuar na śmierć dziecka, np. Czemuż tak rychło Panie, są też pieśni dla ludzi
dorosłych i starców itp.).

Pieśni wykonywane są w wolnym tempie, pełnym głosem, w sposób do-
stojny, zbliżony do mowy (charakterystyczne są pauzy w miejscach znaków
przestankowych). W znacznie oddalonych od siebie miejscowościach i re-
gionach etnograficznych pieśni mają pokrewne melodie. Wydaje się, iż jest
to związane z dwoma czynnikami: (1) z tekstu wynika określony schemat
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23 Dominuje Śpiewnik pogrzebowy i żałobny. Częstochowa (wyd. Tomasz Nagłowski S-cy
i S-ka) 1907, 1939.

24 Zdarza się jednak, że śpiewnik jest wkładany do trumny zmarłemu śpiewakowi. Wyni-
ka to z wiary w życie pozagrobowe oraz przeświadczenia, że zmarły będzie potrzebował na
„tamtym” świecie przedmiotów, których używał za życia. Zmarłego wyposaża się więc m.in.
w czapkę, zegarek, grzebień, lusterko, pieniądze, itp. oraz obowiązkowo w różaniec
i książeczkę do nabożeństwa.

25 Bywało, że zapraszano śpiewaka do innej miejscowości, ale przebieg wieczornego czu-
wania, a zwłaszcza melodie pieśni były na tyle odmienne, że mimo najlepszych chęci nie
mógł „zgodzić się” w śpiewie z uczestnikami czuwania.



melodyczny, dlatego też teksty pieśni są dość silnie zespolone z melodiami;
(2) repertuar ten (zarówno teksty, jak i melodie) rozprowadzali wędrowni
„dziadowie”, którzy byli związani niegdyś z obrzędami żałobnymi, ich obec-
ność na pogrzebach była wręcz obowiązkowa („Na każdym weselu swat, na
każdym pogrzebie dziad”)26.

Do najczęściej praktykowanego modelu wykonawczego należy nastę-
pujący: (1) śpiewak wraz z mężczyznami wykonuje zwrotkę, po czym kobie-
ty powtarzają jej drugą część („powtór”) itd.; rzadziej (2) śpiewak wraz
z osobami towarzyszącymi śpiewa zwrotkę, po czym pozostali zgromadzeni
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Władysław Chachuła (ur. 1935, Ciebłowice Małe, powiat tomaszowski; zamieszkały tamże).
Fot. Ewa Sławińska-Dahlig.

26 A. F i s c h e r: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego..., s. 215. O związkach „dziadów”
z pogrzebem wspomina m.in. A. N o w i c k a - J e ż o w a: Pieśni czasu śmierci. Studium z hi-
storii duchowości XVI—XVIII wieku. Lublin 1992, s. 331.



powtarzają drugą część zwrotki („powtór”) itd.; lub (3) śpiewak wraz z po-
mocnikami wykonuje całą pieśń (bez powtórzeń).

Obrzędy żałobne ukazują ważną rolę śpiewaka w pożegnaniu umarłego
i przeprowadzeniu go „do Pana”. Modlitwy i śpiewy ofiarowane za duszę
mają zapewnić jej dobre przejście, odpuszczenie grzechów oraz pomóc
w zbawieniu. Mają też ochronić żywych przed powrotami duszy oraz za-
gwarantować im spokój i czystość sumień. Śpiewacy twierdzą, że śpiew jest
też modlitwą, a nawet, że ma on zdwojoną siłę, natomiast modlitwa grupo-
wa w jednej intencji nabiera jeszcze większej mocy.
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Stanisław Żaczek (ur. 1930, Złaków Kościelny, powiat łowicki; zamieszkały tamże).
Fot. Ewa Sławińska-Dahlig.



Referat jest wstępnym rozeznaniem w problematyce śpiewu przy
zmarłym i działalności śpiewaka w Polsce Środkowej. Bez wątpienia istnieje
potrzeba dokumentowania pieśni pogrzebowych oraz przeprowadzania wy-
wiadów ze śpiewakami, zważywszy na coraz mniejsze zainteresowanie
obrzędami pogrzebowymi wśród mieszkańców wsi, sędziwy wiek śpiewa-
ków oraz brak ich następców. Badania należałoby pogłębić i uzupełnić mię-
dzy innymi o wpływ specyfiki regionalnej na repertuar pogrzebowy, jak
również o muzykologiczną analizę pieśni, ich melodyka i tonalność są bo-
wiem różnorodne i wymagają odrębnego omówienia.

Ewa Sławińska-Dahlig

The image of a singer in funeral folk traditions in Central Poland

S u m m a r y

The article discusses the activity and role of a singer-guide in folk traditions and funeral
celebrations in the territory of Central Poland. The exact stages of the actions taken at the
dead were described, among them the evening vigil, leading the dead from his/her home to
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Stanisław Gut (ur. 1927, Wysokin, gmina Odrzywół, powiat przysuski; zamieszkały tamże).
Fot. Ewa Sławińska-Dahlig.



the church and to the churchyard, and consolation. Also, the repertoire was characterised,
taking into account the performance aspect.

The role of a singer in funeral and mourning celebrations is an extremely important and
key issue at particular stages of their performance. The singer appears as a mediator between
the two worlds, serving neighbours at the border point, and moving their soul to God at the
transformation moment. As a mediator, in prayers and songs, he/she helps both the dead in
salvation and sin absolvation, and the living, taking part in their suffering and protecting
them from the returns of the dead’s soul. A singer is also the source of knowledge about fu-
neral traditions and celebrations, instills the habits of common prayer and singing in the so-
ciety, as well as consolidate the hereby presented religious point of view.

The basis of this article constituted, apart form the literature of the subject, field studies
conducted by the author of the article in 2004 in 23 places of the Central Poland. In the ma-
jority of them, the funeral traditions have still been cultivated or remembered, especially the
custom of singing at the dead, or the “institution” of the singer-guide.

Ewa Sławińska-Dahlig

Die Figur eines Volkssängers in Begräbniszeremonien Zentralpolens

Z u s a m m e n f a s s u n g

In dem Artikel wurden die Tätigkeit und die Bedeutung eines Sängers-Führers in Volks-
sitten und Begräbniszeremonien auf dem Gebiet des Zentralpolens besprochen. Es werden
hier die einzelnen Phasen der an dem Toten verrichteten Bestattungszeremonie dargestellt:
das Abendwachen, der Kondukt aus dem Haus zur Kirche und auf den Friedhof, die Konso-
lation; man hat auch das spezifische Repertoire der Trauerlieder u. a. hinsichtlich der Auffüh-
rungsweise beurteilt.

Der Volkssänger hat in Begräbnis- und Trauerzeremonie eine wichtige Rolle zu erfüllen,
die in den einzelnen Phasen der Bestattung einfach entscheidend ist. Er erscheint nämlich
als ein Vermittler zwischen den zwei Welten, denn er erweist seinen Mitmenschen den
letzten Dienst in einem entscheidenden Moment, wenn sie ins Jenseits befördert werden,
wenn sich ihre Seele auf den Weg „zum Herrn Gott“ macht. Als ein Vermittler ist er mit
seinem Gebet und Gesang sowohl den Verstorbenen wie auch den Lebenden behilflich; den
Toten hilft er bei Sündenvergebung und Seelenheil, mit Lebendigen teilt er Leid und er
schützt sie vor Besuchen der Seele des Verstorbenen. Der Sänger ist eine Informationsquelle
über Trauersitten- u. Zeremonien, er hilft das gemeinsame Gebet und Gesang zur Gewohn-
heit machen und das Volk im Glauben befestigen.

Der vorliegende Artikel wurde von der Verfasserin in Folge der von ihr im Jahre 2004 in
23 Ortschaften Zentralpolens durchgeführten Untersuchungen geschrieben. Außerdem hat
sie natürlich die Fachliteratur benutzt. Die meisten Begräbnisbräuche, und besonders der Ge-
sang am Sarg des Verstorbenen, als auch die Funktion des Sängers-Führers werden heute
noch gepflegt oder in Erinnerung behalten.
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Jacek Jackowski

Muzyka w obrzędach
i zwyczajach wielkanocnych ludu łowickiego

Kultura ludowa Mazowsza Łowickiego (zwłaszcza sztuka i historia regio-
nu) jest obficie reprezentowana w literaturze zarówno etnograficznej, jak
i popularnej. Do najstarszych źródeł zawierających opisy zwyczajów i obrzę-
dów ludu łowickiego oraz uwzględniających towarzyszący im repertuar mu-
zyczny należą 24., 25. i częściowo 41. tom Mazowsza (Mazowsze Polne)
Oskara Kolberga1, w których autor zamieścił informacje i repertuar zgro-
madzone w czasie badań ludoznawczych m.in. na Mazowszu Łowickim2.
Wśród badaczy, w których pracach odnajdujemy wątki dotyczące muzyki
tradycyjnej regionu, należy wymienić Anielę Chmielińską (1868—1936) —
twórczynię Muzeum Etnograficznego Ziemi Łowickiej, Jana Piotra Dekow-
skiego (1907—1975) — pedagoga, wieloletniego kustosza Łódzkiego Mu-
zeum Archeologicznego i Etnograficznego, oraz Annę i Henryka
Świątkowskich, szczególnie zasłużonych dla dokumentacji folkloru i historii
omawianego regionu. Muzyce tradycyjnej regionu łowickiego poświęcili nie-
co uwagi Jadwiga i Marian Sobiescy3, jednak w opublikowanym przez nich
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1 O. K o l b e r g: Mazowsze. Obraz etnograficzny. T. 1: Mazowsze Polne. Cz. 1. [Pierwodruk
1885]. Wrocław 1963; I d em: Mazowsze. Obraz etnograficzny. T. 2: Mazowsze Polne. Cz. 2.
[Pierwodruk 1886]. Wrocław 1963; I d e m: Mazowsze (Polne, Leśne). T. 6. Wrocław 1969.

2 O. Kolberg przytoczył materiał muzyczny z następujących miejscowości z Łowickiego:
Chochołów, Godzianów, Kiernozia, Łowicz, Łyszkowice, Skierniewice, Tretki, Zglinna,
Złaków (Kościelny i Borowy), Żychlin, Żelazna.

3 J. S o b i e s k a: Folklor muzyczny w granicach województwa łódzkiego. W: „Łódzkie Stu-
dia Etnograficzne”. T. 11. Łódź 1970, s. 61—73; M. S o b i e s k i: Wybór polskich pieśni ludo-
wych. Red. T. S t r u m i ł ł o. T. 2. Kraków 1954. Jadwiga Pietruszyńska (Sobieska) już jako



materiale brakuje pieśni związanych z doroczną obrzędowością. Badacz
udziału oraz roli muzyki w życiu i zwyczajach (zwłaszcza dorocznych)
mieszkańców wsi łowickiej może zatem napotkać pewne trudności, wyni-
kające z małej ilości materiału źródłowego i prac dotyczących interesującej
go tematyki (może z wyjątkiem muzyki na weselu łowickim, które od nie-
mal wieku funkcjonuje jako wizytówka tradycji regionalnych4). W szczegól-
ności chodzi tu o repertuar religijny drukowany (w praktyce ludowej,
zwłaszcza w sferze muzycznej, funkcjonujący w tradycji ustnej) lub o pro-
weniencji ludowej — anonimowy. W tym miejscu należy wspomnieć bada-
czy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego5; w ich pracach odnajdujemy
przykłady religijnego repertuaru zarejestrowanego między innymi na tere-
nach Łowickiego (Złaków Kościelny, Godzianów). Podejmując próbę rekon-
strukcji muzycznego aspektu obrzędowości Księżaków, musimy także
sięgnąć do źródeł historycznych, a nawet literackich6.

Region łowicki (północno-zachodniego Mazowsza) obejmuje ziemie mię-
dzy Sochaczewem, Kutnem, Brzezinami i Rawą Mazowiecką. Obecnie są to
tereny województwa łódzkiego. Za czasów Bolesława Chrobrego książęta
mazowieccy zbudowali nad Bzurą, w głębi puszczy (gdzie przebywali na po-
lowaniach) gród i osadę zwaną Łowiskiem. W 1100 roku powstał tu
(w miejscu dzisiejszej katedry) drewniany kościół. Na początku XII wieku
jeden z książąt mazowieckich podarował Łowicz z okolicą arcybiskupom
gnieźnieńskim7. Pod ich opieką Łowicz i okoliczne wioski cechował szcze-
gólny rozkwit (do pierwszej połowy XVII wieku). Łowicz znajdował się na
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3 Muzyka...

studentka muzykologii na Uniwersytecie Poznańskim zapisywała pieśni ludowe w Łowic-
kiem. Systematyczne badania i dokumentacja fonograficzna Łowickiego były prowadzone
w następujących latach: 1952 r. (Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego Państwowego In-
stytutu Sztuki), 1959 r. (Międzyuczelniany Obóz Folklorystyczny Studentów Muzykologii).
Dalsza dokumentacja w latach 1974, 1981 prowadzona była przez poszczególnych pracow-
ników Instytutu Sztuki PAN. W Instytucie (Zbiory Fonograficzne IS PAN) zdeponowana jest
też całość materiału wraz z tzw. dokumentacją nienagraną.

4 Pierwsza inscenizacja wesela łowickiego zrealizowana przez grupę ze wsi Retki przed-
stawiona została po raz pierwszy w 1926 roku na zakończenie Zjazdu Teatrów Ludowych
w Warszawie. Kolejne inscenizacje wesel księżackich odbywały się w latach 1929 i 1931. Por.
P. D a h l i g: Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną
Polski międzywojennej. Warszawa 1998, s. 334.

5 B. B a r t k o w s k i: Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy. Kraków 1987;
A. Z o ł a: Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce. Lublin 2003.

6 W.S. R e y m o n t: Chłopi. Warszawa 1952. Reymont umiejscowił akcję swej powieści
w pouwłaszczeniowej łowickiej wsi Lipce. Dzieło powstało w latach 1904—1909, kiedy autor,
mieszkając i pracując w Lipcach, miał możliwość wnikliwej obserwacji życia mieszkańców
wsi.

7 W 1136 roku papież Innocenty II w bulli wydanej w Pizie potwierdził szereg daro-
wizn, wśród nich także „Łowicz wraz z dziesięcinami, tudzież wioskami i ich mieszkańcami”.
Por. H. Ś w i ą t k o w s k i: Łowickie. Łódź 1971.



linii łączącej Gniezno — centrum administracji kościelnej, i Kraków — dwór
królewski. Stąd arcybiskupi gnieźnieńscy zarządzali administracją teryto-
rialną. Zamek łowicki i rezydencja prymasowska urządzone na wzór dworu
królewskiego były miejscem zjazdów duchowieństwa i polityków, dlatego
też mieszkańcy Łowicza i okolic przyzwyczajeni byli do oglądania korono-
wanych głów, bogatych orszaków królewskich, książęcych i magnackich.
Przeniesienie dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy (1596) pod-
niosło rangę Łowicza, który znalazł się w orbicie nowej stolicy. Poddani
łowiccy, odrabiający pańszczyznę, cieszyli się szczególnymi przywilejami,
np. w zakresie rozstrzygania sądownego sporów8. Także po najazdach
szwedzkich prymasi wykazywali szczególną troskę o swój lud, zaopatrując
wsie w inwentarz i łożąc na odbudowę domostw. Poddani we wsiach łowic-
kich zwalniani byli w okresach wojny od tzw. podwód, czyli podatków
i składek.

Podczas klęski rozbiorów Łowickie znalazło się pod rządem pruskim.
W okresie Królestwa Kongresowego dawne posiadłości arcybiskupów gnieź-
nieńskich uległy sekularyzacji i stały się dobrami państwowymi, traktowa-
nymi jednak jako osobne „księstwo”, posiadające nieco inne uprawnienia
od pozostałych majątków państwowych. Tu już w latach dwudziestych
XIX wieku przeprowadzona została reforma uwłaszczeniowa, bardziej ko-
rzystna dla chłopów (1838 rok —   całkowite zniesienie pańszczyzny).

Czynnik historyczny niewątpliwie silnie zaważył na mentalności ludu
łowickiego. Historyczne zwierzchnictwo władz duchownych (a także
współczesny wpływ duchowieństwa — od 1992 roku diecezja łowicka) wy-
warło wpływ na pobożność ludu eksponowaną także w dbałości o ze-
wnętrzny splendor nabożeństw (np. procesji), którą obserwujemy do dziś.
W XVIII wieku dwór królewski w Warszawie mógł być źródłem inspiracji
dla podniesienia okazałości orszaków prymasowskich. Należy podkreślić, że
prymasi nosili tytuł interreksów.

Oryginalność kultury łowickiej w zakresie obrzędowości podkreśla Boh-
dan Baranowski9. Opisując zasięg zwyczajów związanych z rokiem obrzędo-
wym, kwestionuje tendencję wiązania w badaniach etnograficznych zasięgu
niektórych form zwyczajowych z granicami powszechnie ustalonych regio-
nów. Autor uznaje, że tylko w przypadku niewielu regionów, np. Łowickie-
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8 Włościan arcybiskupich nie wolno było karać, dopóki wina nie została sądownie do-
wiedziona. Poddani mogli apelować nie tylko do sądów niższej instancji (wójtowskich), lecz
także do sądów starostów arcybiskupich. Taka możliwość obrony przed nadużyciami fakto-
rów i starostów miejscowych była jednym ze źródeł pomyślności ludu łowickiego. Por. I. B a -
r a n o w s k i: Z przeszłości Księżaków. „Ziemia” 1913, T. 4, nr 15 i 16 (zeszyt monograficzny
łowicki), s. 228—232.

9 B. B a r a n o w s k i: Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku. Warszawa
1969, s. 77—78.



go, które swoją strukturą gospodarczą i specyfiką kultury ludowej wyraźnie
odcinało się od reszty Mazowsza, takie zbieżności rzeczywiście funkcjono-
wały. „Stosunkowo większe odmiany [zwyczajów związanych z rokiem
obrzędowym — J.J.] występowały jedynie na terenie Łowickiego, co wiązało
się nie tylko z odrębną strukturą gospodarczą i społeczną, ale również
z tym, że w ciągu poprzednich stuleci Łowicz był siedzibą najwyższego do-
stojnika kościelnego Rzeczypospolitej, arcybiskupa gnieźnieńskiego, co po-
wodowało, że wszelkiego rodzaju uroczystości religijne miały tam o wiele
bardziej bogatą i barwną oprawę”10.

W Kościele katolickim Wielki Tydzień, trwający do Poniedziałku Wielka-
nocnego, to czas najważniejszych świąt dorocznych. W tygodniu tym szcze-
gólne znaczenie ma Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania
Chrystusa. Osadzone w cyklu ludowych obrzędów wiosennych, święta te
splatają symbolikę, rytuały i ceremonie o chrześcijańskich treściach religij-
nych z dawnymi agrarnymi zwyczajami sięgającymi często czasów przed-
chrześcijańskich. Związek ten jest wyraźny, ponieważ w naszej szerokości
geograficznej Pascha zbiega się z wiosennym przebudzeniem natury do no-
wego życia. To okres początku roku wegetacyjnego i gospodarczego. Ko-
ściół, chcąc przystosować swoje praktyki do archaicznych kultów,
akceptował, asymilował i adaptował wiele elementów z ludowej obrzędowo-
ści i symboliki, rozszerzając zarazem ich znaczenia lub nadając im nowe tre-
ści (np. święcenie przedmiotów, pożywienia, inwentarza).

Fakt złączenia przedchrześcijańskich pierwiastków ludowej tradycji rol-
niczej z oficjalną obrzędowością Kościoła katolickiego dowodzi, że między
symboliką uniwersalną, stanowiącą wspólne dziedzictwo ludzkości, a sym-
boliką chrześcijańską nie ma żadnego antagonizmu czy sprzeczności — te
dwa światy symboli nawzajem się przenikają, są koherentne i komplemen-
tarne11. Połączenie dwóch typów obrzędowości nie zahamowało inwencji
i poszukiwań nowszych form pobożności wśród chrześcijańskiego ludu,
który potrzebował prostego wytłumaczenia prawd teologicznych, a w treści
przeżywanych tajemnic szukał bliskości i odniesień do ziemskiego, lokalne-
go i codziennego życia. W czasie Wielkiego Tygodnia pobożność ludowa
koncentruje się na misterium człowieczeństwa Chrystusa, a wierni w tym
okresie zwracają swoją uwagę na mękę i śmierć Pana. „[...] Niektóre [obrzę-
dy — J.J.] noszą na sobie ślady pochodzenia z pobożności ludowej. W ciągu
wieków w celebracjach Wielkiego Tygodnia wytworzył się jednak pewien ro-
dzaj paralelizmu obrzędowego, przez co powstały jakby dwa cykle o róż-
nym podłożu: pierwszy o charakterze rygorystycznie liturgicznym i drugi
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10 Ibidem.
11 A. T u r e k: Błogosławione wodolejstwo. „Gość Niedzielny” 2003, nr 16, s. 34.



polegający na sprawowaniu szczególnych nabożeństw kościelnych,
a zwłaszcza procesji”12.

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek w Łowickiem milkły dzwony kościelne, dzwonki, or-
gany. W ich miejsce, zwłaszcza przed nabożeństwem kościelnym, odzywały
się drewniane kołatki, klekotki, terkotki („trzeszczotki”, „trajkotki”, „grze-
chotki”). Ich charakterystyczny, ascetyczny dźwięk miał być akustycznym
wyrazem smutku i postu. „[Grzechotki — J.J.] miały początek w Wielki
Czwartek, a koniec w Wielką Sobotę; trwały przez ten czas, przez który Ko-
ściół nie używa dzwonów do dzwonienia, tylko klekotów do kołatania. Jak
prędko na wieży kościelnej odezwała się klekota, chłopcy natychmiast nie
omięszkali biegać po ulicach z swoimi grzechotkami, czyniąc nimi przykry
hałas w uszach przechodzącym. Grzechotka było to narzędzie małe, drew-
niane, w którym deseczka cienka, obracająca się na walcu, także drewnia-
nym, pokarbowanym, przykry i donośny hałas czyniła”13. Takie narzędzia
dźwiękowe można było tanio nabyć w ciągu roku na jarmarcznych straga-
nach lub wykonać samemu. O kołatkach używanych w Wielki Czwartek
wspomina W.S. Reymont: „[Witek — J.J.] leciał na drogę i z drugimi chłopa-
kami grzechotał pod płotami, że to od rana dzwony umilkły, jak to było we
zwyczaju w każden Wielki Czwartek. [...] Jeszczech do śniadań było daleko,
a już powstał rwetes i krętanina, dzieciaki zaś wypędzane z chałup, by nie
przeszkadzały, nosiły się po drogach grzechocąc a klekotając w kołatki. Na-
wet mało która poszła na mszę, odprawiającą się dzisiaj bez grania i dzwo-
nienia”14.
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12 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Dyrektorium o pobożności lu-
dowej i liturgii. Zasady i wskazania. Tłum. ks. J. S r o k a. Poznań 2003 — por. cz. 2, rozdz. 4,
pkt. 124, 138.

13 J. K i t o w i c z: Opis obyczajów za panowania Augusta III. Wrocław 1951, s. 555—556.
14 W.S. R e y m o n t: Chłopi. T. 2..., s. 92.



Czuwanie przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek

W Wielki Piątek nie odprawia się mszy św., wieczorna liturgia zaś osiąga
punkt kulminacyjny w adoracji Krzyża. Najświętszy Sakrament przenosi się
do ciemnicy — Grobu Pańskiego15, gdzie pozostaje wystawiony w monstran-
cji okrytej przeźroczystym materiałem. U księdza Kitowicza odnajdujemy
opisy XVIII-wiecznych nabożeństw pasyjnych w kościołach warszawskich,
na zakończenie których „lud zaczyna jaką pieśń w języku polskim o Męce
Pańskiej”. W wielu kościołach „ludzie przemiennym chorem, niewiasty
z mężczyznami, śpiewają polskim językiem pieśni złożone z tajemnic Męki
Chrystusowej, w niektórych kościołach na pięć części [...], w niektórych na
trzy, jako po wszystkich innych, podzielone”16. Praktyka czczenia śpiewem
śmierci Zbawiciela i rozpamiętywania w ich treści Jego Męki trwała do sa-
mej rezurekcji: „W sobotę zaś, przed zaczęciem rezurekcyi, śpiewano jakie
pieśni u grobu o Męce Pańskiej lub o Najświętszej Pannie Bolesnej [...]”17.

Zwyczaj nocnych adoracji Chrystusa złożonego w Grobie, połączonych
z oprawą muzyczną (pasje wielogłosowe, plankty) — element barokowych
nabożeństw, które ze szczególną dramaturgią odprawiane były w kościołach
katedralnych, kolegiackich i zakonnych — przeniknął w uproszczonej formie
do wiejskich parafii, gdzie utrzymuje się do dziś. W Łowickiem nocne śpie-
wy przy Grobie Pańskim odbywają się m.in. w Złakowie Kościelnym18. Śpie-
wacy schodzą się o godzinie 21.00. Śpiewy kończą się pomiędzy 1.00 a 2.00
w nocy (w Wielką Sobotę czuwanie trwa do samego rana — do rezurekcji —
i śpiewa się wówczas pieśni do Matki Bożej). Współcześni wykonawcy
wspominają, że pierwszy raz uczestniczyli w „prześpiewach” (lokalna na-
zwa zwyczaju wskazująca na śpiew responsorialny), mając kilkanaście lat.
Dawniej śpiewał zespół liczący ok. 40 osób (kobiety i mężczyźni). Jak okre-
ślają wykonawcy, „było słychać aż do krzyża niosło” (chodzi o krzyż przy-
drożny na skraju wsi). Obecnie śpiewa tylko pięć kobiet i dwóch mężczyzn.
Śpiewają na przemian zwrotki długich pieśni, które mają zapisane w zeszy-
tach, często odziedziczonych po rodzicach i dziadkach. W zeszytach z teks-
tami zwrotki przeznaczone do wykonania przez kobiety są zapisane
czerwonym kolorem. Melodie pieśni, pierwotnie drukowane, były przekazy-
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15 Tradycja przystrajania Grobów Pańskich została zaszczepiona w Polsce w XII wieku
przez zakon Bożogrobców (Miechowitów), który szczególnym kultem otaczał Mękę Pańską.

16 J. K i t o w i c z : Opis obyczajów..., s. 41—43.
17 Ibidem, s. 49.
18 J. J a c h o w s k i: Pieśni wykonywane podczas czuwania przy Grobie Pańskim w Wielki

Piątek w Złakowie Kościelnym i Kocierzewie (Łowickie). „Twórczość Ludowa” 2006, nr 1—2
(61), s. 15—19.



wane ustnie, a teksty wielokrotnie ręcznie przepisywano. Właśnie dlatego
porównując śpiewy w Złakowie z ich zapisami muzycznymi znajdującymi
się w śpiewnikach kościelnych, dostrzegamy istotne zmiany w melodiach
i rytmie. W warstwie tekstowej odnajdujemy znacznie mniej przekształceń.
Większość tekstów pochodzi z XVII i XVIII wieku. Niektóre z pieśni są
obecne we współczesnych wydaniach, np. w Śpiewniku kościelnym ks. J. Sie-
dleckiego, jednak w dzisiejszej praktyce śpiewu kościelnego są spotykane
bardzo rzadko. W Wielki Piątek w Złakowie Kościelnym śpiewa się nastę-
pujące pieśni: Płaczcie, Anieli19, Ach, mój Jezu20, Jużem dość pracował21, Będąc
przestraszonym tak dziwnym widokiem22, Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalo-
ny23, Płaczmy wszyscy najmilejszy24, Klęcząc w Ogrójcu25, Lament serdeczny
w mem sercu26, Już Cię żegnam, najmilszy Synu — Lament Matki Boskiej27, Do-
branoc Ci, Głowo święta28.

Śpiewacy podczas czuwań zawsze zajmowali ławki w nawie środkowej
w tylnej części kościoła, ponieważ „w tym miejscu jest taki rozgłos w ko-
ściele głosu, że z żadnego innego miejsca lepiej nie będzie. To już tak płynie
to echo daleko. Najlepszy jest śpiew stamtąd. Ten odgłos chłopów czy nie-
wiast musi ugasnąć, dopiero uoni mogą wchodzić”29 (Stanisław Żaczek).
Śpiewacy ze Złakowa (zwłaszcza mężczyźni) zachowują tradycyjny styl wy-
konawczy ludowego śpiewu kościelnego, bogaty w glissanda, przedłużenia
wartości rytmicznych („przeciąganie”, „wydłużanie”), śpiew tzw. białym,
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19 M.M. M i o d u s z e w s k i: Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w Ko-
ściele Katolickim używane a dla wygody kościołów parafijalnych przez x. M. M. Mioduszewskiego
zgrom. XX. Miss. zebrane. Kraków 1838, s. 96—100; T. K l o n o w s k i: Szczeble do nieba. T. 1.
Poznań 1867, s. 283—288; J. Si e d l e c k i: Śpiewnik kościelny. Kraków 2004, s. 139—140.

20 M.M. M i o d u s z e w s k i: Śpiewnik kościelny..., s. 116—117; J. S i e d l e c k i: Śpiew-
nik kościelny..., s. 116—117.

21 T. K l o n o w s k i: Szczeble..., s. 247—249; J. S i e d l e c k i: Śpiewnik kościelny...,
s. 122—123.

22 M.M. M i o d u s z e w s k i: Śpiewnik kościelny..., s. 112—116; T. K l o n o w s k i: Szcze-
ble..., s. 232—235.

23 T. K l o n o w s k i: Szczeble..., s. 251—252; J. S i e d l e c k i: Śpiewnik kościelny...,
s. 124—125.

24 M.M. M i o d u s z e w s k i: Śpiewnik kościelny..., s. 800; T. K l o n o w s k i: Szczeble...,
s. 294—295.

25 A. C h a d a m: Śpiewnik kalwaryjski. Kalwaria Zebrzydowska 1997, s. 168—169.
26 M.M. M i o d u s z e w s k i: Śpiewnik kościelny..., s. 117—118; T. K l o n o w s k i: Szcze-

ble..., s. 257—258.
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ble..., s. 241—242; J. S i e d l e c k i: Śpiewnik kościelny..., s. 121—122.
28 M.M. M i o d u s z e w s k i: Śpiewnik kościelny..., s. 100—101; T. K l o n o w s k i: Szcze-

ble..., s. 236—237; J. S i e d l e c k i: Śpiewnik kościelny...., s. 118—119.
29 Stanisław Żaczek — ur. w 1930 roku w Złakowie Kościelnym. Śpiewa na czuwaniach

od 1945 roku. Fragment wywiadu z dnia 6 maja 2004 roku. Zapis tego wywiadu i kolejnych
w Zbiorach Fonograficznych IS PAN.



pełnym głosem (czuwania są inicjatywą parafian, nie uczestniczy w nich
ksiądz ani organista). Po nocnym czuwaniu uczestnicy w milczeniu udają
się do domów. Cisza wielkopiątkowa także odgrywa istotną rolę w cało-
kształcie akustycznym Wielkiego Tygodnia.

Charakterystycznym wzbogaceniem śpiewów przy Grobie Pańskim
w Łowickiem było użycie instrumentu — kotła. Był to kocioł kościelny, uży-
wany podczas procesji. Bębnienie rozpoczynano o północy z Soboty na Nie-
dzielę Wielkanocną. Śpiewano wówczas pieśń Witaj matko uwielbiona30.
Dźwięki kotła (bębniono, obchodząc kościół, a także wewnątrz świątyni)
miały zapowiadać Zmartwychwstanie i budzić ludzi na rezurekcję. Wzbo-
gacenie czuwań praktyką instrumentalną było prawdopodobnie lokalną ini-
cjatywą, wynikającą z potrzeby akustycznego podkreślenia chwili
Zmartwychwstania. Dźwięk kotła jest bowiem w Łowickiem kojarzony z ra-
dością, wzniosłą uroczystością31.

Można zauważyć podobieństwo całonocnych czuwań przy Grobie Pań-
skim do tzw. szarych nocy (określenie w Łowickiem) — śpiewania przy
zmarłym w jego domu. Część repertuaru jest wspólna na obydwu czuwa-
niach (pieśni za zmarłych i pokutne).

Czuwania podobne do tych w Łowickiem odbywały się m.in. na Kur-
piach (Czarnia, Długie), w Biłgorajskiem, na Podlasiu, w Suwalskiem, na po-
graniczu Sieradzkiego z Wielkopolską (Baszków). Pieśni wykonywane
podczas tych czuwań, zarejestrowane na płycie wydanej przez warszawski
Dom Tańca (Jest drabina do nieba), ukazują regionalne zróżnicowanie reper-
tuaru pod względem stylistycznym, a nawet ekspresyjnym.

Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania

Po wieczornej liturgii Wielkiej Soboty, liturgii Nocy Zmartwychwstania,
szczególnie bogatej w treści symboliczne i obrzędowe, dawniej, do czasów
stanisławowskich32, bezpośrednio po nabożeństwie odbywała się procesja
rezurekcyjna, która obecnie w większości parafii w Polsce rozpoczyna się
w niedzielę rano, przed świtem. Procesji tej, trzy razy okrążającej kościół,
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oprócz dzwonów i sygnaturek kościelnych niegdyś towarzyszyła kanonada
moździerzy, rusznic, karabinów33. Na wsiach militaria zastępowano piro-
technicznymi wyrobami domowymi.

Jędrzej Kitowicz w Opisie obyczajów za panowania Augusta III wspomina
o szczególnym splendorze procesji eucharystycznych: „To bywało bardzo
częste, osobliwie w wielkich miastach, z wystawieniem Najświętszego Sa-
kramentu, z kazaniami i procesyjami wewnątrz kościoła, które nabożeń-
stwa ogłaszali duchowni przez kotły i trębaczów przed tym kościołem,
w wieczór, w którym się nazajutrz takowe nabożeństwo odprawiać mia-
ło [...]”34, a gdzie indziej dodaje: „Niemal wszędzie po wsiach i małych
miasteczkach podczas tej uroczystej procesyi strzelano z moździerzów,
z harmatek, z organków, tj. kilku lub kilkunastu rur w jedno łoże osadzo-
nych [...]”35.

W Łowickiem dla podniesienia splendoru procesji powszechny stał się
zwyczaj bicia w kocioł. Z czasem wśród ludowych kościelnych kotlistów
czynność ta zyskała znamiona sztuki bębnienia. Niemal każda parafia miała
swego kotlistę, który wykonywał własne improwizacje na ogólnym schema-
cie rytmicznym, spotykanym w dawnych wsiach księżackich36. W kocioł
bębnił („barabanił”, „pałatał”, „pukał”) dorosły mężczyzna, pełniący tę funk-
cję od lat. Bębnienie w kocioł procesyjny było często tradycją rodzinną,
a bębnista, jako członek asysty liturgicznej, cieszył się we wsi szacunkiem.
Niejednokrotnie funkcję tę pełnił muzykant (skrzypek, najczęściej bębni-
sta), który w ten sposób spełniał potrzebę bożej posługi.

Zwyczaj bębnienia procesyjnego obejmuje tereny byłego Księstwa
Łowickiego. Obecnie istnieje on w Łowiczu i kilku wsiach, funkcjonuje
także w pasie przejściowym między Łowickiem a Rawskiem i Brzeziń-
skiem, w miejscowościach takich jak: Stara Rawa, Białynin, Słupia; jest
podtrzymywany przez wiernych za aprobatą duchowieństwa. O tym, jak
stary to zwyczaj i jaka jest jego geneza, nic pewnego nie wiadomo. In-
formatorzy zgodnie podkreślają, że jest to zwyczaj bardzo stary, sięgający
niepamiętnych czasów i charakterystyczny dla wsi księżackich. Użycie
kotła w procesjach eucharystycznych lub zwyczajach paraliturgicznych,
związanych z uroczystościami Bożego Ciała, Wielkanocy lub dniem
św. Rocha odnotowano w Opoczyńskiem37, na Kurpiach38, w Wielopolu
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Skrzyńskim koło Rzeszowa39, kotłów podczas procesji używano też w Kra-
kowie40.

Procesje eucharystyczne w Łowiczu słynęły od dawna ze swego szcze-
gólnego piękna. Księżacy byli częstymi świadkami uroczystych przejazdów
prymasów (interreksów), a nawet koronowanych głów. Kocioł procesyjny
mógł być zatem akustycznym wyrazem owej podniosłości chwili, podobnie
jak na warszawskim dworze saskim, gdzie „od najdawniejszych czasów
prawo utrzymywania zespołu trębaczy i kotlistów przysługiwało jedynie pa-
nującym i możnowładcom, a dźwięk trąbek (trąb) i kotłów służył podkre-
ślaniu splendoru znakomitych osób”41.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przy kolegiacie łowickiej działała
kapela pijarów42. Zakonnicy przybyli do Łowicza w 1668 roku, kiedy konse-
krowano odrestaurowaną kolegiatę. Nie wiadomo, kiedy założyli kapelę —
najstarsze zachowane rachunki wydatków na muzykę w kolegiacie po-
chodzą z 1692 roku. Najsławniejszym muzykiem i kompozytorem kapeli pi-
jarów w Łowiczu był Damian Stachowicz (Magister Capellae Loviciensis).
Za czasów prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego (według danych po-
chodzących z wizytacji przeprowadzonej w 1792 roku) w kapeli łowickiej
odnotowano, obok innych instrumentów, cztery kotły: 2 większe i 2 mniej-
sze43. Te kotły mogły być używane samodzielnie, jako instrumenty sygnali-
zacyjne, m.in. w czasie procesji eucharystycznych. Wskazuje na to opis
procesji Bożego Ciała w Łowiczu z 1913 roku: „O godzinie 12-tej uderzono
we wszystkie dzwony i uroczysty pochód przy odgłosie kotłów, orkiestry
i śpiewów kościelnych, powoli zaczynał się wyłaniać z kościoła Kolegjackie-
go”44.

Z moich badań terenowych wynika, że w Łowickiem w kocioł bito dla
uświetnienia różnych świąt lub uroczystości kościelnych, a także na piel-
grzymkach. Kotlista był aktywny w czasie mszy św., bębniąc w czasie pod-
niesienia i dając sygnały do klękania i wstawania (również podczas
procesji).
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Kocioł w procesji odgrywa ważną rolę, jest bowiem niesiony na po-
czątku orszaku, bezpośrednio za krzyżem. Ponieważ kotły procesyjne są
duże, niesie je dwóch mężczyzn. Kotlista używa do bębnienia dwóch drew-
nianych pałek. Tylko w Kompinie odnotowano bębnienie dwóch lub trzech
osób jednocześnie (każda wybija inny rytm). Jest to prawdopodobnie inno-
wacja wprowadzona przez głównego kotlistę.

W doborze rytmu bębnienia dają się zauważyć dwie tendencje: w nie-
których wsiach schemat rytmiczny przy okazji każdej uroczystości jest taki
sam (wówczas najczęściej konserwatywny kotlista podkreśla, że rytm jest
„stary” i „prawidłowy”), w innych miejscowościach zaś kotliści odznaczają
się inwencją i rozróżniają rytmy na Wielkanoc oraz rytmy na Boże Ciało,
także improwizują podczas bębnienia (są to zazwyczaj kotliści-muzycy,
mający większe doświadczenie muzyczne). Rytmy wybija się w krótkich se-
kwencjach przerywanych pauzami. Odgłos uderzania w kocioł jest nieza-
leżny od rytmu śpiewanych nabożnych pieśni, nie wyznacza też zazwyczaj
rytmu marsza.

Związane z bębnieniem procesyjnym komentarze i interpretacje miesz-
kańców wsi oraz samych kotlistów można podzielić następująco pod wzglę-
dem funkcjonalno-znaczeniowym:
1. Znaczenie ilustrujące, dźwiękonaśladowcze (dotyczą wyjaśnienia użycia

kotła na Wielkanoc; według Ewangelii św. Mateusza 28, 2—4, przy Zmar-
twychwstaniu nastąpiło trzęsienie ziemi):
— „Zgodnie z naszym rytuałem skały się rwały, ziemia się trzęsła [...]. Ta-

tuś zabębnił jakby grzmoty były [...] jakby się skały rwały” (Czesław
Kaczorowski — ur. 1921 r., zm. 2003 r., syn kotlisty ze Starej Rawy,
pow. Skierniewice);

— „Dźwięk kotła ma wyrażać Mękę Chrystusa idącego na Golgotę. Drga-
nie. Jak dobrze bębni, to huk jest i oddaje. Musi być donośnie. Huk,
wrzask, coś się dzieje” (Jerzy Dąbrowski — ur. 1925 r., organista ko-
ścioła w Janisławicach, pow. Skierniewice).

2. Funkcja sygnalizacyjna:
— „Bębniono, że procesja idzie” (Tadeusz Kolos — ur. 1930 r., parafianin

Boczki, pow. Łowicz);
— „Jeśli dobrze słychać, to niesie na 3 km” (Jan Lesiak — ur. 1947 r., ko-

tlista kościoła w Janisławicach, pow. Skierniewice).
3. Funkcja estetyczna, nadanie splendoru i powagi uroczystości:

— „Jest uroczyściej, jak na tym zagrają. To jest do urozmaicenia tak wię-
cej, żeby to bardziej tak uroczyściej wyglądało” (Wiesław Krawczyk —
ur. 1943 r., kotlista kościoła w Boczkach Chełmońskich, pow. Łowicz);

— „Coś z radości się niesie w tej procesji, a tak to byłoby głucho” (Woj-
ciech Kucharski — ur. 1953 r., kotlista kościoła w Kompinie, pow.
Łowicz);
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— „Bęben upiększa procesję. Oznacza to, że Pan Jezus jest między nami”
(Jan Lesiak);

— „Kotła używa się, żeby wzmóc emocje w narodzie. Jak to zabębni, to
coś się dzieje” (Stanisław Żaczek — ur. 1930 r., parafianin, Złaków Ko-
ścielny).

Bębnienie w kocioł procesyjny nie jest czynnością stricte muzyczną. Jest
jednak akustycznym podkreśleniem splendoru chwili, wyrażeniem do-
niosłości wydarzenia grą na instrumencie profesjonalnym, nieludowym,
pierwotnie wykorzystywanym w orkiestrach wojskowych, skąd zapewne za-
wędrował na chóry kościelne. Przez wiele lat kotliści wypracowali tradycję
i sztukę bębnienia. Jest to jeden z nielicznych starych, wciąż jeszcze żywych
zwyczajów muzyczno-religijnych.

Poniedziałek Wielkanocny

Dyngus zaczęto obchodzić w Polsce w średniowieczu jako zwyczaj nie-
mieckich mieszczan. Słowo „dyngus” w dawnej niemczyźnie („dingus”)
oznaczało okup, który należało złożyć żakom obchodzącym domy z życze-
niami i oracjami o Męce Pańskiej. Zwyczaj ten miał charakter widowiskowy,
podobnie jak chodzenie z bożonarodzeniową szopką, gwiazdą lub heroda-
mi, związany był z recytacjami, pieśniami i rekwizytami.

W Łowickiem w Poniedziałek Wielkanocny „po dyngusie” chodzili z ko-
gutkiem tzw. kurcoze lub koguciorze45, przeważnie trzech chłopców w wie-
ku od 10 do 14 lat, tzw. pasturze, którym często towarzyszyli muzykanci.
Docierali oni do wsi oddalonych nawet o 15 km od swego miejsca zamiesz-
kania. Na przełomie XIX i XX wieku chodzono jeszcze z żywym kogutkiem.
Chłopcy skandowali odpowiednie teksty, oracje lub śpiewali pieśni z pro-
stymi melodiami, np. Przyszliśmy tu po dyngusie; A dajcie nam co macie dać;
Nasz kureczek rano pieje; Kogutku, kogutku, nie chodź po ogródku46. Najczę-
ściej śpiewano pieśni o tematyce religijnej i apokryficznej, w których biblij-
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na rzeczywistość mieszała się z ludową fantazją, np. W Wielki Czwartek,
Wielki Piątek cierpiał Pan Bóg za nas smutek; A w niedzielę po obiedzie szedł
Pan Jezus po kolędzie47. Śpiewano także pieśni dotyczące Narodzenia Pana
Jezusa, część omawianego repertuaru funkcjonowała bowiem także w czasie
chodzenia z szopką lub gwiazdą. Śpiewano dopóty, dopóki gospodarz nie
ofiarował datków młodzieży. Repertuar i opis zwyczaju na południowej gra-
nicy Łowickiego i Rawskiego podał Tadeusz Seweryn48. Śpiewanie przez
„koguciarzy” pieśni o treściach religijnych może świadczyć o zacieraniu się
pierwotnych rysów wiosennego obrzędu. Dawniej chodzenie z kogutem
miało charakter matrymonialny (tzw. oglindy), a śpiewane pieśni silne za-
barwienie erotyczne49:

Dajcies nam dziesięć grosy
pusce kura do kokosy.

Kogutku, kogutku, nie chodź po ogródku
bo złamiesz liliją, panny cię obiją.

Jeżeli w domu była panna na wydaniu, to repertuar apokryficzny i religij-
ny zastępowany był pieśniami o tematyce miłosnej, żartobliwej. Tekst piosen-
ki dobierano w zależności od tego, czy dziewczyna była przyzwoita, czysta,
schludna, czy też nie; jeśli źle się prowadziła, wówczas tekst był pikantniej-
szy. Centralny rekwizyt zwyczaju — kogut, pradawny symbol płodności —
w kontekście chrześcijańskich świąt wielkanocnych funkcjonował w szerszej
perspektywie symbolicznej (m.in. wspomnienie zaparcia się św. Piotra).

Zwyczaj chodzenia z kogutkiem opisał także W.S. Reymont:

Wywiedli się na drogę z paradą i najpierwej ruszyli do dobrodzie-
ja, bo tak po inne roki parobki poczynały. Śmiało weszli do ogrodu,
przed plebanię, ustawili się w rząd, wysuwając przed się kogutka. Wi-
tek zagrał na skrzypicy, Gulbasiak jął kręcić cudakiem i piać, a wszy-
scy, rypiąc kijami i nogami do wtóru, wraz zaśpiewali piskliwie:

Przyszliśmy tu po dyngusie!
Zaśpiewamy o Jezusie,

O Jezusie, o Maryje — Dajcie nam co, gospodynie!...
I długo śpiewali, a coraz śmielej i rozgłośniej, aż wyszedł dobro-

dziej i po dziesiątku im rozdał, kogutka pochwalił i z łaską ich od-
puścił...50
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Z przytoczonego opisu dawnego zwyczaju wynika, że uczestnicy śpiewa-
li przed domem gospodarzy określony repertuar oraz używali instrumen-
tów muzycznych i narzędzi dźwiękowych (skrzypce, kije51).

Podobne instrumenty i narzędzia były także wykorzystywane podczas
chodzenia z szopką lub gwiazdą w innych rejonach Polski oraz w ko-
ściołach, kiedy to młodzi chłopcy naśladowali w Wielką Środę księży ude-
rzających brewiarzami o pulpity (na pamiątkę popłochu wśród apostołów
po pojmaniu Jezusa), za co byli zresztą surowo karceni52. Kijów i pałek uży-
wali także przebierańcy, tzw. śmigusne słomioki, z Limanowej, Dobrej, ze
Szczyrzyca, z Jurkowa. „Chodzenie z kogutem” dziś już nie istnieje.
W Łowickiem zwyczaj ten trwał najdłużej we wsi Zabostów Duży — do
1962 roku53.

W Łowickiem w Poniedziałek Wielkanocny, kiedy chłopcy chodzili z ko-
gutkiem, dziewczęta obnosiły po wsi „gaik” — małą choinkę ubraną
wstążeczkami z bibuły i laleczkami54. Ten zwyczaj zaginął jeszcze dawniej
niż „kogutek”. Chodzenie z gaikiem, zwyczaj powitania wiosny, której sym-
bolem była gałąź lub drzewko, łączył się z praktyką magiczną, mającą na
celu przywołanie przyrody wiosennej z całą jej wegetacją i płodnością. Na
omawianym terenie z gaikiem chodziły przeważnie dwie lub trzy dziew-
czynki w wieku od 10 lat wzwyż55 i śpiewały pod domami (nie wchodziły
do nich), obracając gaikiem. Ważnym elementem omawianego zwyczaju był
ruch — pląsy śpiewających dziewcząt; dlatego też nazwę „gaik” utożsamiano
z rodzajem obrzędowego tańca korowodowego (taniec z gaikiem). Oskar
Kolberg56 podaje trzy pieśni gaikowe z terenów Łowickiego. Teksty pieśni
gaikowych przytaczają także współcześni badacze57. Pieśni te w pierwszych
kilku zwrotkach sławiły urodę „gaika”, w dalszej części adresowane były do
gospodarzy i miały charakter panegiryczny, w końcu zwracały uwagę gospo-
darzy na przykład na nałogi i lenistwo parobka, przypominały także o obo-
wiązku obdarowania śpiewających. Brak w nich jednak tematów religijnych.
Ten świecki zwyczaj nie przybrał w najmniejszym stopniu nowej, religijnej
formy i nie zasymilował treści apokryficznych, np. repertuar chodzących
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z kogutkiem. Wszystko to przyczyniło się do całkowitego wcześniejszego
zaniku zwyczaju (nie pamiętają go nawet najstarsi informatorzy).

W okresie międzywojennym we wsiach Bąków Górny, Gaj, Wiskienica
Górna, Niedźwiada, Zduny, Krępa, Urzecze, Chruślin, Sobota wprowadzono
nową formę dyngusu, w której uczestniczyła Ochotnicza Straż Pożarna.
Strażacy od rana oblewali sikawką domy i zbierali dyngus w postaci jajek
lub pieniędzy (datki pieniężne przeznaczali na cele OSP). Strażacy, na melo-
dię pieśni wielkanocnej Wesoły nam dzień dziś nastał, śpiewali wówczas tekst
ułożony przez Mariannę Sut (ur. 1896 roku w Skaratkach, parafia Domanie-
wice, zam. Gaj)58.

W Łowickiem w Poniedziałek i Wtorek Wielkanocny do dziś praktykowa-
ny jest zwyczaj obrzędowego obchodzenia granic pól. Podział przestrzeni,
którego wyrazem jest granica, to istotny element postrzegania otaczającego
świata w tradycyjnej kulturze. Prawdopodobnie w celu zapewnienia
trwałości granic zrodził się pradawny obrzęd ich okrążania. Zwyczaj miał za-
pewnić urodzaj i odwrócić nieszczęścia gradobicia, powodzi itp. Z czasem
w rytuale tym zaczęto wykorzystywać przedmioty związane z ceremoniami
religijnymi: chorągwie kościelne, święte obrazy, a także instrumenty i narzę-
dzia dźwiękowe (kotły, kołatki). Dawniej w rytuale brali udział dorośli męż-
czyźni. W obchodzeniu pól aktywni byli także członkowie OSP. Obchód
rozpoczynał się po północy. Towarzyszyło mu śpiewanie pieśni wielkanoc-
nych: Wesoły nam dzień dziś nastał59, Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie60,
Zwycięzca śmierci61, Wesel się, Królowo miła62, Chrystus zmartwychwstan jest63.

Charakterystyczną cechą tego zwyczaju w Łowickiem było i jest użycie
oprócz kościelnych chorągwi także wspomnianego kotła („bębna”), używa-
nego podczas procesji eucharystycznych64. Uczestnicy zatrzymują się przy
każdym kopcu granicznym i obchodzą go, trzykrotnie bijąc w kocioł, strze-
lając z kalichlorku (pierwotne odstraszanie zła za pomocą hałasu). Zakopują
w kopcu gałązki poświęconych palm oraz kropią go wodą święconą. Daw-
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niej, gdy na granicy pola spotkali się „chorągwiarze” z sąsiednich wsi, docho-
dziło nawet do bójek. Opisywany zwyczaj jest formą inicjacji młodych
chłopców, którzy osiągnąwszy odpowiedni wiek, by wstąpić do grona do-
rosłych mężczyzn, muszą wkupić się pieniędzmi lub wódką. Dopiero wów-
czas mogą brać udział w zwyczaju. Pierwszy obchód jest jednak ciężką próbą
— muszą bowiem dźwigać kocioł przed bębnistą. Nad ranem „chorągwiarze”
przechodzą przez wieś, zbierając w każdym gospodarstwie dyngus. Budzą
mieszkańców wystrzałami i bębnieniem, śpiewają głośno i święcą domy.

Rola dźwięku i muzyki w obrzędach i zwyczajach wielkanocnych ludu łowickiego

Dzień
Muzyka, instru-

menty, narzędzia
dźwiękowe

Funkcje w kontekście
religijnym

Funkcje w kontekście tradycyjnej,
ludowej symboliki i obrzędowości

dorocznej

Wielki
Czwartek

kołatki, klekot-
ki, terkotki

zastępnik dzwonów ko-
ścielnych

odstraszanie hałasem złego (ko-
jarzonego ze śmiercią, chorobą,
zimą), także hałaśliwa zabawa
młodzieży

Wielki
Piątek

śpiew, cisza nocny śpiew wspólnoto-
wy, wielogodzinny, mono-
tonny, modlitwa, czuwa-
nie, misterium, rozpamię-
tywanie Męki Chrystusa

obawa przed złem, urokiem, cza-
rownicami, szatanem (schronie-
nie w kościele, skupienie na
modlitwie, czuwanie), śpiew
głośny, doniosły, rozlegający się
daleko poza kościół, uświęcający
przestrzeń, odstraszający złe
moce

Wielka
Sobota
i Niedziela
Zmar-
twychwsta-
nia

śpiew, dzwo-
ny, sygnaturki,
salwy, wy-
strzały, huki,
kocioł, organy,
orkiestra, chór

śpiew pieśni o Zmar-
twychwstaniu, onomato-
peiczne wyrażenie do-
niosłości i cudowności
faktu Zmartwychwstania
(trzęsienie ziemi), dźwięk
kotła jako sygnał nad-
chodzącego Chrystusa
Zmartwychwstałego

budzenie wsi biciem w kocioł,
w czasie rezurekcji dźwięk kotła
określał przestrzeń, podkreślenie
splendoru procesji na wzór np.
przejazdu orszaku królewskiego

Ponie-
działek
Wielka-
nocny

śpiew, instru-
menty ludowe
(np. skrzypce,
harmonia, bę-
ben), narzę-
dzia dźwięko-
we — kije,
pałki, kocioł

śpiew pieśni religijnych,
wielkanocnych w trakcie
zwyczaju o proweniencji
i symbolice przedchrześci-
jańskiej; wykonywanie
melodii pieśni religijnych
na instrumentach (np.
skrzypcach); kocioł (in-
strument przechowywany
w kościele) towarzyszy,
obok chorągwi i wody
święconej, mężczyznom
obchodzącym pola

śpiew pieśni o tematyce religijnej
z interpolacjami o tematyce apo-
kryficznej lub parareligijnej; pie-
śniowy repertuar świecki, często
rubaszny, żartobliwy, erotyczny;
obębnianie na kotle pól i wsi
(rodzaj procesji) w celu zapew-
nienia urodzaju i odstraszenia
złego, nieszczęścia, klęski; two-
rzenie tekstów o tematyce świec-
kiej, żartobliwej, obyczajowej na
melodię kościelnych pieśni wiel-
kanocnych
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W parafii Lipce Reymontowskie w pierwszą niedzielę po Zielonych
Świątkach odbywało się uroczyste święcenie pól z udziałem księdza65.

Obchody świąt Wielkiejnocy w Łowickiem zachowały do dziś wiele tra-
dycyjnych form. Zwyczaje i obrzędy tego czasu sięgają często korzeniami do
przedchrześcijańskiej symboliki związanej ze zwyczajami agrarnymi. Szcze-
gólny wpływ duchowieństwa na omawianych terenach, a także wyjątkowa
sytuacja społeczno-gospodarcza dawnego ludu łowickiego spowodowały, że
księżacy zachowali szereg zwyczajów wiosennych i wielkanocnych, po-
głębionych o treści religijne. Wyłoniło się także (prawdopodobnie z inicjaty-
wy wiernych) wiele nowych form pobożności i inicjatyw mających na celu
podkreślenie szczególnej wzniosłości obrzędów religijnych na terenach hi-
storycznych dóbr arcybiskupich. W ramach religijności i kultu bożego prze-
trwały w Łowickiem dość liczne dawne, zapomniane już pieśni i praktyki
muzyczne oraz dźwiękowe, w których, obok symboliki chrześcijańskiej, od-
najdujemy reminiscencje ludowych zabiegów, wierzeń i znaczeń.

Jacek Jackowski

Music in Easter traditions and customs
of the folk people from Łowickie region

S u m m a r y

Etnographic studies of Ziemia Łowicka, and territories of the former Księstwo Łowickie,
topographic documentation of the spiritual and material culture of the region, and populari-
zation of Łowicz regions as areas touristically attractive contributed to maintaining many tra-
ditional customs and traditions in the authentic form or modified for the folkloristic
purposes (e.g. popular inscenisations of the Łowicz wedding). The main factor in maintain-
ing or often even revitalising traditions has constituted Church, shaping the local culture
and folk piety, and influencing it for ages.

The article in the field of etnomusic constitutes a description of religious, parareligious
traditions, as well as Easter and spring customs, documented and still common in the
Łowicz region. The material constituting the basis of this work derived from the literature,
phonographic historical documentation, and contemporary territory studies conducted by
the author. Sound, music and singing (not only the lithurgic ones) play an important role
when celebrating the Paschal Triduum. The custom of the night vigilence at the Holy Sepul-
chre, combined with singing old penitential and passion songs has still been practising in
the Łowicz region. What was popular there constituted the sound tools used in the Lent,
that is rattles and clatters. What is used during church ceremonies in Łowicz, as well as in
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the case of old agrary customs is kettledrum. Church songs and folk religious and apocrific
songs accompanied the Easter Monday, many of which have survived up till now. The for-
mer are sung especially by the groups of “flagmen.”, still active in many places, wheres the
latter are still remembered by many old informers.

The Łowicz region is a place in which the authentic religious folk culture and traditional
repertoire are still alive. In the light of disappearance of many forms of traditional family and
annual celebrations, it is worth worshipping and popularising the living religious traditions.

Jacek Jackowski

Die in Osterzeremonien und Osterbräuchen
des Łowicz Volkes erscheinende Musik

Z u s a m m e n f a s s u n g

Ethnografische Untersuchungen des einst dem Łowiczer Herzogtum gehörenden Łowicz
Landes, Terraindokumentation der geistigen und materiellen Kultur der Region und die für
das Łowiczer Gebiet gemachte Werbung haben dazu beigetragen, dass viele Volkssitten und
Volksbräuche in deren originellen Form oder für Bedarf der Volksgruppen inszeniert (allge-
mein bekannte Inszenierungen der Łowiczer Hochzeitsfeier) bewahrt werden konnten. Um
Bewahrung und Belebung der alten Tradition hat sich auch die Kirche schon immer große
Verdienste erworben; seit langem beeinflusste sie zwar die einheimische Kultur und Fröm-
migkeit des Volkes.

Der vorliegende Artikel aus dem Gebiet der Ethnomusikologie ist eine Darstellung von
religiösen, paraliturgischen Osterbräuchen und Frühlingssitten, die im Łowicz Land
dokumentiert worden sind und heute immer noch gepflegt werden. In seiner Arbeit bezog
sich der Verfasser auf Fachliteratur, fonografisch aufgezeichnete historische Dokumentation
und die von sich selbst durchgeführten Feldforschungen. Musik und (nicht nur liturgischer)
Gesang spielen eine besondere Rolle bei Feierlichkeiten zum Paschaltriduum. Im Łowicz
Land ist er immer noch Sitte, nachts am Grab des Herrn Christi zu wachen und dabei alte
Bußpsalmen und Passionslieder zu singen. Dabei werden die für die Fastenzeit bestimmten
Musikgeräte — Knarren und Rasseln benutzt. Während der Łowiczer Kirchenzeremonien
und in alten Agrarsitten war auch eine Pauke allgemein verwendet. Kirchenlieder,
Volkskirchenlieder und apokryphe Lieder begleiteten die „Osterbesprenger“ am
Ostermontag; viele von ihnen werden auch heute gesungen. Die erstgenannten werden in
vielen Ortschaften von den „Fahnenträgern“ aufgeführt.

Das Łowiczer Land ist eine Region, in deren die echte religiöse Volkskultur und
traditionelles Repertoire der Lieder immer lebendig sind. Angesichts des heute absterbenden
traditionellen alljährlichen Brauchtums sind die immer noch lebendigen Religionstraditionen
pflegewert.
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Walentyna Węgrzyn-Klisowska

Barokowe Lamento Johanna Georga Clementa
z katedry wrocławskiej

Pierwsza połowa XVIII wieku była dla Wrocławia okresem szczególnie
ożywionej aktywności kulturalnej. Tu w 1725 roku rozpoczął swą dziewię-
cioletnią działalność włoski teatr operowy, którego skład został utworzony
przy pomocy Vivaldiego w Wenecji. Tu także wraz ze wzrostem wpływów
śląskiej arystokracji katolickiej zaczęła się rozwijać katolicka muzyka ko-
ścielna. Jej ośrodkiem stała się wrocławska katedra św. Jana Chrzciciela
i skupieni wokół niej biskupi. To właśnie ich pasje, zainteresowania, a nie-
kiedy również związki rodzinne w istotny sposób wpłynęły na wybór wyko-
nywanej w kościołach muzyki. Był to ruch tak mocny, że we Wrocławiu
w latach 1720—1741 przyczynił się do powstawania silnego centrum muzyki
barokowej.

