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Wprowadzenie

„Jestem bardzo głęboko przekonany — mówi ksiądz prof, dr hab. Jerzy Szy
mik — że relacja między chrześcijaństwem a kulturą jest relacją wzajemną,
zwrotną. Tak chrześcijaństwo kulturze, jak kultura chrześcijaństwu mają sobie
bardzo wiele do zaoferowania. [...] Chrześcijaństwo potrzebuje kultury po to, by
się wyrazić. [...] Ale jest też odwrotnie: kultura potrzebuje chrześcijaństwa,
żeby być sobą, czyli kulturą właśnie. Jestem przekonany, że bez treści ducho
wych, nieustannie otrzymywanych od chrześcijaństwa, kultura wyjałowieje” 1.
Słowa te wydają się trafnym mottem dla niniejszego zbioru przynoszącego
teoretyczną refleksję nad polską muzyką religijną. Muzyka bowiem jako szcze
gólny przejaw kultury (czy to wysokiej, artystycznej czy ludowej) od wieków
czerpała i nadal czerpie swe impulsy z chrześcijaństwa, z wartości przez nie
oferowanych, z owych przebogatych treści duchowych. Równocześnie — właś
nie jako swoisty przejaw kultury — stawała się dobitnym wyrazem tych chrze
ścijańskich idei, ich trafną ekspresją.
M uzyka i chrześcijaństwo, muzyka i religijność podnoszą się więc wzajem
nie, ubogacają się sobą. Dlatego pewnie wspólny obszar odkrywczy tych odręb
nych zakresów tematycznych nieustannie dostarcza impulsów do rozważań, do
wymiany myśli w gronie przedstawicieli różnorakich środowisk naukowych.
Tym samym poznawcza płodność omawianego pola badawczego bynajmniej nie
maleje, a wręcz przeciwnie: rośnie.
Prezentowany tom stanowi rezultat przemyśleń i badań prowadzonych nad
polską muzyką religijną z wielorakich perspektyw: muzykologicznej, historycz
nej, analitycznej, etnomuzykologicznej, folklorystycznej i socjologicznej. Zawie
ra on piętnaście studiów, traktujących szeroko o polskiej religijności, przeja
wiającej się w sztuce dźwięków, zgodnie z założeniami tematycznymi zbioru,
1 Ks. J. S z у m i k: Akropol z hołdy, czyli teologia Śląska. Katowice 2002, s. 224— 225.

żeby ową polską muzykę religijną umiejscowić właśnie pomiędzy epokami
i kulturami.
Tom rozpoczyna tekst Aleksandry Patalas (Między sacrum a profanum.
O dyskusji wokół pojącia „styl kościelny” w pismach teoretycznych Marca
Scacchiego), prezentujący myśl teoretyczną Marca Scacchiego — XVII-wiecznego kapelmistrza na dworze króla Władysława IV, a potem Jana Kazimierza
— w której znalazły odbicie dyskusje o możliwości przenikania się elementów
gatunków muzyki świeckiej i religijnej, toczące się w nawiązaniu do postano
wień Soboru Trydenckiego.
Ksiądz Tadeusz Przybylski (Polska muzyka kościelna od końca XVIII do
początku XX wieku) obszerniej natomiast charakteryzuje polską muzykę Koś
cioła katolickiego, uwzględniając jej przemiany zachodzące wskutek przyczyn
politycznych, wyznaniowych czy wpływów reformatorskich w ciągu 200 lat.
Na zbiorze pieśni galicjanki Agaty Michaleckiej, która w wieku XIX w mo
delowy wręcz sposób połączyła w nich religijność z patriotyzmem, koncentruje
się M agdalena Stawowy (Śpiewnik religijny Agaty Michaleckiej z 1875 roku
jako przykład kobiecej twórczości muzycznej). Zbiór, będący przykładem twór
czości typowo amatorskiej (zarówno pod względem muzyki, jak i poezji), sta
nowi interesujący przyczynek do badań z zakresu historii muzyki i czytelny ślad
wpływów, jakim ulegał gust muzyczny kompozytorek owego okresu.
Ksiądz Antoni Reginek (Twórcy pieśni kościelnych na Górnym Śląsku w XX
wieku — na podstawie repertuaru „Śpiewnika kościelnego archidiecezji kato
wickiej") szczegółowo przedstawia sylwetki trzech — spośród piętnastu —
twórców pieśni Śpiewnika kościelnego archidiecezji katowickiej. Informacje
0 ich życiu i działalności to interesujące świadectwo aktywności śląskich muzy
ków w dziedzinie krzewienia muzyki kościelnej.
Wyniki własnych badań nad założeniami teoretycznymi i praktyką wyko
nawczą muzyki liturgicznej w największym śląskim sanktuarium maryjnym
w Piekarach prezentuje ksiądz Wiesław Hudek (Muzyka liturgiczna w sank
tuarium piekarskim 1925—2000). Badania obejmujące 75 lat działalności sank
tuarium oparte zostały w głównej mierze na archiwach kościelnych, a rezultat
poszukiwań dowiódł, iż piekarska świątynia stanowiła w omawianym okresie
ośrodek szczególnej troski o muzykę liturgiczną.
W krąg nieco innej, bo etnomuzykologicznej, tematyki wprowadza nas tekst
Ariety Nawrockiej-Wysockiej (Śpiewy religijne społeczności katolickich i prote
stanckich w zbiorach Instytutu Sztuki PAN). Autorka charakteryzyje pieśni reli
gijne przechowywane w archiwum Instytutu Sztuki PAN. Mieszany charakter
tego zasobu zachęca do dokonywania porównań, ukazywania odrębności, ale
także wzajemnych wpływów pomiędzy repertuarem społeczności katolickich
1 protestanckich.
Interesującym dopełnieniem badań etnomuzykologicznych jest również arty
kuł Piotra Dahliga (Przyczynek do badań ludowych śpiewów religijnych. Pasja

chorałowa na Spiszu), który koncentruje się na omówieniu pasyjnego śpiewu
w Krempachach na Spiszu. Ukazuje on twórcze przeplatanie się pieśni słowac
kich i polskich, co wzmaga przeżycie religijne w tej szczególnej wspólnocie te
rytorialnej.
Krystyna Turek (Polska pieśń nabożna na Górnym Śląsku w ocenie Jana
Kudery) skupia się na ważnej publikacji księdza Jana Kudery, pisarza, history
ka, działacza narodowego i oświatowego na Śląsku. Ta pionierska praca o gór
nośląskiej pieśni religijnej stanowi cenne źródło wiedzy o tradycjach wydawni
czych i kulturze religijnej XIX wieku, co Autorka przekonująco dowodzi.
W czasy nam współczesne, wraz z całą ich złożonością i wszystkimi rozter
kami przeżywanymi przez wrażliwego muzycznie człowieka religijnego, wpro
wadza nas tekst księdza Stanisława Ziemiańskiego (Pieśni i piosenki religijne).
Autor dokonuje tu znakomitego rozróżnienia pomiędzy pieśniami i piosenkami
religijnymi w zakresie takich elementów, jak: melodia, rytmika, teksty. Zwraca
ponadto uwagę na czas i miejsce wykonywania tych różnych utworów skła
dających się na szeroko pojęty repertuar śpiewów religijnych.
Obecnością elementów sakralnych we współczesnej artystycznej muzyce
polskiej zajmuje się Kinga Kiwała (Elementy sakralne w wybranych utworach
polskich kompozytorów współczesnych). Autorka wskazuje na rolę łaciny i źró
deł liturgicznych, momenty epifaniczne i użyte środki muzyczne, wreszcie na
sposoby budowania czasu i przestrzeni sakralnej w Beatus vir H.M. Góreckie
go, Te Deum К. Pendereckiego oraz Hymnus pro gratiarum actione R. Palestra.
Bogumiła Mika („Psalmy D aw ida” Edwarda Bogusławskiego) uwagę swoją
koncentruje na cyklicznej kompozycji E. Bogusławskiego zatytułowanej Psalmy
Dawida. Jej tekst dostarcza informacji na temat szeroko rozumianego gatunku
psalmu i inspiracji czerpanych z owej poezji psalmowej we współczesnych kom
pozycjach polskich. Autorka analizuje też najistotniejsze elementy muzyczne
służące w muzyce Bogusławskiego podkreśleniu ładunku znaczeniowego i emo
cjonalnego zawartego w wybranych przez niego fragmentach starotestamental
nych Psalmów Dawida.
Na temat sposobów interpretacji średniowiecznej sekwencji Stabat Mater
w polskiej muzyce współczesnej pisze Renata Borowiecka (Sekwencja „Stabat
M ater” w interpretacji muzycznej kompozytorów Szkoły Krakowskiej: Machl,
Penderecki, Bujarski). Autorka zatrzymuje się nad relacją słowa do dźwięku
w trzech wybranych kompozycjach, w interesujący sposób dowodząc odmienno
ści języka muzycznego, formy i ekspresji owych opracowań sekwencji — po
wstałych przecież w podobnym czasie i tym samym miejscu.
Agnieszka Draus {Krąg infernalny i niebiański w „Raju utraconym”. Milton
a Penderecki i Fry) z kolei wprowadza nas w tematykę biblijną (stworzenie
świata i człowieka oraz jego upadek i wygnanie z Raju), której literacką inter
pretację dał angielski poeta John Milton, a współcześnie opracował libretto
wraz z Christopherem Frym Krzysztof Penderecki. W latach 1975— 1978 po

wstało w ten sposób dzieło sceniczne określane gatunkowo jako sacra rappresentazione, którego wnikliwej analizie poświęcony jest omawiany tekst.
Sposoby opracowania Bogurodzicy, jednej z najstarszych polskich pieśni re
ligijnych, przez dwóch śląskich twórców Józefa Świdra (w jego Ewokacjach na
fortepian i orkiestrę, smyczkową) oraz Ryszarda Gabrysia (Preambulum na orga
ny) omawia Anna Kochańska („Bogurodzica” w utworach instrumentalnych
J. Świdra i R. Garysia).
Tom kończy tekst Doroty Susuł (Muzyka religijna w ramach XII Dni M uzyki
Kompozytorów Krakowskich „Confiteor”), która przedstawia kompozycje re
ligijne prezentowane podczas XII Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich
„Confiteor”. Opisywany repertuar Autorka poprzedza notami biograficznymi
jego twórców.
Bogactwo prezentowanej w niniejszym zbiorze tematyki dowodzi niezbicie
potrzeby podejmowania refleksji badawczej nad wzajemnymi zależnościami
między religią a muzyką. Różnorodność ujęć prezentowanych w zebranych tek
stach świadczy o głęboko zakorzenionej w człowieku potrzebie doświadczania
sacrum.
Mamy nadzieję, że adresatami tomu okażą się nie tylko muzykolodzy, teo
lodzy czy badacze obu dyscyplin naukowych (muzyki i religii), ale też ci
wszyscy, którym religijność i wartości z nią związane są nieobce, którzy pragną
prześledzić losy polskiej muzyki religijnej, toczące się szeroko — jak głosi tytuł
książki — właśnie między epokami i kulturami.

Krystyna Turek, Bogumiła Mika

Między sacrum a profanum
O dyskusji wokół pojęcia „styl kościelny”
w pismach teoretycznych Marka Scacchiego

W dziejach Kościoła wielokrotnie starano się określić zarówno cechy muzy
ki wykonywanej w świątyniach, jak i sposoby jej wykonywania. Jedna z naj
ważniejszych dyskusji, w centrum której znalazła się muzyka kościelna, toczyła
się w trakcie obrad Soboru Trydenckiego, które trwały z przerwami w latach
1545— 1563. Muzyka nie zajmowała oczywiście, w porównaniu z innymi pro
blemami, miejsca pierwszoplanowego, jednak jako złączona z obrzędami litur
gicznymi również została omówiona podczas sesji generalnych oraz zebrań ko
misji soborowych w latach 1562— 15631. Dyskusja toczyła się wokół kilku
zasadniczych zagadnień i doprowadziła do wniosków dość ogólnych; szcze
gółowe ustalenia, uwzględniające specyfikę regionalną, pozostawiono natomiast
pod rozwagę lokalnym władzom kościelnym. Pomimo ogólnego charakteru po
stanowienia Soboru w zakresie muzyki religijnej przyniosły z czasem doniosłe
przemiany techniki kompozytorskiej. Podczas obrad w Trydencie skrytykowano
dotychczasową praktykę wykonywania muzyki w świątyniach przez osoby nie
dostatecznie w tym zakresie wykształcone, korzystające często z mszałów czy
brewiarzy zawierających liczne błędy w tekście. Sobór potępił wprowadzanie
w miejsce tradycyjnych tekstów mszalnych utworów wokalnych z tekstem nie
1
Zob. m.in. K. W e i n m a n n : Das Konzil von Trient und die Kirchenmusik. Leipzig
1919; R. L u n e 11 i: La polifonia nel Trentino on speciale riguardo al Concilio. „II Concilio di
Trento” 1947, vol. 1, s. 3— 23; K.G. F e i l e r e r : Das Tridentinum und die Kirchenmusik. In:
Das Weltkonzil von Trient. Sein Werden und Wirken. Hrsg. G. S c h r e i b e r . Freiburg 1951,
s. 447— 462; H. В e с k: Das Konzil von Trient und die Probleme der Kirchenmusik. „Kirchen
musikalisches Jahrbuch” 1964, Nr. 48, s. 108— 117.

pochodzącym z Pisma Świętego lub kompozycji organowych. Zalecono, by
podczas ceremonii liturgicznych wykonywano kompozycje pisane wyłącznie do
tekstów pochodzących z Biblii lub im treściowo pokrewnych. Dalszy los muzy
ki polifonicznej stanął w pewnym momencie obrad pod znakiem zapytania. Za
rzucano kompozycjom wielogłosowym, że bardziej służyły zaspokajaniu przy
jemności uszu, aniżeli pobudzały uczucia religijne. Z jednej strony nakładające
się na siebie głosy znacznie utrudniały zrozumienie wykonywanego tekstu,
z drugiej zaś — kompozycje mszalne oparte były na wzorach zaczerpniętych
z utworów świeckich. Wymieniano przy tym msze typu caccia lub battaglia,
kojarzące się bardziej z polowaniem i bitwą niż z modlitwą.
W czasie obrad soborowych zarysowały się pośród kardynałów dwie opcje.
Jedni z nich, między innymi kardynałowie Morone i Navagero, na 24. sesji (11
listopada 1563) opowiadali się za całkowitym usunięciem muzyki polifonicznej
z liturgii z powodów wcześniej przytoczonych. Obowiązującą formą muzyki
w kościele byłby jedynie chorał gregoriański. Kardynał Morone w 1538 roku na
pewien okres zakazał nawet użycia polifonii w swej katedrze w Modenie. Osta
tecznie jednak zwyciężyły poglądy bardziej liberalne i 3 grudnia 1563 roku So
bór zaakceptował użycie muzyki wielogłosowej w liturgii, zalecając jedno
cześnie usunięcie z niej wszelkich pierwiastków świeckich. Dokładniejsze
określenie stylu i rodzajów kompozycji dopuszczalnych w Kościele pozostawio
no lokalnym władzom duchownym. Nad realizacją postanowień Soboru czuwać
miała komisja złożona z 8 kardynałów, którą powołał papież Pius IV w swym
motu proprio z 2 sierpnia 1564 roku, zatytułowanym Alias nullas constitutiones. Poszczególne grupy zagadnień przyporządkowano ciałom wydzielonym
w ramach komisji, przy czym muzyka kościelna znalazła się w dziale Camera
Apostolica. Przede wszystkim reformą objęta została kapela papieska, która
miała stanowić wzór dla innych katolickich zespołów muzycznych. Ponadto pra
gnieniem duchownych było bliższe ustalenie stylu kompozycji religijnych, jaki
obowiązywałby w kościele. W tym celu 28 kwietnia 1565 roku w domu kardy
nała Vitellozi Vitellego, jednego z członków komisji, śpiewacy z kapeli papie
skiej wykonali kilka mszy w obecności duchownych, oceniających je pod
względem zrozumiałości tekstu. Podsumowując: Sobór Trydencki wskazywał na
konieczność takiego wyboru środków kompozytorskich, by dzieło muzyczne
było stosowne do wykonania w świątyni, w szczególności — by było wolne od
elementów kojarzących się ze sferą profanum. Jednocześnie, określając pewne
konkretne cechy kompozycji kościelnych, Sobór tworzył podwaliny dla stylu ko
ścielnego w muzyce, który miałby być do pewnego stopnia stylem statycznym,
podporządkowanym określonym wzorcom artystycznym.
Kwestią wykraczającą poza nasze rozważania pozostaje odpowiedź na pyta
nie, w jakim stopniu kompozytorzy muzyki kościelnej, tworzący po Soborze
Trydenckim, stosowali się do jego postanowień; możemy jednak założyć, że
w świadomości twórców zakorzeniła się myśl o odrębności stylu kościelnego od

innych typów twórczości. Śladem tego poglądu są — jeszcze dość lakoniczne
— stwierdzenia dotyczące specyfiki muzyki religijnej, zawarte w dwóch waż
nych tekstach teoretycznych opublikowanych we Włoszech w 1588 roku:
w Sopplimenti musicali Gioseffa Zarlina oraz w Ragionamento di musica Pietra
Ponzia2.
Równocześnie pod koniec XVI wieku doszło do znaczących przemian
i zróżnicowania języka kompozycji muzycznych. Z jednej strony stworzony zo
stał — inspirowany chęcią powrotu do założeń sztuki antyku — gatunek dramma p er musica, którego podstawę stanowił nieznany dotąd śpiew recytatywny.
Z drugiej strony przełamywanie rygorów kontrapunktu w zakresie wprowadza
nia dysonansów na gruncie madrygału legło u podstaw nowego języka harmo
nicznego. Wówczas problem przenikania do kompozycji kościelnych rozwiązań
wykształconych w gatunkach muzyki świeckiej stał się znów żywy. Jednym
z głosów, który w roku 1638 rozbrzmiewał jak echo Soboru Trydenckiego, był
krótki traktat Agostino Agazzariego La musica ecclesiastica {Muzyka kościel
na)3. Autor pisał w nim: „[...] moim zamiarem jest mówić tu tylko o muzyce
kościelnej, która dziś zagubiła drogę dobra i godności [sprzeniewierzając się]
swemu celowi i Bogu, który nią rządzi [...]”4. I dalej Agazzari przypominał:
„Święty Sobór Trydencki usuwa z kościoła wszelki śpiew i granie, które by
były lub przywodziły na myśl śpiewy i tańce świeckie lub arie zmysłowe, [...]
święty Hieronim [...] napomina tych, co śpiewają w kościele tak, jakby to była
tragedia lub teatr”5.
Wyraźnie wyróżnił styl kościelny spośród innych sposobów komponowania
w ramach teorii muzyki w swych pismach Marek Scacchi (zm. 1662), kapel
mistrz na dworze króla Władysława IV, a później Jana Kazimierza. Z pewnością
poglądy owego wpływowego artysty, które (w większości) wydano drukiem,
znane były na terenie Rzeczpospolitej, a także poza jej granicami, zwłaszcza
w krajach niemieckojęzycznych. W liście adresowanym do młodego, uzdolnio
nego gdańskiego kompozytora muzyki religijnej Christopha Wernera, piśmie
sformułowanym nie wcześniej niż w połowie 1647 roku, Scacchi podzielił
ówczesną twórczość muzyczną na trzy style: kościelny, kameralny i sceniczny
(inaczej: teatralny). Owa klasyfikacja, pierwsza w dziejach teorii muzyki, sfor
mułowana została prawdopodobnie w wyniku osobistych doświadczeń zawodo
wych królewskiego kapelmistrza, który w jednym z tekstów opublikowanych
w 1649 roku pisał o swoich licznych obowiązkach „w królewskiej służbie, za
2 Zwrócił na to uwagę Z.M. S z w e y k o w s k i : Musica moderna w ujęciu Marka Scacchiego. Kraków 1977, s. 97— 99.
3 Pełny tekst traktatu, wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez Annę Szwey
kowską, wydany został w: Polemiki wokół „Musica m oderna”. W: „Practica Musica”. T. 1. Red.
A. i Z.M. S z w e y k o w s c y . Kraków 1993, s. 9— 29.
4 Ibidem, s. 12— 13.
5 Ibidem, s. 22— 23.

równo w kościele i komnacie, jak i w teatrze”6. Podziału twórczości muzycznej
dokonał Scacchi w określonym celu: do właściwej oceny opublikowanych
w 1646 roku religijnych koncertów Wernera7, a mówiąc ogólniej — do uzasad
nienia różnic występujących między gatunkami muzycznymi i regułami obo
wiązującymi przy ich komponowaniu. Ta klasyfikacja stylów muzycznych,
przeprowadzona jakby „przy okazji”, zapewniła jednak Scacchiemu trwałe
miejsce w historii teorii muzyki. Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem anali
zy był zbiór małogłosowych concerti, utrzymanych w seconda pratica, łatwo
zrozumieć, dlaczego style kameralny i teatralny są w „liście do W ernera” jedy
nie wzmiankowane, a stosunkowo wiele uwagi poświęcono utworom do wyko
nania w świątyniach. Stylus ecclesiasticus (czyli sposób pisania utworów do
wykonania w kościele) Scacchi podzielił na podtypy, w zależności od gatunku
utworów i ich obsady. Wyróżnił więc cztery grupy utworów: a) msze, motety
i podobne utwory na 4— 6 oraz 8 głosów a cappella', b) te same utwory z towa
rzyszeniem organowym; c) podobne utwory in concerto (z innymi dodanymi
instrumentami); d) motety pisane na sposób współczesny, a więc mieszczące
się w nurcie seconda pratica. Omawiając kolejne podgatunki stylus ecclesiasti
cus, teoretyk wymienił ogólne reguły rządzące poszczególnymi typami utwo
rów. W szczególności scharakteryzował motety albo koncerty juxta stylum modernum, do których zaliczały się kompozycje Wernera. Scacchi podkreślał, że
właściwie ocenić te utwory można jedynie w perspektywie seconda pratica.
W yjaśnił, że sprzeczne z regułami kontrapunktu użycie konsonansów i dyso
nansów jest zaletą koncertów Wernera, podporządkowanych naczelnej zasadzie
nowej muzyki, „aby mowa była panią harmonii”. Omawiane utwory były
w oczach Scacchiego dobrym przykładem nowoczesnego stylu kościelnego, dla
którego teoretyk przyjął określenie „pośredni” (używając terminów: medio
modo, media via). Miał się on odróżniać od stylu teatralnego i kameralnego, ale
jednak w pewnym zakresie do nich nawiązywał. Scacchi tak określił specyfikę
koncertów religijnych: „I chociaż niewątpliwie chodzi o to, by harmonia po
6 „Imö & jam praefatum opus perfecissem, nisi impediisset itineris mei ad Patriam remora,
ad curandam incommodam corporis mei valetudinem, ut & occupationes servitii Regii, täm in
Ecclesia & Camera, quam in Theatro”. Cytat z: CANONES NONNVLLI, Super Arias quasdam
Musicales DNI. CHRISTOPHORI WERNERI, Chori Musices ad D. Cathar: Gedani Moderatoris
dignissimi, compositi, ac artificiose elaborati. AVTHORE MARCO SCACCHIO, ROMANO
SERENISSIMI ac POTENTISSIMI JOHANNIS CASIMIRI, Regis Poloniae & Sveciae Capellae
Magistro. REGIOMONTI, Typis PASCHALIS MENSENII, Anno 1649. Unikalny druk przechowuje
Biblioteca Marciana w Wenecji.
7 Oceny Praemessa musicalia in quibus Motetae singulae vel unä vel duabus Vocibus, & duobus vel tribus Instrumentis musicis modulandae unä cum Basso a d Organum (Królewiec,
Paschalis Mense 1646), jak możemy sądzić z treści „listu do Wernera”, Scacchi dokonał prawdo
podobnie na życzenia autora zbioru. Zastosował on w odniesieniu do twórczości religijnej Werne
ra te same kryteria, którymi opisywał muzykę Kościoła katolickiego, najwyraźniej uznając, że
można mówić o jednym, powszechnie funkcjonującym stylus ecclesiasticus.

dążała za mową, bardziej jednak należy oprzeć się na roztropnym sądzie”8.
W utworach Wernera nawiązanie do stylu teatralnego polegało głównie na
wprowadzeniu solowych odcinków traktowanych na sposób recytatywny. Z ko
lei interpretowanie muzyką sensu słów łączyło te kompozycje z madrygałami
należącymi do stylu kameralnego.
Ważkie stwierdzenia zawarte w rękopiśmiennym liście, który — jak się do
myślamy — mógł dotrzeć co najwyżej do wąskiego grona czytelników, wkrót
ce częściowo powtórzył lub rozwinął Scacchi w wydanym drukiem w roku
1649 tekście zatytułowanym Breve discorso sopra la musica moderna9 (Krótki
wywód o muzyce współczesnej). W druku tym powtórzył w skondensowanej
formie swoją klasyfikację stylów muzycznych i szerzej potraktował pokrewień
stwo stylów kościelnego i teatralnego, przejawiające się obecnością w twórczo
ści religijnej ustępów recytatywnych i aryjnych. Bezpośrednim powodem dys
kusji poświęconej arii w muzyce kościelnej była publikacja drugiego zbioru
religijnych kompozycji Christopha Wernera, zatytułowanych Musicalische
Arien oder M elodeyen10. Scacchi tak charakteryzował obecność recytatywu
w utworach kościelnych: „[...] chociaż przeciwnicy [nowego stylu] mówią, że
w kościele śpiewa się utwory w stylu recitative i stąd nie ma widocznej różni
cy między teatrem a domem Bożym, a ponadto że się śpiewa arietty i facecje
na sposób serenad itp., odpowiadamy, że trzeba zrozumieć, co to jest styl reci
tative. Należy bowiem wiedzieć, że styl recitativo dzieli się na dwa rodzaje:
jeden jest zwykły przedstawieniowy; jest to ten, któremu w teatrze towarzyszą
gesty; drugi nazywa się imbarstardito, id est [to jest] styl mieszany [...] który
współcześni wprowadzają czasem w kościele, zależnie od tego, jak wymagają
okoliczności i miejsce, a także treść słów, w odróżnieniu od przedstawienio
wego, a zatem nie jest całkowicie i we wszystkim stylem stosowanym w tea
trach” 11.
Podobnie umiarkowane stanowisko zajął Scacchi w odniesieniu do kompo
zycji kościelnych nazywanych ariami: „Odnośnie zaś do śpiewania ariett itp.
w kościele, niech mi łaskawie powiedzą: czy hymny nie są takimiż canzonami,
albo laudy, które się śpiewa do Bożego Majestatu, Chwalebnej Dziewicy, a tak
że świętych! Jeśli tak, dlaczego by się nie godziło rozważnemu kompozytorowi
wynalezienie nowej arii, która by odpowiadała słowom? Czy to są arietty i face8 Marco Scacchi „Ad Excellentiss.: Dn. Ch. Wernerum...”, rękopis ok. 1647, przechowywa
ny w Staatsbibliothek w Hamburgu, sygn. MS ND. VI, 5573, k. l r.
9 Breve discorso sopra la musica moderna, di Marco Scacchi Romano [...] in Varsavia, Per
Pietro Eiert, Stampatore di sua Maestä n ell’Anno 1649, w: Polemiki wokół „Musica m oderna”.
W: „Practica Musica”. T. 1...
10 Ch. W e r n e r : Musicalische Arien oder Melodeyen über etliche Heilige Lieb= und Lob=
Lieder Herrn Michael Albini Mit 4. Stimmen zu singen und spielen. Królewiec, Paschalis Mense
1649.
11 Breve discorso..., s. 54— 55.

cje? Czyż nie widzimy, że każdy hymn ma w cantus firm us swoją własną arię?
A czymże innym są fa lsi bordoni, jeśli nie przekształconymi ariami? [...] i cho
ciaż są to arie, nie są to jednak te, które się stosuje w serenadach, i choćby na
wet były podobne, jednak umiejętnie kompozytor wplata je w swoje utwory
w inny sposób i choć wielokrotnie muzyk współczesny bierze za temat swojej
mszy popularną arię, nie jest to pomysł współczesny, bowiem również dawni
ich używali [...]” 12.
Problem stosowności arii w muzyce kościelnej Scacchi omówił raz jeszcze
na kartach przedmowy do zbioru swoich kompozycji, zatytułowanego Cąnones
Nonnulli Super Arias quasdam Musicales Domini Christophori Werneri13.
W przekonaniu Scacchiego termin „aria”, kojarzący się przede wszystkim z mu
zyką świecką, należy rozumieć dużo szerzej i wielorako, między innymi jako
swoisty temat muzyczny albo zasadniczą melodię utworu, wokół której budowa
na jest kompozycja. W szczególności uznawał on za właściwe opracowywanie
na sposób arii religijnych tekstów wierszowanych14. Scacchi zaznaczył wyraź
nie, że został poproszony o wyjaśnienie terminu „aria” i sięgnął przy tym do
istniejących wypowiedzi teoretycznych. Choć nie wymienił źródeł informacji, to
jego stwierdzenia wskazują, że korzystał głównie z traktatu Vincenza Galilei
Dialogo della Musica Antica et della Moderna (Firenze 1581)15. Scacchi doko
nał trojakiego podziału arii. Pierwszy z nich rozróżniał arie religijne i świeckie.
Wedle drugiego arie dzielą się na ogólne, czyli niedoskonałe, wywodzące się
z improwizowanej muzyki pasterskiej, i na szczególne, czyli doskonałe, tworzo
ne już przez ludy starożytne na podstawie o określonych zasad muzyki. Trzeci
podział dotyczył związku poszczególnych arii z tradycją różnych regionów, np.
arie neapolitańskie, rzymskie, niemieckie, polskie itp. Scacchi twierdził, że
w takiej szerokiej perspektywie właściwie każdy utwór mógłby zostać nazwany
arią i nie powinno to wykluczać go z grona utworów pisanych dla kościoła.
Warto nadmienić, że do tej pory, ze względu na nieznajomość zbioru Canones
nonnulli..., ostateczne sformułowanie omawianej typologii arii przypisywano
uczniowi Scacchiego, Angelo Berardiemu16.
Usprawiedliwiając stosowanie specyficznego typu recytatywu i arii w muzy
ce kościelnej, Scacchi wyraźnie polemizował z przytoczonymi już poglądami
Agazzariego, pisząc: „Dziwię się natomiast owym panom, którzy powiadają, że
muzyka współczesna doszła do takiego stanu, że trzeba ją wygnać, tak jak to
pisał święty Hieronim [...]: In Ecclesia theatrales moduli non audiuntur, et cantica [w kościele nie ma się słyszeć teatralnej muzyki ani śpiewów]. Nie mogę
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Ibidem, s. 54.
Por. przypis 6.
Breve discorso..., s. 54.
Zob. Z.M. S z w e y k o w s k i :
Ibidem.

Musica moderna..., s. 169— 181.

się nadziwić, że taki zarzut stawia się muzyce współczesnej; przy każdym
twierdzeniu bowiem czyni się uściślenie; i tak prawdą jest, że święty Hieronim
zabrania muzyki »teatralnej« w Kościele świętym, ponieważ Grecy w tym cza
sie śpiewali po prostu w recytatywnym stylu przedstawieniowym i towarzyszyli
sobie gestami nie przystojącymi godnemu śpiewakowi świętego Kościoła,
a które pobudzały do śmiechu słuchaczy; nie można tego odnieść do czasów
obecnych, bowiem jeśli szanowny śpiewak śpiewa w pewnych utworach nie
które miejsca w stylu recitativo, to jednak nie gestykuluje, ani tym bardziej nie
pobudza do śmiechu, o co go pomawiają przeciwnicy owej (powiedziałbym)
prawie boskiej szkoły współczesnej [...]” 17.
Scacchi, mimo że świadom był różnic między wyodrębnionymi trzema sty
lami, zdawał sobie sprawę z konieczności ich wzajemnego przenikania, bę
dącego konsekwencją poszukiwania nowych środków wyrazu. Jedną z zasadni
czych tez sformułowanych w Breve discorso... stanowi stwierdzenie, że celem
zmian stylistycznych w muzyce od jej początków po czasy współczesne jest
dążenie do najwyższej doskonałości i nie powinny stać temu na przeszkodzie
jakieś uprzedzenia. Wedle takiego ujęcia seconda pratica, mimo że dopuszczała
łamanie dawnych reguł, stanowiła doskonalsze stadium rozwoju muzyki w po
równaniu z prim a pratica. Teoretyk podkreślał, że muzyka religijna, kompono
wana na cześć Boga, powinna stale się rozwijać: „[...] muzyka została nam
dana przez Boski Majestat jako szczególny przywilej; niewątpliwie, gdy Naj
wyższa Przyczyna oddała ją w ręce swych stworzeń, aby sztuka ta była realizo
wana na chwałę Jego najświętszego Imienia, była ona w momencie pojawienia
się na świecie bardzo uboga, aby tym bardziej pokazać swą wielkość
z upływem wieków, ponieważ Majestat Boski działa całkiem odwrotnie, niż
zwykli czynić ludzie, jest bowiem właściwe Bogu, że gdy chce ukazać swą
wszechmoc, zaczyna od rzeczy małych, żeby później uczynić je większymi; [...]
rozważając [...] psalm: Cantate Domino canticum novum [...] wnioskuję, że Ma
jestat Boski chce, by Mu śpiewano pieśni nowe, które winniśmy Mu za coraz to
nowe dobrodziejstwa, jakie codziennie otrzymujemy; [...] Trzeba więc stwier
dzić, że nowe utwory miłe są Majestatowi Bożemu” 18.
Podsumowując: w myśli teoretycznej Scacchiego znalazły odbicie dyskusje
o możliwości przenikania się elementów gatunków muzyki świeckiej i religij
nej, toczące się w nawiązaniu do postanowień Soboru Trydenckiego. Teoretyk
reprezentował pogląd, że należy wyodrębnić trzy style muzyczne, skojarzone ze
stosownymi dla nich środkami technicznymi. W stylu kościelnym powinno się
w sposób szczególny zwracać uwagę na to, co stosowne w świątyni. Mimo to
Scacchi przeciwstawiał się stawianiu sztywnych barier między poszczególnymi
stylami. Z racji dążenia do doskonałości muzyki dopuszczał w stylu kościelnym
17 Breve discorso..., s. 56— 57.
18 Ibidem, s. 44— 48.

stosowanie środków technicznych wykształconych w stylach teatralnym i ka
meralnym, czego wyrazem była dyskusja poświęcona obecności recytywu i arii
w twórczości religijnej.

Aleksandra Patalas

Between sacrum and profanum
On discussion about the notion of “church style”
in the theoretical works by Marco Scacchi
S u mma r y
The resolutions o f the Council o f Trient (1562— 1563) concerning music rested on aesthetic
views dated from the 17th century. At the end of the 16th century, when a new musical genre —
dramma p er musica — was created, composers and theorists started a discussion on the possibi
lity of the merging o f the language typical o f the secular genre to the sacred music. Agostino
Agazzari, among others, warned against such a situation in his treatise La musica ecclesiastica
(1638). In his theoretical works, Marco Scacchi, a chapelmaster at the court o f Władysław IV,
clearly distinguished the sacred style, compared to other ways o f composing music, especially in
the so called Letter to Werner, about 1647, Canones nonnulli, 1649, and Breve discorso, 1649.
The works constituted numerous reference to the works by Christoph Werner, a composer form
Gdansk, where he started creating in the seconda pratica. Scacchi divided the musical works at
that time into the church, chamber and theatre style, ascribing specific musical genres and musi
cal techniques to each o f them. He emphasized the fact that despite a certain degree o f similarity
between the styles, their clear differences allow for seriousness and dignity appropriate for a litur
gical ceremony. In particular, he identified a difference between the theatre and sacred recitative,
the latter being disposed o f improper gestures and known by Scacchi as “imbastardito” recitative.
He also paid more attention to aria, defining it in a wider sense, as a characteristic musical topic
or main melody o f the work around which a composition is built. Scacchi’s views, definitely
more daring ones, contrasted with Agazzari’s opinion. The Kapellmeister o f Władysław IV
stressed the fact that music composed for God should be under constant development and im
provement, like the Creation pursuing perfection. That is why the latest solutions should be incor
porated into the sacred music.

Aleksandra Patalas

Zwischen sacrum und profanum
Die Diskussion über den Begriff „Kirchenstil”
in theoretischen Werken von Mark Scacchi
Zusammenfassung
Die die Musik betreffenden Beschlüsse des Konzils von Trient (1562— 1563) haben sich auf
ästhetische Ansichten noch im 17. Jh ausgewirkt. Nachdem es gegen Ende des 16. Jhs eine neue
Musikgattung — dramma p e r musica — entstanden war, begannen Komponisten und Musiktheo-

retiker über die mögliche Anwendung der typischen weltlichen Sprache in der Kirchenmusik zu
diskutieren. Davor waren die Schöpfer u. a. von Agostino Agazzari in seiner Abhandlung La musica ecclesiastica (1638) gewarnt. Der Kirchenstil ist auch in theoretischen Werken von Marco
Scacchi, dem Kapellmeister des Königs Władysław IV., von anderen Komponierungsmethoden
unterschieden worden (v. a. in dem sog. Brief an Werner, etwa 1647; in Canones nonnulli, 1649
und in Breve discorso, 1649). Die oben genannten Schriften knüpften an die Werke des Danziger
Komponisten Christoph Werner, der in Danzig der Vorläufer der Kompositionsströmung seconda
practica wurde. Bestimmte Musikarten und Werkstattmerkmale in Rücksicht nehmend hat Scac
chi die damaligen Musikwerke hinsichtlich des dort angewandten Kirchen-, Kammer- oder
BUhnenstils eingeteilt. Obwohl alle Stile irgendwie verwandt sind, hilft ihre deutliche Eigentüm
lichkeit die bei den liturgischen Zeremonien nötigen Emst und Würde zu gewährleisten. Scacchi
unterschied vor allem zwischen dem theatralischen und dem, von allerlei unschicklichen Gesten
freien, von ihm als „imbastardito” Rezitativ genannten, kirchlichen Sprechgesang. Mehr Auf
merksamkeit schenkte Scacchi einer Arie, die für ihn nicht nur mit weltlicher Musik zu verbin
den war, sondern sie wurde als ein spezifisches Musikthema oder eine grundlegende Melodie
definiert, auf der die ganze Komposition gebaut wird. Scacchis Ansichten waren viel kühner als
die von Agazzari. Der Kapellmeister des Königs Władysław IV. betonte zwar, die zur Gottes
Ehre geschaffene Musik sollte immer wieder weiterentwickelt werden, denn auch alle Gottesge
schöpfe immer nach Vollkommenheit streben. So sind in der kirchlichen Musik immer neuere
Ideen zu verwirklichen.

Polska muzyka kościelna od końca XVIII
do początku XX wieku

Podejmując temat, pragnę przedstawić stan polskiej muzyki kościelnej w wy
mienionym czasie, a więc w ciągu przeszło 100 lat. Toteż ze zrozumiałych
względów musi on być ujęty w sposób syntetyczny. Zebrany materiał omawiam
w czterech cezurach chronologicznych: w okresie oświecenia, w pierwszej oraz
drugiej połowie XIX wieku i początkach XX wieku. W ramach poszczególnych
okresów wpierw nakreślam krótko ogólne, ówczesne uwarunkowania polityczno-społeczne, a następnie omawiam rozmaite czynniki wpływające na stan
ówczesnej muzyki kościelnej. Takie ujęcie prezentowanego materiału pozwoli —
jak sądzę — na zrozumienie, jak toczyły się losy muzyki w omawianych grani
cach czasowych.
W okresie panowania króla Stanisława Augusta (1764— 1795) osiągnęło swój
punkt szczytowy polskie oświecenie, i to we wszystkich dziedzinach życia naro
dowego: począwszy od ekonomii, polityki, przez życie umysłowe i artystyczne,
a skończywszy na różnych dziedzinach sztuki. W muzyce kościelnej następuje
stopniowy rozkład chorału gregoriańskiego na wokalną muzykę wielogłosową,
rozwijającą się zresztą już od okresu średniowiecza. Jednak w oświeceniu szcze
gólnie doskonali się ona w zakresie muzyki wokalno-instrumentalnej.
W porównaniu z rozwojem tego typu twórczości muzycznej w Europie (za
początkowanym już w okresie baroku), w Polsce obserwuje się pewne opóźnie
nie. Oświeceniowe poglądy estetyczne nie wywarły bowiem u nas jeszcze takie
go wpływu jak w Niemczech, Francji czy Austrii. W polskiej muzyce kościelnej
omawianego czasu wciąż wyraźnie trwała barokowa tradycja muzyczna. Oświe
ceniowe przemiany stylistyczne w muzyce kościelnej, w jej ówczesnych zasad
niczych formach, takich jak msza, nieszpory, offertoria i inne, dokonywały się
jednak powoli i u nas.

W wymienionych formach zaznaczył się głównie wpływ muzyki operowej,
zwłaszcza jej wyróżniającego się stylu neapolitańskiego, nastawionego głównie
na pustą wirtuozerię wokalną, bez zwracania uwagi na tekst liturgiczny.
W pływy te przejawiały się głównie w kształtowaniu linii melodycznej, odzna
czającej się przesadną ekspresyjnością i subiektywnym liryzmem, częstym uży
waniem zdobnictwa wokalnego, jak tryle, przednutki, obiegniki. Ta eksponowa
na wirtuozeria wokalna miała postać szybkich pochodów gamowych, odległych
skoków interwałowych itp.
Obficie przykładów tego rodzaju dostarczają kompozycje kościelne Jacka
Szczurowskiego (zm. 1775), Mateusza Zwierzchowskiego (zm. 1768) czy Mar
cina Józefa Żebrowskiego (zm. po 1780). Jakkolwiek ich kompozycje mieściły
się częściowo w stylu muzyki barokowej i posługiwały się środkami techniczny
mi baroku, to jednak wyraźnie zauważa się, że dążyli oni do przyswojenia sobie
techniki stylu galant, tj. elementów techniki homofonicznej, a odchodzili od ba
rokowej stylistyki polifonicznej. Równocześnie zaś rodzący się styl klasyków
wiedeńskich polegał głównie na okresowej budowie utworów, prostocie i symetryczności odcinków melodycznych, jak się to daje zauważyć choćby w twór
czości mszalnej np. Wojciecha Dankowskiego (zm. po 1800).
Dążąc w okresie oświecenia do naśladowania wzorów włoskich, sięgnięto
głównie do opery. Często zatem stosowano formy arii, szczególnie w częściach
mszalnych, jak w Kyrie (Christe), Gloria (Laudamus te), Credo {Et incarnatus)
oraz Benedictus, wyposażając poszczególne słowa w długie koloratury, wybie
rając z tekstu dowolne słowa i powtarzając je wielokrotnie, co było sprzeczne
z formą tekstu liturgicznego, którą kompozytorzy traktowali bardzo swobodnie
i arbitralnie. Wprowadzenie zaś środków używanych w ówczesnej muzyce
świeckiej powodowało w efekcie końcowym rażący rozdźwięk między muzyką
a treścią słowną danej kompozycji kościelnej.
Inną znamienną cechą ówczesnej polskiej muzyki kościelnej było wprowa
dzenie do niej, w znacznie większym stopniu niż w baroku, rytmiki i melodyki
polskich tańców ludowych czy popularnych ówczesnych pieśni. O włączaniu do
niej np. poloneza świadczy między innymi twórczość mszalna wspomnianego
już Mateusza Zwierzchowskiego.
Spotyka się też melodie krakowiaka, np. Albośmy to jacy tacy, jak we mszy
pasterskiej Marcina Żebrowskiego. Podobne elementy zauważa się także
w mszach czy nieszporach innych polskich kompozytorów działających na
przełomie XVIII i XIX wieku, jak np. Jana Wańskiego (zm. 1840), Franciszka
Ścigalskiego (zm. ok. 1800), Antoniego Milwida (zm. 1837), Józefa Zeidlera
(zm. 1806) czy Wojciecha Dankowskiego (zm. ok. 1800). K. Mrowieć stwier
dza, iż to „nasilenie motywiki świeckiej w dziełach kościelnych, uwarunkowane
sytuacją narodową i społeczną jej twórców, oceniane w historii muzyki polskiej
jako zjawisko pozytywne, świadczące o dążeniu do stworzenia stylu narodowe
go — w historii muzyki kościelnej oznacza jednak jeszcze jeden przejaw jej ze

świecczenia” 1. Ten niekorzystny obraz ówczesnej muzyki kościelnej w Polsce
dopełniało jeszcze nagminne wykonywanie przez organistów w czasie nabo
żeństw różnych „mazurków, kozaczków, menuetów i innych tańców, zamiast
poważnej muzyki organowej, oraz wprowadzanie zespołowej muzyki instru
mentalnej, jak symfonii, partit, kompozycji o nieokreślonej bliżej formie”2.
Utwory te wykonywały ówczesne kapele klasztorne lub miejsko-kościelne, za
stępując swą grą niejednokrotnie nawet niektóre części liturgicznego tekstu
mszalnego. Na przykład w Krakowie jeszcze w 1820 roku w kościele św. Anny
w dniu św. Cecylii zamiast przepisanego tekstu graduału liturgicznego wyko
nano uwerturę do opery E.N. Mehula (zm. 1817) Dwaj ślepi, jak notuje Józef
Reiss3.
Reakcja na niekorzystny proces zeświecczania się muzyki kościelnej zaczęła
się budzić w Polsce u schyłku okresu oświecenia. Początkowo sprzeciw miał
charakter indywidualnych wystąpień, a na przełomie XVIII i XIX wieku zaczął
ogarniać powoli szersze grono duchownych, świeckich kompozytorów i dzia
łaczy muzycznych. Jednym z pierwszych, sceptycznie odnoszących się do zaist
niałego procesu był proboszcz katedry wawelskiej ks. Wacław Sierakowski (zm.
1806), autor trzytomowego dzieła pt. Sztuka muzyki dla młodzieży krajowej, wy
danego w Krakowie w latach 1795— 1796. Dzieło to w zamiarze jego autora
miało służyć jako podręcznik dla kształcącej się w muzyce młodzieży. Jeszcze
przed wydaniem tej pozycji, traktującej głównie o śpiewie kościelnym, Siera
kowski jako prefekt (opiekun) kapeli katedralnej na Wawelu napisał też około
1790 roku — pozostający do dziś w Archiwum Wawelskiej Kapituły Katedral
nej w postaci rękopiśmiennej — traktat pt. Projekt reformy kapeli kościoła ka
tedry wawelskiej. Przedstawił w nim swoje poglądy na temat czystości styli
stycznej muzyki kościelnej, postulując usunięcie instrumentów muzycznych
(w których upatrywał główne zło powodujące omawiany proces zeświecczenia
muzyki kościelnej), a pozostawienie samych tylko śpiewaków i organów.
W uzasadnieniu swych poglądów stwierdzał: „Z instrumentów złożona muzyka
z natury swojej jest teatralna, ani się kościelną zwać może, ani tyle pożytków
powszechności przynosi, ile przynosi ich z głosów złożona. [...] Instrumentalna
muzyka, jaką katedra krakowska cierpiała, od zepsowanego gustu, aż do na
szych czasów, żadnej za sobą racji nie ma, tylko doświadczenie, że źle grając,
dystrakcję [roztargnienie] modlącym się czynią”.
Sierakowski błędnie upatrywał przyczyn zeświecczenia ówczesnej muzyki
kościelnej w Polsce w grze instrumentalnej i w jej wykonywaniu, gdy tymcza

1 Ks. K. M r o w i e ć : Kultura muzyczna i pieśń kościelna. W: Historia Kościoła w Polsce.
T. 2, cz. 1. Poznań— Warszawa 1979. s. 346, 712— 715.
2 Ibidem, s. 346— 347.
3 J. R e i s s: Almanach muzyczny Krakowa 1780—1914. Kraków 1939, s. 89.

sem raziło go nieuświadomione silniejsze przepojenie tej muzyki elementami
folkloru niż nawet w stanisławowskiej operze4.
Również w polskiej ludowej pieśni kościelnej dają się zauważyć nowe ten
dencje. Ówcześni bowiem teologowie i liturgiści zaczęli występować przeciw
zauważalnej w tym okresie pewnej pompatyczności w obchodach liturgicznych,
dążąc do ich uproszczenia i wciągnięcia zarazem ludu do aktywnego w nich
udziału. Zaczęto więc wprowadzać pieśni nabożne w języku ojczystym, usiłując
zarazem wyeliminować muzykę instrumentalną z kościołów, pozostawiając jed
nak towarzyszenie organów do pieśni ludu. Tym dążeniom dał wyraz u progu
XIX wieku, bo w 1803 roku, Fabian Cichorski swą publikacją wydaną w Kwi
dzynie pt. Dwa sposoby nabożnego śpiewania mszy św. Zapoczątkowano propa
gowanie nowego typu twórczości pieśniarskiej.
O
pieśniach okresu oświecenia można ogólnie powiedzieć, że miały one
głównie charakter pouczający i umoralniający. Wskazują na to choćby Francisz
ka Karpińskiego (zm. 1825) Pienia nabożne, wydane w Supraślu w roku 1792.
Kilka z nich utrzymuje się do dziś w repertuarze kościelnym, jak np. Bóg sią
rodzi, Kiedy ranne wstają zorze, Wszystkie nasze dzienne sprawy. Duży nacisk
zaczynano kłaść również na pieśniowe cykle mszalne, które miały z czasem
zastąpić liturgiczne śpiewy chorałowe.
Na koniec więc oświecenia przypada zwiększona liczebność tzw. mszy pol
skich. Znajdujemy je w różnych kancjonałach. Jednak nie rezygnowano i ze sta
rych pieśni. W Krakowie ukazały się w roku 1794 nieznanego autorstwa Kantyczki albo pieśni nabożne. Przykładem zaś rękopiśmiennych zbiorów są w tym
czasie kancjonały ss. benedyktynek w Staniątkach z końca XVIII i początku
XIX wieku czy też Śpiewnik Kalwaryjski oo. bernardynów z roku 1793.
W wyniku trzeciego rozbioru (1795) Polska — jak wiadomo — znalazła się
w granicach trzech zaborów, co rzutowało oczywiście negatywnie na dalszy
rozwój polityczny, ekonomiczny i kulturalny kraju. W Europie dochodziły do
głosu, po oświeceniowym absolutyzmie, nowe kierunki, ideologicznie nieprzy
jazne religii, jak liberalizm i materializm, zakłócając ustalony porządek życia
Kościoła także na ziemiach polskich będących pod zaborami. Wywierały one
także wpływ na kulturę religijną.
W pierwszej połowie XIX wieku na ziemiach polskich, mimo reformator
skich dążeń (wspomnianych wcześniej, a zainicjowanych w okresie oświecenia),
muzyka kościelna nie uległa jakim ś zasadniczym przemianom w porównaniu ze
stanem z końca XVIII wieku. Kompozycje mszalne i motetowe nadal były nie
poprawne, gdy chodzi o teksty liturgiczne, oraz płytkie pod względem arty
stycznym, jak stwierdza K. Mrowieć5. Wynikało to niewątpliwie z trywializo4 T. S t r u m i ł ł o : Źródła i początki romantyzmu w muzyce polskiej. Kraków 1956,
s. 62— 63.
5 K. M r o w i e ć : Kultura muzyczna..., s. 712.

wania środków muzycznych wykształconych przez klasyków wiedeńskich,
a także z nieudolnego niejednokrotnie naśladowania manier belcanta neapolitańczyków minorum gentium, jak Antona Diabellego (zm. 1858) czy Josepha
Preindla (zm. 1823). Ich twórczość cieszyła się wówczas wielką popularnością
w kraju. Oprócz tej mało wartościowej literatury obcego pochodzenia, szko
dziła jeszcze literatura tego pokroju rodzimego pochodzenia.
Nadal podkładano liturgiczne teksty pod popularne wówczas melodie świec
kich arii, organiści zaś dalej wygrywali taneczne melodie. Upadały też stopnio
wo liczne, dawniej działające przy kościołach, kapele wokalno-instrumentalne
z powodu rekwizycji majątków kościelnych przez zaborców (na których te kape
le opierały swoją egzystencję), jak również kasacji zakonów, przy których funk
cjonowały, jak np. jezuitów (1773). Tak więc w połowie XIX wieku większość
kapel kościelnych zakończyła swą działalność. Zadania tych wykwalifikowa
nych zespołów zaczęły przejmować amatorskie chóry parafialne, co oczywiście
rzutowało niekorzystnie na poziom wykonawczy i repertuarowy muzyki kościel
nej w tym okresie. Do pozytywów tego czasu należy zaliczyć natomiast duże
zainteresowanie się pieśnią nabożną w języku polskim.
Do odrodzenia ówczesnej muzyki kościelnej w Polsce dążyli dwaj kompozy
torzy: Józef Elsner (zm. 1854) i Karol Kurpiński (zm. 1857). Opierali się oni na
dominujących wówczas powszechnie ideach romantyzmu, których podstawą
były wartości ludowe, jakie w tych pieśniach tkwiły, a także na ruchach wolno
ściowych, ceniących w tych pieśniach elementy ducha patriotycznego.
Trzeba tu jednak wyraźnie zaznaczyć, że plany wymienionych twórców, by
odrodzić muzykę kościelną w Polsce, nie miały żadnego związku z ideami od
rodzenia tego gatunku muzyki ogólnie w Kościele, jakie pojawiały się w Niem
czech (Monachium) w latach trzydziestych XIX wieku. Zagadnienie to będzie
dalej jeszcze omawiane. Wspomnianym polskim kompozytorom chodziło głów
nie o podniesienie poziomu zarówno wykonawczego, jak i repertuarowego. Wy
chodzili oni jednak z odmiennych założeń. Według J. Elsnera odrodzenie to
miało polegać na coniedzielnym wykonywaniu w kościele w czasie mszy wokalno-instrumentalnych utworów klasyków wiedeńskich. Miał to być wzorcowy
środek odrodzenia muzyki kościelnej, a zarazem wzór dla kompozytorów pol
skich tworzących tę formę. W celu realizacji tego zamierzenia założył on
w roku 1814 w Warszawie Towarzystwo Muzyki Religijnej i Narodowej. Po
wstało ono również w kilku innych miastach w kraju. Jednak ich kilkuletnia tyl
ko działalność nie mogła dać trwałych efektów i nie sprostała oczekiwaniom.
W iększy jednak wpływ na muzykę kościelną wywarła własna twórczość reli
gijna Elsnera, jak chociażby jego msze łacińskie i polskie z towarzyszeniem
orkiestry lub samych tylko organów. Wzorowali się na nich uczniowie Elsnera,
jak Józef Krogulski (zm. 1842), Józef Stefani (zm. 1876) i inni.
Dążności reformatorskie K. Kurpińskiego znalazły natomiast wyraz głów
nie w pieśniarstwie w języku ojczystym. Upatrywał on w tym gatunku twór

czości nowego repertuaru pieśni religijnych dla ludu. Kurpińskiemu chodziło
o to, by pieśni kościelne odznaczały się prostotą i miały znamiona ludowości.
Miał ambicje stworzenia nowego polskiego repertuaru pieśniarskiego w ra
mach muzyki kościelnej. W tym celu skomponował i wydał w roku 1825
zbiór 26 pieśni religijnych pt. Pieśni nabożne. Zbiór ten składa się z trzech
części: z pieśni na najważniejsze okresy roku kościelnego, z bardzo popularne
go do dziś cyklu 8 pieśni mszalnych, który zawierają różne współczesne
śpiewniki kościelne (np. Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego i inne) oraz
przygodnych pieśni kościelnych pióra różnych ówczesnych poetów: Kazimie
rza Brodzińskiego, Alojzego Felińskiego czy Józefa Dionizego Minasowicza.
Muzykę do ich tekstów pisali tacy kompozytorzy, jak: Józef Elsner, Wacław
Raszek (zm. 1848). Pieśni ze zbioru K. Kurpiński opracował zasadniczo w po
dwójnej formie: z towarzyszeniem organowym do jednogłosowego śpiewu
ludu oraz w wersji chóralnej a capella, względnie z towarzyszeniem organo
wym. Jednak środki harmoniczne, które użył K. Kurpiński w tym zbiorze, nie
różnią się od zastosowanych w świeckich pieśniach kompozytora, wzorowa
nych na muzyce operowej, co świadczy, że nie wyczuwał on jeszcze odrębno
ści stylistycznej muzyki kościelnej. Podobnie zresztą jak inni współcześni mu
twórcy muzyki kościelnej.
Oprócz pieśni nabożnych odrodzeniu ówczesnej muzyki kościelnej miały
służyć też utwory mszalne pisane do polskich tekstów, wykonywane początko
wo z towarzyszeniem orkiestrowym. Później ograniczono się do akompania
mentu organowego. Twórczość ta przeznaczona była do użytku dla chórów
miejskich i wiejskich, stąd odznaczała się prostą budową strofkową, ludową me
lodyką i łatwym opracowaniem.
Kiedy po raz pierwszy w Polsce zastąpiono łacińskie proprium i ordinarium
missae przez polskie pieśni mszalne, dokładnie nie da się ustalić. Można jednak
przyjąć, że stało się to już w drugiej połowie XVII wieku. W roku 1696 bo
wiem pojawiła się w Toruniu książka pt. Sposób śpiewania polskiego na
mszach świętych w kościołach katolickich Balcera Breslera(?) za aprobatą ów
czesnego biskupa chełmińskiego. W przedmowie do tej publikacji podano jako
powód jej wydania przeciwstawienie się wpływom dysydenckim. W pierwszej
połowie XVIII wieku śpiewano mszę polską na Śląsku, a w końcu XVIII wieku
znano w Polsce już pięć takich mszy, między innymi Stworzycielu wszech
mogący, Boże Ojce[\] żądający, Kyrie Ojcze łaskawy, Z pokorą upadamy.
Polskie pieśni mszalne rozpowszechniano nadal w latach dwudziestych XIX
wieku, szczególnie w Warszawie, przy aprobacie arcybiskupów warszawskich
tego okresu (Szczepana Hołowczyca, Wojciecha Leszczyca-Skarszewskiego).
W latach 1822— 1825 wprowadzono śpiewy mszy polskich w niedzielę w cza
sie sumy we wszystkich kościołach warszawskich. W tym okresie starano się
rozpowszechniać także dawne polskie pieśni nabożne, o czym świadczy wiele
powstałych wówczas kancjonałów i innych zbiorów tego rodzaju.

Spośród nich na wyróżnienie zasługuje wydany w Krakowie w latach
1838— 1853 obszerny Śpiewnik kościelny ks. Michała Marcina Mioduszewskie
go (zm. 1868), zawierający około 1000 pieśni zebranych z dawnych rękopisów
i druków oraz dzięki własnym badaniom terenowym. Wincenty Pol śpiewnik
ten uznał za jedyny autentyczny kodeks naszych pieśni nabożnych6.
Wszystkie opisane tu próby odnowy muzyki kościelnej w Polsce w omawia
nym okresie, nie nawiązywały jednak do właściwej odnowy muzyki kościelnej,
jaka dokonała się w latach trzydziestych XIX wieku głównie w Niemczech (Ba
waria). Szczególnie tam bowiem zrodziły się tendencje reformatorskie w zakre
sie muzyki kościelnej. Broniąc ją przed zeświecczeniem, reformatorzy dążyli do
tego, by zrezygnowano z wokalno-instrumentalnych utworów kościelnych klasy
ków wiedeńskich, a powrócono do twórczości dawnych mistrzów w stylu
a cappella, zwłaszcza G.P. Palestriny. Jak podaje K. Weinmann, wielką pomoc
i zrozumienie znaleźli ci działacze u Ludwika I, księcia Bawarii, znanego
miłośnika sztuki. On to pierwszy zajął się u siebie reformą muzyki kościelnej
od strony formalnej. Wydał bowiem w roku 1850 reskrypt, w którym pisał:
„[...] aby celem podniesienia służby Bożej przywrócono w kościołach [...] śpiew
i muzykę chóralną w starym dobrym stylu”7. Realizacji tego zadania podjął się
Kasper Ett (zm. 1847), organista kościoła zamkowego w Monachium, oraz ks.
Karol Proske (zm. 1869), zbierając na Zachodzie Europy arcydzieła wokalne
mistrzów z XVI i XVII wieku i przygotowując je do wykonania po kościołach
w Niemczech. Ich działalność przekształciła się w następnym okresie w tzw.
ruch cecyliański.
W drugiej połowie XIX wieku, pod wpływem dążeń do reformy muzyki
wokalnej, zapoczątkowanej już wcześniej, w szerokich kręgach muzyków ko
ścielnych rozbudziła się świadomość wymagań, jakie Kościół stawiał dziełom
muzycznym tworzonym na jego użytek. Postulaty te zaczęli powoli realizować
twórcy przejmujący idee ruchu cecyliańskiego, zainicjowanego w Niemczech
(jak już wspomniano), który ostatecznie sformalizował się w roku 1868 w Bambergu w postaci Towarzystwa św. Cecylii, założonego przez ks. Franciszka Ksa
werego W itta (zm. 1888) i zatwierdzonego przez papieża Piusa IX w roku 1870.
Ruch ten, oddziałując na Niemcy i Europę, dzięki wydawaniu czasopism przed
stawiających jego idee, znalazł ostatecznie swą siedzibę w Regensburgu (Ratyzbonie), gdzie w roku 1874 ks. Franciszek Ksawery Haberl (niemiecki muzyko
log, zm. 1910) założył Szkołę Muzyki Kościelnej. Kształcono w niej uczniów
w zakresie teorii i praktyki chorału gregoriańskiego, staroklasycznej polifonii
wokalnej oraz muzyki organowej i praktyki wykonawczej muzyki kościelnej.
Idee Towarzystwa św. Cecylii zatwierdził św. Pius X w 1903 roku w specjalnym
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breve — motu proprio, które stało się obowiązującym kodeksem muzyki ko
ścielnej.
W Polsce ponownie zainteresowano się ludową pieśnią nabożną; ożywiła się
też twórczość organowa. Powstawały również utwory nieliturgiczne oraz dość
liczne solowe pieśni kościelne w języku ojczystym.
Wśród tych twórców, którzy pozostawali pod wpływem ruchu cecyliańskiego, wzrosła świadomość właściwości stylistycznych stylu kościelnego. Inni na
tomiast kontynuowali jeszcze poprzednie konwencje twórcze. Czynnikami ha
mującymi rozszerzanie się idei cecyliańskich na ziemiach polskich były — jak
wiadomo — niekorzystne warunki polityczno-socjalne narodu. Niewątpliwie
niekorzystnie oddziaływał też wspomniany już fakt, iż Kościół przestał z ko
nieczności odgrywać rolę mecenasa kultury muzycznej kraju. Brakowało także
szkolnictwa muzycznego, które by przygotowywało odpowiednio wykształcone
kadry muzyków kościelnych, brakowało wydawnictw muzycznych, publiku
jących wartościową literaturę z zakresu muzyki kościelnej, nie było wreszcie
odpowiednich talentów twórczych wśród kompozytorów zajmujących się tą
dziedziną twórczości, wybitniejsi zaś twórcy interesowali się nią tylko marginal
nie (co nie wpływało znacząco na nią i jej poziom artystyczny w środowisku).
Przedstawione elementy zadecydowały, iż, wbrew nadziejom, początki reformy
muzyki kościelnej nie przyniosły spodziewanych efektów.
Największym twórcą dzieł z zakresu muzyki kościelnej okazał się Stanisław
Moniuszko (zm. 1872), zalecający w dziełach kościelno-liturgicznych szlachetną
prostotę i rezygnację z kunsztownej techniki polifonicznej. Jego Msza Es-dur na
4-głosowy chór mieszany i organy oraz kwintet smyczków miała stosowny cha
rakter religijny i mogła służyć za wzór innym ówczesnym młodszym twórcom
muzyki kościelnej, którzy nie wznosili się jednak w swych dziełach ponad prze
ciętność.
Właściwą reformę muzyki kościelnej w Polsce, według wytycznych ruchu
cecyliańskiego, podjęto dopiero od lat siedemdziesiątych XIX wieku. Była ona
ukierunkowana głównie na nadużycia liturgiczne w muzyce wokalno-instrumentalnej typu operowego8. Pozytywną działalność na tym polu podjęli dopiero
pierwsi polscy absolwenci szkoły regensburgskiej: ks. Józef Mazurowski (zm.
1877) w Pelplinie, ks. Józef Surzyński (zm. 1919) w Poznaniu i jego bracia Ste
fan (zm. 1919) w Tarnowie i Mieczysław (zm. 1924) w Warszawie. Ruch cecyliański znalazł też wielu zwolenników wśród duchowieństwa.
Ruch ten przybrał na ziemiach polskich zorganizowaną formę Towarzystwa
św. Wojciecha w Poznaniu (1882), w Krakowie (1887), w Tarnowie (1888). Na
potrzeby ruchu pojawiły się pierwsze czasopisma poświęcone wyłącznie spra
wom muzyki kościelnej: „Muzyka Kościelna” (zał. we Lwowie — 1881),
„Śpiew Kościelny” (zał. we Włocławku — 1895). Powstawały też liturgiczne
8 K. M r o w i e ć :

Kultura muzyczna..., s. 715.

chóry chłopięco-męskie (Poznań, Włocławek, Płock, Sandomierz). Na potrzeby
ruchu powstawały diecezjalne szkoły organistowskie (Pelplin 1887, Tarnów
1888).
Jak stwierdza K. Mrowieć: „Główną zasługą ruchu cecyliańskiego było
uwrażliwienie szerokiego kręgu muzyków na nadużycia natury liturgiczno-muzycznej. Ruch ten nie uzyskał jednak nigdy rangi ruchu artystycznego. Jedną
z przyczyn była doktrynerska postawa większości cecylianistów, którzy palestrinowski styl a cappella — często tylko zewnętrznie naśladowany — uznali za
jedyny »styl muzyki kościelnej«. Stąd kompozycje ogółu zwolenników cecylianizmu, z wyjątkiem nielicznych utworów Józefa, Stefana i Mieczysława Surzyńskich czy Eugeniusza Gruberskiego, nie wzniosły się ponad poziom przeciętnej
poprawności”9.
Dopiero z początkiem XX wieku pojawiło się wiele wartościowych utwo
rów, powstałych już pod wpływem zmodyfikowanego nurtu cecyliańskiego, jak
np. twórczość ks. Antoniego Hlond-Chlondowskiego (zm. 1963), Feliksa Nowo
wiejskiego (zm. 1946), Stanisława Niewiadomskiego (zm. 1936) czy Bolesława
Wallek-Walewskiego (zm. 1944). Ich utwory ponownie ożywiły ten nurt w Pol
sce w okresie międzywojennym.
Trzeba też zaznaczyć, że na przełomie XIX i XX wieku nadal interesowano
się ludową pieśnią kościelną. Pojawiały się śpiewniki na użytek poszczególnych
diecezji. Przykładowo można tu wymienić: Śpiewy nabożne (Berlin 1851, ks.
Bernarda Bogedaina) czy wydany anonimowo Śpiewnik kościelny (Poznań
1885).
Z towarzyszeń organowych do pieśni kościelnych największe znaczenie miał
zbiór Szczeble do nieba (Poznań 1867) Teofila Klonowskiego (zm. 1876). Po
zycja ta zawierała oprócz pieśni także towarzyszenie organowe do nich.
W południowej Polsce ogromne znaczenie miał Śpiewnik kościelny ks. Jana Sie
dleckiego (zm. 1902), który, wydany po raz pierwszy w Krakowie w 1878 roku,
ma dziś już 40. wydanie (2001). Również w Krakowie ogromną wartość miał
Śpiewnik kościelny katolicki Tomasza Flaszy (zm. 1940). Jego trzyczęściowe
wydanie, opublikowane w latach 1903— 1909 w Krakowie, zawierało blisko 800
pieśni kościelnych ocalonych od zapomnienia. Opracowanie towarzyszenia orga
nowego charakteryzuje niezwykła prostota i wybitnie wokalny typ harm oniza
cji, które uwypuklają i ukazują całe bogactwo i piękno polskiej pieśni religijnej.
Towarzyszenie to może zarazem służyć do bezpośredniego wykonywania przez
czterogłosowy chór mieszany. Ponadto T. Flasza wydał do tego towarzyszenia
w 1930 roku dwugłosowy śpiewnik z wielozwrotkowym tekstem. Porządkowa
niem towarzyszeń organowych do pieśni kościelnych, stojących na różnym po
ziomie, wydawanych od początku XIX wieku, zajęto się przede wszystkim

9 Ibidem, s. 715.

w czterech regionach Polski: warszawskim, śląskim, poznańsko-pomorskim
oraz krakowskim.
Należy stwierdzić, że w omawianym okresie duże było zapotrzebowanie na
pieśń nabożną uczoną w szkole i w kościele, choć pod sam koniec XIX wieku,
pod wpływem zwolenników reformy cecyliańskiej, pojawiły się tendencje do
wykonywania w czasie uroczystych mszy św. chorału gregoriańskiego. Zwyczaj
śpiewania pieśni kościelnych w języku polskim w czasie nabożeństw liturgicz
nych trwał jednak nadal.
Rozważania te należałoby zakończyć krótkim przedstawieniem zarówno mu
zyki organowej, pod kątem budownictwa organowego, jak i twórczości w XIX
wieku na ten instrument. Trzeba zauważyć, że według przekazów historycznych
(W. Kadłubek Chronica Polonorum) organy były już na dworze książęcym Ka
zimierza Sprawiedliwego w XII wieku w Krakowie. Od tego czasu instrument
ten stawał się coraz powszechniejszy w Polsce.
Na wiek XVII przypada znakomity rozwój budownictwa organowego w Pol
sce — warsztaty organmistrzowskie porozrzucane były po całym kraju. Po
wstające wówczas instrumenty odznaczały się zarówno pięknym wystrojem ze
wnętrznym, sprawną mechaniką, jak i wysokimi walorami dźwiękowymi.
Powstawała wówczas dość obfita literatura organowa, o czym świadczy między
innymi świetne Preludium organowe Jana Podbielskiego z połowy XVII wieku
z tzw. tabulatury organowej warszawskiej.
W XVIII wieku nie zanotowano tego rodzaju twórczości. H. Feicht stwier
dza: „Wcale jej nie było, skoro w tym czasie — jak już wspomniano — zamiast
preludiowania na organach grywano sonaty, symfonie, adagia, skomponowane
na zespoły instrumentalne” 10. Jednak w XIX wieku daje się zauważyć w bu
downictwie organów pewien konserwatyzm (nawiązywanie do okresu baroku)
i rezerwę wobec płynących z Zachodu nowości w tej dziedzinie. Warto też wie
dzieć, że liczba organistów już w ostatnim czterdziestoleciu XVIII wieku wyno
siła około 130 osób11, a przecież nowsze badania znacznie tę liczbę powięk
szyły. W XIX wieku zawód organisty wykonywało już ponad 1000 osób.
Prawie przez cały XIX wiek polską twórczość organową znamionuje nieste
ty bardzo niski jej poziom, i to w porównaniu zarówno z ówczesnymi europej
skimi osiągnięciami w tej dziedzinie (F. Mendelssohn, R. Schumann, F. Liszt,
C. Franek, J. Brahms, M. Reger), jak i, co gorsze, z polskimi osiągnięciami
w XVI i XVII wieku. Na tę sytuację wpłynęło wiele przyczyn politycznych (za
bory). Dążność do rozwoju dała się zauważyć dopiero w drugiej połowie XIX
wieku w twórczości organowej Augusta Freyera (zm. 1883), następnie Gustawa
10 Ks. H. F e i с h t: Dzieje polskiej muzyki kościelnej w zarysie. W: Księga tysiąclecia kato
licyzmu w Polsce. T. 2. Lublin 1979, s. 424.
11 J. M i z g a 1 s к i: Organiści i organmistrzowie polscy. Praca doktorska. Uniwersytet War
szawski 1961, maszynopis.

Roguskiego (zm. 1901), a szczególnie w cyklu 25 preludiów organowych
Władysława Żeleńskiego (zm. 1921), w których kompozytor operuje już swo
bodną techniką polifoniczną i urozmaiconą harmonią okresu romantycznego.
Trzeba bowiem pamiętać, że z końcem oświecenia i w pierwszej połowie
XIX wieku kompozycje organowe miały głównie charakter użytkowy. Były to
proste formy o prostej harmonii, występujące przeważnie jako obiegowe wów
czas Vor- i Nachtspiele. Bardzo ważkie i przydatne były dla praktyki organi
stowskiej przygrywki chorałowe na temat polskich pieśni kościelnych M ie
czysława Surzyńskiego (zm. 1924) pt. Rok w pieśni kościelnej, op. 42
(wydanych w pięciu zeszytach — 1900, 2. wyd. 1999). Z kompozycji organo
wych tego twórcy, o charakterze już koncertowym, należy wymienić przykłado
wo Improwizacje na temat polskiej pieśni kościelnej „Świąty B oże”, op. 30.
Swoją organową działalnością, twórczą i pedagogiczną, otwarł M. Surzyński
w dziedzinie organistyki polskiej nową fazę jej rozwoju; słusznie nazwano go
więc „ojcem współczesnej organistyki polskiej”.
Tak oto przedstawia się podany w największym skrócie stan polskiej muzyki
kościelnej od końca oświecenia do początków XX wieku12.
12
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Tadeusz Przybylski

Polish sacred music from the end of thel8,h
to the beginning of the 20th century
S u mma r y
In the period o f Enlightenment, especially at the end of it, the Gregorian chant disintegrated
into polyphonic vocal-instrumental and instrumental music. Drawing from Italian patterns, the
composers referred mainly to the Neapolitan operatic style, centred around empty vocal virtuos
ity, ignoring the liturgical text. The sacred work also favoured the rhythmicity and melody o f Po
lish folk dances and songs. At the turn o f the 18th and 19,h centuries, circles of clerical and lay
composers and musical activists started to react to the process o f secularization o f the sacred mu
sic. They aimed at including congregation in the Liturgy, preferring simple sacred songs in native
language and series o f Polish Mass songs. In the first half of the 19th century the state of the sa
cred music did not undergo any changes. The textual inaccuracy o f the musical composition in
relation to liturgical texts and superficialness of sacred works was still observable. For economic
reasons, the qualified sacred bands disappeared, giving place to amateur choral bands represent
ing low performing level. As a result o f it, the Polish sacred song in Polish was of great interest
to the composers. The Polish leading composers of J. Eisner and K. Kurpiński times worked on
raising the repertoire and performance level, creating at the same time the quality musical and sa
cred literature. In the second half of the 19th century, under the influence o f Cecelian ideas in

Germany, the Polish sacred musicians became aware of the requirements the Church gave for
musical works created for its sake. First graduates of Regensburg School, o f Church Music be
come specially active in this field. The Cecelian movement took on the organized form
(Towarzystwo św. Wojciecha, magazines concerning sacred music, liturgical choirs, diocesan or
ganist schools). At the beginning of the 20th century the majority o f composers created the sacred
music in accordance with the Cecelian current ratified by Pope Pius X and his motu proprio
(1903). The factors hindering the Cecelian ideas in the country were unfavourable political condi
tions (the period of the Partitions o f Poland), as well as the fact that Church, out o f necessity, no
longer played the role o f the patron o f the musical culture. However, in the interwar period,
a wide circle of musicians was already sensitized to the appropriate distinction o f the style of sa
cred music.

Tadeusz Przybylski

Polnische Kirchenmusik vom Ende des 18.
bis zu Beginn des 20. Jhs
Zusammenfassung
Zur Aufklärungszeit und besonders gegen Ende der Aufklärungsepoche kam es zum allmäh
lichen Zerfall des Gregorianischen Chorals in polyphonische vokal-instrumentale und instrumen
tale Musik. Italienische Muster nachahmend griffen polnische Komponisten besonders auf den
Neapeler Opernstil zurück, der auf leere Vokalvirtuosität ausgerichtet, den liturgischen Text über
haupt nicht berücksichtigte. In kirchlichen Musikwerken wurden auch Rhythmik und Melodik der
polnischen Volkslieder und Tänze bevorzugt. Um die Wende des 18. zum 19. Jh versuchten geisti
ge und weltliche Komponisten und Musikaktivisten der Säkularisierung der Kirchenmusik entge
genzuwirken. Man wollte nämlich alle Gläubigen, als auch einfache fromme Lieder und
Messlieder in der polnischen Sprache in die Liturgie einbeziehen. Mitte des 19. Jhs erfuhr die
Kirchenmusik immer noch keine wesentliche Veränderung. Inhaltlich gesehen weichte die Kom
position oft von dem liturgischen Text ab, kirchliche Musikwerke waren oberflächlich. Aus öko
nomischen Gründen wurden professionelle Kirchenkapellen aufgelöst, stattdessen gründete man
Amateurchorgruppen mit niedrigem Aufführungsniveau. Es zeigte sich Interesse für ein frommes
Lied in der polnischen Sprache. Hervorragende polnische Komponisten von damals (J. Elsner,
K. Kurpiński) bemühten sich, das Repertoire und Aufführungsniveau zu erhöhen, indem sie neue
wertvolle kirchliche Musikwerke schufen. Unter dem Einfluss von Cecilianischen Ideen in
Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jhs wurden polnische Kirchenmusiker klar, welche An
forderungen sollten die zum Gebrauch der Kirche geschriebenen Musikwerke erfüllen. Auf dem
Gebiet begannen die ersten Absolventen der Regensburger Kirchenmusikschule aktiv zu arbeiten.
Die Cecilianische Bewegung hat institutioneile Formen angenommen (Gesellschaft des hl.
Wojciech, Zeitschriften über Kirchenmusik, liturgische Chöre, Diözesanschulen für Orgelspieler).
Zu Beginn des 20. Jhs haben schon die meisten Komponisten die Kirchenmusik den, vom Papst
Pius X. motu proprio bestätigten (1903) Cecilianischen Ideen gemäß geschaffen. Cecilianische
Ideen konnten nur schwer verbreitet werden, denn es herrschten damals in Polen ungünstige poli
tische Bedingungen (Annexion des polnischen Gebietes) und die Kirche musste gezwungenerma
ßen auf ihre Rolle eines Beschützers der Musikkultur verzichten. Doch in der Zwischenkriegszeit
sind sich schon zahlreiche Musiker über die Eigenart der Kirchenmusik klar geworden.