Największe znaczenie przy tworzeniu takiej pozycji muzycznej miasta
miała zasobność mecenasów, ich styl działania i rozmach. Szczególną rolę
odegrał tu namiestnik cesarski hrabia Franz Anton von Sporck, który posia-
dał już teatr włoski w Pradze, a w sprawie repertuaru i wykonawców tego
teatru kontaktował się z Vivaldim. On też był prawdopodobnie pośredni-
kiem podczas tworzenia wrocławskiej kapeli biskupiej za czasów biskupa
Franza Ludwiga, brata cesarzowej Austrii; kapela ta składała się w większo-
ści z muzyków włoskich. Fascynacja barokową muzyką włoską, moda na
nią, jej urok dały w szybkim czasie niezwykłe rezultaty. Na potrzeby kapeli
katedralnej i kościoła jezuickiego powstało wiele okolicznościowych utwo-
rów kościelnych, które nie były dotąd przedmiotem wnikliwych badań. Do-
konania wrocławskich muzyków stały się jednak tematem słynnej pracy
znanego ówczesnego krytyka i teoretyka Johannesa Matthesona zatytułowa-
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nej Grundlage einer Ehrenpforte1. Twórczość religijna Clementa została
wprawdzie opisana w pracy Hansa E. Guckela Katholische Kirchenmusik in
Schlesien2, ale obecnie, po niemal 100 latach temat ten wymaga znacznej we-
ryfikacji. Warto jednak podkreślić, że większość opisanych przez Guckela
utworów zachowała się w zbiorach wrocławskiej Biblioteki Kapitulnej, Od-
dziale Muzycznym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, oraz w zbio-
rach muzycznych i mikrofilmowanych Biblioteki Narodowej.

W trakcie przeglądania rękopisów i druków muzycznych moją uwagę
zwróciły autografy wrocławskiego kapelmistrza katedralnego Johanna
Georga Clementa (1710—1794). Jak wynika z zachowanych źródeł archiwal-
nych, była to wielka postać w ówczesnym życiu muzycznym Wrocławia.

Clement urodził się prawdopodobnie w 1710 roku we Wrocławiu,
w 1735 objął stanowisko kapelmistrza wrocławskiej katedry i piastował je
do 1790 roku. (Warto przypomnieć, że archidiecezja wrocławska aż do
1820 roku należała do polskiej diecezji gnieźnieńskiej, a dopiero od 1821
bezpośrednio do Stolicy Apostolskiej). Nie wiadomo dokładnie, gdzie Cle-
ment odbył edukację muzyczną, czy tylko w Niemczech, czy też — wzorem
utalentowanych muzyków niemieckich — wyjechał na parę lat w ramach sty-
pendium na studia muzyczne do Włoch. To ostatnie wydaje się bardzo
prawdopodobne, ponieważ w swoich utworach kapelmistrz zręcznie po-
sługiwał się techniką typową dla kompozytorów włoskich tamtego okresu.
Clement posiadał prestiżowe tytuły: Notarius Apostolicus, Rycerz Złotej
Ostrogi, Assesor Iuratus i Senior Kapituły Katedralnej. W czasie sprawowa-
nia przez niego stanowiska kapelmistrza był także dyrygentem chóru (Re-
gens chori) wrocławskiego kościoła św. Krzyża.

Twórczość Clementa jest imponująca. Według danych współczesnych,
obejmuje ona 153 dzieła, w tym msze, nieszpory, graduały, offertoria, lita-
nie, hymny, introity, lamenty i kantaty świeckie. Większość tych kompozycji
jest pisana do tekstów łacińskich i prawdopodobnie własnych tekstów nie-
mieckich. W 1731 roku Clement napisał dwa utwory pasyjne na potrzeby
katedry i wrocławskiego kościoła św. Marii Panny na Piasku: Lamento pro
Sacro Sepulchro Domini Nostri Jesu Christi i kantatę Pro Sacro Sepulchro.
Pierwszy przeznaczony był na sopran, mały zespół smyczkowy i basso conti-
nuo, w drugim partię solową kompozytor przeznaczył dla głosu basowego.
Oba dzieła powstały do tekstu w języku niemieckim. Zarówno te dwie
wczesne kompozycje, jak i inne, powstałe później są świadectwem fascyna-
cji Clementa muzyką Antonia Vivaldiego, ale także dobrej znajomości stylu
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Johanna Sebastiana Bacha. Swoje dzieła Clement opatrywał włoskimi okre-
śleniami tempa: Tardo lub Tardissime, podobnie jak Vivaldi, a pod ukoń-
czoną słabo oznakowaną partią basso continuo podpisywał się: „per me
Joanne Clemente”. Kluczem do pełnego wyjaśnienia stylu Clementa jest nie
tylko pełna transkrypcja jego dzieł i ich opracowanie, ale także poznanie
szczegółów biograficznych dotyczących jego edukacji muzycznej.

Wspomniane Lamento Johanna Georga Clementa nosi wszystkie charak-
terystyczne cechy epoki. Jak wiadomo, lamento to włoskie określenie śpiewu
żałobnego3. Takie utwory, pisane mniej więcej w podobny sposób, pojawiły
się w operze włoskiej w XVII i XVIII wieku, a następnie stały się częścią wi-
dowisk i koncertów kościelnych, szczególnie chętnie wykonywanych
w okresie Wielkiego Tygodnia. Lamento miało stałe elementy konstrukcyjne,
bas o kierunku opadającym, rozwijający się w ramach kwarty, i charaktery-
styczne dla tej ekspresji figury retoryczno-muzyczne. W pierwszej połowie
XVIII wieku formy wyrażające określony typ ekspresji używane były zarów-
no z przeznaczeniem na sceny operowe, jak i do wykonań w kościołach. Są
to sprawy znane i dziś już niekwestionowane. Wyznacznikiem tu stał się
traktat niemieckiego jezuity Fritza Langa: Dissertatio de actione musica, wy-
dany w Monako, znany i ceniony we Wrocławiu4. W traktacie tym autor,
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Sceny z traktatu Langa (Dissertatio...) wyrażające emocje związane z figurami retorycznymi.

3 Por. hasło: Lamento. In: Riemann Musik-Lexikon. T. 1: A—K. Mainz 1959, s. 503; por.
także: K.-H. V i e r t e l: Probleme der Dramaturgie der Metastasio-Epoche. W: Opera w dawnej
Polsce na dworze Wladysława IV i królów polskich. Red. J. L e w a ń s k i. Wrocław 1973,
s. 131—149.

4 F. L a n g: Dissertatio de actione musica. Monaco 1717; por. także hasło: Figuren musika-
lisch-rhetorische. In: Riemann Musik-Lexikon..., s. 286.



powołując się na uwagi wielkiego Metastasio, zawarte w jego librettach i li-
stach5, zwraca uwagę na charakterystyczne ryciny wyrażające określone
emocje, związane z figurami retorycznymi6.

Lamento należało do najbardziej ekspresyjnych śpiewów tego okresu,
szczególnie ważne w tym gatunku było zastosowanie na początku utworu
figury exclamatio, czyli zawołania („Usłysz mnie!”), opartej na skoku seksty
małej i związanej z podniesieniem rąk do góry. Tak właśnie rozpoczyna się
wstęp skrzypiec w Lamento Clementa (przykład 1).

W partii skrzypiec wyraźnie widać skok małej seksty, czyli zastosowanie
exclamatio (ilustruje to trzeci rysunek z traktatu Langa). Przypomnijmy, że
w okresie baroku był to znany środek wyrażenia żalu i rozpaczy, powszech-
nie używany przez kompozytorów (aria altowa Erbarme Dich z II części Pa-
sji według św. Mateusza Johanna Sebastiana Bacha). W następnej części
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Przykład 1. Johann Georg Clement: Lamento pro Sacro Sepulchro. Oprac. W. Węgrzyn-Klisow-
ska na podstawie H.E. G u c k e l: Katholische Kirchenmusik..., s. 189.

Lamento pro Sacro Sepulchro

5 M. V a l e n t e: Pietro Metastasio, Poeta dell’Unità Culturale European. Roma 1997.
6 Najnowsze wydanie rycin zawarte jest w: C. R i p a: Ikonologia. Tłum. I. K a n i a.

Kraków 2004.



utworu Clementa następuje typowe rozwinięcie muzycznej dewizy, czyli
anaphora, a więc sekwencyjne powtórzenie tego samego kroku w dolnym
kierunku. Po zakończeniu tych repetycji następuje typowy zwrot retoryczny,
mutatio per systhema, czyli przerzut oktawowy do tonacji durowej i zakoń-
czenie w postaci passus duriusculus, figury typowej dla melodyczno-harmo-
nicznej kody barokowej.

Nie znamy wszystkich dzieł Johanna Georga Clementa, a te, które zacho-
wały się w zbiorach wrocławskiej Biblioteki Kapitulnej, w Bibliotece Narodo-
wej w Warszawie i w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, mają
typowe cechy epoki: charakterystyczny szkicowy zapis, bez ozdobników
i wyraźnego oznakowania basso continuo. Rodzaj towarzyszenia instrumen-
talnego bardzo przypomina ten, jaki stosował Johann Sebastian Bach
w swoich kantatach, natomiast sposób stosowania retoryki muzycznej przy-
wodzi na myśl raczej styl muzyczny Vivaldiego. Wrocławski mistrz znał
prawdopodobnie dobrze dzieła Bacha, znał też na pewno opery Vivaldiego,
bo teatr włoski działał w tym samym czasie we Wrocławiu w niedalekiej od-
ległości od katedry. Był to wielki utalentowany kompozytor, którego twór-
czość zasługuje na osobne opracowanie.
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Przykład 2. Johann Georg Clement: Lamento pro Sacro Sepulchro — koda. Oprac. W. Węgrzyn-
-Klisowska na podstawie H.E. G u c k e l: Katholische Kirchenmusik..., s. 191.



Walentyna Węgrzyn-Klisowska

The Baroque Lamento by Johann Georg Clement
from the Cathedral in Wrocław

S u m m a r y

Wrocław was a big centre of music culture in the first part of the 18th century. The fact
that Wrocław was under the rule of Habsburgers between 1526—1741 played a decisive role
in this development. The Catholic religion and the Italian music spred. In the meantime,
several music bands were created in Wrocław, the most important of which were Collegium
Musicum, the Italian music theatre, the cathedral band, the Saint Mary’s Church band “Na
Piasku” and the Jesuit band. Apart from the Italian musicians, the activity of the Catholic
German musicians creating a concerto music contributed to the development of Wrocław.
One of them was Johann Georg Clement, a cantor of the Cathedral in Wrocław, an outstand-
ing composer, performer and singer. His so far hardly-known autographs have been pre-
served in the capitular library in Wrocław, the National Library in Warsaw, and the
University Library (The Department of the Music Collections).

Out of the preserved autographs the form of Lamento have been chosen to discuss here,
as a very interesting example of the realisation of this European well-known form of the Ita-
lian provenance in German. The composition was created for the Cathedral in Wrocław in
1731 when the Holy Week was celebrated. It reflects the atmosphere of those times. The bas-
so continuo technique traces back to the Bach’s patterns, whereas melody and the use of rhe-
thoric figures are close to Vivaldi’s style. The music fragments presented here are the result
of the author’s realization of the Baroque sound.

Walentyna Węgrzyn-Klisowska

Das Barocklamento von Johann Georg Clement
aus Breslauer Kathedrale

Z u s a m m e n f a s s u n g

In der ersten Hälfte des 18.Jhs war Breslau ein großes Musikkulturzentrum. Die entschei-
dende Rolle hat dabei die Tatsache gespielt, dass sich diese Stadt in den Jahren 1526—1741
unter der Regierung von Habsburgen fand, so dass die katholische Religion und damit auch
italienische Musik verbreitet werden konnten. Zu dieser Zeit gab es in Breslau einige Musik-
kapellen, von denen die Stadtmusikgruppe Collegium Musicum, italienisches Musiktheater,
Dom’s Kapelle, Marienkirchekapelle „Auf dem Sand“ und Jesuitenkapelle am bedeutendsten
waren. Neben den italienischen Musikern war die Tätigkeit der hier im Konzertstil schaffen-
den deutschen katholischen Musiker von großer Bedeutung für Entwicklung der Stadt. Einer
von ihnen war Johann Georg Clement, Kantor der Breslauer Kathedrale, hervorragender
Komponist, Musikdarsteller und Sänger. In der Domkapitelbibliothek in Breslau, in der Natio-
nalbibliothek in Warschau und in der Universitätsbibliothek (Abteilung für Musiksammlun-
gen) werden die bisher wenig bekannte Autogramme des Musikers aufbewahren.

Von den Autogrammen haben wir ein Lamento ausgewählt, als ein sehr interessantes Bei-
spiel für bekannte italienische Musikform in der deutschen Sprache. Die Komposition ist im
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Jahre 1731 für Bedarf des Breslauer Doms anlässlich der Feierlichkeiten zur Karwoche ent-
standen worden. Es ist ein typisches Musikwerk der damaligen Zeit. Die Technik basso conti-
nuo bezieht sich auf Bachs Art, die Melodik und die Anwendung von rhetorischen Figuren
dagegen sind dem Vivaldistil ähnlich. Die hier dargestellten Musikfragmente sind Ergebnis
des von dem Verfasser realisierten Barockklangs.
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Anna Bywalec-Fojcik

Religijna monodia akompaniowana
początku XVII wieku
Zestawienie doświadczeń polskich i włoskich
na podstawie wybranych przykładów
z twórczości Zieleńskiego i Kapspergera*

Początki monodii w muzyce religijnej — uwagi

Monodia akompaniowana — obok prima i seconda pratica, stile rappresen-
tativo czy w końcu dramma per musica — mieści się w kanonie pojęć
związanych z bodaj najsłynniejszym przełomem stylistycznym w dziejach
muzyki, jaki przyniósł początek XVII wieku. Jeden z protagonistów nowe-
go stylu, Girolamo Mei, w następujący sposób uzasadniał potrzebę zmian:
„Co do zadziwiających skutków muzyki starożytnych, jeśli idzie o porusza-
nie uczuć i to, że śladu ich nie widać w muzyce współczesnej, to spojrzaw-
szy na to, co wyżej zostało powiedziane, okaże się, że nie będzie nas to
dziwić, bowiem [muzyka] naszych czasów nie ma tego samego celu, może
dlatego, że przeciwnie niż dawna, nie ma ona sposobu, żeby go osiągnąć;

60 1.1. yyy

* Podana pisownia nazwiska Kapspergera jest zgodna ze wszystkimi źródłami epoki, do
których zaliczyć należy druki kompozycji, dokumenty dworu Francesca Barberiniego, jak
i własnoręczne podpisy kompozytora. Por. Z.M. S z w e y k o w s k i: Między kunsztem a eks-
presją. T. 2: Rzym. Kraków 1994, s. 160, przypis 1.



ta ma bowiem za swój przedmiot tylko przyjemność słuchu, a tamta miała
służyć jako środek, by przywieść innych do tego samego uczucia, jakie wy-
rażała”1.

Być może zasady owego przełomu były efektem iluzorycznego czy wręcz
idealistycznego pojęcia o kulturze i nade wszystko muzyce antycznej Grecji.
Nie zmienia to jednak faktu ogromnego znaczenia zmian dla estetyki i poj-
mowania muzyki, które od pierwszych prób tworzenia w nowym stylu roz-
przestrzeniały się na kolejne kraje i ośrodki kulturowe. U podstaw rozwoju
monodii XVII-wiecznej — oprócz oczywistego wkładu Cameraty i ośrodka
florenckiego — znajduje się również praktyka renesansowa. Wszystkie lub
tylko środkowe głosy kompozycji polifonicznej, prawie zawsze świeckiej,
wykonywano na instrumentach zdolnych do realizacji harmonicznej, przede
wszystkim na lutni, organach, klawesynie i ich odmianach. Tego rodzaju za-
biegi stosowane były powszechnie we frottolach, w villanellach, canzonet-
tach, madrygałach, jak i we francuskich chansons i niemieckich Lieder.
Ponadto rozwój drukarstwa i muzycznych oficyn wydawniczych przyczynił
się znacznie do popularyzacji wskazanego repertuaru w typie monodii;
sztuka dyminucji natomiast, której zewnętrznymi cechami były głosy solo-
we, ruchliwe, bogate w liczne ozdobniki, burzyła polifoniczne równoupraw-
nienie głosów2. Choć Florencja stała się symbolem stile moderno, Rzym
przewyższał ją pod względem intensywności i różnorodności życia muzycz-
nego. Specyficzny prokościelny charakter miasta znajdował swe odzwiercie-
dlenie również w przedsięwzięciach muzycznych. Kompozytorzy tworzyli
muzykę, która miała być wykonywana z okazji różnych uroczystości w licz-
nych kościołach Wiecznego Miasta; wspomina o tym Pietro Della Valle
w swej korespondencji z Giovannim Battistą Donim: „[...] kompozytorzy nie
chcą pracować nad rzeczami, których się nie będzie wykonywać; stąd cały
ich wysiłek skierowany jest na psalmy lub motety dla kościołów, i to najbar-
dziej sobie cenią”3.

Ośrodek rzymski nie pozostawał oczywiście obojętny na przełomowy
charakter postulatów Cameraty, jednak działalność twórców nie była tak jed-
noznacznie ukierunkowana pod względem stylistycznym. W efekcie po-
wstała dość skomplikowana sytuacja solowej liryki wokalnej. Poszczególne
gatunki oddziałują i przenikają się wzajemnie4. Istotną rolę we wprowadza-
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1 Z.M. Sz w e y k o w s k i: Między kunsztem a ekspresją. T. 1: Florencja. Kraków 1992,
s. 31; fragment z Girolamo M e i: Dicorso sopra la musica antica et moderna. Wenecja 1602.

2 Por. Z.M. S z w e y k o w s k i: Ideał muzyki starożytnej w praktyce kompozytorskiej
wczesnego seicenta. „Muzyka” 1983, nr 4.

3 Z.M. S z w e y k o w s k i: Między kunsztem a ekspresją. T. 2..., s. 10; fragment z kores-
pondencji Della Vallego opublikowanej przez Angelo S o l e r t i e g o w Lettere inedite sulla
musica di Petro Della Valle a G.B. Doni. „Rivista Musicale Italiana” 1905.

4 Por. Z.M. S z w e y k o w s k i: Między kunsztem a ekspresją. T. 2..., s. 89—90.



niu śmiałych innowacji, i to w muzyce zarówno świeckiej, jak i religijnej,
odegrała kompozycja na jeden głos, choć przecież pod względem ilościo-
wym to obsada małogłosowa (na dwa i trzy głosy), a nie solowa będzie cha-
rakterystyczna dla ośrodka rzymskiego.

Pierwsze drukowane w Wiecznym Mieście przykłady monodii akompa-
niowanej w muzyce religijnej pochodzą już z 1602 roku5, jednak dopiero
dziesięć lat później Giovanni Girolamo Kapsperger zwany Il tedesco della
tiorba (‘Niemiec z lutnią’), opublikował Libro primo di mottetti passeggiati
a una voce — zbiór o charakterze religijnym, zawierający wyłącznie monodie
z towarzyszeniem instrumentalnym basso continuo6. Natomiast rozwój mo-
nodii akompaniowanej na terenie Polski w pierwszych dziesięcioleciach
XVII wieku ma charakter ograniczony i nieciągły: dokonuje się wyłącznie
w dziedzinie koncertu religijnego solowego bądź małogłosowego, a zacho-
wane zabytki nie pozwalają na odtworzenie chronologicznego ciągu prakty-
ki kompozytorskiej. Najważniejszym świadectwem polskich początków
monodii w ogóle pozostaje dzieło Mikołaja Zieleńskiego — zespół solowych
komunii ze słynnego zbioru Communiones totius anni..., wydanego w Wene-
cji w 1611 roku. Późniejsze solowe lub częściej małogłosowe koncerty reli-
gijne pojawiają się w twórczości polskiej nagle, już jako wykształcona
monodia (małogłos)7. Stadium pośrednie mogły prezentować, niestety nie-
zachowane, dwugłosowe koncerty Adama z Wągrowca.

Zestawienie wczesnych doświadczeń polskich: Zieleńskiego — jedno-
głosowych, solowych komunii z zapisanym w postaci partitura pro organo
towarzyszeniem organowym, oraz eksperymentalnych mottetti passeggiati
Kapspergera, ma na celu poznanie i przybliżenie osiągnięć obydwu kompo-
zytorów na gruncie religijnej monodii. Jest to również próba zebrania wyni-
ków analiz, które mogą stać się przyczynkiem do całościowego spojrzenia
na fenomen monodii akompaniowanej w kontekście przełomu stylistyczne-
go renesansu i baroku. Zestawienie doświadczeń twórców działających
w tym samym czasie, lecz w różnych ośrodkach służy wyodrębnieniu różnic
i podobieństw, które świadczyć mogą o stopniu zaawansowania styli-
stycznego, indywidualnego czy też uniwersalnego charakteru dzieł. Ponadto
pomysł porównania osiągnięć kompozytorów innych ośrodków, kompozyto-
rów, których twórczość związana jest z odmiennymi nurtami stylistycznymi,
można uzasadnić podobną sytuacją twórców „pomiędzy epokami”, z jednej
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5 L. V i a d a n a: Cento concerti ecclesiastici. Rzym 1602.
6 Przypomnijmy, że w zbiorze Arie devote... O. Durantego, wydanym w 1608 roku,

wśród 20 kompozycji, większość (16), lecz nie wszystkie, przeznaczona jest na głos solowy
z akompaniamentem bc; chronologię koncertu religijnego w ośrodku rzymskim przedstawia
Z.M. S z w e y k o w s k i: Między kunsztem a ekspresją. T. 2..., s. 125.

7 Mowa tu o kompozycjach M. Mielczewskiego, T. Meruli, F. Liliusa, M. Scacchiego,
a później J. Różyckiego, A. Wronowicza.



strony przyjmujących określoną postawę wobec postulowanych „nowoczes-
ności” i przełomu stylistycznego, z drugiej zaś czerpiących z tradycji rene-
sansowej polifonii.

Prezentacja materiału porównawczego

Materiał będący podstawą podjętego zestawienia stanowią: wybór jed-
nogłosowych komunii wokalnych (15 kompozycji wraz z wariantami8)
z Communiones totius anni... Mikołaja Zieleńskiego, podyktowany kryterium
fakturalnym, oraz wszystkie kompozycje wydane w zbiorze Libro primo di
mottetti passeggiati... Kapspergera (20 utworów9).

Dzieła Zieleńskiego i Kapspergera zostały wydane w odstępie jednego
roku, odpowiednio w 1611 (Wenecja) i 1612 (Rzym), spełniają zatem waru-
nek zbieżności chronologicznej. Mimo iż oba zbiory opublikowano we
Włoszech, o przyjęciu jedności stylistycznej uwarunkowanej miejscem po-
wstania nie może być mowy. Przemawia za tym chociażby odrębność sa-
mych włoskich centrów muzycznych (np. Wenecji, Ferrary, Florencji,
Rzymu, Neapolu). Ponadto nie istnieją przesłanki, które wskazywałyby na
znajomość twórczości Zieleńskiego przez Kapspergera, i odwrotnie, choć
oczywiście nie można tego całkowicie wykluczyć, biorąc pod uwagę prze-
pływ repertuaru, w szczególności drukowanego, oraz migrację twórców
i muzyków z Włoch do Polski.

Solowe komunie i mottetti we Włoszech są podstawowymi przykładami
monodii religijnej. Dla Zieleńskiego i Kapspergera ujęcie monodyczne nie
jest ujęciem typowym, ma raczej charakter eksperymentu. Przypomnijmy,
że monumentalne Offertoria Zieleńskiego to jednolite stylistycznie utwory
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8 In splendoribus sanctorum... (według wydania: Mikołaj Zieleński Offertoria et communio-
nes totius anni, Monumenta Musicae in Polonia. Red. J. M o r a w s k i. Kraków 1983, nr 1
i 1a), Video caelos aperots... (2), Exiit sermo inter fratres... (3), Responsum accepit... (4, 4a), Si
consurrexistis cum Christo... (5), Confundantur superbi... (6), Venite post me... (7), Semel iuarvi...
(8), Principes presecuti... (9), Amen dico vobis... (10), Mirabantur omnes... (11), Introibo ad altare
Dei... (12), Illumina faciem tuam... (13), Gustate et videte... (14), Qui manducat... (15).

9 Paratum cor meum... (według wydania z 1612 roku, nr 1), Ave Sanctissima Maria... (2),
O sacrum convivium... (3), Audite caeli... (4), Cantate Domino... (5), Sancta Maria... (6), Gaudent
in caelis... (7), Exurgat Deus... (8), Parce mihi... (9), Circumdederunt me... (10), O quam glorio-
sum... (11), Veni sponsa... (12), Similabo eum... (13), Verbum caro... (14), Anima mea... (15), Re-
surrexi... (16), Congratulamini mihi... (17), Florete flores... (18), Nigra sum... (19), Ego dormio...
(20).



polichóralne, komunie zaś można zaliczyć aż do czterech kategorii: sola
i duety z towarzyszeniem organów, tricinia, fantazje instrumentalne, motety.
Z kolei Giovanni Geronimo Kapsperger był słynnym wirtuozem lutni i teor-
banu (stąd jego przydomek Il tedesco della tiorba) i właśnie repertuar na
instrumenty szarpane jest największą oraz najbardziej znaną częścią jego
dzieła. Liczba utworów Kapspergera na tle ówczesnego repertuaru zachod-
nioeuropejskiego przedstawia się imponująco: samodzielne utwory publiko-
wane w tabulaturach na lutnię, chitarrone i teorban oraz tabulaturowe
zapisy towarzyszenia tych instrumentów w zbiorach wokalnych stanowią —
według Victora A. Coelho — połowę całego zachodniego repertuaru na in-
strumenty10. Trzeba dodać, iż w tym samym roku co dzieło Kapspergera
ukazał się zbiór madrygałów świeckich Libro primo di arie passeggiate, któ-
rych cechą zewnętrzną było — podobnie jak w mottetti — szerokie wykorzy-
stanie passaggi. Była to zarazem bardzo udana próba wcielenia zasad
seconda pratica na gruncie solowych utworów do tekstów włoskich11.

Podstawa źródłowa

Komunie na głos wokalny z towarzyszeniem organowym to utwory
o numerach od 1 do 15, wydane w 1983 roku jako Mikołaj Zieleński Opera
omnia w ramach serii Monumenta Musicae in Polonia. Wydanie przygoto-
wał Władysław Malinowski na podstawie oryginału pierwodruku, na który
składają się księgi głosowe i partitura pro organo12. Cennym materiałem po-
mocniczym podczas analizy okazuje się ponadto faksymilowe wydanie
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10 Z.M. S z w e y k o w s k i: Kapsperger Giovanni Girolamo. W: Encyklopedia Muzyczna
PWM. Część biograficzna. T. 4. Kraków 1997.

11 Por. P.S. W r ó b e l: „Libro primo di arie passeggiate” Giovanniego Girolamo Kapspergera
— monograficzne opracowanie zbioru monodii rzymskiej z I połowy XVII wieku. Praca magister-
ska napisana pod kierunkiem dr hab. Zofii Fabiańskiej. Instytut Muzykologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Kraków 2001.

12 Zachowane księgi: Cantus, altus, tenor (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Sy-
gnatura 50914 Muz.) spięta z głosami Offertoriów oraz jedna księga głosowa w Bibliotece Ja-
giellońskiej; Partitura pro organo Communiones znajduje się w Bibliotece Czartoryskich
w Krakowie (sygnatura 40102/III/), oprawiona łącznie z partyturą Offertoriów i kilku innych
dzieł włoskich początku XVII wieku. W zachowanych księgach brak np. górnego głosu solo-
wego (16—28) — druk na podstawie kompletnego odpisu Marii Szczepańskiej (Biblioteka
Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu); utwory na 1 głos solowy z towarzyszeniem or-
ganów zachowane są jednak kompletnie (!); fantazje zdekompletowane — bez głosu najwyż-
szego — brak odpisów.



Offertoria et communiones totius anni w postaci osobnych ksiąg głosowych
i partitura pro organo13.

Solowe mottetti Kapspergera nie zostały wydane współcześnie, podstawę
materiałową przeprowadzonych analiz stanowi zatem własna transkrypcja
wydania z 1612 roku14, dokonana przede wszystkim na podstawie druku
przechowywanego w Biblioteca Apostolica Vaticana, opatrzonego sygnaturą:
Barberini N.XIII.189 [7]15. Aby jak najbardziej wiarygodnie przełożyć
ówczesny zapis nutowy na współczesny, fragmenty szczególnie słabo czytel-
ne skonfrontowałam z odpowiednikami pochodzącymi z innego egzem-
plarza tego samego wydania druku, przechowywanego w Bibliotece
Jagiellońskiej w Krakowie16.

Ujęcia fakturalne

Spośród jednogłosowych komunii z ozdobnie potraktowanym głosem
wokalnym, dwie trzecie to utwory z solowym basem (nr 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 15), pozostałe zaś z sopranem. Z kolei z 20 mottetti większość prze-
znaczona jest na głos sopranowy (17 kompozycji), 2 utwory zapisane zo-
stały na tenor solo, a tylko jeden motet z głosem basowym w funkcji
solistycznej. Mimo różnicy w predylekcji do wyboru rejestru głosu solowe-
go, charakterystyczne dla obu kompozytorów jest swoiste upodobanie do
eksponowania brzmień skrajnych, najwyższych lub najniższych. Kapsperger
bardziej dosłownie realizuje ową opozycję rejestrową, podczas gdy Zieleński
wprowadza ją w ramach renesansowego, polifonicznego czterogłosu, mody-
fikując jego oblicze.
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5 Muzyka...

13 Mikołaj Zieleński Offertoria...
14 Wszystkie transkrypcje w: A. B y w a l e c: „Libro primo di mottetti passegiati” G.G.

Kapspergera. Monograficzne opracowanie pierwszego rzymskiego zbioru utworów religijnych,
wyłącznie jednogłosowych. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zofii Fabiań-
skiej. Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2002.

15 Wchodzi on w skład większego zbioru starodruków Kapspergera, spiętych jedną
okładką, który w kolejności tworzą: 1. Libro primo di arie passeggiate..., 2. Libro secondo d’arie
a una e piú voci..., 3. Libro primo di villanelle a 1, 2 et 3 voci..., 4. Libro secondo di villanelle a 1,
2 et 3 voci..., 5. Libro terzo di villanelle a 1, 2 et 3 voci..., 6. Libro quarto di villanelle a una e piú
voci..., 7. Libro primo di mottetti passeggiati a una voce..., 8. Libro primo d’intavolatura di Lauto...,
9. Libro primo d'intavolatura di chitarone...

16 Sygn. Mus.ant.pract. K 65 [1].



Warstwa słowna communiones i mottetti
oraz jej muzyczna realizacja

O religijnym charakterze utworów decyduje przede wszystkim dobór
tekstów, w następnej kolejności zaś sposób opracowania muzycznego. Ce-
chy muzyczne, szczególnie w kompozycjach XVII stulecia, coraz ściślej
zależą od warstwy semantycznej tekstu słownego. Teksty w utworach religij-
nych mają swą własną specyfikę: (1) niezmienną podstawą źródłową są Bi-
blia oraz teksty liturgii (mszy i godzin); (2) teksty dotyczą spraw
największych i najświętszych — Boga, świętych i ich relacji z człowiekiem,
w związku z czym towarzyszy im podniosły, uroczysty ton; (3) wypowiedzi
nie są pozbawione osobistego wydźwięku, za pomocą słów bowiem zostaje
wyrażona intymna relacja człowieka z Bogiem i z tym, co święte.

Identyfikacja tekstów

Identyfikacja tekstów komunii Zieleńskiego ułatwiona jest dzięki ich li-
turgicznemu — mszalnemu charakterowi. Przeważają teksty Starego Testa-
mentu (8), który reprezentowany jest wyłącznie przez Księgę Psalmów,
z kolei mniej liczne teksty z Nowego Testamentu (7) pochodzą z kilku
ksiąg, najczęściej są to fragmenty ewangeliczne wszystkich czterech autorów
i, wyjątkowo, Dziejów Apostolskich oraz Listu św. Pawła do Kolosan.

Poszukiwania pierwowzorów opracowań słownych kompozycji z Libro
primo di mottetti passeggiati... dały możliwość identyfikacji prawie wszystkich
tekstów17. Najliczniej reprezentowane są fragmenty z liturgii godzin (10),
z których aż 7 liturgia zapożyczyła z Pisma Świętego. Teksty biblijne
zaczerpnięte zostały wyłącznie ze Starego Testamentu. Najchętniej wykorzy-
stywane są bodaj najbardziej poetyckie, przepełnione uczuciami i osobisty-
mi wypowiedziami, części Starego Testamentu: Księga Psalmów oraz Pieśń
nad Pieśniami.
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17 Szczegółowa identyfikacja w: A. B y w a l e c: „Libro primo di mottetti passegiati” G.G.
Kapspergera..., s. 46—48.



Budowa tekstów
oraz sposoby przekształcania pierwowzorów

Teksty wszystkich komunii, jak i motetów są niewątpliwie krótkie, a na-
wet bardzo krótkie; mają charakter prozaiczny — nie występują w nich
rymy. W opracowaniu muzycznym charakterystyczne jest rozbudowywanie
wersetów, zdań za pomocą powtórzeń. Proces ten prawdopodobnie nie od-
bywa się według określonych zasad, jednak: (1) częstotliwość i długość po-
wtarzanych fragmentów jest większa w kompozycjach Zieleńskiego,
wyjątkowo w komunii 12 (Mirabantur omnes de his...) całość tekstu powtó-
rzono dwukrotnie; (2) powtórzenia nie występują w ogóle w utworach dłuż-
szych Kapspergera (Ave Sanctissima Maria..., Sancta Maria..., Parce mihi
Domine..., Florete flores...) lub stosowane są wyjątkowo w przypadku jednego
z wersów (Audte caeli..., Exurgat Deus...); ponadto (3) powtarzane bywają
całe wersety bądź też pojedyncze słowa kończące; (4) najczęściej wielokrot-
nie wstawianym słowem jest alleluia, zwykle na końcu utworu. Główną
funkcją repetycji słownych jest powiększenie rozmiarów utworów, tak by
nie były zbyt krótkie, co z resztą współgra z chętnie stosowanymi passaggi,
równie skutecznie wydłużającymi muzyczne opracowanie tekstu.

Zieleński, poza stosowaniem powtórzeń, nie ingeruje w teksty zaczerp-
nięte z liturgii; podobnie Kapsperger często zachowuje oryginalną postać
słowną pierwowzorów pochodzących z Biblii czy liturgii. Bywa jednak, że
zmienia pojedyncze słowa lub nieco dłuższe ustępy, nie ma to jednak więk-
szego znaczenia dla sensu i struktury całości. W sytuacjach takich trudno
jednoznacznie stwierdzić, czy dokonana zmiana jest faktycznym pomysłem
kompozytorskim, czy też wiąże się z różnymi przekazami biblijnymi albo
inną wersją liturgii. O stosunkowo największych ingerencjach kompozytora
dotyczących tekstu można mówić w przypadku fragmentów pochodzących
z Pieśni nad Pieśniami: Anima mea... (Pnp 5, 6.8), Ego dormio... (Pnp 5, 2)
oraz Nigra sum... (Pnp 1, 5.4 i 2, 10—12). W pierwszych dwóch kompozy-
cjach zrezygnowano z włączenia odpowiednio: środkowego wersetu (Pnp 5,
8) i fragmentu Pnp 5, 2 (Vox dilecti mei pulsantis), w ostatnim podobnie,
również pominięto fragment wersetu (Pnp 1, 4: Trache me post te. Curra-
mus!) oraz dodatkowo przestawiono kolejność wersetów 4 i 5, wykorzysta-
no ponadto fragmenty dwóch rozdziałów (1 i 2).

Relacje słowno-muzyczne. Podział na grupy tematyczne wynika w pewien
sposób z identyfikacji tekstów, ponieważ źródło, z którego tekst jest zaczerp-
nięty, świadczy o jego problematyce czy przeznaczeniu. Większą różnorodno-
ścią odznaczają się teksty motetów Kapspergera; na ich podstawie można
wyznaczyć trzy nadrzędne kategorie: teksty biblijne, maryjne oraz związane ze
świętymi lub świętami kościelnymi. Jeśli przyjmiemy taką klasyfikację, to
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wszystkie teksty komunii zmieszczą się w kategorii pierwszej — tekstów biblij-
nych. Z pewnością wyodrębnione grupy nie oddają całości urozmaicenia tema-
tyki i charakteru, jednak stanowią dogodną podstawę systematyki.

Analiza relacji słowno-muzycznych w kompozycjach wokalnych jest
stałym zabiegiem, jednak w przypadku twórczości pomiędzy stile antico i sti-
le moderno spełnia funkcję szczególną. W przypadku omawianych monodii
Zieleńskiego i Kapspergera z jednej strony mamy do czynienia z prostymi
zabiegami ilustracyjnymi, z drugiej zaś obserwujemy próby muzycznej inter-
pretacji warstwy semantycznej słów.

Zarówno w przypadku communiones, jak i w przypadku mottetti najczęst-
szym uczuciem wyrażanym za pomocą tekstów jest „radość” i „chwała”, w pro-
sty sposób podkreślane ozdobnikami lub passaggi. Do konwencjonalnych
środków interpretacji muzycznej słowa należy również przyjęcie metrum nie-
parzystego w powiązaniu z radością, stosowane zresztą przez obu kompozyto-
rów, znacznie chętniej jednak przez Kapspergera. Prawie połowa tekstów
komunii zawiera zestawienia zwrotów o znaczeniu przeciwstawnym, np.:
otwarte niebiosa — grzech, prześladowanie — radość18. Zastosowania słów
kontrastujących semantycznie z reguły nie zostały sugestywnie podkreślone
poprzez opracowanie muzyczne. Jednym z nielicznych wyjątków jest tu komu-
nia 9: Principes persecuti..., w której odrębnym jakościom semantycznym zawar-
tym w dwu kolejnych wersach towarzyszy wprowadzenie odmiennej od
dotychczas stosowanej w tej kompozycji motywiki. Na kluczowym słowie
„laetabor” melodia po raz pierwszy wykorzystuje dźwięki trójdźwięku:

„Principes persecuti sunt me gratis, et a verbis tuis formidavit cor
meum: laetabor ego super eloquia tua, quasi qui invenit spolia multa”
(Ps 119 (118), 161—162).
Możni prześladują mnie bez powodu,
Moje zaś serce odczuwa lęk przed Twoimi słowami.19

Anna Bywalec-Fojcik68

Przykład 1. M. Zieleński: Principes persecuti... — wprowadzenie odmiennej od dotychczas sto-
sowanej motywiki, zgodnie ze zmianą semantyczną tekstu. Mikołaj Zieleński com-
muniones 1. Z pierwodruku i kopii Marii S z c z e p a ń s k i e j wydał Władysław
M a l i n o w s k i. W: Monumenta Musicae in Polonia. Seria A. Nicolaus Zieleński
opera omnia IV. [Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki]. Kraków: Polskie Wy-
dawnictwo Muzyczne, 1989, s. 79.

18 Odpowiednio komunie 2, 6, 9 (por. przypis 8).
19 Tłumaczenie za: Biblia Tysiąclecia. Red. ks. K. D y n a r s k i. Wyd. 4. Poznań 1996,

s. 688.



Istotną cechą tekstów mottetti jest stosunkowo częste użycie wypowiedzi
o osobistym, intymnym charakterze, co może stanowić pewien wykładnik se-
conda prattica, w szczególności w odniesieniu do zbioru monodii religijnych.

Architektonika a budowa tekstów. Muzyczne opracowanie tekstów za-
czerpniętych z liturgii i/lub z Biblii determinuje zasada zgodności odcinków
muzycznych z całościami semantycznymi. Zieleński i Kapsperger inaczej
traktują wprowadzone powtórzenia tekstowe: w przypadku utworów Zieleń-
skiego repetycjom tekstowym w większości odpowiada przynajmniej na-
wiązanie muzyczne, z kolei w kompozycjach Il tedesco della tiorba tym
samym odcinkom tekstu częściej nie towarzyszą powtórzenia muzyczne.

W komuniach poszczególne odcinki muzyczne związane są z określonym
materiałem motywicznym, przy czym zmiana tego materiału wyznacza kolejny
odcinek tekstu. Ważną funkcję pełnią ponadto wspomniane powtórzenia tek-
stowe, gdyż budują muzyczne nawiązanie i mogą wpływać na architektonikę,
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Przykład 2. M. Zieleński: Exiit sermo inter fratres... — analogiczne opracowanie muzyczne tego
samego tekstu (takt 9 zestawiony z taktami 11/12). Mikołaj Zieleński communio-
nes 3. Z pierwodruku i kopii Marii S z c z e p a ń s k i e j wydał Władysław M a -
l i n o w s k i. W: Monumenta Musicae in Polonia. Seria A. Nicolaus Zieleński opera
omnia IV. [Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki]. Kraków: Polskie Wydawnic-
two Muzyczne, 1989, s. 52.

Przykład 3. G.G. Kapsperger: Verbum caro... — odmienne opracowanie muzyczne tego samego
tekstu (takty 45—51). Transkrypcja własna na podstawie starodruku Libro Primi
de Mottetti Passeggiati a una Voce Del Sig.r. Gio: Girolamo Kapsperger Nobile Ale-
mano. Rzym 1612, s. 17. Starodruk przechowywany w Biblioteca Apostolica Vati-
cana, sygn. Barberini N.XIII.189 [7].



jak ma to miejsce w przypadku Introibo ad altare Dei... (12). Powtórzony dwu-
krotnie tekst całości wykazuje w drugiej części radosny, pochwalny nastrój.
Kompozytor właśnie w tym drugim odcinku zastosował metrum nieparzyste.
Jednorazowe opracowanie muzyczne otrzymuje zatem postać A B — kontrast
pomiędzy odcinkami polega na zróżnicowaniu ruchu, tempa, a także motywi-
ki. Powtórzeniu tekstu towarzyszy wariacyjne powtórzenie opracowania mu-
zycznego, w całości zatem otrzymujemy strukturę typu A B A1 B1.

Kompozycje Kapspergera Libro primo di mottetti passeggiati..., podobnie
jak komunie Zieleńskiego, zbudowane są z kolejno uszeregowanych odcin-
ków muzycznych, których różnicowanie osiągane jest za pomocą kadencji,
zmiany ruchu, zmiany metrum, choć oczywiście wystąpienie każdego z wy-
mienionych zjawisk nie musi oznaczać początku kolejnego odcinka. W po-
równaniu z komunią Zieleńskiego w utworach Il tedesco della tiorba
znacznie większą rolę odgrywa często stosowane metrum trójdzielne20. Uży-
wane jest w funkcjach architektonicznych, wyrazowych i ilustracyjnych, jed-
nak w pierwszym przypadku praktycznie nie wykazuje powiązań z budową
tekstów, lecz służy realizacji planu muzycznego. Kilkakrotna zmiana me-
trum czy wprowadzenie dłuższych odcinków muzycznych odmiennych pod
względem metrycznym powoduje partykulację utworów, przez co wykazują
one kilkuczęściowość, np.: Ave Sanctissima Maria... — dwuczęściowa budowa
symetryczna, O sacrum convivium... — budowa trzyczęściowa z częścią cen-
tralną w metrum trójdzielnym z krótkimi, dwutaktowymi wstawkami w me-
trum dwudzielnym, Resurrexi... — struktura rondowa uzyskana dzięki
trzykrotnemu opracowaniu słowa alleluia w metrum trójdzielnym. Znacznie
bardziej uzasadnione warstwą słowną użycie metrum nieparzystego jest
wówczas, gdy ma wyrażać dziękczynienie, uwielbienie, chwałę (funkcja wy-
razowa). Metrum trójdzielne może służyć też wprowadzeniu innej od kolo-
ratur formy ozdobności (Cantate Domino... — jedyny przykład funkcji
ilustracyjnej21). Z kolei zastosowanie metrum trójdzielnego na granicy
dwóch wersów (Ave Sanctissima Maria...: koniec wersu Pura singularis tu es
Virgo — metrum C, początek kolejnego Tu concepisti Jesum... — metrum 3),
więc zupełnie niezgodnie z wersyfikacją, może być podyktowane chęcią sca-
lenia, podkreślenia jedności warstwy semantycznej.

Uwagi na temat realizacji związków słowno-muzycznych. W kompo-
zycjach Zieleńskiego nadrzędną zasadą jest stosowanie techniki dyminucji
(względnie ozdabiania) w odpowiednim głosie struktury czterogłosowej za-
pisanej w partitura pro organo. W znacznym stopniu ogranicza to możliwo-
ści swobodnego ozdabiania wynikającego z interpretacji warstwy słownej,
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20 Siedemnaście z dwudziestu motetti posiada przynajmniej jeden, krótki ustęp w me-
trum trójdzielnym.

21 Por. Z.M. S z w e y k o w s k i: Między kunsztem a ekspresją. T. 2..., s. 181.



struktura melodyczna bowiem zostaje zachowana niezależnie od znaczenia
semantycznego tekstu. Kapsperger w swoim zbiorze Libro primo di mottetti
passeggiati... z 1612 roku za naczelną przyjmuje ideę ozdobności. Zatem po-
stulat ut oratio sit domina harmoniae nie zyskuje bezwzględnego pierwszeń-
stwa, choć tytułowa zasada „pasażowania” stanowi podstawę muzycznej
realizacji tekstu.

Ważność słowa bądź dłuższego fragmentu tekstu podkreślana jest
w twórczości obu kompozytorów użyciem figur ozdobnych, koloratur, a tak-
że wspominanego już metrum trójdzielnego. Podkreślić należy, iż zarówno
w przypadku twórcy włoskiego, jak i polskiego zastosowanie pojedynczych
figur ozdobnych oraz passaggi nie zawsze znajduje uzasadnienie w znacze-
niu tekstów, gdyż bywa związane ze słowami neutralnymi, więc pozbawio-
nymi jakiegokolwiek wydźwięku emocjonalnego, przy czym niejednokrotnie
w sąsiedztwie znajduje się zwrot w pełni zasługujący na ozdobne opracowa-
nie. W sytuacjach takich u Zieleńskiego pierwszeństwo często zyskuje tech-
nika sekwencyjna, u Kapspergera zaś przywoływana już ogólna idea —
zasada ozdobności. Zatem dyminucja i ozdabianie są podstawowymi ele-
mentami techniki kompozytorskiej, które nie służą jednak wyłącznie pod-
kreślaniu strony semantycznej, ale również realizacji inwencji muzycznej.

Struktura kompozycji — wybrane aspekty

Przeznaczenie komunii na jeden głos solowy, będący ozdobną wersją
któregoś z głosów struktury wielogłosowej, określa dwojaką rolę tego głosu
w całej kompozycji. Jest on z jednej strony niezbędnym elementem kon-
strukcji głosów równouprawnionych, z drugiej zaś spełnia funkcję interpre-
tatora tekstu oraz wyróżniającego się ogniwa. W motetach ta podwójna rola
została zaniechana.

Kształtowanie głosów solowych: interwalika,
cechy toku rytmicznego

Cechę specyficzną głosów solowych, jaką jest wielokrotnie przywoływa-
na ozdobność, odzwierciedla struktura interwałowa — podstawowymi od-
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ległościami są sekundy i tercje, a w przypadku motetów, również prymy.
Wynika to niewątpliwie z licznie reprezentowanych figur ozdobnych i typo-
wych dla nich struktur interwałowych (np. repetycje trillo, sekundy gruppo).
O zwiększonej liczebności któregoś z interwałów w danej kompozycji może
ponadto zdecydować użycie nawet krótkich progresji, polegających na se-
kwencyjnym powtarzaniu tej samej odległości pomiędzy kolejnymi dźwięka-
mi. Sytuacja taka występuje często w kompozycjach Zieleńskiego i raczej
sporadycznie w utworach Kapspergera. Natomiast cechą interwaliki baso-
wych solowych głosów komunii są skoki oktawowe i kwartowo-kwintowe,
których geneza tkwi w tradycyjnym pod względem doboru interwałów
kształtowaniu meliki głosu basowego wielogłosowej struktury polifonicznej.

Jeśli chodzi o charakterystykę fraz z punktu widzenia melorytmiki, to uję-
cia Zieleńskiego są bardziej zróżnicowane i obejmują trzy typy ukształtowań:
(1) niejednolite pod względem toku ruchowego, rytmiki i sposobu tekstowa-
nia — przemienność melizmatycznego i sylabicznego traktowania; (2) jedno-
rodne rytmicznie, proste, sylabiczne, zwykle nieozdobione; (3) antytetyczne —
z sylabicznym początkiem opartym na wartościach większych (ćwierćnuty,
półnuty, całe nuty), po których następuje przejście do melodyki koloraturo-
wej, przebiegającej w wartościach drobniejszych, w metrum parzystym. Kaps-
perger w zasadzie operuje dwoma ostatnimi typami ukształtowań, przy czym
pod względem ilościowym zdecydowanie przeważają tu frazy antytetyczne, na-
tomiast ujęcia drugiego typu (jednorodne rytmicznie, proste, sylabiczne, zwy-
kle nieozdobione) przypisane są fragmentom w metrum trójdzielnym.

Kompozycje Zieleńskiego i Kapspergera z całą pewnością zakwalifiko-
wać można do niejednorodnych pod względem toku rytmicznego, na pozio-
mie zarówno budowy fraz, jak i całości przebiegu. W prawie wszystkich
motetach, rzadziej komuniach, występuje ogólna prawidłowość: spokojny
tok ruchowy na początku, liczne przekształcenia polegające między innymi
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Przykład 4. M. Zieleński: Introibo ad altare Dei... — oktawy, kwinty i kwarty jako podstawa in-
terwaliki solowego głosu basowego. Mikołaj Zieleński communiones 12. Z pierwo-
druku i kopii Marii S z c z e p a ń s k i e j wydał Władysław M a l i n o w s k i. W:
Monumenta Musicae in Polonia. Seria A. Nicolaus Zieleński opera omnia IV. [Polska
Akademia Nauk, Instytut Sztuki]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne,
1989, s. 87.



na wprowadzeniu odcinków o odmiennym metrum w części środkowej
oraz utrzymane w wartościach drobnych, rozwinięte (zwykle za sprawą
końcowej koloratury) zakończenie.
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Przykład 5. M. Zieleński: Introibo ad altare Dei... — pierwotne ukształtowanie jednorodne ryt-
micznie, proste, sylabiczne, zwykle nieozdobione (typ 2). Mikołaj Zieleński com-
muniones 12. Z pierwodruku i kopii Marii S z c z e p a ń s k i e j wydał
Władysław M a l i n o w s k i. W: Monumenta Musicae in Polonia. Seria A. Nico-
laus Zieleński opera omnia IV. [Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki]. Kraków:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989, s. 86.

Przykład 6. Fraza w metrum trójdzielnym. Ukształtowanie jednorodne rytmicznie, proste, syla-
biczne, zwykle nieozdobione (typ 2). G.G. Kapsperger: Audite caeli... Transkrypcja
własna na podstawie starodruku Libro Primi di Mottetti Passeggiati a una Voce Del
Sig.r. Gio: Girolamo Kapsperger Nobile Alemano. Rzym 1612, s. 7. Starodruk prze-
chowywany w Biblioteca Apostolica Vaticana, sygn. Barberini N.XIII.189 [7].

Przykład 7. Fraza antytetyczna w metrum parzystym (typ 3). G.G. Kapsperger: Audite caeli...
Transkrypcja własna na podstawie starodruku Libro Primi di Mottetti Passeggiati
a una Voce Del Sig.r. Gio: Girolamo Kapsperger Nobile Alemano. Rzym 1612, s. 7.
Starodruk przechowywany w Biblioteca Apostolica Vaticana, sygn. Barberini
N.XIII.189 [7].



Ozdobność — cecha specyficzna głosów solowych

Osiągnięcie wyrafinowanego piękna w muzyce, w szczególności związa-
nej ze słowem, było jednym z podstawowych problemów dyskutowanych
przez protagonistów nowego stylu. Castiglione, Giustianini, Caccini, Della
Valle i inni pozostawili szereg wskazówek dotyczących grazzi: (1) filozoficz-
nie pojmowanego piękna, kategorii nadrzędnej, estetycznej jakości, którą
można otrzymać dzięki doskonałemu opanowaniu zasad i norm; (2) środ-
ków technicznych i wykonawczych, figur i sposobów, pomocnych w uzyska-
niu owej kategorii. Ozdobność w rozumieniu drugim, w postaci figur —
grazzi oraz passaggi, jest niewątpliwie charakterystyczna dla głosów solo-
wych. Specyfika zapisu pozostawiającego wykonawcy obszerny margines in-
terpretacji, co z kolei wpływa na końcowy kształt kompozycji, z pewnością
nie pozwala na ostateczne określenie środków służących uzyskaniu grazzi
w rozumieniu pierwszym22, daje jednak pewne możliwości analizy szczegól-
nie tam, gdzie ozdobność została zapisana (dotyczy zwłaszcza figur uzyska-
nych przez rozdrobnienie wartości nutowych). Ponadto zaobserwowane
w analizowanym materiale modyfikacje podstawowych, powszechnie stoso-
wanych ozdobników — grazzi świadczą z pewnością o różnorodności i nie-
konwencjonalności techniki kompozytorskiej.

U źródeł nowoczesnej grazzi leży technika dyminucji (inaczej technika
passaggi, technika gorgii), która na przełomie wieku XVI i XVII była po-
wszechnym środkiem improwizacji, stosowanym szczególnie chętnie w mu-
zyce instrumentalnej, rzadko jednak zapisywanym. Umiejętność ozdabiania
należała do kanonów praktyki wykonawczej, a tajniki tej sztuki niejedno-
krotnie publikowane były w formie podręczników bądź traktatów teoretycz-
nych23. Istotę skomplikowanej praktyki w następujący sposób ujął Zacconi:
„Gorgia polega nie tyle na różnorodności pasaży, ile na odpowiedniej i okre-
ślonej liczbie nut. A to ze względu na szybkość, jakiej one wymagają, nie
pozwalającej rozróżnić, czy to, co już było — później się powtarza [...].
Słuchacz odczuwa tak dużą przyjemność z każdego takiego miłego, szyb-
kiego ruchu głosu, że nie sprzeciwia się powtarzaniu”24.

Sytuacja, która ma miejsce w przypadku trzech komunii Zieleńskiego,
kiedy kompozytor pozostawia dwie równouprawnione wersje tekstu mu-
zycznego: prostą i ozdobną, należy do rzadkości. Mamy niezwykle dogodną
możliwość obserwacji zachodzących w wyniku ozdabiania zmian, które wy-
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22 Chodzi tu przede wszystkim o figury ozdobne osiągane za pomocą zmian dynamicz-
nych. Por. Z.M. S z w e y k o w s k i: Między kunsztem a ekspresją. T. 1..., s. 100—107.

23 Wśród autorów podręczników warto wymienić takie nazwiska, jak: Ganassi, Ortiz,
Finck, Conforti, Bovicelli, Dalla Casa i inni.

24 Cyt. za: W. M a l i n o w s k i: Polifonia Mikołaja Zieleńskiego. Kraków 1981, s. 133.



stępują pomiędzy prostą i ozdobną postacią głosu w utworach o jednej wer-
sji oraz pomiędzy wersjami w utworach o dwóch wersjach25. W przypadku
Kapspergera, kompozytora, którego trzon twórczości stanowi muzyka
instrumentalna, często o charakterze wirtuozowskim, również niebezpod-
stawne wydaje się skojarzenie wypisanych ozdobników z improwizacją in-
strumentalną26.

Praktyka improwizowanego, ozdobnego śpiewu, która od XVI wieku zy-
skiwała na znaczeniu, w analizowanych przykładach monodii przyjmuje
radykalną postać — zaproponowaną i, co ważniejsze, zapisaną przez kompo-
zytorów. Zieleński i Kapsperger postępują podobnie jak Luzzaschi czy Cac-
cini, wypisując figury ozdobne tak, by nie pozostawić zbyt wiele miejsca na
popis wirtuozowsko-improwizatorski wykonawcy. Omawiane monodie reli-
gijne są zatem przykładem utrwalonej notacją praktyki śpiewu ozdobnego,
którą określano ogólnie: passaggiare, diminuire, gorghegiarre27.

Mimo oczywistych związków wczesnej monodii z techniką dyminuowa-
nia — rozdrabniania — figuracji, jej geneza i przyczyna miały na celu coś
więcej „niż tylko stworzenie najdogodniejszej formy dla prezentowania wir-
tuozostwa wokalnego. [...] przyczyny jej powstania tkwiły w ogólnych prze-
mianach myślenia muzycznego u schyłku renesansu”28. Dlatego też analiza
pod kątem wspominanej wcześniej grazzi wydaje się uzasadniona, tym bar-
dziej że często łączy dawniejszą praktykę zdobienia z nowymi ideami.

Podstawowymi środkami służącymi ozdobności kompozycji zawartych
w Communiones a totius anni oraz Libro primo di mottetti passeggiati... są: (1)
pojedyncze figury ozdobne, uzyskane przez rozdrabnianie wartości nuto-
wych, głównie gruppo, trillo, accento, niewchodzące w skład dłuższych kolo-
ratur; (2) biegniki gamowe — w górę, w dół, w górę i w dół, w dół i w górę,
oraz proste obiegniki; (3) passaggi — krótkie, niezróżnicowane pod wzglę-
dem rytmicznym, oraz rozbudowane koloratury, które obejmują czasem kil-
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25 Zieleński pozostawił 9 kompozycji w 2 wersjach. Są to pseudomonodie: In splendori-
bus sanctorum, Responsum accepit, Psallite Domino, Beata viscera; motety: Viderunt omnes fines
terrae, Pascha nostrum, Haec dies qua fecit Dominus, Spiritus Sanctus docebit vos, Magna est glo-
ria eius. Wykaz cytuję za W. M a l i n o w s k i m: Polifonia Mikołaja Zieleńskiego..., s. 158,
przypis 5.

26 Z.M. Szweykowski zwraca uwagę na szczególne podobieństwo ugrupowań rytmicz-
nych, takich jak kwintole czy sekstole, do odpowiednich diminutiones w proportio sesquiquar-
ta i sesquialtera zaproponowanych przez G a n a s s i e g o w jego podręczniku gry na flecie:
Opera intitulata Fontegara... Venezia 1535. Por. Z.M. S z w e y k o w s k i: Między kunsztem
a ekspresją. T. 2..., s. 184. Ponadto wskazuje niewielkie różnice (wynikające z technicznych
ograniczeń instrumentu) pomiędzy techniką diminucji wokalnej i instrumentalnej, które ni-
weluje sam Ganassi przez odnoszenie diminucji na flecie do głosu wokalnego. Por. Z.M.
S z w e y k o w s k i: Między kunsztem a ekspresją. T. 1..., s. 133—136.

27 Por. Z.M. S z w e y k o w s k i: Między kunsztem a ekspresją. T. 1..., s. 130.
28 W. M a l i n o w s k i: Polifonia Mikołaja Zieleńskiego..., s. 130.



kanaście taktów, składające się nawet z kilku rodzajów figur ozdobnych,
w tym również takich, które nie występują samodzielnie. Ponadto cechą
specyficzną komunii jest częste stosowanie sekwencji — progresji, i to za-
równo krótkich dwudźwiękowych motywów, jak i struktur bardziej rozbu-
dowanych. Z kolei dla motetów charakterystyczna jest komplikacja
rytmiczna, a w szczególności stosowanie licznych grup triolowych i nieregu-
larnych, które są niewątpliwie istotnymi elementami ozdobności.
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Przykład 8. Pojedyncze figury ozdobne. G.G. Kapsperger: Cantate Domino...
Transkrypcja własna na podstawie starodruku Libro Primi di Mottet-
ti Passeggiati a una Voce Del Sig.r. Gio: Girolamo Kapsperger Nobile
Alemano. Rzym 1612, s. 8. Starodruk przechowywany w Biblioteca
Apostolica Vaticana, sygn. Barberini N.XIII.189 [7].

Przykład 9. M. Zieleński: In splendoribus sanctorum — kategoria 2. Biegniki gamowe. Mikołaj
Zieleński: Mikołaj Zieleński communiones 1. Z pierwodruku i kopii Marii S z c z e -
p a ń s k i e j wydał Władysław M a l i n o w s k i. W: Monumenta Musicae in Po-
lonia. Seria A. Nicolaus Zieleński opera omnia IV. [Polska Akademia Nauk, Instytut
Sztuki]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989, s. 40.



Chcąc podkreślić walory semantyczne tekstu, zarówno Zieleński, jak i Kap-
sperger stosują figury ozdobne oraz passaggi w sposób niedbały, często bo-
wiem zdobienia przypadają na słowa obojętne pod względem emocjonalnym,
obejmują więcej niż jedną sylabę, czasem nawet kilka różnych słów, a ich for-
ma i kształtowanie wynikają bardziej ze swoistego upodobania do techniki di-
minucji niż z przemyślanej, wyrafinowanej interpretacji warstwy słownej.

Gruppo i trillo. Szybkie powtarzanie dwóch dźwięków, sekundy dolnej
i dźwięku głównego z wychyleniem tercjowym przy końcu figury29, stanowi
istotę figury gruppo. Z kolei definicję trillo można, za Caccinim, sfor-
mułować w sposób następujący: repetowanie jednego dźwięku, w połącze-
niu ze specyficznym artykułowaniem, z osobna, staccato. Wykonawca
dodatkowo staje przed problemem interpretacji ozdobników w ruchu przy-
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Przykład 10. Passaggio rozbudowane. G.G. Kapsperger: Ave Sanctissima Maria... Transkrypcja
własna na podstawie starodruku Libro Primi di Mottetti Passeggiati a una Voce
Del Sig.r. Gio: Girolamo Kapsperger Nobile Alemano. Rzym 1612, s. 5. Starodruk
przechowywany w Biblioteca Apostolica Vaticana, sygn. Barberini N.XIII.189 [7].