Śpiewnik religijny Agaty Michałeckiej
z 1875 roku
jako przykład kobiecej twórczości muzycznej

Twórczość religijna polskich kompozytorek XIX wieku
W polskiej literaturze muzycznej niewiele prac i materiałów poświęcono
polskim kompozytorkom XIX wieku. Przyczyną tego jest zapewne fakt, że pu
bliczna, twórcza działalność kobiet objęta była w tym czasie ograniczeniami
obyczajowymi i surowymi nakazami przyzwoitości, dyktującymi, co przystoi
kobiecie, a co nie. Magdalena Dziadek w jednym ze swych artykułów poświę
conych amatorskiej działalności kompozytorskiej kobiet pisze: „Nie licząc oka
zjonalnych biogramów, nekrologów i haseł w encyklopediach, na palcach jednej
ręki można policzyć powstałe przed 1939 rokiem publikacje poświęcone reje
stracji i ocenie zjawiska, które nazwę »kobiecą twórczością kompozytorską«” 1.
Udokumentowane początki muzycznej twórczości kobiet sięgają w Polsce końca
XVIII wieku. Działalność kobiet wywodzących się z arystokracji, ziemiaństwa
oraz warstw mieszczańskich, mająca swe podstawy i inspiracje w życiu religij
nym, ideologiach, obyczaju społecznym, życiu towarzyskim, modzie i czasem
nawet w polityce, zaowocowała powstaniem przede wszystkim wielu tańców,
miniatur wokalnych i instrumentalnych, głównie fortepianowych2. Ważną czę
ścią twórczości kompozytorek amatorek były utwory religijne; chodzi wszak
1 M. D z i a d e k: 24 utwory fortepianowe polskich kompozytorek do 1939 roku. Kontekst
kulturowy, strategie wyboru gatunków i środków. W: Muzyka fortepianowa XIII. Red. J. K r a s 
s o w s k i [i in.]. Gdańsk 2004, s. 543— 560.
2 Ibidem.

o epokę, w której religijność uważana była za właściwą postawę kobiety. Już
w pierwszej połowie XIX wieku spotykamy się ze specyficzną manifestacją tej
postawy, jaką jest twórczość w zakresie pieśni religijnej. W iele takich pieśni
skomponowała w zaciszu domowym Filipina Brzezińska (szwagierka Marii
z Wołowskich Szymanowskiej, 1800— 1886). Najbardziej znane jej dzieło to
pieśń Nie opuszczaj nas, do tekstu księdza Karola Bołoza-Antoniewicza, słyn
nego kaznodziei, który nawracał małopolskich chłopów po rzezi galicyjskiej.
Dorobek polskiej muzyki religijnej poszerzyły też inne XIX-wieczne kompozytorki; trudno do nich zaliczyć autorkę „kultowej” Modlitwy dziewicy Teklę
Bądarzewską (1834— 1861), ponieważ nie da się udowodnić, iż utwór ten,
będący jedną z najpopularniejszych miniatur fortepianowych XIX wieku, ma
realne cechy muzyki religijnej; jednak sam wybór tytułu informuje o bliskim
zżyciu się kompozytorek i ich odbiorczyń z sytuacją modlitwy. Bardziej jedno
znacznych przykładów kobiecej twórczości religijnej dostarczają autorki, które
podczas komponowania posłużyły się religijnym tekstem, tworząc pieśni lub
wielkie formy wokalno-instrumentalne — bo i takie znajdziemy w dorobku
polskich kompozytorek.
Z autorek pieśni do tekstów religijnych wymienię Marię Broel Plater
(1845— 1926, przedstawicielkę tej samej rodziny, z której pochodziła Emilia
Plater), autorkę Pieśni do bł. Andrzeja Boboli, skomponowanej, co charaktery
styczne, jako dar na rzecz jednego z wileńskich kościołów, oraz młodszą od niej
Ludwikę Wołowską, która napisała Modlitwą polskiego dziewczęcia, utwór
łączący dwa charakterystyczne elementy polskiej twórczości kobiecej — religij
ny i patriotyczny. Wiele utworów religijnych polskich kompozytorek ma charak
ter okolicznościowy; powstały one jako dary materialne (przeznaczane do zaku
pów na cele charytatywne) lub duchowe. Do tego ostatniego rodzaju należy
Msza na chór i organy, którą skomponowała w 1940 roku Helena Dorabialska
(1895— 1944) jako dar dla rodzinnej parafii w Kobyłce. Spora wreszcie część
utworów pochodzących już z XX wieku to kompozycje o przeznaczeniu dydak
tycznym — należą do nich opracowania kolęd dokonane przez Rytę Gnus (ur.
1881)3.
Analizowany tu zbiór pieśni autorstwa galicjanki Agaty Michałeckiej Pieśni
nabożne z melodyami własnej kompozycji wpisuje się w krąg omówionej już
twórczości. Modelowo realizuje połączenie religijności z patriotyzmem — tym
bardziej zauważalne, że kompozytorka jest zarazem autorką tekstów. Już przy
pierwszym otwarciu zbioru przekonujemy się, że stanowi on przykład twórczo
ści typowo amatorskiej (amatorstwo oznacza w tym wypadku brak umiejętności
— między innymi zapisywania nut — w tym zadaniu wspomógł autorkę miej
scowy ksiądz Marcelin Narcyz Klimkiewicz, nb. nie wykazując się dogłębną
3
M. D z i a d e k , L.M. M o l l : Oto artyści pełnowartościowi, którzy są kobietami... Pol
skie kompozytorki 1816—1939. Katowice 2003.

znajomością zasad ortografii nutowej — zapisy są pełne błędów i niejasności).
Amatorstwo przejawia się także, co bardzo charakterystyczne, w specyficznej
egzaltacji poezji i muzyki, nadającej pobożności Agaty Michaleckiej rysy dewocyjne, które potocznie identyfikuje się z cechami dawnej religijności kobie
cej. Zanim pozwolę sobie na wnioski dotyczące owej „kobiecej” religijności
mojej bohaterki, opiszę pokrótce sam badany zbiór.

Agata Michałecka i jej śpiewnik
Zbiór Pieśni nabożne z melodyami własnej kompozycji tworzyła w latach
1853— 1875 autorka, której tożsamości, jak dotąd, nie udało się ustalić, przede
wszystkim z powodu zniszczenia ksiąg parafialnych w okolicy związanej praw
dopodobnie z jej działalnością. Na podstawie tekstów i adnotacji zamieszczo
nych w śpiewniku można przypuszczać, że autorka pochodziła z położonej
w województwie podkarpackim, liczącej 900 mieszkańców miejscowości Zdziarzec, w powiecie mieleckim. Świadczyć o tym mogą znajdujące się w śpiewni
ku cztery pieśni nawiązujące w swoim tytule do Matki Boskiej w zdziarzeckim
obrazie (mowa tu o pieśniach: 20. — Do Najświętszej M aryi Panny w źdźarzeckim obrazie, 21. — Do Matki Najświętszej w źdźarzeckim obrazie, 22. — Do
Matki Boskiej w źdźarzeckim obrazie, oraz 23. — zawierającej opis Matki Bo
skiej w zdźarzeckim obrazie). Również pieśń 24. nawiązuje w swojej treści do
parafii w Zdziarzcu; pod jej tytułem Na Nawiedzenie Matki Boskiej autorka za
mieściła następującą adnotację: „na pamiątkę zaprowadzenia odpustu w Źdźarcu
dnia 2 lipca 1864 roku” . Słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem
jest do dziś inspiracją i fundamentem szczególnie akcentowanej pobożności ma
ryjnej okolic Mielca. Obraz został namalowany według wzorów flamandzkich,
a jego historia sięga XVIII wieku.
Samodzielna parafia w Zdziarzcu powstała z początkiem XIV wieku i nosi
wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Obecnie obchodzone są dwie
uroczystości odpustowe, jedną z nich jest właśnie odpust w pierwszą niedzielę
lipca, w dniu Nawiedzenia NMP, co odpowiada informacjom zamieszczonym
przez Agatę Michałecką. W zbiorze pieśni odnaleźć można jeszcze jeden zapis
świadczący o powiązaniu autorki z miejscowością Zdziarzec. To komentarz od
noszący się do pieśni 19., gdzie autorka dodaje, że pieśń została napisana „na
uproszenie pomyślności dla Jaśnie Wielmożnej Pani Olimpii Hrabiny Bobrow
skiej, gdy się wprowadziła do Źdźarzca dnia 24 czerwca 1858 r.”
Oprócz nazwy Zdziarzec w tytułach pieśni padają nazwy innych miejscowo
ści — wszystkie łączą się z bliskim widocznie autorce kultem maryjnym: Czę
stochowa (pieśń 9. — Do Najświętszej Panny Częstochowskiej, oraz pieśni 14.

i 17. — Do Matki Boskiej Częstochowskiej), Kraków (pieśń 28. — Do Matki
Boskiej Cudownej w Krakowie na Piasku), Lwów (pieśń 26. — O Matce Bo
skiej Jackowej we Lwowie), Radomyśl (pieśń 16. — Do Matki Boskiej w radomyślskim obrazie), Dzików, będący obecnie częścią Tarnobrzegu (pieśń 27. —
O cudownej Matce Boskiej w Dzikowie nad Wisłą), oraz Odporyszów (pieśń
19. — Do Najświętszej Panny w odporyszowskim obrazie). Trzy ostatnie miej
scowości położone są niedaleko Zdziarzca (Radomyśl — 6 km, Odporyszów —
30 km, Tarnobrzeg — 60 km).
Na obecnym etapie badań można snuć przypuszczenia, iż Agata Michałecka
mogła być tzw. rezydentką w którymś z galicyjskich dworów, może nauczy
cielką dzieci, co bywało częstą profesją ubogich panien. Kusi, by potraktować
jako fragment jej autobiografii następujący urywek tekstu jednej z pieśni: „nie
mam zdrowia ni majątku / ni przyjaciół na ziemi”. Jako osoba chorowita byłaby
Agata Michałecka wymarzonym podmiotem badań polskiej religijności kobiecej
— wiadomo skądinąd, że kobiety chore, przykute do łóżka bardzo często po
święcały się w XIX wieku dziełom pobożności, do których zaliczano też ama
torską twórczość. Wiadomo też, że tego rodzaju osoby znajdowały się pod stałą
opieką księży.
Całość omawianego śpiewnika to 220-stronicowy zbiór, który sama autorka
poświęciła „Przewielebnemu Jegomości księdzu Jukundynowi Bielakowi, roda
kowi naszemu, Misyjarzowi w Ziemi Świętej, w dowód szczególnego po
ważania i szacunku”. Nuty zapisał, na podstawie jej śpiewu, ksiądz Marcelin
Narcyz Klimkiewicz. Fakt ten każe przypuszczać, że sama autorka nie znała
nut. Śpiewnik Michałeckiej wydany został w 1875 roku drukiem Franciszka
Ksawerego Pobudkiewicza w Krakowie.
Analizowany zbiór składa się ze 116 pieśni, które pogrupowane są tematycz
nie w czterech częściach: pierwsza część to pieśni maryjne, drugą stanowią pie
śni do Boga, trzecia zawiera pieśni do świętych Pańskich, ostatnia zaś część to
kolędy. Wszystkie pieśni są bez refrenu. Całościowy układ grup pieśni przypo
mina budowę tradycyjnego śpiewnika kościelnego, co, jak przypuszczam, było
zamiarem autorki. Cechą charakterystyczną wszystkich tekstów występujących
w śpiewniku jest wielozwrotkowość. Największą liczbę zwrotek ma pieśń 37.
pt. Pogrzeb Chrystusa Pana, Odkupiciela naszego — znajdująca się w drugiej
części śpiewnika — wśród pieśni do Boga. Składa się ona z 79 zwrotek.
Każda pieśń zapisana w śpiewniku ma swój tytuł, najczęściej wskazujący na
jej adresata, np.: Do Najświętszej Maryi Panny, ucieczki grzeszników, Do Matki
Boskiej pod krzyżem stojącej lub Do Pana Jezusa na dni krzyżowe. W wielu
pieśniach podane są ponadto intencje poszczególnych pieśni, cenne jako infor
macje wiążące genezę danego utworu z realiami życia bohaterki, a jednocześnie
z realiami historycznymi. Przykładem mogą być pieśni takie, jak: Podziękowa
nie Panu Bogu za urodzaje ziemskie w roku 1874 lub Do Najświętszej Panny
Częstochowskiej dla uproszenia zdrowia. Niektóre pieśni zawierają informacje

dodatkowe, dotyczące np. okoliczności jej powstania. Na przykład pieśń 18. Do
M atki Boskiej opatrzona została następującym zapisem: „[...] napisana podług
snu, który miałam dnia 3 grudnia 1859 roku w sobotę rano, i w którym wi
działam Matkę Boską z Dzieciątkiem na ręku w trzech księżycach”. Za inny
przykład może służyć pieśń 13., w której podtytule autorka pisze: „We śnie ob
jaw iona dnia 9 kwietnia 1857 r. o godzinie 5 rano w Wielki Czwartek”. Zapisy
o „objawieniach” stanowią cenny materiał informujący o stanie ducha i mental
ności Agaty Michałeckiej. Z jednej strony są niewątpliwie dokumentem wspo
mnianej na początku „kobiecej” egzaltacji, realizującej się jako skłonność do
„widzeń”; z drugiej — można z nich wysnuć ważne wnioski na temat domnie
manych lektur religijnych autorki (być może pism mistyków), jak również
ogólnego stanu życia religijnego na polskiej prowincji.
Zbiorowi 116 pieśni towarzyszy 47 melodii. Każdą z nich stosuje się do kil
ku tekstów, o czym informują odpowiednie adnotacje. Najczęściej wykorzystana
jest melodia pieśni 1. do Matki Boskiej. Melodię tej pieśni autorka zastosowała
w swoim śpiewniku 11 razy. Inną, również bardzo chętnie używaną melodią (9
razy) jest melodia pieśni 4. do Matki Boskiej.
Pierwsza część śpiewnika obejmuje 40 pieśni skierowanych do Matki Bo
skiej. Znajdują się tu zapisy 23 melodii, przy tekście jednej z pieśni brak wska
zań co do melodii, pozostałe pieśni wykorzystują melodie wcześniej już zapisa
ne. Większość pieśni maryjnych ma charakter prośby, a głównym ich tematem
jest wypraszanie łask u Boga. Gdy chodzi o budowę tekstów, mówić można
o ramie kompozycyjnej, czyli stałym schemacie, stereotypie kompozycyjnym.
Wszystkie bowiem pieśni rozpoczynają się strofami wysławiającymi Matkę
Boską oraz opisującymi Ją w najwyższych przymiotach. Ostatnie zaś strofy pie
śni zawierają błagania. Bardzo często Matka Boska występuje jako orędownicz
ka, pośredniczka, to właśnie o Jej wstawiennictwo u Boga prosi autorka nastę
pującymi słowami:
O! Maryja, Matka Boga,
Przez wielką radość Twoją,
Wyproś mi zdrowie u Syna
Na większą chwałę Twoją.
lub:
Każdej prośby Bóg wysłucha,
Kto ją przez Cię wnosi,
Syn tego karać nie może,
Za kim Matka go prosi.
Występujące w pieśniach motywy oraz symbolika biblijna („Maryja — czy
sta jako lilija”) świadczą o obyciu autorki z najstarszą warstwą polskiego reper

tuaru pieśni religijnej — tą, która ostała się w użyciu w XIX-wiecznym Koście
le polskim. W warstwie tekstowej mamy więc do czynienia ze świadomą
stylizacją archaiczną.
Na drugą część zbioru składa się 48 pieśni do Boga — 18 z nich ma własne
melodie, jedna występuje bez komentarza na temat melodii, pozostałe zaś mają
odnośniki do strony, na której znajduje się zapis nutowy. Wiele z pieśni do
Boga zostało skomponowanych na konkretne święto liturgiczne, o czym świad
czą tytuły, np.: Na Boże Ciało, Na Wniebowstąpienie czy Na Wielkanoc.
Trzecia cześć zawiera pieśni zatytułowane Do Świątych Pańskich — o św.
Annie, Tekli, Agnieszce, Tomaszu Apostole czy o św. Janie Chrzcicielu. Spo
śród 20 pieśni tylko jedna ma własną melodię, pozostałe wykorzystują melodie
zapisane wcześniej w śpiewniku.
Ostatnią część stanowią kolędy. Jest ich osiem; sześć kolęd ma własne me
lodie, dwie oparte są na wcześniej skomponowanych melodiach.
Moim zadaniem będzie teraz dokładniejsza analiza poetycko-muzycznej za
wartości zbioru. Przeprowadzę ją na kilku wybranych przykładach.

Analiza słowno-muzyczna wybranych pieśni
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4 Materiał ilustracyjny w artykule pochodzi ze zbiorów Biblioteki Śląskiej.

Zdrowaś Maryjo, Tyś łaski pełna,
Bo Pan Bóg zawsze jest z Tobą,
W Twoim żywocie stał się człowiekiem,
Swe bóstwo podziela z Tobą.
Tyś sama jedna łaski doznała,
U Bogaś tak zasłużyła.
Ażebyś Matką Jego została,
I nas grzesznych ratowała.
W umyśle boskim byłaś przed wieki,
Jak w źwierciedle wystawiona,
Potem nadeszły proroków wieki
Tyś była w nich ogłoszona;
Boś Ty mądrością boską stworzona,
Ażebyś matką została,
I żebyś panną niewinnie żyła
I czystą zawsze została.
Bóg Ojciec Ciebie przez wszystkie wieki
Jak córkę swoją ukochał,
A Jezus Chrystus, jak matkę swoją
Wszystkim Cię Świętym okazał.
Duch święty łaski na Ciebie wylał,
Ażebyś mądrą została,
I żebyś wszystkie dary i łaski
Boskie w sobie zamykała.
Któryż to rozum zdoła opisać,
Co Bóg uczynił dla Ciebie?
Okrył jasnością, na tron wywyższył,
I posadził obok siebie;
Wszyscy się teraz Tobie kłaniają,
Wszyscy Ci chwałę oddają,
Bo wszyscy ludzie po całym świecie
Twojej opieki doznają.
Tekst parafrazuje modlitwę Zdrowaś Mario, ma wersy wydłużone dzięki
nagromadzeniu pleonazmów (np. „sama jedna”). Melodia ma cechy charaktery
styczne dla operowego recytatywu. Składa się z pojedynczych motywów — ko
mórek oddzielonych od siebie pauzami i fermatami. Typową ekspresję recytaty
wu kopiują tu wielkie skoki interwałowe (sekstowe bądź septymowe). Podobnie
jak w operze, pełnią one funkcję retoryczną — podkreślają ważne słowa tekstu,
np. „ażebyś Matką Jego została” .
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Bądź pozdrowiona czysta dziewico,
Któraś jest Matką Boga samego,
Bądź uwielbiona Pani anielska,
Tyś jest pociechą ludu biednego.
Cały świat Twoje pochwały śpiewa,
Mocarze ziemscy Cię wychwalają;
O wejrzyj Pani na nędznych ludzi,
Z Twojej opieki niech zdrowie mają.
Wysłuchaj prośby biednej sieroty,
Która Ci żal swój przed tron twój niesie,
Wyproś mi zdrowie u Twego Syna,
Niech mi Twa dobroć ulgę przyniesie.
Nie patrz, o Matko, na mą niegodność,
Lecz wstaw się za mną do Twego Syna,
Wszak Bóg największe grzechy przebaczy,
Gdy tylko zajdzie Twoja przyczyna.
Melodia ma charakter marszowy, widoczny w rytmach punktowanych i gamowym rysunku motywów. Charakterem przypomina popularne marsze opero
we, które wydawano w osobnych zbiorach, w tym nieśmiertelny marsz z Aidy
Verdiego. Melodia ma proweniencję instrumentalną, o czym świadczy jej nie
zwykłe nasycenie pauzami. Ich obecność przemawia na korzyść hipotezy
o zainspirowaniu się autorki jakimś zbiorem operowych marszów, przeznaczo
nym na fortepian.
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Pani nieba, Pani ziemi,
Tac jest Panna Maryja,
Matka Boga, Matka ludzi,
Czysta jako lilija.
Najśliczniejszaś w całem niebie,
Najmilszaś jest przed Bogiem,
Co Ty zechcesz, to wyprosisz
Nam sierotom ubogim.
Bóg Cię kocha najserdeczniej,
Boś jest z Bogiem złączona,
Tyś miłością i czystością
Boską przyozdobiona.
Twej piękności i czystości
Sam Bóg Ci się dziwuje,
Twej dobroci, niewinności,
Którą w Tobie znajduje.
Pieśń Do pocieszenia Matki Boskiej liczy 12 zwrotek czterowersowych. Pod
względem tekstowym możemy mówić w tym wypadku o wierszu tonicznym
z ruchomym akcentem oraz różną liczbą sylab, nieprzekraczającą ośmiu (8, 7,
8, 7). Występują tu rymy przygodne: rymowane są tylko niektóre wersy, stosow
nie do ograniczonych możliwości warsztatu literackiego autorki. Tekst pieśni
wykazuje cechy świadczące o jego XIX-wiecznym pochodzeniu. Obecne są
w nim dawne formy leksykalne („ludzi błędnych”, „dziwuje”) oraz gramatyczne
(„Maryja, Matka Boga” czy „życiu mizernem”).

Melodia pieśni zanotowana została w tonacji G-dur. Pieśń ma budowę dwu
częściową, przy czym zdanie drugie stanowi dosłowne powtórzenie zdania
pierwszego, ze zmienioną, ozdobną formułą zakończeniową. Melodia pieśni nie
wykazuje żadnych cech wspólnych z polską pieśnią religijną. Zaskakują remini
scencje z popularnych arii operowych (motyw czołowy pieśni przypomina
początek znanej arii La donna e mobile z Traviaty Verdiego). Obecność zapoży
czeń to stała cecha pieśni Michałeckiej, co nie budzi wielkiego zdziwienia —
wszak mamy do czynienia z twórczością amatorską. Intryguje natomiast kieru
nek zapożyczeń — opera. Michałecka czerpie obficie z jej repertuaru, przyswo
jonego zapewne przez kontakt z popularnymi wydawnictwami nutowymi, za
wierającymi transkrypcje fragmentów operowych. Naśladuje nie tylko melodie,
ale i manierę śpiewu operowego, wprowadzając bogate ornamenty należące do
repertuaru zdobnictwa XIX-wiecznego belcanta: przednutki, obiegniki, gamy
i fermaty. Mamy ich pełny zestaw w omawianej pieśni. Górują nad zasadniczą
melodią, wypełniając bądź poprzedzając wszystkie dłuższe nuty, zarówno w ka
dencjach, jak i wewnątrz motywów.
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Maryja, Ty jesteś cudowna
W źdźarzeckim obrazie,
Z pokorą błagam Ciebie,
Ratuj nas w złym razie.
Tyś Matką pięknej miłości,
Zwróć na nas oczy swe,
I zobacz nędzę naszą,
A pociesz dzieci swe.
Bóg sam na to wybrał Cię
Byś Matką Mu była,
A przez tę miłość boską
Nas biednych cieszyła.

Wszak na toś się nam sama
W Źdźarcu objawiła,
Abyś nas ratowała,
Od złego broniła.
Pieśń Do Matki Boskiej w Źdźarzeckim obrazie liczy 13 zwrotek czterowersowych. Krzyżowo rymują się wersy: pierwszy z trzecim. Występują tu rymy
częstochowskie: obrazie — razie, była — cieszyła czy objawiła — broniła, a ta
kże rymy tautologiczne. Napisana do niej melodia jest jedną z najprostszych
i najbardziej udanych — falista, ujęta w ramy dwóch bliźniaczych fraz, ma na
turalny rysunek i dobrze oddaje błagalny charakter tekstu.
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Wesoły dzień zjawił się nam,
Wesoły i uroczysty!
Bo Chrystus Pan zrodził się nam
Z Maryi Panny przeczystej.
Anieli Jemu śpiewają,
Cherubini cześć oddają!
Weselże się ludzkie plemię,
Że Bóg Twój zstąpił na ziemię.
W ludzkim ciele Bóg się zjawił,
Aby ludziom radość sprawił,
Bo przez swoje Narodzenie
On przyniósł ludziom zbawienie;
Prorocy się już radują,
Mędrcy Bogu wyśpiewują,
Bo się to już wypełniło,
Co przez nich mówione było,

na ziem if/

jf!

Że Bóg z Panny narodzony
Przyszedł zgładzić ludzkie winy,
Bóg Ojciec sam objawił nam,
Że Syna swego zeszłe nam.
Bóg powiedział Abramowi,
I potem Jego Synowi:
Że z waszego pokolenia,
Ja zeszlę sprawcę zbawienia.
Ten Zbawca się dziś narodził,
Ludzki naród wyswobodził,
Postawił go na wolności,
By przełamał piekła złości,
Które się bardzo srożyło,
Szczęścia ludziom zazdrościło,
Szatani się uwijali,
By ludzi w matnią łapali.
Ciekawe melodie spotykamy też w grupie kolęd. Utwór Wesoły dzień zjawił
sią nam nie jest skomplikowany pod względem techniki rymotwórczej, przewa
żają w nim rymy proste, nierzadko tautologiczne. Treść jest okolicznościowa,
mało wyrazista, w przeciwieństwie do melodii, która znów przypomina arię
operową, i to dość rozbudowaną, z odcinkiem modulującym w środku (modula
cja chromatyczna z G-dur do a-moll). Materiał muzyczny żywo przypomina
ulubione przez XIX-wieczną publiczność arie z oper włoskich — żywe, melo
dyjne, o wyrazistych konturach nadanych przez kadencje.
Na uwagę zasługuje także kolęda 8.
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Fot. 6. Kolęda 8

Aniołowie na niebie
Wszyscy mówią do siebie tak:
Będzie pokój na ziemi,
Ludzie Bogu miłemi są.
Chwała Bogu na niebie,
Że nas zbliżył do siebie już.
Narodził się w stajence
Przenajświętszej Panience tam!
Kolęda składa się z 25 zwrotek. To dystych, którego każde zdanie stanowi
osobną wypowiedź. Każdy wers liczy po 7 zgłosek. Zastosowana została tutaj
przerzutnia. Tekst zawiera rymy sąsiadujące, żeńskie (nieścisłe). Obecne są tutaj
XIX-wieczne formy gramatyczne: „Bogu miłemi”, „ludźmi swojemi” . Kolędę
śpiewa się na znaną melodię ludową: Miała baba koguta. Składa się z trzech
czterotaktowych fraz, z których dwie pierwsze to oryginalna ludowa melodia
(dwuczęściowa), trzecia zaś — na pierwszy rzut oka wydaje się inną melodią,
zbieżną z poprzednimi pod względem rysunku rytmicznego. Zauważalne są
w niej nie tylko błędy ortografii nutowej, uderza w niej także niezgodność ak
centów słowno-muzycznych. Po analizie zapisu nutowego kolędy 8. można jed
nak dostrzec, że melodia trzeciej frazy nie jest inna, lecz błędnie zapisana. Po
odwróceniu zapisu nutowego i jednoczesnym wykonaniu od końca, melodia
okazuje się brakującą trzecią częścią melodii ludowej.

Podsumowanie
Wszystkie melodie zawarte w śpiewniku mają cechy muzyki operowej, prze
jawiające się głównie w koloraturze i dużej liczbie ozdobników. Występują tu
również rubata oraz fermaty i inne elementy retoryki muzycznej. Ozdabianie
melodii bogatymi ornamentami, figuracjami i wirtuozowskimi pasażami wi
doczne jest szczególnie w zakończeniach pieśni. Pieśni są tonalne, znaki przy
godne stosuje się rzadko. Wśród tonacji dominują tonacje krzyżykowe; tylko
trzy pieśni to melodie w tonacji F-dur, siedem razy melodia występuje w tona
cji C-dur. Jedna melodia została urozmaicona za pomocą modulacji. Jeśli cho
dzi o stronę metryczną, przeważają takty 3/4 lub 4/4. Bez trudu można zidenty
fikować źródło inspiracji autorki — były nim popularne zbiory wyjątków
z oper, przeznaczone do użytku amatorów. Agata M ichałecka preferowała operę
włoską, słychać w jej melodiach wpływy Verdiego (jednorazowe zastosowanie
melodii ludowej jako źródła można interpretować jako żart muzyczny). Na uwa

gę zasługuje wysoka tonacja melodii (sięgają one nawet do с trzykreślnego).
Może się to wiązać z brakiem umiejętności kopisty, posługującego się zapisem
w tonacjach do dwóch znaków przykluczowych (wyjątkowo 4 znaki), ale także
z zamiłowaniem autorki do śpiewu; prawdopodobnie sama śpiewała — świad
czy o tym obecność XIX-wiecznych manier wokalnych w jej melodiach, jak
i widoczne upodobanie do posługiwania się efektami belcanta. To upodobanie,
urzeczywistnione w dziale twórczości religijnej, wydaje się z dzisiejszego
punktu widzenia kontrowersyjne — uderza wszak w odwieczną zasadę odręb
ności muzyki religijnej i świeckiej. Dla historyka to jednak nader ciekawy ma
teriał, pozwalający rozpoznać czynniki wpływające na gust muzyczny kompo
zytorek XIX wieku i zinterpretować je w kontekście odrębnego zjawiska, jakim
była wówczas tzw. kultura kobieca, rozwijająca się w warunkach domowych,
pozbawiona podstaw profesjonalnej edukacji i bez kontaktu z życiem koncerto
wym, skazana na inspirowanie się strawą artystyczną spreparowaną przez ko
mercyjnych wydawców, wykorzystujących popularny repertuar.

Magdalena Stawowy

Agata Michatecka’s Religious Songbook from 1875
as an example of women’s musical composing
S u mma r y
There are few works and materials devoted to the 19lh century Polish women composers in
the Polish literature. The women’s artistic work in public was limited by morals and demand of
decency. Women’s musical work, inspired by social and religious life, social customs or fashion
or politics now and then, has produced a number o f vocal and instrumental works, mainly minia
tures.
The subject o f this article is the analysis o f a songbook written by Agata Michalecka,
a Galician women composer whose works are model examples of the works created by the 19th
century women amateur composers. The first part o f the article concerns religious works o f the
Polish women composers. What follows is a general characteristic o f the analysed songs by
Michalecka, as well as an attempt to establish the identity of the composer herself. The main aim
of the article is the analysis o f the songbook on the basis of the selected examples. The musical
and verbal texts presented are the exact quotations from the book under discussion. The illustra
tions, however, come from the collection of Biblioteka Śląska (Silesian Library).

Magdalena Stawowy

Das Kirchenliederbuch von Agata Michałecka vom J. 1875
als ein Beispiel fürs Musikschaffen der Frauen
Zusammenfassung
In der polnischen Literatur gibt es wenige Werke, die über polnische Komponisten des
19. Jhs handeln. Öffentliches Kunstschaffen der Frauen war damals wegen sittlicher Gebote sehr
begrenzt. Die Frauen, die sich u. a. von Religion, vom gesellschaftlichen Leben, von Sitten und
manchmal auch von Mode oder Politik inspirieren ließen, haben zahlreiche vokale und instrumen
tale Musikwerke, vor allem Miniaturen, geschaffen.
Der vorliegende Artikel hat zum Ziel, das Liederbuch von der Galizierin, Agata Michałecka
zu untersuchen, deren Schaffen ein gutes Beispiel für die Tätigkeit der Amateurtonsetzerinnen im
19. Jh ist. Der erste Teil betrifft die Religionswerke der polnischen Komponistinnen. Man findet
hier die Analyse der oben genannten Liedersammlung von Michalecka. Die Verfasserin hat ver
sucht, die Komponistin zu identifizieren. Sie analysiert das Liederbuch an gewählten Beispielen,
indem sie bestimmte dort enthaltene Texte und Musikwerke zitiert. In ihrem Artikel hat die Ver
fasserin die Illustrationen von der Sammlung der Schlesischen Bibliothek verwertet.

Twórcy pieśni kościelnych
na Górnym Śląsku w XX wieku
(na podstawie repertuaru Śpiewnika kościelnego
archidiecezji katowickiej)

Nic tak bardzo duszy nie podnosi i od ziemi nie wy
zwala, i do zamiłowania mądrości nie przywodzi, że się
człowiek z tych świeckich rzeczy śmieje: jako wiersze
śpiewane i Boska pieśń pod liczbą złożona1.
św. Jan С h г у z o s t o m
Muzyka kościelna sama utrzymuje dawną sławę swoją,
a jej kompozytorowie zasługują na szacunek i wdzięcz
ność naszą2.

Wprowadzenie
Tradycja śpiewu pieśni kościelnych w języku ojczystym, sięgająca schyłku
średniowiecza, była niewątpliwie formą uaktywnienia się wiernych podczas li
turgii sprawowanej w języku łacińskim, często niezrozumiałym dla ludu. W Ko
ściele różnie śpiewano w ciągu wieków. Na przykład w okresie potrydenckim
dekrety Kongregacji Świętych Obrzędów zezwalały na zachowanie zwyczaju
śpiewania pieśni ludowych podczas czytanej mszy św. lub po uroczystym na-

1 P. F о I w a r s к i: Śpiewnik. Qui cantat bis orat. Kraków 1802.
2 W. G o r ą c z k i e w i c z : Wstęp. W: Śpiewy chóralne opracowane w harmonii na organy
dla kościołów parafialnych. Kraków 1847.

bożeństwie, a także w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu3. Może
warto wspomnieć, że w drugiej połowie XVIII wieku uważano śpiewanie pieśni
nabożnych podczas liturgii, w tym zwłaszcza popularnych w owym czasie pie
śni mszalnych, za usankcjonowane przez władze kościelne — głównie w usta
wach synodów prowincjonalnych4. Od XIX wieku zarysowały się tendencje do
rozszerzenia zakresu śpiewów pieśni nabożnych w języku ludowym podczas
obrzędów liturgicznych, chociaż zdobywał zwolenników również drugi kieru
nek, bardziej radykalny, eliminujący tego typu śpiewy. Motu proprio Piusa X
z 1903 roku umacniało właśnie ten drugi nurt; zarządzenie brzmiało: „[...] pod
czas uroczyście sprawowanej liturgii nie wolno śpiewać w języku ludowym tak
stałych, jak i zmiennych części mszy lub oficjum”5. Wydaje się, że papieżowi
chodziło przede wszystkim o wyeliminowanie nadużyć w trakcie liturgii, a nie
o całkowite wyłączenie udziału ludu. Taką hipotezę można przyjąć na podstawie
relacji z audiencji papieskiej biskupa J. Pelczara. Kiedy ten zapytał Ojca św., jak
należy interpretować to zarządzenie w Polsce, gdzie cały lud zgromadzony
w kościele śpiewa pieśni nabożne w języku ojczystym, wówczas Pius X miał
powiedzieć: „Niech nadal śpiewa”6. Tak więc radykalne orzeczenia Stolicy
Apostolskiej spotykały się na gruncie polskim z oporami i pieśni kościelne były
nadal bardzo popularne, również podczas czynności liturgicznych. Zgodnie
z pouczeniem papieskim Piusa XII, w jego encyklice Musicae sacrae disciplina
z 1955 roku, utrwalony zwyczaj śpiewania tekstów liturgicznych lub pieśni reli
gijnych w języku ojczystym mógł być podtrzymany, jeżeli śpiewy te poprzedzał
odpowiedni śpiew gregoriański7. Praktykę śpiewania w językach ojczystych
podczas liturgii w pełni usankcjonowała reforma liturgiczna Soboru W atykań
skiego II. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium z 1963 roku
nakazała „troskliwie pielęgnować religijny śpiew ludowy tak, aby głosy wier
nych mogły rozbrzmiewać podczas nabożeństw, a nawet w czasie czynności li
turgicznych”8, a sam śpiew ludowy sakralny uznała za jedną z możliwych form
muzyki sakralnej9. Twórcy pieśni kościelnych na Górnym Śląsku w XX wieku
starali się przede wszystkim wyjść naprzeciw takiemu właśnie oddolnemu zapo
trzebowaniu na pieśni nabożne, które podnosiłyby umysły i serca ku Bogu.

3 Z. W i t: Śpiew liturgii na ziemiach polskich w XIX wieku. W: Studia z dziejów liturgii
w Polsce. Red. ks. W. S с h e n k. T. 3. Lublin 1980, s. 216.
4 B. B i e l a w s k a : Polska pieśń mszalna do 1914 roku. W: Studia z dziejów liturgii w Pol
sce..., s. 148; Z. W i t: Śpiew liturgii..., s. 227.
5 Motu proprio „Inter pastoralis officii”, n. 7.
6 Z. W i t: Śpiew liturgii..., s. 321.
7 Takie zezwolenia otrzymały na prośbę kardynała Bertrama diecezje niemieckie. Zob.
R T a r 1 i ń s к i: Religijny śpiew ludowy w Liturgii Eucharystycznej Dnia Pańskiego. „Liturgia
Sacra” 1997, nr 2, s. 65.
8 Konstytucja o liturgii świętej, n. 117.
9 Posoborowa Instrukcja o muzyce w świętej liturgii „Musicam Sacram”, n. 4b.

Ogólna charakterystyka Śpiewnika kościelnego
Założeniem opublikowanego na przełomie wieków w Księgarni św. Jacka
nowego Śpiewnika kościelnego archidiecezji katowickiej10 jest przekazanie mło
demu pokoleniu wielkiego skarbu pieśni kościelnej11, ujednolicenie melodii
i umożliwienie jeszcze bardziej aktywnego uczestnictwa w liturgii12. To zatem
przede wszystkim zbiór pieśni kościelnych, które można wykorzystać w świę
tych obrzędach Kościoła. W związku z tym nawet dyskusyjny dział tzw. pieśni
mszalnych, czyli zastępujących (dawniej) części stałe mszy św. (Ordinarium
missae) i części zmienne (Proprium missae), został w Śpiewniku... uwzględnio
ny z pewnymi zmianami, zgodnie z zaleceniem Instrukcji Episkopatu Polski
o muzyce liturgicznejI3.
Repertuar pieśni zamieszczonych w nowym Śpiewniku kościelnym był pod
dany wcześniej ogólnodiecezjalnej konsultacji w formie ankiety rozprowadzanej
wśród członków Komisji Muzyki Sakralnej, a także wśród duszpasterzy i orga
nistów. W doborze śpiewów starano się uwzględnić trzy najważniejsze założe
nia14:
— utrwalenie wartościowych śpiewów dawnych, tradycyjnych;
— wprowadzenie pieśni nowych, głównie na podstawie ogólnopolskiego Śpiew
nika liturgicznego15;

10 Śpiewnik kościelny archidiecezji katowickiej. Zebrał i oprać. ks. A. R e g i n e k: Katowi
ce 2000. Drugie wydanie z 2002 roku nosi tytuł Śpiewnik kościelny. Informacje podane w niniej
szych przypisach odwołują się do drugiego wydania.
11 Pod tym ogólnym pojęciem rozumiemy śpiewy religijne o charakterze chrześcijańskim,
jako utwory słowno-muzyczne, przeznaczone do śpiewania w kościele lub także poza nim, wyko
nywane głównie w ramach liturgii i nabożeństw. Pojęcie „pieśń religijna” jest zdecydowanie szer
sze. Por. P. T a r 1 i ń s к i: Religijny śpiew..., s. 59— 60.
12 Słowo M etropolity katowickiego. W: Śpiewnik kościelny..., s. V— VI.
13 Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej p o Soborze Watykańskim II z 1979
roku, n. 12, mówi, że „zamiast przepisanych w Graduate Romanum śpiewów procesyjnych na
Wejście, Przygotowanie darów i Komunię można stosować pieśni zatwierdzone przez Konferencję
Episkopatu Polski zawarte w Śpiewniku mszalnym lub w innych śpiewnikach mających aprobatę
Władz Diecezjalnych zgodnie z postanowieniem Instrukcji Musicam Sacram (MS 32)”; natomiast
nie powinno się zastępować pieśniami, nawet mającymi imprimatur władzy kościelnej, śpiewu
stałych części mszy św„ a także psalmu responsoryjnego i śpiewu przed Ewangelią, które stano
wią integralną część liturgii słowa (n. 13).
14 Por. Założenia redakcyjne. W: Śpiewnik kościelny..., s. VII— IX, oraz Omówienie na
desłanych książek. Muzyka, 5. Śpiewnik archidiecezji katowickiej. „Liturgia Sacra” 2000, nr 2
(16), s. 358— 360.
15 Śpiewnik liturgiczny. Zaaprobowany i zalecony przez Komisję Episkopatu Polski do użytku
liturgicznego. Lublin 1991.