Przykład 11. Komplikacja rytmiczna. G.G. Kapsperger: Anima mea... Transkrypcja własna na
podstawie starodruku Libro Primi di Mottetti Passeggiati a una Voce Del Sig.r. Gio:
Girolamo Kapsperger Nobile Alemano. Rzym 1612, s. 18. Starodruk przechowywa-
ny w Biblioteca Apostolica Vaticana, sygn. Barberini N.XIII.189 [7].

29 Por. G. C a c c i n i: Le nuove musiche. Podaję za: Z.M. S z w e y k o w s k i: Między
kunsztem a ekspresją. T. 1..., s. 234.



spieszonym bądź też w wartościach równych, nie wynika to bowiem jedno-
znacznie z zapisu nutowego.

Zieleński i Kapsperger w przypadku tych figur prezentują przeciwstaw-
ne upodobania. Pierwszy kompozytor właściwie nie stosuje trillo, a gruppo
przyjmuje u niego dwie postaci: (1) postulowaną przez Cacciniego oraz (2)
zmodyfikowaną, bo połączoną z biegnikiem. W zbiorze Libro primo di mot-
tetti passeggiati... kompozytor włoski znacznie częściej niż gruppo stosuje tril-
lo, i to w kilku odmianach: (1) dwukrotne powtórzenie tego samego
dźwięku w różnych wartościach; (2) kilkukrotne powtarzanie tego samego
dźwięku w jednakowych wartościach; (3) powtarzanie dźwięku poprzedzo-
ne wychyleniami sekundowymi (połączenie gruppo i trillo); (4) połączenie
repetycyjności trillo z rytmem punktowanym i wychyleniami sekundowymi
accento. Trzy pierwsze z wyróżnionych kategorii trillo (1, 2, 3) potwierdzają
wypowiedzi teoretyków epoki30, ostatnia zaś (4) jest przykładem twórczego
przekształcenia czy zapisanej improwizacji figur ozdobnych już na poziomie
działań kompozytorskich. Gruppo niewchodzące w skład passaggi i niepo-
przedzające trillo stosowane jest przez Kapspergera sporadycznie.

Biegniki gamowe, obiegniki. Biegniki gamowe oraz obiegniki należą do
powszechnie stosowanych form ozdobności, choć ich omówienie w pismach
pochodzących z epoki, poza przykładami z Cacciniego dotyczącymi cascate —
szybkiego, opadającego biegnika gamowego31, jest skromniejsze w porówna-
niu na przykład z trillo czy esclamazione. W analizowanych kompozycjach
stosowane są z powodzeniem zarówno samodzielnie (obiegnik, biegnik
w dół, biegnik w górę, rzadko biegnik w górę i w dół oraz biegnik w dół
i w górę) i jako jeden z głównych składników passaggi. Wśród biegników
przeważają pochody wznoszące. Zapisywane są w wartościach równych
i w wartościach zróżnicowanych, choć nie ma to prostego przełożenia na
praktykę wykonawczą. Może towarzyszyć im zatrzymanie ruchu na ostatnim
dźwięku, ponadto wyłącznie motetowe biegniki w górę poprzedzane bywają
pauzą na wzór opisywanej przez Cacciniego cascata per riccorre il fiato32, jed-
nak w przeciwieństwie do niej przebiegają w kierunku wznoszącym.

Obiegniki, których cechą charakterystyczną jest „opisywanie” jednego
dźwięku za pomocą sąsiednich, wykazują zazwyczaj dwojaką strukturę in-
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30 Por. Z.M. S z w e y k o w s k i: Między kunsztem a ekspresją. T. 1..., s. 107—120; S.A.
C a r t e r: Ornaments § 4 Italy, 1600—1650, oraz P. W a l l s: Ornament § 5 Italy 1650—1750:
Ornamentation in vocal music. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 2nd ed.
Ed. S. S a i d e. Vol. 17. London 2001.

31 Por. Z.M. S z w e y k o w s k i: Między kunsztem a ekspresją. T. 2..., s. 119; G. C a c -
c i n i: Le nuove musiche. Podaję za: Z.M. S z w e y k o w s k i: Między kunsztem a ekspresją.
T. 2..., s. 235; A.S. C a r t e r: Ornaments...

32 Por. G. C a c c i n i: Le nuove musiche. Podaję za: Z.M. S z w e y k o w s k i: Między
kunsztem a ekspresją. T. 2.., s. 235.



terwałową: (1) oparte są wyłącznie na krokach sekundowych bądź (2) za-
wierają interwał tercji. Obiegniki pierwszego i drugiego rodzaju mogą
wykorzystywać od czterech (ok. 95% obiegników mottetti i wszystkie komu-
nii) do sześciu dźwięków. Podobnie jak w przypadku biegników, większość
obiegników cechuje jednorodność rytmiczna, a zestaw wartości obejmuje te
same rodzaje: ósemki, szesnastki i triole szesnastkowe (te ostatnie tylko
w motetach).

Figury ozdobne osiągane za pomocą zmian dynamicznych. Obok figur
osiąganych za pomocą rozdrobnienia wartości rytmicznych, Caccini wyróż-
nia grupę grazzi, dla których charakterystyczne są różnorodne cieniowania
dynamiczne. Są to mianowicie różne typy esclamazione oraz crescere e scemare,
scemar di voce, które związane były przede wszystkim z umiejętnym wyko-
nawstwem. Caccini w Le nuove musiche wyjaśnia prawidłowe użycie esclama-
zione, podając sposoby wykonania i wskazując precyzyjnie miejsca wystę-
powania w utworze, które określa nie śpiewak, lecz kompozytor. Dla
esclamazione preferuje ugrupowanie złożone z punktowanej półnuty (rza-
dziej ćwierćnuty) i następującej po niej wartości mniejszej. Wskazanie w ob-
rębie analizowanych kompozycji obu kompozytorów wielu ukształtowań
melodyczno-rytmicznych, które odpowiadają przykładom Cacciniego, nie
stanowi problemu, jednak ich klasyfikacja jako esclamazioni wydaje się
wątpliwa. Przede wszystkim warstwa słowna decyduje o religijnym charakte-
rze obu zbiorów. W porównaniu z wówczas opracowywanymi muzycznie
tekstami miłosnymi madrygałów, trudno nazwać je uczuciowymi lub afekto-
wanymi33, a właśnie takie zaleca Caccini, zwracając uwagę na zachowanie od-
powiedniej równowagi pomiędzy charakterem utworu a stosowaniem escla-
mazioni: „[...] jest ogólna zasada, że esclamazioni we wszystkich utworach
uczuciowych mogą być zawsze wprowadzane na wszystkich półnutach
i ćwiartkach punktowanych, [gdy linia głosu] schodzi w dół i będą tym bar-
dziej uczuciowe na owej drugiej nucie; nie należy ich wprowadzać przy
całych nutach, gdzie wzmaganie i tłumienie głosu trzeba stosować raczej bez
użycia esclamazione. Stąd należy rozumieć, że w utworach śpiewanych [ariose]
czy canzonettach tanecznych zamiast tych uczuciowych sposobów ma się
stosować tylko żywość śpiewu, która zwykła wynikać z samej arii; chociaż
czasem następują tam esclamazioni, należy zachować ową żywość i nie wpro-
wadzać żadnych uczuciowych sposobów, w których by było coś żałosnego”34.

Dodatkowo, oprócz charakteru uczuciowego tekstu, dla esclamazione nie-
jako z definicji istotne są zawołania takie jak ahi, deh, które nie występują
ani w tekstach komunii, ani w tekstach motetów.
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Inne grazie osiągane za pomocą zmian dynamicznych, jak: crescere e sce-
mare, scemar di voce, zostały co prawda wyczerpująco przez Cacciniego opisa-
ne35 pod względem sposobu wykonania, jednak ich umiejscowienia w toku
przebiegu muzycznego precyzyjnie nie określono, stąd prawdopodobnie za-
stosowanie całkowicie zależało od indywidualnej decyzji wykonawcy. Chri-
stoph Bernhard w swoim traktacie Von der Singkunst oder Mainer z 1650 roku
określił to w następujący sposób: „[...] by uzyskać miano śpiewaka, nie wy-
starczy zaśpiewać wszystkiego, co należy. Oprócz dobrego głosu wymagany
będzie pewien artystyczny sposób zwany manierą, którego trzeba się na-
uczyć. Gdy jej zasady są przestrzegane, zasługuje się na miano śpiewaka”36.

Passaggi. W rozpatrywanych kompozycjach monodycznych z początku
XVII wieku passaggi są najistotniejszym elementem ozdobności: występują
w każdej kompozycji, przeważają pod względem czasu trwania oraz ilościo-
wym nad innymi grazie, wprowadzają kolejne rodzaje figur ozdobnych, któ-
re nie występują samodzielnie, realizują przywoływaną wielokrotnie
komplikację rytmiczną. Zieleński stosuje od 5 do 13 (więc średnio prawie
9) passaggi w utworze, Kapsperger zaś od 4 do 10 (średnio 7). Częstotli-
wość jest zatem stosunkowo wysoka w porównaniu z postulatami C. Maffei,
który w swych Discorsi Filosofici... jako normę podaje 4 do 5 passaggi dla
jednego madrygału37. Koloratury wykazują zróżnicowanie bądź jednorod-
ność rytmiczną (odpowiednio jeden lub więcej rodzajów wartości rytmicz-
nych), bywają krótkie, nieprzekraczające połowy taktu, bądź rozbudowane,
obejmujące nawet kilkadziesiąt dźwięków.

Szczególnie wyraźnym przejawem dążenia do varietá w kształtowaniu
passaggi jest ich umiejscowienie w powiązaniu z tekstem. Przypadają bo-
wiem na jedną lub kilka sylab tego samego słowa, obejmują cały wyraz,
a nawet kilka słów. Właśnie różnorodność spełnia funkcję nadrzędną w sto-
sunku do innych wytycznych dotyczących stosowania passaggi. Wśród pra-
wie 150 koloratur komunii i 140 passaggi motetów wiele jest przykładów
świadczących o znajomości zasad postulowanych przez Maffiego czy Cacci-
niego38, i równie licznie reprezentowane są te, które nie mieszczą się w gra-
nicach poprawności — stosowane są nieumiejętnie. Potwierdzenie tej
dwuznacznej sytuacji może stanowić między innymi fakt, iż tylko czasami
passaggi stosowane są w miejscach kadencji, na przedostatniej bądź akcen-
towanej sylabie słowa. Kapsperger, zgodnie z zaleceniami Maffiego, konse-
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35 Ibidem.
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38 Por. Z.M. S z w e y k o w s k i: Między kunsztem a ekspresją. T. 1..., rozdział VII: Arkana

techniki passaggi, s. 125—163.



kwentnie unika (choć niecałkowicie) „czynienia passaggio” na samogłoskach
„u” oraz „i”; przeciwnie Zieleński, u którego samogłoski te traktowane są na
równi z pozostałymi, a w skrajnych przypadkach wręcz eksponowane. Obaj
twórcy w sposób drugorzędny traktują najodpowiedniejsze „o”, zdecydowa-
nie preferując „e”: „Czwartą [regułą] jest, by raczej robić passaggio na słowie
czy sylabie, kiedy usta wymawiają literę O niż inne. I żeby zasada ta była
bardziej zrozumiała, wyjaśniam ją: samogłosek (jak każdy wie) jest pięć,
z których jedna, mianowicie U przynosi uszom dźwięk przeraźliwy, zaś czy-
niony na niej passaggio wydaje się, że naśladuje wycie wilka. [...] Niektóre sa-
mogłoski, jak I, przy wykonywaniu na niej passaggio przypominają
zwierzątko, które się żali, że zgubiło swą matkę. Można jednak przyznać, że
w sopranie passaggio na I nie jest brzydkie, jak w innych głosach. Na pozo-
stałych samogłoskach passaggio można wprowadzać bez zastrzeżeń. Porów-
nując je jednak ze sobą, powiadam, że O jest najlepsze, bowiem przy nim
głos staje się okrąglejszy, a co do innych, oprócz tego, że oddech nie łączy
się z nimi tak dobrze, przez co powstają passaggi przypominające śmiech,
jednak nie zacieśniam tak bardzo tej zasady i odwołuję się do rozsądku
śpiewaka”39.

Od partitura pro organo do basso continuo

Partie organowe, względnie continuo utworów solowych lub małogłoso-
wych pierwszych dekad XVII stulecia, zapisywano w dwojaki sposób: (1)
w partitura pro organo umieszczano pełną czterogłosową, polifoniczną struk-
turę utworu i jeden lub więcej z tych głosów wykonywane były wokalnie
(praktyka starsza), (2) właściwe basso continuo — osobno skomponowany
głos basowy, zapisany poniżej głosu wokalnego jako linia instrumentalna,
gdy zbiór tworzą utwory wyłącznie jednogłosowe (praktyka nowsza).
W pierwszym przypadku realizujący nie miał praktycznie możliwości
improwizowania, w drugim zaś przeciwnie, linia basowa była jedynie pod-
stawą, służyła improwizowanemu głosowi/głosom wokalnym40. Wyróż-
nione rodzaje są właściwe odpowiednio dla communiones i mottetti. Głosy
basowe tych ostatnich wykazują typowe elementy wskazujące na zmianę
funkcji z akompaniamentu o fakturze polifonicznej na następstwo akordów
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— podporę akordową, będącą zwiastunem nowego, właśnie harmonicznego
myślenia. Analizowane monodie Zieleńskiego i Kapspergera dostarczają
nam zatem informacji o starszej i nowszej praktyce towarzyszenia. Intere-
sujący jest przekaz „stadium pośredniego”, w którym czterogłos organowy
zostaje zredukowany do dwóch głosów (komunie: 10. Amen dico vobis,
11. Mirabantur omnes, 12. Introibo ad altare Dei, 13. Illumina faciem tuam,
14. Gustate et videte, 15. Qui manducat meam carnem). Oznacza to więc
początki praktyki improwizacji.

Cyfrowanie obecne jest tylko w 7 spośród 20 motetów. Zapisywane jest
nad nutami, jednocześnie jeszcze na dolnej pięciolinii, chyba że nie pozwala
na to zbyt wysoki dźwięk. Zestaw symboli obejmuje cyfry: 2, 3, 4, 5, 6, oraz
krzyżyk i bemol, jednak w poszczególnych utworach rzadko występuje ich
więcej niż trzy rodzaje. Cyfra 7 obecna jest w zbiorze tylko raz, w jednym
utworze (Exurgat Deus...), a jej zapis pozostawia wątpliwości: trudno zdecy-
dować, czy jest to faktycznie omawiany symbol, czy też zabrudzenie. Jeśli
nucie basowej przyporządkowany jest więcej niż jeden symbol, wówczas
zapisywane są one w poziomie, według kolejności występowania, na
przykład: 4 341. W całym zbiorze nie ma żadnego przykładu cyfrowania
podwójnego. Stosowane przez Kapspergera cyfrowanie świadczy o nowo-
czesności techniki kompozytorskiej, a także o znajomości najnowszych
osiągnięć składających się na seconda pratica: „Nie należy jednak zapominać,
że cyfrowanie nie było jeszcze praktyką powszechną, a właśnie cyfrowanie
najbardziej ze wszystkich nowych rozwiązań technicznych świadczyło
o zmianie pojmowania akompaniamentu. Nie był on już strukturą polifo-
niczną, którą każdy organista z łatwością, bez żadnych dodatkowych wska-
zówek potrafił improwizować; nowy akompaniament wymagał następstwa
akordów, które określał kompozytor zgodnie z emocjami niesionymi przez
tekst słowny. Cyfrowanie basso continuo było więc znakiem nowych czasów,
nowego harmonicznego myślenia, wykładnią seconda pratica”42.

Podsumowanie

Solowe komunie z Communiones a totius anni Zieleńskiego oraz motety
z Libro primo di mottetti passeggiati Kapspergera już przez sam fakt, że uzna-
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wane są — odpowiednio — za pierwsze przykłady monodii polskiej i pierw-
szy rzymski zbiór utworów religijnych wyłącznie jednogłosowych należy
uznać za kompozycje wyjątkowe. Istotny jest ponadto czas powstania — po-
między epokami — który sugeruje oryginalne spojrzenie na problemy faktu-
ralne, estetyczne, a co za tym idzie, techniczne. Analizowane kompozycje
można traktować jako rzadko spotykaną egzemplifikację przejścia od stare-
go do nowego, które nigdy nie dokonywało się z dnia na dzień, lecz zwykle
było efektem wielu prób i eksperymentów kompozytorskich. Kompozycje te
świetnie oddają ów stan pośredni: nie są zachowawcze, lecz nie są również
aż tak nowatorskie, by nie można było wskazać na ich wyraźne związki
z tradycją. Wydaje się, iż analizowane utwory obu kompozytorów można
określić mianem niezbędnej fazy eksperymentu, jakim jest seconda pratica
u progu swego istnienia teoretycznego i praktycznego. Kompozytorzy zdo-
bywają doświadczenie, ich twórczość zaś staje się przedmiotem krytyki, oce-
ny, i dalej: inspiracji bądź negacji.

Warstwę muzyczną omawianych utworów kompozytora polskiego i wło-
skiego charakteryzuje jednoczesne stosowanie elementów nowoczesnych
(np. przykłady ozdobności wynikającej ze strony semantycznej tekstu, eks-
ponowanie jednego — solowego głosu, basso continuo) i zachowawczych (np.
rodzaj zdobnictwa, efekty ilustracyjne, kontynuacja renesansowej polifonicz-
nej struktury głosowej mimo nowoczesnego ujęcia fakturalnego). To, co
w przypadku toku muzycznego można nazwać bezkonfliktowym współist-
nieniem elementów nowoczesnych i zachowawczych, w związkach słow-
no-muzycznych przyjmuje postać bardziej radykalną: koegzystencji
nowatorstwa połączonego z prawidłowymi, niezwykle umiejętnymi ujęcia-
mi, oraz całkowicie niepoprawnych z punktu widzenia ówczesnych wypo-
wiedzi propozycji (np. zastosowanie ozdobności w zestawieniu z tekstem
o wydźwięku neutralnym).

Monodyczne dzieła religijne Zieleńskiego i Kapspergera podobne są
pod względem stosunkowo dużej ilości zastosowanych figur ozdobnych.
Większa różnorodność stosowanego zdobnictwa występuje u Kapspergera,
który wykazuje również większą inwencję melodyczną. W przeciwieństwie
do Zieleńskiego, kompozytor włoski rzadko sięga po sekwencyjne powtó-
rzenia muzyczne przy opracowywaniu tego samego tekstu, znacznie swo-
bodniej kształtuje również rytmikę swych kompozycji, stosując
niekonwencjonalne podziały rytmiczne. Dzieła Kapspergera w porównaniu
z monodycznymi utworami Zieleńskiego są nowocześniejsze, co zgodne
jest zresztą z chronologią: 1611 — Communiones..., 1612 — Libro primo di
mottetti....

Jednak zarówno Mikołaja Zieleńskiego, jak i Giovanniego Geronima
Kapspergera uznać należy za prekursorów monodii religijnej, którzy swą
twórczością wpływają na dalszy rozwój gatunku. Z jednej strony trudno
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przecenić znaczenie dzieł obu kompozytorów dla ich ośrodków, w szczegól-
ności zaś Zieleńskiego, który z pewnością znał słabe możliwości wykonaw-
cze w polskim kościele prowincjonalnym i przystosowywał swe dzieła tak,
by mogły zabrzmieć realizowane nawet przez niewyszkolonych śpiewaków
i mniejsze zespoły (wersje wykonawcze, wskazówka o możliwości wykona-
nia wersji najprostszej opartej na głosach partitura pro organo). Z drugiej
strony niełatwo nazwać zarówno Zieleńskiego, jak i Kapspergera niekwe-
stionowanymi mistrzami kunsztu sztuki muzycznej, szczególnie w kontek-
ście postulowanej coraz odważniej seconda pratica. Ich doświadczenia na
gruncie monodii religijnej nie są jednak pozbawione oryginalności, indywi-
dualności, elementów nowoczesnych. Opracowania Zieleńskiego i Kapsper-
gera wykazują ponadto cechy uniwersalności mimo oczywistej różnicy,
wynikającej z faktu, iż byli związani z różnymi ośrodkami. Szereg sprzecz-
ności i kontrastów wynikających z jednoczesnego występowania elementów
starych i nowych nie umniejsza walorów tej twórczości, a raczej staje się
cechą specyficzną, znamienną twórców, żyjących i działających pomiędzy
epokami i kulturami.

Anna Bywalec-Fojcik

A religious accompanied monody from the beginning of the 17th century
A comparison of Polish and Italian experiences on the basis of selected

examples from works by Zieleński and Kapsperger

S u m m a r y

The importance of accompanied monody for the stylistic breakthrough of the 16th and
17th century is out of the question, however, the article intends to present and contrast expe-
riences of M. Zieleński, a Polish composer, and G.G. Kapsperger, an Italian composer, in the
context of religious monody. The choice of comparative material is based on the chronologi-
cal and factiral criterion. The analytical basis constitute monodic communies together with
the accompaniment from M. Zieleński’s collection entitled Offertoria et communiones totius
anni... and Libro primo di mottetti passeggiati, and G.G. Kapsperger’s collection of monodic
motets accompanied by basso continuo.

The verbal layer of the analysed compositions and its musical realisation display a series
of common features typical of both composers and their composing skills. The article discus-
ses the texts and shows verbal-musical relations, taking into account their influence on archi-
tectony. Also, such features of shaping voices in solo compositions as intervalics, rhythmic
line, and above all, ornamentation were analysed. Compositions are fraught with a series of
characteristic ornamentation figures, such as gruppo, trillo, glissando, gruppetto, passaggi, how-
ever, the notation, especially in the case of mottetti, points to the practice of recording orna-
mentations reflecting the features of improvisationess. What is more, on the basis of the
selected material, one can observe changes in the practice of recording an instrumental
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accompaniment, from partitura pro organo to basso continuo proper with a characteristic orna-
mentation.

The analyses show that the musical layer of the works in question, irrespective of the
composer, are infrequently marked by contrasts concerning the composing technique, i.e.
a simultaneous usage of modern and conservative elements, which, in turn, is typical of the
composers “in between the epochs and cultures”.

Anna Bywalec-Fojcik

Geistliche begleitete Monodie vom Anfang des 17.Jhs
Die auf der Grundlage von ausgewählten Musikwerken von Zieleński

und Kapsperger gegenübergestellten polnischen u. italienischen Erfahrungen

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Bedeutung einer begleiteten Monodie für stilistische Wende des 16. zum 17.Jh. unter-
liegt keinem Zweifel und der vorliegende Artikel sollte nur die Erfahrungen des polnischen
Komponisten, M. Zieleński mit den des italienischen Komponisten G.G. Kapsperger im Be-
reich der geistlichen Monodie vergleichen. Der Vergleichsstoff wurde nach Zeit- und Faktur-
kriterium gewählt. Die Untersuchungsgrundlage bilden einstimmige Kommunionen mit
Begleitung aus Zieleńskis Sammlung Offertoria et communiones totius anni... und Kapspergers
Sammlung von einstimmigen Motetten mit basso continuo Begleitung.

Die Wortschicht in den hier untersuchten Werken und deren Musikdarstellung lassen
eine ganze Reihe von gemeinsamen und den für die beiden Tonkünstler charakteristischen
Eigenschaften erkennen. Im vorliegenden Artikel werden Texte analysiert und gegenseitige
Beziehungen zwischen Wort und Musik nachgewiesen, mit Berücksichtigung deren Einflus-
ses auf Architektonik. Der Analyse unterlagen auch solche Eigenschaften der Stimmbildung
bei Solopartien, wie Intervalle, Rhythmusfluss und vor allem Ornamentik. In den Musikstü-
cken gibt es solche charakteristische ornamentale Figuren, wie gruppo, trillo, Passagen, Dop-
pelschläge, passagi, und die Notation, besonders bei Motetten, zeugt davon, dass die
Ornamentik viele improvisatorische Merkmale aufweist. Anhand der ausgewählten Musik-
werke machen sich außerdem bestimmte Wandlungen der Aufzeichnung von Instrumentbe-
gleitung bemerkbar, von partitura pro organo bis auf eigentliche basso continuo mit
charakteristischer Ornamentierung.

Aus den Analysen geht hervor, dass die Musikschicht der oben genannten Musikwerke
der beiden Komponisten durch viele Kontraste der Komponierenstechnik gekennzeichnet ist:
gleichzeitige Anwendung von modernen und konservativen Elementen, was für die „zwi-
schen Epochen und Kulturen schaffenden“ Komponisten typisch ist.
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Magdalena Chrenkoff

Pieśni religijne Stanisława Moniuszki —
od łacińskiego psalmu
do patriotycznej modlitwy

Stanisław Moniuszko jest autorem ponad 300 pieśni solowych i kilkuna-
stu duetów wokalnych. Przeważają wśród nich utwory świeckie, pieśni o te-
matyce religijnej — wliczając w to duety — jest ok. 301. Niestety, Moniuszko
nie należał do kompozytorów przywiązujących wagę do dokumentacji
własnej twórczości, dlatego o czasie powstania wielu pieśni można wyro-
kować jedynie na podstawie daty wydania, artykułów w ówczesnej prasie
donoszących o wykonaniu konkretnego utworu czy wzmianki w korespon-
dencji kompozytora. Niemniej jednak nawet na podstawie tak nielicznych
danych można wysnuć wniosek, że w ostatnich 10 latach życia Moniuszki
(od powstania styczniowego) powstało tylko ok. 26 pieśni świeckich i po-
nad połowa wszystkich pieśni religijnych.

Zainteresowanie muzyką kościelną — której nigdy nie traktował jako
głównej dziedziny swojej aktywności artystycznej — związane było po-
czątkowo z funkcją organisty w Wilnie, którą kompozytor pełnił przez kilka
lat (od 1840 roku)2. Wszelako wysiłki twórcy Litanii ostrobramskich mające
na celu wzbogacenie i zreformowanie repertuaru kościelnego ani nie zna-
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1 Kilka pieśni pozostaje nadal w postaci rękopisów, w bibliotece Warszawskiego Towa-
rzystwa Muzycznego. Jedna z pieśni, Święty Piotr, mimo tytułu sugerującego tematykę reli-
gijną, jest w istocie piosenką żartobliwą.

2 Powstały wówczas m.in. Hymn o św. Stanisławie, pieśń Sub Tuum praesidium (Pod Twoją
obronę, do słów łacińskich), hymn Zgadzanie się z wolą Boską, duet Intende voci oraz kolęda
My przed wami dziś stajem.



lazły zrozumienia wśród duchowieństwa, ani też nie wzbudziły zaintere-
sowania wydawców3. Mając doświadczenie z prenumeratą Śpiewników
domowych, którymi pragnął poprzez „pomnożenie repertorium śpiewów kra-
jowych” wypełnić „przestronnie pusty katalog muzyki naszej narodowej”4,
Moniuszko postanowił na tej samej zasadzie wydawać zeszyty „Muzyki Ko-
ścielnej” (pierwszy zeszyt ukazał się w 1860 roku)5. W Notatce o muzyce ko-
ścielnej, która miała stać się prospektem do wydawnictwa, kompozytor
wyraził swoje poglądy:

Celem kościelnej muzyki jest wznowienie ducha modlących się i jedy-
nie jako pomoc do wyzwolenia jego z więzów ziemskich uważana
i traktowana być powinna. [...] Niech śpiewak łączy głos swój do naj-
poważniejszego narzędzia muzyki, jakimi są organy, które z całym bo-
gactwem swoich sposobów gotowe na usługi Mistrza. Ten zaś, z całym
zaparciem miłości własnej, niech się wyrzeka chęci popisu i błyszcze-
nia siłą własnego talentu; a tak zespolonych jednymże celem swego
powołania, Duch Święty, jedyna ich Muza, natchnie niezawodnie. I tak
wydadzą dzieło, które dla nich cichą, ale prawą zasługę, a ludziom
prawdziwy pożytek przyniesie6.

Niestety, na skutek nikłego zainteresowania prenumeratą7 przedsięwzię-
cie kompozytora nie powiodło się, po wydaniu kilku zaledwie zeszytów (za-
wierających głównie utwory chóralne) Moniuszko zmuszony został do
zaniechania pomysłu. W rezultacie większość jego solowych pieśni reli-
gijnych ukazała się drukiem dopiero po śmierci kompozytora (nakładem
W. Hoesicka w Warszawie: Msze i Śpiewy kościelne Stanisława Moniuszki,
1873—1876, oraz Chwała na wysokości. Zbiór kompozycji kościelnych, przed
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3 „W okresie wileńskim [...] nie udaje mu się wydać nawet kilku utworów religijnych,
chociaż zdawałoby się, że duchowieństwo, władające organistami i chórami kościelnymi, po-
siadające bogate możliwości finansowe, zainteresuje się żywo tymi kompozycjami. I jeśli wy-
dawcy, którzy stwierdzili popyt na śpiewniki i inne drobne utwory Moniuszki [...] podjęli się
wydawania pieśni, to nie podejmowali się publikowania jego utworów religijnych, podobnie
jak kantat i oper. I później także, w okresie warszawskim [...] wydawcy [...] z dużą rezerwą
nadal podchodzić będą do jego muzyki religijnej”. W. R u d z i ń s k i: Stanisław Moniuszko.
Cz. 1. Kraków 1955, s. 245.

4 S. M o n i u s z k o: [list do J. Sikorskiego z 9 lutego 1846 r.]. W: I d e m: Listy zebra-
ne. Przygotował do druku W. R u d z i ń s k i, przy współpracy M. S t o k o w s k i e j. Kra-
ków 1969, s. 111.

5 Pierwszy zeszyt „Muzyki Kościelnej” (wyd. 1860) zawierał Mszę świętą na dwa sopra-
ny i alt do słów A.E. Odyńca.

6 Nie doszło do publikacji prospektu, tekst zachował się w postaci rękopisu (zob.
S. M o n i u s z k o: Listy zebrane..., s. 619—620, podkr. — M.Ch.).

7 Szczegółowe informacje na temat losów „Muzyki Kościelnej” zob. W. R u d z i ń s k i:
Stanisław Moniuszko. Studia i Materiały. Cz. 2. Kraków 1961, s. 183.



1875). Niektóre nadal pozostają w postaci rękopisów w zbiorach biblioteki
Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego8.

Pieśni religijne Moniuszki (prócz pieśni solowych uwzględnione zo-
stały duety) ze względu na swój poważny charakter, przeznaczenie oraz
miejsce wykonania napisane zostały głównie na głos solowy (dwa głosy)
z towarzyszeniem organów. W niektórych pieśniach kompozytor prze-
widuje możliwość alternatywnego użycia fortepianu, a jedynie w kilku
(pieśni okolicznościowe) instrumentem akompaniującym jest wyłącznie
fortepian.

Pieśni stanowią zbiór niejednolity, który można dzielić na grupy w róż-
ny sposób, jednak żaden z podziałów nie wydaje się obejmować całości ma-
teriału. Niemniej punktem wyjścia zawsze jest tekst słowny, a następnie
jego muzyczna interpretacja dokonana przez kompozytora.

Z punktu widzenia tekstu słownego można przyjąć podział pieśni ze
względu na:
1. Źródło tekstu:

— pieśni pisane do tekstów biblijnych (często w łacińskiej wersji języko-
wej): należą do nich Psalmy i utwór Ojcze nasz, oparty na fragmencie
Ewangelii według św. Mateusza;

— pieśni pisane do tekstów poetów polskich, przeważnie XIX-wiecznych;
autorstwo kilku tekstów jest dotąd nieznane.

2. Gatunek tekstu słownego:
— psalmy (7);
— hymny (4);
— modlitwy prozą (2 — Ojcze nasz, Pod Twoją obronę);
— inne wiersze — zazwyczaj stroficzne, zróżnicowane pod względem for-

my.
3. Charakter modlitwy:

— pochwalne (5 — Laudate Dominum, Hymn do Pana Jezusa, Hymn o Św.
Stanisławie, Hymn do Matki Boskiej, Dobra noc);

— radosne (2 — Zwiastowanie, Kolęda);
— pokutne (2 — Pieśni pokutne);
— błagalne (prośby) — zdecydowana większość9;
Z punktu widzenia interpretacji muzycznej wyróżniają się psalmy

i hymny, co związane jest wyraźnie z gatunkiem tekstu. W pozostałych pie-
śniach w dużym stopniu o rodzaju muzycznego opracowania decyduje te-
matyka (np. pieśni maryjne) lub określona przez kompozytora funkcja
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8 Są to pieśni głównie do tekstów liturgicznych: Agnus Dei, Benedictus, Offertorium, Prae-
fatio oraz Ave Maria i Nieszpory i pieśń ostrobramska („Muzyka Kościelna” 1862).

9 Wśród modlitw nie występuje ani jedna o charakterze dziękczynnym.



(modlitwy, pieśni okolicznościowe). Niemniej jednak grupy te zazębiają się
(krzyżują) w przypadku umuzycznienia tekstów poświęconych Matce Bo-
skiej, które występują jako pieśni, modlitwy oraz jeden z hymnów.

Psalmy i hymny

Psalmy (wśród nich trzy opracowane w formie duetów), do słów
z Psałterza Dawida, pisał Moniuszko przeważnie do tekstów łacińskich (Vul-
gata), w niektórych obie wersje językowe — polska i łacińska — funkcjonują
równolegle10. Wykorzystane fragmenty Psalmów są krótkie (4—6 wersów),
ale w opracowaniach muzycznych kompozytor wielokrotnie powtarza po-
szczególne odcinki lub zwroty tekstu słownego. Wyjątek stanowi długi,
ujęty w wiersz stroficzny Beatus vir, który ma wyłącznie polski tekst („Szczę-
śliwy, który nie postał w radzie”) w poetyckim przekładzie Franciszka Kar-
pińskiego.

W muzyce przeważają formy oparte na szeregowaniu odcinków. W psal-
mach — w stosunku do pozostałych pieśni — występuje duże zróżnicowanie
dynamiczne, podkreślane bogatym akompaniamentem organowym, który
wykorzystuje możliwości tego instrumentu (np. zastosowanie pedału, gęste,
pełne akordy, polifonizacja — zob. przykład 1).

Moniuszko stosuje także zwroty nawiązujące do tradycji retoryki mu-
zycznej, np. w psalmie Beatus vir na słowie „złych” (t. 54) można mówić
o mutatio per genus, ale także cadentia duriuscula (przykład 2).
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Przykład 1. S. Moniuszko: Ad te Domine, takty 11—13. Stanisław M o n i u s z k o: Pieśni. Red.
E. N o w a c z y k. T. 6. Kraków 1974, s. 40.

10 W żadnym z tłumaczeń kompozytor nie wykorzystał tekstów Jana Kochanowskiego.



Poważny charakter psalmów podkreślają tempa umiarkowane (andanti-
no, moderato) lub wolne (largo, lento) oraz metrum, zazwyczaj 4/4 — ozna-
czane jako C, a nawet 8/8 (zob. tabela 1).

Spośród tekstów czterech hymnów opracowanych przez Moniuszkę trzy
są pochwalne, a jeden, zgodnie z tytułem (Zgadzanie się z wolą Boską), opie-
wa uczucia i doznania człowieka ufnie poddającego się woli Bożej11 mimo
wszelkich przeciwności losu. Organowy akompaniament, chwilami patetycz-
ny, o długich wartościach w basie i z płynną figuracją w górnym planie
pogłębia wrażenie dostojeństwa (przykład 3).

Długie stroficzne wiersze12 implikują zwrotkową formę pieśni. W mu-
zycznej interpretacji dostojny, podniosły charakter nadaje hymnom: maje-
statyczne tempo (maestoso, andante), złożone metrum (C — 12/8) oraz
przeznaczenie do wykonania przez głosy niskie. Wiąże się to także

Magdalena Chrenkoff90

Przykład 2. S. Moniuszko: Beatus vir, takty 53—57. Stanisław M o n i u s z k o: Pieśni. Red.
E. N o w a c z y k. T. 6. Kraków 1974, s. 55.

Przykład 3. S. Moniuszko: Zgadzanie się z wolą Boską, takty 1—3. Stanisław M o n i u s z k o:
Pieśni. Red. E. N o w a c z y k. T. 3. Kraków 1968, s. 19.

11 „W 2. poł. XIX w. pojawiły się tendencje do prezentowania w patetycznych
i wzniosłych hymnach codziennych spraw i doznań ludzkich”. M. G ł o w i ń s k i et al.:
Słownik terminów literackich. Wrocław 2000, s. 204.

12 Dwa hymny autorstwa Krasińskiego to jedenastozgłoskowce, ze średniówką po piątej
sylabie; pisane oktawą.
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z mniejszą ruchliwością melodii, która posuwa się najczęściej ruchem se-
kundowym lub tercjowym, unikając — z wyjątkiem punktów kulminacyj-
nych — większych skoków interwałowych (zob. tabela 2).

Modlitwy

Podczas lektury tekstów wybranych przez Moniuszkę wierszy, które zin-
terpretował muzycznie, nazywając „modlitwami”, można odnieść wrażenie,
że kompozytor w dużej mierze kierował się nie tylko uczuciami religijnymi,
ale też swoiście pojętym obowiązkiem artysty wobec ojczyzny. Wielokrotnie
pojawiają się aluzje lub odniesienia do spraw narodowych; miejsce modli-
twy osobistej13 zajmuje modlitwa zbiorowa w intencji ojczyzny. Może być
błaganiem o litość nad krajem, którego losy są ważniejsze od ludzkiego
cierpienia (przykład 4):

Do Ciebie, Panie, wznosim nasze modły,
W drodze żywota znękani niezmiernie,
Albowiem wszystkie świata tego ciernie
kolcami ma wskróś do serc nam przebodły;
przecież, o Panie, nie nad nami, Panie,
nad Matką Polską miej pożałowanie.
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Przykład 4. S. Moniuszko: Modlitwa Pańska „Do Ciebie, Panie”. Słowa J.B. Zaleski, takty
25—28. Stanisław M o n i u s z k o: Pieśni. Red. E. N o w a c z y k. T. 6. Kraków
1974, s. 63, podkr. — M.Ch.

13 Jedyną modlitwą indywidualną jest pieśń pokutna Codzienny chleb łzami obmywam.



Innym razem będzie to prośba o pomoc w walce z zaborcą (podkreślone
wersy zawierają zwroty skierowane bezpośrednio do Boga: „Boże, wstrzymaj
grom”, „Boże, szarańczę spędź”):

W poświstach wichrów losu,
gdy się rozwichrzy w rozumie,
Gdy piersiom zabraknie głosu,
kark gniecie nieszczęścia głaz,

w przepaści życia, burz szumie,
Boże, zachowaj nas!

Gdy niebo chmury całunem
błękitne skronie osłoni
i strasznym, gniewne, piorunem
w rodzinny wymierzy dom,

zanim dzwon burze rozgoni,
o Boże, wstrzymaj grom!

W nasze wiekowe siedziby
Szarańczy tabór nachodzi,
Zgłodniały rodzinne skiby,
Schnie każda ziemi piędź,

Nim się osiedli, rozmnoży,
Boże, szarańczę spędź!

Tam wyziew zarazy dmucha
ze stepu i ludzi łaknie,
i cisza straszna i głucha
osiada miasta i wsie,

zanim człowieka zabraknie,
o Boże, oczyść je!

Tu groby i groby,
trawa nie wschodzi nad nimi,
kopią od doby do doby
i grzebią starce i młódź

na cmentarz, nim zbraknie ziemi,
o Boże, z grobów zbudź!14

Osobne miejsce wśród pieśni-modlitw zajmuje liturgiczna Modlitwa Pań-
ska Ojcze nasz (fragment Ewangelii według św. Mateusza) w polskim tłuma-
czeniu nieznanego autora; powolna, uroczysta, jedyna w tonacji durowej

Magdalena Chrenkoff94

14 Modlitwa W poświstach wichrów losu. Słowa E. Wasilewski. Cyt. za: S. M o n i u s z k o:
Pieśni. Red. E. N o w a c z y k. T. 6. Kraków 1974, s. 64—67.



(D-dur), ujęta w rodzaj akompaniowanego recytatywu, w którym słowo zde-
cydowanie przeważa nad muzyką (przykład 5).

Wśród dziesięciu wymienionych modlitw trzy stanowią nowe (pod
względem tekstu) wersje wcześniej napisanych utworów15. Wszystkie pieśni
napisane zostały w tonacjach molowych, przeważnie bemolowych. Kontem-
placyjny charakter modlitwy podkreślają tempa wolne, często z oznacze-
niem ad libitum dla partii wokalnej (zwłaszcza na początku utworu)
o szerokooddechowym metrum C lub 12/8, a także stonowana dynamika,
niewykraczająca zazwyczaj poza mp. Wyjątek stanowią dwie modlitwy
o najbardziej patriotycznym przesłaniu, w których dla podkreślenia żarli-
wości uczuć kompozytor zastosował rozszerzoną skalę dynamiczną. Opra-
cowanie muzyczne przybiera postać pieśni zwrotkowej, w obsadzie
przeważają głosy niższe: mezzosopran, baryton, bas (zob. tabela 3, s. 96).
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Przykład 5. S. Moniuszko: Modlitwa Pańska „Ojcze nasz”, takty 1—9. Stanisław M o n i u s z -
k o: Pieśni. Red. E. N o w a c z y k. T. 6. Kraków 1974, s. 48.

15 W dwóch przypadkach zmiana polega wyłącznie na podstawieniu nowego tekstu
słownego (Wieczny pokój lirnikowi — modlitwa inc. Na skrzydłach pieśni...; pieśń pokutna inc.
Powszedni chleb łzami obmywam..., pieśń pokutna inc. O Panie, co losy ludzkości...). Natomiast
w nowej wersji modlitwy inc. W poświstach wichrów losu... (Andante) następuje zmiana cha-
rakteru pieśni poprzez znaczącą zmianę agogiczną (modlitwa inc. Porwany szałem rozpaczy...
— molto agitato).
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Pieśni maryjne i okolicznościowe

Wśród tekstów pieśni religijnych związanych z kultem Matki Boskiej
obecne są różne formy gatunkowe: od modlitwy prozą (Pod Twoją obronę)
przez różnego typu wiersze stroficzne aż do hymnu. Pieśni Moniuszki o te-
matyce maryjnej charakteryzują proste, melodyjne frazy w tempie umiarko-
wanym lub powolnym, a często występujące metrum trójdzielne (12/8
i 6/8) nadaje przebiegowi muzycznemu swoistą płynność, potoczystość. Na-
pisane są przeważnie w tonacjach durowych, krzyżykowych; wyjątek stano-
wi pieśń Sub tuum praesidium, napisana — jak inne łacińskie pieśni —
w tonacji bemolowej, B-dur (zob. tabela 4, s. 98).

Teksty pieśni okolicznościowych związane są ze świętami liturgicznymi
(Pieśń wielkanocna), tradycyjnymi obrzędami (Kolęda) lub rytmem życia
wiejskiego (Pieśń poranna, Dobra noc); nawiązują przede wszystkim do reli-
gijności ludowej. Przeważają proste, sylabotoniczne wiersze o krótkich wer-
sach i niewyszukanych rymach. Jednak nawet w tych pieśniach Moniuszko
wykorzystał tekst Brodzińskiego (Nabożeństwo, ok. 1855), zawierający wy-
raźne odniesienie do sytuacji w kraju i podejmujący wątek patriotyczny
(zob. tekst słowny w przykładzie 6).

Muzyczne opracowanie współgra z rodzajem tekstu. Znaleźć tu można
proste pieśni zwrotkowe, jak kołysankowa Dobra noc czy napisana w ter-
cjowym dwugłosie Kolęda. Melodia najczęściej prowadzona jest po dźwię-
kach rozłożonych akordów i ujęta w ramy okresu muzycznego,
odpowiadającego konstrukcji tekstu słownego. Wrażenie prostoty podkre-
ślają nieco szybsze tempa (allegro, allegretto), trójdzielne metrum (6/8,
3/8), harmonia, z reguły niewykraczająca poza podstawowe funkcje, oraz
jednolity — fortepianowy — akompaniament (zob. tabela 5, s. 99). Nieste-
ty, w przypadku utworu Nabożeństwo, na skutek schematycznej, stroficznej
budowy, występuje pewna niezgodność między poważną treścią pieśni
a jej niemal pastoralnym wyrazem muzycznym (zob. tekst nutowy w przy-
kładzie 6).

Z pola, z obory spędzajcie trzody,
Zawieście kosy na ścianie,
Młynarze, dzisiaj zastawcie wody,
Niech w polu praca ustanie.

Mówił już pleban, że się zaczyna
Wojna, co ziemię krwią zrosi,
Siostra za brata, matka za syna
Boga w kościele niech prosi.

Pieśni religijne Stanisława Moniuszki... 97

7 Muzyka...
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Gałęzie lipy tnijcie, młodzieńce,
Wy, dzieci, spieszcie na kwiaty,
Córki, w kwietnikach splatajcie wieńce,
Przywdziejcie świąteczne szaty.

Ustrójmy wrota, złociste ściany,
Jarzące zapalmy świece,
Niech ołtarz będzie w wstęgi przybrany
I liść umai świątnice.

Usłyszym dzisiaj kazanie nowe,
„Rodzico” będziem nucili,
Bo kto przed Bogiem ukorzy głowę,
ten się przed wrogiem nie schyli.

Jedna z pieśni, Święty Piotr, mimo tytułu sugerującego tematykę religijną,
jest w istocie piosenką żartobliwą, będącą znakomitym przykładem poczu-
cia humoru zwykle poważnego kompozytora. Moniuszko nie odważył się jej
jednak opublikować; w liście do Aleksandra Walickiego pisał: „Św. Piotr jest
tłumaczeniem z francuskiego Beranżera, nie wiadomo przez kogo. Nie da-
waj, proszę cię, tej piosenki nikomusieńko”16.

Piotr święty zgubił zaonegdaj klucze!
Klucze strzegące niebieskich sieni.
Małgosia, która się z kąta w kąt tułacze,
Wykradła mu je z kieszeni.

A! To powiastka dziwniutka!
Piotr święty woła: dla Boga!
Wróć klucze Małgosiu droga!
Bo mnie wystrychniesz na dudka!

Magdalena Chrenkoff100

Przykład 6. S. Moniuszko: Nabożeństwo. Słowa: K. Brodziński, takty 11—14. Stanisław M o -
n i u s z k o: Pieśni. Red. E. N o w a c z y k. T. 5. Kraków 1973, s. 35.

16 S. M o n i u s z k o: [list do A. Walickiego z 5 lipca 1852 r.]. W: I d e m: Listy zebra-
ne..., s. 184.



Małgosia czasu nie traci bynajmniej,
Otwiera uprzejmie niebios podwoje.
Wnet pobożnisie, wnet grzesznicy jawni
Cisną się w niebios podwoje.

A! To powiastka dziwniutka!...
—————
A odtąd w niebie zabawy! Hulanki!
I sam Piotr święty tej chciałby sielanki.
Lecz że nad naszym znęcał się losem,
Zamknięto mu drzwi przed nosem.

A! To powiastka dziwniutka!...17

Uwagi końcowe

Biografowie Stanisława Moniuszki na ogół uważają, że jego twórczość re-
ligijna była „działalnością marginesową, dorywczą i traktowaną wyłącznie
użytkowo. [...] Muzyka ta bowiem nie była wyraźną, określoną potrzebą
społeczeństwa wileńskiego, nie była też potrzebą ani talentu, ani osobowo-
ści Moniuszki, stąd mierne raczej wyniki jego działalności na tym polu”18,
a „gorąca wiara i miłość Boga oraz talent bogaty w liryczno-uczuciowe pier-
wiastki były jedynymi jego przewodnikami w twórczości kościelnej”19. Wy-
daje się, że opinia ta dotyczy tylko w małym stopniu pieśni religijnych na
głos solowy.

W religijnej twórczości pieśniowej Moniuszki można wyróżnić wspólne
cechy interpretacji muzycznej, m.in.: sylabiczne ujęcie tekstu, stosunkowo
uproszczona harmonia — zazwyczaj unikająca chromatyki, a także przewaga
tempa wolnego lub umiarkowanego. Wymienione wcześniej grupy pieśni
wykazują jednak pewne zróżnicowanie w zakresie sposobu zakomponowa-
nia formy, wyboru tonacji (i to zarówno pod względem trybu, jak i znaków
przykluczowych), tempa, metrum, dynamiki, nawet preferencji co do obsa-
dy (zob. tabela 6).

Pieśni religijne Stanisława Moniuszki... 101

17 Tekst pieśni Święty Piotr. Słowa: P.-J. de B é r a n g e r. Przekład polski nieznanego au-
tora. Zwrotki: 1—2 i 7. Cyt. za: S. M o n i u s z k o: Pieśni. Red. E. N o w a c z y k. T. 2. Kra-
ków 1970, s. 190—191.

18 W. R u d z i ń s k i: Stanisław Moniuszko..., s. 245.
19 H. O p i e ń s k i: Stanisław Moniuszko. Lwów—Warszawa 1924, s. 206.
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Szczególnym aspektem twórczości religijnej Moniuszki jest jej wymiar pa-
triotyczny. Kompozytor, traktując powołanie artystyczne jako służbę spo-
łeczną i patriotyczny „obowiązek nałożony na talent”, dobierał teksty, które
odnosiły się do spraw narodowych bezpośrednio (niektóre mówią o walce za
ojczyznę) lub — częściej — pośrednio. Dla ówczesnego społeczeństwa — na-
wet podawane nie wprost — były zrozumiałe, natomiast wydaje się, że nie
wszystkie odniesienia są możliwe do uchwycenia przez współczesnego
słuchacza. Komponując modlitwy, w których wzywał Boskiej pomocy i opie-
ki dla rozdartego rozbiorami kraju, Moniuszko niewątpliwie przyczyniał się
do podtrzymywania wśród społeczeństwa tożsamości narodowej.

Wydaje się, że pisząc pieśni religijne, kompozytor w dużej mierze pozo-
stał wierny swoim założeniom, którym dał wyraz we wspomnianej Notatce
o muzyce kościelnej. „Będąc — jak pisał Henryk Opieński — z gruntu wierzącą
i głęboko religijną naturą, komponował muzykę kościelną w istotnie religij-
nym podniesieniu ducha”20. W świetle stwierdzenia kompozytora, że muzy-
ka religijna jako „pomoc do wyzwolenia ducha z jego więzów ziemskich
uważana być powinna”21, znamienny wydaje się fakt, że ostatnią pieśnią re-
ligijną, którą Stanisław Moniuszko napisał na dwa miesiące przed śmiercią
i która została dokładnie datowana: 22 III 1872, był Hymn do Pana Jezusa:

A gdy w naszego życia zawodzie
krzyż nas obarczy, a cierń ubodzie,
przebywać godnie drogi cierniste
pomóż! Pomóż nam, o Chryste!22

Magdalena Chrenkoff

Religious songs by Stanisław Moniuszko —
from the Latin psalm to the patriotic prayer

S u m m a r y

Out of over 300 solo songs by Stanisław Moniuszko, about 30 represent religious
themes. Written to various texts (psalms, hymns, prose prayers, other poems) take on var-
ious forms of a music composition. From the perspective of musical interpretation, psalms
and hymns stand out from the rest, which is clearly connected with the type of texts. In
other songs, it is the theme (e.g. Marian songs) or the function defined by the author (e.g.
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20 Ibidem, s. 270.
21 Notatka o muzyce kościelnej w: S. M o n i u s z k o: Listy zebrane..., s. 619.
22 Cyt. za: S. M o n i u s z k o: Pieśni..., T. 6, s. 52.



prayers, occasional songs) that decide to a large extent about the type of musical perfor-
mance.

In Moniuszko’s religious song works one can find common features of the musical inter-
pretation. They include, among other things, a sylabic arrangement of the text, a relatively
simplified harmony — usually avoiding the chromatics, as well as the preponderance of slow
or moderate tempos. However, particular groups of songs (psalms, hymns, prayers, Marian
and occasional songs) differ as to the means of the form accompaniment, the choice of the
key, tempo, metrum, dynamics, and even the cast preferences.

A special aspect of Moniuszko’s religious works constitutes its patriotism. Hence, the
texts chosen directly or indirectly relate to national affairs. In the case of prayers, in which
he called for the divine help and care for the country divided into partitions, Moniuszko
contributed to maintaining national identity among the society.

Magdalena Chrenkoff

Die Kirchenlieder von Stanisław Moniuszko —
von einem lateinischen Psalm bis zum patriotischen Gebet

Z u s a m m e n f a s s u n g

Unter über 300 Sololiedern von Stanisław Moniuszko gibt es etwa 30, die religiöser The-
matik gewidmet sind. Zu verschiedenen Texten (Psalme, Hymne, Prosagebete, andere
Gedichte) komponiert, wurden diese Musikstücke auch anders bearbeitet. Durch Musikwie-
dergabe tun sich vor allem Psalme und Hymne hervor, was bestimmt auf spezifische Art der
Texte zurückzuführen ist. Für musikalische Bearbeitung der anderen Lieder sind in hohem
Maße deren Thematik (z. B. Marienlieder) oder die ihnen von dem Komponisten beigemes-
sene Funktion (Gebete, Gelegenheitslieder) entscheidend.

In Moniuszkos Kirchenlieder lassen sich einige gemeinsame Eigenschaften der Musikbe-
arbeitung unterschieden, es sind u. a.: syllabische Textauffassung, verhältnismäßig verein-
fachte und meist die Chromatik meidende Harmonie, überwiegendes langsames oder
mittleres Tempo. Doch die bestimmten Liedergruppen (Psalme, Hymne, Gebete, Marielieder
und Gelegenheitslieder) unterscheiden sich voneinander im Bereich von Kompositionsform,
Tonart, Tempo, Metrum, Dynamik und bevorzugter Besetzung.

Die Kirchenmusikwerke von Moniuszko zeichnen sich besonders durch ihren patrioti-
schen Ausmaß aus, so dass sich ihre Texte direkt oder indirekt auf nationale Probleme bezie-
hen. Mit seinen Gebeten, wo es nach Gottes Hilfe und Gottes Schutz für das in Folge der
Aufteilungen zerklüftete polnische Land gebeten wurde, trug Moniuszko wesentlich zur Er-
haltung der nationalen Identität unter dem polnischen Volk bei.
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Tadeusz Przybylski

Z dziejów kształcenia organistów w Polsce
w XIX wieku i w pierwszej połowie
XX wieku

Problem kształcenia organistów w Polsce był i jest nadal zagadnieniem
złożonym. I można właściwie powiedzieć, że w pełni nie został on roz-
wiązany do dnia dzisiejszego, jakkolwiek już w czasach oświecenia poświę-
cono mu wiele uwagi. Kiedy na sejmie w 1773 roku powołano do istnienia
Komisję Edukacji Narodowej, objęła ona swoją działalnością — w ramach
ogólnej reorganizacji ówczesnego polskiego szkolnictwa — także dziedzinę
wychowania muzycznego. Staraniem Komisji otwarto w Wilnie w 1775 roku
pierwsze w Polsce Seminarium Nauczycielskie, w którym obok przedmiotów
ogólnokształcących uczono śpiewu chóralnego i gry na klawikordzie; chcia-
no, aby absolwent seminarium „po skończeniu kursu i objęciu stanowiska
nauczyciela parafialnego mógł pełnić zarazem funkcję organisty”1. Koniecz-
ność kształcenia organistów rozumiał też w XVIII wieku zasłużony krakow-
ski działacz muzyczny, proboszcz katedry wawelskiej kanonik Wacław
Sierakowski. W swym trzytomowym podręczniku do nauki muzyki Sztuka
muzyki dla młodzieży krajowej (1795—1796) postulował utworzenie w Krako-
wie przy katedrze na Wawelu wzorcowej kościelnej szkoły muzycznej, którą
w projekcie nazwał „Alumnatus Vocalistarum”. „Z tej szkoły [...] wszystkie
katedry w Polsce, kolegiaty, opactwa, główne probostwa, znakomite kościoły
na cały kraj wybierać będą muzyków (organistów)”2.

1051.1. yyy

1 J. P r o s n a k: Z dziejów szkolnictwa muzycznego w Polsce. „Kwartalnik Muzyczny”
1948, nr 23, s. 158.

2 W. S i e r a k o w s k i: Sztuka muzyki dla młodzieży krajowej. T. 1. Kraków 1795, s. 200.



Zagadnienie kształcenia organistów podejmowano nadal w XIX i XX wie-
ku. Ponieważ jest rzeczą oczywistą, że w ramach ograniczonego czasowo
referatu niemożliwe jest pełne przedstawienie poruszanego tematu, ograni-
czę się tu tylko do ogólnego zasygnalizowania problemu zawartego w tytule
mojego wystąpienia, pozostawiając jego w miarę obszerne omówienie na
osobne studium na ten temat.

W przedstawionym okresie kształcenie organistów w Polsce odbywało
się potrójnym trybem: nauczania szkolnego, w ramach różnych kursów
organistowskich oraz nauczania prywatnego. W XIX wieku zaczęły
powstawać szkoły organistowskie w ścisłym tego słowa znaczeniu. Oprócz
ważnych ośrodków kształcenia, jak Warszawa, Lwów czy Kraków, utwo-
rzono wówczas szereg placówek kształcenia organistów również w mniej-
szych ośrodkach. Początkowo notujemy raczej prywatne inicjatywy
poszczególnych duchownych, jak i władz państwowych. Władze kościelne
oficjalnie włączyły się w organizowanie szkół dla organistów dopiero pod
koniec XIX wieku.

W Warszawie powstała w 1809 roku Szkoła Organistów Krajowych
założona i kierowana przez ks. Izydora Cybulskiego, a finansowana przez
magistrat tego miasta3. W czterostronicowym prospekcie tak anonsował
społeczeństwu ks. J. Cybulski otwarcie tej szkoły: „Nie tylko dla posługi
Kościoła, lecz w pewnym stopniu i dla sprawy oświecenia obojętną nie
może być rzeczą oświecenie organistów krajowych, z którymi zwyczajnie
klasa włościan najbliżej obcuje i ich się przywykła radzić [...]. Przy pilnym
staraniu się i usilności ucznia bieg nauki może się w ciągu dwóch lat ukoń-
czyć”4. Z prospektu wynika, że uczono w niej gry na organach, śpiewu
„choralnego, jak i figuralnego”, łaciny, ceremonii kościelnych i liturgii oraz
kaligrafii, arytmetyki, wzorów wymowy i poezji polskiej, geografii i historii.
Szkoła ta działała do około 1816 roku. Mimo że dwuletnie nauczanie nie
mogło dać, rzecz jasna, wielkich wyników, niemniej jednak na tle ówcze-
snego stanu ogólnej oświaty w kraju przedsięwzięcie to miało swoją war-
tość.

Warto też wspomnieć, że przed rokiem 1811 założył w Przemyślu szkołę
organistowską (jeszcze bliżej niezbadaną) ksiądz Jan Jarmusiewicz
(1781—1844), teoretyk muzyki, autor głośnego traktatu dotyczącego nauki
harmonii Nowy system muzyki (wyd. 1843), a także konstruktor instrumen-
tów muzycznych.

Z chwilą otwarcia w Warszawie przez Józefa Elsnera Instytutu Muzyki
i Deklamacji w roku 1821 jako części Oddziału Sztuk Pięknych przy Uni-
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3 J. C y b u l s k i: Szkoła organistów krajowych. Warszawa 1809 (broszura BJ). Zob. też:
A. N o w a k - R o m a n o w i c z o w a: Józef Elsner. Kraków 1957, s. 172, przypis 322.

4 J. C y b u l s k i: Szkoła organistów krajowych..., s. 3.



wersytecie Warszawskim zaczęto w tej nowej uczelni uczyć gry organowej;
nauki udzielano trzy razy w tygodniu. Tok nauczania był prawdopodobnie
czteroletni. Przeciętnie w klasie organowej było 6—7 uczniów. Prowadził ją
początkowo Wacław Würfel5.

Kiedy w roku 1861 w Warszawie utworzono Instytut Muzyczny, otwarto
w nim również klasę organową, którą w latach 1861—1866 prowadził zna-
komity August Freyer, a następnie Romuald Zientarski, Jan Śliwiński oraz
Henryk Makowski. Przedmiotów teoretycznych oprócz A. Freyera uczyli
organistów kolejno tej miary kompozytorzy, co Stanisław Moniuszko,
Władysław Żeleński, Zygmunt Noskowski. W pierwszym dziesięcioleciu
działalności tej uczelni (1861—1871) klasę organową ukończyło 29 absol-
wentów, a w latach 1881—1898 — 159 organistów6. Tok nauki był już
wówczas sześcioletni. Oprócz przedmiotu głównego w zakres nauczania
wchodziły: nauka harmonii, kontrapunktu, solfeżu, historii muzyki i estety-
ka7. Był to w tym czasie najlepszy i najbardziej ambitny program nauczania,
gwarantujący dobre przygotowanie do pełnienia zawodu organisty. W prak-
tyce okazał się jednak zbyt wygórowany. Dlatego w roku 1865 zarząd Insty-
tutu poinformował społeczeństwo, iż „zwrócił uwagę na krzyczącą potrzebę
podniesienia muzykalnego wykształcenia między organistami po parafiach
wiejskich i osobną klasę dla takowych otwiera od nowego roku 1865”8.
Otwarto więc klasę „organu parafialnego” dla kształcenia organistów wiej-
skich; klasa miała trzyletni tok nauczania. W roku 1879 pod adresem elitar-
nego sześcioletniego kształcenia organistów pisano z przekąsem, „iż ta
klasa swego założenia, żadnej prawie krajowi przysługi nie przyniosła”9.
Autor artykułu dalej stwierdza, że po tej kosztownej sześcioletniej nauce
absolwent dostaje tylko dyplom i udziela jedynie lekcji gry na fortepianie,
gdyż parafie nie są w stanie zapewnić mu stosownej pensji. „Nie chodzi tu
o wirtuozów, fugistów, ale pożytecznych, praktycznych, pozostających na
małym organistów, którzy by przynajmniej coś mieli i godnie dzisiejszych
samouków zastąpili. Dla takich miejsc nie zabraknie”10.