— przyznanie priorytetu tradycji diecezjalnej, utrwalonej w modlitewniku Skar
biec modlitw i pieśni16 oraz w Chorale śląskim17 i Chorale opolskim18.
Zgodnie z tymi założeniami zdołano utrwalić w zapisie nutowym 656 śpie
wów liturgicznych (niektóre występują w dwóch wersjach melodycznych)19.
Większość utworów, przy określonej proweniencji zbioru, z którego zaczerpnię
to tekst i melodię, jest anonimowa. Pojawia się także dosyć duża grupa pieśni,
których twórcy są znani, o czym informuje notka bibliograficzna. Wybór tych
twórców w niniejszej prezentacji, dotyczącej pieśni sakralnej w XX wieku, mu
siał zostać z konieczności zawężony do kilku osób. O ich doborze w pewnym
sensie zadecydowała liczba pieśni danego kompozytora, która może stanowić
potwierdzenie żywej recepcji. Kolejnym kryterium w doborze twórców okazał
się ich stały związek z Górnym Śląskiem, bardziej jeszcze z archidiecezją kato
wicką. Z tego powodu nie została uwzględniona twórczość pieśniowa ks. Anto
niego Chlondowskiego20, wywodzącego się wprawdzie ze śląskiej miejscowości
o nazwie Kosztowy, ale od młodości związanego ze zgromadzeniem księży sa
lezjanów i działającego poza Śląskiem. To samo dotyczy kompozycji ks. Karola
Mrowca czy Gizeli Skop.
Dokładna analiza not bibliograficznych, obejmujących twórców pieśni sa
kralnych w Śpiewniku kościelnym21, pozwala na wyodrębnienie 15 autorów me
lodii — niekiedy też tekstu — którzy byli w jakiś sposób związani z Górnym
Śląskiem. Są to następujące osoby, w zestawieniu alfabetycznym: biskup
Czesław Domin, Bogumiła Dunikowska, Roman Dwornik, ks. Robert Gajda, ks.
Wiesław Hudek, Józef Jakac, Krzysztof Karol Kaganiec, o. Ansgary Malina, ks.
Teodor Rak, ks. infułat Romuald Rak, ks. Antoni Reginek, Józef Siwy, W ła
dysław Szymański, ks. Jan Waliczek.
Spośród tego grona zostaną zaprezentowani bliżej tylko trzej twórcy, którzy
mogą poszczycić się w omawianym Śpiewniku... najliczniejszym zasobem pie
śni — należą do nich redaktorzy Chorału śląskiego, wydanego w latach sześć
dziesiątych minionego wieku, czyli w okresie wprowadzania soborowej reformy
liturgicznej: Roman Dwornik, Józef Jakac, ks. Romuald Rak.

16 Skarbiec modlitw i pieśni. Katowice 1964 i 1997 (nowe wyd.: Katowice 2003).
17 Chorał do modlitewników śląskich. Red. ks. R. R a k, R. D w o r n i k, J. J а к a c. Cz. 1.
Katowice 1966; cz. 2 i 3. Katowice 1968.
18 Choral opolski. Т. 1— 4. Opole 1985— 1993.
19 Pomijamy tu dział śpiewów mszy i nabożeństw (nr 700— 793) oraz śpiewów pozaliturgicznych (nr 800— 860).
20 Sylwetkę ks. A. Chlondowskiego i jego twórczość wyczerpująco omawiają publikacje ks.
Т. P r z у b у 1 s к i e g o: Ks. Antoni Hlond Chlondowski. Salezjanin, kompozytor. Kraków 1993,
i dwutomowa monografia autorstwa M. W a c h o l c : Ks. Antoni Hlond (Chlondowski). Życie,
działalność, twórczość kompozytorska. Warszawa 1996.
21 Zob. Indeks autorów tekstów i melodii, s. 968— 976.

Niniejsza charakterystyka tych muzyków obejmuje ich curriculum vitae, ze
szczególnym uwzględnieniem ich dokonań w zakresie pielęgnowania muzyki
kościelnej, w tym zwłaszcza pieśni sakralnej.

Twórcy pieśni kościelnych
Roman Dwornik
Kompozytor, organista, zasłużony pedagog urodził się 14 lutego 1913 roku
w Piekarach Śląskich Szarleju i właściwie całe życie pozostał wierny swojej
małej ojczyźnie. Wywodził się z rodziny robotniczej — ojciec Roch był górni
kiem, matka Matylda, z domu Kaletta, zajmowała się wychowywaniem dzieci.
Roman miał jeszcze czworo rodzeństwa, dwaj bracia zajmowali w swoich
zakładach pracy kierownicze stanowiska, natomiast dwie siostry wstąpiły do
zgromadzeń zakonnych. W domu rodzinnym państwa Dworników panowała
atmosfera na wskroś religijna, pielęgnowano też śląskie tradycje muzyczne22.
Talent Romana objawił się wcześnie, gdyż już w wieku sześciu lat potrafił
grać na skrzypcach, a pierwszym nauczycielem muzyki był ojciec, który też
później wprawiał swego syna w grze na fisharmonii23.
Ważne dalsze etapy edukacji to nauka w Gimnazjum im. A. Mickiewicza
w Katowicach i w tamtejszej Szkole Muzyki Kościelnej im. św. Grzegorza,
którą ukończył w 1937 roku24, oraz w Szkole Muzycznej kierowanej przez Fe
liksa Witeszczaka w Częstochowie, gdzie zaliczył kurs pedagogiki i dydaktyki.
W 1938 roku pomyślnie ukończył studia na wydziale organistowskim25.
W tym samym roku rozpoczął Dwornik posługę organisty w kościele pw.
Trójcy Przenajświętszej w Piekarach Śląskich Szarleju i z tą parafią, tym ko
ściołem związał całe dalsze swoje życie i muzyczne posłannictwo. Tam również
założył rodzinę, poślubiając w 1940 roku Łucję z domu Kocur. Podczas okupa
cji, wcielony do wojska, przemierzył Francję i Norwegię. Po powrocie do kraju,
już po wojnie, rozpoczął ożywioną działalność muzyczną, między innymi kiero
22 H. В e d n o r z: Roman Dwornik — wybitny organista i kompozytor pieśni religijnych. W:
Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1989. Red. B . W o ź n i c a , Z. Z w o ź n i a k . Ka
towice 1989, s. 83.
23 R. G o ł ą b : Kształcenie organistów w diecezji katowickiej. Praca magisterska. Semina
rium Teologiczne. Kraków 1978, s. 39 (maszynopis w Bibliotece Wydziału Teologicznego UŚ).
24 Т. T r u n k: Działalność kompozytorska Ronurna Dwornika i jeg o zasługi w krzewieniu
muzyki sakralnej. Praca magisterska. Wydział Teologiczny UŚ. Katowice 1995, s. 17 (maszynopis
w Bibliotece Wydziału Teologicznego UŚ).
25 I d e m : Działalność..., s. 18.

wał istniejącym już od 1920 roku chórem „Wanda” w Szarleju26. W latach
pięćdziesiątych, kiedy utrudniano chórom działalność religijną, a od dyrygenta
zażądano przynależności partyjnej, Dwornik zrzekł się pracy z wymienionym
chórem, a powołał do życia chór ściśle kościelny pod patronatem św. Cecylii27,
liczący około 40 osób; śpiewała w nim też jego żona.
Inny nurt działalności muzycznej Dwornika stanowiła jego aktywność kon
certowa. W latach siedemdziesiątych brał udział w Bytomskich Koncertach
Organowych, między innymi koncertował tam obok Feliksa Rączkowskiego,
a także organizował recitale organowe w swojej parafii28. Oprócz angażowania
się w działalność organistowską prowadził także z zapałem kancelarię para
fialną. Ważnymi zajęciami dla Dwornika były również: praca w Diecezjalnej
Komisji Muzyki Sakralnej, misja pedagogiczna w Diecezjalnym Studium Orga
nistowskim, gdzie wykładał harmonię teoretyczną, oraz instrumentoznawstwo,
ze szczególnym uwzględnieniem organoznawstwa. Kształcił także w grze na or
ganach siostry karmelitanki i boromeuszki. W dowód uznania jego wielorakich
zasług w dziedzinie krzewienia muzyki religijnej został uhonorowany w 1975
roku odznaczeniem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”29.
Kompozytor zmarł na zawał serca 23 maja 1988 roku, w wieku 75 lat. Uro
czystości pogrzebowe, pod przewodnictwem biskupa H. Bednorza i przy licz
nym udziale duchowieństwa i wiernych, odbyły się w Piekarach Śląskich Szar
leju.
Twórczość muzyczna Romana Dwornika miała swoje źródło w jego głębo
kiej religijności i umiłowaniu liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. Obejmuje
ona kompozycje ściśle liturgiczne, utwory do wykonywania poza liturgią, o cha
rakterze dydaktycznym oraz opracowania harmonizacji pieśni i śpiewów ko
ścielnych. W ramach kompozycji liturgicznych na szczególne uznanie zasługują
opracowania sześciu cykli mszalnych Ordinarium Missae, z tekstem w języku
polskim, oraz msza Requiem w języku łacińskim30. Jedna z mszy należy do naj
bardziej znanych na Śląsku, zamieszcza ją omawiany Śpiewnik kościelny31.
W przeprowadzonej kwerendzie utworów Dwornika udało się dotrzeć do 38
kompozycji pieśniowych — są to pieśni jedno- albo dwugłosowe z towarzysze-

26 R. H a n k e : Słownik polskiego śpiewactwa Górnego Śląska. Katowice 2001, s. 104.
27 I d e m : Silesia cantat. Dzieje polskiego śpiewactwa kościelnego na Śląsku. Katowice
1996, s. 248.
28 Т. T r u n k: Działalność..., s. 21.
29 J. W a 1 i с z e k: Repertuar pieśni kościelnych na Górnym Śląsku w świetle XX-wiecznych
chorałów. Praca magisterska. Wydział Teologiczny UŚ. Katowice 1984, s. 24 (maszynopis w B i
bliotece Wydziału Teologicznego UŚ).
30 T. T r u n k : Działalność..., s. 27, oraz por. Uwielbiajmy Pana. Wybór melodii części
stałych Mszy świętej w ciągu roku. Cz. 1 i 2 (z harmonizacją). Oprać. s. M.L. G a ł u s z k a
OSU. Kraków 1994.
31 Śpiewnik kościelny..., nr 701, s. 664 n.

niem organowym. Do najbardziej znanych jego pieśni sakralnych, rozpo
wszechnionych również poza Śląskiem, należą: Przez chrztu świętego wielki
dar i Cóż Ci Jezu damy32. Nowy Śpiewnik... zawiera ponadto sześć innych pie
śni: W Mądrość Przedwieczną', O, dobry Jezu mój', Otwórzcie drzwi Chrystuso
wi', Być blisko Ciebie chcą', Składajmy Bogu ofiarą dziękczynną] W dobroci
swej powiedział Pan.
Na uwagę zasługują opracowania śpiewów mszalnych, takich jak: melodie
psalmów responsoryjnych, wersetów allelujatycznych, wielkopostnych aklamacji
przed ewangelią oraz modlitwy powszechnej33.
Wśród kompozycji przeznaczonych do wykonywania poza liturgią wyróż
niają się utwory organowe, zwłaszcza wariacje na temat pieśni kościelnych (np.
Bądźże pozdrowiona', Twoja cześć, chwała', Dzisiaj pozdrawiamy) i utwory wo
kalne z towarzyszeniem instrumentalnym, np. Czas pojednania — na dwa głosy
z fortepianem, oraz Idźmy razem w świat — na chór mieszany, solo baryton
i fortepian34.
Szczególny rozdział w twórczości Dwornika stanowią kompozycje o charak
terze dydaktycznym, służące mu jako pomoc w prowadzeniu klas organowych
w ramach studium organistowskiego. Chodzi tu zwłaszcza o organowe przy
grywki do pieśni kościelnych oraz opracowania aklamacji mszalnych. Zbiory te
zostały opublikowane głównie metodą powielania na małej poligrafii, a część
wydano drukiem w ramach trzeciego tomu Chorału śląskiego.
Roman Dwornik odegrał znaczącą rolę jako współredaktor w opracowaniu
Chorału śląskiego. Dość wspomnieć, że jego autorstwa jest prawie 300 harmo
nizacji pieśni kościelnych. Budziły one pewne kontrowersje, które znalazły od
bicie w recenzji Chorału..., autorstwa ks. W. Kowalaka, zamieszczonej w „Ru
chu Biblijnym i Liturgicznym”35. Kompozytor bronił swych harmonicznych
pomysłów, powołując się na nowe tendencje w muzyce kościelnej36, a samo
opracowanie Chorału... okazało się na trwałe wpisane w historię muzyki ko
ścielnej w Polsce i wywarło wpływ na zasób repertuarowy i charakter śpiewu
pieśni sakralnych na Śląsku w drugiej połowie XX wieku.
Niektóre kompozycje Dwornika pozostały jedynie w rękopisach, w tym np.
opracowania chóralne kolęd, pieśni za zmarłych czy śpiewów okolicznościo
wych.

32 Zob. Śpiewnik liturgiczny..., s. 316 i 430, oraz Śpiewnik kościelny..., nr 4, s. 4 i nr 217,
s. 222.
33 Śpiewnik kościelny..., s. 725 i 733.
34 Utwór ten opracował Dwornik również na orkiestrę dętą.
35 Por. W. K o w a l a k: Recenzje. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1968, nr 1—-2, s. 123 n.;
nr 3, s. 29 n.
36 Por. Odpowiedź redakcji Chorału. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1968, nr 4— 5, s. 299—

Na potrzeby Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Katowicach wydał
on metodą powielania na małej poligrafii dwuczęściowe opracowanie pt. Instrumentoznawstwo. Krótki zarys podstawowych wiadomości z historii i nauki o in
strumentach. Zbiory te ukazały się na początku lat siedemdziesiątych i stano
wiły cenną pomoc dydaktyczną.
Życie i działalność muzyczna Romana Dwornika stanowią chlubną kartę
w dziejach muzyki sakralnej na Śląsku. Jego dzieło trwa nadal w pieśniach,
które komponował czy opracowywał, ale także w posłudze organistów, których
kształceniu poświęcił kilkadziesiąt lat swego życia. Wszystkim, których spoty
kał na swej drodze, usiłował wszczepić niezwykłe umiłowanie śpiewu i muzyki
kościelnej.

Józef Jakac
Organista, dyrygent, pedagog, kompozytor urodził się 25 listopada 1911
roku w Łagiewnikach (dzielnica Bytomia) jako syn Augustyna i Marii z Wol
nych. Wykształcenie muzyczne zdobył w Konserwatorium T. Cieplika w Byto
miu oraz w Śląskiej Szkole Muzycznej im. J. Elsnera w Katowicach, gdzie
ukończył w 1937 roku klasę organistowską pod kierunkiem prof. Stefana
Ślązaka i uzyskał patent organisty pierwszej klasy. Później dokształcał się jesz
cze na kursie dla organistów w Krakowskim Instytucie Muzycznym. Pełnił wie
loletnią funkcję organisty w prokatedralnym kościele św. św. apostołów Piotra
i Pawła w Katowicach (1930— 1995). Dał się również poznać jako świetny dy
rygent chóru „Cecylia”37, który prowadził od 1933 roku. Sukcesy tego chóru,
zwłaszcza w latach powojennych, stały się możliwe dzięki współpracy z orkie
strami i innymi zespołami śpiewaczymi, najczęściej przy wykonywaniu wielkich
form religijnej muzyki wokalno-instrumentalnej. Od 1952 roku przez kilka lat
był również dyrygentem chóru męskiego „Chopin” w Siemianowicach
Śląskich38, a także dyrygował chórem alumnów Gimnazjum i Niższego Semina
rium Duchownego św. Jacka w Katowicach, gdzie jednocześnie prowadził zaję
cia z wychowania muzycznego.
Dalsze pole działalności stanowiła dla Józefa Jakaca praca pedagogiczna
w Diecezjalnym Studium Organistowskim w latach 1964— 1991 oraz w ramach
Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Sakralnej, której był wieloletnim aktywnym
członkiem.
Po założeniu rodziny, wspólnie z małżonką M ałgorzatą Tkocz doczekali się
diamentowego jubileuszu małżeństwa i pielęgnowali w swym domu tradycje

37 R. H a n k e : Silesia cantat..., s. 132-, 159, 210 n.
38 I d e m : Słownik..., s. 66.

muzyczne. Dziś to posłannictwo organistowskie i pedagogiczne kontynuuje
wnuczka kompozytora Elżbieta Laksa.
Józef Jakac był współredaktorem Chorału śląskiego — pisał nowe wersje
melodyczne pieśni kościelnych i opracował wiele zamieszczonych tam harmoni
zacji, w tym zwłaszcza pieśni mszalnych, adwentowych i kolęd.
Prawdziwą pasją życia stała się dla niego liturgiczna posługa organisty
w kościele św. św. apostołów Piotra i Pawła w Katowicach; z tą parafią był
związany do końca życia. Zmarł w 1995 roku.
W nowym Śpiewniku..., z zamieszczonych tam kompozycji Jakaca na uwagę
zasługują nowe wersje pieśni mszalnych, utrzymane w stylu kościelnym: Boże,
Stwórco nasz, Panie; Przed Twym ołtarzem; Przed Twym tronem39; chętnie śpie
wana w rodzinnej parafii pieśń ku czci św. św. apostołów Piotra i Pawła: Jeśli
chcesz szukać patronaĄ0, oraz rozpowszechniona w archidiecezji katowickiej
msza polska41.
Za zasługi w krzewieniu muzyki sakralnej został odznaczony papieskim or
derem „Pro Ecclesia et Pontifice” w 1975 roku.

Romuald Rak
Ksiądz infułat, profesor teologii pastoralnej, muzyk urodził się 29 grudnia
1920 roku w Brzezince koło Mysłowic, był synem Pawła i Franciszki z domu
Trybus. Po zdaniu matury odbywał studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiel
lońskim, a po wybuchu wojny kontynuował je w Fuldzie, Wiedniu i Linzu,
gdzie w 1943 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował duszpastersko
w parafii św. Mikołaja w Bielsku oraz św. Marii Magdaleny w Cieszynie.
W sierpniu 1945 roku został mianowany sekretarzem i kapelanem biskupa Sta
nisława Adamskiego.
Kształcenie muzyczne rozpoczął we wczesnej młodości — uczył się gry na
fortepianie i organach najpierw pod kierunkiem swego ojca Pawła, organisty
w Brzezince, a następnie u krewnego, Pawła Koźlika — pianisty wirtuoza42. Od
wczesnych lat grywał też na organach w kościele parafialnym w Brzezince i na
nabożeństwach gimnazjalnych w Mysłowicach, brał też czynny udział w orkie
strze parafialnej. W latach 1946— 1947 kształcił się na wydziale kompozycji
w Konserwatorium Muzycznym w Katowicach, między innymi pod kierunkiem
B. Woytowicza i L. Różyckiego. W trakcie studiów na wydziale teologicznym
39 Śpiewnik kościelny..., nr 8. 2, s. 9; nr 13. 2, s. 17; nr 14. 2, s. 19.
40 Ibidem, nr 502, s. 511.
41 Ibidem, nr 702, s. 668 n.
42 J. К o t i s z: Działalność muzykologiczna i kompozytorska ks. Romualda Raka. Praca ma
gisterska. Wydział Teologiczny UŚ. Katowice 1998, s. 30 (maszynopis w Bibliotece Wydziału
Teologicznego UŚ).

Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił w 1952 roku pracę doktorską Muzyka
w Starym Testamencie, na seminarium naukowym, który prowadził ks. prof.
A. Klawek. Działalność naukową i dydaktyczną kontynuował w Instytucie Teo
logii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracę habilitacyjną
napisał na temat Wychowanie eucharystyczne w diecezji katowickiej w latach
1922—1972. W 1974 roku został mianowany docentem i kierownikiem katedry
organizacji duszpasterstwa KUL, którą kierował do 1991 roku. Równolegle
prowadził cały czas wykłady z teologii pastoralnej i liturgiki w W yższym
Śląskim Seminarium Duchownym, najpierw w Krakowie, a od 1980 roku
w Katowicach. Bogaty dorobek naukowy i działalność dydaktyczna stały się
podstawą przyznania ks. Rakowi tytułu profesorskiego, zatwierdzonego przez
Senat KUL i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 5 listopada
1986 roku43.
Przez wiele lat ks. Rak był przewodniczącym sekcji pastoralnej przy Komi
sji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej, członkiem Komisji Episkopatu ds.
Duszpasterstwa Ogólnego, działał w Radzie Naukowej Episkopatu Polski. W la
tach 1946— 1953 był członkiem Ogólnopolskiej Komisji ds. Muzyki Sakralnej,
a w 1977— 1984 członkiem Podkomisji Muzycznej Episkopatu Polski. Brał
czynny udział w pracach Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej oraz Ko
misji Liturgicznej. W latach 1979— 1983 redagował „Śląskie Studia Historycz
no-Teologiczne”.
Na bogatą spuściznę publicystyczną ks. R. Raka składają się rozprawy, arty
kuły i prace o tematyce pastoralnej, liturgicznej i muzykologicznej. Ksiądz pro
fesor brał żywy udział w pracach I Synodu Diecezji Katowickiej i w redago
waniu końcowych dekretów, w tym również z dziedziny muzyki sakralnej.
W swoich publikacjach i wypowiedziach zabiegał o czystość i piękno śpiewu
kościelnego44.
Był jednym ze współredaktorów Chorału śląskiego, gdzie zamieszczono
sporo jego kompozycji i opracowań. Jego działalność kompozytorska obejmo
wała głównie utwory muzyki kościelnej45: msze w języku polskim, msze na
dzień ślubów zakonnych, opracowania zmiennych części mszalnych (m.in. ad
wentowej mszy Rorate46), hymny, opracowania śpiewów liturgii godzin, antyfony maryjne, liczne pieśni na poszczególne okresy roku liturgicznego, pieśni ku
czci matki Bożej, o świętych i aniołach oraz śpiewy okolicznościowe, w tym
również drobne utwory o tematyce świeckiej.
43 R. K a m i ń s k i : Życie i działalność naukowo-dydaktyczna w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim ks. prof, dra hab. Romualda Raka. „Roczniki Teologiczne” 1991/1992, T. 38/39, z. 6,
s. 5— 13.
44 J. К o t i s z: Muzyka potrzebna w Kościele. „Śpiewak Śląski” 2001, nr 2, s. 30— 32.
45 R. G o ł ą b : Katalog twórczości kompozytorskiej ks. infułata prof, dra hab. Romualda
Raka. Katowice 1991 (maszynopis w Bibliotece Wydziału Teologicznego UŚ).
46 Śpiewnik kościelny..., nr 16, s. 21.

Inspiracją wielu kompozycji ks. Raka stawały się ważne wydarzenia życia
religijnego w Polsce, a także okolicznościowe zamówienia lub konkretne uro
czystości. Śpiewnik kościelny zawiera aż 28 pieśni sakralnych jego autorstwa,
z których najchętniej śpiewa się dziś w kościołach na Śląsku: Jezusowi cześć
i chwała47; Całaś piąkna jest MaryjoĄ%\ O, Serce Maryi niepokalane49; Jak miłe
przybytki nam dał50, czy krótkie aklamacje okolicznościowe: O, Duchu Święty,
Boże i Matko Sprawiedliwości51.
Za zasługi dla Kościoła ks. prof. Rak został uhonorowany licznymi godno
ściami: w 1962 roku przyznano mu tytuł szambelana Ojca św. Jana XXIII,
w 1974 roku mianowano go prałatem domowym Jego Świątobliwości, w 1990
roku — protonotariuszem apostolskim (infułatem). W 1995 roku otrzymał
Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia, ufundowaną przez Katolickie Stowarzy
szenie „Civitas Christiana”. Rada Wydziału Teologii KUL z okazji przypa
dającego w 2003 roku jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. Raka nadała mu Dia
mentowy Dyplom w dowód uznania i wdzięczności za długoletnią, owocną
i twórczą pracę naukową, dydaktyczną i wychowawczą. Również jego aktywna
działalność w ważnych gremiach muzycznych stała się inspiracją do przyznania
mu honorowego członkostwa Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.
Ksiądz infułat R. Rak zmarł 24 września 2003 roku, pozostawiając potom
nym niezwykle wartościową spuściznę teologiczną i muzyczną.
Sylwetki przedstawionych tu trzech śląskich muzyków, świadectwo ich ży
cia, aktywność w rozpowszechnianiu muzyki kościelnej, w tym zwłaszcza twór
czość kompozytorska mogą stanowić potwierdzenie ciągłości tradycji pielęgno
wania pieśni sakralnej na Śląsku. Związani byli ze sobą dzięki pracy w zespole
redakcyjnym Chorału śląskiego, ale także przez udział w pracach Diecezjalnej
Komisji Muzyki Sakralnej. Odznaczali się szczególnym umiłowaniem świętych
obrzędów Kościoła i towarzyszącego im śpiewu, a ich owocna działalność na
trwałe wpisała się w dzieje muzyki kościelnej w Polsce52.
47 Ibidem, nr 234. 1, s. 238.
48 Ibidem, nr 362, s. 369.
49 Ibidem, nr 424, s. 429.
50 Ibidem, nr 591, s. 598.
51 Ibidem, nr 190, s. 194; nr 406, s. 414.
52 Nowe wydanie Chorału śląskiego. T. 1. Katowice 2003, w dużym stopniu nawiązuje do
spuścizny kompozytorskiej tych trzech zasłużonych muzyków kościelnych. Zob. A. R e g i n e k :
O d redakcji. W: Chorał śląski..., s. VII— VIII.

Antoni Reginek

The authors of sacred songs in Upper Silesia of the 20th century —
on the basis of the repertoire of A Sacred Songbook o f the Archidiocese
in Katowice
Summary
The act o f singing sacred songs in native language at the Liturgy constituted the form o f ac
tivating the congregation the moment it was introduced. The official stance the Church took on
this practicum was varied. Finally, the liturgical reform o f the Vatican Council II accepted it as
one o f the potential ways o f the sacred music. Śpiewnik kościelny archidiecezji katowickiej (A Sa
cred Songbook o f the Archidiocese in Katowice), published at the beginning o f the new century,
shows a real treasure of sacred songs, both old and new ones. The article is a reference to this
treasure, trying to introduce the profiles o f the three outstanding authors o f sacred songs who cre
ated their works in Silesia in the 20th century., i.e. Roman Dwornik, Józef Jakac and the Rev.
Infułat Romuald Rak. Their works covered many fields, however, they are mostly renowned for
their contribution to popularization o f sacred songs, taking up an important work — the editorial
board o f Choral śląski (The Silesian Choral).

Antoni Reginek

Die Autoren der Kirchenlieder in Oberschlesien im 20. Jh —
an Hand des Repertoires des Kirchenliederbuches des Kattowitzer Diözese
Zusammenfassung
Nachdem man sich entschieden hatte, die Kirchenlieder in der Heimatsprache während der
Liturgie zu singen, beteiligten sich die Gläubigen in höherem Maße am Gottesdienst. Die Kirche
bezog dazu unterschiedliche Stellung, doch letztendlich ist diese Praxis durch die liturgische Re
form des II. Vatikanischer Konzils als eine mögliche Form der sakralen Musik akzeptiert worden.
Das zu Beginn der neuen Jahrtausend veröffentlichte Śpiewnik kościelny archidiecezji katowickiej
(Kirchenliederbuch der Kattowitzer Diözese) zeigt das ganze Reichtum des älteren und neuen
Kirchengesangs. Darauf bezieht sich der Verfasser des vorliegenden Artikels, indem er bemüht
ist, drei hervorragende schlesische Autoren der Kirchenlieder im 20. Jh darzustellen, und näm
lich: Roman Dwornik, Józef Jakac und den Priester Romuald Rak. Sie waren in verschiedenen
Musikbereichen tätig, doch sie haben sich besonders mit der Verbreitung der Kirchenlieder ver
dient gemacht, was in ihrem gemeinsamen Werk Choral śląski (D er Schlesische Choral) am be
sten zum Ausdruck gekommen ist.

Muzyka liturgiczna
w sanktuarium piekarskim 1925—20001

Kontekst historyczny
XVII-wieczny, wrocławski poeta Henryk Miilhpfort w utworze pt. Śląsk
w żałobie..., napisanym na pogrzeb ostatniego śląskiego Piasta, księcia Jerzego
W ilhelma (zm. 1675), ziemię śląską określa „szmaragdem Europy”. To pozornie
jedynie błyskotliwe sformułowanie otrzymało ciekawą interpretację w czasie
organizowanej w 1998 roku w Katowicach III Sesji Śląskoznawczej. Jeden
z uczestników stwierdził, iż „o wartości szmaragdu stanowi jego niejednolitość
i poligeniczność. [...] Szmaragd jest bardzo twardym minerałem (ok. 8 w skali
Mohsa). I nie decyduje o tym jakiś jeden z jego składników, ale wszystkie jed
nocześnie. Śląsk jako europejski kamień stał się szczególnie drogocenny za
sprawą jego dziwnej i tragicznej historii”2.
Śląsk będący w swoich dziejach centrum styku trzech żywiołów kulturo
wych: polskiego, niemieckiego i czeskiego, należy do tych euroregionów, które
mogą słusznie szczycić się bogatymi osiągnięciami kulturowymi, również
w dziedzinie muzycznej. Do miejsc, gdzie uprawiano muzykę, należy zaliczyć
ośrodki kultu religijnego, wśród których szczególną pozycję zajmuje sanktua
rium maryjne w Piekarach, świętujące w 2003 roku 700-lecie pierwszego koś-

1 Tekst oparty został na wynikach badań własnych autora. Por. W. H u d e k : Muzyka litur
giczna w sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich w latach 1925—2000. Praca doktorska.
Katolicki Uniwersytet Lubelski 2003 (maszynopis w Bibliotece Głównej KUL).
2 Cyt. za: J. S z у m i k: Teologia na początek wieku. Katowice— Ząbki 2001 s. 449— 450.

cioła pw. św. Bartłomieja3. Dla uświadomienia sobie doniosłego znaczenia
sanktuarium piekarskiego w istniejącej od 1925 roku diecezji katowickiej warto
uzmysłowić kilka faktów historycznych.
Przeniesienie w roku 1659 obrazu Matki Bożej do głównego ołtarza przyj
muje się za datę poświadczającą istnienie kultu maryjnego w Piekarach4. Cu
downe wydarzenia: ustanie zarazy w Tarnowskich Górach w 1676 roku, następ
nie wywiezienie obrazu na prośbę cesarza Leopolda I w 1680 roku do
ogarniętych zarazą Czech oraz fakt ustania epidemii i licznych uzdrowień
w Pradze i Hradec Kralowe, przypisywane wstawiennictwu Matki Najświęt
szej5, przyczyniły się do obdarzenia obrazu tytułem „cudownego i łaskami
słynącego”6. W 1683 roku w kościółku piekarskim modlił się król Jan III So
bieski w drodze na odsiecz oblężonemu przez Turków Wiedniowi7. W związku
z najazdem wojsk szwedzkich Karola XII, obraz wywieziono do Opola w 1702
roku, gdzie po dzień dzisiejszy, a więc od ponad 300 lat czczony jest w kościele
katedralnym jako wizerunek MB Opolskiej8.
W XIX wieku do rozsławienia Piekar przyczynił się ks. Jan Alojzy Nepo
mucen Ficek (1790— 1862)9, który przez 36 lat pracy duszpasterskiej (1826—
1862) organizował tam misje parafialne, zainicjował ruch trzeźwościowy10,
uczynił z Piekar jeden z najprężniejszych ośrodków wydawniczych na Górnym
Śląsku, wybudował nowy kościół. Ta świątynia, kościół Kalwaryjski, 15 kaplic

3 Dogłębne studium historyczne sanktuarium w: J. W у с i s ł o: Sanktuarium Matki Bożej
w Piekarach Śląskich. Т. 1: Formowanie sią głównego ośrodka życia religijno-społecznego na
Górnym Śląsku w XIX wieku. Katowice 1991.
4 Por. ibidem, s. 32.
5 Ibidem, s. 53— 57.
6 Ibidem, s. 56.
7 Ibidem, s. 59— 61.
8 Obraz z Piekar jezuici umieścili w swoim kościele w Opolu, przy tym obrazie w 1734 roku
modlił się król August III. W 1741 roku obraz przewieziono do Ołomuńca. Po kasacie zakonu je 
zuitów, w 1810 roku, obraz znajdował się w kościele NMP na Górce, a od 1813 — w kaplicy gim
nazjum w Opolu, w tym samym roku 13 grudnia umieszczono go w południowej nawie kościoła
św. Krzyża w Opolu. Wieloletnie starania, by obraz wrócił do Piekar (również w 1946 roku, ze
względu na zbliżający się jubileusz 50-lecia poświęcenia Kalwarii oraz stulecia konsekracji ko
ścioła Mariackiego, taką wolę wyraził ówczesny proboszcz ks. H. Ligoń), spełzły na niczym. Na
temat ikony piekarskiej, czczonej obecnie jako wizerunek MB Opolskiej: E. F r a n k i e w i c z :
Przewodnik po katedrze opolskiej. Opole 1971, s. 18— 23; S. В a 1 d y: Matka Boska Opolska
(opis obrazu i dzieje kultu). Opole 1984.
9 Por. J. W у с i s ł o: Ks. Jan Alojzy Ficek. Zarys działalności religijno-społecznej. Katowi
ce 1992; J. C h m i e l e w s k i : Środowisko rodzinne i lata młodzieńcze ks. Jana Alojzego Ficka.
W: Ks. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku. Red. J. W у с i s ł o. Katowice 1992,
s. 53— 70; R. R a k . Charyzmat ks. Jana Alojzego Ficka. W: Ks. Jan A. Ficek i Piekary
Śląskie..., s. 117— 128.
10 C. S p u t e к, I. S г о к a: Ks. Jan Alojzy Ficek — inicjator akcji trzeźwościowej na G ór
nym Śląsku. W: Ks. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie..., s. 82— 95.

różańcowych, 14 kaplic drogi krzyżowej oraz inne utworzyły istniejący po
dzień dzisiejszy kompleks sanktuaryjny.
Po I wojnie światowej, w wyniku traktatu wersalskiego, a także w rezultacie
trzech powstań śląskich (1919— 1921) Piekary włączono do odrodzonego pań
stwa polskiego. Od tego momentu dzieje sanktuarium wiążą się z historią Ko
ścioła katowickiego.
Przedstawione, ważniejsze wydarzenia z dziejów maryjnego sanktuarium
w Piekarach Śląskich akcentują jego znaczenie w Kościele górnośląskim. Brak
opracowań dotyczących muzyki liturgicznej11, z nim związanej, w latach
1925— 2000 stanowi poważne wyzwanie dla badacza. Prezentowany dalej zarys,
oparty na kwerendzie w archiwach, głównie kościelnych, jest częściową odpo
wiedzią na to wyzwanie. Ich zasób bibliograficzny obejmuje 14 wywiadów i an
kiet, nagrania, dokumenty kościelne, księgi liturgiczne, kancjonały i śpiewniki,
opracowania i inne12. Zebrany materiał został usystematyzowany w trzech gru
pach tematycznych. Podjęto tu próbę odpowiedzi na pytania o założenia teore
tyczne muzyki liturgicznej, następnie praktykę wykonawczą i w końcu o ze
społy i osoby wykonujące tę muzykę.

Między prawem a praktyką
Aby odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu muzyka wykonywana w ko
ściele sanktuaryjnym była wierna duchowi ówczesnej liturgii, trzeba poznać
prawodawstwo muzyczno-liturgiczne badanego okresu (1925— 2000). Koniecz
ne okazało się przebadanie potężnego katalogu aktów prawodawczych Stolicy
Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski oraz Kościoła katowickiego, a tak
że używanych w badanym okresie ksiąg muzyczno-liturgicznych.
Wśród wielu dokumentów, które nadały nowe znaczenie muzyce liturgicz
nej, najważniejszymi były: Konstytucja o liturgii świętej, uchwalona w czasie
Soboru Watykańskiego II, oraz instrukcje wykonawcze do niej, z diecezjalnych
zaś — wciąż aktualna piąta część rozdziału o liturgii uchwał I Synodu Diecezji
Katowickiej.
Odzwierciedleniem zmian zachodzących w sposobie celebrowania liturgii
były księgi stosowane w praktyce muzyczno-liturgicznej. Przebadany zbiór źró
11 Termin „muzyka liturgiczna” stosuję według: I. P a w l a k : Muzyka liturgiczna p o Sobo
rze Watykańskim II w s'wietle dokumentów Kościoła. Lublin 2000, s. 58— 60; W. H u d e k :
Współczesna muzyka liturgiczna. (Możliwości wykonawcze). „Wiadomości Archidiecezjalne”
2003, nr 2, s. 120— 127.
12 Pełny wykaz źródeł i pozycji bibliograficznych w: W. H u d e k: Muzyka liturgiczna
w sanktuarium..., s. VIII— XLI.

deł używanych w celebracjach interesującego nas ośrodka obejmował: łacińskie
edycje typiczne, księgi wydawane dla Kościoła w Polsce, posoborowe księgi
liturgii poszczególnych sakramentów świętych, a także źródła stosowane tylko
w Piekarach: tzw. śpiewnik piekarski, zbiory pieśni maryjnych, kolęd i pa
storałek, książki kalwaryjskie oraz druki ulotne zawierające inne pieśni sanktuaryjne.
Początek naszych badań sięga roku 1925, w którym ustanowiono diecezję
katowicką i dokonano koronacji cudownego obrazu MB Piekarskiej. Trwająca
od czasów Soboru Trydenckiego (1545— 1563) uniformizacja i latynizacja litur
gii sprawiły, iż kult stał się zbiorem niezrozumiałych dla ogółu wiernych for
muł, śpiewów i obrzędów. Ta tendencja była przyczyną rzeczywistego dualizmu.
W okresie przedsoborowym celebracje opierały się na rycie zawartym w księ
gach łacińskich. Wierni zaś, którzy nie rozumieli języka Kościoła, posługiwali
się formami pobożności ludowej. Kapłan recytował bądź śpiewał teksty łaciń
skie, wierni zaś w tym czasie w języku narodowym wykonywali parafrazy tych
tekstów bądź inne śpiewy ludowe, a czasem modlitwy treściowo niezwiązane ze
sprawowanymi obrzędami13.