W Warszawie w roku 1871 powstało Warszawskie Towarzystwo Mu-
zyczne, które trzynaście lat później uruchomiło własną szkołę muzyczną11.
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5 150 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Kraków 1960, s. 30, 37, 39,
45, 52, 53.

6 Ibidem, s. 81, 112, 113, 115, 119.
7 W. W r o ń s k i: Szkolnictwo muzyczne w Polsce w wieku XIX. „Muzyka” 1951, nr 5/6,

s. 63.
8 Kronika kościelna. „Przegląd Katolicki” 1865, nr 2.
9 J. G r a b o w s k i: Szkoła organowa przy Instytucie Muzycznym w Warszawie. „Przegląd

Katolicki” z dnia 17 kwietnia 1879, s. 4.
10 Ibidem.
11 A. S p ó z: Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. Warszawa 1971, s. 28, 30, 34.



Zorganizowała ona w roku 1894 klasę organową, którą prowadził przez ja-
kiś czas Henryk Makowski; teorii muzyki uczył tam Z. Noskowski. Od 1896
roku w Szkole Towarzystwa każdego lata odbywały się dwutygodniowe kur-
sy dla organistów obejmujące — obok nauki gry organowej — dyrygowanie
chóralne oraz śpiew liturgiczny12.

Oprócz wymienionych już szkół w Warszawie w XIX wieku podejmowa-
no indywidualne próby kształcenia organistów, oczywiście na małą skalę
i na niewysokim poziomie kształcenia. I tak, w roku 1842 założył szkołę
dla ociemniałych, zwaną Warszawskim Instytutem dla Ociemniałych, ks. Jan
Szczygielski; uczono w niej również gry organowej13. W roku 1888 ks. Am-
broziewicz ogłosił w prasie otwarcie w Warszawie kursów organistowskich.
„Młodzieńcy posiadający pewne początki znajomości muzyki i uzdolnienie,
będą się uczyli muzyki pod kierunkiem specjalistów gry na organach i śpie-
wów kościelnych, a nadto zobowiązani zostaną do praktycznego zaznajo-
mienia się z pszczelarstwem i ogrodnictwem. Na te dwie gałęzie
gospodarstwa wiejskiego będzie położony taki nacisk, że żaden kandydat
nie otrzyma świadectwa (jeżeli nie opanuje tych dwóch umiejętności)”14. Po
raz pierwszy w kształceniu organistów zwraca się uwagę na wykształcenie
ich w dwóch zawodach. Problem ten mający podłoże niewątpliwie społecz-
ne będzie dalej krótko przedstawiony.

W roku 1841 powstała we Lwowie staraniem ks. Franciszka Bema
działająca przez krótki czas szkoła organistowska. „Kurs jest na dwa lata po-
dzielony, a uczą się nie tylko gry organowej, ale i śpiewu chóralnego. Co
roku bywa 15 do 20 uczniów” — pisano we lwowskich „Nowinach”15.
W 1854 roku istniejące we Lwowie Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne
powołało do istnienia Szkołę Muzyczną, na której czele od 1858 roku stał
znakomity pianista Karol Mikuli. W jej ramach stworzono w 1856 roku kla-
sę organową. Pod koniec XIX wieku szkoła przeobraziła się w konserwato-
rium16. W 1888 roku planowano też stworzyć we Lwowie przy Galicyjskim
Towarzystwie Św. Cecylii szkołę organistowską, w której nauka trwałaby
4—5 lat. Oprócz wykładanych przedmiotów muzycznych planowano w niej
uczyć kandydatów na organistów „rzemiosła odpowiedniego” — pszczelar-
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12 A. R u t k o w s k a: Nauczanie muzyki w Warszawie. W: Kultura muzyczna Warszawy
drugiej połowy XIX wieku. Warszawa 1980, s. 29.

13 K. M r o w i e c: Polska pieśń kościelna. Lublin 1964, s. 21, oraz Popis w Warszawskim
Instytucie Ociemniałych. „Ruch Muzyczny” z dnia 9/21 lipca 1858 (nr 29), 15/27 grudnia
1860 (nr 52).

14 „Muzyka Kościelna” 1888, nr 4 — korespondencja.
15 „Nowiny” [Lwów[ z dnia 16 marca 1854 (nr 32).
16 Zob. Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Lwów 1939,

s. 4.



stwa, ogrodnictwa, sadownictwa, buchalterii. Szkoła jednak poza sferę pla-
nowania nie wyszła17.

Na temat kształcenia organistów w Krakowie ukazała się osobna rozpra-
wa w 1977 roku18. Tutaj chciałbym tylko krótko poinformować, że od roku
1817 uczono w tym mieście organistów w bursie muzycznej przy kościele
św. Anny. Szkoła pozostawała pod patronatem tamtejszego Towarzystwa
Przyjaciół Muzyki. W roku 1841 Franciszek Mirecki założył w Krakowie
szkołę i bursę muzyczną, które istniały do 1873 roku. Była to pierwsza
świecka publiczna szkoła muzyczna. Gry organowej i przedmiotów teore-
tycznych związanych z zawodem organistowskim uczył tam przez wiele lat
znakomity organista wawelski Wincenty Gorączkiewicz. Obszerny program
nauczania zakładał 4-letnią naukę. W roku 1877 powstała klasa organowa
w szkole tamtejszego Towarzystwa Muzycznego, istniejącego od 1866 roku.
W roku 1888 szkoła uzyskała status konserwatorium. Od 1881 roku gry or-
ganowej i przedmiotów teoretycznych uczyli Władysław Żeleński oraz Win-
centy Richling. Klasa organowa w Krakowie w omawianym okresie
prezentowała wysoki poziom.

W XIX-wiecznej Polsce funkcjonował także — poza wymienionymi — sze-
reg innych placówek kształcenia organistów. We wrześniu 1814 roku stara-
niem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego otwarto w Puławach szkołę
organistowską, „aby (mógł książę) zaprowadzić przynajmniej w swoich dob-
rach lepszy porządek wśród organistów oraz w śpiewie kościelnym”19.
Wacław Raszek, nauczyciel muzyki kościelnej w Instytucie Nauczycieli
Szkół Elementarnych w Warszawie, we wstępie do swego Kancjonału Muzy-
ki Kościelnej, wydanego w 1825 roku, oprócz puławskiej wymienia podobną
szkołę w Łowiczu20. Nie sposób tutaj przedstawić wszystkich działających
w tym okresie w Polsce ośrodków nauczania organistów, zagadnienie to wy-
maga bowiem jeszcze szczegółowych badań. Można jednak na podstawie
istniejącego już stanu wiedzy na ten temat podjąć próbę wymienienia wielu
innych miejscowości, w których kształcono organistów i ewentualnie poda-
nia najważniejszych danych.

W roku 1836 ks. Kazimierz Biesch zorganizował w Końskowoli koło
Puław kształcenie chłopców i dziewcząt w muzyce. Działalność ta trwała do
roku 1847. Około roku 1850 uczono chłopców muzyki kościelnej
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17 L. S o l e c k i: Galicyjskie Towarzystwo Św. Cecylii. „Muzyka Kościelna” z dnia 15 stycz-
nia 1888 (nr 1).

18 T. P r z y b y l s k i: Tradycje muzyki organowej w XIX-wiecznym Krakowie. W: „Organy
i Muzyka Organowa”. [Prace specjalne 11]. Gdańsk 1977, s. 141—153.

19 W. L e s s e l: Listy do syna. W: H. R u d n i c k a - K r u s z e w s k a: Wincenty Lessel.
Kraków 1968, s. 137, nr 122, oraz: T. P r z y b y l s k i: Tradycje muzyki organowej..., s. 28—31.

20 W. R a s z e k: Przedmowa. W: I d e m: Kancjonał Muzyki Kościelnej. Warszawa 1825,
s. III.



w Chełmie Lubelskim (ks. Różański). W latach sześćdziesiątych XIX wieku
nauczano organistów w Radzyminie oraz w Białyniczach (ks. Godlewski).
W stworzonym w 1836 roku seminarium nauczycielskim w pocysterskim
klasztorze w Paradyżu uczono również muzyki. Długie lata uczył tam Józef
Nachbar. W szkole tej wykształcono wielu organistów dla ziemi poznań-
skiej i śląskiej, lecz poziom tego wykształcenia muzycznego kwalifikował
absolwentów tylko do wiejskich kościołów21.

Te indywidualne wysiłki zorganizowania kształcenia organistów oczywiś-
cie nie rozwiązywały sprawy. Pod koniec XIX wieku, jak już wspomniano,
z pomocą przyszły władze kościelne — założono diecezjalne szkoły organi-
stowskie w Pelplinie (1887), Tarnowie (1888), Przemyślu (1901). Uczono
też prywatnie, w czym upatrywano największe zło. Często bowiem niedo-
uczony organista „kształcił” przez jedną lub dwie „zimy” jeszcze większego
„niedouczka”, a to niewątpliwie wpływało na ośmieszenie i pauperyzację
stanu organistowskiego.

Wymienione instytucje kształcenia organistów, zarówno kościelne, jak
i społeczne, nie miały jednak zbyt dużego wpływu na jakość kształcenia
zarówno ze względu na swoją elitarność, jak i najczęściej krótkotrwałość
istnienia. Nie były to placówki kształcenia na wysokim poziomie (oczywiś-
cie poza konserwatoriami muzycznymi). Jak stwierdza K. Mrowiec: „[...]
szkoły organistowskie z końca XIX wieku nie osiągnęły wysokiego pozio-
mu. Świadczy o tym fakt obniżenia wymagań programowych do tego
stopnia, że przypominały one szkolnictwo z pierwszych lat dziewiętnaste-
go stulecia. Nie przyczyniły się też do podniesienia poziomu organistów
różnego rodzaju kursy kilkumiesięczne, organizowane tu i ówdzie”22.
Z problemami wykształcenia organistów nierozerwalnie łączyła się ich po-
zycja zawodowa. W XIX-wiecznej Polsce, szczególnie w zaborze austriac-
kim, przedstawiała się ona bardzo źle. Słabe wykształcenie organistów
wiązało się z niskim uposażeniem, a to z kolei powodowało ogólne lekce-
ważenie tego zawodu w społeczeństwie.

„Problem organistowski” dawał o sobie znać już u progu XIX wieku:
„Najjaśnieszy Cesarz Jegomość (Franciszek II) dekretem [...] dnia 6 września
br. nadużycia dotąd w wielu okolicach Galicji Zachodniej panujące, iż wika-
riusze i organiści podczas żniw po wsiach się włóczyli i od poddanych
kłosy pod imieniem petita (prośby) na utrzymanie wikariuszów i organi-
stów żebrali, w całym kraju znieść najłaskawiej kazał”23. Jeszcze w 1883
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21 K. M r o w i e c: Polska pieśń kościelna..., s. 19, 21—22, oraz: S. U r b a n o w i c z: Wspo-
mnienia Księdza (Kazimierza) Biescha i muzyki w Końskowoli. „Ruch Muzyczny” 1859, nr 28.

22 K. M r o w i e c: Polska pieśń kościelna..., s. 22.
23 „Gazeta Krakowska” z dnia 9 listopada 1803 — Dodatek.



roku ks. Józef Surzyński stwierdzał: „Nie potrzebuję [...] wyłuszczać jak
opłakanym jest położenie naszych organistów”24.

Przedstawiona sytuacja materialna ówczesnego organisty była niewątpli-
wie związana z jego umiejętnościami. Jakie było przeciętne wykształcenie
muzyczne ówczesnych organistów? „Wiem ja, iż większa część organistów
parafialnych, nie znając nut, muzyki, uczy się tylko na pamięć, jedni od
drugich” — stwierdza w roku 1825 Wacław Raszek25. Wyraziście przedsta-
wia tryb edukacji wiejskiego organisty w roku 1881 ks. Leonard Solecki:
„Nasz biedny organista parafialny często wyobrażenia nie ma, jak wiele rze-
czy należy do zakresu jego wiedzy, owszem nie uczęszczał do szkoły orga-
nistów, której nie było, wszak ani widział, ani też posiada podręczniki,
których nigdzie nabyć nie może, wszak całą jego szkołą był stary organista,
od którego ze słuchu tylko, lub tylko cośkolwiek z nut grać się nauczył”26.
To uczenie się młodych adeptów zawodu od „starego organisty” szczegól-
nie potępiano w prasie fachowej. „Nic tak [...] materialnego bytu organistów
nie pogarsza, jak to dowolne nauczanie, tak, że każdy organista jest zara-
zem metrem muzyki, że każdy taki, który sam nic nie umie i nawet klawi-
szów należycie nazwać nie potrafi [...], który przeto sam powinien by długo
się jeszcze uczyć, podejmuje się nauczania innych. Tu to jest właśnie
źródło, z którego wypływało i dotąd wypływa nieuctwo, partactwo i ciem-
nota, z tego to właśnie źródła wypływają wszystkie inne przyczyny, które
muzyce kościelnej drogę do właściwego postępu hamowały i dotąd ta-
mują”27.

Za zaistniałą sytuację obwiniano między innymi także ówczesne ducho-
wieństwo. „Dopóki organista przez księdza proboszcza będzie używany do
posług w stodole i w kuchni za roczną opłatą 100 złotych, dopóty o wznie-
sieniu muzyki kościelnej [...] nawet pomyśleć nie można”28.

Z tej sytuacji próbowano znaleźć jakieś wyjście. W związku z panującym
wówczas trendem szerzenia oświaty wśród warstw włościańskich podano
w prasie w drugiej połowie XIX wieku pomysł dokształcenia organisty tak,
aby mógł być równocześnie wiejskim nauczycielem. Wyrażano jednak
wątpliwość, czy ów biedny zahukany dotychczasową sytuacją człowiek
byłby zdolny pełnić ten obowiązek. „Organiści na tysiące się liczą — pisano
w roku 1861 w „Ruchu Muzycznym” — Zdaje się jednak, że ledwie co setny
przydać się może [...]. Cóż to bowiem jest zwykle u nas organista? To samo
co i jego organy, zazwyczaj zdemolowane. Jego pozakościelne obowiązki za-
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24 L. S o l e c k i: Parę słów o muzyce kościelnej. Lwów 1883. (Zawiera przedmowę ks. dr.
J. Surzyńskiego, podpisaną w dniu 4 października 1883 r.).

25 W. R a s z e k: Przedmowa. W: I d e m: Kancjonał Muzyki Kościelnej..., s. III.
26 L. S o l e c k i: Śpiew kościelny. „Muzyka Kościelna” 1881, nr 1/2.
27 A n d a n t e [pseud.]: Z prowincji. „Muzyka Kościelna” 1881, nr 7.
28 „Ruch Muzyczny” 1857, nr 19 — korespondencja.
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mieniają go zbyt często [...] w narzędzie zbierania dziesięciny dzisiaj, kolędy
jutro, woźnicę w podróży, karbowego albo i parobka nawet. Nie miewa on
pojęć jak należy o muzyce kościelnej i wszelakiej — bo często nawet nut nie
zna, a jego oświata ogólna tym od zwykłego różni go wieśniaka, że umie
nieco czytać i na używanej ciągle książce już się nie jąka — że umie trochę
pisać, a raczej gryzmolić bez ortografii [...]. Nawet wiadomości jego rolnicze,
jako nie należące do specjalności organisty, mniejsze bywają u niego niż
u tak zwanego gospodarza”29. Podejmowane zaś próby łączenia zawodu or-
ganistowskiego z jakimś innym dodatkowym zawodem, przeważnie związa-
nym z rolnictwem, w ówczesnej prasie organistowskiej komentowano
nieprzychylnie.

Sytuacja w muzycznym wykształceniu organisty nie przedstawiała się
dobrze również pod koniec XIX wieku. Jeszcze w 1909 roku redakcja „Śpie-
wu Kościelnego” pisała: „Marzymy o tym, by każdy organista w Polsce
umiał grać z nut”30. Niewiele lepiej ta sprawa wyglądała jeszcze w latach
międzywojennych, i w tym okresie bowiem zdarzały się ogłoszenia prasowe,
w których organista szukający pracy donosi, że „gra z nut” i czyni z tego
korzystny dla siebie atut. Również sprawy bytowe organistów nadal się nie
poprawiały.

Kształcenie organistów weszło w nową fazę w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym. Organiści utworzyli też w każdej diecezji swoje związki
zawodowe, które podjęły próbę uregulowania w skali ogólnopolskiej organi-
stowskich problemów bytowych.

Niestety z powodów czasowych dalsze swoje rozważania muszę zakoń-
czyć, obiecując rozwinięcie tej problematyki na kolejnej sesji. W zakończe-
niu referatu na temat zagadnienia poruszanego w niniejszym tekście dodam
tylko, że w roku 1916 staraniem episkopatu galicyjskiego, a szczególnie bi-
skupa przemyskiego Błogosławionego Sebastiana Pelczara, powstała w tym
mieście szkoła organistowska prowadzona przez księży salezjanów z księ-
dzem Antonim Chlondowskim na czele, która — mimo że istniała tylko do
roku 1963 i zamknięta została przez komunistyczne władze — wykształciła
570 dobrze przygotowanych do zawodu organistów. Dokładne omówienie
szkoły zostawiam na następną sesję. Dodam tylko, że wkład tej placówki
w polską kulturę muzyczną, szczególnie kościelną, jest i pozostanie na zaw-
sze niepodważalny.
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29 [J. S i k o r s k i?]: Organista jako nauczyciel wiejski. „Ruch Muzyczny” 1861, nr 38.
30 „Śpiew Kościelny” 1909, s. 322.
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From the history of the organist education in Poland in the 19th

and in the first part of the 20th century

S u m m a r y

The author discusses the issue of organist education in Poland in the 19th century and in
the inter-war period. First, he introduces the attempts of educating organists at the end of
the 18th century. In the 19th century the education was tripartite in character: the school
teaching, organist courses and private lessons. Important education centres at that time were
Warsaw, Cracow and Lwow however similar educational institutions existed in smaller
places as well. In the beginning, the teaching initiatives from the circle of particular clerical
and state authorities developed. Church authorities officially joined this trend at the end of
the 19th century.

The article enlists various centres of organist education in the chronological order, toge-
ther with the programme requirements. Generally speaking, the music organist education
was poor at that tome, which was connected with organists’ living conditions in parishes,
and often with the lack of understanding of the church music and its requirements on the
part of the clergy. As late as in the 20th century the organist education took on the new and
positive form in this regard, whereas the organist trade unions started to regulate positively
the living conditions in all-Poland. At that time, the organist education took place mainly in
conservatories which provided the organists with appropriate music education. Salezjańska
Szkoła Organistowska (The Salesian Organist School) (1916—1963) in Przemyśl played an
important role here, offering organists a good preparation for playing in village and
small-town churches.

Tadeusz Przybylski

Aus der Geschichte der Orgelspielerausbildung in Polen im 19.Jh.
und in der ersten Hälfte des 20.Jhs

Z u s a m m e n f a s s u n g

In seinem Artikel bespricht der Verfasser die Ausbildung der Orgelspieler in Polen im
19.Jh und in der Zwischenkriegszeit. Mit der Ausbildung wurde schon Ende des 18.Jhs be-
gonnen. Im 19.Jh. gab es dreierlei Handlungsweise: eine Schulbildung, Organistenkurse und
Privatunterricht. Wichtige Bildungszentren waren damals Warschau, Krakau und Lemberg,
obwohl man in kleineren Ortschaften auch Orgelspiel lernen konnte. Erste Initiativen der
Orgelspielerausbildung wurden sowohl von Kirchenkreisen als auch von Staatsbehörde er-
griffen. Die Kirchenbehörde hat sich daran erst am Ende des 19.Jhs beteiligt.

Im vorliegenden Artikel werden verschiedene Orgelspielerbildungszentren mit ihren pro-
grammatischen Grundsätzen in chronologischer Ordnung genannt. Zu jener Zeit waren Or-
ganisten keine gut ausgebildeten Musiker, was häufig mit ihren Lebensbedingungen in den
Pfarreien verbunden war; der damalige Klerus zeigte auch keine große Interesse für Kirchen-
musik und deren Anforderungen. Erst im 20.Jh. ist die Orgelspielerausbildung in eine neue
positive Phase eingetreten, und Organistengewerkschaften befassten sich mit Verbesserung
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der materiellen Lage ihrer Mitglieder. Die Ausbildung fand damals vor allem in Konservato-
rien statt, die eine richtige musikalische Ausbildung sicherten. Eine große Rolle hat dabei die
Salesianer Organistenschule in Przemyśl gespielt (1916—1963), in der die Orgelspieler fürs
Orgelspiel in dörflichen und kleinstädtischen Kirchen gut vorbereitet waren.
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Stanisław Ziemiański SJ

Ks. Józef Łaś SJ (1907—1990) —
pisarz i kompozytor

Życiorys

Józef Łaś urodził się 19 marca 1907 roku w Starym Sączu, w miejscowo-
ści znanej z pradawnych tradycji muzycznych pielęgnowanych w klasztorze
klarysek. Jego ojciec Józef był od 8. roku życia ociemniały. Mimo kalectwa
ożenił się z Marią Kościelniak, pracował jako organista przy starosądeckim
klasztorze i wychował jedenaścioro dzieci: pięć córek i sześciu synów. Cała
rodzina była muzykalna. Jeden z braci grał na organach w Czarnym Dunaj-
cu, inny był organistą w jezuickim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Chicago, jeszcze inni grali w góralskiej kapeli. Nic dziwnego, że i młody
Józef miał zamiłowanie do muzyki.

Józef Łaś garnął się też do nauki. Najpierw zapisał się do gimnazjum
w Nowym Sączu, drugą klasę skończył w gimnazjum salezjanów w Oświęci-
miu. W 13. roku życia zgłosił się do małego seminarium księży jezuitów
w Krakowie. Trzecią i czwartą klasę ukończył w gimnazjum św. Jacka przy
ul. Siennej w Krakowie. Mając 15 lat, zgłosił się do jezuickiego nowicjatu
w Starej Wsi koło Brzozowa i został do niego przyjęty 20 lipca 1922 roku.
Po dwóch latach, w święto założyciela Zakonu — św. Ignacego, złożył wie-
czyste śluby zakonne. Po złożeniu ślubów kontynuował studia gimnazjalne
(klasy piątą i szóstą w Starej Wsi, siódmą i ósmą w Pińsku), które zakoń-
czył egzaminem maturalnym 1 czerwca 1928 roku.
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Następnie Józef Łaś zaczął się przygotowywać do kapłaństwa. Odbył
więc trzyletnie studia filozoficzne w Krakowie (1928—1931), po których
wysłano go do Chyrowa, gdzie pełnił funkcję nauczyciela muzyki i kierował
orkiestrą w tamtejszym gimnazjum jezuickim (1931—1933). Już wtedy przy-
gotowywał się do studiów muzycznych pod kierunkiem prof. Józefa Navrati-
la. Studia te odbywał we Lwowie na Wydziale Pedagogicznym przy
Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego w latach 1933—1935;
specjalizował się w grze na skrzypcach, egzamin z muzyki i śpiewu zdał
z wynikiem bardzo dobrym.

Ze Lwowa przeniósł się do Lublina, gdzie w latach 1935—1939 odbywał
studia teologiczne jako bezpośrednie przygotowanie do święceń kapłań-
skich. Otrzymał je 24 czerwca 1938 roku. Tuż przed wojną rozpoczął w Sta-
rej Wsi tzw. trzecią probację, czyli rok pogłębienia życia wewnętrznego.
W czasie wojny mieszkał kolejno w Krakowie na ul. Wesołej (1940—1941),
w Nowym Sączu w parafii kolejowej i w klasztorze przy ul. ks. Piotra Skargi.
W tym klasztorze w latach 1941—1944 uczył śpiewu kleryków jezuickich stu-
diujących potajemnie filozofię i dyrygował chórem. Ostatnie śluby zakonne
złożył 2 lutego 1941 roku. Po wojnie poświęcił się pracy duszpasterskiej
w Katowicach, gdzie dyrygował chórem w Gimnazjum św. Jacka
(1944—1946); pracował też w gimnazjum jezuickim w Skałecznie koło Kło-
dzka (1946—1947), w Ścinawce Średniej i w Bytomiu. Prowadził pogadanki
muzyczne w radiu katowickim. Od 1949 roku przebywał znów prawie bez
przerwy w Krakowie przy ul. Kopernika 26. Tu uczył śpiewu kleryków, dyry-
gował chórem kleryckim, aranżował dla niego kolędy i inne pieśni kościelne,
wykonywane z towarzyszeniem orkiestry złożonej z muzyków „wypożycza-
nych” z krakowskiej filharmonii i z radia. Przez ponad 30 lat (1949—1985)
pełnił też funkcję kapelana w kilku klinikach krakowskich, w najtrudniej-
szym okresie stalinowskim pokonując wiele trudności. W dowód uznania za
tę pracę generał jezuitów Pedro Arrupè dopuścił go wyjątkowo do tzw. profe-
sji, czyli uroczystych ślubów, które ks. Józef Łaś złożył 2 lutego 1969 roku.

Działalność pisarska

W czasie wolnym od zajęć duszpasterskich ks. Łaś oddawał się pracy
kompozytorskiej i naukowej. Zharmonizował wiele pieśni kościelnych,
z których 37 opublikował w śpiewniku wydanym przez Wydawnictwo Apo-
stolstwa Modlitwy (Kraków 1949, 43 s.), brał udział w pracach komisji re-
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dagującej teksty pieśni do śpiewnika J. Siedleckiego oraz w konkursie na
najodpowiedniejszą ich harmonizację. Wydał książeczkę: Ciebie, Boże, wielbi
lud (Kraków: WAM, 1950). Przygotował też oprawę muzyczną koronacji ob-
razu Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu w 1963 roku. W ramach po-
soborowej odnowy liturgicznej wydał Melodie z towarzyszeniem organów do
Mszy św. liturgicznej w języku polskim (Kraków: WAM, 1965, 6 s.).

Owocem długich badań i studiów ks. Łasia nad chorałem gregoriańskim
była jego pionierska praca pt.: Tonalność melodii gregoriańskich — teoria a rze-
czywistość (168 s.), wydana przez Wydawnictwo Księży Jezuitów w Krako-
wie w 1965 roku. Praca ta zawiera krytykę średniowiecznej teorii
modalności oraz teorii heksachordalnej Guidona z Arezzo, które stanowiły
podstawę interpretacji chorału gregoriańskiego aż do najnowszych czasów.
Przeprowadziwszy gruntowną analizę wielu melodii gregoriańskich zawar-
tych w Liber usualis, ks. Józef Łaś doszedł do następujących wniosków:
1. Około tysiąc melodii gregoriańskich posiada nieścisłe oznaczenie tonal-

ności w Liber usualis, polegające na braku bemola przy kluczu.
2. Dźwięk b-moll, pisany przygodnie przy nutach, nie ma znaczenia dźwię-

ku alterowanego, lecz ma znaczenie stopnia diatonicznego w skali trans-
ponowanej.

3. Zjawisko alteracji w melodiach gregoriańskich nie polega na obniżeniu h
na b, lecz na podwyższeniu b na h, a tylko błędna pisownia z XI wieku,
niestosująca bemola przy kluczu, sugeruje obniżenie.

4. Wachlarz modulacyjny w melodiach gregoriańskich wykazuje ich przy-
należność do czterech skal tonalnych: od skali z jednym krzyżykiem aż
do skali z dwoma bemolami włącznie, pomimo braku fis i es w melodii.
Książkę ks. Łasia poprzedza Słowo wstępne wybitnego muzykologa, ks.

Hieronima Feichta CM, który uznając publikację za wielką rzadkość w pol-
skiej literaturze chorałowej, tak pisze: „I okazało się, że bez dogłębnej znajo-
mości nauki harmonii, a więc nauki nie mającej nic wspólnego z monodycz-
nym i o wiele wieków wyprzedzającym europejską harmonię śpiewem
gregoriańskim, nie można jednak (jak to się wielu jeszcze zdaje) tego śpiewu
badać. Takie pojęcia, jak: tonikalizacja, diatoniczne przesunięcie modulacyj-
ne, alteracja niemodulująca, znane przede wszystkim z nauki harmonii do-
zwoliły dopiero dotrzeć autorowi do pełnego zrozumienia istoty melodii gre-
goriańskich”1. Ks. Józef Łaś próbował opublikować książkę w PWM, jednak
mimo pozytywnej recenzji wydawniczej i opinii ks. prof. Feichta maszynopis
zwrócono z uwagą, że „praca ma charakter zbyt specjalistyczny i polemiczny,
i z tego względu nie mieści się w naszym profilu wydawniczym”2. Praca ta zo-
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stała przez polskich choralistów przemilczana, do tego stopnia, że gdy na
KUL urządzono wystawę książek na temat chorału, publikacji ks. Łasia nie
pokazano.

Po Soborze Watykańskim II Łaś włączył się w dyskusję nad kształtem
polskiej muzyki liturgicznej. Opublikował kilka artykułów w „Ruchu Biblij-
nym i Liturgicznym”, np. W sprawie kompozycji liturgicznych w języku polskim
(1966), Podział Credo mszalnego na wiersze i strofy (1967), a szczególnie
osiemnastostronicowy artykuł pt.: Rytmika polskich śpiewów liturgicznych
(1968). Zakwestionował w nim bezkrytyczne stosowanie mechanizmu ryt-
mu solesmeńskiego do sylabicznych śpiewów polskich i łacińskich, pole-
gające m.in. na takiej akcentacji, jak: „Wiérzę w jédnegó Bogá”, na wzór
rytmiki: „Pátrem ómnipótentém”. W artykule W sprawie tekstów „Ordinarium
Missae” ks. Łaś polemizował z ks. prof. Ireneuszem Pawlakiem, broniąc sto-
sowania w pieśniach końcówek męskich, krótszych form gramatycznych
(tyś, żeś, cię, ci); zwracał uwagę na trudne brzmienia i na wyrażenia źle się
kojarzące, których należy unikać. Wreszcie bronił krótszej formy Kyrie: „Pa-
nie, zmiłuj się”. Ponadto w trosce o wzbogacenie repertuaru Ordinarium
Missae wydał 20 melodii do stałych części polskiej mszy św. (Kraków: WAM,
1971).

W trosce o śpiew kościelny ks. Łaś zabrał głos (razem z autorem tego
tekstu) w artykule: W sprawie współczesnej pieśni kościelnej3. Jest to odpo-
wiedź na krytyczną ocenę śpiewnika Wysławiajmy Pana wyrażoną przez ks.
prof. Jerzego Pikulika w „Collectanea Theologica”4. Autorzy artykułu od-
powiadają kolejno na zarzuty dotyczące tekstu (rytmiki, rymów, struktury
formalnej, treści), melodii (skoków melodycznych, zapożyczeń) oraz harmo-
nizacji. W odpowiedzi na zarzuty dotyczące formy rytmicznej, szczególnie
na zarzut niejednolitości rytmicznej, autorzy przytaczają zasady poetyki za-
warte w książce Marii Dłuskiej i Tadeusza Kurysia Sylabotonizm5 oraz pracę
Kazimierza Wóycickiego Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego6.
Uczeni ci chwalą niejednostajność rytmiki jako sposób uniknięcia monoto-
nii. J. Pikulik zaś zarzuca „uchybienia w doborze rymów”. Autorzy odpowia-
dają, że we współczesnej poezji nie ma obowiązku ścisłego rymowania.
W tym względzie w sukurs im przychodzi Lucylla Pszczołowska, która
w książce pt. Rym7 pisze o ewolucji rymu w kierunku asonansów i stwier-
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dza, że we współczesnej poezji zwyciężył „wykolejony typ rymu”, jak go kie-
dyś nazwał Nitsch. Na zarzuty dotyczące treści tekstów autorzy odpo-
wiadają, że krytyk nie doczytał do końca całego tekstu pieśni, zatrzymując
się na niektórych fragmentach i to dlatego u niego powstało wrażenie nieja-
sności. W sprawie melodii na zarzut „dość dziwnych” alteracji w pieśni: Jeśli
ziarno nie obumrze, autorzy odpowiadają, że dźwięk podwyższony cis w ska-
li d-minor oraz gis w skali a-minor nie są alteracjami, lecz dźwiękami ga-
mowłaściwymi, o czym pisze np. K. Sikorski8. Na zarzut skoków o oktawy
autorzy odpowiadają, przytaczając kilkanaście przykładów znanych pieśni
kościelnych, w których takie skoki występują, że nikt z tego powodu tych
pieśni nie odrzuca. J. Pikulik kwestionuje użyteczność śpiewnika Wysławiaj-
my Pana dla całej Polski z tej racji, że zawiera on liczne pieśni systemu mo-
dalnego, którego „wyczucie jest w Polsce w zasadzie obce”. Aby ten zarzut
odeprzeć, wystarczy podać przykłady popularnych pieśni o charakterze mo-
dalnym, jak: Bogurodzica, O Zbawcza Hostio, Przed tak wielkim Sakramentem,
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, Czego chcesz od nas, Panie (Zbigniewa Piasec-
kiego). Wśród zarzutów dotyczących harmonizacji ks. J. Pikulik umieszcza
zarzut nadużywania dominant wstawionych, opóźnień, dysonansów i kwint
równoległych. Wszystkie te zarzuty autorzy starali się obalić, podając odpo-
wiednie argumenty. Na zarzut stosowania dominant wstawionych tam,
gdzie jest to możliwe, autorzy artykułu odpowiadają, że takie dominanty
często stosował Jan Sebastian Bach i nikt mu z tego powodu zarzutów nie
czynił. Sam zresztą krytyk nieco później, przy okazji omawiania utworu Na
twojej, Chryste, przecząc samemu sobie, proponuje użycie dominanty wsta-
wionej w takcie 10 pod dźwiękiem h. Kilka innych zarzutów dotyczących
harmonizacji autorzy odpierają, powołując się na analizy tonalności chorału
gregoriańskiego w pracy Tonalność melodii gregoriańskich. Teoria i rzeczywi-
stość (Kraków 1965), gdzie znajduje się uzasadnienie stosowania w harmo-
nizacji dominacji septymowej, czy też uwzględnienie niemodulującej seksty
doryckiej. Na koniec swojego artykułu J. Pikulik krytykuje paralelizmy
kwintowe, tłumacząc ich stosowanie niedopatrzeniem harmonizującego.
W odpowiedzi na ten zarzut autorzy tekstu polemicznego stwierdzają, że te
paralelizmy były zamierzone bądź jako tzw. kwinty szopenowskie, bądź
jako kwinty ukryte, złagodzone dysonansami. Z powodu ogłoszenia stanu
wojennego w 1981 roku i wstrzymania wszelkich publikacji religijnych ks.
J. Pikulik nie mógł się do tego artykułu ustosunkować publicznie. Nie
podjął także dyskusji listownie.
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Twórczość kompozytorska ks. Józefa Łasia

Józef Łaś, wspólnie z autorem niniejszego artykułu, opracował część mu-
zyczną do modlitewnika Bóg z nami9 i opublikował w roku 1978 śpiewnik
dla organistów Wysławiajmy Pana — Zbiór nowszych pieśni kościelnych z towa-
rzyszeniem organów (śpiewnik wydano w nakładzie 5000 egz.).

W roku 1984 ks. Łaś wydał 136 pieśni i dwie msze na chór mieszany
w śpiewniku Radośnie śpiewajmy Panu oraz osobno, w zeszycie Gdy się
Chrystus rodzi, 37 kolęd także w harmonizacji na chór mieszany. Jako teore-
tyk i praktyk w dziedzinie muzyki religijnej stał się poniekąd ekspertem od
opiniowania utworów, które mu różni kompozytorzy amatorzy przysyłali
(ks. H. Rawski, Julian Fin). Reagował na usterki, jakie zakradały się do
śpiewników diecezjalnych i ogólnopolskich. Interesująca jest jego polemika
z autorami lubelskiego Śpiewnika liturgicznego co do umieszczania bemola
przy kluczu w pieśniach o melodyce modalnej. Łaś uważał, że na potrzeby
organistów powinno się uwidocznić tonację w znakach przykluczowych, na-
wet gdyby dany znak nie występował w melodii. Redakcja Śpiewnika temu
się przeciwstawiała, podając nieprzekonujące argumenty. Własnych pieśni
ks. Łaś skomponował ok. 60 (melodia, czasem tekst) i prawie wszystkie
opublikował w wymienionych śpiewnikach. Skupiał się przede wszystkim
na harmonizacji istniejących melodii, a operował harmonizacją po mi-
strzowsku. W rękopisie pozostały zharmonizowane i zaaranżowane przez
niego na orkiestrę dętą pieśni procesyjne na Boże Ciało, uroczystość
Najświętszego Serca Jezusa, uroczystości maryjne itp. Krążą one w odpi-
sach.

Ostatnie lata życia ks. Józefa Łasia

W 1985 roku ks. Łaś, poważnie chory, przeniósł się do Zakopanego na
„Górkę” (ul. ks. Kaszelewskiego), gdzie mimo coraz słabszego wzroku
z lupą w ręce nadal harmonizował przysyłane mu melodie. Ostatnią
większą jego pracą była harmonizacja ok. 1000 hymnów i antyfon do psal-
mów Godzin liturgicznych opracowanych przez s. Marię Lauretę Gałuszkę
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OSU pt. Uwielbiajmy Pana. Śpiewy Liturgii Godzin. Hymny. Wydanie z harmo-
nizacją10. W rękopisie pozostawił niewielką broszurę Harmonizacja melodii
modalnych, w której podał wiele uwag na temat stylowego akompaniamentu
do melodii chorałowych oraz wzorowanych na nich dawnych i współczes-
nych melodii pieśni kościelnych. Broszura ta została opublikowana po-
śmiertnie11.

Na krótko przed śmiercią ks. Łaś powrócił do Krakowa i został umiesz-
czony w szpitalu przy ul. Kopernika 26. Mimo iż przyjmował środki znie-
czulające, bardzo cierpiał. Zmarł 25 lipca 1990 roku. Pogrzeb odbył się dwa
dni później na Cmentarzu Rakowickim. Kondukt pogrzebowy prowadził
ks. bp. Kazimierz Nycz.

Ks. Józef Łaś był postacią barwną i oryginalną. Potrafił na poczekaniu
układać dowcipne wierszyki w stylu: „Gdyś zaspokoił kawy chuć, młynek
do auli wróć!”. W dyskusjach z ateistami umiał ich przygwoździć błysko-
tliwą argumentacją, jego kazania były obrazowe, związane z życiem i dow-
cipne. Był cierpliwym spowiednikiem. Ale nade wszystko żył muzyką,
komponował, prowadził chór i dzielił się swoimi przemyśleniami ze
współmieszkańcami kolegium krakowskiego, nawet z tymi, którzy nic nie
rozumieli z tego, co im wyjaśniał. Nieco góralskie zacięcie polemiczne po-
wodowało, że w krytyce był bezkompromisowy. Chodziło mu jednak nie
o własną korzyść, ale o dobro kultury muzycznej w Kościele. Swoimi kom-
pozycjami i pracami teoretycznymi na pewno tę kulturę wzbogacił.

Ważniejsze prace teoretyczne ks. Józefa Łasia w układzie chronologicznym

Melodie z towarzyszeniem organów do Mszy św. liturgicznej w języku polskim. Kraków:
WAM, 1965, 6 s.

Tonalność melodii gregoriańskich — teoria a rzeczywistość. Kraków: WAM, 1965, 168 s.
W sprawie kompozycji liturgicznych w języku polskim. „Ruch Biblijny i Liturgiczny”

1966, nr 19, s. 371—376.
Podział mszalnego „Credo” na wiersze i strofy. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1967,

nr 20, s. 260—265.
Rytmika polskich śpiewów liturgicznych. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1968, nr 21,

s. 266—283.
W sprawie tekstów „Ordinarium Missae”. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1968, nr 21,

s. 364—368.
Harmonizacja melodii modalnych. Oprac. S. Z i e m i a ń s k i SJ. Kraków 2002, 60 s.
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10 Uwielbiajmy Pana. Śpiewy Liturgii Godzin. Hymny. Wydanie z harmonizacją. Oprac. M.L.
G a ł u s z k a OSU. Kraków 1990, 489 s.

11 J. Ł a ś: Harmonizacja melodii modalnych. Red. S. Z i e m i a ń s k i. Kraków 2002.



Zbiory i ważniejsze utwory samodzielne ks. Józefa Łasia w układzie chronolo-
gicznym

37 pieśni kościelnych na chór mieszany. Kraków 1950, 43 s.
20 melodii do stałych części polskiej mszy św. Kraków 1971.
Wysławiajmy Pana — Zbiór nowszych pieśni kościelnych z towarzyszeniem organów. Kra-

ków 1978, s. 189. Format B4. Praca wydana wspólnie z S. Z i e m i a ń s k i m
SJ, przeważnie z harmonizacją J. Łasia, w tym 50 utworów do jego własnych
melodii.

Części stałe Mszy św. W: Wysławiajmy Pana — Zbiór nowszych pieśni kościelnych z towa-
rzyszeniem organów. Kraków 1978, s. 93—97.

Msza polska I; Msza polska II. W: Radośnie śpiewajmy Panu. Kraków 1984, s. 7—21.
Radośnie śpiewajmy Panu. Kraków 1984, 127 s. Opracowanie na chór mieszany,

w tym 30 własnych melodii J. Łasia.
Gdy się Chrystus rodzi. Kraków 1984, 36 s.
S. Maria Laureta G a ł u s z k a OSU: Uwielbiajmy Pana. Śpiewy Liturgii Godzin.

Hymny. Wydanie z harmonizacją. Kraków 1990. Z. 1—5, 489 s. Harmonizacja
J. Ł a ś SJ.

Pieśni na koronację obrazu M. B. Pocieszenia w Nowym Sączu: Królowa świata, Zie-
mi Sądeckiej Pani, Witaj, Maryjo. Niepublikowane. Biblioteczka Muzyczna w Kra-
kowie, ul. Kopernika 26.

Hymn do św. Ignacego Loyoli — O święty Ojcze nasz. Utwór niepublikowany. Biblio-
teczka Muzyczna w Krakowie, ul. Kopernika 26.

Kolędy (22) w opracowaniu na chór męski z orkiestrą. Utwory niepublikowane. Bi-
blioteczka Muzyczna w Krakowie, ul. Kopernika 26.

Pieśni procesyjne na orkiestrę dętą. Utwory niepublikowane. Biblioteczka Muzycz-
na w Krakowie, ul. Kopernika 26.

Stanisław Ziemiański SJ

Father Józef Łaś SJ (1907—1990) —
a writer and composer

S u m m a r y

Father Józef Łaś was born on March 19th 1907 in Stary Sącz. He entered the Jesuit
monastery in 1922. He studied music at the Department of Pedagogy at the Conservatoire of
the Polish Music Association in Lwów between 1933—1935. He spent most of his life as
a chaplain of several clinics and a music teacher in Kolegium Księży Jezuitów at Kopernika
Street 26 in Kraków. The result of the study on the Gregorian Chant was his book entitled
Tonalność melodii gregoriańskich — teoria a rzeczywistość (Tonality of Gregorian melodies — theory
versus reality), published by WAM in Kraków in 1965. This work constitutes criticism of the
Middle-Age theory of modality and hexachordial theory by Guidon from Arezzo. Father Józef
Łaś claimed that about 1000 Gregorian melodies consists of imprecise tonality in Liber
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Usualis Missae et Officii, consisting in the lack of b-molle at the clef, further saying that the
b-molle sound, accidentally written, takes on the meaning of a diatonic level on the trans-
ponic scale, and that the modulaic range of Gregorian Chants belongs to four tonic scales,
from one clef. to two b-molle sounds.

After the Second Vatican Council, father Józef Łaś joined a discussion on the shape of
the Polish lithurgic music, publishing a series of articles in “Ruch Biblijny i Liturgiczny”. In
1978 he published, together with the author of this article, a thick organist songbook enti-
tled Wysławiajmy Pana — Zbiór nowszych pieśni kościelnych z towarzyszeniem organów (189
pages in the B4 format). Father Józef Łaś composed about 60 songs. He concentrated in his
works mainly on harmonization. After his death, the author of this article published a bro-
chure Harmonizacja melodii modalnych, a summary of father’s main work (Kraków 2002). Fa-
ther Józef Łaś died in Kraków on July 25th 1990, devoting himself to the church music to the
very end.

Stanisław Ziemiański SJ

Józef Łaś SJ, Priester (1907—1990) —
Schriftsteller und Komponist

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der am 19.März 1907 in Stary Sącz geborene Priester, Józef Łaś SJ ist 1922 in den Jesui-
tenorden eingetreten. 1933—1935 studierte er Musik in Lemberg an Pädagogischer Fakultät
des Konservatoriums des Polnischen Musikvereins. Den größten Teil seines Lebens verbrach-
te er in Krakau als Kaplan in einigen Kliniken und Gesanglehrer im Jesuitenkolleg an Koper-
nikusstrasse 26. Die Frucht seiner Studie über den Gregorianischen Kirchengesang war sein
Buch Die Tonalität von gregorianischen Melodien — Theorie und Wirklichkeit, das 1965 in WAM
Verlag in Krakau herausgegeben wurde. In dem Buch übt er Kritik an mittelalterlicher Moda-
litätstheorie und an hexachordaler Theorie von Guidon aus Arezzo. Józef Łaś hat festgestellt,
dass die Tonalität von etwa 1000 gregorianischen Melodien in Liber Usualis Missae et Officii
nicht exakt bezeichnet wurde: an dem Schlüssel gibt es keinen Erniedrigungszeichen b-Moll,
der sehr zufällig geschriebene b-Moll-Ton gilt als diatonische Stufe der transponierten Ton-
skala, die Modulationsskala von gregorianischen Melodien den vier tonalen Skalen gehört:
von der mit einem Kreuz bis zu der mit zwei b-Mollen.

Nach dem II. Vatikanischen Konzil nahm Józef Łaś an der Diskussion über die Rolle der
polnischen liturgischen Musik teil, indem er eine ganze Reihe von Artikeln in der Schrift „Bi-
blische und liturgische Bewegung“ veröffentlichte. 1978 hat er auch mit dem Verfasser der
vorliegenden Monografie ein umfangreiches (189 Seiten von B4 Format) Gesangbuch für Or-
gelspieler Preisen wir den Gott — eine Sammlung von neueren Kirchenlieder mit Orgelbegleitung
herausgegeben. Er hat auch selbst etwa 60 Kirchenlieder komponiert. In seinen Werken kon-
zentrierte er sich besonders auf Harmonisierung. Schon nach dem Tod des Priesters Łaś hat
der Verfasser des vorliegenden Textes eine Broschüre veröffentlicht, in der das Hauptwerk
des Priesters zusammengefasst wurde (Krakau 2002). Józef Łaś ist am 25.Juli 1990 in Kra-
kau gestorben, bis ans Ende befasste er sich mit Kirchenmusik.
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Wiesław Hudek

Ks. Teodor Rak, muzyk nieznany
W setną rocznicę urodzin

W rodzinie Raków odbijały się jak w lustrze wydarzenia w sposób niero-
zerwalny łączące się z historią Śląska1. Teodor Rak był synem górnika. Uro-
dził się 11 listopada 1904 roku w Brzezinach Śląskich. Wzrastał i dojrzewał
w „górnośląskim klimacie”, w którym wartości chrześcijańskie, takie jak: ro-
dzina, praca i Kościół, konstytuowały jego charakter i przyszłe życie.

Szacunek do rodziców, wręcz pietyzm towarzyszył ks. Rakowi do końca
życia. Kiedy rozpoczynał pracę w Gierałtowicach, zaopiekował się rodziną
swojego poprzednika, bestialsko zamordowanego ks. Władysława Roboty.
Często powtarzał, bawiąc się swoim nazwiskiem (umiejętność chyba charak-
terystyczna dla Górnoślązaków; tak czynił np. bp senior Ignacy Jeż2): „Nie
mogę zrozumieć jak moja mama tyle lat przeżyła z Rakiem?”.

Odznaczał się jakąś niezwykłą umiejętnością, którą inni nazywali wprost
„sztuką życia”. Lubiano przebywać w jego towarzystwie. Potrafił rozmawiać
z uczonymi i prostaczkami. Był człowiekiem chrześcijańskiego dialogu na
długo przed położeniem na tym pojęciu akcentu przez soborową odnowę.
Cierpienie przyjmował z pokorą i pogodą ducha. To wszystko sprawiało, iż

126 1.1. yyy

1 Teodor Marcin Rak przyszedł na świat w rodzinie Jana (1872—1947) i Agnieszki
(1876—1948) z domu Marek, którzy ochrzcili swego syna 13 listopada 1904 r. w pobliskiej
parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu. Jeśli nie zaznaczono inaczej, to dane
biograficzne pochodzą z akt personalnych ks. T. Raka, znajdujących się w Archiwum Archi-
diecezji Katowickiej.

2 Por. Przygody z Opatrznością. Z biskupem Ignacym J e ż e m rozmawiają Alina P e -
t r o w a - W a s i l e w i c z i ks. Krystian K u k o w k a. Katowice 2004; I. J e ż: Nadzwyczaj-
ny zwyczajny. Biskup uśmiechu o Janie Pawle II. Katowice 2005.



do grona jego przyjaciół należeli biskupi, kapłani i inni, którzy pamiętali
o nim nawet wtedy, kiedy przybywał już na emeryturze w Skrzyszowie u ks.
Zygmunta Perdyły (1933—1997).

W sposób wyjątkowy jego człowieczeństwo objawiło się poprzez
kapłaństwo. Po przyjęciu święceń w 1930 roku pracował kolejno w Pieka-
rach Śląskich, Goduli, Katowicach, Rybniku i Łaziskach Górnych. Początek
II wojny światowej był dla młodego, trzydziestopięcioletniego kapłana
szczególnie trudny. Był więziony przez 6 tygodni przez gestapo w Norym-
berdze. Lata okupacji spędził w Gierałtowicach.

Następnie przez 22 lata (1947—1969) duszpasterzował w parafii Matki
Bożej Różańcowej w Chropaczowie. Wiele serca pozostawił w tym Kościele,
opiekował się zarówno duszami mu powierzonymi, jak i świątynią. Ko-
ściołowi chropaczowskiemu ze względu na rabunkową gospodarkę pobli-
skiej kopalni groziło zawalenie. Troska o ocalenie świątyni, szykany ze
strony władz oraz bezgraniczne poświęcenie i niezmordowana praca „za-
owocowały” krzyżem choroby.

Z krzyża czerpał siłę i inspiracje twórcze. Pokłosiem cierpień ks. Raka
była jego kompozycja Spojrzyj na krzyż do wiersza K. Damrota. Pracę duszpa-
sterską łączył wszędzie z promowaniem idei czynnego udziału wiernych w li-
turgii. Jak na tamte czasy była to działalność pionierska. Ze względu na
doświadczenie i szczególne umiejętności powierzano mu wiele odpowiedzial-
nych funkcji. Był duszpasterzem młodzieży, dziekanem, kapelanem hufca.

Jednak największą fascynacją, pasją duszpasterską i życiową ks. Teodora
była muzyka. Należy do grona znanych Ślązaków muzyków: Karol Hoppe
(1883—1946)3, Józef Jakac (1911—1995)4, Roman Dwornik (1913—1988)5,
ks. Antoni Hlond „Chlondowski” SDB (1884—1963)6, o. Ansgary Malina
(1892—1969) OFM7, ks. Robert Gajda (1890—1952)8, o. Henryk Paruzel
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3 S. S t e b e l: W trosce o muzykę kościelną — życie i działalność pedagogiczna i kompozytor-
ska Karola Hoppego. Praca magisterska. Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie. 1988. Maszynopis. Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego.

4 R. H a n k e: Silesia cantat. Dzieje polskiego śpiewactwa kościelnego na Śląsku. Katowice
1996, s. 159.

5 T. T r u n k: Działalność kompozytorska Romana Dwornika i jego zasługi w krzewieniu
muzyki sakralnej. Praca magisterska. Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. 1995. Maszynopis. Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego.

6 J. K w i a t e k: Hlond Antoni Wiktor. W: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa
śląskiego XIX i XX wieku. Katowice 1996, s. 133—134.

7 I.J. K r a w c z y k: Twórczość o. Ansgarego Maliny ze szczególnym uwzględnieniem utworów
na Boże Narodzenie. Praca magisterska. Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. 1988. Maszynopis. Biblioteka Teologiczna WSD o. Franciszkanów w Panewni-
kach.

8 K. K m a k: Działalność ks. Roberta Gajdy (1890—1952) na polu krzewienia muzyki reli-
gijnej. Praca magisterska. Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
1997. Maszynopis. Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego.



(1913—1977) OMI9, ks. bp Czesław Domin (1929—1996)10. Ich działalność
muzyczna i muzykologiczna obejmowała pracę w agendach diecezjalnych
i parafialnych. Powoływali do życia chóry, byli nauczycielami muzyki,
obrońcami praw człowieka, prekursorami bądź promotorami odnowy i re-
formy Soboru Watykańskiego II. W grupie duchownych szczególną rolę
odegrali dwaj kapłani z rodziny Raków: obok Teodora wymienia się ce-
nionego i powszechnie znanego ks. infułata profesora Romualda
(1920—2003)11. Słaba znajomość pierwszego spośród nich w literaturze12,
spore zasługi w dziedzinie życia muzyczno-liturgicznego, a także setna rocz-
nica urodzin sprawiają, iż niniejsze opracowanie poświęcamy jego osobie.

Rodzina Raków znana była ze swych tradycji muzycznych. Już w XVI
wieku znajdujemy wzmiankę o niejakim Raku, nadwornym wirginaliście
(wirginał — ang. nazwa szpinetu — klawesynu małego formatu) króla Zyg-
munta I. W rachunkach dworu królewskiego z 1502 roku figuruje Rak „ci-
thareda antiquus cum virginali”13. Trudno ustalić, czy wspomniany członek
królewskiej kapeli był w jakimś stopniu związany ze śląską rodziną Raków,
fakt ten jednak potwierdza opinię, iż nazwisko to kojarzono od dawna
z muzyką.

Rozwojowi talentu muzycznego Teodora Raka sprzyjała również atmo-
sfera domu rodzinnego, którą cechowało kultywowanie śląskich tradycji
śpiewaczych. Wielce wymowna jest tu obietnica ojca, który zapewnił, iż
w nagrodę za postępy w nauce kupi Teodorowi instrument muzyczny14.
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9 W. H u d e k: Muzyka liturgiczna w sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich w la-
tach 1925—2000. Praca doktorska. Wydział Teologii KUL. 2003. Maszynopis. Biblioteka
Główna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. S. 325—328.

10 Ibidem, s. 322—325; J. K r ę t o s z: Śp. ks. bp Czesław Domin (1929—1996). „Wiadomo-
ści Archidiecezjalne” 1996, nr 12, s. 641; A. R y b i c k i: Zaufajcie miłosierdziu! Biskup
Czesław Domin (1929—1996). Katowice 2002, s. 216.

11 J. K o t i s z: Działalność muzykologiczna i kompozytorska ks. Romualda Raka. Praca ma-
gisterska. Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 1998. Maszy-
nopis. Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego; R. G o ł ą b: Katalog twórczości
kompozytorskiej ks. infułata prof. dra hab. Romualda Raka. Praca proboszczowska. Katowice
1991. Maszynopis. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

12 Ks. Teodorowi Rakowi poświęcono do tej pory pracę magisterską, biogramy w perio-
dyku diecezjalnym i słowniku oraz jeden artykuł o charakterze popularyzatorskim. Por.
W. H u d e k: Ksiądz doktor Teodor Rak (1904—1976), duszpasterz i muzyk. Praca magisterska.
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 1993. Maszynopis. Biblioteka
Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego; I d e m: Kochać muzykę, szukać dobra... [XXV rocznica
śmierci ks. dra Teodora Raka. 28 X 2001 r.]. „Gość Niedzielny” 2001, nr 43, s. 15; Śp. ks. dr
Teodor Rak. Nota pośmiertna. „Wiadomości Diecezjalne” 1977, nr 1—3, s. 73; L. S m o ł k a:
Rak Teodor Marcin. W: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wie-
ku..., s. 344—345.

13 A. P a w i ń s k i: Młode lata Zygmunta Starego. Kraków 1893, s. 254.
14 Por. W. H u d e k: Ksiądz doktor Teodor Rak..., s. 23.



Teodor Rak na tyle posiadł sztukę gry na instrumentach klawiszowych,
iż mógł jako alumn podtrzymywać śpiew wspólny w czasie mszy i nabo-
żeństw, a także akompaniował chórowi seminaryjnemu, który sam prowa-
dził15. Zainteresowania muzyczne Teodora pogłębiły się, gdy zaczął
uczestniczyć w seminaryjnym kole liturgicznym; dzięki spotkaniom w kole
mógł poznać zasady liturgiczno-muzyczne. Działalność koła liturgicznego
zainicjowano 27 stycznia 1926 roku. Podczas zebrań omawiano znaczenie
i charakter poszczególnych okresów liturgicznych oraz przedstawiano nowe
prądy w liturgice, tak, by je „wprowadzić naukowo i ascetycznie”16. Postulo-
wano również, by członkowie sekcji liturgicznej zajęli się „nauką postaw li-
turgicznych i śpiewu gregoriańskiego” (23 listopada 1926 r.)17. Również
sam kleryk Rak włączał się w pracę zespołu: aktywnie uczestniczył w dys-
kusjach, a także wygłaszał referaty (m.in 10 lutego 1928 roku wygłosił refe-
rat nt. Msza św. w okresie przednicejskim)18.

Członkowie zespołu liturgicznego, dzięki subwencjom dobrodziejów,
mieli dostęp do najnowszej literatury fachowej (np. wydawnictw z opactwa
Maria Laach), dokonywali również pionierskiego jej tłumaczenia. Nie za-
brakło w pracach sekcji tematów czysto muzycznych, np. przy okazji oma-
wiania Motu Proprio Piusa X o muzyce kościelnej. W dyskusjach młodych
liturgistów już wówczas można było słyszeć głosy za wprowadzeniem języ-
ka ojczystego do liturgii.

Zaraz po święceniach neoprezbiter Rak został skierowany na zastępstwo
do Piekar Śląskich. W parafii spotkał się z tradycyjną pobożnością ludu
śląskiego i z intensywnym ruchem pielgrzymkowym19.

Podczas swojego pobytu i pracy duszpasterskiej w parafii chropaczow-
skiej ks. T. Rak dał się poznać jako prekursor wprowadzenia języka ojczy-
stego do liturgii. Działalność ta pobrzmiewała niczym echo zainteresowań
jeszcze z czasów seminaryjnych, kiedy to aktywnie działał w kole liturgicz-
nym.

Jako proboszcz ks. Rak przygotowywał własne tłumaczenia tekstów litur-
gicznych, które następnie wykorzystywano podczas mszy i nabożeństw
w kościele parafialnym. Wiosną 1952 roku wprowadził w kościele chropa-
czowskim tzw. recytacje mszalne w języku polskim, które miały ułatwić
wiernym uczestnictwo w liturgii. W tym samym roku wygłosił mowę poże-
gnalną na pogrzebie ks. Roberta Gajdy, swego wybitnego współpracownika
w dziele krzewienia muzyki kościelnej.
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9 Muzyka...

15 Śp. ks. dr Teodor Rak. Nota pośmiertna..., s. 73.
16 Protokoły Kółka Liturgicznego 27.01.1926—11.03.1931. Rps w archiwum Wyższego

Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Protokół z dnia 27.01.1926 r.
17 Protokół z dnia 23.11.1926 r.
18 Protokół z dnia 10.02.1928 r.
19 Por. W. H u d e k: Muzyka liturgiczna w sanktuarium..., s. 316.



Przez dwa lata (od 15 stycznia 1952 roku do 20 czerwca 1953 roku) ks.
Rak prowadził dwuletni kurs organistowski w Katowicach. Wcześniej orga-
nizowano dla organistów kursy rejonowe. Odbywały się one w czterech
miejscowościach diecezji katowickiej: w Rybniku, Panewnikach, Piekarach
i Bielsku20. W komisji egzaminacyjnej kursu zasiadali wraz z ks. Teodorem
ks. kanonik dr Henryk Proksch oraz profesorowie: Lindert i Chromik; kurs
dwuletni ukończyło 43 organistów21.

Rok srebrnego jubileuszu kapłaństwa był też czasem uwieńczenia zainte-
resowań i działalności muzycznej ks. Teodora Raka. 21 grudnia 1955 roku
uzyskał on tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym Akademii Teo-
logii Katolickiej w Warszawie, na podstawie pracy „Pieśń religijna jako czyn-
nik moralno-wychowawczy na Górnym Śląsku”, napisanej pod kierunkiem
ks. prof. Władysława Wichra.

Od samego początku swej posługi duszpasterskiej ks. Rak interesował
się muzyką i zagadnieniami z nią związanymi. Często bywał doradcą, a cza-
sem dyrygentem chórów parafialnych, wykorzystywał przy tym doświadcze-
nie zdobyte w okresie seminaryjnym. W swojej parafii dbał o staranne
przygotowanie liturgii i prawidłowy jej przebieg. Podejmował trud uczenia
ludzi nowych pieśni, szczególnie wiele uwagi poświęcając zespołom śpiewa-
czym i organistom. Jako muzyk o doskonałym słuchu był uwrażliwiony na
każde fałszywe współbrzmienie, dlatego też na doskonalenie śpiewu chóru
poświęcał więcej czasu. Miał również doświadczenie w prowadzeniu stu-
dium organistowskiego; wykazując czasem parafialnym muzykom popełnia-
ne błędy, zachęcał ich jednocześnie do wytrwałej pracy.

Wiosną 1951 roku ks. Rak wprowadził do liturgii tzw. recytacje mszalne
w języku polskim. Miały one ułatwić uczestnikom liturgii sprawowanej w ję-
zyku łacińskim głębszy i pełniejszy w niej udział. W 1953 roku zaczął
posługiwać się w duszpasterstwie konkretną metodą, polegającą na przypo-
minaniu wiernym o tym, jak „katolik w kościele, na ulicy i w domu zacho-
wać się powinien”. Czynił to w homiliach, a także za pośrednictwem
parafialnej gazetki, w której często cytowano słowa ojców Kościoła i wiel-
kich pisarzy chrześcijańskich.

Jako gorliwy czciciel Maryi, ks. Rak rozpropagował w swojej parafii zwy-
czaj śpiewania przed primarium godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Zachęcał do tej formy modlitwy wszystkich wiernych, dorosłych, młodzież
i dzieci, częstokroć osobiście intonując i śpiewając swym czystym i potężnym
głosem. Prócz działania w kościele, jako katecheta na każdej lekcji religii sie-
dem minut przeznaczał na muzyczną edukację dzieci i młodzieży. Będąc
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20 Okólnik Referatu Duszpasterskiego z dnia 15.09.1951 r. Nr III. AKK.
21 R. G o ł ą b: Kształcenie organistów w diecezji katowickiej. Praca magisterska. Wydział

Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 1978. Maszynopis. Biblioteka Teo-
logiczna Uniwersytetu Śląskiego. S. 71.



kompozytorem i współredaktorem Skarbca modlitw i pieśni, dbał o to, by pie-
śni wykonywane w kościele parafialnym były śpiewane prawidłowo i ze zro-
zumieniem, tak, by śpiew zbliżał ludzi do Boga. Szczególną troską otaczał
liturgię mszy św. Podejmował działania zmierzające ku temu, aby wierni mo-
gli jak najpełniej uczestniczyć w liturgii sprawowanej w języku łacińskim.
Wspomniane już recytacje były wykonywane przez wiernych w trakcie spra-
wowania przez kapłana liturgii, pozwalały one zrozumieć wymowę poszcze-
gólnych części Eucharystii i głębiej przeżywać tajemnicę wiary22.

Na forum diecezjalnym zlecono ks. Rakowi przygotowanie wykładów
o tematyce muzycznej dla inteligencji katolickiej. Poprosił o nie ks. bp Her-
bert Bednorz, a zostały wygłoszone w kościele garnizonowym w Katowicach;
ich tematem były wartości religijne i wychowawcze kolęd23. Działalność ks.
Raka w dziedzinie liturgiczno-muzycznej szybko została dostrzeżona. W cza-
sie wizytacji kanonicznej w 1958 roku ks. bp Bednorz wyraził swoje uznanie
dla księdza za dotychczasową jego działalność. 20 października 1958 roku
wystosował do ks. Raka list, w którym prosił o zarejestrowanie na taśmie ma-
gnetofonowej recytacji modlitw mszalnych i innych, np. po błogosławień-
stwie sakramentalnym. W kolejnym liście z 21 października 1958 roku pro-
sił też, by ks. Rak opracował „Dziesięciominutowy wykład na temat
teoretycznych zasad praktycznych co do przeprowadzenia [...] recytacji mo-
dlitewnych w kościołach diecezji (katowickiej)”24. Już miesiąc później, bo 22
listopada, ks. biskup pisał, iż „księża przyjęli je [recytacje — W.H.] z wielkim
uznaniem, prosząc, by przez Referat Duszpasterski dostarczyć im teksty mo-
dlitw oraz melodię Credo (kompozycji ks. Raka)”25. Wspomniane recytacje
cieszyły się popularnością nie tylko na terenie diecezji katowickiej.

Najistotniejsze wątki osiągnięć naukowych ks. Raka zawierała jego dyser-
tacja26, która została podzielona na 19 paragrafów (w tym słowo wstępne).
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22 Recytacje w pełnym brzmieniu zamieszcza w swojej dysertacji doktorskiej. Por.
T. R a k: Rola polskiej pieśni kościelnej..., s. 85—86.

23 List ks. bpa H. Bednorza do ks. dra T. Raka z 10 XII 1956. Archiwum parafii MB Ró-
żańcowej w Chropaczowie.

24 List ks. bpa H. Bednorza do ks. dra T. Raka z 21 X 1958. Archiwum parafii MB Różańco-
wej w Chropaczowie.

25 List ks. bpa H. Bednorza do ks. dra T. Raka z 22 XI 1958. Archiwum parafii MB Ró-
żańcowej w Chropaczowie.

26 Studia, które ks. Rak podjął na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie w okresie formacji seminaryjnej (1925—1930), zostały uwieńczone uzyskaniem
27 maja 1938 r. tytułu magistra teologii. Trudny okres II wojny światowej, a także lata powo-
jenne nie sprzyjały kontynuowaniu pracy naukowej ks. Raka; możliwość taka pojawiła się
dopiero w trakcie jego pobytu w parafii chropaczowskiej. Najprawdopodobniej na przełomie
lat 1953/1954 ks. Rak podjął studia korespondencyjne w Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. Każdy fragment pisanej pracy ksiądz konsultował ze swoim promotorem ks.
prof. Władysławem Wichrem (1888—1969). Pracę sfinalizował wiosną 1954 r., a ocenę wy-
stawiono w czerwcu tego samego roku. Już po zredagowaniu opracowania ks. Rak prosił



W pierwszej części autor ukazuje szerokie tło poruszanych zagadnień: geo-
grafia, topografia, historia, język i folklor Górnego Śląska, przedstawia także
rozważania teoretyczno-teologiczne związane z duszpasterstwem i muzyką
kościelną. Wiele miejsca w dysertacji autor poświęca różnym ujęciom pieśni
kościelnej i jej duszpasterskiej użyteczności. Często jawi się jako etnograf
i folklorysta. Badane pieśni i śpiewy religijne „umieszcza” w krajobrazie gór-
nośląskim, czyli w krainie leżącej między Ziemią Krakowską, Jurą Krakow-
sko-Wieluńską, doliną Odry i Przedgórzem Sudeckim. Zaznacza przy tym
charakterystyczny podział na Śląsk Czarny i Biały, uprzemysłowiony i rolni-
czy. Już w tej części swojej pracy ks. Rak podaje charakterystykę narodowo-
ściową i wyznaniową ludności zamieszkującej Górny Śląsk. Formą ilustracji
tych zagadnień jest opis górnośląskiego stroju ludowego, a także starych
zwyczajów ludowych ze stałym odniesieniem do historii. Obrazując mental-
ność ludową, a przede wszystkim omawiając historię Górnego Śląska, ks.
Rak ukazuje doniosłą rolę chrześcijaństwa, katolicyzmu w utrzymaniu pol-
skości tych ziem. Równocześnie zaznacza, iż od samego początku całe tery-
torium Śląska włączone było w „polską organizację kościelną od Niemiec
niezależną”27.

Istotną dla poruszanej w kontekście dysertacji problematyki była rów-
nież działalność duszpasterzy jako obrońców polskości wśród świeckich,
a także wartość miejsc pątniczych na Śląsku (Góra św. Anny, Piekary
Śląskie, Pszów, Katowice-Panewniki) i w innych rejonach Polski (Częstocho-
wa, Kraków), które zawsze podtrzymywały nie tylko duchowość i religij-
ność, ale i narodowość polską28. Zaznaczył również wielkie znaczenie, jakie
dla procesu krzewienia świadomości polskiej i zachowania języka ojczyste-
go na Śląsku miała prasa katolicka i interesująca go w sposób szczególny
pieśń religijna, zamieszczana w śpiewnikach tak popularnych w XIX wieku
i na początku XX29. Pieśń kościelna była dla ks. Raka jednym z najważniej-
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o zmianę tematu. Zamiast „Rola pieśni kościelnej w duszpasterstwie górnośląskim z równo-
czesnym uwzględnieniem jej wpływu na życie narodowe na Górnym Śląsku” proponował te-
mat: „Pieśń religijna jako czynnik moralno-wychowawczy w duszpasterstwie na Górnym
Śląsku”. Zgodę na zmianę tematu otrzymał, jednak w oryginale na stronie tytułowej umiesz-
czone są obie wersje tematu, z tym, że druga jest dopisana ręcznie i połączona z poprzednią
partykułą przyłączającą „czyli”. Egzamin doktorski ks. Rak złożył 27 lutego 1955 r. w siedzi-
bie ATK w Warszawie, a w czerwcu tego roku Rada Wydziału Teologicznego nadała mu tytuł
doktora teologii. Promocja poprzedzona złożeniem iuramentum fidei odbyła się 21 grudnia
1955 r. w Dziekanacie Wydziału Teologii Moralnej ATK w Warszawie. Por. W. H u d e k:
Ks. doktor Teodor Rak..., s. 56—58.

27 T. R a k: Rola polskiej pieśni kościelnej..., s. 7.
28 Por. H. T u k a y: Die Katholische Kirche im Oberschlesien 1815—1945. Ein geschichtlicher

überblick. „Oberschlesisches Jahrbuch” 1987, Nr. 3, s. 37—69.
29 Por. W. U r b a n: Rola śpiewników i modlitewników w zachowaniu języka polskiego na

Śląsku. „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce” 1958,
nr 8, s. 231—241.



szych i najskuteczniejszych środków duszpasterskiego oddziaływania. To
przekonanie opierał na nauczaniu Kościoła.

Opierając się na dokumentach muzyczno-liturgicznych, ks. Rak sfor-
mułował myśli wytyczne i nadał im formę orzeczeń i postulatów30. Stwier-
dził, iż pieśń religijna może być „czynnikiem wychowującym i kształtującym
lud i młodzież pod względem etyczno-religijnym”31. Podkreślał, że pieśni re-
ligijne śpiewane na Górnym Śląsku zawierają nie tylko treść dogmatyczną,
ale także treść katolickich zasad moralności. Dzięki swej prostej, a przy tym
pięknej melodyce mogą być szybko przyswajane. W śpiewie bowiem
człowiek wypowiada te swoje uczucia, które przytłaczane są ciężką pracą
w kopalniach, fabrykach i hutach; swoje przywiązanie do Ojczyzny deklaru-
je, śpiewając w języku przodków. W śpiewie wreszcie człowiek chwali Boga,
a także poznaje Pismo Święte i całą hagiografię. Ks. Rak podał przykłady
śląskiej mentalności, dowodził nawet „głodu” śpiewania wśród wiernych32.

Śladem tego pragnienia śpiewania był bogaty zestaw pieśni pątniczych
i nabożeństw kościelnych (majowe, różańcowe, do NSPJ itd.). Autor dyserta-
cji wymienia m.in.: pieśni ku czci MB Piekarskiej, MB Kalwaryjskiej czy św.
Anny; szczegółowo omawia liturgiczne nieszpory, w których śpiewa się psal-
my w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego. Dużo uwagi poświęca też tradycji
śpiewania godzinek, wymieniając ich pięć wariantów (o Najświętszym Sercu
Pana Jezusa, o Niepokalanym Poczęciu NMP, o Męce Pańskiej, o św. Barba-
rze i o św. Józefie). Następnie omawia strukturę i zastosowanie nabożeń-
stwa gorzkich żali, pasji, suplikacji. Odnośnie do tych drugich podaje, iż
opracowanie wielogłosowe pasji wydali Tomasz Cieplik w Bytomiu i Karol
Hoppe w Katowicach.
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30 Muzyka i śpiew są częściami składowymi liturgii Kościoła rzymskiego, (1) właściwym
śpiewem Kościoła jest śpiew gregoriański, który posiada cechy: świętości, prawdziwej sztuki
i powszechności, (2) właściwą muzyką Kościoła jest muzyka wokalna, czyli śpiew, któremu
towarzyszy gra organów, (3) godne polecenia jest tworzenie chórów i zespołów śpiewaczych,
które mogłyby uświetniać liturgię, (4) ważnym postulatem jest kształcenie duchowieństwa
i wiernych w zakresie muzyki sakralnej, (5) śpiew ludowy jest uznany jako kościelny, jeśli
roznieca i zapala pobożność chrześcijańskich tłumów, (6) przy użyciu języka łacińskiego
i narodowego w liturgii obowiązuje zasada tzw. złotego środka. Por. W. H u d e k: Ks. doktor
Teodor Rak..., s. 61.

31 T. R a k: Rola polskiej pieśni kościelnej..., s. 45.
32 Ks. A. Wolny przytacza różne opinie na ten temat: „Trzeba stwierdzić [...], że śląski lud

tego rodzaju śpiewu (chóralnego) nie lubi i nie znosi, po prostu walczy z chórem kościelnym
i najchętniej zabroniłby mu wstępu do kościoła”. Obok tej bardzo krytycznej wypowiedzi po-
daje inną, alternatywną: „Prawie przy każdym większym kościele istnieje osobny chór ko-
ścielny [...]. Występuje on w największe święta roku kościelnego z odśpiewaniem pieśni na
cztery głosy. [...] W pewnym kościele nikt nie chciał śpiewać, wszyscy chcieli tylko słuchać
gry organów, popisów chóru kościelnego”. Por. A. W o l n y: O śpiewie kościelnym. „Gość
Niedzielny” 1955, nr 17, s. 2.



Odrębną część pracy ks. Raka stanowi przedstawienie tradycji śpiewa-
czych, nie tylko związanych z życiem liturgicznym, ale i przenikających do
domów i towarzyszących życiu prostego człowieka. Ks. Rak przedstawia
Ślązaków jako chętnie śpiewających o różnych porach dnia i w różnych sy-
tuacjach życia, śpiewanie to towarzyszyło nie tylko specjalnym dniom roku,
np. Wigilia Bożego Narodzenia, Wielkanoc, ale także modlitwie całej rodzi-
ny przy domowym ołtarzu oraz codziennym pracom i zajęciom. Autor
pokazuje też zwyczaje i wierzenia ludu śląskiego, które w „niemałym stop-
niu przyczyniły się do zachowania wśród ludu wiary i obyczaju chrześcijań-
skiego i uchroniły go od narodowej zagłady”33.

W naukowej pracy ks. Raka opisane zostały zwyczaje, wierzenia i tra-
dycje, które w dużym stopniu już zaniknęły bądź zachowały się jedynie
w formie szczątkowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje, słusznie wyod-
rębniona przez ks. Raka, cała skarbnica tradycji i śpiewów związanych ze
świętami Bożego Narodzenia (pasterka, Gody, kolędowanie), jest to bowiem
bodaj najpłodniejszy dział twórczości ludowej. Ks. Rak opisał zwyczaj
chrześcijańskiego pożegnania Starego Roku, a omawiając zwyczaje i wierze-
nia ludu śląskiego, wyodrębnił obrzędy prawie zupełnie już zapomniane,
np. tzw. babski comber, obchód z gaikiem, święto marzanny. Podkreślił
przy tym fakt, że te zwyczaje obejmowały swoim zasięgiem szerokie masy
społeczne. I tak, np. okres kolędowy był okazją do śpiewania w kościele,
w domu i w szkole, śpiewali wszyscy: dorośli, młodzież, dzieci, duchowni
i świeccy, ludzie wykształceni i prosty lud.

W swojej dysertacji doktorskiej ks. T. Rak zgromadził i poddał naukowej
interpretacji znaczny materiał ludowych śpiewów kościelnych na Górnym
Śląsku (w maszynopisie doktoratu umieszczono materiał literacko-muzycz-
ny: 64 fragmenty tekstów, z których 46 posiada zapis nutowy).

W kontekście wyników badań etnomuzykologicznych ks. Teodora nale-
ży umiejscowić wśród innych badaczy religijnego folkloru na Śląsku, takich
jak: Oskar Kolberg, Juliusz Roger, Adolf Dygacz34. Trzeba jednak zaznaczyć,
iż ks. Rak związany był nie tylko z działalnością naukową.

Ks. Teodor Rak zbierał pieśni, ale był również ich twórcą, kompozyto-
rem. Zbiór pieśni kościelnych stanowi jedyny znany autorowi niniejszej pra-
cy zbiór kompozycji ks. dra T. Raka, przy czym brak w nim adnotacji
o czasie i miejscu wydania. Egzemplarz znajdujący się w Archiwum Kurii
Archidiecezjalnej w Katowicach zawiera własnoręczną dedykację kompo-
zytora ks. Romualdowi Rakowi z naniesioną datą 4 grudnia 1956 roku.
Można więc przypuszczać, że wszystkie pieśni w nim zawarte powstały
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33 T. R a k: Rola polskiej pieśni kościelnej..., s. 120.
34 Por. W. H u d e k: Śląski Kolberg. „Gość Niedzielny” [Katowice] z 7 listopada 2004 r.,

s. VI.



przed tą datą. Zbiorek obejmuje 15 utworów, z których 14 jest autorstwa
ks. T. Raka, a ostatnia dołączona pieśń stanowi kompozycję Feliksa Nowo-
wiejskiego.

Kolejność pieśni w zbiorze wydaje się przypadkowa. Zamieszczono tam
pieśni o charakterze ściśle liturgicznym, np. pieśni mszalne czy liturgiczne
credo, a także utwory do wykorzystania podczas nabożeństw, np. litania do
Serca Pana Jezusa czy Memorare, oraz utwory okolicznościowe, np. pasto-
rałka. Zróżnicowana też jest faktura utworów: znajdujemy w nim typowe
pieśni kościelne z przeznaczeniem do śpiewu wspólnego, utwory solowe
z akompaniamentem organowym, utwory o fakturze chóralnej oraz aklama-
cje. Wszystkie kompozycje posiadają akompaniament organowy z pod-
pisaną pod nim przynajmniej jedną zwrotką tekstu. Szczegółowy spis
utworów przedstawia tabela.

Tytuł pieśni Tonacja Metrum Uwagi ks. T. Raka

Czego chcesz od nas Panie D-dur 4/4 —

Z pokłonem upadamy G-dur 4/4 pieśń mszalna

Nuż wszyscy prawowierni G-dur 3/4, 4/4 pieśń mszalna

Z nami dziś niebiosa As-dur 3/4, 4/4 pieśń do Trójcy
Przenajświętszej

Spojrzyj na krzyż As-dur 4/4 na solo tenor lub
baryton

Przed tak wielkim sakramen-
tem

As-dur 4/4 —

Litania do Serca Pana Jezusa G-dur, Es-dur utwór ametryczny —

Requiem aeternam G-dur 4/4 na chór mieszany

Anioł Stróż E-dur, a-moll, C-dur,
B-dur

4/4 na chór i solo te-
nor

Pomnij o najdobrotliwsza D-dur utwór ametryczny memorare

Barbaro Błogosławiona C-dur, a-moll 3/4, 4/4 pieśń górników

Wierzę w Boga Ojca F-dur, B-dur utwór ametryczny —

Wieczny odpoczynek d-moll, F-dur utwór ametryczny —

Wstańcie pasterze C-dur, A-dur, D-dur 4/4 pastorałka na
chór mieszany

Pieśń do Matki Boskiej
Piekarskiej

a-moll 4/4 z oryginału kom-
pozycji F. Nowo-
wiejskiego
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Badania naukowe, działalność duszpasterska oraz prawie nieznana spu-
ścizna kompozytorska35 ks. dra Teodora Marcina Raka ukazują nam go jako
człowieka iście renesansowego, dobrze wykształconego, szczerze zatro-
skanego o dobro każdej osoby i całej wspólnoty, reprezentującego ten typ
duchownych, którzy z pobożnością łączyli piękny zwyczaj roztaczania me-
cenatu nad różnymi przejawami działalności kulturalnej, ze szczególnym
naciskiem na muzykę. Różne rodzaje twórczej aktywności księdza (m.in.
duszpasterski, kompozytorski, szerzej: muzyczny, naukowy, bibliofilski) po-
zwalają zauważyć w nim jednego z tych kapłanów, którzy praktyką swojego
życia najlepsze wartości z czasów przedsoborowych przenieśli do współ-
czesności36.

Przełom lat 2004/2005 przyniósł ze sobą liczne rocznice i wydarzenia
związane z życiem diecezji katowickiej: poświęcenie gmachu Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (październik 2004), osiem-
dziesięciolecie Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego (1924—2004),
osiemdziesięciolecie diecezji i Komisji Muzyki Sakralnej (1925—2005). Ten
bogaty kontekst historyczny sprawia, iż przypomniana tu w stulecie urodzin
osoba ks. Teodora Raka może stać się przykładem pięknej syntezy Śląska
i Europy, człowieczeństwa i kapłaństwa, tradycji i współczesności, teologii
i muzyki.

Przykładem, który pociąga...

Wiesław Hudek

Father Teodor Rak, an unknown musician
On his 100th birthday

S u m m a r y

Father Teodor Rak (1904—1976) should be listed among the Silesian church musicians,
the activity of which contributed to maintaining native traditions and introducing the coun-
cil reform. Out of the most significant achievements ascribed to this priest, three should be
mentioned. He made use of music in which he saw a tool of pastoral influence. To prove this
activity, the establishment of choirs and teaching songs in parishes he worked in should be
emphasised. As a scientist, father Rak prevented many beautiful traditions and songs con-
nected with religious rituals of the Upper Silesia from being forgotten. As a composer (the
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35 Jedyna jego pieśń to powszechnie znana kompozycja do tekstu J. Kochanowskiego
Czego chcesz od nas Panie. W: Śpiewnik archidiecezji katowickiej. Red. A. R e g i n e k. Katowice
2000, s. 301—302.

36 Por. A. M a r e k: Model życia kapłańskiego w świetle nauczania biskupów i kapłanów die-
cezji katowickiej w Drugiej Rzeczpospolitej. Katowice 2000, s. 217.



only collection of his works known today includes 15 songs) and a music teacher (especially
in a Diocesan Organist School) took care of the level of lithurgic music played in the dioce-
san churches.

Father Teodor, who died as early as 30 years ago, remains an almost unknown and for-
gotten figure. His work (mainly in the field of music) awaits his continuators and followers.

Wiesław Hudek

Der Priester Teodor Rak, unbekannter Musiker
Zum hundertsten Geburtstag

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Priester Teodor Rak (1904—1976) sollte unter solchen schlesischen Kirchenmusi-
kern genannt werden, deren Tätigkeit zur Erhaltung der einheimischen Traditionen und Ein-
führung der Konzilsreform beigetragen hat. Von seinen wichtigen Verdiensten sind
besonders drei nennenswert. Als Priester bediente er sich Musik, die für ihn ein gutes Mittel
der seelsorgerischen Einwirkung war. Er gründete Chöre und befasste sich mit Gesanglehre
in den Pfarreien, in den er tätig war. Als Wissenschaftler hat Teodor Rak viele schöne Tradi-
tionen und oberschlesische Kirchenlieder vor Vergessenheit bewahren. Als Komponist (der
einzige bekannte Sammlung mit seinen Liedern umfasst 15 Musikstücke) und Gesanglehrer
(besonders im Diözesanorganistenstudium) sorgte er für hohes Niveau der in den Kirchen
seiner Diözese aufgeführten liturgischen Musik.

Der Priester Teodor, der erst vor 30 Jahren gestorben ist, ist heute fast völlig vergessen
und unbekannt. Seine Leistungen, besonders im Bereich der Musik, warten immer noch auf
seine Fortsetzer und Nachahmer.
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Renata Skupin

W poszukiwaniu transcendencji
Sacrum a orientalne inspiracje
w twórczości Marcina Błażewicza

W komentarzu do swojego Misterium Wyzwolenia na chór, orkiestrę i live
electronic (1997—1999) Marcin Błażewicz napisał: „Żyjemy w czasach
głodu, [...] głodu Transcendencji... Mity i symbole, które kiedyś zbliżały nas
do Transcendencji, stały się dla nas martwe, niezrozumiałe, nie odnoszą się
już do niczego. Dopóki społeczeństwa rozwijały się w ewolucyjny sposób,
można było symbole dostosowywać do zmieniających się powoli sposobów
rozumienia Transcendencji. Struktury symboli były na te zmiany otwarte
(w sensie, jaki przez otwarcie rozumie Umberto Eco). Obecny rewolucyj-
no-informatyczny rozwój naszej kultury, za którym nie nadążają instytucje
religijne uzurpujące sobie monopol na interpretacje Sacrum, przenosi odpo-
wiedzialność za szukanie nowych, nośnych dla współczesnego człowieka
symboli i mitów, m.in. na Sztukę, w tym Muzykę. Relacja każdego z nas
z Sacrum, z Transcendencją stała się naszą prywatną sprawą. Odbywa się
na nasz własny rachunek rozumienia, wtajemniczenia czy uczestniczenia.
Tego uczyła tradycja myśli i tolerancji Indii, Tybetu, a w Europie — Gnoza.
O moim rozumieniu Transcendencji jest »Najciemniejsza Ciemność«”1.

Trzy części utworu zatytułowane są: To nie my żyjemy, to nami żyje Nie-
znane; That art thou — Tat tvam asi (Ty jesteś Tym); Om. Podobny krąg idei,
a zarazem źródeł inspiracji ujawniają tytuły pięciu innych kompozycji: Ari-
sta — omen śmierci, utwór na perkusję z użyciem środków elektronicznych
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1 M. B ł a ż e w i c z: Misterium Wyzwolenia. Komentarz kompozytora do płyty: M. B ł a -
ż e w i c z: The Darkest Dark, Mystery of Self Liberation. Acte Préalable. AP0045, 1999.



(1986—1988), Maya, kompozycja na organy solo (1987), Sansara, na 15 in-
strumentów i live electronic (1995), Ineffabilis, na perkusję (1997), oraz
Kundalini, na 6 perkusji i live electronic (1998—2000). Komentarz odkom-
pozytorski rozszerza ten zbiór o Et tua res agitur (I ciebie rzecz dotyczy)
(1987) i Thanatos na flet solo (1984—1985). Wymienione utwory składają
się na tę część twórczości Błażewicza, którą sam kompozytor określa jako
„poważną”, w odróżnieniu od tej utylitarnej, podporządkowanej zamówie-
niom, uzależnionej od narzuconych, zewnętrznych wymogów, czy wręcz ko-
nieczności pisania „dla chleba”. Jest to twórczość „własna” — wolna od
koniunkturalizmu, powstała z wewnętrznej, osobistej potrzeby, stanowiąca
rezultat traktowania twórczości jako zadania poważnego2. W niej to twórca
jest rzeczywiście „obecny”, poprzez — używając terminologii Mieczysława
Tomaszewskiego — autoekspresyjne i autorefleksyjne momenty dzieła3.

Kompozycje nurtu „poważnego” łączy wspólna nić, która jawi się jako idée
fixe kompozytora — odniesienie do doświadczeń transcendentnych człowieka.
Tytuły-programy poszczególnych kompozycji, podparte autoegzegetycznymi,
erudycyjnymi komentarzami, świadczą o zainteresowaniu kompozytora religij-
nością człowieka, ale w tym aspekcie, który dotyczy określenia przez różne
systemy religijne miejsca człowieka we wszechświecie i jego relacji wobec
„wyższej rzeczywistości” — Absolutu. Chodzi tu o związki, jakie Raimundo Pa-
nikkar4 nazywa zasadą kosmoteandryczną (kosmos, theos, anthropos)5.

Tytuł części pierwszej Misterium Wyzwolenia: To nie my żyjemy, to nami
żyje Nieznane, to „Jedna z formuł Mahajany (kierunek buddyzmu, tzw. Wiel-
ki Wóz). Etap w życiu człowieka, którego świadomość »śpi«, który jest
»żyty«, a nie »żyje«. To stadium, z którego wielu ludzi nie obudzi się do
końca swego życia. Przebudzenie rozpoczynają pytania: o sens swojego ży-
cia, swoje miejsce na świecie... Heidegger określał ten etap jako zdemonizo-
wanie swojej zależności od »Się«: tak się powinno żyć, kochać, myśleć, itp.
— które narzuca nam społeczeństwo, Fromm jako ucieczkę od wolności”6.
That art thou — Tat tvam asi (Ty jesteś Tym), pojawiające się w tytule części
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2 Wzór „poważnego traktowania twórczości” widzi Błażewicz w postawie Tomasza Manna.
3 Por. M. T o m a s z e w s k i: Momenty autobiograficzne, autoekspresyjne i autorefleksyjne

dzieła muzycznego. W: Filozofia muzyki. Red. K. G u c z a l s k i. Kraków 2003.
4 Raimundo Panikkar — myśliciel religijny, zmierzający w swojej refleksji do wypracowa-

nia doktrynalnych podstaw nowej, uniwersalnej „religii przyszłości” — syntezy buddyzmu,
chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i hinduizmu. Jego działalność wpisuje się w nurt to-
czącego się obecnie dialogu chrześcijaństwa z buddyzmem. Podaję za: I. K a n i a: Dharma
a krzyż. Z dziejów dialogu teologicznego chrześcijańsko-buddyjskiego. W: I d e m: Ścieżka nocy.
Kraków 2001, s. 80 i nast.

5 Por. F. C a p r a, D. S t e i n d l - R a s t, T. M a t u s: Należeć do wszechświata. Poszuki-
wania na pograniczu nauki i duchowości. Tłum. P. P i e ń k o w s k i. Kraków 1995, s. 139.

6 Komentarze kompozytora zostały zamieszczone w książeczce programowej do płyty:
M. B ł a ż e w i c z: The Darkest Dark, Mystery of Self Liberation...



drugiej, to, jak tłumaczy kompozytor: „Znana w wielu systemach religijnych
i gnostycznych formuła oznaczająca rozpoznanie relacji Ja — Świat — Abso-
lut. Człowiek jest częścią Absolutu, Absolut jest w Nim. To rozpoznanie
wymaga przebycia trudnej drogi, w wyniku której następują przewartościo-
wania perspektywy widzenia siebie i sposobu własnego myślenia (lub za-
wieszenia tradycyjnego, kartezjańskiego myślenia)”7.

Część trzecia kompozycji nosi tytuł Om. W komentarzu Błażewicz wyja-
śnia: „Święta głoska, mistyczny dźwięk symbolizujący całość Wszechświata,
pozbawiony jakichkolwiek treści. Rozpoczyna medytację (joga, mantry), Om
wprowadza nas w świat naszych demonów (por. Jung): ograniczeń, repulsji,
impritingów... lub — jak kto woli — skutków karmicznych. Są to demony na-
szej przeszłości, podświadomości..., itp., które musimy przezwyciężyć, aby
stać się istotami wolnymi, gotowymi do wyzwolenia z ograniczeń tego świa-
ta. Jest to przeżycie traumatyczne, znane w mitologii całego świata, psycho-
terapii, alchemii, a zwłaszcza w przywołanej tu tradycji jogi i buddyzmu.
Wyzwolenie to życie w poczuciu, że Ja jestem Tym, uwolnione od świata —
MOKSZA”8.

Arista — omen śmierci „to — jak pisze twórca — utwór o umieraniu — na-
szym najbardziej własnym, samotnym fenomenie istnienia w świecie. Feno-
menie, który dla współczesnej cywilizacji zachodniej stał się pewnym tabu,
problemem, o którym się nie mówi, a który dotyczy każdego z nas w spo-
sób najintymniejszy, osobisty. Jesteśmy byciem w stronę śmierci i z tej per-
spektywy możemy dopiero żyć właściwie, nadając każdej chwili sens
jedyny, bo niepowtarzalny. W »Yogasutrach« przypisywanych Patandżalemu
(II w. p.n.e.) czytamy: »Kres życia poznaje się z omenów śmierci. Arista —
omen śmierci jest trojaki: osobisty, od innych stworzeń i boskiego pocho-
dzenia. Spośród nich osobisty jest wtedy, gdy przy zatkanych uszach yogin
nie słyszy dźwięków we własnym ciele, albo gdy przy zamkniętych oczach
nie widzi światła wewnętrznego«”9.

Maya (sanskr.) znaczy tyle, co „złudzenie, iluzja, pozór”. Tak w filozofii
Wedanty określana jest „moc iluzji stworzona przez świat pozorów, który
ukrywa »boską grę« (lila)”10. „Zmieniający się stale, niestały świat fenome-
nów, czyli zjawisk i form, »iluzji«, czyli »złudzenia«, który nieoświecony
umysł uważa za jedyną rzeczywistość. Pojęcie maja używane jest jako prze-
ciwieństwo niezmiennego, zasadniczego absolutu, tej rzeczywistości, którą
symbolizuje dharmakaja [...]. Uznanie, że wszystkie dharmy są maja, jest
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7 Ibidem.
8 Ibidem
9 Komentarz kompozytora w książeczce programowej do płyty: Marcin Błażewicz, KOS

Records, CD 06, 1993.
10 [Hasło:] Maja. W: L. F r é d é r i c: Słownik cywilizacji indyjskiej. [T.] 2. Katowice 1998.



równoznaczne z doświadczeniem »przebudzenia« [...] i urzeczywistnienia
nirwany”11.

Sansara lub samsara (sanskr.) to „wędrowanie”, kołowrót egzystencji, ko-
lejnych narodzin, które przebywa istota w kolejnych wcieleniach, aż do mo-
mentu osiągnięcia wyzwolenia. To jeden z dwóch zasadniczych elementów
doktryny buddyjskiej (obok karmy). „Bolesne koło bytu” wiruje poruszane
trzema siłami: gniewem, żądzą i zaciemnieniem umysłu, uniemożliwiającymi
osiągnięcie nirwany12.

Kundalini to „Wąż” Śiwy, jednego z trzech bóstw panteonu braministycz-
nego. Wyobrażenie kundalini (węża) jest w tradycji indyjskiej symbolem
energii kosmicznej. Gdy owa „siła węża”, siła duchowa, spoczywająca w każ-
dym człowieku, zostanie pobudzona poprzez odpowiednie techniki jogicz-
ne, pozwoli medytującemu osiągnąć rozumienie duchowe, „oświecenie”,
„Poznanie Doskonałe”13.

Tytuł Ineffabilis zawiera odniesienie do transcendencji bóstwa, określanej
także często terminem niewyrażalności (Deus est ineffabilis). „Boża ineffabili-
tas, niewysławialność Boga” odpowiada buddyjskiemu pojęciu Pustki14.

Thanatos to personifikacja Śmierci, postać z tradycji grecko-rzymskiej:
„skrzydlata istota rodzaju męskiego”. W Iliadzie ukazuje się jako brat Snu
(Hypnosa)15, syn Nocy i Erebu16.

Utwór Et tua res agitur (I ciebie rzecz dotyczy) „powstał — jak tłumaczy
Błażewicz — z namysłu nad miejscem człowieka we współczesnym świecie,
nad śmiercią, nad problemem wolnej woli i odpowiedzialności, nad osta-
tecznym argumentem, którym może stać się śmierć. [...] dla każdego z nas
jest ona czymś innym w zależności od tego, czy jest w nas Wiara, Nadzieja,
Zwątpienie czy Nicość”17.

W poszukiwaniu „prawdy o twórcy” w sukurs przychodzi on sam, nie-
stroniący od autoegzegezy, która jednakże dotyczy przede wszystkim po-
ziomu genezy18 utworów, koncepcji twórczej, dzieła in potentia, tekstu
o charakterze intencjonalnym.
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11 [Hasło:] Maja. W: Encyklopedia Mądrości Wschodu. Buddyzm. Hinduizm. Taoizm. Zen.
Tłum. M.J. K ü n s t l e r. Warszawa 1997.

12 Podaję za: M. M e j o r: Buddyzm. Warszawa 2001.
13 [Hasło:] Kundalini. W: L. F r é d é r i c: Słownik cywilizacji indyjskiej... Por. także Ency-

klopedia Mądrości Wschodu....
14 Podaję za: I. K a n i a: Dharma a krzyż..., s. 86.
15 [Hasło:] Tanatos. W: P. G r i m a l: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Wrocław 1987.
16 [Hasło:] Tanatos. W: W. K o p a l i ń s k i: Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa

1987.
17 Komentarz do płyty: Marcin Błażewicz, KOS Records, CD 06, 1993.
18 Według kategoryzacji M. T o m a s z e w s k i e g o: Nad analizą i interpretacją dzieła

muzycznego. Myśli i doświadczenia. W: I d e m: Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Re-
konesans. Kraków 2000, s. 20.



Idee, wątki i fenomeny poruszające wyobraźnię twórczą Błażewicza,
a uzewnętrznione w tytułach utworów, wskazują na szeroki geograficznie
i kulturowo obszar inspiracji. Błażewicz jest wyznawcą przekonania, że
„trzeba badać inne kultury, bo człowiek uczy się, kim jest”19. Wśród do-
świadczeń jemu samemu najbliższych wymienia te związane ze zbliżeniem,
poprzez lektury, do kręgu kultur i filozofii Orientu. Tao, zen, hinduizm, su-
fizm, ale przede wszystkim buddyzm dały mu wiele do myślenia. Do bud-
dyzmu ma, jak sam wyznaje, wielki szacunek, między innymi za jego
otwartość. Przede wszystkim jednak fascynuje go sama nauka Buddy. Przy-
pomnijmy, że według Dharmy Gautamy Buddy wszechświat jest wieczny,
jego genealogia jest nieznana, ale nie ma sensu jej dociekać, bo nie ma to
większego znaczenia. „Nie jest on dziełem Boga-Stwórcy pojmowanego jako
opiekun, ojciec, prawodawca i cel wysiłków zbawczych”20. W tym właśnie
sensie mówi się o ateizmie buddyzmu — nie zakłada on istnienia osobowe-
go Boga, choć są tam bogowie. Najważniejszym elementem doktryny bud-
dyjskiej jest człowiek: nauka Buddy dotyczy sytuacji egzystencjalnej
człowieka, sytuacji, która jest cierpieniem i z której musi się on wyzwolić.
Buddyzm to autosoteriologia — człowiek sam się zbawia, krocząc ścieżką
wskazaną przez Dharmę Śakjamuniego. Jądro buddyjskiej mądrości i drogi
zbawienia to „urzeczywistnienie Pustości Rzeczy (Śunjata)”, które umożliwia
przedostanie się „na drugi brzeg” morza bolesności — samsary. Aby tak się
stało, konieczne jest Poznanie — intuicyjne przeżycie prawdy, że nic, co
złożone (a więc istniejące), nie ma własnej, indywidualnej, trwałej i niezależ-
nej istoty (to wynika z ontologii buddyjskiej), że „ja” równa się „ty” (to
przekonanie o niedwoistości, tożsamości podmiotu i przedmiotu), że
wszystko rozpada się i przemija, istnieje tylko jako ogniwo łańcucha, ele-
ment potoku istnienia. Zbawienie to osiągnięcie Nirwany, czyli wyzwolenia
transpersonalnego (jednoznacznego z wygaszeniem bytu osobowego)
i „zjednoczenie z tym, co poza-światowe” (w chrześcijaństwie tą rzeczywi-
stością pozaświatową jest Bóg-Osoba, którą osobowa dusza będzie wieczy-
ście kontemplować).

Gęstość odniesień do wątków buddyjskich w zewnętrznej warstwie
utworów Błażewicza — ich tytułach-programach — świadczy o fascynacji
kompozytora właściwym buddyzmowi sposobem myślenia, nie zaś prak-
tyką duchową tej „wielkiej szkoły medytacyjnej”, religią praktyki. Filozofia
buddyzmu wydaje się potwierdzać własne intuicje twórcy i wyjaśniać pro-
blemy, które go nurtują. Wybiera i najsilniej eksponuje Błażewicz te buddyj-
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19 Informacje na temat osobistych zainteresowań i fascynacji kompozytora autorka uzy-
skała podczas rozmowy z nim w dniu 7 października 2004 r. w Warszawie. Zapis rozmowy
w posiadaniu autorki artykułu.

20 Cyt. za: Ścieżka nocy, ścieżka wolności. Krzysztof Dorosz. W: I. K a n i a: Ścieżka nocy...,
s. 6.



skie wątki, które skupiają się wokół ontologii in extenso, ontologicznego
statusu człowieka, wartościowania świata empirycznego oraz Absolutu —
transcendentnego i transpersonalnego. Wydaje się, że najsilniej oddziałuje
na kompozytora buddyjska optyka transcendentności bytu, optyka dająca
buddystom tak różną od chrześcijańskiej perspektywę eschatologiczną
człowieka, która uczy, jak radzić sobie z dynamiką świata, zawsze rodzącą
ból, jak osiągnąć stan „transcendowania cierpienia”.

Muzyka Błażewicza inspirowana buddyzmem nie jest muzyką religijną,
bo Błażewicz człowiek nie utożsamia się ani z tą religią, ani z żadną
inną. Chyba że przyjmiemy w stosunku do niej poetycki paradygmat
Henri Michaux postrzegania „zjawiska zwanego muzyką”: to „Sztuka, któ-
ra opiewa boskość bez potrzeby wiary w Boga, nie należąc do żadnej reli-
gii, nie trzymając się dogmatów, nie zdając sobie nawet sprawy, czy to, co
tworzy, jest w istocie hymnem, czy po prostu pewnego rodzaju pragnie-
niem wkroczenia w to, co boskie”21. Można by także przychylić się do
twierdzenia Mircei Eliadego, że każdy człowiek jest naturaliter religiosus22,
a z ogromnego zasobu myśli wypowiedzianych i zapisanych na temat sa-
crum wybrać ustalenia klasycznej refleksji Eliadowskiej w tej kwestii
i przyjąć je. Otóż Eliade stwierdza mianowicie, że człowiek religijny,
w przeciwieństwie do areligijnego, wierzy „w istnienie rzeczywistości ab-
solutnej, w istnienie sacrum transcendującego świat, lecz zarazem obja-
wiającego się światu, uświęcającego go, sprawiającego, że staje się on
rzeczywisty”23.

Wydaje się, że Błażewicz intuicyjnie przeczuwa istnienie owej rzeczy-
wistości absolutnej, tajemniczej siły rządzącej universum i determinującej
sposób „bycia” w nim człowieka, transcendentnej Pierwszej Zasady. Trans-
cendentnej w takim sensie, w jakim bywała już rozumiana w tradycji myśli
filozoficznej Zachodu. To Plotyn stworzył wizyjną teorię Absolutu transcen-
dentnego w sensie ontologicznym (bo będąc źródłem wszelkiego bytu,
Absolut znajduje się ponad bytem), ale także w sensie epistemologicznym
(albowiem będąc ponad bytem, Zasada ta pozostaje niedostępna ludzkiemu
poznaniu)24. I można by to przeczucie uważać za hierofanię sacrum, uży-
wając terminologii Eliadowskiej, tak jak poczucie „istotowej transcendencji
wobec wszystkiego”, uczucie głębi czy momentu bezwarunkowości25; albo
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21 H. M i c h a u x: Zjawisko zwane muzyką. Tłum. K.A. J e ż e w s k i. „Res Facta” 1968,
z. 2, s. 32.

22 Cyt. za: Ścieżka nocy, ścieżka wolności..., s. 21.
23 M. E l i a d e: Sacrum i profanum. Tłum. R. R e s z k e. Warszawa 1996, s. 167—168.
24 Por. D. D e m b i ń s k a - S i u r y: Plotyn. Warszawa 1995, s. 7 i nast.
25 Por. też [hasło:] Sacrum. W: Leksykon religii. Red. H. W a l d e n f e l s. Oprac. i przeł.

P. P a c h c i a r e k. Warszawa 1997.



traktować jak numinosum, przejmując termin Rudolfa Otto, tak jak irracjo-
nalne doświadczenia mysterium (tajemnicy)26.

Z całą pewnością jednak do sacrum chce Błażewicz zbliżać się poprzez
samą muzykę — jej brzmienie i sposób ujęcia w czasie. Twierdząc, że „muzy-
ka musi coś z człowiekiem robić”, oddziaływać na słuchacza, kompozytor
odkrywa swoje inspiracje funkcją muzyki w kulturach Wschodu — jej trans-
cendentnym charakterem, funkcją symboliczną. Znaczenie to wynika z sa-
mego rozumienia dźwięku w tradycjach Orientu, na przykład w ontologii
hinduskiej, w której dźwięk odgrywa rolę „siły kosmicznej”, Dźwięku Pier-
wotnego, którym „Najwyższy wszechogół światów w byt powołuje”27,
„pierwszej wibracji”, z której „wyłaniają się wszystkie »Imiona i Kształty«
zjawy kosmicznej”28. Wspomnieć należy także o technice medytacji słucho-
wej zwanej „Jogą dźwięku”29, o „słyszeniu mistycznym” joginów, którzy
osiągają w wyniku koncentracji na dźwiękach „ekstazę”, tj. „przekształcenie
całego kosmosu w jedną wielką teofanię dźwięków”30. Dźwięki wykorzysty-
wane są także w praktykach magicznych, ezoterycznych: w tantrycznej ma-
gii tybetańskiej, tradycji chińskiej, obrzędach ludów Afryki i w wierzeniach
szamańskich. I wreszcie przywołać wypada praktyki przypisywania dźwię-
kom funkcji leczniczej, z traktowaniem muzyki jak panaceum na różnego
rodzaju choroby ciała i ducha. Na tej wywiedzionej ze starożytnej tradycji
wierze w walory terapeutyczne muzyki, w „leczący dźwięk”31 opiera się
przecież zachodnia koncepcja muzykoterapii32.

Błażewicz chce, by jego muzyka oddziaływała na słuchacza poprzez ja-
kość brzmień, głównie ciemnych, ostrych i agresywnych, grę rejestrami
i rytm, w dużej mierze poprzez różnego rodzaju kontrasty, dające efekt
zaskoczenia. W swojej technice brzmieniowej, bazującej na tradycyjnym in-
strumentarium orkiestrowym poszerzanym niekiedy o egzotyczne instru-
menty perkusyjne, kompozytor wykorzystuje także możliwości studia
elektronicznego, nowoczesne środki nagraniowe, w tym technikę przetwa-
rzania dźwięku w czasie realnym (live electronic). Wszystko po to, aby wy-
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26 R. O t t o: Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów
racjonalnych. Tłum. B. K u p i s. Warszawa 1999, passim.

27 W. D y n o w s k a: [wstęp do]: Antologia pieśni indyjskiej. T. 2: Tamil. Tłum. W. D y -
n o w s k a. Madras 1958, s. XXXI.

28 S. A n i r w a n: Mistycyzm Indii. (Czampalawati, Himalaje. Lipiec 1950). W: Antologia
Indyjska. T. 1: Sanskryt. Tłum. W. D y n o w s k a. Madras 1959, s. XX.

29 Pisze o niej m.in. M. E l i a d e: Joga. Nieśmiertelność i wolność. Tłum. B. B a r a -
n o w s k i. Warszawa 1984, np. s. 393—394.

30 Ibidem, s. 146—147.
31 Por. J. S c h a n c i l o v a - V o d ň a n s k a: Możliwości i granice muzykoterapii. W: „Ze-

szyty Naukowe”. Nr 38B. [Instytut Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu].
Wrocław 1985, s. 49—52.

32 Por. T. N a t a n s o n: Wstęp do nauki o muzykoterapii. Wrocław 1979, s. 15 i nast.



tworzyć sytuacje brzmieniowe, które mogłyby słuchaczem wstrząsnąć,
wzruszyć go, być może oczyścić, wywołać katharsis.

Pendant dla zorientowanego na Wschód rozumienia transcendencji
przez Marcina Błażewicza jest jego zakorzenienie w tradycji myśli Zachodu.
Wolno mniemać, że kompozytor zgodziłby się na określenie go mianem
twórcy, który w swojej filozofii życiowej i poetyce muzycznej łączy „orien-
talny spirytualizm z zachodnim kartezjanizmem”33. Uproszczeniem byłoby
z pewnością oparcie się na dychotomii: racjonalizm, zintelektualizowane,
naukowe podejście do poznania i widzenia rzeczywistości człowieka Za-
chodu versus przednaukowe, intuicyjne i irracjonalne jej poznanie przez
człowieka Wschodu34. Autorytety w dziedzinie buddologii stwierdzają jed-
nakże, że w buddyzmie „prawdziwe poznanie Rzeczywistości może być
dane tylko w doświadczeniu medytacyjnym, dyskurs o niej może być tylko
»apofatyczny«”35. Wydaje się, że Błażewicz chciałby rzeczywistość zrozu-
mieć intelektualnie, naukowo. Drugi biegun jego fascynacji stanowi bo-
wiem współczesna nauka Zachodu, kognitywistyka, ale przede wszystkim
fizyka, a zwłaszcza fizyka cząstek elementarnych. Ale nie powstaje tu roz-
ziew ani sprzeczność. Faktem jest, że dynamistyczna ontologia buddyjska
(świat jako nieustanny proces, potok dharm) ma wiele wspólnego ze
współczesną fizyką kwantową, a poszukiwanie podobieństw między
współczesną fizyką a mistycyzmem Wschodu stało się celem dociekań filo-
zofujących fizyków, by wymienić tylko tych klasycznych już: Hoimara von
Ditfurtha36 oraz Fritjofa Caprę. W niemal kultowej książce Tao fizyki Capra
autor — fizyk i filozof zarazem — postawił sobie za cel wskazanie, że dwa
filary dwudziestowiecznej fizyki, tj. teoria względności i teoria kwantów,
„zmuszają nas, aby widzieć świat bardzo podobnie jak widzi go hinduista,
buddysta czy taoista”37. Paralele dotyczą przede wszystkim aspektu Jedno-
ści Wszechrzeczy. „Teoria kwantów zmusza nas do postrzegania wszech-
świata nie jako zbioru przedmiotów fizycznych, lecz raczej jako
skomplikowanej sieci relacji między różnymi częściami ujednoliconej ca-
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33 Taka etykietka przypinana była Giacinto Scelsiemu, wbrew jego woli (por. A. G a l -
l i a z i: Est, ouest, nord, sud. „Résonance” 1994, nº 6 [Mars]). Scelsi jest kompozytorem bar-
dzo bliskim Błażewiczowi, choć interioryzacja elementów wschodnich w poetyce Scelsiego
różni się znacznie od charakteru inspiracji orientalnych Błażewicza.

34 Por. D.T. S u z u k i: Wykłady o buddzymie zen. W: E. F r o m m, D.T. S u z u k i,
R. D e M a r t i n o: Buddyzm Zen i psychoanaliza. Tłum. M. M a c k o. Poznań 1995.

35 I. K a n i a: Dharma a krzyż..., s. 85.
36 Hoimar von D i t f u r t h w swoich książkach (trylogia Dzieci wszechświata, Na

początku był wodór i Duch nie spadł z nieba oraz Nie tylko z tego świata jesteśmy) próbuje
powiązać religijne i naukowe wypowiedzi o świecie w jego jednolity obraz, dając wyraz prze-
konaniu, że takie powiązanie jest nie tylko możliwe, ale wręcz pilnie potrzebne.

37 F. C a p r a: Tao fizyki. W poszukiwaniu podobieństw między fizyką współczesną a mistycy-
zmem Wschodu. Tłum. P. M a c u r a. Kraków 1994, s. 30.



łości”38. Chodzi tu przede wszystkim o tzw. związki nielokalne odkryte
przez mechanikę kwantową. Nielokalność teorii kwantów, która niezwykle
intryguje Błażewicza, to „nieczasoprzestrzenne powiązania splątanych wiel-
kości kwantowych”39. Polegają one na wywoływaniu skutków na odległość,
tj. w okolicznościach przestrzennych, w których nie można wyodrębnić
związku przyczynowego, przy czym „informacja o utracie informacji”, jak
to zostało zmierzone, rozchodzi się z prędkością wielokrotnie większą od
prędkości światła. Fizycy przyznają, że przyczyny aktualizacji stanów kwan-
towych są kategoriami transcendentnymi40. To ograniczenie stosowalności
zasady przyczynowości, podobnie jak chociażby zagadkowa i tajemnicza
energia próżni, są jednymi z dowodów na to, że nauka pozostaje bezradna
wobec zjawisk i sił, których nie umie wytłumaczyć. Z całą wiedzą, zdoby-
czami technologicznymi i odkryciami naukowymi uchwycenie istoty rzeczy-
wistości wymyka się nam, a możliwości poznawcze człowieka okazują się
ograniczone.

Tym tłumaczyć można przyczyny „sakralnych tęsknot sceptyka”41 — Mar-
cina Błażewicza.

Renata Skupin

In search of transcendence
The sacred and oriental inspirations in works by Marcin Błażewicz

S u m m a r y

The compositions of the “serious” trend by Marcin Błażewicz have one thing in com-
mon, that is reference to man’s transcendental experiences, being the composer’s idée fixe.
The titles-programmes of particular compositions (Najciemniejsza Ciemność, Arista — omen
śmierci, Maya, Sansara, Ineffabilis, Kundalini, Et tua res agitur, Thanatos) supported by
autoegsegetic and erudic comments reflect the composer’s interest in man’s religiousness, in
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38 Ibidem, s. 144.
39 Por. Z. J a c y n a - O n y s z k i e w i c z: Geneza zasad kosmologii kwantowej. Poznań

1999.
40 Owa kłopotliwa nielokalność stała się polem spekulacji naukowych czy anaukowych

(teologiczno-filozoficzno-fizycznych). Por. Kosmologia kwantowo-teologiczna albo teologia kwan-
towo-kosmologiczna — czyli dociekanie Boga. „Granice Nauki” 2001, nr 2 (V).

41 Termin ten ukuł i fenomen owych tęsknot zdiagnozował w muzyce zachodnioeuropej-
skiej drugiej połowy XX wieku Peter W i l s o n (Der Scelsi-Feldman-Nono-Kult. „MusikTexte”
1992, Nr. 44); a także Tom J o h n s o n, Peter Niklas W i l s o n, Alvin C u r r a n, Corinna
H e s s e, Johannes W a l l m a n n (Diskussion Zu den „Sakralen Sehnsüchten” von Peter Niklas
Wilson in MusikTexte 44. „MusikTexte” 1992, Nr. 46/47).



the aspect concerning the attempts to define from the perspective of the role of man in the
universe, and its relation to the “higher reality” — the Absolute.

The closest composer’s inspirations and experiences derive from the circle of the Orient
culture and philosophy. Tao, Zen, Hinduism, Sufism, and, above all, Buddhism, were food
for thought for Błażewicz. A vast number of references to Buddhist motives in the external
layer of works — their titles and programmes — reflect the composer’s fascination with the
way of thinking typical of buddism, not the spiritual practice of this “big meditation school”,
and religion of practice. It seems that the Buddhist point of view of the transcendence of be-
ing influences the composer the most. It is the point of view which gives Buddhists an
eschatiologic perspective of man, teaching how to deal with the dynamism of the world, al-
ways giving rise to pain of how to reach the state of transcending suffering, so different from
the Christian perspective. Błażewicz wants to approach the sacred, above all, by means of the
same music — its sound, and means of time perspectives, referring at the same time to the
transcendental character and symbolic function of music in big cultures of the East.

The other side of composer’s fascination is the contemporary education of the West, co-
gnitivisics, but, above all, the physics of the molecular elements and the so called nonlocal it
dicovered. The composer is intrigued by the parallels between a dynamistic Buddhist onto-
logy (the world a continual process, the dharm stream) and a contemporary quantum phy-
sics. His creative imagination is triggered and shaped in the process of searching similarities
between the contemporary physics and misticism, inspired by Hoimar von Ditfurth and Fri-
tjof Capra’s thought (Tao of physics).

Renata Skupin

In der Suche nach Transzendenz
Sacrum und orientalische Inspirationen in den Musikwerken

von Marcin Błażewicz

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die der „ernsten“ Strömung gehörenden Kompositionen von Marcin Błażewicz entspre-
chen einer gewissen idee fixe des Komponisten, nämlich dem Bezug auf transzendentale
Erfahrungen des Menschen. Die Titel-Programme von den einzelnen Musikstücken (Die dun-
kelste Dunkelheit, Arista — Todesomen, Maya, Sansara, Ineffabilis, Kundalini, Et tua res agitur,
Thanatos), die mit selbstexegetischen, gelehrten Kommentaren versehen sind, zeugen von
dem Interesse des Künstlers an menschlicher Religiosität und insbesondere an die durch ver-
schiedene Religionssysteme festgesetzte Stellung des Menschen im Weltall und dessen Bezie-
hung zur „höheren Wirklichkeit“ — des Absoluten.

Unter vielen Inspirationen und Erfahrungen stehen dem Komponisten die mit orientali-
scher Kultur und Philosophie verbundenen am nächsten. Tao, Zen, Hinduismus, aber vor al-
lem Buddhismus haben Błażewicz zu denken gegeben. Zahlreiche Bezüge auf buddhistische
Elemente in Außenschicht der Musikwerke — in deren Titeln- Programmen — bestätigen,
dass Błażewicz eher für buddhistische Denkart und nicht für Geistespraktiken der „großen
Meditationsschule“, mit praktischer buddhistischer Religion, fasziniert war. Den größten Ein-
fluss übt auf den Komponisten wohl die buddhistische transzendentale Betrachtungsweise
von dem Dasein, die Betrachtungsweise, die den Buddhisten den, von der christlichen so un-
terschiedlichen, eschatologischen Blick auf den Menschen ermöglicht. Sie bringt dem Men-
schen die Kenntnisse, wie er mit schmerzlicher Dynamik der Welt zurechtkommen sollte,
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wie ein Leid „transzendiert“ werden sollte. Dem sacrum wollte Błażewicz aber vor allem mit-
tels der Musik selbst — deren Klang und temporaler Auffassung, näher kommen und damit
zu transzendentalem Charakter und symbolischer Funktion der Musik in großen morgenlän-
dischen Kulturen Stellung beziehen.

Der Komponist ist auch von gegenwärtiger westlicher Wissenschaft, Kognitivistik, und
besonders Physik von Elementarteilchen und die von ihr entdeckten, sog. nicht lokalen Be-
ziehungen fasziniert. Er interessiert sich für Parallelen zwischen buddhistischer, dynamisti-
scher Ontologie (die als ein ununterbrochener Prozess wahrgenommene Welt, dharm Strom)
und gegenwärtiger Quantenphysik. Seine Vorstellungskraft wird durch die Suche nach Ähn-
lichkeiten zwischen heutiger Physik und dem Mystizismus, Hoimar von Ditfurths und Fritjof
Capras Philosophie (Physik Tao), angeregt.
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Bogumiła Mika

Suplikacje Święty Boże
i ich muzyczny rezonans*

Suplikacje Święty Boże w polskiej tradycji religijnej

Suplikacje, czyli śpiew rozpoczynający się od słów „Święty Boże, Święty
Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”, należą do najważniej-
szych śpiewów błagalnych w języku polskim wykonywanych przez lud
(z łac. supplicatio — ‘prośba, błaganie’). Błagania ludu dotyczą zachowania od
nieszczęść grożących duszy lub ciału, są prośbami o odsunięcie klęsk do-
czesnych (zarazy, głodu, ognia, wojny, pijaństwa, nagłej i niespodziewanej
śmierci). Wierni proszą także o ducha pokuty, o dobrą pogodę, względnie
o deszcz, o zdrowie, o pracę i chleb, o jedność chrześcijan. Ich śpiew jest za-
lecany w szczególnie trudnych chwilach życia wspólnoty czy całego spo-
łeczeństwa1. Ks. Władysław Alojzy Jougan, jeden z polskich teologów
przełomu XIX i XX wieku, pisze, że prośby Suplikacji śpiewane są najczęściej
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i mogą łączyć się z odmó-
wieniem lub odśpiewaniem Litanii do Wszystkich Świętych. Dodaje też, że
„nawet szereg modlitw po tej litanii ma zwykle nazwę suplikacji. Szczególnie
jednak przypada ta nazwa modłom publicznym wtedy, gdy po odśpiewaniu

1491.1. yyy

* Artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Komitetu
Badań Naukowych w latach 2005—2008.

1 Por. S. C i c h y: Suplikacje. W: Bóg. Człowiek. Świat. [Ilustrowana encyklopedia dla
młodzieży]. Red. T. L o s k a, A. Z u b e r b i e r. Katowice 1989, s. 264.



trzykrotnym prośby w litanii zawartej, na której wyjednaniu właśnie
w owym czasie ludowi zależy [...], rozpoczyna się nabożeństwo pieśnią: Świę-
ty, Święty, Święty, po czym po wystawieniu Najświętszego Sakramentu na
podwyższeniu ołtarza odbywa się ono dalej porządkiem poprzednio poda-
nym. W dalszym toku śpiewa lud niekiedy pieśń Przed oczy Twoje Panie, na-
stępnie: Święty Boże, a kapłan rozpoczyna pieśń: Pobłogosław, i udziela
w końcu błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem”2.

Modlitwa Suplikacji może mieć swoje miejsce po mszy św., choć może
też występować po nieszporach niedzielnych i świątecznych, lub osobno
w ramach specjalnego nabożeństwa, zwłaszcza tam, gdzie jest Najświętszy
Sakrament wystawiony ku czci publicznej3. Uprzywilejowanym i uro-
czystym momentem śpiewu Suplikacji w liturgii Kościoła katolickiego
obrządku rzymskiego jest Adoracja Krzyża w ramach Liturgii Wielkiego
Piątku.