Chorał gregoriański i muzyka wielogłosowa
Muzyczne tendencje reformatorskie XX wieku najlepiej obrazuje ewolu
cyjne podejście do ,kw estii” chorału gregoriańskiego. Można tu wyróżnić trzy
etapy.
Najpierw zalecano powrót do autentycznych form i źródeł cantus gregorianus (św. Pius X). Następnie, jakkolwiek reforma Soboru Watykańskiego II
przypomniała o znaczeniu śpiewów chorałowych, wprowadzenie języków naro
dowych do liturgii w efekcie doprowadziło do wyeliminowania z liturgicznej
praktyki chorału gregoriańskiego. Trzeci etap to swoistego rodzaju „oddolny re
nesans” monodii liturgicznej, zakończony trzecią edycją typiczną Mszału
w 2002 roku, na nowo podkreślającą znaczenie śpiewu gregoriańskiego. Takie
go nastawienia do „własnego śpiewu Kościoła” można się doszukać również
w praktyce muzycznej piekarskiego sanktuarium. Śpiew gregoriański wykony
wali tam duchowni, a także muzycy kościelni, głównie organiści i członkowie
chóru. Zachowane świadectwo o istnieniu męskiej scholi liturgicznej wskazuje
na troskę o poprawność celebrowanych obrzędów14. Warto podkreślić, że tę
dbałość o tradycję obrazuje również bogaty repertuar prostych utworów grego
13 Por. ibidem, s. 187— 188.
14 Ibidem, s. 331.

riańskich (np. Vidi aquam, Salve Regina, Tantum ergo, Rorate coeli), wykony
wanych przez wiernych aż do końca lat siedemdziesiątych XX wieku. Podobnie
jak w całej Polsce, ostatnie dwie dekady badanego okresu zaznaczyły się całko
witym wyeliminowaniem chorału z liturgii, jedynym zaś jego reliktem są into
nacje gregoriańskie niektórych uroczystych śpiewów, np. Gloria, Magnificat
czy Te Deum.
Oprócz śpiewu gregoriańskiego szczególną troską otaczano polifonię reli
gijną. Na Górnym Śląsku, w tym również w Piekarach, kultywowanie śpiewu
wielogłosowego wiązało się z żywiołową działalnością chórów kościelnych.
Dzieje chóru św. Cecylii w Piekarach Śląskich, korzeniami sięgające pierwszej
połowy XIX wieku, są przykładem współdziałania różnych czynników ma
jących na celu rozwój muzycznej kultury sanktuarium15. Prócz działalności czy
sto muzycznej chór kościelny, podobnie jak inne tego typu zespoły w diecezji
katowickiej, wystawiał amatorskie przedstawienia teatralne, a także organizował
spotkania i odczyty o treściach rozbudzających uczucia patriotyczne. Chórzyści
swoim śpiewem towarzyszyli wszystkim ważnym wydarzeniom historycznym
i religijnym sanktuarium, takim jak: większe uroczystości roku liturgicznego,
odpusty, pielgrzymki diecezjalne, koronacje. Tradycji tej nie przerwały ani szy
kany władz komunistycznych w latach pięćdziesiątych XX wieku, ani za
początkowany 13 grudnia 1981 roku stan wojenny. Warto podkreślić, iż w reper
tuarze tego zespołu znalazły się utwory wielkich kompozytorów (J.S. Bach,
G.F. Haendel, W.A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin, C.M. Weber, G. Ver
di itd.), a także rodzimych twórców, wśród których do szczególnie preferowa
nych zaliczyć należy: J.I. Schnabla (1767— 1831), M. Filkego (1855— 1911),
K. Hoppego (1883— 1946), R. Gajdę (1890— 1952), F. Nowowiejskiego
(1877— 1946), a współcześnie J. Świdra (ur. 1930). Parafialny chór św. Cecylii
był zespołem, który w okresie po Vaticanum II swoją działalnością przyczynił
się do sprawnego wprowadzenia nowych śpiewów, a tym samym do upowszech
nienia posoborowej wizji muzyki liturgicznej.

Organiści i muzyka instrumentalna
W okresie do 1989 roku włącznie działalność chóru ściśle wiązała się z po
staciami kolejnych organistów, będących równocześnie jego dyrygentami. Warto
zaznaczyć, iż osoby te zdobyły solidne wykształcenie muzyczne, umożliwiające
im nie tylko poprawny akompaniament do śpiewu liturgicznego, ale także pre
zentowanie swoich uzdolnień w ramach działalności koncertowej. Przeprowa
15 Ibidem, s. 328— 342.

dzone badania wykazały, że piekarscy organiści byli również kompozytorami,
twórcami opracowań harmonicznych, a także nauczycielami gry na organach
i innych instrumentach16. Wielu z czynnych dzisiaj muzyków kościelnych ar
chidiecezji katowickiej pośrednio lub bezpośrednio zetknęło się z najwybitniej
szymi organistami piekarskimi tego okresu: Janem Latochą (1910— 1956)17
i Pawłem Kapłankiem (ur. 1937)18. Ich wszechstronność, poziom muzycznych
16 Ibidem, s. 294— 307.
17 J. Latocha był artystą, którego sława jako solisty przekraczała granice diecezji. Recitale or
ganowe organizowane przez niego dla uczczenia Maryi Królowej Maja pokazują, iż miał on
w swoim repertuarze całą gamę utworów, od Bacha począwszy, na dziełach współczesnych skoń
czywszy. Wybitne umiejętności i wrażliwość pozwalały mu w programie koncertów umieszczać
utwory solowe, instrumentalne, instrumentalno-wokalne, co niewątpliwie wpływało na ich popu
larność i atrakcyjność. Innym dziełem Latochy był chorał, w którym umieszczał własne opraco
wania znanych i zapomnianych pieśni kościelnych. Jedną z najpopularniejszych kompozycji jego
autorstwa jest wykonywana po dzień dzisiejszy pieśń Tam wśród dymów kopalń śląskich. Inne
pieśni, które najprawdopodobniej skomponował, to: Muzyka dla M aryi; D ziś biegną co sił do Cie
bie, Matko. O jego niezwykłym talencie i muzycznej pamięci świadczy fakt, iż kilka miesięcy
przed śmiercią artysta przyjął w swoim mieszkaniu chórzystów, dla których grał z pamięci całą
Halką S. Moniuszki w formie transkrypcji na fortepian. Por. ibidem, s. 296— 299.
18 Podczas choroby Latochy w 1956 roku P. Kapłanek grał po raz pierwszy podczas mszy na
piekarskich organach. Decyzją rady parafialnej i ks. proboszcza A. Godźka z 1 stycznia 1957
roku został zatwierdzony na stanowisku organisty i dyrygenta chóru piekarskiego. Pobierał wtedy
prywatne lekcje gry na organach u Henryka Klaji, ówczesnego organisty w parafii św. Wojciecha
w Bytomiu, późniejszego dziekana wydziału organowego Akademii Muzycznej w Katowicach,
a równocześnie rozpoczął naukę na kursie organistowskim przy Kurii Częstochowskiej; w 1965
roku przeniósł się na zajęcia na podobny kurs do Katowic. Formację dyrygencką zdobył najpierw
jako członek chóru „Halka”, do którego należał jeszcze jako uczeń szkoły muzycznej. W tym
czasie dyrygentem tego zespołu był K. Kula, kierownik Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach.
Kapłanek miał okazję dzielić batutę dyrygencką z R. Dwornikiem i J. Jakacem. Doświadczenie
i rzetelność w wypełnianiu powierzanych mu obowiązków sprawiały, iż wielokrotnie pełnił funk
cję organisty czy dyrygenta na ważnych uroczystościach religijnych i muzycznych. Do takich na
leżały diecezjalne pielgrzymki stanowe, a także inne inicjatywy o zasięgu diecezjalnym. Grał na
organach w czasie Mszy św. dla Ślązaków, którą sprawował 6 czerwca 1979 roku o godz. 17.00
Jan Paweł II na Jasnej Górze. W 1983 roku poproszono go o przygotowanie chóru na czerwcowe
spotkanie z papieżem. Ten chór — gigant w połączeniu z chórami okręgu mikołowskiego i kato
wickiego — przy akompaniamencie orkiestry dętej (ok. 100 osób) pod batutą piekarskiego orga
nisty śpiewał 20 czerwca 1983 roku na lotnisku Muchowiec w czasie wizyty Ojca Świętego Jana
Pawła II na Śląsku. P. Kapłanek był autorem kilku pieśni do MB Piekarskiej: Głosi nam Piekar
ski dzwon, Królowo Piekar, O Piekarska nasza Pani, Podążamy dziś Maryjo przed cudowny obraz
Twój, Przed trzystu laty do zwyciąstwa wiodłaś króla. Również on rozpisywał własnoręcznie nuty
dla orkiestry, był też autorem opracowania harmonicznego pieśni ks. bpa Cz. Domina Z śląskich
kopalń, p ó l i hut, którą wykonano w czasie nabożeństwa papieskiego. W latach 1961— 1977
współpracował z o. Henrykiem Paruzelem. Kapłanek przetransponował wiele utworów muzycz
nych na nowy zapis, a sam w praktyce pedagogicznej (w ognisku muzycznym, a także prywatnie,
ucząc siostry boromeuszki i księży) nauczał posługiwania się nim. Był inicjatorem wydania
w „Muzilo” całego chorału. Również chór piekarski był zaangażowany w rozpowszechnianie no
wego pisma przez uczestnictwo w zjazdach esperantystów i wykonywanie w języku esperanto
oraz zapisie muzycznym „Muzilo” utworów wokalnych. Zwieńczeniem całej działalności piekar

uzdolnień, poświęcenie się bez reszty sprawie muzyki kościelnej, a także żywa
po dzień dzisiejszy spuścizna kompozytorska oraz w sumie ponad 60-letni
okres pełnienia powierzonych im funkcji uprawniają do zaliczenia ich w grono
wybitnych muzyków kościelnych Górnego Śląska.
Sanktuarium piekarskie było również miejscem pielęgnowania muzyki in
strumentalnej. Nowe organy, skonstruowane w połowie lat dwudziestych, a na
stępnie rozbudowane pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, stwarzały ko
rzystne do tego warunki19. Zachowane programy koncertów organowych
pozwalają stwierdzić, iż słuchaczom proponowano bogaty repertuar muzyczny,
zarówno rodzimy, jak i światowy. Z pierwszym recitalem organowym na instru
mencie wystąpił 3 sierpnia 1927 roku profesor Feliks Nowowiejski. Odtąd mu
zyka organowa nie tylko stanowiła akompaniament do liturgii, organy stały się
także instrumentem koncertowym. Na podstawie dostępnych dokumentów moż
na odtworzyć fragmentaryczny obraz historii koncertów organowych w sank
tuarium. Instrument rybnickich organmistrzów stał się bowiem pretekstem do
organizowania recitali ku czci Matki Bożej Królowej Maja (1939, 1944, 1946,
1948). Liczne koncerty organowe przygotowywali organiści piekarscy (J. Lato
cha i P. Kapłanek). Na początku lat siedemdziesiątych odbyły się dwa koncerty
muzyki religijnej, w których wystąpił chór „Cecylia”, prezentując opracowania
wokalne na przemian z dziełami instrumentalnymi, wśród których znalazły się
utwory przeznaczone na organy. Po remoncie w 1974 roku odbył się cykl recita
li organowych. W dniu 21 sierpnia koncertował w Piekarach Heinz Bernhard
Orliński z Diisseldorfu, 15 września prof. Henryk Klaja, cykl zamykał prof. Fe
liks Rączkowski, który wystąpił w sanktuarium jeszcze raz 27 sierpnia 1983
roku z flecistą Janem Baytlem. W czasie koncertu prof. Rączkowski wykonał
następujący program: J.S. Bach — Preludium i fugę f-moll (BWV 534), Prelu
dium chorałowe h-moll (BWV 727), F. Haendel — Sonata na 1 a-moll na flet
i basso continue, A. Freyer — Temat z wariacjami f-moll op. 3, Chorał G-dur,
M. Surzyński — Improwizacja nt. Święty Boże op. 38, F. Rączkowski — Prelu
dium nt. Bogurodzica, K. Stromenger — Chorał śląski, L. Boellmann — Suita
gotycka c-moll op. 2520.
Godny odnotowania pozostaje również fakt, iż w całym badanym okresie
muzyka organowa stale towarzyszyła liturgii. Praktyka kościoła sanktuaryjnego

skiego organisty była inicjatywa i zaangażowanie w rozbudowę instrumentu organowego. W ko
operacji z ks. proboszczem W. Studentem oraz po konsultacji z ks. prof. R. Rakiem i prof.
J. Gembalskim przebudowano 2-manuałowy i 47-głosowy instrument na nowoczesny 4-manuałowy 60-głosowy. Koncert, związany z poświęceniem organów 12 września 1989 roku, był ostat
nim, w czasie którego P. Kapłanek dyrygował chórem piekarskim. Por. ibidem, s. 299— 304.
19 Koncertowali na tym instrumencie m.in. F. Nowowiejski, F. Rączkowski, J. Gembalski.
Por. ibidem, s. 307— 315.
20 Por. ibidem, s. 312— 315.

jest cennym przykładem troski lokalnego Kościoła o poziom wykonywanej tu
taj muzyki liturgicznej.
Z liturgiczną funkcją muzyki organowej wiąże się również działalność ko
ścielnej orkiestry. Najczęściej był to amatorski zespół składający się z instru
mentów dętych21. Przykopalniane orkiestry dęte w Piekarach brały udział
w obrzędach chrześcijańskiego pogrzebu, utrwalona zaś tradycja pozwalała pie
karskiej orkiestrze kościelnej wykonywać przed odpustami, na wieżach sanktu
arium, instrumentalne opracowania pieśni maryjnych, a w innych okoliczno
ściach intrady i popularne marsze. Po dzień dzisiejszy orkiestra dęta bierze
udział w procesjach, pielgrzymkach stanowych, a także w celebracjach najważ
niejszych uroczystości roku liturgicznego. Warto odnotować, iż dzięki talentowi
organizacyjnemu P. Kapłanka w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XX wieku miejsce amatorów zajęli profesjonalni muzycy tworzący orkiestrę
symfoniczną.

Pieśń ludowa i muzycy piekarscy
Do najbogatszych i szczególnie żywotnych tradycji muzycznych Piekar
Śląskich zawsze należała pieśń religijna22. W interesującym nas okresie zbiór
pieśni wykonywanych podczas liturgii obejmował zestaw 790 utworów, w tym
734 pieśni polskich, a w okresie do zakończenia II wojny światowej — 56 pie
śni niemieckich23. Ogólna liczba utworów śpiewanych w Piekarach Śląskich sta
nowiła więc 33% całości przebadanego repertuaru (2216 pieśni) zamieszczane
go w zbiorach muzycznych wydawanych na Górnym Śląsku w latach
1823— 2000. Zrównanie pieśni z innymi gatunkami, w okresie posoborowym
umożliwiło szybką realizację zaleceń muzycznej reformy.
W utrwaleniu tradycji oraz we wprowadzeniu nowych tekstów i melodii
ważną rolę odegrały zbiory pieśni, z których najważniejszymi były: Dostateczny
śpiewnik K. Piekoszewskiego, zwany „śpiewnikiem piekarskim”, Droga do nie
ba ks. L. Skowronka, oraz Skarbiec modlitw i pieśni. Ten ostatni zbiór, od 1933
roku określający kanon śpiewów liturgicznych diecezji katowickiej, miał szcze
gólny związek z sanktuarium przez osobę jego redaktora i równocześnie pro
boszcza piekarskiego — ks. Wawrzyńca Puchera (1875— 1941), należącego do

21 Ibidem, s. 342— 350.
22 Szczegółowe informacje zamieszczam w aneksach: 1, 2 i 3. Ibidem, s. 360— 439.
23 Repertuar ten opracowałem na podstawie „Piekarskich Wiadomości Parafialnych”. Por. ibi
dem, s. 183— 187.

najwybitniejszych animatorów kultu MB Piekarskiej i propagatorów muzyki li
turgicznej w omawianym sanktuarium24.
Należy również podkreślić, iż proboszczowie piekarscy byli równocześnie
wydawcami druków muzyczno-liturgicznych zawierających pieśni maryjne, ko
lędy i pastorałki, a także inne śpiewy przeznaczone do wykonania w ramach
obchodów kalwaryjskich czy różańcowych25. Pełnili oni też wiele funkcji
w dziedzinie kultury muzycznej: byli mecenasami i protektorami chóru para
fialnego, organizatorami koncertów muzyki religijnej, zbieraczami pieśni pie
karskich, kustoszami instrumentu organowego oraz wykonawcami muzyki litur
gicznej w piekarskiej świątyni26.
W badanym okresie dało się zauważyć aktywność wielu innych postaci, za
równo duchownych, jak i świeckich, szczerze zatroskanych o poziom kultury
muzycznej. Wśród nich poczesne miejsce zajmuje ks. prof. Romuald Rak
(1920— 2003), rówieśnik Jana Pawła II (1920— 2005), kompozytor (twórca
między innymi melodii litanii do MB Piekarskiej, wezwania „Matko sprawiedli
wości i miłości społecznej” oraz hejnału na odsłanianie i zasłanianie obrazu), liturgista oraz wieloletni animator śpiewu i komentator liturgiczny piekarskich
pielgrzymek stanowych27.
Inną postacią, godną odnotowania, był organista Roman Dwornik (1913—
1988), działający w pobliskim Szarleju. Jego twórczość pieśniowa weszła do re

24 Por. P. K a c h e l : Działalność duszpasterska ks. Wawrzyńca Puchera (1875— 1941). Pra
ca magisterska. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach 1982 (maszynopis w bi
bliotece WŚSD w Katowicach); W. H u d e k: Muzyka liturgiczna w sanktuarium..., s. 251— 261.
25 Wspomniany Karol Piekoszewski, młynarz z Brzozowic-Kamienia, pod wpływem ówczes
nego kustosza sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich — ks. Alojzego Nepomucena Fic
ka — przygotował do druku w 1850 roku śpiewnik zawierający ponad 500 pieśni i liczący ponad
1000 stron. Kolejne wydania ukazywały się w latach 1852 i 1859, do 1904 roku ukazało się sie
dem kolejnych edycji (nakład: po 6 tysięcy każde wydanie). Podstawą opracowania był śpiewnik
Mioduszewskiego. Część pierwsza zawierała: obrzędy mszy św., modlitwy poranne i wieczorne,
sakramenty oraz nabożeństwo tygodniowe. Część drugą, obejmującą pieśni (dokładnie 515), po
dzielono na trzy działy: pieśni związane z rokiem liturgicznym; pieśni do Najświętszego Serca
Pana Jezusa, Matki Bożej i świętych; pieśni przygodne i pogrzebowe. Zestaw modlitw, rozważań
i śpiewów zawierały również tzw. książki kalwaryjskie, przygotowywane do druku przez probosz
czów piekarskich (np. K. N e r l i c h : Przewodnia Książeczka Nowej Kalwarii w Piekarach.
Nowe Piekary 1897; E. A n d e r s : Książka kalwaryjska służąca do użytku pątników Kalwarią
piekarską zwiedzających. Nowe Piekary 1916; W. P u c h e r : Piekarska książka kalwaryjska
z dodaniem historii cudownego obrazu Matki Boskiej, kościoła i kalwarii. Piekary 1938). Por.
W. Hudek: Muzyka liturgiczna w sanktuarium..., s. 102— 103.
26 Sylwetki proboszczów piekarskich z lat 1925— 2000: W. Puchera, H. Ligonia, A. Godźka,
W. Studenta i W. Nieszporka, oraz ich szczególne zasługi w krzewieniu muzyki liturgicznej pre
zentuję w mojej dysertacji: s. 248— 293.
27 Por. J. К o t i s z: Działalność muzykologiczna i kompozytorska ks. Romualda Raka. Praca
magisterska. W ŚSD w Katowicach 1998 (maszynopis w bibliotece W ŚSD w Katowicach);
W. H u d e k : Muzyka liturgiczna w sanktuarium..., s. 317— 322.

pertuaru ogólnopolskiego (zwłaszcza pieśni Cóż Ci Jezu damy, Przez Chrztu
Świętego)28.
Wspomnieć tu należy również wiernego pielgrzyma piekarskiego i twórcę
pieśni Z śląskich kopalń, pól i hut — bpa Czesława Domina (1929— 1996)29,
a także wielkiego orędownika języka esperanto i pomysłodawcę nowej notacji
muzycznej, tzw. Muzilo, ks. Herberta Henryka Paruzela OMI (1913— 1977)30.
Rozpowszechnienie nowego zapisu dźwięków, żywo przyjętego w muzycznym
środowisku Piekar, przerwała śmierć jego twórcy.

Podsumowanie
Konkludując badania dotyczące muzyki liturgicznej w piekarskim sanktu
arium, a także reasumując osiągnięcia tamtejszych muzyków kościelnych, często
do tej pory nieznanych, należy stwierdzić, że ich działalność może stanowić
wzór godny naśladowania. Zaprezentowany w niniejszym skromnym opracowa
niu dorobek piekarskiego środowiska muzycznego warto zestawić z dwoma wy
powiedziami, które łączy wspólna jedna myśl: troska o muzykę liturgiczną. Wy
powiedzi te w symboliczny sposób łączą continuum i novum w muzycznych
dziejach sanktuarium piekarskiego.
Pierwsza wypowiedź zamieszczona została w „Piekarskich W iadomościach
Parafialnych” z 1934 roku i nosi tytuł Dziesięć przykazań dotyczących śpiewu
kościelnego. Poniżej cytuję pierwsze trzy:
Pamiętaj: 1. Podwójnie się modli, kto śpiewa,
2. Śpiew jest modlitwą, należy więc śpiewać pobożnie i z głębi duszy,
3. Wyposażył Cię Pan Bóg pięknym głosem, więc śpiewaj Jemu na chwałę31.
Druga wypowiedź, jakkolwiek nie dotyczy bezpośrednio muzyki w piekar
skiej bazylice, to przecież w ustach Ojca św. nabrała uniwersalnego charakteru.
Są to dwa zdania z katechezy Jana Pawła II o psalmach, wygłoszonej 27 lutego
2003 roku:

28 Por. Т. T r u n k: D ziałalność kompozytorska Romana Dwornika i je g o zasługi w krzewie
niu muzyki sakralnej. Praca magisterska. W ŚSD w Katowicach 1995 (maszynopis w bibliotece
W ŚSD w Katowicach); W. H u d e k : Muzyka liturgiczna w sanktuarium..., s. 105, 315— 316.
29 Ibidem, s. 322— 325.
30 Ibidem, s. 325— 328.
31 „Piekarskie Wiadomości Parafialne” 1934, nr 48, s. 3.

Najwznioślejszą (zatem) muzyką jest ta, która płynie z naszych serc. Tej
właśnie harmonii Bóg oczekuje i chce ją słyszeć w naszych liturgiach32.
Przedstawione tu wypowiedzi, a także muzyczna historia sanktuarium pie
karskiego w latach 1925— 2000 pozwalają ośrodek ten uważać za miejsce
szczególnej troski o muzykę liturgiczną. Dotychczasowe tendencje rozwojowe
tamtejszej kultury muzyczno-liturgicznej budzą nadzieję, iż dalsze dzieje muzy
ki liturgicznej w piekarskiej bazylice stanowić będą kontynuację najlepszych
tradycji, w które wpiszą się następne pokolenia oddanych i ofiarnych muzyków
oraz miłośników liturgii. W ten sposób muzyka liturgiczna wykonywana
„u Matki Bożej Piekarskiej” przyczyni się do tego, iż również współczesny
Śląsk można będzie nazwać „szmaragdem Europy”.
32
Jan Paweł II: Katechezy o psalmach i hymnach. „Każdy żyjący niech wychwala Pana".
„Niedziela” 2003, nr 10, s. 3.

Wiesław Hudek

Liturgical music in the Sanctuary of Our Lady
in Piekary Śląskie between 1925 and 2000
Summary
The Sanctuary of Our Lady in Piekary Śląskie has always been the place of liturgical music.
The moment the Katowice Diocese came into existence in 1925, in line with the coronation of
a picture o f Our Lady, the role of this worship place in Upper Silesia strengthened. Liturgical mu
sic cultivated in Piekary between 1925 and 2000 covered various genres and forms. The Grego
rian chant, religious polyphony and instrumental music were performed in this church. Especially
active was the church choir “Cecylia”, which honoured the most significant celebrations and state
pilgrimage with its presence. The religious song, present in numerous song and prayer books, was
usually performed by the congregation together with the organs or church orchestra. When it co
mes to liturgical singing and concerts on a wider scale, a significant role was ascribed to the or
gans made in 1920s and renovated as well as enlarged in 1980s. A special credit for the
development o f musical religious culture in this place is given to organists from Piekary (J. Lato
cha, P. Kapłanek), and musicians creating “in the shadows o f the Sanctuary towers” (Bishop
Cz. Domin, Reverend H. Paruzel, Reverend R. Rak). After all, Piekary Śląskie can be considered
one of the leading places cultivating liturgical music and widely-understood religious musical
culture in Upper Silesia.

Wiesław Hudek

Die liturgische Musik im Marien Sanktuarium
in Piekary Śląskie in den Jahren 1925—2000
Zusammenfassung
In dem Marien Sanktuarium in Piekary Śląskie war schon immer liturgische Musik gemacht.
Nachdem im Jahre 1925 die Kattowitzer Diözese gegründet und das Marien Gnadenbild gekrönt
worden war, hat diese Marienkultstelle noch an Bedeutung gewonnen. Die in Piekary in den
Jahren 1925— 2000 gepflegte liturgische Musik umfasste verschiedene Gattungen und Formen. Es
klangen hier der Gregorianische Kirchengesang, die Kirchenpolyphonie und die instrumentale
Musik. Eine intensive Tätigkeit wurde damals von dem Kirchenchor „Cecilie” entfaltet, der die
wichtigsten Feste und Ständepilgerfahrten begleitete. Das in zahlreichen Liederbüchern und
Gebetbüchern enthaltene Kirchenlied wurde gewöhnlich von einer liturgischen Versammlung in
Orgel- oder Kirchenorchesterbegleitung vorgetragen. Eine wesentliche Rolle für die gesamte Kon
zerttätigkeit und für den liturgischen Gesang haben die in den 20. Jahren gebaute und in den 80.
Jahren des 20. Jhs noch modernisierte Orgel. Für die Entwicklung der Kirchenmusikkultur im
Marien Sanktuarium in Piekary haben sich besonders die dortigen Orgelspieler (J. Latocha,
P. Kapłanek) und die, sich „im Hintergrund der Sanktuariumstürme” haltenden Musiker (Cz. D o
min, Bischof; H. Paruzel, Priester und R. Rak, Priester) verdient gemacht. Das Sanktuarium zu
Piekary Śląskie kann also ruhig zu den wichtigsten Pflegezentren der liturgischen Musik und der
Religionskultur in Oberschlesien gezählt werden.

Śpiewy religijne społeczności katolickich
i protestanckich
w zbiorach Instytutu Sztuki PAN

Powszechnie wiadomo, że śpiewy religijne zachowane w „żywej tradycji”
społeczeństw katolickich poddaje się regularnym i szeroko zakrojonym bada
niom terenowym, prowadzonym przez Instytut Muzykologii Kościelnej KUL,
począwszy od roku 1970. Nagrań dokonywano według przygotowanego wcześ
niej dokładnego scenariusza, penetrując parafie z niemal całej Polski. Jak po
dają liczne publikacje relacjonujące owo przedsięwzięcie, rezultatem akcji jest
zgromadzenie 20 tysięcy śpiewów zróżnicowanych regionalnie.
0 nagraniach śpiewów religijnych znajdujących się w zbiorach Instytutu
Sztuki wiadomości są nader skąpe. W pracach Stęszewskiego możemy przeczy
tać, że w zasadzie nie uwzględniano tego repertuaru, uwagę na temat nieznanej
liczby pieśni niewydanych drukiem — plonu kilkuletniej akcji badania folkloru
— zamieszczają również w swym artykule Bolesław Bartkowski i Antoni
Zoła1. Istotnie, śpiewy religijne utrwalane przez kolejne ekipy pracowników
i współpracowników Instytutu Sztuki, przez wiele lat pozostawały niezidentyfi
kowane i tym samym nierozpoznane. Wstępne sklasyfikowanie repertuaru
umożliwił dopiero oddzielny niepublikowany katalog, który sporządziła Kry
styna Lesień-Płachecka. Wyłoniła ona z całego zasobu nagrań archiwalnych,
przechowywanych w Instytucie Sztuki PAN, około 2300 pozycji obejmujących
poza śpiewami także melodie pieśni religijnych, wykonywane na instrumentach,
1 J. S t ę s z e w s k i : Uwagi o badaniu żywej tradycji polskich śpiewów religijnych. W: Stan
badań nad muzyką religijną w kulturze polskiej. Red. J. P i k u l i k . Warszawa 1973, s. 113;
B. B a r t k o w s k i , A. Z o l a : Z badań nad muzycznym folklorem religijnym w Polsce. „Litera
tura Ludowa” 1987, nr 4— 6, s. 12.

oraz recytacje. Niestety, wobec braku odpowiedniej dokumentacji (protokoły do
nagrań, spikerki do taśm) ostateczny rozmiar całego religijnego zespołu po
zostającego w zbiorach Instytutu Sztuki PAN można określić jedynie w przy
bliżeniu. Katalog ma formę otwartą i jest uzupełniany na bieżąco — w chwili
obecnej dzieje się to przede wszystkim w trakcie przesłuchiwania nagrań archi
walnych2.
Wydaje się, że różny stopień obecności „pierwiastka religijnego”, zauważal
ny w nagraniach pochodzących z poszczególnych regionów (zwłaszcza doko
nywanych podczas powojennej ogólnopolskiej akcji zbierania folkloru), od
zwierciedlał nie tyle stopień zachowania śpiewów religijnych w pamięci
wykonawców, ile sposób postrzegania folkloru muzycznego właściwy dla bada
czy współpracujących z poszczególnymi ekipami terenowymi. Większość folk
lorystów prezentowała w owych latach tradycyjne podejście do przedmiotu ba
dań i stawiała wyraźną ostrą granicę pomiędzy, jak to określił Julian
Pulikowski, „pieśniami zrodzonymi z twórczości pierwotnej”, a „przekształco
nymi przez wtórne zmiany”3. Znaczną część śpiewów religijnych zarejestrowa
nych w tych wczesnych latach zawdzięczamy więc głównie: ekipie olsztyńskiej
Władysława Gębika, nagrywającej śpiewy katolickiej Warmii i protestancki re
pertuar Mazurów, zespołowi krakowskiemu, kierowanemu przez W łodzimierza
Poźniaka, oraz ekipie śląsko-dąbrowskiej, działającej pod kierownictwem Józefa
Ligęzy. Najmniej zaś przykładów śpiewów religijnych pochodzi z terenów obję
tych badaniami ekipy poznańskiej, a więc z Wielkopolski, Rzeszowskiego i Lu
belskiego, gdzie nacisk położono na zbieranie ludowych pieśni i melodii instru
mentalnych4.
Część materiałów archiwalnych została opracowana i opublikowana w se
riach Instytutu Sztuki PAN. Tak stało się ze śpiewami kaszubskimi5 czy nie
dawno wydanymi mazurskimi i warmińskimi. Transkrypcje tych ostatnich za
wiera 5. tom monografii Warmii i Mazur6, a szczegółowe omówienie repertuaru
2 Podstawą opracowania niniejszego artykułu są przede wszystkim: niepublikowany katalog
śpiewów religijnych z archiwum Instytutu Sztuki PAN, przygotowany przez Krystynę Lesień-Płachecką, nagrania z Archiwum Fonograficznego im. Mariana Sobieskiego Instytutu Sztuki
PAN (skrót na przykładach: AFM), protokoły do nagrań przechowywane w zbiorach Instytutu
Sztuki PAN oraz materiały rękopiśmienne (skrót w przykładach: ZUSM).
3 J. P u l i k o w s k i : Pieśń ludowa a muzykologia. [Odbitka z „Polskiego Rocznika Muzy
kologicznego”]. Warszawa 1936, s. 5— 6.
4 Informacje na temat organizacji i działalności poszczególnych ekip terenowych akcji zbiera
nia folkloru muzycznego podaję na podstawie tekstu L. B i e l a w s k i e g o : Działalność Jadwigi
i Mariana Sobieskich na polu dokumentacji i badań polskiej muzyki ludowej. W: J. i M. S o b i e s с y: Polska muzyka ludowa i je j problemy. Red. L. B i e l a w s k i . Kraków 1973, s. 39.
5 L. B i e l a w s k i , A. M i o d u c h o w s k a : Kaszuby. Cz. 1: Polska pieśń i muzyka ludo
wa, źródła i materiały. Red. L. В i e 1 a w s к i. T. 2. Warszawa 1999.
6 B. K r z y ż a n i a k , A. P a w l a k : Warmia i Mazury. Cz. 1 i 5: Polska pieśń i muzyka
ludowa..., T. 3. Warszawa 2002.

protestanckiego, wraz z rysem historycznym, można znaleźć w odrębnej publi
kacji7. Poza serią Polska pieśń i muzyka ludowa odwołania do zbiorów archi
walnych Instytutu Sztuki figurują w pracy Barbary Krzyżaniak o kantyczkach8,
pojedyncze przykłady kolęd zamieszcza Bartmiński w antologii gatunku ludo
wego9, bardzo ciekawe studia poświęciła tekstom poszczególnych śpiewów
(w tym i religijnych), funkcjonującym w ludowych obrzędach na Podlasiu, Ja
nina Szymańska10.
W porównaniu z obszernym i konsekwentnie budowanym przez Katolicki
Uniwersytet Lubelski zasobem repertuarowym, zbiór przechowywany w archi
wum fonograficznym Instytutu Sztuki jest skromny i niepełny. Na uwagę jednak
zasługuje fakt, że około 1400 pozycji repertuarowych pochodzi z lat poprze
dzających podjętą na szeroką skalę akcję lubelską. Niewątpliwie dziś jedną
z największych zalet kolekcji przechowywanej w zbiorach archiwalnych IS PAN
jest jej „ekumeniczny” charakter, wzbogacający naszą wiedzę (choćby nawet
tylko fragmentarycznie) nie tylko na temat repertuaru społeczności katolickich,
ale także protestanckich i unickich. W trakcie lubelskiej akcji rejestracji repertu
aru religijnego położono nacisk na społeczności katolickie i podjęto badania
w poszczególnych parafiach. Dlatego też w tamtejszych zbiorach — według in
formacji Antoniego Zoły — znajdują się nieliczne przykłady śpiewów innych
wyznań. Nieco inaczej niż w zbiorze rejestrowanym przez KUL rozkładają się
tu proporcje gatunkowe. W kolekcji lubelskiej oprócz kolęd i pastorałek główną
rolę odgrywają pieśni maryjne, pogrzebowe i pasyjne, podczas gdy legendy,
które Bartkowski określił jako pieśni dziadowskie, znajdują się w grupie naj
mniej licznie reprezentowanych11. Wśród śpiewów Instytutu Sztuki z kolei, poza
obszernym zasobem pastorałek i kolęd (około 1/3 zbiorów), drugi co do wielko
ści zespół tworzą ciekawe legendy, obejmujące pieśni narracyjne, apokryficzne,
kolędy i historie o świętych. Poza tym wyodrębniają się, zbliżone pod wzglę
7 A. N a w r o c k a - W y s o c k a : Śpiewy protestanckie na Mazurach. Warszawa 2002.
8 Zob. B. K r z y ż a n i a k : Kantyczki karmelitańskie: rękopis z XVII wieku. Kraków 1977.
Jednocześnie autorka zastrzega, że zgromadzony w zbiorach Instytutu materiał kolędowy jest zbyt
mały, by mógł posłużyć jako materiał szerszych porównań, s. 180.
9 J. B a r t m i ń s k i : Polskie kolędy ludowe. Antologia. Kraków 2002.
10 J. S z y m a ń s k a : Słowo śpiewane. Interpretacja tekstów folklorystycznych. Warszawa

2001.
11 B . B a r t k o w s k i : Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji: style i formy. Kraków 1987,
s. 153. Grupa nazywana umownie „dziadowskimi” wywołuje zresztą w różnych klasyfikacjach
pewne kontrowersje. Wystarczy porównać wydanie polskich kolęd ludowych Bartmińskiego, gdzie
zaklasyfikowana jako pieśń dziadowska historia o poszukiwaniu noclegu przez brzemienną Maryję
Najświętsza Panienka po świecie chodziła opublikowana została w grupie kolęd bożonarodzenio
wych. Por. J. B a r t m i ń s k i : Polskie kolędy..., s. 92— 96. Podobne wątpliwości pojawiają się
w odniesieniu do niektórych pieśni-legend o świętych, które swe korzenie mają w źródłach apo
kryficznych. W antologiach figurują one najczęściej w odrębnych działach, zwanych pieśniami
wędrownych śpiewaków. Por. B. K r z y ż a n i a k , A. P a w l a k : Warmia..., cz. 2.

dem liczby, grupy pieśni pogrzebowych i maryjnych oraz wspomniane już śpie
wy protestanckie, również gatunkowo zróżnicowane. Najskromniej przedstawia
się zbiór pieśni do świętych, wielkanocnych i wielkopostnych.
Charakterystyczną cechą większości publikacji omawiających repertuar reli
gijny jest jego ścisłe rozgraniczenie wyznaniowe. Tymczasem mieszany charak
ter zasobu śpiewów przechowywanych w archiwum Instytutu Sztuki PAN
skłania do podjęcia próby interesujących porównań, pokazujących nie tylko od
rębności, ale także wzajemne wpływy pomiędzy repertuarem społeczności kato
lickich i protestanckich, które — sądząc na podstawie wcześniejszych druków
i rękopisów — były w przeszłości o wiele bardziej wyraziste. Zjawiska po
jawiające się na styku tych dwóch repertuarów mogą zachęcić do zadawania py
tań koncentrujących się wokół problematyki: 1) historycznej, obejmującej recep
cję najdawniejszych przekazów źródłowych w żywej tradycji; 2) funkcjonalnej,
pokazującej, jaką funkcję podobne wątki tekstowe lub muzyczne (jeśli takie wy
stępowały) pełniły w społecznościach obu wyznań; 3) stylistyczno-formalnej,
ukazującej różnice w kształtowaniu wybranych śpiewów. Z całego zasobu na
grań archiwalnych najlepiej rozpracowany jest repertuar protestancki, dlatego on
właśnie będzie podstawą materiałową12, śpiewy zaś społeczności katolickich
posłużą jako płaszczyzna porównawcza.
Na tle bogatego i różnorodnego repertuaru społeczności katolickich śpiewy
protestanckie jaw ią się jako bardziej jednolite wyrazowo i treściowo. Choć i one
koncentrują się wokół tematyki bożonarodzeniowej, jednak cały zasób pieśnio
wy zostaje zdominowany przez nowy, nieznany w tradycji katolickiej gatunek
pieśni-modlitw domowych, które — zgodnie z wielowiekową tradycją — moż
na by określić pieśniami „pasterstwa domowego”. Wśród nich przeważają psal
my, oprócz pieśni porannych i wieczornych czy też wykonywanych przed i po
jedzeniu pieśni stołowych. Poza tymi dwiema większymi grupami wyróżniają
się także mniejsze zespoły pieśni adwentowych, pogrzebowych i wielkanoc
nych. Na podkreślenie zasługuje poza tym obecność w repertuarze protestanc
kim kilku wątków pieśni-legend, zwłaszcza tych popularnych na Warmii, pobli
skich Kurpiach i Podlasiu.
Porównania repertuaru obu wyznań dowodzą, że inaczej rozkładają się pro
porcje pomiędzy śpiewami niedokumentowanymi i zarejestrowanymi w przeka
zach pisemnych. Bardziej utrwalone w przekazach (zwłaszcza dotyczy to tek
stów) są śpiewy protestanckie, będące w dużej mierze odbiciem repertuaru
propagowanego przez drukowany w Królewcu od 1741 roku Nowo wydany Kan
cjonał Pruski (zwany w literaturze przedmiotu kancjonałem mazurskim lub kan
12
W artykule wykorzystano wiele ustaleń poczynionych we wspomnianej pracy o mazur
skich śpiewach protestanckich. Zob. A. N a w r o c k a - W y s o c k a : Śpiewy... W publikacji
można znaleźć również dokładniejsze opisy obrzędów i analizę repertuaru, które w niniejszym ar
tykule zasygnalizowano skrótowo w celach porównawczych.

cjonałem Wasiańskiego). W repertuarze katolickim natomiast przeważają bądź
te pieśni, których nie można skonfrontować ze źródłami śpiewnikowymi, bądź
te określane przez hymnologów jako pozakościelne.
Ograniczenie obserwacji i porównań do materiału „udokumentowanego”,
obecnego w repertuarze obu wyznań, pozwoli z jednej strony uzupełnić naszą
wiedzę o recepcji tekstów oraz melodii najstarszych polskich pieśni religijnych,
z drugiej zaś uchwycić najważniejsze związki i kierunki wpływów. Najdaw
niejszą warstwę repertuarową ujawnia główna grupa śpiewów (repertuar bo
żonarodzeniowy), wielu reprezentatywnych przykładów dostarczają także śpie
wy charakterystyczne dla omawianych społeczności (wielkanocne dla katolików,
znaczna część śpiewanych modlitw „pasterstwa domowego” dla protestantów).