Historia suplikacji w tradycji liturgicznej Wschodu
i Zachodu

Wspomniana już aklamacja w Suplikacjach (czyli słowa: „Święty Boże,
Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny”), znana również jako Trishagion
(z greckiego: „trzykroć święty”), ma długą i niezwykle interesującą historię.
Aklamacja ta występuje do dziś w liturgii praktycznie wszystkich
obrządków chrześcijańskich: wschodnich4 (ortodoksyjnych i będących
w unii z Kościołem katolickim) oraz zachodnich (katolickich5 i protestanc-
kich6), i dlatego stanowi wezwanie głęboko przemawiające za ekumenicz-
nym wymiarem Kościoła. Warto zatem ową historię przywołać.
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2 Por. W.A. J o u g a n: Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła katolickiego.
Lwów 1899, s. 72—73.

3 Por. ibidem.
4 Por. E. M a h e r I s h a q: Trisagion. In: The Coptic Encyclopedia. Ed. A.S. A t i y a.

Vol. 7. New York 1991, s. 2278; R.F.T.: Trisagion. In: Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. A.P.
K a z h d a n. Vol. 3. New York—Oxford 1991, s. 2121.

5 Por. A. L o u t h: Trishagion. In: Theologische Realenzyklopädie. Hrsg. G. M ü l l e r.
Bd. 34. Berlin—New York 2002, s. 122.

6 Por. J. G r o s s: „Pięć słów zrozumiałych...” — obce słowa w liturgii i w śpiewniku ewange-
lickim. „Zwiastun” 2004, nr 15—16, s. 8.



Trishagion7 to nazwa biblijnego „sanctus” opartego na pieśni serafinów
z wizji proroka Izajasza (Iz 6, 3; por. również Ap 4, 8), śpiewanego od IV
wieku na początku Anafory8. Jego tekst w języku greckim brzmi: „Hagios ho
Theos, hagios ischyros, hagios athanatos, eleison hymas” (co się tłumaczy
na język polski właśnie jako: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmier-
telny, zmiłuj się nad nami”). Autorstwo i dokładny czas powstania tej anty-
fony nie jest do końca wyjaśniony. Jedni komentatorzy wskazują
Euchologion Seraphiona z Thumis9, inni zaś Liber Heraclidis Nestoriusza10

jako pierwsze zapisane świadectwo istnienia i używania tej aklamacji. Pew-
ne jest natomiast, że już w V wieku Trishagion był powszechnie używany
jako istotny element w liturgiach wschodnich (np. w bizantyjskiej liturgii
eucharystycznej św. Jana Chryzostoma11, w której poprzedza czytanie Pisma
św.). Trishagion był równocześnie coraz częściej używany w procesyjnym
Troparionie w Konstantynopolu, prawdopodobnie jako refren śpiewany po
wersetach psalmu antyfonalnego. Często jako śpiew towarzyszył też procesji
(na wejście) rozpoczynającej Eucharystię12. Zgodnie z tradycją bizantyjską,
Trishagion wszedł do użytku liturgicznego w czasach biskupa Konstantyno-
pola Proclusa (434—446)13.

Jako że początki tej antyfony owiane są tajemnicą, pojawiło się wiele le-
gend dotyczących jej powstania. Często wskazuje się w nich na bezpośred-
nią ingerencję samych niebios. Jedną z legend zapisał w XIII wieku pisarz
koptyjski Ibn Siba’. W swym Kita

_
b al-Jawharah zanotował, że Józef z Ary-

matei i Nikodem podczas pochówku ciała Chrystusa słyszeli aniołów śpie-
wających: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”. Podczas
słów „Święty Nieśmiertelny” Chrystus otwarł oczy. Wtedy Józef i Nikodem
powiedzieli: „Ty, który zostałeś ukrzyżowany za nas, zmiłuj się nad
nami”14.
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7 W literaturze występują dwie wersje pisowni: Trisagion lub Trishagion; różnica wynika
z pomijania przydechu w greckim słowie „hagios”. W moim artykule posługuję się typową
dla polskiej literatury formą: Trishagion. Inna pisownia występuje jedynie w cytatach.

8 Por. R.F.T.: Trisagion..., s. 2121.
9 Euchologion to księga liturgiczna zawierająca teksty mszy św. i sakramentów (odpo-

wiednik sakramentarza w Kościele zachodnim), wiążąca się z Seraphionem, który w latach
339—362 był biskupem w Thumis (Dolny Egipt); por. B. N a d o l s k i: Liturgika. T. 4: Eu-
charystia. Poznań 1992, s. 30—31.

10 Por. A. L o u t h: Trishagion..., s. 122.
11 Liturgia św. Jana Chryzostoma (Złotoustego) opracowana w IV wieku w Kościele kon-

stantynopolitańskim była redakcją syryjskiej (antiocheńskiej) Anafory Dwunastu Apostołów;
zawierała skrócone modlitwy eucharystyczne. Por. E. P r z y b y ł : Prawosławie. Kraków
2000, s. 116.

12 Por. R.F.T.: Trisagion..., s. 2121.
13 Por. E. M a h e r I s h a q: Trisagion..., s. 2278.
14 Por. ibidem.



Ibn Siba’ podał również, że Trishagion był powtarzany trzykrotnie zgod-
nie z liczbą Trójcy Świętej i że słowo „święty” jest w antyfonie śpiewane
dziewięć razy zgodnie z liczbą dziewięciu chórów anielskich, których modli-
twa w niebie jest prototypem modlitwy Kościoła. Odtąd dostojnik kościelny
(jest nim najstarszy kapłan, biskup lub patriarcha) jako głowa istot ziem-
skich sam zaczyna pierwszy werset Trishagionu, a lud odpowiada resztę15.

Interesująco przedstawia się również historia interpretacji Trishagionu,
który „został wciągnięty” w spory teologiczne wokół natury Jezusa. Na so-
borze chalcedońskim w 451 roku w związku z herezją tzw. monofizytów
określono prawdę, że w Jezusie Chrystusie istnieje równocześnie Boska
i ludzka natura bez rozdzielenia i bez zmieszania16. Tam też interpretowano
Trishagion jako formułę odnoszącą się do całej Trójcy Świętej. Również bi-
zantyjscy komentatorzy, począwszy od Germanosa I, interpretują hymn
jako skierowany do trzech Osób Trójcy. Prawdy soboru chalcedońskiego nie
wszyscy jednak przyjęli. Piotr Folusznik (zm. 488), monofizycki patriarcha
Antiochii, dodał do Trishagionu (ok. 468—470) po słowach „Święty Nie-
śmiertelny” formułę: „który został za nas ukrzyżowany”. Monofizycka for-
muła — zachowana m.in. w inskrypcji znalezionej w pobliżu Antiochii —
skierowała zatem cały Trishagion wprost i tylko do Chrystusa17. Ta różnica
w rozumieniu i interpretacji Trishagionu doprowadziła do trwających wiele
lat starć teologicznych obrońców i przeciwników dekretów chalcedońskich.
W rezultacie wmieszania się w spór cesarza Anastazjusza I doszło w 512
roku do czterodniowych zamieszek w Konstantynopolu. Dopiero pojawie-
nie się cesarza bez nakrycia głowy i bez diademu w hipodromie spowodo-
wało zakończenie zamieszek i wyciszenie sporu18.

Do dziś zatem istnieją wersje trynitarne (np. bizantyjskie) i chrystolo-
giczne (np. koptyjskie) Trishagionu. Jedna z uroczystych form bizantyjskich,
używana w nieszporach Wigilii Bożego Narodzenia, brzmi: „Święty Boże,
Ojcze bez początku, Święty Wszechmocny, Synu, który przyjąłeś ciało,
Święty Nieśmiertelny, Duchu Święty Pocieszycielu, święta Trójco, chwała To-
bie”19.

Trishagion jest również używany w nabożeństwie Kościoła koptyjskiego,
należącego do rodziny obrządków aleksandryjskich, ale śpiewany jest on
tam w wersji bardziej rozbudowanej. Brzmi ona następująco (wersy 1—5 są
w języku greckim, 6—10 w koptyjskim):
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15 Por. ibidem.
16 H.J.D. D e n z i n g e r, H. H o p i n g, P. H ü n e r m a n n: Enchiridion symbolorum de-

finitionem et declarationum de fidei et morum / Kompendium der Glaubensbekenntnisse und
kirchlichen Lehrentscheidungen. Freiburg im Breisgau 2001, [302].

17 Por. R.F.T.: Trisagion..., s. 2121.
18 Por. A. L o u t h: Trishagion..., s. 123.
19 Menaion na 24 grudnia; por. A. L o u t h: Trishagion..., s. 123.



(1) Święty Boże, Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny,
który narodziłeś się z Dziewicy,
zmiłuj się nad nami.
(2) Święty Boże, Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny,
któryś został za nas ukrzyżowany,
zmiłuj się nad nami.
(3) Święty Boże, Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny,
który zmartwychwstałeś i wstąpiłeś do nieba,
zmiłuj się nad nami.
(4) Chwała niech będzie Ojcu,
Synowi i Duchowi Świętemu,
tak jak było na początku,
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
(5) Święta Trójco,
zmiłuj się nad nami.
(6) Przenajświętsza Trójco,
zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco,
zmiłuj się nad nami.
(7) Panie, przebacz nam nasze grzechy,
Panie, przebacz nam nasze niegodziwości,
Panie, przebacz nam nasze wykroczenia.
(8) Nawiedź Panie Twój lud,
ulecz ich przez Twe Święte Imię.
Naszym ojcom i naszym braciom,
którzy już posnęli,
Panie daj odpoczynek ich duszom.
(9) Bezgrzeszny Boże,
zmiłuj się nad nami;
Bezgrzeszny Boże
pomóż nam, usłysz naszą modlitwę.
(10) Przez właściwą tylko Tobie
chwałę i potęgę i potrójną świętość [Trisagion]:
Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się,
Panie, pobłogosław nam. Amen20.
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20 Por. E. M a h e r I s h a q: Trisagion..., s. 2278.



Wybór wersów Trishagionu zależy od rodzaju nabożeństwa i obchodzo-
nego święta. Wersy 1—10 są na przykład recytowane podczas godzin kano-
nicznych, podczas gdy wersy 1—5 śpiewa się w liturgii eucharystycznej
przed odczytaniem (ewentualnie odśpiewaniem) Ewangelii. Od Wigilii
Bożego Narodzenia do Święta Obrzezania Pańskiego (1 stycznia) śpiewa się
trzykrotnie pierwszy werset, a potem wersy 4 i 5 (tzn. bez wersu 2 i 3)21.

Paul Evdokimov wspomina o dwukrotnym użyciu Trishagionu we
współczesnej liturgii prawosławnej. Podczas nieszporów, które prowadzą od
Starego do Nowego Testamentu, Trishagion rozbrzmiewa na zakończenie
przed modlitwą do Trójcy Świętej22. Trishagion stanowi też część liturgii ka-
techumenów23. Liturgiczny czas Trishagionu nacechowany jest adoracją.
Evdokimov pisze: „Kapłan odmawia w czasie »Trisagionu« modlitwę: »Boże
Święty, który w świętych spoczywasz, który po trzykroć świętym głosem,
przez Serafiny jesteś opiewany i przez Cherubiny chwalony; i przez wszyst-
kie Moce niebieskie wielbiony... któryś nas niegodnych i pokornych sług
Twoich godnymi uczynił także w tym czasie stanąć przed chwalą świętego
ołtarza Twojego i należne Ci uwielbienie i chwalę oddawać. Ty sam, o Panie,
przyjmij z grzesznych ust naszych tę pieśń trzykroć świętą... albowiem Tyś
jest Święty, Boże nasz, i Tobie chwałę zasyłamy Ojcu i Synowi i Świętemu
Duchowi...«. Kapłan bije trzy pokłony, odmawiając Trishagion, które śpiewa
chór: »Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad
nami«. Ten hymn jest jakby otwartym przedsionkiem na tajemnicę Trójcy
Świętej, z którego w przepychu liturgicznego uwielbienia przychodzi ku
nam Chrystus i ukazuje się wiernym”24.

Trishagion został także przejęty przez Kościół zachodni. W obrządkach
galijskim i mozarabskim występuje najczęściej, podobnie jak w liturgii
wschodniej, jako śpiew przed Ewangelią, towarzyszący procesji z ewangelia-
rzem25. W wieku XI Trishagion pojawił się także w obrządku rzymskim w li-
turgii Wielkiego Piątku podczas Adoracji Krzyża26, jest tam śpiewany aż do
czasów nam współczesnych na przemian z improperiami27. Śpiew ten (Tris-
hagionu i improperiów), jak pisze ksiądz Józef Sroka, stanowi „z jednej
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21 Por. ibidem.
22 P. E v d o k i m o v: Prawosławie. Tłum. J. K l i n g e r. Warszawa 1964, s. 272.
23 Pierwsza część Eucharystii — odpowiednik Liturgii Słowa w liturgii rzymskiej. To od-

dzielenie „dokonało się w czasach, kiedy przygotowujący się do przyjęcia sakramentu chrztu
(katechumeni) nie mogli brać udziału w Liturgii eucharystycznej”. E. P r z y b y ł: Prawo-
sławie. Kraków 2000, s. 121.

24 P. E v d o k i m o v: Prawosławie..., s. 287.
25 Por. B. N a d o l s k i: Liturgika..., s. 146.
26 Por. E.J. G r a t s c h: Trisagion. In: New Catholic Encyclopedia. Ed. B.L. M a r t h a l e r.

2nd ed. Vol. 14. Detroit 2003, s. 209.
27 Improperia to oskarżenia ludu, który nie odpowiada na działanie Boga w Chrystusie.

Najbardziej znane Improperia to „Ludu, mój ludu”.



strony tajemnicę niezgłębionej miłości Pana, umierającego za każdego czło-
wieka i objawiającego mu swą litość, a z drugiej strony wyrzut pod adresem
ludu, który nie odpowiada na działanie Boga w Chrystusie”28. Tekst, które-
go my dziś używamy w liturgii Wielkiego Piątku, choć sięgający korzeniami
Starego Testamentu (Am 2, 6—10; Iz 5, 1—7; Mi 6, 3—5), został połączony
w całość dopiero w piętnastowiecznych wydaniach mszału29.

Muzyczny rezonans suplikacji Święty Boże
w wybranych utworach kompozytorów polskich
XX wieku od Szymanowskiego do Pendereckiego

Melodia suplikacji jako cytat muzyczny

Suplikacje, zwłaszcza ich motyw melodyczny, o charakterze niemal re-
cytatywnym (dodajmy, że przez wieki mający kilka wariantów), oraz wspól-
notowy charakter wykonywania, obdarzone są silnym ładunkiem
znaczeniowym. Jednym z nich jest konotacja sprawy narodowej, co po-
świadcza następujący cytat: „Błogosławiona pieśń — pisał Józef Sikorski po
wykonaniu Święty Boże Feliksa Dobrzyńskiego — z której tyle modlitwy i po-
kory muzyką się wyrwało; wielkie to serce, które umiało zestrzelić w sobie
boleść całego ludu”30.

Modlitwa suplikacji wywierała też wielokrotnie duże wrażenie na kom-
pozytorach uczestniczących w nabożeństwach ją wykorzystujących. Szyma-
nowski, na przykład, w artykule Na marginesie „Stabat Mater” pisał: „Bądź
co bądź muzyka liturgiczna opiera się na tych samych zawsze tekstach, któ-
re są raczej głęboko ideowym niż specyficznie poetyckim elementem dane-
go utworu. Dzięki temu, być może — przyznaję ze skruchą — śpiewane
gdzieś w wiejskim kościółku Święty Boże czy ulubione moje Gorzkie żale,
których każde słowo jest poetycko żywym organizmem dla mnie, stokroć
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28 J. S r o k a: Liturgia Wielkiego Piątku Męki Pańskiej. „Anamnesis” 2001, nr 25, s. 28—30.
29 Por. ibidem.
30 J. S i k o r s k i: Wspomnienia koncertowe. „Biblioteka Warszawska” 1852, T. 3, s. 579,

podaję za: A. N e u e r: [Wstęp do:] K. S z y m a n o w s k i: Dzieła. Seria C. T. 17. [Red.
tomu A. N e u e r]. Kraków 1987, s. XXI.



silniej zawsze poruszały we mnie instynkt religijny niż najkunsztowniejsza
msza łacińska”31.

I pewnie z tych dwóch powodów suplikacje znalazły swój rezonans
w polskiej twórczości artystycznej w postaci tzw. szeroko pojętej strategii cy-
towania32. Obecność cytatu w dziele muzycznym stanowi bowiem (jako
swego rodzaju część strategii stylizacji33) kompozytorskie „świadectwo sto-
sunku do określonego »obcego« stylu, czyli rezultat dynamicznej, aktywnej
relacji intersemiotycznej (międzystylowej)”34.
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Przykład 1. Suplikacje „Święty Boże”. Cyt. za: Exultate Deo, śpiewnik mszalny. Wyd. 8. Katowi-
ce: „Światło-Życie”, 1998, s. 609 (pierwodruk w: ks. M.M. M i o d u s z e w s k i:
Śpiewnik kościelny. Kraków 1838—1853).

31 K. S z y m a n o w s k i: Na marginesie „Stabat Mater”. W: I d e m: Pisma. T. 1: Pisma
muzyczne. Kraków 1984, s. 371.

32 O strategiach muzycznego cytowania pisali w polskiej muzykologii m.in. Z. L i s s a:
Szkice z estetyki muzycznej. Kraków 1965, s. 269—315; K. T a r n a w s k a - K a c z o -
r o w s k a: Cytat muzyczny. Zarys problematyki. „Muzyka” 1998, nr 3, s. 7—49; Spotkania mu-
zyczne w Baranowie. 2/I: Muzyka w muzyce. Kraków 1980; M. T o m a s z e w s k i: Muzyka
Chopina na nowo odczytana. Kraków 1996, szczególnie rozdział: Obecność muzyki Chopina
w twórczości rówieśników i następców, s. 107—136.

33 Por. S. B a l b u s: Między stylami. Kraków 1993, s. 65.
34 Ibidem.



Umberto Eco35 różnicuje taki intertekstualny dialog pomiędzy tekstem
aktualnym a tekstem zapożyczonym (przenosząc na grunt muzyczny dialog
między aktualnym sposobem i kształtem wypowiedzi kompozytora a przy-
wołaniem jakiejś zapożyczonej myśli w postaci cytatu muzycznego) na dwie
kategorie (w zależności od użytej strategii kompozytorskiej):
— nagłe użycie cytatu (cytat stanowiący kontrast dla dzieła);
— organiczne użycie cytatu (cytat niejako potwierdza ideę całej kompozycji)

— tu mieszczą się te utwory, w których kompozytor także samym tytułem
sugeruje wyraźne nawiązanie do „czegoś innego”, a cytowana muzyka to
nawiązanie wyraźnie potwierdza.
Stanisław Balbus, omawiając stylizację na gruncie literatury, uznaje ją za

rodzaj „gry” z tradycją. Jak pisze badacz, stylizacja jest rodzajem „gry” z tra-
dycją, z językiem tej tradycji, „gry” prowadzonej z pozycji „języka” tradycji
aktualnej”36. Podmiotem tej gry „jest więc zaktualizowany otwarty system
tradycji współczesnej, jej przedmiotem (a właściwie uprzedmiotowionym
partnerem) zamknięty system tradycji przeszłości”37.

Użyty cytat staje się narzędziem informacji, rodzajem wzorca, wobec
którego został wytworzony współcześnie jawny historyczno-semiotyczny dy-
stans. Zaletą strategii, w której język wzorca staje się zaktualizowany, a rów-
nocześnie wyalienowany, jest możność głębszego wypowiedzenia się twórcy,
możność powiedzenia tego, „czego we własnym języku artystycznym z róż-
nych względów powiedzieć niepodobna”38.

Przywołane w dalszej części artykułu przykłady muzyczne mają ukazać spo-
soby obecności suplikacji Święty Boże w polskiej muzyce artystycznej XX wieku
i powody jej użycia — jako motywu obarczonego funkcją symboliczną.

Karola Szymanowskiego Trzy fragmenty z poematów Jana
Kasprowicza op. 5 (znane również jako Hymny na głos
i fortepian) z 1902 roku

W Trzech fragmentach z poematów Jana Kasprowicza Szymanowski wyko-
rzystał urywki z nowego wówczas zbioru poetyckiego zatytułowanego
Ginącemu światu (wydanego ponownie w 1921 roku wraz ze zbiorem Salve
Regina pod wspólnym tytułem Hymny39). Z czterech poematów Kasprowi-
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35 U. E c o: Strei der Interpretatione. Konstantz 1987.
36 Por. S. B a l b u s: Między stylami..., s. 66.
37 Ibidem.
38 Ibidem, s. 76—77.
39 Podaję za: T.A. Z i e l i ń s k i: Szymanowski. Liryka i ekstaza. Kraków 1997, s. 26.



cza (którego cykl ma „charakter gwałtownej polemiki z chrześcijańską
wykładnią ludzkiego losu”40) Szymanowski pominął dwa pierwsze (apoka-
liptyczny Dies irae oraz erotyzujący Salome) i usunął bluźniercze akcenty
z wybranych wierszy trzeciego i czwartego poematu (kolejno: Święty Boże
i Moja pieśń wieczorna). Wiemy ponadto, że Hymny Kasprowicza „Szyma-
nowski głęboko przeżył w sensie egzystencjalnym i eschatologicznym”41.

Kompozycja Szymanowskiego została wydana w 1928 roku z dedykacją:
„Pamięci Wielkiego Poety Jana Kasprowicza”. Kompozytor pisał o swych
Hymnach w liście do Piwarskiego: „Są to rzeczy pisane już kilka lat temu,
pomimo to jednak, i pomimo że w ogólnych pojęciach o twórczości mu-
zycznej posunąłem się w ostatnich latach w zupełnie innym kierunku, przy-
wiązuję do tych rzeczy wielką wagę, nie tylko subiektywnie jako do
charakterystycznego objawu mojego rozwoju, ale poniekąd i obiektywnie.
Mam przekonanie (nie wiem czy słuszne), że o ile pierwiastek par excellence
twórczy — intuicyjny można brać niezależnie od środków (technicznych)
wyrazu, to ów pierwiastek u mnie objawił się najsilniej i najbezpośredniej
w tych właśnie utworach”42.

Pieśni, jako należące do pierwszego okresu twórczości Karola z Atmy,
stanowią świadectwo koncentracji kompozytora głównie „na dominancie te-
matycznej tekstu”43.

Jak pisze Tadeusz Andrzej Zieliński: „Hymny młodopolskiego poety malują
w tragicznych, przerażających barwach kondycję człowieczą na ziemskim pa-
dole, łącząc apokaliptyczno-symboliczne obrazy z ludową religijnością („Świę-
ty Boże! Święty Mocny, / Święty a Nieśmiertelny, / zmiłuj się nad nami!”) oraz
rzucanym Bogu prometejskim wyzwaniem („A Ty, o Boże! / o Nieśmiertelny! /
o wieńcem owity! / na niedostępnym tronie / siedzisz pomiędzy gwiazdami /
i głową na złocistym spocząwszy Trójkącie, / krzyż trójramienny mając
u swych nóg, / proch gwiazd w klepsydrze przesypujesz złotej”)44.

Trzy pieśni Szymanowskiego noszą kolejno tytuły Święty Boże, Jestem
i płaczę oraz Moja pieśń wieczorna (dwie pierwsze zainspirowane zostały
tym samym poematem Kasprowicza Święty Boże). Stanowią znakomitą ilu-
strację tekstu młodopolskiego poety, łącząc element ludowy z nastrojem re-
ligijnym. Są świadectwem starannego doboru muzycznych środków wyrazu,
podporządkowanych warstwie tekstowej. Deklamacyjna melodyka użyta
przez Szymanowskiego świetnie podkreśla walory wiersza Kasprowicza.

Specyficzne podejście Szymanowskiego do poezji Kasprowicza (o czym
była mowa wcześniej) zaowocowało — jak wskazuje Adam Neuer — nie tyle
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40 A. N e u e r: [Wstęp do:] K. S z y m a n o w s k i: Dzieła..., s. XXI.
41 Ibidem, s. XX.
42 K. S z y m a n o w s k i: Korespondencja. Oprac. T. C h y l i ń s k a. Kraków 1982, s. 201.
43 A. N e u e r: [Wstęp do:] K. S z y m a n o w s k i: Dzieła..., s. XVII.
44 T.A. Z i e l i ń s k i: Szymanowski..., s. 27.



ekspresjonistycznym, ile romantycznym wyrazem pieśni. „[...] mamy tu
tekst, w którym dominują motywy polskiego romantyzmu: motyw wadzenia
się z Bogiem na wzór Improwizacji z Mickiewiczowskich Dziadów i motyw
klęski, widoczny w refrenicznym zaśpiewie suplikacji, w symbolicznym po-
chodzie kwiatów i roślin (w pieśni 2) i w powtarzającym się (w pieśni 1 i 2)
obrazie »pochyłych krzyży, którym na czarne ramiona kracząca siada wrona
i dziobem zmarłe rozsypuje próchno«”45.

Szymanowski zróżnicował cały cykl, podzielił go na część modlitewną
(pieśń 1), dramatyczną (pieśń 2) i liryczną (pieśń 3). Motyw suplikacji
obecny jest w dwóch z nich.

Pierwsza z pieśni, jak wskazuje sam tytuł, opiera się na melodii suplikacji,
która pięciokrotnie powraca niczym refren, za każdym razem inaczej zharmo-
nizowana (jednakże w stałym metrum 3/2, różnym od metrum pozostałych
fragmentów). Mamy tu więc do czynienia z tzw. techniką witrażową46.
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Przykład 2. K. Szymanowski: Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza op. 5. Pieśń pierw-
sza: Święty Boże, takty 17—20 i 41—46. Cyt. za: K. S z y m a n o w s k i: Dzieła.
Seria C. T. 17. Red. [tomu] A. N e u e r. Kraków: PWM, 1987, s. 19 i 21.

45 A. N e u e r: [Wstęp do:] K. S z y m a n o w s k i: Dzieła..., s. XXI.
46 H. L o r k o w s k a: Pieśni solowe na głos i fortepian z pierwszego okresu twórczości Karo-

la Szymanowskiego. „Zeszyty Naukowe PWSM w Poznaniu” 1979, nr 1, s. 53.



Melodia suplikacji, stanowiąca ważny materiał tematyczny tej pieśni, wy-
raźnie dzieli narrację wiersza, niejako „szereguje” muzykę, ale i wprowadza
symboliczny motyw błagalny — w pewnym stopniu daje świadectwo poczu-
cia wspólnoty ludzkiej wobec niedoli (wyakcentowane słowo o charakterze
proszalnym). „Poprzez wprowadzenie do pieśni autentycznej melodii supli-
kacji Święty Boże, którą podsunął tekst Kasprowicza — pisze Neuer —
nastąpiło przesunięcie akcentu, przejście ze sfery osobistego (i pokolenio-
wego) doświadczenia udręki »człowieczego bólu« do uczuciowości zobiek-
tywizowanej, wpisującej podmiot muzyczny w akt zbiorowej modlitewnej
prośby”47.

W drugiej pieśni — najbardziej dramatycznej z tego cyklu — po kulmina-
cji (niejako w kodzie) powraca raz jeszcze fraza melodii Święty Boże z we-
zwaniem błagalnym (fortissimo): „Zmiłuj się nad nami”.

„Suplikacje” stanowią więc niejako konkluzję muzyczną, ale i element
jednoczący oba utwory op. 5 (oparte na jednym i tym samym poemacie Ka-
sprowicza).

Religijno-ludowy charakter „suplikacji” podkreślony jest ponadto w mu-
zyce całego cyklu poprzez użycie „plagalnej harmoniki” (ze znaczącą rolą
akordów subdominantowych), modalną melodykę (frygijską, eolską, li-
dyjską) oraz przez stylizację na mazurka (pieśń 3).

Co więcej, obecność suplikacji w Hymnach Szymanowskiego op. 5
nadała muzyce walor patriotyczny i podniosły ton „chorału narodowego”48

związany przede wszystkim „z niezmienną w dziejach Polski porozbiorowej
konotacją sprawy narodowej”49.
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Przykład 3. K. Szymanowski: Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza op. 5. Pieśń druga:
Jestem i płaczę, takty 73—75. Cyt. za: K. S z y m a n o w s k i: Dzieła. Seria C.
T. 17. Red. [tomu] A. N e u e r. Kraków: PWM, 1987, s. 31.

47 A. N e u e r: [Wstęp do:] K. S z y m a n o w s k i: Dzieła..., s. XX.
48 Ibidem, s. XXI.
49 Ibidem.



Mieczysława Surzyńskiego Improwizacje na temat
polskiej pieśni kościelnej „Święty Boże”

Kompozycja Mieczysława Surzyńskiego została dedykowana Feliksowi
Nowowiejskiemu, a pierwsze polskie jej wydanie ukazało się w 1958 roku,
przygotowane do druku i opracowane przez zasłużonego pedagoga, kompo-
zytora i świetnego organistę — profesora Bronisława Rutkowskiego
(1898—1964). Z zamieszczonego przez Rutkowskiego komentarza dowiadu-
jemy się szczegółów na temat wydań wcześniejszych. Pisze on: „Spośród
utworów organowych Mieczysława Surzyńskiego najbardziej popularne
i rozpowszechnione wśród polskich organistów są: Improwizacje na temat
polskiej pieśni kościelnej Święty Boże. Utwór ten ukazał się w druku u Otto-
na June w Lipsku pod tytułem Improvisationen über ein altes polnisches Kir-
chenlied. Poprzedza go motto w języku greckim: »Święty Boże, Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami«. Wydawnictwo to zostało już
dawno wyczerpane, krążyło jednak wśród polskich organistów bądź w odpi-
sach, bądź w odbitkach światłokopijnych. Są to właściwie mało rozwinięte
wariacje na temat pięknej polskiej pieśni kościelnej, stąd może i nazwa tego
utworu: »Improwizacje«, a nie »Wariacje«. Być może, iż stanowią one odtwo-
rzenie, zapis jednej z improwizacji M. Surzyńskiego, bo jak wiadomo, posia-
dał on wielki talent improwizatorski i często improwizował publicznie na
organach i fortepianie na własne lub podane tematy”50. Rutkowski zamiesz-
cza następnie uwagi wykonawcze: „Obecne wydanie Improwizacji M. Surzyń-
skiego niewiele odbiega od pierwodruku. Zachowaliśmy oznaczenia tempa
i znaków dynamicznych, dodaliśmy natomiast aplikaturę i pedalizację, frazo-
wanie i zmiany manuałów. Zdecydowaliśmy się na ujęcie w »vide« (opusz-
czenie) taktów 64—67; wielokrotne wykonanie Improwizacji w tej postaci
przekonało nas, że utwór wiele na tym zyskuje. Nie znaczy to jednak, że
trzeba niewolniczo trzymać się podanych propozycji wykonawczych”51.

Improwizacje mają przebieg attacca, choć kompozytor wyróżnia w nich
ogniwa zróżnicowane agogicznie: Andante — Moderato — Andante lugubre —
Allegretto — Veloce. Temat niemal stale jest obecny w kompozycji, bądź
w głosie najwyższym, bądź jako basowa podstawa. Pojawia się w różnych
układach fakturalnych — jako melodia z akompaniamentem, jako najwyższy
głos struktur akordowych, jako podstawa dla rozwijanych nad nim figuracji,
bądź (w finalnym Veloce) jako wyłaniający się w postaci najwyższego dźwię-
ku z trzydziestodwójkowych figuracji.
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11 Muzyka...

50 Podaję za: [sh]: Miniatury organowe 51, M. Surzyński: Improwizacje na temat polskiej pie-
śni kościelnej „Święty Boże” op. 38 — komentarz do wydania nutowego [okładka].

51 Ibidem.



Co ciekawe, popularne w latach powojennych Improwizacje „Święty Boże”
Surzyńskiego doczekały się i współcześnie nagrania płytowego: Oremus Pro
Pontifice Nostro Johanne Paulo II z 1998 roku w wykonaniu krakowskiego
Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego świętującego w ten spo-
sób 150. rocznicę swego założenia i 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II.

Jana Adama Maklakiewicza II Symfonia „Święty Boże” op. 20
na baryton, chór mieszany, organy i wielką orkiestrę
z 1927 roku

Utwór Maklakiewicza, podobnie jak Pieśni op. 5 Szymanowskiego, po-
wstał do tekstu zaczerpniętego z poematu Jana Kasprowicza. Pierwsze szki-
ce Symfonii pochodzą jeszcze z Paryża, gdzie kompozytor przebywał w 1927
roku na rocznych studiach. Muzyka została ukończona w Skowronach już
po powrocie Maklakiewicza do kraju 19 sierpnia 1927 roku52. Jest to kom-
pozycja jednoczęściowa niezachowująca konstrukcyjnych cech symfonii.
Z tego powodu, przy uwzględnieniu aparatu wykonawczego utworu, symfo-
nię określa się często mianem poematu symfonicznego lub kantaty.

Symfonia „Święty Boże” Maklakiewicza powstała pod wyraźnym wpły-
wem Szymanowskiego i stanowi swoisty hołd kompozytora dla swego
nauczyciela (Maklakiewicz prawdopodobnie znał pieśni op. 5 Szymanow-
skiego, które choć wówczas jeszcze niewydane, musiały wywrzeć wrażenie
na młodym twórcy i stąd ten wyraźnie aluzyjny tytuł). Z pism samego Ma-
klakiewicza wiemy, że źródłem inspiracji dla niego były III Symfonia „Pieśń
o nocy” op. 27 oraz Stabat Mater Szymanowskiego. Kompozytor pisał: „Moja
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Przykład 4. M Surzyński: Improwizacje na temat polskiej pieśni kościelnej „Święty Boże”, takty
1—4. Cyt. za: [sh]: Miniatury organowe. [T.] 51: M. S u r z y ń s k i: Improwizacje
na temat polskiej pieśni kościelnej „Święty Boże” op. 38. Kraków: PWM, [b.r.], s. 3.

52 M. W a c h o l c: Jan Adam Maklakiewicz. Warszawa 2000, s. 172.



Symfonia „Święty Boże”, którą w owym czasie rozpocząłem, była hołdem
bezpośredniego uwielbienia, spłaconym geniuszowi Szymanowskiego. [...]
Moja symfonia wyszła w swej koncepcji z świata wzruszeń Stabat Mater.
Trudno opisać, jakie głębokie wrażenie partytura ta wywarła na mnie”53.

Biografka Maklakiewicza Maria Wacholc zaznacza: „Wpływ Szymanow-
skiego widoczny jest tu przede wszystkim w harmonice, wykraczającej poza
ramy tonalności dur-moll, a także w kształtowaniu wątku melodycznego
i w fakturze, dla której charakterystyczny jest podział poszczególnych in-
strumentów smyczkowych na 2, 3 lub nawet 4 grupy”54.

Prawykonanie Symfonii odbyło się 10 lutego 1928 roku w Filharmonii
Warszawskiej. Wykonawcami byli: Orkiestra Filharmoniczna pod dyrekcją
Grzegorza Fitelberga oraz chóry „Harfy” przygotowane przez Wacława Lach-
mana. Solistą był Jan Romejko, partię organową zaś realizował Bronisław
Rutkowski. Prawykonanie Symfonii spotkało się z zachwytem obecnego na
koncercie Karola Szymanowskiego. W „Kurierze Porannym” następnego
dnia ukazała się jego entuzjastyczna recenzja — jedyna zresztą recenzja, jaką
kompozytor kiedykolwiek napisał. Czytamy w niej: „Na wczorajszym symfo-
nicznym koncercie w Filharmonii przeżyliśmy przejmującą chwilę. [...] Pa-
miętamy sprzed kilku lat nieśmiałe początki młodego kompozytora: pieśni
z orkiestrą, wariacje symfoniczne i in. Zdawało się wówczas, iż poprawny
akademizm, wyniesiony ze szkoły, jest niejako wyrazem jego artystycznego
oblicza. Jakże olbrzymią drogę przebył on od tego czasu! Wykonane wczoraj
dzieło było w istotnym tego słowa znaczeniu rewelacją, rewelacją nie tylko
głębokiego, wewnętrznego przeżycia, lecz i opanowania materiału. Ogromny
zespół: wielka orkiestra, chór, śpiew solo, organy, różnorodne te elementy
podporządkowane są surowej dyscyplinie, idą w strojnym szeregu, nie
wyłamując się spod twórczego nakazu, określającego zasadniczy ich kieru-
nek »konstruktywny«, formotwórczy charakter utworu jest oczywisty. Żad-
nej »improwizacji«, żadnej chęci łatwego dotarcia do »serca« publiczności!
Ascetyczny niemal chłód i powaga znamionują to młodzieńcze dzieło. I to
jest źródłem radości dla tych, którym drogi jest dalszy rozwój muzyki na-
szej. Dzieło to bowiem, podkreślając w najgłębszym swym wyrazie katego-
ryczną, rasową swą »polskość« w dziedzinie »metier« stoi na europejskim
poziomie, to znaczy nie przeciwstawia się tępym, zaściankowym uporem
współczesnym, ogólnoludzkim zdobyczom, a przeciwnie: idzie wytrwale
i świadomie po linii wzbogacenia ich wartości. Jest to zdaniem moim jedyna
formuła rozwiązująca zagadnienie dzisiejszej polskiej twórczości”55.
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53 J. M a k l a k i e w i c z: Co zawdzięcza Szymanowskiemu młoda muzyka polska. [Ankie-
ta]. „Muzyka” 1937, R. 14, nr 4/5, s. 134 (SP-12).

54 M. W a c h o l c: Jan Adam Maklakiewicz..., s. 172.
55 K. S z y m a n o w s k i: Przedstawiciel młodej twórczości muzycznej. O jednym z najmłod-

szych kompozytorów. „Kurier Polski” 1928, R. 52, nr 42, s. 3.



Obok entuzjastycznej recenzji Szymanowskiego — która wysuwała Makla-
kiewicza na czołowe miejsce wśród kompozytorów młodej generacji — uka-
zały się na łamach tego samego „Kuriera Porannego” także opinie
niepochlebne, napisane przez Juliusza Wertheima i Karola Stromengera. Na
łamach „Muzyki” o nowym dziele wypowiadał się natomiast Mateusz Gliński.
W jego recenzji czytamy: „Strona ideowa muzyki Maklakiewicza nie przed-
stawia się jeszcze w sposób dojrzały. Stosunek muzyki do obranego tematu
jest dość luźny; monumentalne zakończenie nie spaja się organicznie z roz-
wojem wątku tematycznego, który przeważnie określa się wskazaniami logiki
czysto-muzycznej; tytuł Święty Boże, mimo kilku zwrotów stylizowanych ar-
chaicznie w duchu muzyki kościelnej, wydaje się nieco sztucznym”56.

Choć Gliński zauważa, iż „dzieło Maklakiewicza jeszcze nie świadczy
o całkowitym zwycięstwie ducha twórcy nad oporną materią tworzywa”57,
to przyznaje także: „Imponuje ono jednak powagą i skupieniem stylu, i sze-
rokim rzutem wewnętrznej rozbudowy. Zalety te sprawiły, że symfonia, acz-
kolwiek oparta na tematyce niedostatecznie wyrazistej, i w niektórych
momentach nieco przeładowana, wywarła jednak potężne wrażenia. Za-
świadczyła ona wymownie, że spodziewać się można od jej autora do-
niosłych czynów w dziedzinie rodzimej muzyki symfonicznej”58.

Warto jeszcze odnotować, że z kolei Jarosław Iwaszkiewicz w liście od
żony Anny, insynuując, że Szymanowski nie był obecny na prawykonaniu
Symfonii Maklakiewicza (co jest nieprawdą59), miał użyć następujących
słów: „Karol Szymanowski na niesłyszane, podług danych, których mu
udzielił (przy mnie u Spiessa) Fitelberg [...], napisał recenzję o nowym pa-
skudztwie Maklakiewicza (pochlebna bardzo, bo to jego uczeń), z pominię-
ciem Stromengera, który jest oficjalnym recenzentem »Kuriera Porannego«,
przy pomocy Szmolcówny, bo siostrzenica Fryzowej; wsuwając do »Poran-
nego« tę recenzję, która się zjawiła z niepochlebną recenzją Stromengera”60.

W Symfonii Maklakiewicza na obecność motywu Święty Boże wskazuje więc
już sam jej tytuł („nieco sztuczny” — jak zauważa Gliński), a także zawarte
w muzyce archaiczne zwroty wskazujące na jej pochodzenie ze śpiewów ko-
ścielnych (wraz z melodią suplikacji). Znów zatem obecność cytatu (przy-
wołanego także tytułem) odsyła słuchacza zarówno do „owego czegoś więcej”:
do tradycji religijnej, ale i — aluzyjnie — do twórczości Szymanowskiego.
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56 M. G l i ń s k i: Nowe kompozycje. Symfonia „Święty Boże” J.A. Maklakiewicza. Koncerty
symfoniczne i kameralne. „Muzyka” 1928, R. 5, nr 2, s. 75.

57 Ibidem, s. 76.
58 Ibidem.
59 M. W a c h o l c: Jan Adam Maklakiewicz..., s. 175.
60 Fragment listu J. Iwaszkiewicza do A. Iwaszkiewiczowej z dnia 12 lutego 1928 r. Cyt. za:

S. G o l a c h o w s k i: Tablice chronologiczne do życia i twórczości Karola Szymanowskiego. W:
Z życia i twórczości Karola Szymanowskiego. Red. J.M. C h o m i ń s k i. Kraków 1960, s. 285.



Andrzeja Panufnika Koncert fortepianowy z 1962 roku

Pierwsza wersja Koncertu fortepianowego Panufnika (trzyczęściowa) zo-
stała skomponowana w latach 1961/1962 (zamówiona przez Feeney Trust,
miała swe prawykonanie w Birmingham). W 1972 roku dzieło zostało
zrewidowane i skrócone do dwóch części Molto tranquillo i Molto agitato, na-
tomiast w roku 1982 twórca dodał Entratę jako nową, zaledwie czterominu-
tową część pierwszą. Ostateczna wersja Koncertu została wykonana 8 lipca
1983 roku przez Johna Ogdona i BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją
kompozytora w Studio BBC w Londynie61.

To właśnie druga, a zarazem główna część tego utworu — zdaniem Tade-
usza Kaczyńskiego — zawiera wyraźną reminiscencję suplikacji Święty
Boże62; co więcej, niemal w całości oparta jest na incipicie tego hymnu, iden-
tycznym melodycznie, lecz zmienionym (z wyjątkiem samego początku par-
tii fortepianowej) rytmicznie63.

O związkach z hymnem Święty Boże kompozytor nie wspomina,
w sporządzonej przez niego nocie czytamy natomiast: „Część druga jest
niezwykle spokojnym i kontemplacyjnym dialogiem pomiędzy solistą
i orkiestrą (a jednocześnie w ramach orkiestry zachodzi kolejny dialog po-
między instrumentami dętymi a smyczkami). Używałem tu formy palindro-
micznej64, tworząc pewnego rodzaju liryczną geometrię w celu uwydatnie-
nia medytacyjnych i refleksyjnych uczuć. W odniesieniu do muzycznego
materiału tej części, narzuciłem sobie ścisłą dyscyplinę, bazując na inter-
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Przykład 5. A. Panufnik: Koncert fortepianowy, motyw inicjalny. Cyt. za: E. S i e m d a j: An-
drzej Panufnik, twórczość symfoniczna. Kraków: Akademia Muzyczna, 2003,
s. 101.

61 Informacje według noty kompozytorskiej zamieszczonej w: E. S i e m d a j: Andrzej
Panufnik, twórczość symfoniczna. Kraków 2003, s. 100; por. także: B. B o l e s ł a w s k a: Pa-
nufnik. Kraków 2001, s. 236—239.

62 T. K a c z y ń s k i: Andrzej Panufnik i jego muzyka. Warszawa 1994, s. 33.
63 Ibidem, s. 136.
64 Palindrom (gr. palindromos — ‘biegnący na powrót’) — wyraz lub zdanie brzmiące tak

samo przy czytaniu z lewej strony do prawej, jak i odwrotnie). Podaję za: Słownik wyrazów
obcych. Red. J. T o k a r s k i. Warszawa 1971, s. 543.



wałach małej i wielkiej sekundy jako na »brzmieniu podstawowym«, w ra-
mach szkieletu będącego konstrukcją lustrzaną. Na samym początku części
linia melodyczna rozwija się stopniowo, etapami, lecz zanim dojdzie do
końca części osiąga płynność: 2 takty plus 2 takty w inwersji, zakończone
3 taktami powtórzonymi w inwersji i augmentacji do 5 [...] taktów”65. Zda-
niem Beaty Bolesławskiej, „niewątpliwie właśnie kontemplacyjna część środ-
kowa jest najważniejszym ogniwem tego utworu, o niezaprzeczalnej urodzie
i delikatności brzmienia fortepianu na tle lirycznej partii orkiestry”66.

Analizująca Koncert Panufnika Ewa Siemdaj pisze, iż w toku części drugiej
„wyznaczyć można trzy fazy, zorganizowane przy pomocy struktur palindro-
micznych: exposition, evolutio, ripreso. Uporządkowanie przebiegu faz skraj-
nych, w odniesieniu do fazy środkowej, odbywa się według kilku osi symetrii
nakładających się elizyjnie — końcowy fragment jednego palindromu jest
początkiem nowego. Przebieg muzyczny tego »kontemplacyjnego dialogu«
buduje się poprzez sekwencyjne przeprowadzenia frazy muzycznej, opartej
na materiale nowej komórki. Elementem formotwórczym drugiej części staje
się kolorystyka homogenicznego brzmienia fortepianu zestrojonego z wy-
dzielonymi instrumentami orkiestry. Z uczestników tutti tworzone są układy
selektywne, świadczące o zachodzącym w utworach symfonicznych kompo-
zytora procesie indywidualizacji instrumentów orkiestry”67.

W Koncercie fortepianowym Panufnika motyw suplikacji staje się zatem
elementarnym punktem wyjścia zbudowania podstawowej części kompozy-
cji. I chociaż sam kompozytor w jawny sposób nie sugeruje tu czerpania
z melodyki Święty Boże, to semiotycy znają przypadek komunikowania cze-
goś bez świadomości czynienia tego. I zdaje się właśnie taki przypadek ma
tu miejsce, bo skoro T. Kaczyński dosłuchał się tu motywiki Suplikacji, to
pewnie dostrzegą ten związek i inni odbiorcy. Stąd już zaś dalej droga pro-
wadzi ku odpowiednim skojarzeniom i konotacjom...

Krzysztofa Pendereckiego Polskie Requiem na głosy solowe,
chór i orkiestrę (1980—1984)

Utwór zgodnie z tradycją gatunku oparty jest na wybranych tekstach
łacińskiej mszy za zmarłych. Jednak, jak zauważa Regina Chłopicka, „wybór
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65 Por. nota kompozytorska w Impuls and Design in my music. London 1974, s. 19; podaję
za: E. S i e m d a j: Andrzej Panufnik, twórczość symfoniczna..., s. 101.

66 B. B o l e s ł a w s k a: Panufnik..., s. 239.
67 E. S i e m d a j: Andrzej Panufnik, twórczość symfoniczna..., s. 104.



tekstów jest specyficzny. Po pierwsze kompozytor wybiera teksty o charak-
terze poetyckim swobodne (oparte o psalmowe struktury paralelne) lub re-
gularnie rymowane (sekwencja Dies irae) oraz teksty zawierające dużą ilość
powtórzeń podkreślających obrzędowy charakter tekstu. Są to repetycje we-
zwań czy zwrotów modlitewnych (Kyrie i Agnus Dei), powroty repryzowe
(powrót antyfony Requiem aeternam w Introitus) czy złożone konstrukcje
formalne (responsorium Libera me, Domine). Po drugie — wybór obejmuje
głównie teksty, które wyraziście odnoszą się do symbolicznych sfer światła
i ciemności, które stanowią punkty odniesienia dla człowieka rozpamię-
tującego swój los, rozdartego między strachem i rozpaczą a wiarą i na-
dzieją”68.

Chłopicka wyróżnia w Polskim Requiem cztery wymiary muzyki, cztery
sfery symbolicznych znaczeń69. Pierwsza, związana z wizją Sądu Ostatecz-
nego, tworzy muzyczny teatr grozy i uobecniana jest poprzez sekwencję
Dies irae i responsorium Libera me Domine. Drugą stanowią odniesienia do
modlitwy wspólnoty o charakterze teatru obrzędowo-misteryjnego. W sfe-
rze trzeciej mieści się indywidualny los człowieka wyrażany poprzez jego
uczucia i emocje. Wymiar czwarty jest „polski” i stanowi świadectwo zako-
rzenienia kompozytora „w historii jego czasu i sytuacji hic et nunc”70.

Fragment melodii Święty Boże wprowadzony został przez Pendereckiego
w części Recordare Jesu pie, ujętej w formę wielkiej passacaglii. Pod wzglę-
dem strukturalnym „Passacaglia — Recordare, w której funkcje tematu pełni
cytat z błagalnych suplikacji Święty Boże, reprezentuje odmianę lamentu
nawiązującą do barokowej arii lamento z partią instrumentów obbligato. Ter-
cjowo-sekundowy temat passacaglii ma dwa specyficzne kontrapunkty: wo-
kalny — oparty na tekście łacińskim Recordare Jesu pie, i instrumentalny —
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Przykład 6. K. Penderecki: Polskie Requiem — Recordare, Jesu pie. Cyt. za: K. P e n d e r e c k i:
Recordare, Jesu pie... Kraków: PWM, Mainz: B. Schott’s Söhne, 1987, s. 5.

68 R. C h ł o p i c k a: Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum. Kraków 2000, s. 101.
69 Por. ibidem, s. 102.
70 Por. ibidem.



oparty na motywie westchnieniowym w ekspresywnym recytatywie altówki
przejętym w zakończeniu przez skrzypce”71.

Obecność suplikacji Święty Boże mieści się ponadto w trzech wymienio-
nych tu sferach znaczeniowych muzyki. Pomaga w tworzeniu kręgu
misteryjno-obrzędowego, będącego przeciwieństwem teatru grozy („Obrzę-
dowy, rytualny charakter narracji potęgują liczne repetycje na wyróżnionych
słowach tekstu: przyciszona litanijna recytacja w Requiem aaternam i Lux
aeterna, uporczywe powroty głównego motywu w Agnus Dei (motyw wes-
tchnieniowy rozszerzony o intonacje prośby), powtórzenia tematu Święty
Boże”72), jest dramatyczną wypowiedzią przynależną do sfery indywidual-
nych uczuć i emocji człowieka „przeżywającego swój los, postawionego
wobec problemu kruchości egzystencji”73, wreszcie przez konotacje patrio-
tyczne (hymn Święty Boże w polskiej tradycji narodowej i religijnej był śpie-
wany w momentach zagrożenia) stanowi świadectwo głębokiego osobistego
stosunku Krzysztofa Pendereckiego do losów ojczyzny z czasów wprowa-
dzenia w niej stanu wojennego (spełniając także funkcję „ku pokrzepieniu
serc”).

Krzysztofa Pendereckiego Pasja według św. Łukasza
z 1965 roku

Passio et mors Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam Pendereckiego
to utwór na trzy głosy solowe, recytatora, chór chłopięcy, trzy chóry mie-
szane i orkiestrę symfoniczną, opatrzony dedykacją „mojej żonie Elżbiecie”.
Pasja powstała w latach 1962—1965, na zamówienie Westdeutscher Rund-
funk, związane z obchodami 700-lecia katedry w Münster. 30 marca 1966
roku właśnie w tym miejscu odbyło się jej prawykonanie74.

Podstawę utworu stanowi oryginalny tekst Ewangelii według św. Łukasza,
którego pokaźne fragmenty zostały uzupełnione trzema cytatami „ważnymi
z punktu widzenia dramaturgii tekstu”75 z Ewangelii według św. Jana.

Rozważając technikę organizacji materiału dźwiękowego i zasady
kształtowania narracji muzycznej, Regina Chłopicka zwraca uwagę na
nawiązania „do litanijnej i psalmowej recytacji chorałowej, do techniki orga-
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71 Ibidem, s. 107.
72 Por. ibidem, s. 105.
73 Por. ibidem, s. 107.
74 Por. ibidem, s. 31.
75 Ibidem, s. 32.



nalnej wywodzącej się ze szkoły paryskiej, do polifonicznych technik nider-
landzkich i polichóralności weneckiej, do zasad kształtowania barokowego
(np. form wariacyjnych — Passacaglia czy arii — aria Crux fidelis na sopran
i flet altowy), do Beethovenowskiej rekapitulacji wątków z IX Symfonii (par-
tia poprzedzająca psalm In te, Domine, speravi), wreszcie do szerokiego
repertuaru technik XX wieku, jak [...] technika seryjna czy technika opero-
wania klasterami”76.

Incipit melodii hymnu Święty Boże (bez tekstu) pojawia się właśnie w arii
Crux fidelis. Jego reminiscencje obecne są także w chóralnym Popule meus,
quid feci tibi? (Ludu mój, ludu, cóżem Ci uczynił?).

Bez wątpienia obecność suplikacji w tej muzyce i w precyzyjnie wybra-
nych przez kompozytora miejscach ma swą wymowę symboliczną. Andrzej
Chłopecki, omawiający w 1975 roku na łamach „Ruchu Muzycznego” zaled-
wie trzynaście wstępnych taktów Pasji, ową symboliczność widział i w szer-
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Przykład 7. K. Penderecki: Pasja, aria Crux fidelis, instrumentalny początek. Cyt. za: K. P e n -
d e r e c k i: Passio et Mors Domini Nostri Iesu Christi Secundum Lucam. Kraków:
PWM, 1967, s. 74.

76 Ibidem, s. 35.



szym wymiarze, czego świadectwem mogą być słowa: „Rozpatrując zasób
czysto muzycznych środków technicznych, jakimi Penderecki posługuje się
w swym utworze, i chcąc mówić o znaczeniu zawartym w dźwiękowych
strukturach, musimy przyjąć, że przynajmniej niektóre z nich egzystują
w partyturze na zasadzie znaków. Znak taki, który w odniesieniu do muzyki
został nazwany przez Meada »gestem muzycznym«, jest podstawową struk-
turą znaczącą — nośnikiem znaczenia”77. Wypowiedź taka zdaje się ade-
kwatna dla odczytania całego symbolicznego przesłania utworu, jakie
odkryła później Regina Chłopicka. Zwróciła ona bowiem uwagę na obec-
ność w muzyce Pasji dwóch światów: świata człowieka i świata Boga, wy-
miaru ludzkiego i wymiaru nieskończoności. Świat człowieka, niespokojny
i zmienny, reprezentowany jest między innymi przez wysokości nieokreślo-
ne lub przybliżone, przez klastery, przez szybki ruch drobnych niedookre-
ślonych wartości rytmicznych, podczas gdy świat Boga — odwieczny,
niezmienny — przemawia w muzyce przez unison, tercję, trójdźwięk, struk-
tury quasi-tonalne, ascetyczną melodykę ściśle określonych wysokości, tech-
nikę quasi-organalną, dającą stały punkt oparcia, polifoniczną równowagę
głosów bliską mistrzom niderlandzkim, symbolikę motywów B-A-C-H i Do-
mine oraz cytat hymnu Święty Boże78. Oba światy pozostają w nieustannym
dialogu, pomiędzy nimi powstaje „dramatyczne napięcie o nieustannie
zmieniającej się sile. Te światy przyciągają się i przenikają, ale również od-
pychają się i oddzielają”79, „łączą je wciąż zmieniające się relacje. Od buntu,
nienawiści i walki, poprzez skruchę, błaganie i modlitewne rozpamiętywa-
nie, do nadziei i zjednoczenia. Nadziei, która osiąga swoje symboliczne
spełnienie w ostatnim akordzie Pasji”80.

Obecność cytatu Święty Boże w Pasji Pendereckiego ma więc wymiar
nade wszystko symboliczny i — co ciekawe — choć suplikacje mają swe
źródło we wspólnotowej praktyce modlitewnej ludu, w omawianym dziele
przynależą do świata boskiego. Wskazują na wyższy wymiar istnienia
człowieka, nie tyle poprzez aluzyjne użycie cytatu Święty Boże, ile poprzez
przywołanie suplikacji — modlitwy, która ma za zadanie kierować serca ku
Bogu. Zatem tu sama muzyka staje się już modlitwą...
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77 A. C h ł o p e c k i: „Pasja” Pendereckiego jako znak. „Ruch Muzyczny” 1975, R. 19,
nr 4, s. 3—4.

78 Por. R. C h ł o p i c k a: Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum..., s. 42.
79 Por. ibidem, s. 41.
80 Ibidem, s. 42.



Funkcje cytatu suplikacji
w przedstawionych utworach

Omówione przykłady użycia w muzyce artystycznej suplikacji Święty
Boże stanowią świadectwo zastosowania rozmaitych strategii kompozytor-
skich. Pojawiają się bowiem różne cytaty suplikacji:
— użyte: bądź w postaci nagłej — jednorazowo w kulminacji lub innym

ważnym konstrukcyjnie momencie kompozycji (np. pieśń Jestem i płaczę
Szymanowskiego, Pasja i Polskie Requiem Pendereckiego), bądź organicz-
nie — potwierdzające ideę utworu (Symfonia „Święty Boże” Maklakiewicza,
Improwizacje Surzyńskiego, pieśń Święty Boże Szymanowskiego), bądź też
w funkcji komórki formotwórczej całego dzieła (Koncert fortepianowy Pa-
nufnika);

— przywołujące błagalną funkcję wspólnototwórczej modlitwy (refren
pierwszej pieśni Szymanowskiego oraz zawołanie wraz ze słowami
„zmiłuj się nad nami” w pieśni Jestem i płaczę Szymanowskiego);

— pełniące dodatkowo funkcję spoiwa pomiędzy ogniwami cyklu (pieśni
Święty Boże i Jestem i płaczę Szymanowskiego);

— wykorzystane w wyraźnej symbolicznej funkcji (w Polskim Requiem Pen-
dereckiego reprezentują krąg misteryjno-obrzędowy, sferę religijnego
przeżycia, ale i dowodzą patriotycznej postawy twórcy);

— pełniące funkcję modlitwy i w ten sposób stanowiące reprezentację świa-
ta boskiego (niejako odwrócenie perspektyw; suplikacje jako symbol
ludu modlącego się stają się elementem świata innego — niezmiennego,
boskiego — w Pasji Pendereckiego);

— będące elementem organicznym kompozycji — odwołującym się zarówno
do pierwowzoru ludowego, jak i do innego twórcy, który w mistrzowski
sposób zaaplikował już cytat w swej muzyce (Maklakiewicza Symfonia
„Święty Boże”); mogą też być rodzajem hołdu kompozytora-ucznia dla
swego mistrza;

— uobecnione poprzez tytuł (swoiste wzmocnienie, nakierowanie na
właściwą intencję kompozytora — np. Pieśń „Święty Boże” Szymanowskie-
go, Symfonia „Święty Boże” Maklakiewicza);

— służące podkreśleniu tożsamości narodowej (Pieśni op. 5 Szymanowskie-
go, Polskie Requiem Pendereckiego).
Wykorzystanie przez kompozytora strategii cytowania myśli cudzej,

dawnej, a — w naszym wypadku — pochodzącej z ugruntowanej tradycji reli-
gijno-ludowej wzmocnionej jeszcze elementem patriotycznym, spełniającej
tak rozmaite funkcje, potwierdza tezę Balbusa, iż „jako metoda artystyczna
stylizacja pozwala przede wszystkim [...] na reinterpretację [...] przeszłości
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przy jej częściowym oswojeniu oraz odwrotnie — na ogląd własnej teraźniej-
szości poprzez pryzmat obcego »językowego widzenia świata«”81. Prezento-
wane kompozycje dowodzą, iż użycie suplikacji Święty Boże w muzyce
artystycznej również takiemu oglądowi sprzyja.

Bogumiła Mika

Święty Boże supplications and their musical rezonans

S u m m a r y

The article deals with the issue of relations of the Polish religious tradition with works
written by the 20th century significant composers. The author of the article focused on one
of the most important imploring songs performed by the people, i.e. Święty Boże supplica-
tion. She presents the place of supplications in the Polish religious tradition, and confronts
them with the acclamation currently present in almost all western and eastern Christian ritu-
als, known as Trishagion (in Greek: three times holy).

The repertoire of the Polish 20th century music making use of Święty Boże supplication
motive in the form of the quotation was described. Instrumental as well as vocal-instru-
mental compositions by Karol Szymanowski, Mieczysław Surzyński, Jan Adam Maklakiewicz,
Andrzej Panufnik and Krzysztof Penderecki were discussed. In closing, multiple roles the
quotations from Święty Boże supplication play when presenting the music of the former cen-
tury were covered.

Bogumiła Mika

Die Suppliken Du Heiliger Gott und deren Widerhall in der Musik

Z u s a m m e n f a s s u n g

In ihrem Artikel befasste sich die Verfasserin mit den Zusammenhängen der polnischen
religiösen Tradition mit den Werken von bedeutenden Komponisten des 20.Jhs. Sie konzen-
trierte sich auf einen der wichtigsten Bittgesänge des Volkes — die Supplik Du Heiliger Gott,
indem sie deren Bedeutung für polnische Kirchentradition zu beurteilen und sie mit der
heute beinahe in allen christlichen östlichen und westlichen Kirchenzeremonien geltenden
Akklamation Trishagion (gr. „dreimal heilig“) zu vergleichen versucht.

In dem Artikel wurden solche polnischen Musikstücke des 20.Jhs ausführlich bespro-
chen, in denen das Motiv Du Heiliger Gott als ein Zitat vorkommt. Das sind also instrumen-
tale und vokalinstrumentale Kompositionen von: Karol Szymanowski, Mieczysław Surzyński,
Jan Adam Maklakiewicz, Andrzej Panufnik und Krzysztof Penderecki. Am Ende unterstreicht
die Verfasserin große Rolle, die der Supplik Du Heiliger Gott entnommenen Zitate in der Mu-
sik des vergangenen Jahrhunderts gespielt haben.
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Magdalena Stochniol

Przeżycie estetyczne twórcy
a kształt dzieła muzycznego
O toposach muzycznych
w twórczości Aleksandra Lasonia
na podstawie III Symfonii 1999

Ten Bóg, którego nie ma,
żyje w sercu historii chrześcijaństwa, ukrywa się,
jest niewypowiedziany,
można do niego dotrzeć tylko za pośrednictwem teologii negatywnej,
jest sumą tego, czego nie można o nim powiedzieć,
mówi się o nim tylko po to,
aby podkreślić naszą niewiedzę i co najwyżej widzi się w nim otchłań,
przepaść, pustynię, samotność, ciszę, nieobecność1.

Na sposób Umberto Eco pojmowany Bóg niezwykle inspiruje sacrum
w sztuce. Do wyrażenia niewyrażalnego sztuka wydaje się naturalnie pre-
dysponowana, zwłaszcza muzyka, której nośnikiem treści są dźwięki, z ich
wieloznacznością i nieokreślonością. Ponadto istnieje związek między uczu-
ciem religijnym oraz uczuciem estetycznym. Rozważania nad nim prowadzi
Rudolf Otto w swojej słynnej książce Świętość2. Sacrum jawi się tam jako nu-
minosum — jest przeczuciem, że istnieje coś, czego nie stworzył człowiek,

1731.1. yyy

1 U. E c o: Sacrum. W: I d e m: Semiologia życia codziennego. Tłum. J. U g n i e w s k a,
P. S a l w a. Wyd. 2. Warszawa 1998, s. 112.

2 R. O t t o: Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów
racjonalnych. Tłum. B. K u p i s. Warszawa 1999, s. 84—90.



coś, co człowieka odpycha i równocześnie przyciąga do Stwórcy. Sacrum ro-
dzi strach, nieodpartą fascynację, a przy tym poczucie niższości i nadzwy-
czajności, pragnienie pokuty i oczyszczenia. Otto zwraca uwagę, że choć
uczucia religijne nie są uczuciami estetycznymi, istnieje między nimi podo-
bieństwo kategorii określających ich cechy oraz znaczenie. Kategoria
„wzniosłości” odnosząca się często do uczucia religijnego jest kategorią par
excellence estetyczną. I choć obie te dziedziny (sztuki i religii) różnią się
znacząco, to analogie między nimi są wyraźnie widoczne. W moim odczu-
ciu, pokrewieństwo wzniosłości estetycznej oraz religijnej stanowi klucz do
odczytania Symfonii Aleksandra Lasonia3.

Analiza muzyki Lasonia, zarówno III Symfonii, jak i innych kompozycji,
prócz uczucia określonego kategorią wzniosłość, pozwoliła mi znaleźć jesz-
cze trzy inne — główne kategorie; to zaś umożliwia mówienie o stałych
wzorcach, obrazach wykorzystywanych w jego twórczości. (Kryteria wyboru
tych kategorii oraz sposób ich zdefiniowania przedstawię w dalszej części
artykułu). Istotne, że mają one ścisły związek z uczuciem religijnym. Nie
bez znaczenia jest fakt, że ową religijność podkreśla sam kompozytor: „Co
do religijności — ona jest w mojej muzyce mimo braku udziału dzieł o te-
matyce stricte kościelnej, jest w Katedrze, jest w Górach jako muzyczne
odzwierciedlenie fascynacji naturą — dziełem kreacji, obdarzonym pierwiast-
kiem sacrum. Religijność tkwi po prostu w mojej psychice. Była elementem
mojego wychowania świata, jest elementem mojego pojmowania świata”4.

III Symfonia 1999 Aleksandra Lasonia skomponowana została w latach
1997/1998. Utwór powstał na zamówienie Polskiego Radia i zadedykowany
został matce kompozytora. Obsada wykonawcza składa się z orkiestry sym-
fonicznej z mocno rozbudowaną sekcją instrumentów dętych i perkusyj-
nych oraz chóru mieszanego. Symfonia ma budowę czteroczęściową,
w której kolejne części noszą tytuły: Prolog, Kyrie, Gloria, Epilog. Utwór przy-
brał zatem formę Missa Brevis, z okalającymi ją wstępem i zakończeniem.
W III Symfonii 1999 kompozytor wykorzystał następujące teksty:
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3 III Symfonia 1999 na chór i orkiestrę. Prawykonanie podczas Jubileuszu Chóru i Orkie-
stry Polskiego Radia (zamówienie Polskiego Radia). Wykonawcy: Chór Polskiego Radia
w Krakowie i Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Krakowie. Dyryguje Aleksander La-
soń. [Nagranie dokonane z materiałów archiwalnych Polskiego Radia].

4 M. D z i a d e k: Między sztuką a tym co ludzkie. Wywiad z kompozytorem. „Opcje”
1997, nr 2, s. 69—71.



Część Źródło tekstu Tłumaczenie tekstu5

Prolog Apokalipsa św. Jana, 1, 8 „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest,
Który był i Który przychodzi, Wszechmogący”.

Kyrie tekst mszalny „Panie zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad
nami. Panie zmiłuj się nad nami”.

Gloria tekst mszalny „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój lu-
dziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy
Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci
składamy, bo wielka jest chwała Twoja... Amen”.

Epilog Apokalipsa św. Jana, 22, 20 „Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź Panie
Jezu! Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!”.

Wykorzystany tekst kompozytor przytoczył w oryginale. Użycie języka
łacińskiego i starogreckiego bez wątpienia ma wpływ na specyficzny kształt
muzyczno-estetyczny utworu.

W III Symfonii 1999 chciałabym wyróżnić cztery zasadnicze typy tema-
tów, lub raczej topoi, których kształt estetyczny poddaje się interpretacji
w kontekście przeżycia religijnego. Taka analiza i wyodrębnienie myśli te-
matycznych ma na celu wykrycie związków strukturalnych między podsta-
wowymi motywami czy tematami utworu, a przez to — wykazanie jego
koherencji. Nie mamy tutaj do czynienia z tradycyjnym, „konstrukcjoni-
stycznym” przekształcaniem tematu; przeciwnie — kompozytor zastosował
zabieg, który można by określić jako transformację tematyczną, ukrywający
niejako przed słuchaczem sekrety techniki kompozytorskiej. We wszystkich
przypadkach można mówić o przewadze ewolucyjnego sposobu kształtowa-
nia narracji muzycznej.

Czynnikami decydującymi o wyodrębnieniu w III Symfonii czterech
głównych myśli tematycznych są pewne stałe konstelacje elementów tech-
nicznych, np. instrumentacji, rytmiki, melodyki, wykorzystanej skali,
a przede wszystkim charakterystyczna i określona kategoria ekspresji, której
przyporządkować można analogiczne odczucie religijne. Te rodzaje myśli te-
matycznych obecne są także we wcześniejszych kompozycjach Lasonia, dla-
tego określam je terminem „topos”, wyraźnie wskazującym na stałość tych
elementów. W tym znaczeniu w niniejszym artykule terminy te będą używa-
ne zamiennie.

Toposy o charakterze hymnicznym. Fragmenty muzyczne mieszczące
się w toposie o charakterze hymniczym to na przykład początek Glorii (tak-
ty 1—12) lub początek Prologu (takty 1—11). W przykładzie 1 użycie właśnie

Przeżycie estetyczne twórcy a kształt dzieła muzycznego... 175

5 Tłumaczenie tekstów biblijnych przytoczone za Biblią Tysiąclecia. Wydawnictwo Pallo-
tinum 2000.



tego a nie innego typu myśli tematycznej wiąże się z pewnością z rodzajem
wykorzystanego tekstu. Lasoń użył tu jedynie początkowych słów tekstu
mszalnego: „Chwała na wysokości Bogu, Chwała...”. Obsada instrumentalna
tego fragmentu to instrumenty dęte blaszane (trąbki, waltornie i puzony),
instrumenty smyczkowe oraz chór. Myśl główna opiera się na dźwiękach
e-es-cis i umieszczona jest w głosie sopranowym chóru. Ten trzydźwiękowy
motyw staje się zalążkiem pierwszych fraz Glorii. W każdej z grup wyko-
nawczych zostało wprowadzone divisi, co powoduje dużą intensywność
brzmienia, jego nasycenie i gęstość. Wrażenie to zostaje spotęgowane przez
wykorzystanie wyłącznie wysokiego rejestru we wszystkich instrumentach.
Materiał melodyczny spożytkowany w partii chóru oraz w instrumentach
smyczkowych jest ten sam, a instrumenty odgrywają rolę barwowego
dopełnienia. Elementem wyróżniającym grupę smyczków jest operowanie
glissandem. Pod względem rytmicznym, zarówno w partii chóru, jak
i w partii smyczków, wprowadzone są wyłącznie długie wartości, dające
w efekcie piony akordowe. Instrumenty dęte pozostają niejako w opozycji
do chóru i smyczków pod względem melodycznym i rytmicznym. Prowadzą
kontrapunkt w drobniejszych wartościach, w których komórka wyjściowa
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Przykład 1. Gloria, takty 1—12. Cyt. za: rękopis partytury, s. 49—51. Kompozytorowi dziękuję
za możliwość skorzystania z rękopisu partytury, który znajduje się w jego posia-
daniu.



oparta jest na dźwiękach e-fis-gis-b (ais). Zatem wszystkie grupy korzystają
z wycinka materiału gamy E-dur z alterowanym czwartym stopniem. Użycie
właśnie tej tonacji (albo raczej jej pewnego wariantu) jest również nie bez
znaczenia. Symbolizuje ona tradycyjnie boskość, niebiańskość i wzniosłość.

Pod względem rytmicznym można mówić o swego rodzaju izorytmicz-
ności, jednak tylko w zakresie dwóch grup wykonawczych (smyczkowej
oraz chóru). Grupa instrumentów dętych pozostaje w opozycji rytmicznej.
Dynamika fragmentów hymnicznych jest zawsze forte, a tempo dość szyb-
kie, podkreślone dodatkowo adnotacją w partyturze — deciso.

Drugi ze wspomnianych fragmentów, mający charakter hymniczny, to
sam początek Symfonii (takty 1—11 z Prologu). Główny temat przedstawiony
jest przez trąbki i opiera się na dźwiękach: e-d-cis-b-g-fis-f-d. Wraz z nim
równocześnie wprowadzony jest swego rodzaju wariant tematu głównego,
w partii sopranu, w którym poszczególne dźwięki tematu zmienione są
chromatycznie.

Często podkreśla się, że cechą charakterystyczną muzyki Aleksandra La-
sonia jest migotliwość czy drgające brzmienie. W tym fragmencie słyszalna
jest również niejednoznaczność metryczna oraz harmoniczna. Jest to wyni-
kiem zastosowania specyficznej techniki. Każda z grup instrumentalnych
wprowadza podobny materiał melodyczny, lecz przedstawiony jest on w po-
szczególnych głosach z opóźnieniem rytmicznym. Czasami temat może ulec
chromatycznej zmianie. Ta niejednoznaczność jest więc zarówno melodycz-
na, jak i rytmiczna. Można tu mówić o rytmice quasi-swobodnej, tzn. spra-
wiającej wrażenie swobodnej, jednak wpisanej w regularną siatkę metryczną.
Potwierdzeniem tego staje się stosowanie przez kompozytora częstych zmian
metrum (prawie zawsze co takt). Dodatkowo, częste stosowanie synkop i li-
gatur wzmacnia uczucie rytmicznej i metrycznej niejednoznaczności.

Mimo pewnych różnic pomiędzy początkiem Glorii a początkiem Prolo-
gu, z pewnością Prolog reprezentuje kategorię hymnicznych myśli tematycz-
nych. Charakter tego fragmentu wydaje się dźwiękowym uobecnieniem
wzniosłości. Gdy słuchamy początku Symfonii, z jednej strony poraża nas
potęga brzmienia, doznawane uczucie uniesienia, z drugiej strony zaś ta
sama potęga musi budzić strach.

Toposy o charakterze kontemplacyjnym. Dwa najbardziej typowe jego
przedstawienia to ustęp środkowy Kyrie lub takty 216—226 oraz takty
300—339 Glorii. Uwagę zwraca, po pierwsze, odmienna instrumentacja;
tym razem jest to wyłącznie skład smyczkowy. Ponieważ fragmenty te poja-
wiają się między częściami o bogatej instrumentacji, kontrast zdaje się tym
wyraźniejszy. Układ jest skupiony, statyczny. Na taki charakter wpływa rów-
nież rodzaj rytmu: występują tu wyłącznie długie wartości, które dodatkowo
są jeszcze łączone ligaturą. Metrum jest stabilne, najczęściej czteromiarowe.
Szczególny charakter udało się kompozytorowi uzyskać za pomocą glissand
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czwartej miary taktu. Faktura jest akordowa, lecz wyraźnie dominuje linear-
ny sposób myślenia. Myśl tematyczna najczęściej znajduje się w partii
I skrzypiec i albo ma charakter kilkudźwiękowej komórki ulegającej w dal-
szym przebiegu transformacjom, albo jest w ogóle nieczytelna i dopiero po
chwili wyłania się z harmonicznej mgły. Pierwszy rodzaj odnajdujemy we
wskazanych fragmentach Glorii. Tu początkiem myśli tematycznej stają się
cztery dźwięki, wychylające się i powracające niejako do dźwięku centralne-
go. Taki brak zdecydowania nie jest bez znaczenia. Myśl tematyczna rodzi
się dopiero i wybiera kierunek, w którym będzie podążać, a z każdym kro-
kiem kształt, jaki osiągnie docelowo, staje się coraz wyraźniejszy.

Innym fragmentem o charakterze kontemplacyjnym jest w Symfonii środ-
kowa część Kyrie. Grupa smyczków brzmi bardzo jednolicie, I skrzypce do-
piero po chwili podejmą — na razie pozostający w sferze intencji — temat.
We wszystkich wskazanych fragmentach występuje dynamika piano, ale jest
to piano bardzo intensywne, nasycone. W ogóle cechą Symfonii jest używa-
nie skrajnego rodzaju dynamiki w zestawianych fragmentach. Momentów
„nijakich” dynamicznie tutaj nie ma. Kyrie jest także interesujące ze wzglę-
dów tonalnych. Linia melodyczna opiera się na pewnym wariancie gamy
A-dur, w której podwyższeniu ulega czwarty stopień, czyli dis. Jednak, zgod-
nie z zasadą zapisu przyjętą przez kompozytora, czyli używaniem wyłącznie
trzech kolejnych znaków (krzyżyków — fis, cis, gis, oraz bemoli — b, es, as),
otrzymujemy skalę a-h-cis-es-e-fis-(g)gis, czyli o tej samej budowie co
w przykładzie 1. Wykorzystanie takiej właśnie skali daje duże możliwości:
po pierwsze, wyraźny postęp diatoniczny (i tradycyjną harmonię), po dru-
gie — emancypację trytonu, który w interwalice Aleksandra Lasonia zyskuje
miejsce nadrzędne, po trzecie zaś — postęp całotonowy i wraz z nim specy-
ficzny typ brzmienia.

Medytacyjny i modlitewny charakter fragmentów — toposów o charakte-
rze orientalnym — przywodzi na myśl momenty zamyślenia nad tajemnicą
Stwórcy. Szczególnie ważne staje się umieszczenie fragmentu kontempla-
cyjnego między dwoma innymi bardzo intensywnymi pod względem dy-
namicznym i emocjonalnym. Poprzedzający fragment o charakterze
kontemplacyjnym to początek Glorii. Fragment następujący potem to część
oparta na słowach „A na ziemi pokój”. I dokładnie w tym momencie wpro-
wadzone zostają instrumenty dęte w drobnych wartościach, ilustrujące
trudny do ogarnięcia chaos.

Toposy melizmatyczne (orientalne). Przykładem toposów melizma-
tycznych są części skrajne Kyrie. O wyodrębnieniu takiej właśnie grupy de-
cyduje cały szereg wspólnych cech. Podstawę stanowi kilkudźwiękowy
temat mający charakter zaśpiewu. Zbudowany jest on z dwóch komórek:
pierwsza to przebieg kilku dźwięków, drobnych wartości mających charak-
ter zdobienia, druga — to długa wartość, łącząca się z wybrzmieniem. Nasu-
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wa się skojarzenie ze śpiewami żydowskimi. Ale nie tylko. Taki sposób
ukształtowania przywodzi również na myśl psalmodię, w której melizmat
poprzedzał dźwięk psalmowy. Dodatkowo orientalnego charakteru nadaje
temu fragmentowi częste wykorzystanie interwału sekundy zwiększonej
oraz trytonu. Pod względem harmonicznym kontrapunkty klarnetów opie-
rają się naprzemiennie na akordach gis-moll oraz b-moll, a to sekundowe
zestawienie wpływa na specyficzny charakter tej części. Udział w akcji mu-
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Przykład 2. Kyrie, takty 74—79. Cyt. za: rękopis partytury, s. 20. Kompozytorowi dziękuję za
możliwość skorzystania z rękopisu partytury, który znajduje się w jego posiada-
niu.



zycznej biorą klarnety (jako instrumenty solowe) oraz niskie instrumenty
smyczkowe. Komórka poprzedzająca nutę główną ulega ciągłym przemia-
nom — redukcji lub rozszerzeniu — o swobodną strukturę motywiczną. Me-
lodia ma dzięki temu improwizacyjny charakter. Taki sposób przekształceń
określić można jako ewolucjonizm z elementami wariacyjnymi. Kreska tak-
towa jest jedynie punktem orientacyjnym, miejscem spotkania. Jednak pod-
czas słuchania muzyka wyraźnie sytuuje się jakby poza metrum — mamy tu
ponownie do czynienia z rytmiką quasi-swobodną.

Toposy o charakterze „ptasim”. We fragmentach toposów o charakte-
rze „ptasim” na planie pierwszym znajdują się instrumenty dęte drewniane.
Ze względu na szczególną instrumentację fragmenty te wydają się najbar-
dziej charakterystyczne. Można wyróżnić dwa zasadnicze plany brzmienio-
we: ptasi (instrumenty dęte drewniane) oraz harmoniczny (smyczki).
W tym typie myśli tematycznej właściwie nie spotyka się instrumentów dę-
tych blaszanych. Pod względem rytmicznym toposy „ptasie” ponownie
ukształtowane są na wzór rytmiki swobodnej, ataktowej. W warstwie har-
monicznej natomiast mamy długie wartości, których zmiana uzależniona
jest od zmiany harmonicznej. Uwagę zwraca sposób ukształtowania mate-
riału melodycznego — Lasoń w takich fragmentach bardzo często korzysta
z imitacji.

Dynamika w takich miejscach zawsze jest forte, dodatkowo podkreślona
przez wysoki rejestr instrumentów. Kryterium zakwalifikowania takich frag-
mentów do ptasich (w tym szczególnym momencie mówimy o rajskich pta-
kach) to: nieregularność, wykorzystana instrumentacja (instrumenty dęte
wydają się niejako predysponowane do naśladowania ptasiego śpiewu) oraz
kontekst, w jakim zostały umieszczone. Ptasi świergot wyłania się ze sta-
tycznych akordów, pojawia się zupełnie niespodziewanie, by po chwili po-
nownie zanurzyć się w harmoniczną mgłę. Jednak ich jasny, przenikliwy
dźwięk na długo pozostaje w pamięci.
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Przykład 3. Epilog, partia instrumentów dętych, takty 353—354. Cyt. za: rękopis partytury,
s. 81. Kompozytorowi dziękuję za możliwość skorzystania z rękopisu partytury,
który znajduje się w jego posiadaniu.



Cztery zasadnicze typy tematów w twórczości Lasonia, przedstawione
na podstawie Symfonii 1999, nie są typowe tylko dla tej kompozycji; zauwa-
żyć je można już w najwcześniejszych utworach. Tematy te w oczywisty
sposób ulegały transformacjom i zmianom, jednak pewna wspólna idea jest
czytelna. Chciałabym zwrócić uwagę na kilka fragmentów z dwóch znacznie
wcześniejszych utworów kompozytora. Pierwszy to Góry (skomponowane
w latach 1979—1980), drugi — Katedra. Pierwszy interesujący fragment za-
uważyć można w pierwszej kulminacji Gór — niejako prototyp hymnicznych
myśli tematycznych z Symfonii. Udział w wykonaniu tej partii bierze cały

skład orkiestry, rytmika jest miarowa, izorytmia we wszystkich głosach. Bez-
pośrednio po tym fragmencie następuje przejście do motywu ptasiego, z za-
chowaniem wszystkich jego typowych cech: instrumentacji (na planie
pierwszym oboje oraz rożek angielski, po chwili dołączają flety), imitacji
w głosach, swobodnego ukształtowania rytmicznego. Warto jeszcze zwrócić
uwagę na harmonie we fragmencie hymnicznym. Kolejne dźwięki, na któ-
rych opiera się melodia, to: es(dis)-cis-h-a-h-cis-es-a-es-e... Przy zmianie en-
harmonicznej dźwięku es otrzymujemy skalę A-dur z podwyższonym IV
stopniem, czyli taką samą jak we fragmentach hymnicznych Symfonii.

Inny interesujący przykład potwierdzający istnienie określonej tu topiki
we wcześniejszych kompozycjach Lasonia odnaleźć możemy w Katedrze,
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Przykład 4. Góry, takty 40—46. Cyt. za: A. L a s o ń: Góry, partytura. Kraków: Polskie Wy-
dawnictwo Muzyczne, 1984.



skomponowanej w latach 1987—1989, a dedykowanej Witoldowi Lutosław-
skiemu. W utworze tym zauważyć można pewne wpływy i fascynacje orien-
talizmem, typowe dla melizmatycznego ukształtowania materiału muzyczne-
go, przede wszystkim pochody interwałowe (kulminacja opiera się na
modelu dźwiękowym e-f-gis-d, z charakterystyczną sekundą zwiększoną),
jak również wykorzystanie komórki o ukształtowaniu: drobne wartości, po-
ruszające się krokiem sekundowym, po których występuje długa wartość.
Bezpośrednio po tym następuje fragment o charakterze kontemplacyjnym,
w którym główną rolę odgrywają instrumenty smyczkowe (podobnie jak we
fragmentach modlitewnych Symfonii), a towarzyszące instrumenty dęte
drewniane odgrywają rolę tła.

Podobnych fragmentów można by odnaleźć w kompozycjach Aleksan-
dra Lasonia bardzo wiele, nie tylko w tych dwóch utworach, lecz w całej
twórczości. Wydaje się więc słuszne twierdzenie, że całą twórczość Lasonia
przenikają wspólne toposy, idee — od najwcześniejszych kompozycji aż do
III Symfonii 1999.

Magdalena Stochniol

The aesthetic experience of a creator and the shape of a musical work
On musical toposes in works by Aleksander Lasoń on the basis of the

1999 III Symphony

S u m m a r y

The art seems to be naturally predestined to express “the inexpressible”, especially musi-
cal art, the musical contents of which constitute sounds, together with their ambiguity and
indefiniteness. Similarities between aesthetic and religious solemnity constitute the key to
read Symphony by Lasoń.

In the 1999 Symphony, four main types of themes were distinguished; toposes hymnic in
nature, toposes oriental in character, melismatic toposes, and bird-like ones, the aesthetic
shape of which undergoes interpretation in the context of a religious experience. Such an
analysis and selection of thematic thoughts serve the exploration of structural relations be-
tween basic motives or themes of a given work, and thus, the presentation of its coherence.
The factors that contribute to the distinction of four main types of thoughts constitute stable
constellations of technical elements, such as instrumentation, rhythmics, melody, the scale
used, and, above all, a characteristic and specific emotion with a corresponding analogic reli-
gious feeling.

The main four types of themes, presented on the basis of the 1999 Symphony in works
by Lasoń, are typical not only of the very composition, but they can already be found in his
earlier works. Obviously, the types of themes have been undergoing transformations and
changes, however, their common thing is still readable.
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Magdalena Stochniol

Ästhetisches Erlebnis des Schöpfers und die Form eines Musikwerkes
Von Musiktopoi in den Musikwerken von Lasoń auf der Grundlage

von III. Sinfonie 1999

Z u s a m m e n f a s s u n g

Es scheint, dass die Kunst besonders dazu gut geeignet ist, das Unausdrückbare auszu-
drücken. Das betrifft vor allem die Musikkunst, die verschiedene Inhalte mit Hilfe der mehr-
deutigen und unbestimmten Töne übermittelt. Die Verwandtschaft von ästhetischer und
religiöser Erhabenheit ist ein Schlüssel zum Verstehen der Sinfonie von Lasoń.

In der Sinfonie 1999 wurden vier Hauptthemen unterschieden (Topoi vom hymnischen
Charakter, Topoi vom orientalischen Charakter, melismatische Topoi, Topoi vom Vogelcha-
rakter), deren ästhetische Form im religiösen Kontext zu erklären ist. Die Unterscheidung
zwischen den einzelnen Themen hat zum Ziel, strukturelle Zusammenhänge zwischen den
einzelnen Hauptmotiven oder Themen des Musikwerkes und dadurch dessen Kohärenz
nachzuweisen. Ausschlaggebend für die Aussonderung der vier Hauptthemen sind gewisse
feste Konstellationen von technischen Elementen, z. B.: Instrumentierung, Rhythmik, Melo-
dik, die angewandte Tonskala, aber vor allem eine bestimmte charakteristische Emotion, die
der analogen religiösen Empfindung zugeordnet werden kann.

Die aufgrund der Sinfonie 1999 dargestellten vier Hauptthemen sind kennzeichnend für
Lasons Musikwerke; sie unterlagen natürlich Umwandlungen und Änderungen, doch sie
sind immer mit einer gemeinsamen Idee verbunden.
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Anna Kochańska

Józefa Świdra twórczość o tematyce religijnej
w kontekście twórczości
kompozytorów śląskich

W twórczości kompozytorów śląskich znajduje się sporo godnych uwagi
dzieł inspirowanych tematem religijnym. Są to kompozycje głęboko religijne
również w samej swej istocie, utwory wyrażające — poprzez skrupulatnie
dobrany tekst i symbolikę relacji słowno-muzycznych — jądro przesłania
ewangelicznego. Dokonując systematyki utworów kompozytorów śląskich,
wzięłam pod uwagę dzieła wokalno-instrumentalne powstałe w latach
1970—2000. W swych dziełach twórcy najczęściej wykorzystują teksty biblij-
ne w wersji łacińskiej (E. Knapik — Psalms, H.M. Górecki — Beatus vir, O Do-
mina nostra, W. Kilar — Exodus, A. Dziadek — Magnificat), polskiej (J.W. Ha-
wel — Psalmy nieszporne), łacińskie teksty mszalne (E. Bogusławski —
Requiem), łacińskie hymny (A. Dziadek — Salve Regina, Te Deum) oraz se-
kwencje (Stabat Mater — G. Krzanowska, A. Dziadek, E. Bogusławski).
W tym miejscu należy również wspomnieć o utworze inspirowanym polską
pieśnią nabożną (W. Kilar — Bogurodzica), jak również dziele do tekstu pol-
skiej poezji religijnej (H.M. Górecki — Dwie pieśni sakralne). Z przeprowadzo-
nej systematyki wynika, iż zdecydowaną większość stanowią utwory z tek-
stem łacińskim, w których przeważa tematyka biblijna i liturgiczna.

W dalszej części referatu chciałabym skoncentrować się na twórczości re-
ligijnej Józefa Świdra.

Spośród obszernego dorobku Józefa Świdra znaczną część stanowią
utwory o tematyce religijnej, tworzone przez wiele lat jego działalności kom-
pozytorskiej. Na podstawie zastosowanego przeze mnie podziału religijnych

184 1.1. yyy



utworów wokalnych Świdra1 wyodrębniłam następujące grupy kompozycji
wokalno-instrumentalnych, różniących się w zakresie treści, doboru tekstów
i środków wykonawczych.
1. Utwory z łacińskim tekstem liturgicznym — do grupy tej zaliczamy czte-

ry msze, różniące się liczbą części, jak również obsadą instrumen-
talną:
— Kleine Messe na chór mieszany z organami i canto ostinato (Kyrie, Gloria,

Sanctus, Agnus Dei);
— Missa simplex na chór mieszany z organami (Kyrie, Gloria, Credo, Sanc-

tus, Benedictus, Agnus Dei)2;
— Missa angelica na chór mieszany, orkiestrę smyczkową, perkusję (lub

z fortepianem) (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Ite
Missa est)3;

— Missa festiva na chór mieszany, orkiestrę smyczkową i organy (lub na dwa
fortepiany) (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei);

— Gloria na chór mieszany z fortepianem lub organami;
— Gloria laus na sopran solo, chór mieszany i fortepian (lub organy);
— Te Deum na chór mieszany, solistów i orkiestrę;
— Jubilate Deo na chór mieszany z organami4;
— Laudate pueri na chór mieszany z fortepianem lub organami;
— Alleluja na chór mieszany i fortepian (lub organy).

2. Utwory z łacińskim tekstem nieliturgicznym:
— Gaude Mater na chór mieszany i zespół gitarowy;
— Lauda na chór mieszany z fortepianem i bębnem;
— „Missa in re” na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (Kyrie, Gloria, Cre-

do, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) — utwór inspirowany modlitwą poe-
tycką.

3. Utwory w języku polskim z tekstem nieliturgicznym:
— Czego chcesz od nas Panie na chór mieszany z fortepianem lub harfą;
— Legnickie oratorium na chór mieszany, sopran solo i orkiestrę symfoniczną;
— Hymn do św. Anny na chór dziecięcy i chór mieszany z towarzyszeniem

fortepianu lub organów (tekst staropolski, anonimowy);
— Matko Boska Ciemnolica na chór żeński z organami do słów W. Woroszyl-

skiego.
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1 A. K o c h a ń s k a: Pieśń religijna w twórczości Józefa Świdra z uwzględnieniem „Ewokacji
na fortepian i orkiestrę smyczkową”. W: Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje
w kulturze. Red. K. T u r e k przy współudziale B. M i k i. Katowice 2004, s. 91—100.

2 Missa simplex istnieje w dwóch wersjach na chór mieszany i organy — I wersja po-
wstała w 1953 roku, II wersja w 1993 roku.

3 Missa angelica istnieje również w wersji na chór żeński.
4 Jubilate Deo istnieje również w wersji na chór żeński z organami, a także w wersji czy-

sto wokalnej na chór mieszany.



4. Utwory w językach obcych (niemieckim) z tekstem nieliturgicznym:
— Lobet den Herrn istniejące w dwóch wersjach: na chór mieszany z orga-

nami oraz na chór żeński z organami;
— Wie Weihrauch steige mein Gebet na chór mieszany z organami.
Ze sporządzonego podziału religijnych utworów wokalno-instrumental-

nych wnioskuję, iż największą ich część stanowią kompozycje z łacińskim
tekstem liturgicznym. Łacina jest językiem najczęściej używanym przez
twórców liturgicznej bądź paraliturgicznej muzyki religijnej. W utworach
z tekstem łacińskim najsilniej przejawia się uniwersalistyczne podejście
kompozytora do muzycznych tradycji Kościoła chrześcijańskiego.

Utwory Józefa Świdra komponowane do tekstów łacińskich, powstałe
w różnych okresach jego twórczości, mimo całej odmienności wynikającej
z rodzaju tekstów i ewolucji środków języka muzycznego, łączy jedna cecha
wspólna, a mianowicie głębokie osadzenie w tradycji muzyki religijnej, wy-
wodzącej się na przykład z muzyki gregoriańskiej, „zgodnie z którą śpiew
stanowił bezobrazowe rozwinięcie słowa, nie podporządkowując mu się
w sensie »dopowiadania« subiektywnie rozumianej treści”5. Więź z dawną
muzyką religijną ujawnia się zwłaszcza w charakterze emocjonalnym utwo-
rów, w których nie brak wzniosłej powagi, a nawet patosu. Zachowanie wię-
zi z tradycją nie zaprzecza oryginalności tej muzyki opartej na
nowoczesnych założeniach języka dźwiękowego idealnie dostosowującego
środki techniczne do przesłań duchowo-religijnych. Do twórczości Józefa
Świdra można by odnieść słowa Zofii Helman, która charakteryzując muzy-
kę religijną Romana Palestra, uwzględniła „semantyczną stronę tekstu
w sposobie wokalnej deklamacji” i podkreśliła jego walory emocjonalne:
„[...] kompozytor różnicuje w ten sposób momenty modlitewnego skupienia
i uroczystego, radosnego wysławiania Boga, momenty tragicznego napięcia
i konsolacyjnego spokoju”6.

Badając twórczość Józefa Świdra, nie sposób nie dostrzec głębokiego
wpływu wszechstronnych studiów muzycznych na jego warsztat kompozy-
torski. Z całą pewnością kompozycje wyrastają z ducha dźwiękowości trady-
cyjnych romantyczno-ekspresjonistycznych doświadczeń ukształtowanych
tak, aby zafunkcjonowały one w sposób nowy, odmieniony refleksją twórcy
doby nam współczesnej7.

„Jego postawę artystyczną określić można jako romantyzującą. Józef Świ-
der jest skłonny do liryzmu zwłaszcza w pieśniach solowych i na chór
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5 VI Śląskie Dni Muzyki Współczesnej. Państwowa Filharmonia Śląska. Katowice, 11—21
XI 1994. Program pod red. M. D z i a d e k. S. 31.

6 Z. H e l m a n: O muzyce religijnej Romana Palestra. W: Współczesna polska religijna kul-
tura muzyczna. [Materiały sympozjum zorganizowanego przez Instytut Muzykologii Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego 16—17 lutego 1989]. Lublin 1992, s. 61.

7 H. C i e r p i o ł: Bez jubileuszu. „Tak i nie” 1987, nr 20, s. 13.



a cappella, aczkolwiek nieobce mu są nastroje wybuchowego wręcz emocjo-
nalizmu [...]. W twórczości chóralnej Józefa Świdra, bazującej w zasadzie na
diatonice, znajdziemy wiele miejsc kantylenowych, polifonicznych, two-
rzących mocno dysonujące współbrzmienia”8. Zacytowane słowa profesora
Leona Markiewicza charakteryzującego twórczość wokalną Świdra z powo-
dzeniem możemy również odnieść do wokalno-instrumentalnych kompozy-
cji artysty. „Stojąc na gruncie romantyzującej tradycji — jak pisze Leon
Markiewicz — wychodzi Świder ponad utrwalone na Śląsku stereotypy to-
nalno-harmoniczne w sferę skojarzeń leżących poza systemem dur-moll”9.

Na potwierdzenie wysuniętych hipotez spróbuję na podstawie religijne-
go utworu wokalno-instrumentalnego Te Deum zobrazować problematykę
materiału dźwiękowego oraz relacji słowno-muzycznych w twórczości Józefa
Świdra.

Pierwsza wersja utworu Te Deum powstała w 1998 roku z przeznacze-
niem na chór mieszany, sopran solo i orkiestrę, natomiast druga wersja, po-
chodząca z 2000 roku, rozpisana została na chór mieszany, sopran solo
i fortepian (lub organy). Możliwości dostępu do źródeł spowodowały, że
podstawę mojej analizy stanowić będzie druga wersja tego utworu.

W Te Deum uwagę zwracają fragmenty, w których kompozytor wykorzy-
stał tekst słowny. Zauważyć możemy tu równowagę pomiędzy wokalnymi
partiami solowymi i chóralnymi. Rytmika i melodyka są proste. Rdzeń kom-
pozycji stanowi melodia o wyraźnym pochodzeniu chorałowym. Struktury
horyzontalne opierają się na pochodach sekundowych oscylujących w obrę-
bie kwarty i kwinty. Komórka kwartowo-kwintowa jest podstawową jed-
nostką kształtowania współbrzmień wertykalnych w partii instrumentalnej
(fortepian lub organy). Nie są to jednak puste współbrzmienia kwarto-
wo-kwintowe, ale każdorazowo barwione dwudźwiękami sekundowymi. Do
innych współbrzmień harmonicznych zaliczyć możemy: zmniejszone akor-
dy z septymą wielką lub noną, akordy zwiększone oraz akordy durowe,
molowe niekiedy z dodanymi septymami. Naprzemienność stosowania wy-
mienionych współbrzmień harmonicznych nie tylko wpływa na urozmaice-
nie narracji muzycznej dzieła, ale przede wszystkim podkreśla oryginalny
sposób opracowania formy religijnej.

W utworze tym partia instrumentalna nie jest tłem partii wokalnych, ale
współzawodniczy z nimi. Zależność ta wynika ze znaczącej funkcji podsta-
wy basowej partii fortepianu, stanowiącej bazę rozwoju linii melodycznej
głosów wokalnych. Współzawodnictwo to szczególnie zauważalne jest
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8 Cyt. za: J.M. M i c h a ł o w s k i: Józefa Świdra droga do opery. W: „Wit Stwosz”. Pro-
gram Państwowej Opery Śląskiej w Bytomiu 1974.

9 L. M a r k i e w i c z: Śląskie tradycje regionalne i ich odbicie w twórczości kompozytorów
środowiska katowickiego. W: „Zeszyt Naukowy PWSM”. Nr 11. Katowice 1974, s. 9.



w punkcie kulminacyjnym utworu — septymy przesuwanych paralelnie
akordów durowych i molowych w partii instrumentalnej stanowią tu zdwo-
jenia dźwięków głównej linii melodycznej w głosach wokalnych. Poprzez
dysonującą harmonikę kompozytor chciał podkreślić ważność i wzniosłość
słów: „te aeternum Patrem omnis terra veneratur” („Ciebie wieczny Ojcze
cała ziemia wielbi”).

Nieskomplikowana melodyka i rytmika, równowaga między partiami
wokalnymi i partią instrumentalną, statyczność akordów, faktura chorałowa
— to elementy jak najbardziej odpowiadające hymnicznej formie utworu.
Wnioski analityczne potwierdzają, iż kompozytor zachowuje więź z trady-
cyjną formą muzyki religijnej, nie zapominając przy tym o własnych do-
świadczeniach kompozytorskich w zakresie środków harmonicznych.

W Te Deum melodia staje się wykładnikiem tekstu słownego, jego swo-
istym umuzycznieniem, natomiast w partii instrumentalnej kompozytor do-
konuje interpretacji zawartości wewnętrznej tekstu, tworząc muzyczny
ekwiwalent stanów uczuciowych i nastrojów niesionych przez tekst.

Podejście Józefa Świdra do tematu religijnego, według Bohdana Pocieja,
określić można jako romantyzujące, w nim „szuka się przede wszystkim
emocjonalnego, bezpośrednio-uczuciowego wyrazu przeżycia...”10. Świder
nie zasłania się formułami dawnych języków, ani też nie skrywa za kombi-
nacjami emocjonalnie wytrawionych („ascetycznych”) struktur dźwięko-
wych nowego języka muzyki11. Mowa jego muzyki religijnej jest zrozumiała
dla każdego i zawsze pobudza struny religijnego wzruszenia. Jest w istocie
najczystszą liryką religijną, urzeczywistnioną w przejrzystych symbolach sa-
kralnych.

Anna Kochańska

Religious works by Józef Świder
in the context of Silesian composers’ works of art

S u m m a r y

In the article the author systematicised religious works of art of the Silesian composers
creating between 1970 and 2000, taking into account the criterion of the subject-matter and
lyrics.
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10 B. P o c i e j: Sacrum w polskiej muzyce współczesnej. W: Przemiany techniki dźwiękowej,
stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70. W: Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykolo-
gicznej. Kraków 1986, s. 51.

11 Ibidem.



The main part of this paper was devoted to the works of art by Józef Świder. The author
divided his religious vocalic and instrumental works and differentiatied four groups of com-
positions, on the basis of the criterion of the text contents, choice of texts and performing fi-
gures. The division constituted works with the Latin liturgic text, works with the Latin
non-liturgic text, works in Polish with the non-liturgic text, and works in foreign languages
(in German) with the non-liturgic text. The conclusions deriving from the classification con-
ducted concern the information on the most frequently-used genres of the religious works,
and their inspirations most frequently-used by Świder.

The text consists of many useful quotations characterising religious works of this com-
poser. Moreover, the article presents a short analysis of Te Deum, a vocalic-instrumental work
selected from a wide scope of religious works by Świder. On the basis of the very work, the
author of the article explained the theme of the sound material, and verbal-musical relations.
Analytical conclusions proved that Świder preserved both connections to the traditional
form of a religious music and his own composing experiences within the scope of harmonic
figures.

Anna Kochańska

Die Kirchenmusikstücke von Józef Świder
im Zusammenhang mit den Werken der schlesischen Tonkünstlern

Z u s a m m e n f a s s u n g

Im vorliegenden Artikel hat die Verfasserin die in den Jahren 1970—2000 von den schle-
sischen Tonkünstlern geschaffenen Werke geordnet; sie hat dabei die Thematik und den
Text in Rücksicht genommen.

Der Hauptteil des Artikels ist Józef Świders Werken gewidmet. Die Verfasserin hat seine
geistlichen vokalinstrumentalen Werke hinsichtlich des Inhaltes, der Textauswahl und der
Vortragsmittel in vier Gruppen eingeteilt: (I) Musikstücke mit einem lateinischen, liturgi-
schen Text, (II) Musikstücke mit einem lateinischen, nicht liturgischen Text, (III) polnisch-
sprachige Musikstücke mit einem nicht liturgischen Text, (IV) fremdsprachige (deutsche)
Musikstücke mit einem nicht liturgischen Text. Solche Klassifizierung ließ sie, die von Świ-
der am häufigsten gebrauchten Formen der Kirchenmusikstücke und deren Anregung erken-
nen.

Der Text beinhaltet viele wertvollen Zitate, die für Kirchenmusikstücke des Komponisten
charakteristisch sind. Man findet hier auch eine kurze Analyse eines der zahlreichen Musik-
stückwerke von Józef Świder, Te Deum. An dem Beispiel hat die Verfasserin die Problematik
des Musikstoffs und die Wechselbeziehungen zwischen Wort und Musik geklärt. Die von ihr
gezogenen Schlüsse bestätigten, dass der Komponist mit traditioneller Form der Kirchen-
musik nicht gebrochen hat und im Bereich der harmonischen Mittel aus eigenen Erfahrun-
gen schöpfte.
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Kazimierz Płoskoń

Passio Arvo Pärta
Między tradycją katolicką a prawosławną

Arvo Pärt, żyjąc na swoistym „pograniczu kultur”, odwołuje się w swej
twórczości do szeroko pojętej, przekraczającej granice narodów i wyznań,
tradycji chrześcijańskiej. Jednym ze źródeł takiej postawy kompozytora jest
jego nietypowa biografia: urodzony w estońskiej rodzinie protestanckiej, za-
ślubiony z Norą — z rodziny rosyjskich Żydów, przystąpił do Cerkwi pra-
wosławnej, gdzie ochrzcił swoje dzieci. W jego muzyce odnaleźć można
ślady zarówno chorału gregoriańskiego oraz protestanckiego, jak i tradycyj-
nej muzyki cerkiewnej. Wykorzystywanie przez niego religijnych tekstów
słownych w różnych językach (łacińskim, niemieckim, angielskim, hiszpań-
skim, czy wreszcie starocerkiewnosłowiańskim) świadczy o wyjściu poza
krąg swoistej ortodoksji religijnej.

Indywidualne cechy stylu muzycznego Arvo Pärta

Arvo Pärt we wczesnym okresie twórczości (lata 1956—1971) wyraźnie
nawiązywał do stylów i technik stosowanych w XX wieku przez wielu kom-
pozytorów (m.in. postserializmu, sonoryzmu, aleatoryzmu). W roku 1976,
po 5 latach „milczenia”, wznowił działalność kompozytorską i odrzucił ra-
dykalnie dotychczasowy styl komponowania. Zdecydował się na krańcową
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redukcję materiału dźwiękowego, odwołując się przy tym do muzycznych
archetypów: trójdźwięku dur i moll, skali diatonicznej i wreszcie do poje-
dynczego dźwięku. Wypracował stopniowo w kilku kolejnych utworach
tzw. technikę tintinnabuli (dzwoneczkową), w której poszczególne głosy
oparte są na rozłożonych trójdźwiękach dur lub moll i równocześnie na
skali diatonicznej. Tak powstałe linie melodyczne oscylują wokół stałych
centrów brzmieniowych. Zastosowanie przez Arvo Pärta techniki tintinna-
buli sprawiło, że jego muzyka uzyskała indywidualny, rozpoznawalny po
kilku taktach idiom brzmieniowy. Takie rozwiązanie stanowiło swoistą
ucieczkę w dobrowolną twórczą ascezę muzyczną (zob. przykład 1).
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Przykład 1. Początek Für Alina. Arvo Pärt: Für Alina. Wien: Universal Edition, 1976, s. 1.



Niemalże rytualne wykorzystanie równocześnie skal i trójdźwięków
sprawia, że oba te tradycyjne elementy muzyki nabierają razem nowego
znaczenia, tworząc nową jakość brzmieniową: skalowo-akordową.

Dążenie Pärta do czystości brzmienia (swoistej „homeostazy”) sprawia,
że słuchacz przenosi swoją uwagę z pojedynczej komórki dźwiękowej na
szerszy plan, odnajdując przy tym jakby oddechowe falowanie. Utwór Can-
tate Domino z 1977 roku stanowi swoiste apogeum techniki tintinnabuli, za-
stosowanej tu w sposób ścisły (przykład 2).

Kazimierz Płoskoń192

Przykład 2. Początek Cantate Domino. Arvo Pärt: Cantate Domino. Wien: Universal Edition,
1977, s. 2.



Kolejne utwory Pärta, w tym także Passio z 1982 roku, dowodzą dal-
szych poszukiwań zupełnie nowych jakości brzmieniowych, nieskrępowa-
nych wypracowaną techniką. Technika tintinnabuli wyraźnie staje się
jedynie środkiem kompozytorskim (w ostatnich latach jednym z wielu środ-
ków), a nie celem samym w sobie.

Passio Arvo Pärta w kontekście tradycji katolickiej
i prawosławnej

Passio (Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem) jest jednym
z najważniejszych utworów w twórczości Arvo Pärta. Łączy w sobie, obok
indywidualnych cech stylu kompozytora, wiele elementów nawiązujących
z jednej strony do szeroko pojętej tradycji gatunku pasji łacińskiej, z dru-
giej zaś do tradycji prawosławnej, szczególnie do odmiennego pojmowania
czasu. Nawiązania do tradycji pasji łacińskiej obejmują przede wszystkim
okres średniowiecza (pasja chorałowa) i renesansu (pasja motetowa i re-
sponsorialna).

Podobnie jak w wielu średniowiecznych i renesansowych muzycznych
opracowaniach tekstu pasyjnego Arvo Pärt w swoim utworze stosuje:
1. Pełny (bez skrótów) łaciński tekst jednej Ewangelii, opisujący mękę

i śmierć Chrystusa.
2. Opracowanie sylabiczne tekstu słownego. W stosunku do tradycji pasyj-

nej jest to jednak oryginalne rozwiązanie: w całym utworze brakuje ja-
kichkolwiek melizmatów.

3. Oscylowanie melodii na każdym kolejnym słowie wokół stałego centrum
brzmieniowego (odpowiedniego dla każdej partii). Kompozytor na-
wiązuje w ten sposób do średniowiecznych tonów pasyjnych.

4. Specyficzne opracowanie partii Ewangelisty. Obsada tej partii waha się
od jednego do czterech głosów solowych (sopran, alt, tenor, bas). Pärt
nawiązuje w ten sposób do renesansowej pasji motetowej, opracowanej
w całości wielogłosowo (np. Passio J. Obrechta).

5. Tradycyjne rejestry (centra brzmieniowe) dla poszczególnych partii wo-
kalnych:
— Jezus (rejestr niski — dźwięk centralny „e”);
— Ewangelista (rejestr średni — dźwięk centralny „a”);
— Piłat i Turba (rejestr wysoki — dźwięk centralny „h”).
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6. Tradycyjne dla gatunku pasji ramy:
— exordium — rodzaj muzycznego tytułu utworu (Passio Domini nostri

Jesu Christi secundum Joannem);
— conclusio — klamra spinająca całą formę utworu (Qui passus es pro no-

bis, miserere nobis. Amen).
Związki z liturgią prawosławną w Passio Arvo Pärta nie dotyczą roz-

wiązań szczegółowych. Można natomiast w ogólnej koncepcji dzieła (wolne
tempo, stabilna rytmika, niezmienne centra brzmieniowe) zaobserwować
przesunięcie punktu ciężkości z narracji dramaturgicznej wydarzeń pasyj-
nych na warstwę religijnej kontemplacji, typowej dla liturgii prawosławia.
Teodor z Mopsuestii, umieszczając liturgię prawosławną (w tym także litur-
gię pasyjną) w dwóch równoczesnych rzeczywistościach czasoprzestrzen-
nych, stwierdza, że „Nie jest to coś nowego, ale liturgia, która ma miejsce
w niebie, w czasie której my również jesteśmy w niebie”1. Postawienie zatem
znaku równości pomiędzy czasem ziemskim a czasem boskim sprowadza
się w liturgii prawosławnej do generalnej rezygnacji z pierwszoplanowej roli
elementów dramatycznych na rzecz elementów kontemplacyjnych.

Passio Arvo Pärta
Indywidualne cechy stylu muzycznego

Opracowanie tekstu słownego. Każde słowo traktowane jest sylabicznie
i wypełnia jeden takt. Od liczby sylab zależy, jak bardzo melodia oddali się
od swego dźwięku centralnego. Każdy z głosów ma swój dźwięk centralny,
który pojawia się w każdym takcie:
— Jezus — dźwięk „e”;
— Piłat i Turba — dźwięk „h”;
— Ewangelista — dźwięk „a”.

Gdy dźwięk centralny znajduje się na początku taktu, to kolejne dźwięki
oddalają się od niego (wznoszą lub opadają); gdy na końcu taktu — zbliżają.

Techniki kontrapunktyczne. Głosy towarzyszące partiom wokalnym
wyprowadzane są z głównej linii melodycznej, poprzez jej inwersję i po-
przez zastosowanie techniki tintinnabuli (od łac. tintinnabuli ‘dzwoneczki’).
Polega ona na opieraniu melodii na rozłożonym trójdźwięku durowym lub
molowym z tym samym centrum brzmieniowym. Kolejny głos powstaje
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poprzez inwersję głosu opartego na technice tintinnabuli. Tworzona w ten
sposób polifonia polega na ciągłym odwoływaniu się do centrum brzmie-
niowego i głównej linii melodycznej (przykład 3).

Przebieg rytmiczny. Poszczególne głosy charakteryzuje nie tylko stały
dźwięk centralny, ale także użycie przypisanych im wartości rytmicznych,
przy zachowaniu stałego tempa utworu. Najbardziej dynamiczna (ruchliwa)
jest partia Ewangelisty, na której opiera się narracja wydarzeń dramatycz-
nych. Najbardziej z kolei statyczna jest partia Jezusa, w której poprzez
wydłużone wartości rytmiczne każde niemal słowo nabiera ogromnego cię-
żaru gatunkowego (przykład 4).
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Przykład 3. Arvo Pärt: Passio (Quem quaeritis?). Wien: Universal Edition, 1982, s. 8.



Funkcje partii instrumentalnych. Partie Ewangelisty i postaci drama-
tycznych charakteryzowane są przez określone instrumenty w odpowied-
nich dla danej postaci rejestrach:
— partii Jezusa (baryton) i Piłata (tenor) i Turby (chór mieszany) — towa-

rzyszą organy;
— partii Ewangelisty (kwartet solistów) — towarzyszy kwartet instrumen-

tów (skrzypce, obój, wiolonczela, fagot).
Głosy instrumentalne poruszają się głównie colla parte z głosami wokal-

nymi (w unisonie lub oktawach). Samodzielnie występują jedynie w pau-
zach głosów wokalnych, powtarzając lub imitując ich zwroty kadencyjne.

Dramaturgia. Wyraziste ramy dramaturgiczne całego utworu stanowią
exordium i conclusio. Można je nazwać gestami otwarcia i zamknięcia. Szcze-
gólne znaczenie ma zamykające utwór conclusio, gdyż jest to jedyny frag-
ment utworu oparty wyraźnie na trybie durowym — D-dur (przykład 5).
Główna część utworu — muzyczna interpretacja zdarzeń pasyjnych — dzięki
zastosowaniu ścisłych reguł kompozytorskich ogranicza napięcia dramatycz-
ne. Zastępują je specyficzne intensywne napięcia wewnętrzne.

Momenty wyróżnione — kulminacja wyrazowa. Arvo Pärt, mimo iż po-
sługuje się ścisłymi zasadami komponowania, w wyjątkowych momentach
je łamie. Takim momentem w opisie męki i śmierci Chrystusa są słowa con-
sumatum est („wykonało się”). Kompozytor łamie w tym momencie zasadę
powrotu melodii do centrum brzmieniowego i prowadzi ją do końca w kie-
runku opadającym, podkreślając muzycznie znaczenie słowa. Tworzy się
w ten sposób pewnego rodzaju kulminacja wyrazowa całego utworu. W na-
stępującej po tych słowach partii Ewangelisty (ostatniej w utworze) melodia
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Ewangelista:

Piłat:

Jezus:

Przykład 4. Passio. Arvo Pärt: Passio. Wien: Universal Edition, 1982, s. 41—42, 43, 9.



wszystkich głosów zredukowana jest do jednego centralnego dźwięku „a”
na słowach Et inclinato capite tradidit spiritum („I skłoniwszy głowę oddał
ducha”) (przykład 6).
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Przykład 5. Arvo Pärt: Passio (conclusio — Qui passus). Wien: Universal Edition, 1982, s. 96.

Przykład 6. Arvo Pärt: Passio (Consumatum est). Wien: Universal Edition, 1982, s. 95.



Arvo Pärt swoją twórczością dowodzi, jak owocne może być czerpanie
inspiracji z różnych kultur, pod warunkiem swoistego zespolenia ich
w twórczej osobowości. Powstałe w rezultacie dzieła tworzą nową jakość za-
równo artystyczną, jak i kulturową. Passio jest szczególnym przykładem ze-
spolenia elementów zachodniej tradycji pasji łacińskiej (tekst słowny,
tradycyjne rejestry muzyczne postaci, narracja dramatyczna) ze wschodnim,
typowym dla prawosławia, zwolnionym przepływem zrytualizowanego cza-
su, prowadzącym do zatopienia się w kontemplacji sacrum.

ARVO PÄRT (1935*) PASSIO
Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem
per soli (Jesus — Baritono, Pilatus — Tenore, Quattro Evangelisti — SATB),
coro misto, strumenti (Violino, Oboe, Violoncello, Fagotto) ed organo
(1982, rev. 1988)
Czas trwania (według Universal Edition):

ca 75’
Wydanie:

Universal Edition: UE 17568 (Studienpartitur), UE 17570 (Chorpartitur)
Prawykonanie:

27 listopada 1982
Musica Viva München
Kwartet wokalny:
Karin Hautermann — sopran, Renate Freyer — alt, Guido Kaser — tenor, An-
ton Rosner — bas
Kwartet instrumentalny:
Rudolf Joachim Koeckert — vn, Peter Wöpke — vc, Walter Clement — ob,
Achim von Lorne — fg
Elmar Schloter — organy, Wilfried Vorwold — bas, Heinrich Weber — tenor
Chor des Bayerischen Rundfunks
Gordon Kembper — dyrygent

Dyskografia:
1988
Hilliard Ensemble
Paul Hillier — dyrygent
ECM New Series, ECM 1370 (837109-2)
Arthaus Musik, DVD 100248
2001
Candomino Choir
Tauno Satomaa — dyrygent
Finlandia Records, CD 6 8573871822 1 HK 636
ELATUS, 0927 49876 2
2003
Tonus Peregrinus
Antony Pitts — dyrygent
NAXOS, 8.555860
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Passio by Arvo Pärt
Between a Catholic and Orthodox tradition

S u m m a r y

Arvo Part, living on a peculiar “culture borderline” makes references in his works to
a Christian tradition broadly understood and going beyond nations and beliefs. In his music,
one can find both traces of the Gregorian and Protestant Chant, and a traditional Orthodox
music. Oral religious texts he uses in various languages are the evidence of going beyond the
circle of religious orthodoxy. He proves in his works how effective inspirations from various
cultures can be only if they are intertwined in a creative personality. The resultant works
create a new artistic and cultural quality. Part’s Passio is a special example of combining the
elements of the western tradition of the Latin passion (an oral text, traditional music re-
gisters of a character, a dramatic narration) with the eastern slowed-down flow of ritualised
time, leading to getting immersed in the contemplation of the sacred.

Kazimierz Płoskoń

Passio von Arvo Pärt
Zwischen katholischer und rusisch-orthodoxer Tradition

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der auf einem bestimmten „Kulturgrenzgebiet“ lebende Arvo Pärt bezieht sich in ihren
Musikstücken auf christliche Tradition, die im Stande ist, die nationalen und Glaubensgren-
zen zu überschreiten. In seiner Musik lassen sich sowohl Motive des gregorianischen
Kirchengesangs und des protestantischen Chorals, wie auch der traditionellen grie-
chisch-katholischen Musik nachweisen. Die von ihm gebrauchten vielsprachigen religiösen
Texte zeugen am besten davon, dass er über eine religiöse Orthodoxie hinauszugehen such-
te. Mit seinen Musikstücken beweist Pärt, dass man die Anregung aus verschiedenen Kultu-
ren erfolgreich schöpfen kann, wenn man nur im Stande ist, diese Kulturelemente in einer
Schöpferpersönlichkeit zusammenzuschweißen. So entstandene Werke werden dann zu ei-
nem neuen Kunst- u. Kulturwert. Pärts Passio ist ein guter Beispiel für das Zusammenschwei-
ßen von den Elementen der im Westen traditionellen lateinischen Passion (wörtlicher Text,
traditionelles Musikregister der Figuren, dramatische Erzählung) mit dem ostländischen, für
russisch-orthodoxe Kirche charakteristischen langsamen Verlauf der ritualisierten Zeit, der
zum Versinken in Sacrum Betrachtung führt.
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Repertuar religijny
w tradycji Kościoła
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Mirosław A. Michalski

Kult Maryi w Kościele Polskokatolickim
na przykładzie wybranych pieśni maryjnych

„Kult jest to oddawanie czci Bogu jako istocie najdoskonalszej, jest jed-
nym z najbardziej naturalnych odruchów człowieka. Ta spontaniczna i sa-
morzutna odpowiedź człowieka na rzeczywistość świętego Boga stanowi
kult, który jest powszechnym objawem w każdej religii i należy do jej
istoty”1.

Ta definicja kultu przytoczona za Słownikiem teologicznym przybliża nam
istotę kultu chrześcijańskiego, który musi zachować swój integralny charak-
ter, musi posiadać elementy aktu wewnętrznego i znaku zewnętrznego. Do
elementów aktu wewnętrznego możemy zaliczyć: podziw, uwielbienie, pro-
śbę, dziękczynienie, przebłaganie. Jako elementy znaku zewnętrznego nale-
ży wyszczególnić: słowa, gesty, czynności, obrzędy.

W klasycznej teologii kult dzielono na trzy rodzaje:
— cultus latriae — kult uwielbienia, adoracji; kult, który jest należny tylko

Bogu;
— cultus duliae — kult czci, pochwały; ten rodzaj kultu jest należny świę-

tym;
— cultus hyperduliae — kult szczególnej czci; kult szczególnie należny i odda-

wany Maryi2.
Kult maryjny miał zawsze i ma nadal podwójny charakter — możemy go

podzielić na kult liturgiczny i kult pozaliturgiczny.
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W kulcie liturgicznym jako najważniejsze elementy możemy wyróżnić:
— memoratio — wspominanie — przypomina się fragmenty Pisma Świętego

odnoszące się do Maryi lub wskazujące na to, kim była, jaka była i jaką
pełniła funkcję; wspomnienie Maryi jest okazją do zwrócenia myśli ku
Bogu czy Jego Synowi; widoczny jest więc tu teocentryzm i chrystocen-
tryzm;

— invocatio — wzywanie — element chronologicznie późniejszy w stosunku
do wspominania i pozdrawiania; w liturgii rzadko zwracamy się do Ma-
ryi, raczej zwracamy się do Boga wraz z Nią; jednak w młodszych war-
stwach liturgii pojawiają się bezpośrednie zwroty do Matki Najświętszej
o wstawiennictwo, a nawet o dokonanie czegoś; przykładem może być
tutaj druga część modlitwy Zdrowaś Mario;

— veneratio — pozdrawianie, uszanowanie — szczególny rodzaj wyznania
godności Maryi w formie wewnętrznych aktów i odpowiadających im ze-
wnętrznych gestów; od IV wieku pojawiają się w liturgii radosne pozdro-
wienia, np. „Ave Maria”, „Salve”, „Sancta Parens”3.
Pobożność maryjna pozaliturgiczna mniej troszczy się o swój teocen-

tryczny i chrystocentryczny charakter. Można w niej wyszczególnić nastę-
pujące elementy:
— imitatio — naśladowanie — roztropne odtwarzanie w swoim życiu niektó-

rych przymiotów Maryi;
— servito — służebnictwo maryjne — wewnętrzne akty i zewnętrzne gesty

podporządkowania i uległości wobec Maryi jako Matki i Królowej; w tym
elemencie zawiera się idea „niewolnictwa” maryjnego4.
Przedstawione formy kultu mają charakter intencjonalny, są każdorazo-

wo kierowane ku konkretnemu przedmiotowi. Pierwszorzędnym i funda-
mentalnym przedmiotem kultu jest zawsze osoba — to przedmiot
o charakterze bezwzględnym i bezpośrednim. W tym wypadku jest to oso-
ba Matki Jezusa Chrystusa — Maryi. Inne przedmioty mają charakter po-
średni i zawsze muszą odnosić się do osoby:
1. Kult Niepokalanego Serca Maryi (kult relikwii maryjnych);
2. Kult obrazów maryjnych (obrazy cudowne i łaskami słynące);
3. Kult miejsc maryjnych:

— autentycznie maryjnych (Nazaret, Jerozolima, Betlejem);
— umownie maryjnych (Jasna Góra, Fatima, Lourdes)5.
Przedmiotem zainteresowania autora niniejszej pracy będzie cultus hyper-

duliae — kult szczególnej czci, jaki należny jest Maryi w Kościele Polskokato-
lickim. Kult ten ma charakter zarówno liturgiczny, jak i pozaliturgiczny.
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Przedmiot kultu ma zaś charakter bezpośredni i pośredni. Sprawowany kult
Maryi znajduje swój wyraz w życiu i działalności Kościoła oraz w życiu Jego
parafii, Jego kapłanów i wiernych — w ich praktykach religijnych.