Śpiewy na Boże Narodzenie
W świetle dotychczasowych badań prowadzonych wśród społeczeństw kato
lickich można stwierdzić, że najstarsza spuścizna chorałowa jest obecna w ich
żywej tradycji wyłącznie przez tekst kolędy Anioł pasterzom mówił. Tymczasem
nagrania zgromadzone w Instytucie Sztuki dowodzą, że w pamięci pojedynczych
wykonawców przechowały się trzy inne XVI-wieczne pieśni bożonarodzeniowe:
dwie z ogólnoeuropejskiego repertuaru i jedna rodzimego pochodzenia. Do
trwały one do XX stulecia dzięki obrzędowi kolędowania i wystawianiu widowi
ska herodów. Chodzi tu o polskie przekłady łacińskiego introitu Puer natus in
Bethlehem, śpiewanego z tekstem Dzieciątko się narodziło, kolędę łacińską Collaudemus Christum regem (Już pochwalmy króla tego) oraz kolędę Kiedy król
Herod królował, notowaną w zaginionym kancjonale z 1521 roku, który opisał
Juszyński13. Najwięcej jednak śladów łacińskiej twórczości bożonarodzeniowej,
wraz z jedną autorską kolędą renesansową Pan Bóg wszechmogący, opatrzoną
inicjałami G.S., pozostało w tradycji protestanckiej dzięki niezwykle żywo funk
cjonującemu w pamięci wykonawców mazurskich obrzędowi Jutrzni na Gody.
Obrzęd ten, wyrosły na gruncie chyba najbardziej popularnego w tradycji Ko
ścioła protestanckiego śpiewu Quem pastores laudavere (przejętego bardzo
wcześnie ze źródeł katolickich), wchłonął najważniejsze łacińskie bożo
narodzeniowe cantiones, takie jak: In dulci jubilo, Dies est laetitiae, introit No
bis est natus hodie oraz hymn adwentowy Ave hierarchia. Rzecz ciekawa, że
melodie zachowane w tradycji protestanckiej bardzo przypominają XVI-wieczne
przekazy, podczas gdy katolicy pozostali wierni przede wszystkim tekstom, za
13
Wydał ją M.H. J u s z y ń s k i we wstępie do Dykcjonarza poetów polskich, opublikowa
nego w Krakowie w roku 1820.

stępując melodie dawne nowszymi, bardziej dostosowanymi do sytuacji wyko
nawczej. Tak stało się np. z kolędą Kiedy król Herod królował, którą kancjonały
zalecały wykonywać na przedtaktową, opartą na pentachordzie molowym me
lodię introitu Puer natus in Bethlehem. W tradycji ludowej zaś utrwaliła się me
lodia odtaktowa o wyrównanej bądź trocheicznej rytmice, wykorzystująca
heksachord joński14 (por. przykł. 1). Jedynym przykładem dawnej melodii cho
rałowej, przejętej i zasymilowanej przez żywą tradycję społeczeństw katolic
kich, jest przekaz muzyczny zanotowany w kancjonale W alentego z Brzozowa
ze słowami czeskiej kolędy Aniołowie z nieba posłowie śpiewali. W zbiorach in
stytutowych zostały utrwalone dwa warianty tej melodii: w kolędzie nagranej
w Rzeszowskiem z tekstem Dzieciątko się narodziło, będącej jednym z nielicz
nych przykładów starszego tłumaczenia introitu Puer natus in Bethlehem (więk
szość kolęd ma tłumaczenia XVII-wieczne, takie jakie można znaleźć u Siedlec
kiego) oraz w zarejestrowanym na Śląsku Opolskim jednostkowym przykładzie
polskiej wersji kolędy Collaudemus Christum regem (Już pochwalmy króla
tego). Na uwagę zasługuje fakt, że incipit tej właśnie łacińskiej kolędy podaje
Antonina Rauchut, ur. 1888 Pławce pow. Środa woj.
poznańskie. Nagr. 1954
AFM T l504/13
tr. Jadwiga Sobieska
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Przykł. 1.

14
Barbara Krzyżaniak, omawiająca repertuar kantyczek karmelitańskich, powołując się na
nagrania Instytutu Sztuki, twierdzi, że w herodach zachowała się XVI-wieczna melodia, tymcza
sem dokładniejsze porównanie wskazuje na to, że w ludowym widowisku funkcjonował dość
znacznie przekształcony wariant oryginału. Por. B. K r z y ż a n i a k : Kantyczki..., s. 164, 181.

Walenty z Brzozowa przy tekście Aniołowie z nieba posłow ie15. Czyżby
w XX-wiecznej tradycji ustnej zachował się ślad wcześniejszej, zapisanej
w XVI-wiecznym źródle praktyki? Niestety, wobec jednostkowego przykładu
tej kolędy trudno dać odpowiedź na to pytanie. Z całą pewnością jednak ta krót
ka, oparta na molowym pentachordzie melodia była niegdyś bardzo popularna
nie tylko w środowisku katolickim, ale także protestanckim, o czym świadczą
zapisy wariantu w choralniku śląskim Juliusa Н о т а 16, jak również wersja melo
dyczna kolędy Aniołowie, aniołowie zaśpiewali, nagrana w latach pięćdzie
siątych na Mazurach. Warianty melodyczne wiąże wspólny plan tonalny z rela
cją sekundową kadencji, ukształtowanie melodyki na podstawie pochodów
sekundowych oraz jednorodna chorałowa rytmika. Najbardziej urozmaicony
melodycznie dzięki bogatym melizmatom jest wariant mazurski, a rytmicznie
odbiega od pozostałych melodia nagrana w Rzeszowskiem (zob. przykl. 2).
Luiza Żabka ur. 1876 Macice pow. Szczytno
woj. olszytńskie. Nagr. 1953 AFM T1321/la
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Przykł. 2.
15 Notkę taką znajdziemy w komentarzu do melodii publikowanych w antologii Kolądy po l
skie. Średniowiecze i wiek XVI. Red. J. N o w a k - D l u ż e w s k i . Т. 1. Warszawa 1966, s. 48.
Autorzy stwierdzają, że oba te przekazy: wydrukowana przez Walentego z Brzozowa kolęda cze
ska Aniołowie zaśpiewali i odnaleziona w rękopisie staniąteckim kolęda łacińska Collaudemus
Chrisum regem nie mają żadnych wspólnych elementów.
16 J. H o r n : 300 polnische Choral-Melodieen zum evangelisch-polnischen Gesangbücher /
300 polskich melodyi chóralnych do ewanielicko-polskiego kaneyonału. Zebrał E.C.J. Horn, kan
tor i nauczyciel w Wołczynie. Drukiem i nakładem F. Kuhnerta w Kluczborku 1855, nr 4. Egz.
Bibl. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wspomniana melodia stanowi, jak do tej pory, jedyny przykład powiązań melo
dycznych katolików i protestantów, dający się uchwycić na podstawie porównań
najdawniejszych śpiewów bożonarodzeniowych. W tradycji społeczeństw kato
lickich przeważa bowiem typ kolędy kantyczkowej XVII- i XVIII-wiecznej,
pełnej swojskich obrazów czerpanych z najbliższego otoczenia i lirycznych ak
centów kołysankowych, podczas gdy bożonarodzeniowe śpiewy protestantów są
przepełnione symboliką i modlitewną skruchą.
W zbiorach Instytutu Sztuki wyróżniają się kolędy kantyczkowe, mogące
pełnić funkcję muzycznego komentarza do Symfonii Żabczyca (Łaska z nieba
górnego', Ach zła Ewa narobiła', Pomaluśku Józefie', O tej dobie leży
w żłobie', A wczora z wieczora — żeby wymienić tylko kilka z nich), poza
tym bogata jest kolekcja pastorałek i kolęd domowych. Z tego repertuaru
przeniknęła do środowiska mazurskich protestantów tylko jedna pieśń — dia
logowana, nazywana satyryczną — O Józefie, czego chcecie, notowana po
raz pierwszy w XVIII-wiecznej kantyczce. Według informacji wykonawczyni
była ona częścią składową sceny pasterskiej odgrywanej podczas jutrzniowe
go dramatu. Jej melodia tylko nieznacznie odbiega od wersji melodycznej
popularnej wśród katolików. Na tych dwóch przykładach praktycznie wyczer
puje się wspólny repertuar obu wspólnot wyznaniowych. M ożna śmiało
stwierdzić, że protestanci, kultywując praktykę quempas (chodzi tu o śpiewa
nie pojedynczych wersów pieśni kolejno przez cztery chóry rozstawione
w różnych częściach zboru), włączając liturgiczne śpiewy recytatywne z tek
stem staropolskiego błogosławieństwa i doksologii, pozostali aż do początku
XX stulecia wierni chorałowym tradycjom. Nieznacznie tylko rozszerzyli
repertuar o pojedyncze pieśni XVII- i XVIII-wieczne, tłumaczone z języka
niemieckiego. Nielicznymi „swojskimi” akcentami są w Jutrzni pieśni o wio
skowych sierotkach — zaczerpnięte zresztą również z zasobu kancjonałowe
go — oraz krótkie muzyczne wypowiedzi związane z przebiegiem samego
nabożeństwa.
Jak dowiadujemy się z publikacji poświęconej śląskim kancjonałom, autor
stwa Walentyny Węgrzyn-Klisowskiej, praktyka śpiewu alternatim występowała
(i występuje) również w nielicznych zborach ewangelickich tego regionu17. Ani
jednak na Śląsku, ani na Pomorzu, gdzie quempas był kultywowany do roku
1930, skromna praktyka alternatim nie zyskała tylu rozbudowanych scen dialo
gowanych, rekwizytów i dekoracji, stając się niezwykłym, trwającym wiele go
dzin, widowiskiem dramatycznym. Po zakończeniu działań wojennych, w nowej
rzeczywistości politycznej udało się wznowić organizowanie Jutrzni, choć było
to niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie. Pisze o tym w swoich wspo
mnieniach ks. dr Alfred Jagucki, przygotowujący pierwszą powojenną mazurską
17
W. W ę g r z y n - K l i s o w s k a : Polskie kancjonały ewangelickie na Śląsku od XVII do
XX wieku. Zarys monograficzny. Warszawa 2001, s. 94.

Jutrznię w roku 194618: „Przygotowanie do tego nabożeństwa »pasterzy«,
»aniołów«, »sierotek«, »Marii i Józefa«, a szczególnie chóru i chórków wyma
gało wielkiego trudu i wkładu pracy. Ale ten trud nie był daremny. Nasi para
fianie zostali w przekonaniu, że chociaż przybyliśmy z Polski, to ja jestem na
prawdę księdzem ewangelickim, a moja żona nauczycielką. Jutrznia kończyła
się pieśnią: Już noc schodzi jutrzenna, i pytaniem: Któż wie, czy za rok ujrzym
takie zgromadzenie? Większość z tych, którzy brali udział w jutrzniach, są dziś
poza granicami kraju, ale niektórzy wspominają w listach, że to były dla nich
niezapomniane i niepowtarzalne godziny”.

Śpiewy wielkanocne
W materiale wielkanocnym najwięcej pieśni zanotowanych w dawnych źró
dłach przekazali wykonawcy katoliccy. W zbiorach znajduje się kilka przykła
dów najstarszej pieśni wielkanocnej Przez Twoje święte zmartwychpowstanie
i liczne warianty pieśni Chrystus zmartwychwstań jest, zwłaszcza z Podlasia,
gdzie — jak podaje Szymańska — była ona sygnałem dla domowników, że oto
rozpoczyna się włóczebne, czyli podlaskie kolędowanie w pierwszy dzień Wiel
kanocy19.
Elementem wspólnym dla obrzędów wielkanocnego kolędowania protestanc
kich Mazurów i katolików w różnych regionach Polski było śpiewanie
XVII-wiecznej pieśni katolickiej Wesoły nam dzień dziś nastał20. Melodia ta
rozbrzmiewała podczas obrzędu wielkanocnego wykupku w północno-wschod
niej części Mazur i towarzyszyła nie tylko tekstom religijnym, lecz — analo
gicznie jak na Podlasiu — pieśni o św. Jerzym21 czy też balladzie katalońskiej
o matce trucicielce A w niedzielą po obiedzie, którą z kolei często śpiewano
podczas wielkanocnego chodzenia z kogutkiem na Mazowszu. Szczególna po
pularność tego ostatniego tekstu, funkcjonującego na terenie Warmii i Mazur,
przejawiająca się w różnorodności wątków melodycznych, nie powinna dziwić,
gdyż właśnie w królewieckim rękopisie Thomasicka z 1798 roku znajdziemy

18 A. J a g u с к i: Burzliwe lata na Mazurach. „Gazeta Ewangelicka” 2001, nr 2. Dostępne
na stronie http://gewang. webpark. pl/
19 J. S z y m a ń s k a : Słowo śpiewane..., s. 13.
20 Dokładniejszego porównania mazurskich wariantów melodycznych z wersją funkcjonującą
w źródłach dokonuję we wspominanej monografii o śpiewach protestanckich na Mazurach.
21 Tekst i melodię wykorzystującą materiał pieśni wielkanocnej zamieszcza Szymańska, oma
wiając kolędowanie na Podlasiu. Por. J. S z y m a ń s k a : Słowo śpiewane..., s. 29, 171.

pierwszy polski zapis tej ballady22. Źródło odsyła do melodii psalmu Kocha
nowskiego Pana wołam, Pana proszę, i można znaleźć dowody na to, iż prakty
ka ta znajduje swoje zastosowanie nie tylko na Mazurach, ale także w po
jedynczych wariantach z Podlasia. Wersje zarejestrowane w tych regionach
nawiązują, przez kształtowanie linii melodycznej w oparciu o kroki inter
wałowe, ambitus ograniczony do seksty i mało zróżnicowane kadencje, do wzo
rów stosowanych w prostych melodiach kancjonałowych.
Kolędowanie wielkanocne dostarcza najbardziej konkretnych dowodów za
równo na istnienie powiązań repertuarowych obu społeczności, jak i na od
działywanie regionalnych zwyczajów i obrzędów. Bliskość obrzędowości katoli
ków i protestantów polskojęzycznych podkreślają także źródła historyczne,
charakteryzujące XIX-wieczne życie religijne obu Kościołów. Historyk Tadeusz
Stegner, opisujący wzajemne relacje katolików i protestantów, dowodzi za
XIX-wiecznym Ewangielikiem polskim, że „długoletnie współzamieszkiwanie
tych samych terenów, fakt, że Reformacja wyrosła z Kościoła katolickiego,
sprawiało, że i wśród protestantów zachowało się bądź zostało przyjętych szereg
obyczajów i obrzędów charakterystycznych dla Kościoła katolickiego. Wśród luterańskich Mazurów np. dominował ludowy, w zasadzie bezrefleksyjny typ po
bożności, typowy dla polskich katolickich chłopów. Mazurzy jeszcze w XIX w.
wierni byli niektórym katolickim zwyczajom, pościli w Wigilię, obchodzili
święta maryjne, używali wody święconej”. Przytacza także słowa słynnego pol
sko-niemieckiego historyka Маха Toeppena, którego zdaniem, „Mazur odczuwa
potrzebę ożywionego okazywania uczuć i także uzewnętrzniania swej poboż
ności. Podczas polskich nabożeństw często zauważa się pochylanie głowy, przy
klękanie, bicie się w piersi etc. Powszechnym zwyczajem jest całowanie śpiew
nika”23.

Pieśni nabożeństw domowych
Drugą pod względem objętości ważną częścią repertuaru protestanckiego na
Mazurach były śpiewane modlitwy, stanowiące istotny element codziennego ży
cia indywidualnego i wspólnoty rodzinnej. W mieszance pieśni, odzwiercie
dlającej mozaikę kulturową i wielonarodowy charakter regionu, można wyod22 Szczegółowej analizy tego rękopisu i zawartego w nim repertuaru dokonał po raz pierwszy
Czesław Hernas. Zob. Cz. H e r n a s: W kalinowym lesie: 1. U źródeł folklorystyki polskiej.
2. Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorów polskich XVIII wieku. T. 2. Warszawa 1965,
s. 153— 186.
23 M iędzy Odrą i Dnieprem. Kwestie wyznaniowe i narodowe. Red. T. S t e g n e r . Gdańsk
1997.

rębnie zwartą grupę czternastu psalmów i pieśni Czego chcesz od nas, Panie
Jana Kochanowskiego, pieśni Andrzeja Trzecieskiego: wieczorną z tekstem Już
sią zmierzcha, nadchodzi noc i stołową Panu Bogu wszechmocnemu. Kilka
z nich zachowało niemal niezmienione melodie, zapisane w kancjonałach luterańskich, jednak najczęściej obok tych „udokumentowanych” melodii te same
teksty występują z wariantami melodycznymi samodzielnymi i nie mającymi
odpowiedników w źródłach. Tak dzieje się na przykład z psalmem 30. Bądą cię
wielbił mój Panie czy też pieśnią Czego chcesz od nas, Panie, na Mazurach
śpiewaną w wielu różnych sytuacjach: podczas modlitw domowych, na zakoń
czenie Jutrzni albo w trakcie obrzędu plonu. Tradycją mazurską jest jednak
wykonywanie tylko ostatnich pochwalnych zwrotek pieśni Bądź na wieki pochwalon. Różnorodność wariantów melodycznych pokazuje, że praktyka pod
kładania wskazanych przez kancjonały not nie zawsze była ściśle przestrzega
na, a tradycja ustna znacznie wzbogaciła pod względem melodycznym pisemne
przekazy.
Podane przykłady ilustrują odmienną aniżeli w Kościele katolickim tradycję
śpiewania psalmów, która ma wpływ zarówno na styl muzyczny, jak i na funk
cje, jakie psalmy spełniały. Społeczność mazurska traktowała teksty Ko
chanowskiego jako muzyczne modlitwy odprawiane samodzielnie lub w gronie
rodzinnym, wedle wskazówek agend kościelnych i zaleceń zawartych w kancjo
nałach i katechizmach, tuż po wstaniu z łóżka i pod koniec dnia. Psalmy wyko
nawców katolickich pojawiały się głównie w kontekście nieszporów lub mo
dlitw za zmarłych i były najczęściej intonowane na tonach psalmowych.
W zbiorach archiwum przeważają przekłady Karpińskiego, ale spotykamy rów
nież przykłady psalmodycznego kształtowania dwóch poetyckich parafraz Jana
Kochanowskiego: psalmu 102. Usłysz prośby moje i 91. Kto sią w opieką — oba
podał wykonawca pochodzący z okolic Wilna. Najwięcej różnych melodii towa
rzyszyło popularnemu w Kościele katolickim psalmowi 91. Kto sią w opieką.
W tradycji mazurskiej tekst tego psalmu, co prawda, nie występuje, lecz był
przywoływany często w kancjonale mazurskim jako popularna „nota” (melodia)
— taka wskazówka pojawia się choćby przy słynnej pieśni pionowej Pola już
białe kłosy sią kłaniają, autorstwa Bernarda Rostkowskiego. Porównanie melo
dii tej pieśni z przekazem muzycznym psalmu, spopularyzowanym przez M io
duszewskiego (a przejętym przez wszystkie późniejsze śpiewniki katolickie),
przekonuje, że musiał istnieć jakiś inny wzór melodyczny podkładany pod tekst
Rostkowskiego, gdyż melodia mazurska w niczym nie przypomina tego przeka
zu. Najwięcej analogii wykazuje natomiast melodia zapisana w 1696 roku
w zbiorze pieśni polskich, przetłumaczonych na niemiecki przez Andreasa Wedeckego24. W wyniku ludowego ośpiewania zyskała ona pełną skalę jońską
24
A. W e d e с к e: 60 Lieder aus dem polnisches herausgaben. Königsberg 1696, nr 58.
Egz. Bibi. PAN w Gdańsku.

(w oryginale brakuje 7. stopnia) i została wzbogacona melizmatycznie25. Fakt,
że znana nam dzisiaj melodia psalmu Kto się w opiekę nie była obowiązująca
i tekst funkcjonował z wariantami lokalnymi potwierdza poza tym przykład za
rejestrowany w roku 1953 roku w Istebnej, nasuwający skojarzenia z warian
tem melodii, który zanotował Julius Horn w zbiorze ewangelickich chorałów,
(por. przykł. 3). Według informacji zapisanych w protokole do nagrań wyko
nawczyni Marii Byrtus, w chwili gdy zebrani śpiewali tę pieśń, starosta wesel
ny przyprowadzał do gości odnalezioną pannę młodą.
Maria Byrtus ur. 1884 Istebna pow. Cieszyn woj.
katowickie. Nagr. 1953
AFM 1148/20 tr.
Irena Szawińska
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Pieśni pogrzebowe
Przywołane wcześniej zjawiska wskazują przede wszystkim na silne od
działywanie repertuaru katolickiego, można jednak odnaleźć sporo dowodów na
zapożyczenia ze spuścizny ewangelickiej. W zbiorach archiwalnych takich świa
dectw asymilacji twórczości protestanckiej przez środowisko katolickie dostar
25 Dokładniejszego porównania wspomnianych wariantów melodycznych dokonuję w pracy
o śpiewach mazurskich. Por. A. N a w r o c k a - W y s o c k a : Śpiewy..., s. 87, zamieszczam tak
że w aneksie melodie.

czają przede wszystkim pieśni pasyjne oraz pogrzebowe. Wśród pieśni pasyj
nych „dobrem wspólnym” są przekłady poezji Paula Gerhardta O Haupt voll
Blut und Wunden, z incipitem polskim O głowo krwią zbroczona, i śląskiego
poety Johanna Heermanna Herzlibster Jesu was hast du verbrochen (O święty
Jezu, cóieś Ty przewinił), wykorzystujące warianty melodii oryginalnych. Naj
więcej zaś wpływów protestanckiej twórczości zauważalnych jest w pieśniach
pogrzebowych. Część tych utworów wskazał Jacek Kolbuszewski w kompen
dium wiedzy na temat tego repertuaru, kancjonałową twórczość literacką
o śmierci opracowała Alina Nowicka-Jeżowa, poza tym pewną łączność mię
dzywyznaniową zasygnalizowała też Krystyna Turek, przytaczając dokumenta
cję źródłową do zebranych przez siebie pieśni pogrzebowych na Górnym
Śląsku26. Jako wywodzące się z kręgów protestanckich wymieniane są najczę
ściej następujące pieśni: Pogrzebmyż to ciało w grobie, Już leżę śmiercią uśpio
ny (tekst jest prawdopodobnie przekładem pieśni królewieckiego poety Petera
Hagena Ich schlaf in meinem Kämmerlein, pieśń została wydrukowana z dwo
ma różnymi tłumaczeniami w kancjonale mazurskim pod numerami 613 i 614),
Już idę do grobu smutnego ciemnego. Zestawienie zarejestrowanych w zbiorach
Instytutu Sztuki tekstów pieśni pogrzebowych z zapisami pieśni figurującymi
w kancjonale mazurskim z roku 1744 pozwala poszerzyć tę listę o kilka innych
pozycji, a dla niektórych wskazać nawet notę autorską27. Oto one: Serdecznie
oczekiwam końca szczęśliwego (KP 608) — przekład utworu śląskiego poety
Christopha Knolla, po raz pierwszy wydrukowany w kancjonale Piotra Artomiusza w 1620 roku; Chrystus żywotem moim (KP 574) — anonimowa pieśń
niemiecka, zapisana w kancjonale Artomiusza z 1646 roku; Wszystko dobrze,
co Bóg czyni (KP 485) — pochodząca z końca XVII wieku pieśń Samuela Rodigasta Was Gott thut, das ist wohlgetan, przełożona przez tłumaczy przygoto
wujących kancjonały królewieckie; Przyjdzie Panie zaginąć, ratunku potrzeba
(KP 851) — pieśń bez incipitu niemieckiego, umieszczona w Przydatku
o wesołości prawdziwej.
Niestety, nie wiemy, czy podane pieśni pełniły funkcję obrzędową w śro
dowisku mazurskich protestantów, gdyż informacje o samym obrzędzie pogrze
bu i wykorzystywanych śpiewach są nader skąpe. Z opisu zamieszczonego
w „Strażnicy Ewangelickiej” wynika, że istniał zwyczaj czuwania w domu
26 Por. J. K o l b u s z e w s k i : Polska pieśń pogrzebowa. Prolegomena. „Polska Sztuka Lu
dowa” 1986, R. 40, nr 1— 2, s. 53— 55; A. N o w i c k a - J e ż o w a : Pieśni czasu śmierci. Stu
dium z historii duchowości XVI—XVIII wieku. Lublin 1992; K. T u r e k : Ludowe zwyczaje,
obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku. Katowice 1993.
27 Przy incipitach pieśni podaję w nawiasie skrót KP i numer, pod jakimi figurują one
w kancjonale mazurskim, czyli Nowo wydanym Kancjonale Pruskim. Por. Nowo wydany Kancyonał Pruski zawieraiący w sobie wybór pieśni starych i nowych w ziemie Pruskiej i Brandenbur
skiej zwyczajnych [...]. Cum Grat & Privil. S.R.M. Prussiae w Królewcu w 1744 drukował swoim
kosztem Jan Henrik Hartung.

zmarłego przez całą ostatnią noc przed pogrzebem, podczas którego śpiewano
pieśni najczęściej z kancjonału28. Wśród nich wymieniano przede wszystkim
przekłady pożegnalnych utworów poetów królewieckich: Heinricha Alberta Do
brym już boj odprawił (KP 577) oraz Petera Hagena Już sią z światem rozstawam (KP 586). Z obszernego kancjonałowego zestawu pieśni o śmierci in
formatorzy mazurscy podczas badań terenowych prowadzonych w latach
pięćdziesiątych podali jednakże tylko jedną — Chrystus żywotem moim, śmierć
mi je st korzyścią — tę, która często była wykonywana również przez indago
wanych katolików. Pieśnią tą, według informacji jednej ze śpiewaczek, rozpo
czynano wieczory modlitwy przy zmarłym.
O
ile teksty pieśni pogrzebowych zaczerpniętych z kancjonałów protestanc
kich wykazują inspiracje wzorami bądź wyraźne od nich zależności, o tyle war
stwa melodyczna wydaje się całkowicie niezależna. W spomniana pieśń pogrze
bowa Chrystus żywotem moim, do której XX-wieczna księga chorałowa wydana
w Królewcu drukowała melodię Melchiora Vulpiusa29, w nagraniach archiwal
nych funkcjonuje aż z czterema samodzielnymi melodiami, przy czym wariant
przekazany przez protestantów jest nieznacznie przekształconą wersją oryginału.
Pozostałe zaś nie tylko nie przypominają melodii Vulpiusa, lecz znacznie różnią
się pomiędzy sobą30 (por. przykł. 4). Może to świadczyć o dużej samodzielnoGotliba Fiszer ur. 1873 Leleszki. 1953
ZUSM V-1/18.
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Przykł. 4.
28 Pogrzeb na Mazurach. „Strażnica Ewangelicka” 1954, nr 12, s. 173— 174.
29 Choralbuch zum evangelischen Gesangbuch fü r Ost- und Westpreußen. Bearb. Kommis
sion der Provinzialsynoden. Hrsg. Königlichen Konsistorien der Provinzen Ost- und Westpreußen.
Aufl. 3. Königsberg 1909.
30 Nie można również zaobserwować związków melodycznych z wariantem funkcjonującym
na Górnym Śląsku, który zarejestrowała i przytoczyła Krystyna Türek. Zob. K. T u r e k: Ludowe
zwyczaje..., s. 82.

ści melodycznej społeczności katolickich w zakresie tworzenia własnych melo
dii także do tekstów zaadaptowanych z obcych przekazów, kwestia ta wymaga
jeszcze jednak bardziej wnikliwych analiz źródłowych.
Przytoczone zjawiska nie wyczerpują szerokiego tematu opracowania;
dokładniejsze prześledzenie problemu powiązań między konfesyjnych polskiego
repertuaru wymagałoby z pewnością większej liczby przykładów śpiewów pro
testanckich, zróżnicowanych regionalnie. Z zasobu śpiewów protestanckich M a
zurów wybrano przede wszystkim repertuar polski, choć wiadomo, że nie mniej
istotną rolę odgrywały pieśni przekładane z języka niemieckiego. Niniejsze
opracowanie, przywołujące konkretne pojedyncze przykłady, miało jednak na
celu przede wszystkim zasygnalizowanie problemu i wskazanie podstawowych
kierunków dla dalszych penetracji.

Arieta Nawrocka-Wysocka

Religious singing of the Catholic and Protestant communities
in the collection of the Institute of Arts
of The Polish Academy of Science (PAN)
Summary
The article deals with the religious songs stored in the phonographic archive o f the Institute
of Arts o f the Polish Academy o f Science selected from the store o f the archive recordings by
Krystyna Lesień-Płachecka, and incorporated into an unpublished catalogue o f approximately
2300 titles (melodies o f the religious lieder played on the instruments and recitations included).
In comparison to the vast store of the repertoire gathered by Katolicki Uniwersytet Lubelski, the
store of the Institute o f Arts is small and incomplete. What is emphasized, however, is the fact
that about 1400 titles derive from the time-period prior to the wide-scale Lublin action. One o f
the greatest assets o f the collection in question is its ecumenical nature, enriching our knowledge
not only about the repertoire of the Catholics but Protestants and Uniats as well. A mixture of the
songs stored in the archive of the Institute o f Arts o f the Polish Academy o f Science, gives rise to
interesting comparisons showing not only the differences but also interconnections between the
Catholic and Protestant repertoire. As the Protestant repertoire is the richest one, it constituted the
material basis. The Catholic songs, on the other hand, were used on the comparative level.
The phenomena appearing at the meeting o f these repertoires generate the questions of the
historical nature, covering the reception o f the oldest source texts in the living tradition, the func
tional nature, showing the role similar textual or musical themes (if any) played in the community
o f both the Catholics and Protestants, stylistically-formal nature, indicating the differences in
shaping selected songs. The Protestant songs, especially the texts, being a reflection of the reper
toire propagated by Nowo wydany Kancjonał Pruski (1741), are more deeply rooted in the written
tradition. What prevails in the Catholic repertoire, however, are the songs which do not appear in
the songbook texts or are labeled the outside-church ones by hymnologists. The greatest number
o f melodic connections can be noticed in the Christmas and Easter repertoire. A different tradi
tion o f psalm singing, which has an influence on both the musical style and functions o f the
psalms, can be observed in the case of the Catholic and Protestant Church. The Protestants

treated Jan Kochanowski’s translation o f psalms as musical prayers celebrated individually or in
a family circle, at the beginning and at the end o f a day. The psalms performed by the Catholics
appeared mainly in the context o f vespers or memorial mass, and were mostly intoned according
to the psalm tones.
The evidence for the Catholic assimilation of the Protestant works brings, above all, passion
or funeral lieder. The “common good” among Passion lieder are translations of Paul Gerhardt’s
poetry О Haupt voll Blut und Wunden with the Polish first lines O głowo krwią zbroczona, and
Johann Heermann’s poetry Herzlibster Jesu was hast du verbrochen (O św ięty Jezu c ó ieś Ту
przewinił), making use o f the variants of the original melody. A comparison o f the recorded texts
of funeral songs from the collection o f the Institute o f Arts with the songs written in the
Mazurian songbook allowed for the extention o f the list o f common songs to a couple o f new ti
tles, and indication o f the authorship in some cases. What was adopted from the Protestant
sources were mainly texts which may prove great independence of the Catholic community when
it comes to creating their own melodies. This, however, needs a closer text source analysis.

Arleta Nawrocka-Wysocka

Der Kirchengesang der katholischen und evangelischen Gemeinschaften
in den Sammlungen des Instituts für Kunst
der Polnischen Akademie der Wissenschaften (PAN)
Zusammenfassung
Das Thema der vorliegenden Monografie sind die, im phonografischen Archiv des Instituts
für Kunst PAN aufbewahrten Kirchenlieder. Aus der ganzen Sammlung der archivalischen Auf
nahmen hat Krystyna Lesień-Płachecka einen etwa 2300 zählenden, zur Zeit noch nicht
veröffentlichten Katalog von Kirchenliedern und der von verschiedenen Musikinstrumenten be
gleiteten Melodien oder Rezitationen gemacht. Verglichen mit den immer wieder bereicherten
und konsequent ergänzenden Sammlungen der Katholischen Universität zu Lublin ist die Samm
lung des Instituts für Kunst viel bescheidener und unvollständig. Es ist aber beachtenswert, dass
das Institut über etwa 1400 Repertoirepositionen verfügt, die viel älter sind, als die in Lublin ge
sammelten. Einer der größten Vorteile der oben genannten Kirchensammlung ist ihr ökumeni
scher Charakter — sie vervollständigen unsere Kenntnisse vom Kirchengesang nicht nur von
katholischen, sondern auch evangelischen und unierten Gemeinschaften. Differenzierter Charak
ter des im Archiv des Instituts für Kunst PAN aufbewahrten Kirchenliedersammlungen ermögli
cht interessante vergleichende Forschungen, deren Ziel ist es, nicht nur Unterschiede sondern
auch Wechselbeziehungen zwischen dem Repertoire der katholischen und evangelischen Gemein
schaften zu zeigen. Die Aufnahmen der evangelischen Kirchenlieder sind am besten ausgearbeitet
worden, deshalb dienten sie als eine Grundlage der durchgeführten Forschungen; die Kirchenlie
der der katholischen Gemeinschaften dagegen sollten der Vergleichsanalyse dienen.
Die Begegnung von zwei Kirchengesangarten zieht nach sich Fragen, die folgende Probleme
betreffen: 1. historische — die Rezeption von der ältesten Tradition; 2. funktionale — die Rolle
der ähnlichen Text- oder Musikfäden in den beiden konfessionellen Gemeinschaften; 3. stilis
tisch-formelle — unterschiedlicher Entstehungsprozess der ausgewählten Lieder. Evangelischer
Kirchengesang, der dem vom Neu veröffentlichten Preußischen Kirchengesangbuch (1741) ver
breiteten Repertoire entsprach, hat sich in der Tradition am besten eingebürgert. Im katholischen
Repertoire dagegen überwiegen Lieder, die in Gesangbüchern nicht vorhanden oder von Hymnen
dichtern als außerkirchlich bezeichnet sind. Die meisten melodischen Ähnlichkeiten lassen sich

bei Weihnachtsliedern oder Ostemliedern beobachten. Anders werden dagegen in beiden Kirchen
Psalmen gesungen, was mit verschiedenen Funktionen der einzelnen Psalmen verbunden ist. Die
evangelische Gemeinschaft betrachtete die Übertragungen der Psalmen von Jan Kochanowski als
selbständig oder im Familienkreis, in Morgen- oder Abendstunde gesungene Gebete. Die Katholi
ken dagegen haben ihre Psalmen vor allem in der Kirche als Vesper oder Gebete für abgeschie
dene Seelen in Psalmentönen zum Vortrag gebracht.
Die Archivsammlungen zeugen davon, dass sich katholische Kreisen den evangelischen Mu
sikwerken leicht anglichen. Das betraf besonders Passions- und Grablieder, darunter die Übertra
gungen der Dichtungen von Paul Gerhardt O, Haupt voll Blut und Wunden und von Johann
Heermann Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, die verschiedene Varianten der originellen
Melodien ausnützten. Alle vom Institut für Kunst gesammelten Texte der Grablieder wurden mit
dem masurischen Kirchengesangbuch verglichen, was die Liste der gemeinsamen Lieder um wei
tere Positionen erweitern und in manchen Fällen auch eine Autorenanmerkung angeben ließ. Den
evangelischen Quellen wurden vor allem Texte entnommen, was davon zeugen sollte, dass katho
lische Gemeinschaft eher die eigene Musik zu fremden Texten schrieb. Das Problem sollte aber
noch genauer untersucht werden.

Przyczynek
do badań ludowych śpiewów religijnych
Pasja chorałowa na Spiszu

Miejsce śpiewów religijnych
w badaniach etnomuzykologicznych
Zainteresowanie specyfiką regionalną ludowych śpiewów religijnych oraz
ich systematyczne badanie datują się dopiero od drugiej połowy XX wieku.
Ograniczona obecność folkloru religijnego w literaturze etnograficzno-muzykologicznej drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku wiązała się
z preferencjami badawczymi (wyróżniano archaizm tradycji ustnej), kontekstami
ideologicznymi (pierwszeństwo problematyki narodowej) i politycznymi („za
mówienie” na chłopskie pieśni buntownicze w Akcji Zbierania Folkloru M u
zycznego w latach 1950— 1954). Folkloryści, etnografowie, muzykolodzy mogli
uznawać, że ten dział kultury muzycznej zagospodarowany został przez śpiew
niki kościelne (kantyczki), repertuar ten miałby zatem przetrwać i bez pomocy
terenowych prac dokumentacyjnych. Ponadto pieśń religijna wydawała się
trwałą oczywistością. Konkretny kształt melodyczny pieśni był podporządkowa
ny całkowicie treściom tekstu drukowanego i dobrze pamiętany. Trudności to
warzyszące powstawaniu kolekcji fonograficznych w początkach XX wieku
świadczą o supremacji źródeł pisanych w muzykologii i naukach historycznych.
Żywą tradycję śpiewaczą można utrwalić w sposób naukowy tylko za pomocą
aparatury fonograficznej (fonograf Edisona wśród etnologów od 1889 roku, na
grania mikrofonowe na płyty decelitowe od lat trzydziestych XX wieku, magne
tofony szpulowe po II wojnie światowej).