Warto jeszcze wspomnieć, że korzenie kultu maryjnego, którego funda-
mentem było Boskie Macierzyństwo Maryi, w Kościele Powszechnym się-
gają daleko w Jego historię. Pierwsze ślady kultu Maryi można odnaleźć już
w II wieku naszej ery w postaci licznych malowideł i mozaik umieszczo-
nych w miejscach modlitwy chrześcijan. Dokumenty zaś świadczące o kul-
cie datowane są na III i IV wiek, z którego pochodzi antyfona Sub Tuum
presidium (Pod Twoją obronę). Pierwsze liturgiczne znaki kultu Maryi w Ko-
ściele Wschodnim datujemy na przełom wieku IV i V, w Kościele Zachod-
nim nieco później, bo na połowę V wieku. Obchodzono wówczas święto
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w IV Niedzielę Adwentu. W wieku
VI i VIII nastąpiło przejęcie od Kościoła wschodniego następnych świąt: Hy-
papante — 2 lutego, Wniebowzięcie — 15 sierpnia, Zwiastowanie — 25 mar-
ca, Narodzenie Maryi — 8 września6.

Natomiast dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi został przyjęty w 431
roku na soborze efeskim, któremu przewodził papież Celestyn I; dogmat zo-
stał potwierdzony przez sobory: chalcedoński (451 r.), konstantynopolitań-
ski II (553 r.) i konstantynopolitański III (681 r.)7.

Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej, noszący do 1951
roku nazwę Polski Narodowy Kościół Katolicki8, swoimi korzeniami sięga
XIX wieku. Jego początki miały miejsce za granicą, w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej, wśród emigrantów polskich. Przyczyny powstania
Kościoła Polskokatolickiego miały charakter patriotyczno-pietystyczny,
w części stanowiły też efekt narastającego niezadowolenia z dominacji
w Kościele rzymskokatolickim w Stanach Zjednoczonych Ameryki duchow-
nych pochodzenia irlandzkiego i niemieckiego, którzy w swojej pracy
i posłudze zapominali o licznej grupie emigrantów polskich. Kościół Polsko-
katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej pozostający w pełnej jedności z Pol-
skim Narodowym Kościołem Katolickim w USA i w Kanadzie z punktu
widzenia doktryny religijnej, kultu i ustroju kościelnego jest Kościołem sta-
rokatolickim. Przyjmuje zasady wiary i ustroju Kościoła sprzed podziału
w 1054 roku9. Jako obowiązujące zasady wiary Kościół Polskokatolicki
uznaje te, które są zawarte w wyznaniu nicejsko-konstantynopolitańskim,
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6 R. L a u r e n t i n: Matka Pana. Częstochowa 1989, s. 208—210.
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przyjętym w IV wieku na soborach powszechnych — w Nicei w roku 325
oraz w Konstantynopolu w 381 roku10.

Kościół Polskokatolicki — jak o tym stanowi Prawo wewnętrzne Kościoła
Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej — „wyznaje katolickie prawdy
wiary i moralności oraz zasady ustroju Kościoła zawarte w Piśmie Świętym,
sformułowane w powszechnych symbolach wiary i postanowieniach sied-
miu Soborów Powszechnych Pierwszego Tysiąclecia11, w swej postawie
duszpasterskiej uwzględnia potrzeby duchowe i materialne narodu i pań-
stwa polskiego”12.

Biskupi Kościoła Polskokatolickiego są członkami Międzynarodowej
Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej i przyjmują jako
obowiązujące — jak i cały Kościół — Oświadczenie Biskupów Starokatolickich
z dnia 24 września 1889 roku, zwane Deklaracją Utrechcką Biskupów Staroka-
tolickich, gdzie w punkcie 1 czytamy: „Zachowujemy starokościelną zasadę,
wypowiedzianą przez św. Wincentego z Lerynu w zdaniu Id teneamus, quod
ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est; hoc est etenim vere pro-
prieque catholicum (Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez
wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście kato-
lickie)”13.

Kościół Polskokatolicki swoją doktrynę i nauczanie — jak pisał w 1965
roku ksiądz biskup Maksymilian Rode w artykule charakteryzującym i po-
pularyzującym Kościół — „opiera na Piśmie Świętym Starego i Nowego Te-
stamentu i na wnioskach z niego wynikających, na nauce Ojców Kościoła,
uchwałach soborów pierwszego tysiąclecia, a więc okresu jednego niepo-
dzielnego Kościoła, uchwałach soborów Kościoła Rzymskokatolickiego dru-
giego tysiąclecia do I Soboru Watykańskiego włącznie z wyjątkiem tych,
które są sprzeczne z duchem Ewangelii, albo podyktowane były względami
natury politycznej, na uchwałach Międzynarodowej Konferencji Biskupów
Starokatolickich zrzeszonych w Unii Utrechckiej oraz na uchwałach syno-
dów Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Ameryce i w Polsce,
zwanego ostatnio w Polsce Kościołem Polskokatolickim, a w pewnym rów-
nież zakresie na uchwałach Światowej Rady Kościołów Chrześcijańskich,
której członkiem stałym jest Kościół Polskokatolicki od początku, tj. od
1948 roku”14.
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Wiara, ideologia i kult w Kościele Polskokatolickim łączą w sobie ele-
menty rdzennie starokatolickie, jak chociażby ustrój Kościoła, oraz te, które
zostały w nim po „wyjściu” z Kościoła rzymskokatolickiego; biskup Rode
pyta: „Czy syn opuszczający dom rodzinny, ponieważ w nim dzieje się źle,
musi zmienić nazwisko, musi się wyrzec wszystkiego, czego się w tym
domu nauczył, również tego, co było w nim dobre?”15.

Kościół Polskokatolicki nie wyrzekł się również kultu maryjnego, gdyż —
jak o tym mówi prawo wewnętrzne Kościoła Polskokatolickiego — „w swej
postawie duszpasterskiej uwzględnia potrzeby duchowe i materialne narodu
i państwa polskiego”16.

Naród polski zawsze szczególną czcią otaczał Maryję; znajduje to swoje
odzwierciedlenie w polskiej sztuce17, literaturze, pobożności, pieśniach, ale
również w jego historii. Ponadto czas, w którym powstawał i kształtował się
Kościół Narodowy w Polsce, to czas przedsoborowy, kiedy mariologia — jak
mówi o. prof. C. Napiórkowski, kierownik Katedry Mariologi KUL —
„a przede wszystkim mariologia serca, mariologia entuzjastyczna, pełna gor-
liwej żarliwości w czci okazywanej Matce Bożej, dążąca do nadawania Jej
ciągle nowych tytułów”. Niekiedy jednak „grzeszyła brakiem poprawności
teologicznej — była bezkrytyczna, wyobcowana z chrystologii i eklezjologii,
opierała się raczej na nauczaniu papieskim niż na Piśmie Świętym i Trady-
cji. Dominujący maksymalistyczny nurt przedsoborowej mariologii zdawał
się budować dla Matki Pana osobną kapliczkę, kaplicę, bazylikę obok wiel-
kiej świątyni kultu chrześcijańskiego”18.

Taki stan rzeczy również znalazł swoje odbicie nie tylko w pieśniach ma-
ryjnych, ale również w innych praktykach pobożnościowych ludu polskie-
go, które nie zawsze szły w parze z rozwijającą się i zmieniającą z czasem
myślą teologiczną dotyczącą miejsca i roli Maryi w historii zbawienia i w ży-
ciu Kościoła.
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Maryja w rodzinie Kościołów starokatolickich

Biskupi Kościoła Polskokatolickiego od czasu konsekracji w dniu 5 lip-
ca 1959 roku w katedrze Świętej Gertrudy w Utrechcie biskupa Maksymi-
liana Rodego są członkami Międzynarodowej Konferencji Biskupów
Starokatolickich, a Kościół Polskokatolicki od tamtego czasu stał się
pełnoprawnym członkiem Unii Utrechckiej19. Tym samym Kościół Polsko-
katolicki stał się członkiem rodziny Kościołów starokatolickich, nakłada to
na niego, jego biskupów, duchownych i wiernych obowiązek ścisłego trzy-
mania się wyznania wiary, które zostało bliżej scharakteryzowane w Dekla-
racji Utrechckiej Biskupów Kościołów Starokatolickich z 24 września 1889
roku.

Zobowiązania, jakie przyjął Kościół Polskokatolicki wobec Unii Utrech-
ckiej, determinują również w pewnym zakresie jego mariologię. Dlatego
trzeba się zapoznać ze stanowiskiem Kościołów starokatolickich, jakie zaj-
mują one wobec dogmatów i kultu maryjnego.

Należy podkreślić, że już w 1854 roku Kościół utrechcki, pragnąc zacho-
wać wierność wobec tradycyjnej wiary katolickiej, odrzucił — jako nieznaj-
dujący uzasadnienia w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła — dogmat
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny20, ogłoszony 8 grudnia
1854 przez papieża Piusa IX, który podniósł do rangi dogmatu franciszkań-
ską hipotezę szkolną o niepokalanym poczęciu Maryi21. W bulli Piusa IX
czytamy między innymi: „W pierwszej chwili swego poczęcia, ze szczególną
łaską i przywilejem Boga Wszechmocnego, biorąc pod uwagę zasługi Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, Najświętsza Maryja Panna została
zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”22.

Warto zaznaczyć, że ogłoszenie i przyjęcie tego dogmatu było bezpo-
średnią przyczyną znacznego rozwoju kultu maryjnego, który z kolei ożywił
refleksję teologiczną dotyczącą roli i miejsca Maryi w historii zbawienia23.
Jak stwierdza Raymond Winling, autor Teologii współczesnej, powołując się
między innymi na dzieło R. Laurentina Court traite de theologie mariale24,
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liczne powstałe w tym czasie prace poświęcone Maryi i jej roli w Kościele
pod względem jakości teologicznej pozostawiały wiele do życzenia, sami zaś
mariolodzy mieli skłonność do uznawania dyscypliny za niezależną i do izo-
lowania jej od pozostałej teologii25.

Przeświadczenie o słuszności odrzucenia dogmatu znalazło swoje po-
twierdzenie w Deklaracji Utrechckiej Biskupów Starokatolickich z 24 wrześ-
nia 1889 roku, gdzie w punkcie 3 czytamy: „Odrzucamy też, jako nie-
uzasadnioną w Piśmie Świętym i Tradycji pierwszych stuleci, deklarację
Piusa IX z 1854 roku o Niepokalanym Poczęciu Maryi”26.

W 1950 roku papież Pius XII ogłosił dogmat o cielesnym wniebowzię-
ciu Najświętszej Maryi Panny27. Na reakcję biskupów starokatolickich na
ogłoszenie kolejnego dogmatu dotyczącego Maryi nie trzeba było długo
czekać. W grudniu 1950 roku wydali oni Oświadczenie dotyczące dogmatu
o cielesnym wniebowzięciu Maryi z 1950 roku. W oświadczeniu tym staroka-
toliccy biskupi Unii Utrechckiej ponownie odrzucili ogłoszoną przez bisku-
pa Rzymu naukę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, jak
i naukę o wzięciu z ciałem do Nieba, jako niezgodne z Pismem Świętym,
Wiarą i Tradycją Kościoła28. W oświadczeniu czytamy między innymi: „Wy-
znajemy, że Bóg w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, który stał się człowie-
kiem, objawił to wszystko, co jest konieczne dla naszego zbawienia, i że to
swoje objawienie przez Ducha Świętego przekazał po wsze czasy swemu
Kościołowi, a wszystko, co od tego odbiega lub jest dodane, nie zawiera
prawdy objawionej nam przez Boga. Dlatego też ponownie odrzucamy na-
ukę, według której biskup Rzymu jest zdolny nieomylnie wypowiadać się,
stwierdzać i nakazywać jako objawioną przez Boga zbawienną prawdę Ko-
ścioła, i że może on to czynić nawet wtedy, kiedy ta nauka nie jest po-
świadczona ani przez Słowo Boże w Piśmie Świętym, ani przez
powszechnie uznaną wiarę Kościoła. Z tego również powodu ponownie
odrzucamy ogłoszoną przez biskupa Rzymu naukę o Niepokalanym Poczę-
ciu Maryi oraz w uroczystość Wszystkich Świętych 1950 roku zdefinio-
waną i ogłoszoną naukę o wzięciu z ciałem świętej Dziewicy Maryi do
chwały niebiańskiej”29.

W oświadczeniu tym zaprezentowano również starokatolickie stanowi-
sko dotyczące Maryi i jej roli w Historii Zbawienia i życiu Kościoła. Opie-
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29 Ibidem.



rając się na Symbolu Apostolskim oraz na Credo, biskupi starokatoliccy
„W zgodności z jednym, świętym, Katolickim i Apostolskim Kościołem wy-
znają wiarę w Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, Pana nasze-
go, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy”30.
Dalej czytamy: „Wyznajemy, że Najświętsza Maryja została wybrana przez
Boga, aby jako Dziewica stała się za przyczyną Ducha Świętego Matką
Słowa Bożego, które od wieków było Bogiem i u Boga i które z Niej stało
się Ciałem i Człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia. Wyznajemy, że
Kościół nadał Jej imię »Matki Bożej« dla potwierdzenia wiary, że Maryja zro-
dziła nie tylko człowieka, lecz Jezusa Chrystusa, od wieków współistotnego
Ojcu, Boga i człowieka w jednej osobie”31.

W kwestii pośrednictwa, odkupienia, zbawienia i innych przynależnych
Maryi tytułów (często przyzywa się Maryję jako pośredniczkę, współodku-
picielkę, rozdawczynię łask wszelkich, itp.32) stanowisko biskupów staroka-
tolickich jest jednoznaczne: „Wyznajemy, że Bóg w tym swoim
Jednorodzonym Synu Jezusie Chrystusie dał nam jedynego Zbawiciela i Po-
średnika, przez którego zostaliśmy zbawieni”, i że „w żadnym innym nie
masz zbawienia, albowiem nie masz innego imienia pod niebem danego lu-
dziom, w którym mielibyśmy być zbawieni”33.

Starokatolicy czczą pamięć świętej Maryi jako Matki naszego Zbawiciela,
jako Maryi Dziewicy Matki Bożej — Bożej Rodzicielki, uważają jednak, że
„nie może istnieć samodzielna mariologia, oddzielona od tajemnicy Wciele-
nia lub związana z nią tylko wnioskami teologicznymi, bez tego właściwego
zdania, które należy rozumieć w aspekcie historii zbawienia. Dlatego z »za-
chowanego dziewictwa«, o którym mówi mimochodem V Sobór ekumenicz-
ny (553 r.), nie można wyprowadzać dalej idących przywilejów”34. W tym
duchu, idąc za autorem pracy o Kościele starokatolickim — Ursem Kürym,
który podkreśla konieczność oddzielenia pobożnych opinii od prawd wiary,
należy zdecydowanie nie tylko odrzucić dogmaty z 1854 i 1950 roku, ale
również przeciwstawić się niezdrowej myśli teologicznej, która z mariologii
czyni oddzielną dyscyplinę rozwijającą się na „boku teologii”. Myśl ta jesz-
cze długo rozwijała się i nadal rozwija mimo prób „kuracji mariologii”, jakie
zostały podjęte po Soborze Watykańskim II. Przejawia się również w ruchu
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dążącym do dogmatyzacji tytułów Maryi, takich jak: Współodkupicielka, Po-
średniczka, Orędowniczka35.

Przedstawicielem tego trudno reformowanego, maksymalistycznego, ale
już posoborowego nurtu, zdaje się ks. Feliks Zapłata, który pisząc o ko-
nieczności kultu maryjnego, obsypuje Matkę Pana licznymi tytułami. W jed-
nej z jego publikacji czytamy między innymi: „[...] Maryja jako nasza
Współodkupicielka i Matka Kościoła, zdobywszy dla nas życie nadprzy-
rodzone (tzn. wraz z Chrystusem i w zależności zupełnej i ustawicznej od
niego), jest powszechną Matką wszystkich wiernych, jest Pośredniczką
i Rozdawczynią wszelkich łask, nad których zdobyciem również współpra-
cowała; jest więc w ten sposób Królową nieba i ziemi jako przedziwne na-
rzędzie Trójcy Przenajświętszej w dokonywaniu dzieła odkupienia
(w znaczeniu subiektywnym) poprzez wszystkie wieki”36.

Innym wiarygodnym źródłem, z którego możemy czerpać informacje
o Maryi w Kościele starokatolickim, są teksty przyjęte przez prawosław-
no-starokatolicką komisję teologiczną w latach 1975—1987. Oddają one na-
ukę Kościoła starokatolickiego i Kościoła prawosławnego. Wśród nich
znajduje się dokument poświęcony Matce Boskiej37.

Powołując się na postanowienia soborów ekumenicznych, członkowie
komisji podkreślili dziewictwo i Boże Macierzyństwo Maryi, określając Ją
jako zawsze Dziewicę Maryję, Matkę Pana Wszechświata, Matkę Bożą, Nie-
pokalaną Bogarodzicę38.

W tekście tym, podkreślając „szczególny sposób”, w jaki Kościół czci
„dziewiczą Bogurodzicę”, teologowie przypominają, że jest to cześć oddawa-
na Maryi jako „Matce Boga według ciała”, a nie jako Bogu. Cześć dla Maryi
ma szczególny charakter. Jak czytamy w dokumencie: „Jeśli zatem Kościół,
ze względu na dokonane w Chrystusie zbawienie i Jego dobrodziejstwa,
przede wszystkim Bogu składa w ofierze chwałę i prawdziwe uwielbienie,
należne tylko boskiej istocie, to zatem czci Bogarodzicę, jako wybrane na-
czynie dzieła Zbawienia, jako Tę, która w wierze, pokorze i posłuszeństwie
przyjęła Słowo Boga, jako bramę, przez którą Bóg przyszedł na świat. Ko-
ściół nazywa Ją pełną łaski, pierwszą wśród świętych i prawdziwą służeb-
nicą Pana oraz przypisuje Jej łaskę względnej wolności od grzechu,
zwłaszcza po zstąpieniu na Nią Ducha Świętego, albowiem z istoty i abso-
lutnie wolnym od grzechu jest tylko nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus”39.
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Teologowie starokatoliccy wraz z teologami prawosławnymi, uznając
„względną wolność” Maryi od grzechu i przyznając się do oddawania czci
przejściu Matki Bożej do życia wiecznego i uroczystego obchodzenia dnia Jej
zaśnięcia, odrzucają jednak decyzje papieży Piusa IX z 1854 roku i Piusa XII
z 1950 roku oraz stwierdzają jednoznacznie, że „Kościół nie zna nowych do-
gmatów Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia Matki Bożej”40.

Maryja w Kościele Polskokatolickim

Jak zauważył Stefan Pastuszewski (w artykule pod tytułem Kościół Pol-
skokatolicki, zamieszczonym w „Przeglądzie Powszechnym”): „jeśli idzie
o szczegółowe sprawy kultu, praktyk pobożnościowych i życia religijnego,
to we wspólnocie starokatolickiej występują znaczne rozbieżności — w za-
leżności od wpływów protestanckich, anglikańskich czy rzymskokatolic-
kich”41.

Nie dziwi więc uwaga Karola Karskiego, że Kościół Polskokatolicki, któ-
ry kształtował się w kraju w 90% rzymskokatolickim, jest pod wieloma
względami: dogmatycznym, liturgicznym, kultycznym, najbliższy Kościo-
łowi rzymskokatolickiemu42.

Pośród innych Kościołów starokatolickich, w których zgodnie z zasadą
starego Kościoła — obok jedności w sprawach wyznania wiary, ustroju urzę-
dów i nabożeństw zachowana jest wielka różnorodność i swoboda w zakre-
sie form i przejawów samego życia kościelnego43 — Kościół Polskokatolicki
w sprawach dotyczących kultu maryjnego jest bliski Kościołowi rzymskoka-
tolickiemu, zwłaszcza temu posoborowemu, w którym mariologia przeszła
już „kurację uzdrawiającą” od „maksymalizmu” — dążącego do dogmatyzacji
tytułów Maryi jako Współodkupicielki, Pośredniczki, Orędowniczki — do
„minimalizmu” nastawionego chrystocentrycznie i eklezjocentrycznie44. Nowe
stanowisko Kościoła znalazło swój wyraz między innymi w przyjętej przez
Sobór Watykański II Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium45
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i wypowiedziach Pawła VI dotyczących kultu Maryi oraz jej roli i miejsca
w życiu Kościoła i historii zbawienia46, szczególnie zaś w adhortacji Signum
magnum — o czci i naśladowaniu Najświętszej Panny Maryi, Matki Kościoła
i wzoru cnót wszelkich (z dnia 13 maja 1967 roku), oraz adhortacji Marialis
cultus — o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi
Panny (z dnia 2 lutego 1974 roku).

Doceniając reformatorskie znaczenie tych dokumentów dla rozwoju
zdrowej myśli teologicznej, o. prof. Celestyn Napiórkowski w ten sposób
pisze o treściach przedstawionych w papieskich dokumentach: „Jasno wska-
zany został kierunek postulowanych przemian: naśladowanie. W tradycyj-
nej pobożności maryjnej zdecydowanie dominuje wzywanie Matki Bożej
(wystarczy wspomnieć powodzenie nabożeństw do Nieustającej Pomocy
Najświętszej Maryi Panny). Wielki papież Paweł VI zachęca do naśladowa-
nia: tak jak Maryja zasłuchać się w Słowo Boże, rozważać je w swoim sercu,
tak jak Ona otwierać się na Ducha Świętego i być Jego sprawnym na-
rzędziem, tak jak Matka Pana całkowicie oddać się Chrystusowi i być Jego
sługą, tak jak Ona poświęcić się bez reszty sprawom Chrystusa i Jego Króle-
stwa, tak jak Maryja spieszyć z pomocą potrzebującym. Wpatrując się
w Nią jako nowego człowieka, przemieniać się na Jej wzór. Oba dokumenty
zostały napisane jak gdyby specjalnie dla Polski z jej ludową pobożnością
nastawioną raczej na ‘Matko daj’ niż na nowe życie w Chrystusie jak Mary-
ja, na Jej wzór”47.

Można jednak dostrzec różnice w sposobie oddawania czci i ukazywania
Maryi w Kościele rzymskokatolickim i w Kościele Polskokatolickim.

W 1963 roku biskup Maksymilian Rode następującymi słowami apelo-
wał o „zdrowy kult maryjny”: „Najświętsza Maryja Panna, nigdy nie była
i nie jest Bogiem. Owszem należy Jej się wielka cześć i nawet kult jako Mat-
ce Bożej, jednak nie można Jej Dostojną Osobą przesłaniać Boga, nie można
Jej ubóstwiać”48. Wszystkie bowiem łaski wysłużył nasz Pan i Zbawiciel, Je-
zus Chrystus. On też jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem Ojcem
a człowiekiem. Natomiast przesadny kult maryjny jest zaprzeczeniem tej
starochrześcijańskiej nauki49.
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46 P a w e ł VI: Signum magnum. [Adhortacja o czci i naśladowaniu Najświętszej Panny
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Dlatego też Kościół Polskokatolicki, podobnie jak i inne Kościoły staro-
katolickie i Kościół prawosławny, oddaje cześć Maryi jako „Matce Boga
według ciała”, a nie jako Bogu50.

Kościół Polskokatolicki utrzymywał i nadal utrzymuje, że Maryi Dziewi-
cy, Matce Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Boga — Człowieka, Bożej Rodzi-
cielce, należy się szczególna cześć i szczególne miejsce51.

Cześć, jaką Kościół Polskokatolicki okazuje Maryi, wynika nie tylko
z potrzeb duchowych jego wiernych i specyfiki polskiej pobożności ludo-
wej52. Głównym tytułem do odbierania przez Maryję szczególnej czci jest
Jej Boskie Macierzyństwo53. Szacunek dla Maryi wynika również z jej du-
chowego macierzyństwa. Maryja jest Matką Kościoła, Matką wszystkich
wiernych54. Dlatego Kościół również do Maryi, jako Matki, z ufnością kieru-
je swoje prośby i błagania, licząc na Jej wstawiennictwo u Boga Ojca i Bo-
skiego Syna Jezusa Chrystusa55. Maryja jest również wzorem wiary
i oddania się Bogu oraz Jego dziełu. Pokazuje, jak należy kroczyć za Chry-
stusem, jak należy ufać Bogu56.

Kościół Polskokatolicki, podobnie jak inne Kościoły starokatolickie, nie
przyjmuje dwóch nowych dogmatów ogłoszonych przez Kościół rzymsko-
katolicki, mianowicie: dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Ma-
ryi Panny z 1854 roku i dogmatu o cielesnym wniebowzięciu najświętszej
Maryi Panny z 1950 roku57. Nie znaczy to jednak, iż Kościół Polskokatolicki
nie czci tych tajemnic, przez które Bóg wkraczał w historie zbawienia, i ich
nie świętuje. Przeciwnie, święta te są obchodzone w Kościele uroczyście,
znajduje to swoje odzwierciedlenie zarówno w pieśniach, kalendarzu litur-
gicznym Kościoła Polskokatolickiego, jak i w mszale, gdzie są one wyszcze-
gólnione. Kalendarz liturgiczny przypomina, iż w dniu 15 sierpnia Kościół
obchodzi Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia zaś Jej Niepo-
kalane Poczęcie58, w mszale polskokatolickim znajdujemy również uroczy-
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ste prefacje i modlitwy poświęcone zarówno Wniebowzięciu, jak i Niepoka-
lanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny59.

Pieśni maryjne — ich treść i znaczenie

Doskonałym dowodem istnienia kultu maryjnego w Kościele Polskoka-
tolickim są pieśni i hymny maryjne zamieszczane w księgach obrzędo-
wych, liturgicznych i śpiewnikach, a wykonywane przez wiernych. Pieśni
te wyrażają wiarę ludu i wskazują na treści — uzasadnienia teologiczne
sprawowania kultu maryjnego w Kościele Polskokatolickim, który, co nale-
ży tu przypomnieć, do 1951 nosił nazwę Polskiego Narodowego Kościoła
Katolickiego. Pieśni te są jednocześnie dowodem pewnej powściągliwości
w nadawaniu Maryi różnych tytułów oraz przypisywania Jej nadmiernej
roli i mocy właściwej samemu Bogu. Świadczą o tym, że Kościół Narodo-
wy starał się zawsze w swoim nauczaniu właściwie ukazywać role Maryi
zarówno w historii zbawienia, jak i w dziele odkupieńczym, unikając prze-
sady i zbędnej metaforyki w ukazywaniu jej przywilejów i cnót, pamię-
tając — jak już wcześniej wspomniano — iż „Najważniejszą, fundamentem
prawd chrześcijaństwa jest prawda o Trójcy Świętej i bóstwie Jezusa Chry-
stusa”60.

W Księdze obrzędowej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego z 1937
roku — o której inicjator Kościoła Narodowego ks. bp Franciszek Hodur
pisał: „Tekst tej Księgi oraz melodie zgadzają się z nauką, zwyczajami i oby-
czajami Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła i są godne polecenia
do użytku P.N.K Kościoła we wszystkich czynnościach i świętych obrzę-
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dach, związanych z życiem tegoż Kościoła”61 — znajdujemy tylko trzy pieśni
skierowane do Maryi, a przeznaczone wyłącznie do śpiewania podczas
obrzędów pogrzebowych.

Serdeczna Matko, opiekunko ludzi
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi:
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy:
Zmiłuj się zmiłuj, niech się nie tułamy.

Do kogóż mamy wzdychać nędzne dziatki?
Tylko do Ciebie, ukochanej Matki:
U której serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu62.

Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico,
Błagamy Ciebie, Świętą Dziewico,
Niech łaska Twoja, zawsze nam sprzyja,
Módl się za nami, Zdrowaś Maryjo.

Ty, cos płakała nad śmiercią Syna,
Przez Twe łzy gorzkie, matko Jedyna
Oddal śmiertelność, co lud wybija,
Módl się za nami, Zdrowaś Maryjo63.

Witaj Królowo nieba i Matko Litości
Witaj nadziejo nasza w smutku i żałości

K’ tobie wygnańcy Ewy wołamy synowie,
K’ tobie wzdychamy placzącz padołu więźniowie

Orędowniczko nasza, racz twe litościwe
Oczy spuścić na nasze serca żałobliwe

I owoc błogosławiony żywota Twojego
Racz okazać po zejściu z świata mizernego64
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Łatwo można zauważyć, iż wszystkie te pieśni mają formę modlitwy —
prośby, z elementem uwielbienia. Powodem czci, jaką odbiera Maryja
w tych pieśniach, jest przede wszystkim Jej Boskie Macierzyństwo (Theoto-
kos)65, biblijną podstawą zaś — Ewangelia według Świętego Łukasza, a kon-
kretniej — tekst opisujący nawiedzenie Świętej Elżbiety przez Maryję66.
Drugi taki element stanowi Święte Dziewictwo Maryi. Szacunek dla Maryi
wynika również z jej duchowego macierzyństwa. Maryja jest Matką Ko-
ścioła, Matką wszystkich wiernych. Dlatego Kościół również do Maryi jako
Matki z ufnością kieruje swoje prośby i błagania, licząc na Jej wstawiennic-
two u Boga Ojca i Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Nie ona ma czynić cuda,
zbawiać, wyzwalać, ale ma wstawiać się za nami przed Tronem Najwyższe-
go, przed swoim Boskim Synem. Maryja jest również wzorem wiary oraz
oddania się Bogu i Jego dziełu. Pokazuje, jak należy kroczyć za Chrystusem,
jak należy ufać Bogu.

W podobnym tonie i duchu brzmią pieśni maryjne zamieszczone
w Śpiewniku Polsko-Narodowego Katolickiego Kościoła z 1960 roku. Mają one
charakter chrystocentryczny, odwołują się do życia i misji Jezusa Chrystusa.
Są nie tylko pieśniami modlitwy, prośby o wstawiennictwo, laudacjami, ale
również hymnami radości, pocieszenia. W śpiewniku znajdujemy nastę-
pujące pieśni: Boga Rodzico, Chwalcie łąki umajone, Ciebie na wieki, Cześć Ma-
ryi, Dnia każdego, Do Twej dążymy, Gdy Trwoga nas ogarnia, Idźmy, tulmy się
jak dziatki, Już Majowe, Już od rana, Królowej Anielskiej śpiewajmy, Królowo
niebieska, Królowo nieba, Maryjo Matko, Maryjo, coś jest w niebie, Matko Chry-
stusa, Matko cierpiąca, Matko Najświętsza, Matko Nasza, Matko Niebieskiego
Pana, Matko pocieszenia, O Maryjo, przyjm w ofierze, Najświętsza Panno, Nie
opuszczaj nas, Nie płacz już dziecini, O Maryjo Matko Boga, O Maryjo Moja ra-
dości, Pani w ofierze, Pełna świętości, Stała Matka, Serdeczna Matko, Śliczna Pa-
nienka, Wesel się nieba Królowo, Weź w swą opiekę, Witaj Mario, Witaj Pani,
Witaj Królowo, Z dawna Polski Tyś królową, Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś bądź
Maryja, Błękitne rozwińmy sztandary67.

Również Rytuał Kościoła Polskokatolickiego68, opracowany przez Syno-
dalną Komisję Liturgiczną, a zatwierdzony i polecony do użytku ducho-
wieństwa i wiernych w 1961 roku przez księdza biskupa Maksymiliana
Rodego, jest dowodem żywego w Kościele kultu maryjnego. W Rytuale... za-
warte są nabożeństwa, hymny, modlitwy, między innymi:
— nabożeństwo różańcowe69;
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— antyfony ku czci Najświętszej Maryi Panny (na różne okresy roku litur-
gicznego)70;

— Godzinki do Najświętszej Maryi Panny71;
— Litania do Najświętszej Maryi Panny72;
— Hymn Pod Twoją obronę73;
— nabożeństwo majowe74;
oraz pieśni maryjne:
— Zdrowaś bądź, Maryja;
— Bolejąca Matka stała;
— Bogurodzica;
— Serdeczna Matko;
— Witaj, Gwiazdo Morza.

W modlitewniku Spotkanie z Panem Jezusem, adresowanym do dzieci
i młodzieży polskokatolickiej, podane są również dodatkowe, specjalne pie-
śni do Matki Bożej. Są to pieśni pozdrowienia i uszanowania, wspominania,
wzywania, uwielbienia, czci, przebłagania, ufności, prośby o łaski, prośby
o wstawiennictwo, z uwzględnieniem całościowego, wcześniej wspominane-
go już kontekstu. Warto je wymienić: Była cicha i piękna jak wiosna; Chwalcie
łąki umajone; Cześć Maryi; Idźmy, tulmy się jak dziatki; Królowej Anielskiej
śpiewajmy; Maryjo, coś jest w niebie; Matko Najświętsza; Matko Niebieskiego
Pana; O Maryjo, przyjm w ofierze; Serdeczna Matko; Z dawna Polski Tyś kró-
lową; Zdrowaś Maryjo; Błękitne rozwińmy sztandary75.

W tych pieśniach Maryja jest darzona nie tylko szacunkiem, ale także
miłością i zaufaniem. Świadczą o tym stosowane w pieśniach wobec Maryi
tytuły, np.: Serdeczna Matka, Opiekunka Ludzi, Ukochana Matka, Zdrowaś
Maryja, Boga Rodzica, Święta Dziewica, Matka Jedyna, Królowa Nieba, Mat-
ka litości, Nadzieja w smutku i w żałości, Orędowniczka nasza. Pieśni
maryjne dowodzą ogromnej ufności w Maryję w sytuacjach krytycznych
i po ludzku rzecz biorąc beznadziejnych, są wyrazem wiary w orędowniczą
moc i miłość Maryi. Prośba i błaganie umieszczone w pieśniach są połączo-
ne z dziękczynieniem i oddaniem Maryi.

Wyrażona w pieśniach postawa wobec Maryi — pełna zaufania i miłości,
powoduje, że wierni z chęcią uczestniczą w różnego typu świętach, uroczy-
stościach, nabożeństwach o charakterze maryjnym.

W ramach kultu o chrakterze liturgicznym w Kościele Polskokatolickim
obchodzone są święta maryjne, sprawowane msze wotywne, nabożeństwa
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maryjne i śpiewane pieśni o Maryi oraz kierowane do Maryi. Polskokatolicy
obchodzą w ciągu roku liturgicznego 11 świąt i uroczystości maryjnych76:
— 8 grudnia — Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
— 1 stycznia — Bożej Rodzicielki Maryi;
— 2 lutego — Matki Bożej Gromnicznej;
— 25 marca — Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie;
— 3 maja — Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski;
— 27 czerwca — Matki Bożej Nieustającej Pomocy;
— 2 lipca — Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny;
— 15 sierpnia — Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny — Matki Boskiej

Zielnej;
— 8 września — Narodzenia Najświętszej Maryi Panny — Matki Bożej Siew-

nej;
— 15 września — Matki Bożej Bolesnej;
— 7 października — Matki Bożej Różańcowej.

W okresie adwentu w świątyniach polskokatolickich odprawiana jest
msza święta zwana roratami, w czasie której również sprawowany jest kult
Maryi.

W miesiącu maju w wielu parafiach polskokatolickich, codziennie w in-
nych, w oznaczonych dniach odbywają się nabożeństwa majowe, poświęco-
ne czci Bogurodzicy. Oprócz śpiewania pieśni maryjnych, odmawia się lub
odśpiewuje Litanię do Najświętszej Maryi Panny, a także hymn Pod Twoją
Obronę.

Miesiąc październik jest drugim miesiącem w roku poświęconym
Maryi77. W tym czasie w wielu parafiach, codziennie w innych, w oznaczo-
ne dni sprawuje się specjalne nabożeństwo październikowe, zwane również
nabożeństwem różańcowym78, gdyż w jego trakcie odmawiana jest modli-
twa różańcowa — zbiór modlitw do Matki Bożej, rozważane są tajemnice
z życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki — Maryi, śpiewane pieśni o tematyce
maryjnej.

Ponadto w niektórych parafiach przez cały rok odprawia się nabożeń-
stwo — nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Godzinki, natomiast
w okresie Wielkiego Postu ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej
sprawowane jest nabożeństwo — gorzkie żale, które zawiera elementy
związane z kultem Maryi — Matki Jezusa.

Pieśni, nabożeństwa i modlitwy do Najświętszej Maryi Panny zawsze
Dziewicy, Matki Bożej są wyrazem żywego kultu liturgicznego o charakterze
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bezpośrednim i pośrednim. Sprawowany kult Maryi znajduje swój wyraz
w życiu i działalności Kościoła Polskokatolickiego, w życiu jego parafii,
kapłanów i wiernych — w ich praktykach religijnych.

Dlatego też, jak pisze autor artykułu zamieszczonego w polskokatolic-
kim miesięczniku „Rodzina”: „Sławimy Ją, może nawet więcej niż inne naro-
dy. Sławimy Ją za to, że dzięki Niej Bóg w widzialnej, naszej postaci
przyszedł na ten świat. Sławimy Ją, bo dzięki Jej pokorze, miłości i wierze,
Bóg stał się człowiekiem, przyszedł po to, aby zjednoczyć nas z Bogiem.
Czcimy i Kochamy Ją — w pieśniach, nabożeństwach i modlitwach. Do Niej
zanosimy swe modły, wierząc, że jest Ona, razem ze swym Synem, a na-
szym Panem, w niebie, wierzymy, że jako nasza Matka, zna wszystkie nasze
troski, zmartwienia i bóle. Wie, co to jest cierpienie, samotność, opuszcze-
nie i wzgarda, co to jest trud życia codziennego i czym jest dla człowieka
łaska siły. Co znaczy zdolność wytrwania w wierze i życie godne miana
dziecka Bożego”79.

Należy zaznaczyć, że mimo starania Kościoła o czystość i poprawność
teologiczną kultu Maryi wierni często sami powracają do różnego typu
hymnów, oracji i pieśni maryjnych, w których znajduje swoje potwierdzenia
prosta pobożność ludowa, będąca wyrazem specyficznej „ludowej teologii”,
której pieśni maryjne, obrazy, „cudowne opowieści” są źródłem i uzasadnie-
niem. Dobór pieśni maryjnych w świątyniach polskokatolickich nie zawsze
jest konsekwencją przyjętych oświadczeń i postanowień w rodzinie Ko-
ściołów starokatolickich co do roli Maryi w dziejach zbawienia; często od
nich odbiega, poddając się głęboko zakorzenionej w polskiej świadomości
„ludowej mariologii”.

Mirosław A. Michalski

The cult of Mary in the Polish-Catholic Church
on the basis of selected Marian songs

S u m m a r y

Cultus hyperduliae — the cult of special worship Mary is worth, has both a lithurgic and
lithurgic character in the church. The subject of cult, however, has a direct and indirect na-
ture. The cult of Mary is reflected in church life and activity, its parish’s, priests’ and congre-
gation’s life — in their religious practices. The roots of the cult of Mary, the foundation of
which was her divine motherhood, trace back to its history in the Common Church.
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Also, in the Polish-Catholic Church the cult of Mary — God’s mother is worshiped. This
cult is justified not only in the roots of the Polish-Catholic Church, but also in its teology
and piety of the Polish people who used to always worship Bogurodzica. A perfect example
of the reflection of the cult of Mary in the Polish-Catholic Church and teological contents ac-
companying it are songs and hymns of Mary included in the ritual, liturgic registers and
songbooks, and performed by the congregation. These songs express faith the people have,
and point to their message — a teological justification of worshiping the cult of Mary in the
Polish-Catholic Church.

Mirosław A. Michalski

Der Marienkult in Polnischkatholischer Kirche
am Beispiel der ausgewählten Marienlieder

Z u s a m m e n f a s s u n g

Cultus hyperduliae — die besondere Verehrung der Marie hat in der Kirche sowohl einen
liturgischen wie auch außerliturgischen Charakter. Der Kultgegenstand kann dagegen direkt
und indirekt verehrt werden. Der Marienkult kommt im Leben und Tätigkeit der Pfarreien,
Priester und Gläubigen und in deren religiösen Praktiken zum Ausdruck. Der auf Maries
göttlicher Mutterschaft beruhende Marienkult ist in der Volkskirche geschichtsgebunden.

In der Polnischkatholischer Kirche wird Marie als Gottesmutter auch verehrt. Der Kult
kann nicht nur mit der Geschichte der Polnischkatholischen Kirche und deren Theologie,
sondern auch mit bekannter Frömmigkeit des polnischen Volkes begründet werden, von
dem Mutter Gottes schon immer hoch verehrt war. Gute Widerspiegelung des Marienkultes
in Polnischkatholischer Kirche sind die sich in liturgischen Büchern und Gesangbüchern be-
findenden und von Gläubigen aufgeführten Marienlieder und Marienhymne. Diese Lieder
drücken den Glauben des Volkes aus und sind theologische Begründung für den Marienkult
in Polen.
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Bogdan M. Skowroński

Rola pieśni bożonarodzeniowych, kolęd
i pastorałek w kształtowaniu osobowości
i duchowości wiernych Kościoła
Polskokatolickiego

Jak podaje Encyklopedia popularna PWN: „Kolęda — to pieśń religijna
o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem”1. Natomiast Simone Vallon
w swej definicji twierdzi, że kolęda to utwór wokalny przeznaczony do śpie-
wania w okresie adwentu, Bożego Narodzenia, Nowego Roku, święta Trzech
Króli i święta Oczyszczenia Matki Bożej, związany tematycznie z tymi okre-
sami, pisany w języku łacińskim lub polskim, a często nawet mieszanym2.
Jej praźródła jednak wywodzą się ze starożytnych świeckich śpiewów i tra-
dycji. Nazwę „Kalendae” nosił u Rzymian każdy pierwszy dzień miesiąca.
Począwszy zaś od reformy Juliusza Cezara (tzw. kalendarz juliański, ok.
45 r. p.n.e.), styczniowe „Kalendae” rozpoczynało nowy rok. W tym dniu
odwiedzano się nawzajem i składano sobie życzenia pomyślności, obdaro-
wywano się też podarkami i śpiewano noworoczne pieśni. Jak podaje Ju-
liusz Nowak Dłużewski, „Te noworoczne zwyczaje dostały się w w. VI—VII
na Bałkany, do Greków, Rumunów, do bałkańskich ludów słowiańskich,
skąd zawędrowały na Ruś i do Polski. Po przyjęciu chrześcijaństwa ludy te,
ze względu na bliskość czasową Nowego Roku i Bożego Narodzenia, prze-
noszą obchody noworoczne na 25 grudnia; w okresie świątecznym odbywa
się kolędowanie, tj. odwiedzanie domów sąsiadów, przyjaciół, składanie im
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życzeń i darów. Kolędowaniu towarzyszy pieśń kolędowa, wyrażająca oby-
czajowe treści, formułująca przede wszystkim w słowie poetyckim życzenia
pomyślności i szczęścia”3.

W pieśniach kolędowych, gdy przeszły one z tradycji pogańskiej do
chrześcijańskiej, zmieniła się ich treść. Nowe teksty związane z narodzinami
Pana Jezusa mają swoje źródła i korzenie w średniowieczu. Można przyjąć,
że pierwsze kolędy pojawiły się w Polsce w formie pieśni połączonych
z adoracjami Jezusa w żłobie i zostały przyniesione tu przez franciszkanów
w XIII wieku. To właśnie franciszkanie w szczególny sposób kultywowali
formy, zwane dziś powszechnie jasełkami, niezwykle atrakcyjne dla poboż-
ności ludowej. W trakcie tych „zebrań”, „nabożeństw” śpiewano pieśni,
kołysząc figurkę dzieciątka Jezus; gestom nadawano formy obrzędowe4.
Najdawniejszym śladem tych uroczystości są figurki jasełkowe z połowy
XIV wieku, które do dziś można oglądać w klasztorze Sióstr Franciszkanek
w Krakowie5.

Pierwsze polskie teksty pieśni bożonarodzeniowych pochodzą z rękopi-
sów XV-wiecznych, wśród których znaczną część stanowią przekłady z języ-
ka łacińskiego i czeskiego, co oczywiście nie oznacza, że pieśni tego typu
wcześniej nie śpiewano; brak jednak dokumentów pisanych na ten temat6.
Wiadomo, że i w tym czasie kolędy śpiewane były nie tylko w świątyniach,
ale również w domach i podczas gościnnych wizyt. Kolędy nie były także
utożsamiane wyłącznie z pieśniami religijnymi o charakterze bożonarodze-
niowym. Nie wyróżniając się za bardzo spośród innych pieśni ludowych
i religijnych, miały często formę modlitwy, pochwały, życzenia, wzorowaną
na hymnach kościelnych dotyczących wydarzeń biblijnych.

Kolędy polskie cechowały się różnoraką i swobodną strukturą — od pro-
zaicznych sekwencji do poetyckich parafraz Jana Kochanowskiego czy
Andrzeja Krzyckiego7.

Za ks. Niewęgłowskim należy podkreślić, że „różnorodność kolęd [pol-
skich — B.S.] odsłania kolejne okresy ich powstawania i podchodzenia do
wydarzeń bożonarodzeniowych. Kolędy hymniczne, jak »Anioł pasterzom
mówił« wyrastające z liturgii, mające korzenie w Piśmie Świętym, podejmują
rozważania dogmatyczne, prowokują zamyślenie i zadumę, rodzą refleksje.
Po nich przychodzą liryczne kołysanki, popularne pastorałki oraz kolędy
o charakterze i treści noworocznej — winszujące. W końcu XVIII wieku do
wątku religijnego dołącza treść społeczna, patriotyczna, widoczna choćby
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w najbardziej teologicznej kolędzie polskiej Bóg się rodzi, Franciszka Karpiń-
skiego: Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”8.

Należy zwrócić szczególną uwagę na pieśni bożonarodzeniowe, zwane
pastorałkami, w których podkreślany jest motyw pasterzy (w zgodzie
z Ewangelią św. Łukasza 2, 8—20). Na gruncie polskim pastorałki stanowią
źródło niezwykle bogatych i wdzięcznych pieśni o charakterze ludowym,
narodowym i patriotycznym, a także licznych wiadomości o życiu polskiej
wsi. Podaje się w nich na przykład imiona pasterzy, rodzaje darów, płody
ziemi i owoce rolniczej pracy, wiejskie instrumenty, zwyczaje. W pa-
storałkach podkreśla się również narodowe dążenia, pragnienia, uczucia pa-
triotyczne i narodową solidarność w walce o niepodległość i dobro
Ojczyzny.

W Polsce pieśni bożonarodzeniowe były chętnie śpiewane w kościołach
i w domach, zarówno przez lud, jak i przez mieszczaństwo i szlachtę. Adam
Mickiewicz w swych paryskich wykładach z literatury słowiańskiej dużo
miejsca poświęcił kolędom, dostrzegając w nich element poezji narodowej.

Kolędy w pobożności ludowej, liturgii Kościoła i w życiu wiernych zaj-
mują ważne miejsce. Jak podaje ks. Wiesław Niewęgłowski, „kolędy wyśpie-
wują tajemnicę Bożego Narodzenia. Tekst i melodia tych religijnych pieśni
wprowadzają w świat rozważanego i przeżywanego misterium”9. Kolędy sta-
nowią więc swoistą „teologię serca”10, pomocną w kształtowaniu osobowo-
ści wierzących i ich pobożności. Zajmują poczesne miejsce w twórczości
religijnej i kulturowej, a także w życiu i liturgii Kościoła Polskokatolickiego
i jego wiernych; wprowadzają w świat serca i umysłu, pozwalają zbliżyć się
do sacrum i przeżyć je, odnawiając tajemnicę Boga wśród ludzi. Śpiewanie
kolęd bądź ich słuchanie sprawia, że ludzie zbliżają się do Boga i do sa-
mych siebie; kształtuje w wierzących cechy charakteru, wyrabia ducha mo-
dlitwy, jedności i miłości.

Kościół Polskokatolicki, który powstał z pobudek patriotyczno-piety-
stycznych, ze szczególnym szacunkiem podchodzi do tych elementów, które
stanowią zasadniczą część rodzimej pobożności i kultury, wyróżniając je
w swojej liturgii. Z uwagą i szacunkiem traktuje kolędy, pastorałki, pieśni
adwentowe i bożonarodzeniowe, mając pełną świadomość, że w szczególny
sposób wprowadzają one w rdzenne elementy tradycji narodowej, religijnej
i rodzinnej, przez którą zostaliśmy wszyscy ukształtowani i która nadal na
nas oddziałuje.
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Wierni, szczególnie Ci najbardziej miłujący tradycję religijną i narodową,
w tym wierni Kościoła Polskokatolickiego, z pokolenia na pokolenie przeka-
zywali sobie pewne zwyczaje, w tym bogactwo form świętowania Bożego
Narodzenia wraz z całym skarbcem kolęd, pastorałek, pieśni adwento-
wo-bożonarodzeniowych. Wynikało to z pragnienia zachowania tożsamości
religijnej i narodowej. Troska o oddziaływanie na kształtowanie postaw
ludu, osobowości — charakteru wiernych i wyrobienie w nich uczuć patrio-
tycznych widoczna jest już w najwcześniejszych tego typu pieśniach. Pierw-
sze kolędy wyrażały życzenia ziemskiej pomyślności, modlitwę do Boga
o doczesne powodzenie. Taki charakter ma kolęda Jana Kochanowskiego
Tobie bądź chwała, Panie naszego świata, w której autor wysuwa postulaty po-
koju, zgody, potęgi politycznej państwa i dostatku. Także w Kantylenie na
Narodzenie Chrystusa Andrzeja Krzyckiego widać bogactwo życzeń ziemskie-
go szczęścia, troskę o Polskę oraz szczęśliwe panowanie Zygmunta Starego.
Podobne życzenia znajdujemy w kolędach Jana Żabrzyca i Stanisława Orze-
chowskiego11.

W treści pieśni bożonarodzeniowych, kolęd czy pastorałek zawierało się
bogactwo modlitwy, prośby, życzenia, dobre słowa. Śpiewane w domach
i w kościołach ubogacały swym pięknem uroczystości rodzinne i świątynne
nabożeństwa w okresie adwentu i Bożego Narodzenia; śpiewane zarówno
dawniej, jak i dziś z radością i pietyzmem rodzą w ich wykonawcach
i słuchaczach miłość do Boga i drugiego człowieka, kształtują ich osobo-
wość oraz postawy religijne; wzbudzają poczucie jedności rodzinnej i naro-
dowej, kształtują ducha pobożności. Wyrabiają takie cechy, jak sumienność,
rzetelność, pracowitość, odpowiedzialność, wstrzemięźliwość i cierpliwość,
jakie miał opiekun Dziecięcia i Jego Matki — Józef, oraz uczą pokornego
poddawania się woli i posłannictwu Boga. Uczą pokory na wzór Świętej Ro-
dziny z Nazaretu.

Także w obrębie polskiej filozofii narodowej i romantycznego neomesja-
nizmu12, wedle którego naród polski miał zrealizować dziejową misję
w świecie, poleconą mu przez Rozumną, Sprawiedliwą i Miłosierną Potęgę
rządzącą światem, wcielenie Syna Bożego w Chrystusie Jezusie (które jest
zasadniczym tematem pieśni na Boże Narodzenie) wpłynęło nie tylko na
twórczość takich romantyków, jak Adam Mickiewicz, ale również na pokole-
nie neomesjanistów przełomu wieków i początku XX wieku13. Duch ten
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żywy był również wśród emigrantów polskich na ziemi amerykańskiej, któ-
rzy mieli poczucie misji wobec kraju budzącego się do życia po odzyskaniu
niepodległości. Wierni Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (który
w Polsce od 1951 roku nosi nazwę: Kościół Polskokatolicki), wychowani na
kolędach i pastorałkach, z pieśnią na ustach powracali do domu ojczystego,
aby odbudowywać go wspólnymi siłami. Tak jak zetknięcie Boga z człowie-
kiem rozpoczyna nowy etap zbawczej historii ludzkości (fakt ten był zapo-
wiedziany już przez proroków, co często podkreślają teksty kolęd.
„Chrystus jest słowem, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami” —
J 1, 14, aby przez zbawcze czyny i słowa nauczyć człowieka żyć i walczyć ze
złem, nawiązywać kontakt z Bogiem, zdobywać Jego przyjaźń, a trwając
w niej, podążać przez całe ziemskie życie do doskonałej społeczności escha-
tycznej14; taką między innymi drogą do Boga jest modlitwa kolędą czy pa-
storałką, rodząca w sercu człowieka odpowiedzialność za sacrum tego
świata i dobro bliźnich), tak również powstanie Polski z okresu zaborów
i niewoli, jak Feniksa z popiołów, było dla nich hasłem i znakiem rozpoczę-
cia nowej historii i misji dziejowej najpierw w kraju, później w świecie.

Należy dodać, że bogactwo i różnorodność treści kolęd rodzi w śpie-
wających pewne przeżycia estetyczne, uwrażliwia na piękno oraz potrzeby
duchowe i materialne innych ludzi, uwzględniając całą antropologiczno-eg-
zystencjalną kontekstualność narodzin Jezusa Chrystusa. W pierwszym pla-
nie jawi się objawienie Syna Bożego w ludzkiej naturze Jezusa, „w której
dopiero człowiek może dostrzec dobroć i miłość Boga, jako stwórcy, władcy,
sędziego z jednej strony, z drugiej zaś jako uniżonego do postaci dziecka,
rodzącego się w ubóstwie. To ubóstwo jest kenozą Chrystusa, wskazującą
na wartości nieprzemijające. Bóg przychodzący w stajni doświadczył ludz-
kiej nędzy i opuszczenia. Solidaryzuje się więc z najbardziej opuszczonymi
i pogardzonymi”15. Uczy to wiernych szacunku dla każdego człowieka,
otwiera na potrzeby tego najsłabszego, bezbronnego, co stanowi nieprzemi-
jającą wartość, szczególnie w dzisiejszych, trudnych społecznie i ekonomicz-
nie czasach.

Kolędy i pastorałki śpiewane są przy stołach bogatych i tych, którzy
biedniej je zastawiają, w świątyniach różnych Kościołów i wyznań. Pieśń re-
ligijna, w tym również kolęda — jak pisał w 1942 roku ks. bp Franciszek
Bończak, Zwierzchnik Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki — „stanowi żywotny i nieodzowny czynnik
Kościoła chrześcijańskiego, jest ona modlitwą, natchnieniem i nauczycielem
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s. 173—184.

15 Ibidem.



religii, źródłem nastroju religijnego, ozdobą nabożeństwa. Pismo Święte
w niezliczonych miejscach wzywa do śpiewania hymnów i pieśni duchow-
nych. Śpiew bowiem nigdy nie zawiedzie: prędzej niż to zdoła uczynić
słowo kaznodziei, wywoła nastrój, czy to żalu za grzechy, czy ufności w do-
broć Bożą; współczucia z cierpiącym Jezusem, czy radości i triumfu. Kościół
żywy, dynamiczny — to kościół rozśpiewany […]. W kryzysie obecnym po-
trzeba nam więcej niż kiedykolwiek nowej pobudki duchowej, żywej pieśni
religijnej i rozmodlonego śpiewem kościoła. Powszechny śpiew otrząśnie
nas z apatii, wskrzesi i wzmocni ducha religijnego, ducha czynu i poświęce-
nia”16.

Jak wynika z tej wypowiedzi, Kościół Polskokatolicki wierzył i nadal
przyjmuje, że człowiek swym śpiewem, skupieniem modlitewnym kształtuje
swoją osobowość, charakter, sumienie i duchowość. Śpiewane w radosne
Święta Bożego Narodzenia kolędy czy pastorałki integrują ludzkość ze sobą,
ucząc wzajemnej miłości, dobra, życzliwości, szacunku i pokoju. Wnoszą ra-
dość w serca, w których może od dawna panował smutek, ból i apatia. Stają
się pewną formą rekolekcji, katechezy. Wypełniają pustkę ludzkich serc.
Wskazują na Gwiazdę Betlejemską, którą jest Chrystus miłujący każdego
człowieka.

Ksiądz biskup Franciszek Hodur, inicjator Polskiego Narodowego Ko-
ścioła Katolickiego, autor kolędy pt. Minęły wieki, w swej bożonarodzenio-
wej pieśni połączył elementy patriotyczne z troską o wewnętrzną przemianę
człowieka, doskonale wyraził ducha ówczesnej epoki neoromantycznej
i neomesjanistycznej. Zawarte w kolędzie treści równie dobrze i dziś mogą
stanowić wskazówkę dla człowieka poszukującego nie tylko sensu i znacze-
nia Świąt Bożego Narodzenia, ale i uzasadnienia własnego duchowego sta-
wania się — odradzania zarówno w wymiarze jednostkowym, jak
i społecznym — narodowym, wreszcie ogólnoludzkim.

ks. bp Franciszek Hodur

Minęły wieki

Minęły wieki, odkąd w Betlejem zabłysło światło ludzkości,
Szczęście i pokój jest Jego celem, trud, poświęcenie w niskości.
Ponad kolebką, co w lichej chacie kryła Chrystusa zjawienie,
Boży wysłańcy w świetlanej szacie zwiastują światu zbawienie.

I promień słońca, niech złoci ziemię mieszkanie dotąd nędzarzy,
Niech się odrodzi to biedne plemię, w Boży Lud, w ducha mocarzy!
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16 F. B o ń c z a k: Słowo wstępne. W: Śpiewnik Polsko-Narodowego Katolickiego Kościoła.
Scranton 1942, s. 3.



Niech targa pęta, kajdany kruszy, w gwiazdę Chrystusa wpatrzone,
Zdobędzie szczęście, dla swojej duszy, na wieki będzie zbawione!

Niech w ludzkie piersi, co dotąd płaczą, spłynie nadzieja, otucha,
Niech ludzkie dzieje, co się krwią znaczą, rozjaśnią promienie ducha,
Pokój zaświta, gdzie się toczyła walka na śmierć i na życie;
Radość, wesele tam gdzie mogiła zgniliznę osłania skrycie.

I promień słońca, niech złoci ziemię, mieszkanie dotąd nędzarzy,
Niech się odrodzi to blednę plemię w Boży lud, w ducha mocarzy!
Niech targa pęta, kajdany kruszy, w gwiazdę Chrystusa wpatrzone,
Zdobędzie szczęście, szczęście swej duszy, na wieki będzie zbawione17.

Bogdan M. Skowroński

The role of Christmas songs — carols and pastorals
in the process of shaping personality and spirituality of the congregation

S u m m a r y

The article focuses on the Christmas repertoire cultivated in the Polish-Catholic Church.
The author briefly outlined the history of carols in Poland, introduced by the Franciscans in
the 13th century, mainly in connection with adorations of Jesus in the manger. He also re-
called the role of the Polish texts of Christmas songs in the native tradition. The thrust of
considerations concerns the place of carols in the people’s piety, church liturgy, and Po-
lish-Catholic congregation’s life. This Christmas repertoire, transmitted together with folk tra-
ditions and a wealth of forms celebrating the Birth of Jesus, has been helping in maintaining
religious and national identity for ages. Care for the influence on shaping the attitudes of the
people, personality-character of the congregation, and instilling patriotic feelings in them, are
evident in that type of songs, starting from the oldest to those currently sung ones.

Bogdan M. Skowroński

Die Rolle der Weihnachtslieder u. Pastoralen bei Gestaltung
der Persönlichkeit und Geistigkeit von den Gläubigen

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der vorliegende Artikel betrifft die in Polnischkatholischer Kirche gepflegten Weihnachts-
lieder. Der Verfasser schildert die Geschichte der aufs Gebiet Polens im 13.Jh von Franziska-
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nern eingeführten Weihnachtslieder, die hauptsächlich den in der Weihnachtskrippe
angebeteten Jesus begleitet haben. Er betont große Bedeutung der polnischen Texte von den
Liedern für einheimische Tradition. Der überwiegende Teil seiner Erwägungen betrifft die
Rolle der Weihnachtslieder für Frömmigkeit des Volkes, Kirchenliturgie und Leben der Be-
kenner der Polnischkatholischen Kirche. Die samt den Volksbräuchen und vielen Feiernfor-
men der Geburt Christi von Geschlecht zu Geschlecht überlieferten Weihnachtslieder trugen
über Jahrhunderte zur Bewahrung der religiösen und nationalen Identität des Volkes bei. So-
wohl in den ältesten Zeiten, wie auch heute entstandenen Lieder kommen die Sorge um Bil-
dung der Persönlichkeit und des Charakters bei Gläubigen und patriotische Gefühle zum
Ausdruck.
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