Pieśń religijną (kościelną) w obiegu ludowym rejestrowano w pierwszej
połowie XX wieku na marginesie dokumentacji terenowej, gdyż w centrum
uwagi znajdowała się z reguły specyfika etnograficzno-muzyczna danych oko
lic. Pieśni kościelne (katolickie), ze względu na swe pochodzenie „z książki”,
wydawały się przyczyniać do uniformizacji swoistych tradycji regionalnych.
Jednak właśnie „przy okazji” badań fonograficznych w pierwszym dziesięciole
ciu po II wojnie światowej utrwalono ponad 1000 przykładów pieśni z tekstami
religijnymi, jak wykazała kwerenda w zbiorach fonograficznych im. Mariana
Sobieskiego w Instytucie Sztuki PAN, przeprowadzona przez Krystynę Lesień-Płachecką. Na jednej z płyt decelitowych z 1946 roku donośna, pełna ekspresji
solowa pieśń dudziarza (równocześnie grającego) U drzwi Twoich stoją Panie,
na zakończenie dożynek w jednym z miast wielkopolskich (na miejscowym sta
dionie), ukazuje styl śpiewu zawodowych wędrownych muzyków i zdaje się za
powiadać, iż głównym motywem zbliżającym etnomuzykologię oraz hymnologię będzie problematyka wykonawcza i ponadgatunkowa suwerenność przekazu
ustno-pamięciowego. To zbliżenie zawdzięczamy również walorom estetycznym
melodyki pieśni religijnych.
Pieśni religijne nie były obecne na scenach festiwali świeckich do lat dzie
więćdziesiątych (poza lokalnymi przeglądami kolędniczymi od lat osiemdzie
siątych XX wieku), dzięki czemu pieśni te zachowały wierność sytuacyjno-wy
konawczą w większym stopniu niż świeckie pieśni ludowe, stopniowo
oddalające się od obiegu naturalnego, zachowane dziś zwykle już tylko w bier
nej pamięci lub ożywiane na specjalnych imprezach. Związek z kalendarzem
zbliża pieśni religijne do pieśni dorocznych, chętnie gromadzonych i studiowa
nych przez folklorystów oraz muzykologów.
W XIX stuleciu pierwszą próbę utrwalenia ludowego śpiewu religijnego
podjął ks. Michał Marcin M ioduszewski1. Autor zbierał melodie także dlatego,

że ulegały one już wówczas zapomnieniu. Ksiądz Mioduszewski zauważał wie
lość wariantów melodycznych, która stanowiła rezultat obiegu ustnego. Ten sam
problem fascynował Oskara Kolberga, począwszy od antologii Pieśni ludu
polskiego (Warszawa 1857). Tom ten objął głównie liczne warianty ballad. Po
dobnie jak pieśni religijne, ballady (ich tekst słowny) mogły mieć fazę „za
szczepienia” dzięki drukowi ulotnemu i fazę ekspansji dzięki przekazowi ustno-pamięciowemu.
Autor Ludu... zamieszczał niekiedy pieśni z tekstami religijnymi w mono
grafiach regionalnych (np. w 6. tomie: Krakowskie), w działach zwyczajów do
rocznych, pieśni różnych, stanowych (dziadowskich), dworskich i miejskich.
Kwerenda repertuaru religijnego w dziele Kolberga, przeprowadzona ostatnio

1
M.M. M i o d u s z e w s k i : Śpiewnik kościelny z melodyami. Kraków 1838, z późniejszy
mi wznowieniami i uzupełnieniami. I d e m : Pastorałki i kolędy z melodyami. Kraków 1843.

pod kierunkiem Antoniego Zoły w Instytucie Muzykologi KUL, przyniosła
około 800 pieśni.
Adolf Chybiński omówił pieśń religijną — rozumianą szerzej niż pieśń ko
ścielna — w ramach zagadnienia klasyfikacji melodii ludowych2. Wskazał na
związki pieśni religijnych i świeckich; te ostatnie usamodzielniały się w toku
utanecznienia. Jak rytmika taneczna w muzyce chłopskiej miała stanowić, zda
niem Chybińskiego, dziedzictwo staropolskie, tak wzory skal modalnych w lu
dowych pieśniach religijnych XX wieku świadczyłyby o wpływie monodii śre
dniowiecza na pieśń ludową. Związek pieśni religijnych we współczesnym
obiegu z tonalnością modalną i monodią wieków średnich stale podnosił ks.
Bolesław Bartkowski, a wcześniej ks. Hieronim Feicht3. Z dawnych badań nad
ludową pieśnią religijną warto przypomnieć fakt, że Łucjan Kamieński, twórca
Regionalnego Archiwum Fonograficznego przy Uniwersytecie Poznańskim
(1930), nagrywał na fonografie Edisona śpiewy (między innymi charaktery
zujące się skalą pentatoniki bezpółtonowej) w kościołach na pograniczu W iel
kopolski i Śląska (korespondencja z Erichem M. von Hornbostlem, 1932).
W 1970 roku akcję zbierania pieśni religijnych zainicjowali ks. Karol Mro
wieć i ks. Bolesław Bartkowski w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego we współpracy z Janem Stęszewskim. Obecnie reprezentan
tem tego kierunku badań w Lublinie, kontynuatorem prac B. Bartkowskiego4,
jest Antoni Zoła, autor monografii poświęconych tonalności i melodyce śpiewów
religijnych w Polsce5. W pracy Melodyka śpiewów religijnych w Polsce stwierdza
między innymi, że reformy II Soboru Watykańskiego przyczyniły się na ogół do
zanikania dawnego korpusu śpiewów towarzyszących liturgii, co tym bardziej
uzasadniało podjęcie akcji dokumentacyjnej w ostatnich dekadach XX wieku.
Temat religijny czy ogólniej wierzeniowy, np. w kolędach życzeniowych,
obecny jest w badaniach folklorystycznych na lubelskim Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej. Ich reprezentantami są zwłaszcza Jerzy Bartmiński6 i Jan
2 A. C h y b i ń s k i : O metodach zbierania i porządkowania melodii ludowych. „Lud”
1907, T. 13, s. 171— 201. 2. wyd.: O polskiej muzyce ludowej. Wybór prac etnograficznych. Red.
L. B i e l a w s k i . Kraków 1961, s. 29— 30.
3 H. F e i c h t : Olczańskie pieśni religijne i obrzędowe. „Ruch Muzyczny” 1947, nr 7— 8,
s. 10— 12; I d e m : Polska pieśń średniowieczna. W: „Musica Medii Aevi”. Red. J. M o r a w 
s k i . T. 2. Kraków 1968, s. 52— 70; H. F e i c h t : Studia nad muzyką polskiego średniowiecza.
Kraków 1975.
4 B . B a r t k o w s k i : Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy. Kraków 1987;
I d e m : Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały. T. 1. Red. В. В a r t к o w s к i przy współpracy K. M r o w c a , J. S t ę s z e w s k i e g o . Lublin 1990.
5 A. Z o ł a : Problem tonalności w polskich śpiewach religijnych z Żywej tradycji. Praca
doktorska. Katolicki Uniwersytet Lubelski 1992, maszynopis; I d e m : Melodyka śpiewów religij
nych w Polsce. Lublin 2003.
6 Słownik stereotypów i symboli ludowych. Red. J. В a r t m i ń s к i. Т. 1: Kosmos. Lublin
1996; I d e m : Polskie kolędy ludowe. Antologia. Kraków 2003.

Adamowski7. Dla lubelskiego środowiska naukowego sprzyjający jest fakt płyn
nych niekiedy granic między właściwościami pieśni religijnych i świeckich oraz
żywa nadal kultura śpiewu na ziemiach wschodnich.
Rozpoczęte na nowo w dekadzie lat dziewięćdziesiątych (po okresie mię
dzywojennym) terenowe studia etnograficzne — realizowane między innymi
przez pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego — na byłych
Kresach Wschodnich nie pomijają kultury muzycznej. Repertuar religijny na
Wileńszczyźnie stanowi przedmiot prac Tomasza Nowaka8, Bogusławy Marszalik9, na Polesiu — Moniki Walenko10. Systematyczne nagrania, uwieńczone
kolekcją CD, uwzględniające także pieśni religijne, prowadzą Maria Baliszew
ska, Anna Borucka-Szotkowska, Anna Szewczuk-Czech, Elżbieta Strzelecka-Waszkiewicz z Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Eksploracje muzyczne
wśród Polaków na Kresach Wschodnich oraz w Argentynie i Brazylii11 uka
zują, jak dużą rolę odgrywają pieśni religijne w zachowaniu tożsamości w śro
dowiskach emigracyjnych i przesiedleńczych, a także repatrianckich (np. u Po
laków z Bośni).
W ostatniej dekadzie XX wieku przyciągnęły uwagę, zarówno folklorystów
— Janiny Szymańskiej12, Jana Adamowskiego13, jak i muzykologów — Krysty
ny Turek14, Piotra Dahliga15, zwłaszcza pieśni pogrzebowe (pustonocne). Reper
tuar religijny w wykonaniu śpiewaków wiejskich Polski centralnej i wschodniej

7 J. A d a m o w s k i : Kategoria przestrzeni w folklorze. Lublin 1999.
8 T. N o w a k : Polskie śpiewy religijne w życiu społeczności polskiej na wsi podwileńskiej.
W: Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata. Red.
T. J e ż. Kraków 2003, s. 299— 306.
9 B. M a r s z a l i k : Uproś śmierć dobrą... Śpiewy pogrzebowe na Wileńszczyźnie. W:
„Przegląd Muzykologiczny”. Red. Z. S k o w r o n . T. 3. Warszawa 2003, s. 109— 141.
10 M. W a 1 e n к o: Śpiew jako manifestacja rytualnej jedności. Z badań nad obrzędem „wodinia kusta" na Polesiu Zachodnim. Praca magisterska. Instytut Muzykologii UW. Warszawa
2001, maszynopis.
11 Kresy I. Wileńszczyzna-Grodzieńszczyzna. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Pol
skiego Radia. Nr 14. Nagranie, wybór, opracowanie M. B a l i s z e w s k a , A. B o r u c k a - S z o t k o w s k a . Polskie Radio CD 163, 1998; Polacy w Brazylii i Argentynie. Nr 15. Nagranie,
wybór, opracowanie A. S z e w c z u k - C z e c h , E. S t r z e l e c k a - W a s z k i e w i c z . Pol
skie Radio CD 164, 1999.
12 J. S z у m a ń s к a: Pieśni pustych nocy. W: „Etnolingwistyka”. Red. J. B a r t m i ń s k i .
T. 9/10. Warszawa 1997/1998, s. 211— 252.
13 J. A d a m o w s k i : Polskie pieśni pogrzebowe. „Twórczość Ludowa” 1994, nr 3— 4 (26),
s. 14— 18.
14 К. T u r e k: Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku. Katowice
1993; E a d e m: Ludowa pieśń pogrzebowa jako prolegomena do badań interetnicznych. W:
Kultura ludowa na pograniczu. Red. D. K a d ł u b i e c. Katowice 1995, s. 69— 82.
15 P. D a h 1 i g: Cechy regionalne śpiewów pogrzebowych w Polsce. W: Folklorystyka na
przełomie wieków. Red. D. К a d ł u b i e c. Cieszyn 1999, s. 288— 314.

konsekwentnie dokumentuje Remigiusz Hanaj16. Pieśni protestanckie na M azu
rach są z kolei przedmiotem monografii Ariety Nawrockiej-Wysockiej17.
Folklor religijny znalazł się w kręgu zainteresowań badawczych ze względu
na realne miejsce w pamięci i praktyce śpiewaków ludowych. W lokalnej, gwa
rowej typologii repertuaru, dokonywanej przez samych śpiewaków, traktuje się
pieśń religijną jako integralną część kultury muzycznej; zauważył to już w la
tach trzydziestych Tadeusz Grabowski18, notujący także lokalne klasyfikacje re
pertuaru. Próby uporządkowania przez śpiewaków ludowych własnego reper
tuaru są budowane na opozycjach, np. pieśni „z książki” (religijne, kościelne)
versus pieśni „z głowy” (świeckie); pieśni „nabożne” — „nałożne” ; „pieśni”
(dłuższe, także pobożne) — „śpiewki krótkie” („wyrywasy”, „śpiewanki” i in.);
pieśni weselne — pieśni pogrzebowe (pustonocne).
Istnieje na ogół sprzężenie zwrotne w żywotności folkloru świeckiego i reli
gijnego, tzn. względnie dobry stan zachowania kultury ludowej i świadomość
odrębności regionu sprzyjają utrzymywaniu się dawniejszego repertuaru religij
nego, który wykonywany bywa z podobną intensywnością głosu co pieśni ludo
we („długie”).

Pasyjny śpiew chorałowy na Spiszu — przykład słowacki
w Krempachach
Przed omówieniem pasyjnego śpiewu w języku słowackim w Krempachach
warto podać garść wiadomości o pasji jako utworze muzycznym19 oraz ogólne
informacje o miejscowości.
W historii form muzycznych pasja to utwór wokalny, którego podstawę sta
nowi tekst opisu męki Chrystusa według jednego z czterech ewangelistów. Od
IV wieku diakon podniośle (solemniter) recytował w czasie liturgii lekcję pa
16 Jest drabina do nieba. Pieśni nabożne na Wielki Post. Wyd. Stowarzyszenie „Dom Tańca”
1999. In crudo CD 1. Druga płyta w trakcie produkcji. Oprócz dokumentacji cenną inicjatywą
„Domu Tańca” jest zapraszanie zespołów wiejskich do kościołów warszawskich w okresie W iel
kiego Postu, by zapoznać środowisko miejskie z dawnym korpusem śpiewów wielkopostnych.
17 A. N a w r o c k a - W y s o c k a : Śpiewy protestanckie na Mazurach. Warszawa 2002.
18 T. G r a b o w s k i : O pieśniach ludowych na Kaszubach. „Muzyka Polska” 1937, nr 10,
s. 457— 459.
19 W. P o ź n i a k : Pasja chorałowa w Polsce. Kraków 1947; K. M r o w i e ć : Pasje wie
logłosowe w muzyce polskiej XVIII wieku. Kraków 1972; B. S t ä b 1 e i n, K. B a r d o s :
Volksmusikartige Varierungstechnik in den ungarischen Passionen von 15.—18. Jahrhundert.
Budapest 1975; J. C h o m i ń s k i : Pasja. W: Wielkie form y wokalne. T. 5. Kraków 1984,
s. 409— 457; A. R e g i n e k : Śpiewy Pasji chorałowej w Polsce w XV i XVI w. W: „Musica
Medii Aevi VII”. Red. J. M o r a w s k i . Kraków 1986.

syjną według św. Mateusza w Niedzielę Palmową. W następnych wiekach uro
czyście czytano Pasję także w kolejnych dniach Wielkiego Tygodnia i według
pozostałych ewangelistów. Ton lekcyjny, związany z psalmodią, był stopniowo
wzbogacany. Recytacja pasyjna kształtowała się na podstawie tonów pasyjnych,
czyli formuł melodycznych, modyfikowanych zależnie od umiejętności wyko
nawcy. Recytacja pasyjna stopniowo usamodzielniała się jako gatunek wśród
śpiewów chorałowych, tj. w ramach chorału gregoriańskiego.
W IX wieku pojawiły się w rękopisach oznaczenia ról: narrator — partia
ewangelisty w wykonaniu diakona; słowa Chrystusa, śpiewane przez kapłana;
partie innych osób, tłumu (turba), realizowane przez subdiakona. Od X wieku
utrwalały się oznaczenia orientacyjnych rejestrów i sposobów wykonania. Po
dział na role i rejestry śpiewu ugruntowywał się w wiekach XI— XIV (aczkol
wiek w Rzymie Pasję wykonywała nadal jedna osoba do XV wieku). Średni re
jestr (vox media) przypadł ewangeliście, głosem niskim (inferior vox) śpiewano
słowa Chrystusa, rejestr wysoki (vox superior) związał się z pozostałymi rolami.
Z wieku XII pochodzą pierwsze rękopisy Pasji z pełnym zapisem melodii, tj.
z neumami. Od XIII— XIV wieku melodie zapisywane były także na liniach
(zwłaszcza przy słowach Chrystusa: Eli, eli...). Liturgiczne wykonywanie pasji
chorałowej było w zasadzie niezależne od nieco późniejszych misteriów pasyj
nych. W końcu XIII wieku, oprócz różnicowania rejestru („b” — bassa, „m” —
media, „a” — alta voce), jako czynnik wyrazowy pojawiło się modyfikowanie
dynamiki oraz tempa (tarde — wolno, celeriter — szybciej). I tak partia Chry
stusa miała być śpiewana wolno, nisko, z umiarkowaną głośnością; tłumu —
szybko, wysoko, głośno. Trwałym elementem pozostawała dyspozycja rejestrów:
c d e f— bassa vox Christus, fgah c’ — media vox evangelista\ c ’d ’e ’f to supre
ma vox turba.
Od XV— XVI wieku rzymski ton pasyjny, F-modus (później z bemolem),
upowszechnił się, ustaliły się rejestry poszczególnych ról w gran icach /-/’. Wzór
utrwalał się przez śpiew chóru papieskiego i dystrybucję druków20.
Od XV wieku pasja, wchłaniając różne gatunki, stała się utworem wie
logłosowym21. W XV wieku śpiewano pasję motetową z chorałowym cantus
firmus w tenorze, w XVI wieku — pasję motetowo-dramatyczną i responsorialno-przekomponowaną. Na kształt muzyczny pasji oddziałały następnie orato
rium i kantata. Chorałowa pasja była zatem typowa dla średniowiecza, moteto
wa — dla renesansu, kantatowo-oratoryjna — dla baroku.
Przejdźmy do interesującej nas parafii na Spiszu. Pierwsze wzmianki
o Krempachach mają pochodzić, według kroniki parafialnej, z lat 1183— 1187.
Nazwa wywodzona jest od Krummbach — kręty potok. W 1212 roku zbudowa
no pierwszy kościół. Najazd turecki w 1241 roku spowodował zniszczenia także
20 G. G u i d e 11 i: Cantus Ecclesiastici Passionis. Rzym 1586.
21 K. M r o w i e ć : Pasje wielogłosowe...

w tej miejscowości. W roku 1278 odnotowano istnienie plebanii. Drewniany
kościół spalił się w 1434 roku, świątynia obecnie zachowana — w której wyko
nuje się omawianą pasję chorałową — pochodzi z końca XV wieku i była
początkowo pod wezwaniem św. Serwacego, następnie — W szystkich Świę
tych, od 1902 roku — św. Marcina. Parafia Krempachy wchodziła najpierw
w skład dekanatu dunajeckiego, archidiecezji ostrzyhomskiej. Krempachy
i skrawek Spiszą, który znajduje się obecnie w granicach Polski (łącznie 14
wsi) nie wchodził w strukturę terytorialną Kościoła Łacińskiego w Polsce
w 1772 roku22. Inną natomiast część Spiszą (Podoliniec, Lubowla, łącznie 13
miast spiskich w ramach starostwa spiskiego), oddaną przez Węgry w zastaw
Polsce w 1412 roku (za pożyczkę nigdy nie wykupioną), zagrabiła Austria
w 1769 roku. W 1549 roku pod wpływem właściciela dóbr ziemskich ludność
przeszła na protestantyzm. Rekatolicyzacja Krempachów nastąpiła dopiero
w 1662 roku. Od 1776 roku parafia Krempachy należała do diecezji spiskiej.
Dekanat dunajecki podzielony został w 1787 roku na dekanaty niedzicki
(z Krempachami) i starowiejski. Miejscowość należała do Węgier, Austro-Węgier, Słowacji (1939— 1945) i Polski (okres międzywojenny i po 1945 roku).
Zmiany przynależności politycznej wiązały się z nasileniem tendencji naro
dowościowych i wyznaniowych (madziaryzacja, slowakizacja, polonizacja).
Przed I wojną światową proporcje między protestantami i katolikami miały być
wyrównane. Nabożeństwa w języku polskim w Krempachach zaczęły się utrwa
lać dopiero w okresie międzywojennym, również na podstawie konkordatu
w 1925 roku, w którym przyjęto, że język w kościele winien odpowiadać grani
com politycznym. Kwestia języka narodowego w kościele bywała w latach trzy
dziestych i po 1945 roku zapalnym problemem. W tym drugim wypadku przy
czyną była zwłaszcza współpraca Słowacji z Niemcami w czasie II wojny
światowej. Po Soborze Watykańskim II w wielu parafiach Spiszą w granicach
Polski zaczął funkcjonować w liturgii, oprócz polskiego, ponownie język sło
wacki.
Niniejszy tekst o pasji chorałowej w Krempachach dotyczy zarówno kościel
nego wydarzenia o dużej głębi historycznej, jak i lokalnego, specyficznego wy
konania pasji chorałowej na pograniczu etnicznym. Pasję chorałową według św.
Jana w krempaskim kościele św. Marcina nagrałem w czasie nabożeństwa
w Wielki Piątek 21 kwietnia 2000 roku (w Niedzielę Palmową wykonywana
jest Pasja według św. Mateusza). Zespół śpiewaków zgromadził się na chórze.
Na Spiszu, podobnie jak w wielu regionach, można wyróżnić cztery kręgi
repertuaru tradycyjnego (poza muzyką popularną upowszechnianą przez me
dia); kręgi te można wyobrazić sobie jako współśrodkowe. Wymieńmy je w ko
lejności od obiegu (kręgu) najszerszego do lokalnego, specyficznego: 1) re
pertuar kościelny (budujący tożsamość o zasięgu możliwie uniwersalnym);
22 S. L i t a k: Struktura terytorialna Kościoła Łacińskiego w Polsce 1772. Lublin 1986.

2) repertuar orkiestr dętych, w zasadzie ponadregionalny, zawierający utwory
klasyczne, ale obecny na uroczystościach, zwłaszcza lokalnych, etnicznych;
3) liczne na Spiszu zespoły regionalne taneczno-muzyczne, kształtujące teryto
rialną tożsamość (np. poczucie wspólnoty tradycji ogólnospiskich na „Śpiskiej
W atrze”) i popularyzujące miejscową muzykę instrumentalną, pieśń i taniec;
4) repertuar świecki rodzinny i doroczny, który bywał specyficzny dla poszcze
gólnych wsi. Śpiew pasyjny w kościele św. Marcina w Krempachach mieści się
zarówno w kręgu pierwszym, jak i czwartym; w tym ostatnim dlatego, że
w polskiej części Spiszą pozostaje jedynym przykładem wykonawstwa pasji
chorałowej w języku słowackim przez zespół świecki złożony z miejscowych
parafian.
W Krempachach, we wsi niegdyś w znacznej części luterańskiej, języki na
rodowe w kościele oddziaływały względnie wcześnie. Język słowacki, propago
wany od połowy XIX wieku jako język literacki przez tzw. budzicieli i księży
słowackich, był czynnikiem tworzącym świadomość narodową. Druk z pierw
szej dekady XX wieku (zob. przykład nutowy), na podstawie którego śpiewa się
dziś Pasję w Krempachach, upowszechnił się zapewne nie tyle ze względu na
inicjatywę odrodzenia chorału gregoriańskiego w początkach XX wieku, ile na
atrakcyjność języka narodowego. Obecnie organizatorką śpiewu pasyjnego jest
Maria W nęk z domu Pietraszek, mieszkanka Krempach od wielu pokoleń,
wszechstronnie uzdolniona artystycznie, znawczyni i miłośniczka tradycji spi
skiej, kolekcjonerka pamiątek historycznych Spiszą (między innymi strojów lu
dowych), inicjatorka życia kulturalnego, tworząca zespoły folklorystyczne i ich
programy. Dzięki niej wykonywanie pasji chorałowej, bez osłabienia znaczenia
religijnego, zyskuje także walor estetyczny, społeczno-kulturalny. Wydaje się, że
jej przywiązanie do tradycji i pamiątek Spiszą jest istotniejsze niż opcja narodo
wa, aczkolwiek współpracuje ze Związkiem Słowaków w Polsce.
Pasja z Krempach daje rzadką w badaniach praktyki ludowej okazję porów
nania użytkowanej wersji drukowanej z tokiem śpiewu. Utrzymana jest w tonie
rzymskim F-modus (w zasadzie w F-dur). Soliści męscy śpiewają oktawę niżej
w stosunku do wysokości podanej w druku. Ewangelista śpiewa w granicach
f - c \ w conclusio rejestr uzupełniony jest o dźwięki d ’-e ’. Tuba, tenor, dominan
ta zlokalizowana jest w jego partii na dźwięku с flexa (zawieszenie głosu od
powiadające przecinkowi) to zwrot c ’-b-a-c’-c'\ metrum (zawieszenie odpowia
dające średnikowi lub dwukropkowi) to motyw g-a-b-b-a. Z innych składników
formalnych śpiewu chorałowego występuje punctum: g-a-b-a-g-f, oraz wspo
mniane conclusio, które przygotowuje przez melizmatyczną formułę, np: c ’d ’e ’
d ’c ’d ’d ’c ’, wejście na dźwięku / ’ kolejnej osoby, np. conclusio ewangelisty
przed partią Piłata, sługi, Piotra. Partia Chrystusa mieści się w interwale seksty
d-b, tenor zlokalizowany jest na dźwięku g. Partie Piotra, służącej, sługi zamy
kają się w granicach d ”- f ’ lub d ’- f , w wypadku Piłata zakres powiększa się ku
dołowi: b -f. Ambitus śpiewu pasyjnego mieści się zatem w ramach dwu oktaw
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i kwarty — c-f”. Pojawiają się fragmenty wielogłosowe o stałym wzorcu (zob.
ilustrację przykładu nutowego). Turba (chór) ma — na podstawie druku — po
wtarzać akord f - c ’-a ’- f ’, w wykonaniu brzmi on jednak jak f - c ’-a ’-e", tj.
słyszymy dwie kwinty. Najwyższy dźwięk turba jest obniżony; wydaje się to
nie tyle usterką intonacyjną, ile wyrazem utrzymywania się swoistej diafonii.
Słuchowe budowanie współbrzmień kwintowych i paralelizmy kwintowe poja
wiają się też w praktyce ludowej, o czym świadczą prace na temat diafonii
w Pieninach Łucjana Kamieńskiego oraz Jadwigi i Mariana Sobieskich23.
Śpiew pasyjny w Krempachach wykazuje specyficzne, regionalne cechy rytmiczno-dynamiczne, które wynikają z akcentu inicjalnego słów, typowego
zwłaszcza dla folkloru węgierskiego i słowackiego. Pierwsze sylaby słów ewan
gelisty bywają zarówno akcentowane, jak i skracane. Solista, który od lat wyko
nuje partię Chrystusa, najbogatszą melodycznie, redukuje miejscami — w po
równaniu z wersją drukowaną — grupy melizmatyczne (np. brakuje najniższego
dźwięku d) i frazy te niekiedy przyśpiesza, mniej jest w nich osobnych dźwię
ków melizmatycznych, więcej glissand. W partii Piłata znajdujemy w wykona
niu śpiewaka dźwięk podwyższony (h) prowadzący do dźwięku c, może to być
rozumiane w ramach skali F jako element modalny (lidyjski), typowy dla Kar
pat i melodyki pasterskiej.
Tempa wszystkich ról są umiarkowane i nie wykazują większych różnic.
Najwolniejsze tempo ma — wbrew stylowi barokowej pasji wielogłosowej —
turba (chór). Przyczyną miarowego (MM = 69) i dość wolnego tempa jest pew
na trudność intonowania akordów. Możemy tu znów odwołać się do badań etnomuzykologicznych — Ł. Kamieński zauważył, że intonowanie kwint w trakcie
powolnego marszu pienińskich górali odmierzane było krokami.
Wykonywanie od dziesiątków lat Pasji w języku słowackim można rozumieć
jako wyraz słowackiej świadomości narodowej i jako znak przywiązania do lite
rackiego języka słowackiego. Przeżycia religijne związane z uroczystym śpie
wem w szczelnie wypełnionej świątyni są jednak głębsze. W dalszej części
nabożeństwa pieśni słowackie i polskie przeplatają się. Kapłan jest polskoję
zyczny. Szczególnie podniosła liturgia i mniejsze niż kilkadziesiąt lat temu
emocje narodowościowe łagodzą potencjalne napięcia etniczne. Jak mówi jeden
z mieszkańców Czarnej Góry, „Pana Boga można chwalić wieloma językam i”.
Liturgia kościelna zbliża się do języka „prostego”, do gwary spiskiej, która za
pewniała poczucie wspólnoty terytorialnej, konserwowała „tutejszość”, neu
tralną wobec konfliktów politycznych i ideologii narodowych.

23
Ł. К a m i e ń s к i: Diafonia ludowa w Pieninach. „Sprawozdania Poznańskiego Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk” 1933, nr 1, s. 5— 7; J. i M. S o b i e s с y: Diafonia w Pieninach. „Muzy
ka” 1952, nr 9— 10, s. 15— 29. Wznowiono w publikacji: J. i M. S o b i e s с у: Polska muzyka
ludowa i je j problemy. Wybór prac. Red. L. B i e l a w s k i . Kraków 1973, s. 344—-360.

Piotr Dahlig

The reason for the study of religious songs
The Chorale Passion in Spisz
Summary
The article discusses a well preserved tradition of singing the chorale Passion in the Slovak
language by the congregation choir in Krempachy, Spisz. It is the only example o f the Passion
performed by a selected vocal group at the organ gallery of the Catholic Parish Church among
several Spisz towns within the Polish borderline. The Passion singing on Psalm Sunday and Good
Friday is performed on the basis of the text from the beginning o f the 20th century, the period of
the increased national awareness in the former monarchy of Austria and Hungary. The perfor
mance of the Passion and other religious songs in the Slovak language has a religious meaning
and, additionally, reflects the attachment to this nationality. In the territory of Spisz, within the
borderline of The Republic of Poland after 1945, the process o f Polonization took part. Its inten
sity was observed after the II World War because of the cooperation o f Slovakia with the
Hitlerian Germany. The Slovak language has been gradually returning to the Liturgy after the
Vatican Council II and both languages are used in the Spisz Parishes these days.
Passion, in the context of musical practices, is between the professional and folk practice. It
has been sung vocally and handed down for generations. Although there is a music text, the musi
cal performance is far from it, especially as far as the rhythm is concerned. The initial stress in
the language and perfect knowledge of the text occasionally give the performance the features of
the folk music. A traditional division into registers is maintained. Polyphonic fragments sound
close to the quint-diaphony, like an old highland song in the neighbouring Pieniny Mountains.
Interestingly, women are the lead here. The propagator of the Passion singing in Krempachy
is a woman teacher, a graduate from the branch of the University of Silesia in Cieszyn, an expert
in the Spisz folklore, a singer, dancer, instrumentalist (the organ player, too), painter, collector of
the relics of the material culture, organizer of the folk bands in Spisz. Being a member of the
Slovak minorities in Poland, she portrays Spisz as the “over” — national regional community.

Piotr Dahlig

Der Beitrag zur Erforschung des Volkskirchengesangs
Choralpassion in Spisz
Zusammenfassung
Der vorliegende Artikel handelt Uber die heute noch in der Ortschaft Krempachy in Spisz
gepflegte Tradition, die Choralpassion in der slowakischen Sprache zu singen. Von unter ein paar
zehnten Ortschaften in Spisz, die zum polnischen Gebiet gehörten, wurde dieser Gesang von
einer Vokalgruppe auf dem Chor der katholischen Pfarrkirche vorgetragen. Die Passionslieder
werden am Palmensonntag und am Karfreitag gesungen, so wie es in der Schrift vom Anfang des
20. Jhs geboten worden ist, als in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie das zunehmende
Nationalbewusstsein beobachtet wurde. Die Aufführung der Passionslieder und anderer noch Kir
chenlieder auf Slowakisch hat nicht nur religiöse sondern auch nationale Bedeutung. Auf dem
sich in den Grenzen der II. Republik Polen befindenden Spisz-Gebiet kam es zur Polonisierung
der dortigen Bevölkerung; nach dem 2. Weltkrieg nahm der Prozess noch zu, als die Slowakei mit

nationalsozialistischem Deutschland zusammengearbeitete. Auf die slowakische Sprache wurde
dann in der katholischen Liturgie nach dem II. Vatikanischen Konzil zurückgekommen; heutzuta
ge werden die beiden Sprachen in Pfarrgemeinden in Spisz parallel gebraucht.
Die Passionslieder schöpften sowohl aus den Quellen der professionellen Musik und der
Volksmusik. Sie werden lediglich gesungen und von Geschlecht zu Geschlecht überliefert. Ob
wohl es eine Notenschrift vorhanden ist, werden diese Lieder besonders in der rhythmischen
Schicht oft anders vorgetragen. Der initiale Akzent in der Sprache und gedächtnismäßige Beherr
schung verursachen, dass der Kirchengesang manchmal die Merkmale des Volksgesangs aufzeigt.
Es ist also kein traditioneller „Gesang vom Blatt”. Die traditionelle Aufteilung in Register wird
aufrechterhalten, mehrstimmige Fragmente klingen wie eine Quintendiaphonie, so wie der Goralengesang in dem nahe liegenden Pieniny-Gebirge.
Es ist beachtenswert, dass die Promotorin des Passionsgesangs in Krempachy eine Frau ist.
Sie ist Lehrerin, Absolventin der Schlesischen Universität (Filiale zu Teschen), Kennerin der
Spisz-Folklore, Sängerin, Tänzerin, Instrumentalistin (sie spielt auch Orgel), Malerin, Sammlerin
der Denkmäler der materiellen Kultur, Veranstalterin von folkloristischen Gruppen in Spisz. Der
slowakischen Minderheit in Polen gehörend trägt sie zur Promotion des Spisz-Gebiets als einer
übernationalen regionalen Gemeinschaft bei.

✓

Polska pieśń nabożna na Górnym Śląsku
w ocenie Jana Kudery

W dziejach nauki i piśmiennictwa śląskiego ważną kartę zapisał Jan Kudera
(1872— 1943), ksiądz, historyk, pisarz, działacz narodowy i oświatowy, członek
Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku oraz Rady Okręgowej Towa
rzystwa Czytelni Ludowych. Ksiądz Jan Kudera pozostawił dość pokaźną spu
ściznę naukową z zakresu historii Śląska, historii Kościoła, kultury, biografistyki i literatury (np. sceniczne sztuki religijne). Większość jego prac powstała
w okresie niewoli i walk o Śląsk, służyła — jak pisał Alojzy Targ — potrzebom
sprawy polskiej i ruchu polskiego na Śląsku, który dotkliwie odczuwał brak
polskiej literatury historycznej, ukazującej jego polską przeszłość i kulturę1. Dla
badacza zjawisk kultury i literatury śląskiej cenne poznawczo pozostają nastę
pujące opracowania: Polska pieśń nabożna na Górnym Śląsku (Bytom 1911)
i Dziennikarstwo polskie na Śląsku (Bytom 1912), praca o charakterze biogra
ficznym, obejmująca listę zasłużonych postaci dla kultury Śląska: Obrazy Śląza
ków wspomnienia godnych (Mikołów 1920), oraz liczne szkice monograficzne
poświęcone między innymi twórcom i znawcom kultury ludowej: Juliuszowi Ligoniowi i Janowi Kupcowi. Dorobek folklorystyczny tego ostatniego cieszył się
dużym zainteresowaniem Jana Kudery, który ocalił go i uratował od zagłady2.
Zasługi Jana Kudery dla polskiego piśmiennictwa na Śląsku, które w życiu
narodowym i umysłowym tej ziemi odegrało poważną rolę, są bezsporne3. Do1 A. T a r g : Kudera Jan. W: Śląski słownik biograficzny. Red. J. Kantyka i W. Z i e 
l i ń s к i. T. 3. Katowice 1981, s. 190— 192.
2 J. P o ś p i e c h : Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX wieku (do roku 1939).
Warszawa— Wroclaw 1977, s. 170.
3
A. G a 1 o s: Kudera Jan. W: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego
XIX i XX wieku. Red. M. P a t e r . Katowice 1996, s. 216— 218.

wodnym świadectwem pozostaje pionierska praca o górnośląskiej pieśni religij
nej, stanowiąca przedmiot niniejszych rozważań. Podejmując próbę analitycz
nego oglądu oraz interpretacji zawartych w opracowaniu treści, podkreślić
trzeba odkrywczość i nowatorstwo zaczętego przez autora wątku badawczego.
Publikacja Jana Kudery, zatytułowana Polska pieśń nabożna na Górnym
Śląsku, wydana pod pseudonimem Ksiądz, ma precyzyjny podtytuł: Zarys hi
storyczny i ocena, który objaśnia zakres problematyki badawczej oraz wyraźnie
wskazuje cel podjętego zadania. Zaplanowaną dwuczłonowość wypowiedzi au
tora ujawnia czytelnie skomponowana struktura całości oraz wewnętrzne roz
planowanie opracowania.
Część pierwsza publikacji zawiera celne spostrzeżenia Jana Kudery ujęte
w następujące i jakże znamienne słowa: „Historia polskiej pieśni kościelnej na
Śląsku jest historią zranionego serca polskiego, które w pieśni szuka ukojenia
i balsamu”4. Lud polski zawsze chętnie śpiewał, ale w sytuacji i czasie, który
Kudera opisywał, śpiew polski traktowano na Górnym Śląsku po macoszemu.
Autor opracowania z odwagą pisał, iż władza duchowna nic w tej kwestii nie
uczyniła, co więcej — nie wydała dotąd odpowiedniego rozporządzenia w spra
wie tak istotnego i bardzo potrzebnego ujednolicenia melodii śpiewanych w ko
ściele. Większą natomiast opieką otaczała śpiew niemiecki. Kudera, zaniepoko
jony stanem polskiego śpiewu kościelnego, a zwłaszcza dominacją wykonań
wokalnych w języku niemieckim lub łacińskim, jak również ekspansją działal
ności towarzystw cecyliańskich, mocno krytykował wszelkie próby zaniechania
nabożeństw w języku polskim. Dotyczyło to przede wszystkim Męki Pańskiej,
wykonywanej w Niedzielę Palmową oraz w Wielki Piątek, którą coraz częściej
usuwano z kościołów albo też prezentowano w języku łacińskim. Pisał więc
Kudera: „Dlatego lud polski słusznie się domaga, aby przy nabożeństwach uży
wano w śpiewie więcej p o l s k i e g o języka, bo kraj i lud jest polski”5.
W dalszej części wykładu Jan Kudera prezentował oraz krótko opisywał naj
ważniejsze publikacje, przede wszystkim zbiory pieśni z nutami, w układzie
chronologicznym. Za najstarszą edycję uznał Kudera Melodye do Pieśni znaj
dujących sią w Książce modlitewney dla ludu pospolitego — ułożone przez
J. Kotzolta, a drukowane przez G. Maniacka w Pruskowie w 1823 roku. W pu
blikacji znalazło się ponad 30 przykładów melodii z wariantami oraz wskazów
ki dla organistów w języku niemieckim6. Drugi zbiór, pt. Melodye do Książki
4 J. K u d e r a [Ksiądz]: Polska pieśń nabożna na Górnym Śląsku. Zarys historyczny i oce
na. Bytom 1911, s. 3.
5 Ibidem, s. 5.
6 Ibidem, s. 6; por. K. M r o w i e ć : Polska pieśń kościelna w opracowaniu kompozytorów
XIX wieku. Lublin 1964, s. 59— 60; J. С h u d a 11 a: Wartości historyczne i liturgiczne chorałów
organowych wydawanych w języku polskim na Górnym Śląsku w XIX i początkach XX wieku. W:
Kształcenie muzyków kościelnych na Śląsku. Red. R. P o ś p i e c h , P. T a r l i n s k i . Opole
1997, s. 181— 182; R. P o ś p i e c h : Pielęgnowanie tradycji pieśni religijnych w diecezji opol-

modlitewney i Kancyonału dla pospolitego ludu katolickiego na potrzebą pod
czas nabożeństw w kościele, w domie i przy pogrzebach, ułożony przez

G.E. Rongego, ukazał się w Opolu w 1830 roku. Zawierał 101 melodii z teksta
mi drukowanymi w starej ortografii oraz 2 melodie w Przydatku. Ten dość po
kaźny zbiór — jak podkreślał Kudera — nie obejmował znanych i łubianych na
Śląsku pieśni, do których należały Serdeczna Matko, Tysiąc razy czy O Marya
moja radość1. Trzeci zbiór, pt. Śpiewnik powszedni z dowodzącemi składami,
czyli Melodye i Cancyonal, zawierający w sobie Pieśni na potrzebą podczas na
bożeństw w kościele dla pospolitego ludu katolickiego, dzieło E.F.W. Muthwilla, wydany został w Głogówku w 1847 roku. W publikacji, składającej się
z trzech części i Przydatku, znalazło się 101 melodii, w tym również melodie
do siedmiu litanii. W ocenie Jana Kudery — mimo dostrzeżonych błędów
w tytułach litanii oraz pisowni niektórych wyrazów — zbiór należał do staran
nie wykonanych, był bardzo piękny i pożyteczny, odznaczał się ponadto czytel
nym drukiem całości zapisu nutowego8.
Kolejny zbiór, który omawiał Jan Kudera, to Choral, czyli dostateczny zbiór
melodyi do przeszło 700 pieśni katolickich w jązyku polskim — ułożony był na
cztery głosy do grania na organach i śpiewania przez Józefa Nachbara, nauczy
ciela przy Królewskim Katolickim Seminarium Nauczycielskim w Paradyżu,
a wydał go ks. Bernard Bogedain, rządca rejencyjny, duchowny i szkolny
w Opolu. Drukował go W. Moeser w Berlinie w 1856 roku, do nabycia był
w Opolu u księgarza Alberta Moesera9. Omawiając zawartość śpiewnika, jego
genezę i przesłanie, Jan Kudera przywołał słowa pochodzące ze wstępu, pióra
ks. Bogedaina, oraz przedmowy, którą napisał Nachbar. Cytowane w opracowa
niu treści ujawniają główne cele przedsięwzięcia wydawniczego, zwłaszcza
funkcje i znaczenie pieśni w codziennej praktyce wykonawczej, prezentują za
planowane uporządkowanie wątków melodycznych Chorału..., wzorowanego na
układzie pieśni przyjętym w Dostatecznym śpiewniku kościelnym i domowym
Karola Piekoszewskiego (Niemieckie Piekary 1850), przedstawiają również
współautorów publikacji, a więc zasłużone grono księży, organistów i nauczy
cieli, objaśniają rodowód pieśni zawartych w zbiorze, zarówno tych powszech
skiej. W: Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze. Red. K. T u г e к przy
współudziale B. M i k i . Katowice 2004, s. 18.
7 J. K u d e r a : Polska pieśń nabożna..., s. 7— 8. Jedyny znany egzemplarz zachował się
w Muzeum Śląskim w Opolu bez sygn. Por. J. С h u d a 11 a: Wartości historyczne..., s. 182;
R. P o ś p i e c h : Pielęgnowanie tradycji..., s. 18.
8 J. К u d e r a: Polska pieśń nabożna..., s. 8; por. J. С h u d a 11 a: Wartości historyczne...,
s. 182; R. P o ś p i e c h : Pielęgnowanie tradycji..., s. 18.
9 J. K u d e r a : Polska pieśń nabożna..., s. 9— 15; por. P. S w i e r c: „Choral" Bogedaina
— Nachbara jako instrument w walce o zachowanie języka polskiego na Śląsku. W: Tradycje
śląskiej kultury muzycznej, V Konferencja Naukowa 26—28 listopada 1987 r. Red. M. Z d u n i a k . Wrocław 1990, s. 93— 104; J. С h u d a l l a: Wartości historyczne..., s. 183; R. P o 
ś p i e c h : Pielęgnowanie tradycji..., s. 19— 20.

nie znanych, jak i tych nowo tworzonych. W toczącej się dyskusji Jan Kudera
akceptował publikację nowych melodii, mniej znanych na Śląsku, które nale
żało poznać i wykonywać na chwałę Bożą. Bronił kompozycji nowych, god
nych rozpoznania i włączenia do repertuaru religijnego, wyjaśniając równocze
śnie iż twórcom śpiewnika przyświecał dalekosiężny zamysł, aby używano go
we wszystkich diecezjach polskich. Kudera wysoko ocenił dzieło Nachbara, na
pisał bowiem: „Dziś nie ma żadnej wątpliwości, że Chorał Nachbara bardzo się
do tego przyczynił, że śpiew polski na Śląsku się polepszył, mianowicie gdy
zważymy, że przez długie lata panował sam jeden nad śpiewem kościelnym” 10.
Z dalszej części wykładu Jana Kudery dowiadujemy się, iż pod koniec XIX
wieku ukazało się dziełko, pt. Dwanaście w ogóle znanych pieśni pogrzebo
wych, wydane w Głogówku nakładem Henryka Handla w 1884 roku11. Autorem
zespołu melodii ułożonych na trzy głosy był Ryszard Kiigele, nauczyciel muzy
ki w Królewskim Katolickim Seminarium Nauczycielskim w Pilchowicach. Ten
rodzaj opracowania melodii pogrzebowych służyć miał szerszej społeczności,
zwłaszcza zaś celom pedagogicznym. Zdaniem Kudery, zbiorek Kiigelego był
mało znany, podobnie jak 25 polskich pieśni kościelnych, adresowanych do
dwujęzycznych seminariów na Górnym Śląsku, które przygotowała T. Nachbar,
córka Józefa Nachbara (Pyskowice 1895)12.
Wyjątkowe miało znaczenie i szerszy rozgłos zyskało opracowanie Ryszarda
Gillara, zatytułowane Zbiór Melodyi dla użytku kościelnego i prywatnego,
ogłoszone w 1903 roku przez rektora śpiewu i organistę w kościele NM Panny
w Bytomiu13. To obszerne dzieło zawierało melodie do około 900 pieśni. Autor
opracowania wypełnił więc dotkliwą lukę w literaturze muzycznej, tworząc kor
pus melodii do tak dużej liczby pieśni kościelnych. Podjętemu trudowi wydaw
niczemu towarzyszyło ważne zadanie udokumentowania i uratowania przed za
pomnieniem wielu pieśni. W przedmowie do zbioru Ryszard Gillar napisał:
„Wiele mamy i bardzo wiele kościelnych pieśni polskich, które z czasem wyru
gowane zostały przez inne albo w zapomnienie poszły; a przecież zawiera się
w nich obfity i bogaty w treść materyał, który na zagładę lub zapomnienie ska
zać nie pozwala znawcy zabytków pieśni kościelnych ani zamiłowanie, ani su
mienie”, dodając dalej: „Chciałem przyjść w pomoc tak moim P. kolegom, jak
i ludowi polskiemu, sądząc, że to praca moja osięgła — a że to jest pierwszy
krok w dziedzinie wydawnictwa kościelnych i pobożnych pieśni, nie byłoby
więc nic dziwnego, gdyby surowości krytyka nie wytrzymała. Błyszczeć nie
chcę — dość mi, stać się pożytecznym” 14.
10 J. K u d e r a : Polska pieśń nabożna..., s. 15.
11 Ibidem, s. 15— 16
12 Ibidem, s. 16— 17.
13 Ibidem; por. J. C h u d a l l a : Wartości historyczne..., s. 184— 186.
14 J. K u d e r a : Polska pieśń nabożna..., s. 18.

O
poważnych zasługach Gillara w podnoszeniu poziomu śpiewu religijnego
mówił Kudera bardzo wyraźnie. Zwrócił uwagę na inne jego wydawnictwa, np.
na 114 Melodii najulubieńszych i najużywańszych pieśni kościelnych na wszyst
kie święta całego roku dla 16 albo 20 dętych instrumentów (metalowe i drew
niane), które można było jeszcze nabyć u samego autora w Bytomiu. Wyraził
też życzenie „aby p. Gillar nas jeszcze jakimś muzykalnym dziełem dla polskie
go ludu obdarzyć raczył” 15. W końcowej części omawianego rozdziału Jan Ku
dera przypomniał użyteczną społecznie publikację pt. Gwiazda betlejemska,
czyli pieśni i modlitwy na Boże Narodzenie, która ukazała się w Raciborzu
w 1909 roku, a zawierała również przykłady pieśni w opracowaniu dwugłoso
wym.
Przedmiotem opisu i analizy w kolejnym członie pracy Jan Kudera uczynił
zbiory pieśni wydawane bez nut, a więc publikacje, które rejestrowały wy
łącznie teksty pieśni religijnych. Zdaniem autora, materiał źródłowy ,jest tak
obfity, że go w całości opanować nie możemy, ani też podać nie chcemy”.
Zwrócił uwagę na powszechne zjawisko z zakresu kultury obyczajowej, wyja
śniając je w następujący sposób: „Z góry nadmienić trzeba, że zabytków tej lite
ratury, choć stosunkowo jeszcze niedawnej, bardzo mało się zachowało, może
dlatego, że u nas na Górnym Śląsku istniał i jeszcze istnieje zwyczaj, iż
umarłemu do trumny kładą śpiewnik jego lub książkę modlitewną” 16. Oma
wiając ważniejsze wydawnictwa pieśni kościelnych, Jan Kudera uwzględnił pio
nierskie poczynania Józefa Lompy na polu zbieractwa i dokumentacji pieśni re
ligijnych. Wymienił jego edycję Pieśni nabożnych, wydaną w 1833 roku
w Gliwicach, oraz Zbiór pieśni podczas uroczystości Bożego Ciała, ogłoszony
w tym samym roku również w Gliwicach. Rejestrując inne wydawnictwa, Ku
dera wskazał na znaną mu Książkę modlitewną i kancyonal dla pospolitego
ludu katolickiego na potrzebę podczas nabożeństw w kościele, w domie i przy
pogrzebach, wydaną drukiem i nakładem I.F.W. Weilshaeusera w Opolu
w 1830 roku, do której ułożony został zbiór melodii autorstwa Rongego. Wy
mienił Magazyn duchowny, czyli modlitwy i pieśni dla górników, wydany
w Opolu w 1840 roku przez górnika M. Lissa. Zwrócił uwagę na Kancyonal
katolicki, podpisany inicjałami księdza P.H. w W.Sz., który został opublikowany
w Opolu w 1840 roku, z zadanym pytaniem, czy ksiądz P.H. to jest ks. Peżych?,
pozostawionym jednak bez odpowiedzi17, a także na wydanie pieśni nabożnych
15 Ibidem, s. 19.
16 Ibidem, s. 19— 20.
17 Ibidem, s. 21— 22. Omawiany przez Kuderę Kancyonal katolicki zawierający Modlitwy
i Pieśni na zbudowanie i rozmnożenie pobożności w domach i w kościele, jako i podczas innych
zwyczajnych odpraw kościelnych podług Rytuału Diecezyi [!] Wrocławskiey sporządzony a za p o 
zwoleniem Duchowney Zwierzchności Pracą i nakładem księdza P.H w WSz. Opole 1840, opraco
wany został przez ks. Petera Hlubka. Dodać jednak trzeba, iż do niedawna jako autor tego zbioru
wymieniany był w literaturze przedmiotu ks. Piotr Hawryłowicz. Por. R. P o ś p i e c h : Pielęg

niemieckich i polskich ks. Szafranka (Bytom 1845) oraz na nową edycję kan
cjonału opolskiego, zawierającego 237 pieśni, ale już bez części modlitewnej
(Opole 1847).
W polskiej literaturze religijnej Górnego Śląska na uwagę zasługuje śpiew
nik zatytułowany Dostateczny śpiewnik kościelny i domowy wraz z książką mo
dlitewną (Niemieckie Piekary 1850), wydany przez Karola Piekoszewskiego,
który służył ks. Bogedainowi i Nachbarowi za podstawę wydania melodii.
Śpiewnik poprzedzały słowa polecenia biskupów Daniela Latuska i Melchiora
Diepenbrocka. Jan Kudera podkreślił, że śpiewnik Piekoszewskiego, zwany
między ludem „śpiewnikiem piekarskim”, jest używany do chwili obecnej,
a jego 10. edycja pochodziła z 1900 roku18.
Charakteryzując polską pieśń nabożną, Jan Kudera wspomniał również
0 nowym kancjonale, pt. Kancyonał katolicki, który wydał Tomasz Nowacki
w Mikołowie w 1861 roku, oraz książkę ks. Józefa Kühna, proboszcza gliwic
kiego, pt. Katolik w modlitwie, czyli książka do nabożeństwa oraz śpiewnik ko
ścielny, z objaśniającym dopiskiem: „Na korzyść domu ubogich sierot w Gliwi
cach 1866”. W opinii Jana Kudery praca ks. Kühna, rodowitego Niemca,
zasługiwała na wielkie uznanie. Napisał bowiem: „Czcigodny ten kapłan, który
tak pokochał polski lud i jego śpiewanie, że się odważył na wydanie tak prak
tycznej książki, dziś mógłby być przykładem i wzorem dla tych u nas księży,
którzy, pochodząc sami z polskich domów, gardzą swoimi rodakami i poniewie
rają ich polskiemi pieśniami, językiem i obyczajami” 19.
W dokonanym przeglądzie druków religijnych Jan Kudera wymienił jeszcze
Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książkę do nabożeństwa, ogłoszony przez
wydawnictwo „Katolika” w 1895 roku w Bytomiu. Autorami tej obszernej,
liczącej 1000 pieśni publikacji byli organiści bytomscy Gillar i Hoffmann.
Śpiewnik miał kilka wydań i cieszył się dużą popularnością. Zdaniem Kudery,
należał on do najlepszych, podobnie jak wydana w Raciborzu wysoko oceniona
przez niego Droga do nieba. Książka parafialna do nabożeństwa dla katolików
każdego stanu i wieku, którą opracował ks. Ludwik Skowronek. Poprzedzały ją
ważne i nośne społecznie słowa autora, nawołujące do zachowania polskich
pieśni i modlitw: „Śpiewaj, ludu kochany, dalej twoje prześliczne pieśni poboż
ne! Śpiewaj po domach i kościołach! One bowiem świadczą o twojej wierze
1 twojej miłości ku Bogu żywemu! Śpiewając twe pieśni pobożnem sercem do
Boga, służysz Panu Bogu, i Pan Bóg kiedyś będzie twoją wielką zapłatą w niebiesiech”20. Książka Droga do nieba..., adresowana do każdego stanu, docze
nowanie tradycji..., s. 20 i tam przypis 42; A. R e g i n e k: Recepcja twórczości Franciszka
Karpińskiego w cieszyńskich drukach religijnych — katolickich i ewangelickich w XIX wieku. W:
Pieśń religijna na Śląsku..., s. 42 i tam przypis 28.
18 J. K u d e r a : Polska pieśń nabożna..., s. 23— 24.
19 Ibidem, s. 27.
20 Ibidem, s. 28.

kała się w krótkim czasie kilku edycji w rozmaitych formatach i na różnym
papierze21.
Jan Kudera dokonał też oglądu „jedynej w swoim rodzaju książki”, zaty
tułowanej Nabożeństwa żałobne, czyli pieśni i modlitwy przy pogrzebie dziatek
i dorosłych z nabożeństwem na dzień zaduszny (Mikołów 1909). W omawianej
publikacji, którą przygotował ks. Menzel, proboszcz w Chudobie, odnalazł Ku
dera wiele pieśni dotąd nieznanych, a specjalnie dla tej książki ułożonych. Przy
pomniał ważne słowa autora zawarte w jego przedmowie, które informowały,
„że zbierając te pieśni żałobne dla pobożnego użytku ludu górnośląskiego,
chciał się nieco przyczynić do powiększenia chwały Bożej i zbawienia wiernych
zmarłych”22.
Zarys historii wydawnictw nabożnej pieśni polskiej na Górnym Śląsku
wieńczą cenne uwagi Kudery, który stwierdził, iż nie wyczerpał podjętego te
matu. Sądził bowiem, iż wiele zbiorów pieśni z melodiami i bez melodii, wiele
materiałów rękopiśmiennych, zwłaszcza druków ulotnych, wydawanych na luź
nych kartkach oraz sprzedawanych na jarmarkach i odpustach, znaleźć jeszcze
można wśród mieszkańców Śląska, przede wszystkim w grupie śpiewaków lu
dowych, w gronie muzyków i organistów. Tego rodzaju literatura wymagała jed
nak dalszych, szczegółowych poszukiwań i badań, skoncentrowanych wokół
problematyki genezy i rodowodu pieśni, zakresu treści, ich funkcji i znaczenia
w całokształcie kultury religijnej. Autor zarysu polskiej pieśni nabożnej celnie
wyczuł niezmiernie ważką kwestię proweniencji, zwłaszcza ludowej, wielu
utworów religijnych funkcjonujących na Górnym Śląsku. Kudera z naciskiem
podkreślał: „Jakiż to ogromny materiał i jakiej by to pracy wymagało, gdy
byśmy na przykład chcieli wejrzeć we wartość poszczególnych pieśni! Jak bar
dzo opłaciłaby się taka praca, gdyby na przykład kto chciał zbadać, gdzie i kie
dy owe pieśni ludowe powstały. Boć nie ma wątpliwości, że największą część
tych pieśni sam lud stworzył, aby wyrazić słowem, co czuje, co go cieszy, co
mu ból sprawia!”23. Jak słusznie zauważył Jerzy Pośpiech, Jan Kudera swoją
broszurę traktował jako zachętę do rozwinięcia tego tematu przez przyszłych
badaczy24. Wieńcząc rozważania nad tradycjami polskiego śpiewu religijnego
na Górnym Śląsku, Jan Kudera mocno zaakcentował żywe przywiązanie do pol
skiej pieśni tutejszego ludu, który ją kocha i szanuje. Aby pozostawić trwały
ślad w sercu każdego Górnoślązaka, zacytował piękne wersy ks. Bonczyka na
temat polskich pieśni nabożnych:
21 Zob. Stulecie „Drogi do nieba" ks. Ludwika Skowronka. Materiały sesji naukowej zorgani
zowanej przez Katedrą Liturgiki i Hagiografii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
oraz Caritas Diecezji Opolskiej, Głuchołazy—Opole, 1—12 maja 2003 r. Red. ks. R. P i e r s k a ł a . Opole 2003.
22 J. K u d e r a : Polska pieśń nabożna..., s. 29.
23 Ibidem, s. 30.
24 J. P o ś p i e c h : Tradycje folklorystyczne..., s. 170.

Pieśni polskie nabożne! Wam to Bóg sam chyba
Tak cudowny dał urok, iż aże do nieba
Tych uczucia nosicie, co was czerpią słuchem;
Ktoby słów waszych nie znał, odgadnie je duchem,
Skoro zadrży powietrze waszą melodyją!...
Żeście duchem pół świata, stąd się wróg wasz sroży;
Z wami istnieje naród, a w nim Kościół boży25.
Rozważania Jana Kudery, zawarte w drugiej części opracowania, utrzymane
są w tonie polemicznym, pełnym emocjonalnego zaangażowania, gdy rozprawia
się z wrogami polskiej pieśni nabożnej. Kudera krytykował antypolsko na
stawionych przedstawicieli kleru katolickiego, którzy „wyrzucają z katolickich
kościołów katolicką pieśń polską”, walczą z odbywanymi pielgrzymkami do
sławnych miejsc odpustowych w Polsce, przygotowują polskie dzieci do sakra
mentów w języku obcym. Mówił wprost o rugowaniu polskości na Górnym
Śląsku, o wierności i przywiązaniu tutejszego ludu do pieśni polskiej, o jego
pobożności i zaangażowaniu religijnym. Z odwagą napisał: „Przecież — wy
znajmy to szczerze — kościoły są dziś jedynemi miejscami, gdzie wspólnie,
swobodnie, publicznie i głośno w przyrodzonym języku możemy się odezwać,
śpiewać i wołać do Pana Boga, żeby się nad nami zlitował. [...] Czy więc nasze
pieśni, które są owocem wiary żywej, zasługują na taką pogardę, na zagładę,
jaką sobie niektórzy, zdawałoby się, za cel swego życia postawili? Nie!”26.
W dalszej części swojej wypowiedzi Jan Kudera nadmieniał o starożytności na
szych utworów, przywołując odległą tradycję niektórych pieśni wielkanocnych
i pieśni okresu Bożego Narodzenia, przypomniał rodowód Godzinek o Niepoka
lanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny oraz Godzinek za dusze zmarłych.
Nawiązując do rozwijającego się ruchu folklorystycznego na Górnym Śląsku,
odnotował dotkliwy brak pracy analityczno-interpretacyjnej na temat polskiej
pieśni nabożnej, „która by wykazała, jakie losy ta pieśń przechodziła u nas na
Śląsku, które z tych pieśni powstały u nas itd. Bo nie ulega wątpliwości, że
pewna część tych pieśni jest płodem twórczości ludu śląskiego, skoro niektóre
z nich tylko u nas są znane”27. Kolejny raz wyraźnie podkreślił długotrwałe
i żywe przywiązanie do pieśni religijnej, którą lud śląski gorliwie pielęgnuje,
śpiewał i śpiewać będzie. Mówił o pięknie i artyzmie tekstów pieśniowych,
o cudownych Gorzkich żalach, o ludowym rodowodzie wielu utworów, o walo
rach i wartościach poezji rodzimej, posiłkując się celnymi uwagami i refleksja
mi Herdera i Goethego. Kudera w swoim wykładzie nawiązał do mistrzowskich
ujęć poetyckich, do tekstów Jana Kochanowskiego (Czego chcesz od nas Panie\
Kto sią w opiekę poda Panu swemu) i Franciszka Karpińskiego (Bóg się rodzi,
25 J. K u d e r a : Polska pieśń nabożna..., s. 31.
26 Ibidem, s. 36— 37.
27 Ibidem, s. 39.

moc truchleje', Boże, z twoich rąk żyjemy, Kiedy ranne wstają zorze), tekstów
oprawionych jakże pięknymi, prostymi i przystępnymi dla ucha ludzkiego me
lodiami, które, w jego przekonaniu, były ich ożywczą duszą. Przypomniał o do
niosłym śpiewie suplikacji Święty Boże, święty mocny, święty i nieśmiertelny,
jakże wzniosłym, szlachetnym, wzruszającym i potężnym. Zadał też ważne py
tanie: Dlaczego niektórzy nienawidzą i prześladują naszą piękną polską pieśń?
W odpowiedzi przyznał, że są różne przyczyny tego stanu, jedne natury osobi
stej, inne urzędowej. Konkludując swoje przemyślenia, Kudera napisał: „Ko
ściół jedynie tego pragnie, aby lud został zbawiony. Jeżeliby więc uniemożli
wienie i usuwanie polskiego śpiewu miało się do tego przyczynić, żeby lud
nasz miał wiarę stracić i żeby choć jedna dusza zginąć miała, to by sam papież
na to nigdy nie pozwolił i zawołałby donośnym głosem: Wara wam od polskich
pieśni!”28.
Pionierskie opracowanie Jana Kudery, poświęcone problematyce polskiej
pieśni nabożnej, uznać trzeba za przedsięwzięcie ważne i znaczące w dziejach
śląskiego piśmiennictwa naukowego. Ta krótka i skondensowana w treści roz
prawa jest nie tylko dobrze skomponowanym zarysem historycznym, dokumen
tującym ważne fakty z dziejów polskiej pieśni religijnej na Górnym Śląsku,
obejmującym dotychczasowe wysiłki edytorskie, rejestrujące zasobność i bogac
two treściowe repertuaru słowno-muzycznego, ogromną żywotność, przywiąza
nie i kultywowanie rodzimej pieśni wśród ludu śląskiego, ale również celną
i merytorycznie uzasadnioną oceną ówczesnej sytuacji społecznej, politycznej
i kulturalnej, sytuacji Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, popartą wni
kliwą obserwacją całego środowiska oraz osobistym doświadczeniem autora.
Przełom wieków, a zwłaszcza początkowe lata XX stulecia były okresem wiel
kiego zagrożenia narodowego. Nasilający się proces germanizacji objął swym
zasięgiem kręgi Kościoła katolickiego na Śląsku. Polska pieśń nabożna, w opi
nii Jana Kudery, wymagała ochrony i uszanowania własnych praw. Polska pieśń
religijna była oznaką i ostoją prawdziwie mocnej wiary ludu górnośląskiego.
W głębokim przekonaniu autora jej długowieczna trwałość, zwłaszcza zaś ży
wotność najcenniejszych utworów słownych i muzycznych, tworzących immanentną całość artystyczną, ekspresyjnowyrazową, teologiczną i aksjologiczną,
kształtowała oblicze polskiej kultury ludu górnośląskiego. Organiczne zespole
nie słowa z melodią pieśni umacniało ducha wiary, dlatego Kudera z takim
przekonaniem dowodził, że podstawowym prawem każdego człowieka jest natu
ralny sposób wypowiadania swoich myśli, pragnień, uczuć i przeżyć religijnych
w lingua vernacula, w języku potocznym, ojczystym. Przekonanie Jana Kudery
o słuszności głoszonej prawdy wiązało się z poczuciem obowiązku i odpo
wiedzialności duchowieństwa polskiego za wiernych. Obserwowane zabiegi re
strykcyjne władzy świeckiej i duchownej, liczne przeszkody, a zwłaszcza stop
28 Ibidem, s. 49— 50.

niowe usuwanie polskiej pieśni nabożnej z kościołów były dla autora
niepokojącym sygnałem zagrożenia fundamentów wiary. Tego rodzaju zapędy
uznał on za niegodziwe i wielce niebezpieczne, dlatego też powoływał się na
autorytet papieża, który nie pozwoliłby na tego rodzaju poczynania, w tym eli
minowanie rodzimej pieśni religijnej. W obliczu nasilających się zagrożeń głos
Jana Kudery uznać trzeba za doniosły i ważny, z jednej strony podejmujący
z odwagą bardzo trudny i bolesny temat ówczesnej rzeczywistości społecznej,
obyczajowej, religijnej i kościelnej, z drugiej zaś — pełen optymizmu i nadziei,
wsparty rzeczowymi wywodami, faktami i naukowymi informacjami.
Retrospektywne spojrzenie na pracę Jana Kudery pozwala na obiektywną
ocenę podjętego wysiłku badawczego. Polska pieśń nabożna na Górnym Śląsku
należy do studiów pionierskich, ma bowiem charakter dokumentu historyczne
go, ma wartość cennego źródła wiedzy o tradycjach wydawniczych i kulturze
religijnej XIX wieku, walor świadectwa potwierdzającego niezłomną postawę
i osobiste zaangażowanie Jana Kudery w obronę polskiej pieśni nabożnej oraz
zachowanie rodzimej kultury obyczajowej, muzycznej i religijnej na Górnym
Śląsku. Opracowanie Jana Kudery, poświęcone polskiej pieśni religijnej, zajmu
je wyraźne i znaczące miejsce w dziejach piśmiennictwa śląskiego.

Krystyna Turek

Jan Kudera’s evaluation of a Polish religious song in Upper Silesia
Summary
The article covers the issue of the Polish religious song raised by Jan Kudera in his pioneer
ing work Polska pieśń nabożna na Górnym Śląsku (A Polish religious song in Upper Silesia),
published under the pseudonym of Ksiądz (Reverend), Bytom, 1911. The first part o f this work,
concerning the history o f the Polish religious song, provides documentation for the most impor
tant publications, i.e. a collection o f songs with and without music published in Silesia in the 19lh
and at the turn o f the 19th and 20th centuries. The author described and criticised the foundations
o f the song literature, functioning in the life of the Catholic Church in Upper Silesia.
In the second part of his discussion, Kudera characterized the social, political, and cultural
situation in Upper Silesia at that time. In the period of increasing Germanization he spoke in de
fence o f the Polish religious song. He strongly emphasized the attachment o f the Silesian people
to the Polish song which was often recognized by its long origin and long-standing performing
tradition. That is why it needed special protection and respect.
The work o f Jan Kudera will remain not only the evidence o f his personal engagement in the
issues concerning the maintenance of the language and Polish religious song, but an important
piece o f historical evidence and the source of knowledge o f publishing traditions, musical, social
and religious culture in Upper Silesia.

Krystyna Turek

Polnisches frommes Lied in Oberschlesien nach Jan K udera
Zusammenfassung
Der vorliegende Artikel handelt über das Problem der polnischen Kirchenlied, wie es von
Jan Kudera in seinem unter dem Pseudonym „Ksiądz” (dt.: Priester) veröffentlichten Pionierwerk
Polska pieśń nabożna na Górnym Śląsku (Polnisches frommes Lied in Oberschlesien, Bytom
1911) betrachtet wird. Der erste Teil des Werkes wurde der Geschichte des polnischen Kirchenge
sangs gewidmet — hier wurden die wichtigsten Quellenschriften dokumentiert, d. i. Liedersamm
lungen mit Noten und ohne Noten, die in Schlesien im 19. Jh und um die Wende des 19. zum
20. Jh herausgegeben worden sind. Der Verfasser beschrieb und beurteilte die grundlegenden, in
der katholischen Kirche in Oberschlesien geltenden Positionen der Liederdichtung.
Im zweiten Teil seiner Überlegungen charakterisierte Kudera die damaligen sozialen, politi
schen und kulturellen Verhältnisse Oberschlesiens. Zur Zeit der zunehmenden Germanisierung
bemühte er sich, das polnische Kirchenlied zu verteidigen. Kudera betonte die Verbundenheit des
schlesischen Volkes mit polnischen Liedern, die häufig sehr alt waren und als langjährige Tradi
tion fortgesetzt wurden. Seiner Meinung nach sollten sie also besonders gepflegt und geachtet
werden.
Kuderas Werk zeugt von seiner großen Interesse an Erhaltung der Sprache und des pol
nischen Kirchenliedes, es ist aber auch ein wichtiges historisches Dokument und wichtige Quelle
der Kenntnisse über Musik, Sitten und Religion der Oberschlesier.

Pieśni i piosenki religijne

Wstęp. Napięcia w dziedzinie muzyki kościelnej
Na Sympozjum CIMS w Lublinie 12 września 2003 roku ks. dr Joachim
Waloszek z Opola przedstawił wiele sytuacji w praktykowaniu muzyki w ko
ściele, które są źródłem konfliktów1. Głównym problemem jest sprawa pogo
dzenia kanonów sztuki z funkcją modlitewną śpiewów kościelnych, a zwłaszcza
liturgicznych. Na tym właśnie obszarze powstają napięcia, które prelegent po
grupował w następujące pary:
instytucja — partyzantka,
autonomia sztuki — pragmatyzm duszpasterski,
tradycja — awangarda,
sacrum — profanum.
Jeden z przejawów tych napięć to przeciwstawienie pieśni i piosenek religij
nych. Z grubsza można by uznać za dziedzinę pieśni hasła po lewej stronie opi
sanej tabeli napięć, miejsce zaś piosenek w hasłach po prawej stronie. Nie zna
czy to, że piosenki należy potępić i wykluczyć całkowicie z repertuaru śpiewów
religijnych. Świadczy jedynie, że nie zawsze współgrają one z godnością i at
mosferą obrzędów liturgicznych.
Problem ten nie jest nowy. Wkrótce po Soborze Watykańskim II, kiedy In
strukcja Musicam Sacram z 1967 roku zaliczyła do muzyki liturgicznej między
innymi śpiew ludowy (n. 4), otwarły się możliwości wprowadzenia do liturgii
1
Zob. Consociatio Internationalis Musicae Sacrae, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Ko
ścielnych, „Thesaurus Musicae Sacrae summa cum cura servetur et foveatur” (Sacrosanctum Con
cilium, art. 114). Sympozjum: Historia i współczesność muzyki liturgicznej w Polsce. 100 lat od
wydania „Motu proprio" papieża Piusa X. Red. S. D ą b e k i I. P a w l a k . Lublin 2004.

pieśni w językach narodowych. Wprawdzie Instrukcja postawiła warunek, że
pieśni liturgiczne winny się odznaczać „charakterem sakralnym oraz dosko
nałością formy”, ale równocześnie we Wprowadzeniu ogólnym do Mszału
Rzymskiego z 1975 roku zaznaczono, że należy mieć na uwadze dobro ducho
we wszystkich zgromadzonych przy włączaniu w ramy liturgii odpowiednich
śpiewów (n. 313). Mimo że Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej
po Soborze Watykańskim II (8 lutego 1979) stanowczo zabroniła „wykonywa
nia w ramach liturgii piosenek religijnych”, odpowiedzialni za repertuar śpie
wów podczas liturgii często przekraczają granice tego, co dozwolone. Wynika
to ze zbyt szerokiej interpretacji kościelnych przepisów, zwłaszcza znaczenia
terminów „sakralny”, „doskonały” oraz „dobro duchowe”. W odniesieniu do
różnych kultur sakralność przybiera rozmaite wymiary. To, co dla mieszkań
ców Afryki lub dla Afroamerykanów jest sakralne (spirituals ), może być przez
Europejczyków odczuwane jako zbyt świeckie. Twórcy i wykonawcy nowej
muzyki (np. jazz) uważają ją za doskonałą, natomiast przyzwyczajeni do muzy
ki tradycyjnej — za niegodną liturgii. Mając na uwadze dobro duchowe
młodzieży, dla której big-beat czy pop-music stanowi ich muzykę, duszpasterze
mogą być skłonni taką muzykę dopuścić do liturgii. W. Danielewicz, przepro
wadzając badania terenowe nad pieśnią kościelną, zauważył, że „nowe, aktual
nie propagowane, przeważnie przez młodych kapłanów na terenie całego kraju,
pieśni i piosenki w większości nie mają przeciwników wśród ludu, lecz nie
wszystkim wiernym odpowiada »skoczny« charakter tych utworów”2.
Problem nowej muzyki w kościele szeroko rozważał Lothar Zenetti
w książce Heisse (W)eisen. Jazz, Spirituals, Beatsongs, Schlager in der Kirche
(München 1966). Zacytował wiele wypowiedzi za i przeciw wprowadzaniu jazzu
do liturgii i choć doceniał wartość tej muzyki, ostatecznie nie przyznał jej miej
sca w celebracji Eucharystii. Głównym jego argumentem była myśl, że muzyka
liturgiczna powinna wypływać z wiary, a nie być tylko okazją uczuciowego
wzruszenia (Ergriffenheit) (s. 87). Można oczywiście zaufać komisjom liturgicz
nym, że nie dopuszczą do liturgii piosenek i szlagierów, ponieważ ich członko
wie mają intuicyjne wyczucie, co jest sakralne, a co nie jest. Intuicję należałoby
jednak wspomóc refleksją i określić kryteria odróżniające w sposób obiektywny
pieśni religijne od piosenek religijnych, aby znaleźć dla jednych i drugich
właściwe im miejsce: pieśni w liturgii i paraliturgii, piosenki w szerszym kon
tekście życia religijnego (pozaliturgiczne spotkania wspólnot religijnych, piel
grzymki, dni skupienia itp.). Problemem tym zajął się K. Mrowieć CM, uzasad
niając potrzebę kwalifikacji utworów w następujący sposób: „Sprawa oceny
pieśni jest niezmiernie ważna przy wydawaniu śpiewnika do użytku kościelnego
2
W. D a n i e l e w i c z : Pieśń kościelna w praktyce współczesnej. Rozwój czy regres?
( Uwagi do sprawozdania z badań terenowych w 1977 roku). W: „Zeszyty Naukowe KUL”.
Nr 3— 4 (83— 84). Lublin 1978, s. 96.

[...]. Z koniecznością wartościowania pieśni mają wreszcie do czynienia niemal
na co dzień księża i muzycy kościelni”3. Że problem jest niełatwy, można wy
wnioskować z końcowych słów jego artykułu: „Ażeby nie obciążać uwagi czy
telników szczegółami, unikałem drobiazgowych rozważań nad analizą mu
zyczną pieśni. Jestem jednak w pełni świadom tego, że taka analiza jest
niezbędna, a udoskonalenie jej metod konieczną i pilną potrzebą nauki”4.
Niektórzy uważają ocenę wartości pieśni za w ogóle niemożliwą: „[...]
podanie konkretnych i jednoznacznych kryteriów pozwalających ocenić wartość
napisanej pieśni czy też umożliwiających napisanie nowej dobrej pieśni jest —
jak wiadomo — niemożliwe. Równałoby się to ze stworzeniem modelu, w któ
rym wszystko musi być zgodne, a zawężone zostałoby pole twórczości”5. Także
ks. B. Bartkowski wstrzymuje się od oceny śpiewów tradycyjnych, związanych
z kulturą, zwłaszcza ludową. Wyznaje on: „Ocena tych melodii w kategoriach
estetycznych jest — wydaje mi się — niecelowa i niemożliwa”6. Niezależnie od
trudności problemu, trzeba się starać go rozwiązać. Źle rozumiana potrzeba inkulturacji niesie z sobą niebezpieczeństwo spospolitowania wartości religijnych
i sprowadzenia ich do roli rozrywki. Przestrzegał przed tym zjawiskiem w zde
cydowanych słowach ks. A. Zając w referacie wygłoszonym na I Ogólnopol
skim Kongresie Muzyki Liturgicznej w Krakowie 18 września 2004, pytając,
„czy w obszarze muzyki liturgicznej nie ulegamy niekiedy pokusie kierowania
się zasadą liturgical correctness ”?7 Zacytował on między innymi słowa kard.
J. Ratzingera na ten temat: „Czy jest to sukces duszpasterski, że potrafimy się
uczepić wehikułu kultury masowej i stać się przez to odpowiedzialni za
ubezwłasnowolnienie człowieka, jakie jest jej dziełem?”8. W. Danielewicz szuka
przyczyn popularności piosenek religijnych i stwierdza: „Wydaje się, że
współcześnie powstające utwory o charakterze religijnym (piosenki religijne)
cieszą się powodzeniem podobnym do popularności niektórych szlagierów
w muzyce rozrywkowej (piosence świeckiej). Popularność taka najczęściej nie
idzie w parze z wartościami artystycznymi (estetycznymi). Wysoka wartość ar
tystyczna jakiegokolwiek wytworu stawia za duże wymagania masowemu od
biorcy, a co za tym idzie — trudności percepcyjne”9.
3 K. M r o w i e ć CM: Problematyka wartościowania pieśni kościelnych. W: „Zeszyty Na
ukowe KUL”. Nr 1 (81). Lublin 1978, s. 57—64.
4 Ibidem, s. 63.
5 P. T a r l i ń s k i : „Zaśpiewajmy Panu pieśń nową" — czyli jaką? W: „Sympozja”. T. 2:
Śpiew wiernych w odnowionej liturgii. Opole 1993, s. 42.
6 B. B a r t k o w s k i : Repertuar pieśni nabożnych w żywej tradycji lokalnej (wartość i kry
teria doboru). W: „Sympozja”. T. 2..., s. 49.
7 A. Z a j ą c: Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej pop-kultury. W: Musicam sacram promovere. Kraków 2004, s. 65— 78.
8 J. R a t z i n g e r: Nowa pieśń dla Pana. Kraków 1999, s. 172— 173.
9 W. D a n i e l e w i c z : Pieśń kościelna..., s. 102.

Zanim poddamy analizie pieśni i piosenki, by wskazać na różnice między
nimi, musimy ustalić terminologię. W literaturze fachowej dotyczącej form mu
zycznych pieśń definiuje się jako „utwór wokalny do tekstu lirycznego” 10. Po
dobną definicję podaje Robert A. Skeris: „Tekst religijny w języku narodowym
o charakterze chrześcijańskim, o metrycznej formie i stroficznej budowie, z me
lodią nadającą się do śpiewania w grupie i do wielokrotnego zastosowania”11.
Krótko mówiąc, pieśń to utwór słowno-muzyczny, zwrotkowy, w języku narodo
wym, śpiewany przez wspólnotę12. „Odróżnia się pieśni ludowe i pieśni arty
styczne. Od strony formy mogą być jednoczęściowe i wieloczęściowe, z refre
nem lub bez, deklamacyjne itp.”13 Pieśń religijna ma tekst uwzględniający
stosunek do transcendencji; pieśń kościelna wiąże się ściślej z życiem wspólno
ty religijnej; pieśń liturgiczna przeznaczona jest lub przynajmniej dopuszczona
przez władzę duchowną do celebracji sakramentów i sakramentaliów. Ksiądz
B. Bartkowski na kilku stronicach rozważa problemy terminologiczne i tak pod
sumowuje swe rozważania: „Za pieśń kościelną można uznać śpiew, który ma
następujące cechy: 1) tekst religijny w języku narodowym, 2) zastosowanie
w służbie Bożej i nabożeństwach (co nie jest równoznaczne z liturgią) odpra
wianych w kościele lub poza kościołem, 3) zbiorowe (wspólne) wykonywanie
przez wiernych, co zakłada odpowiednio prostą melodię, ponadto 4) zamiesz
czany bywa w śpiewnikach kościelnych i innych zbiorach pieśni (zwanych daw
niej »nabożnymi«) oraz 5) posiada milczącą lub wyraźną aprobatę władz ko
ścielnych, i 6) opinię wykonawców uznających pieśń za kościelną”14. Autor
pomija całkowicie problem estetycznego wartościowania pieśni i odróżnienia
ich od piosenek. Zostawia tę sprawę K. Mrowcowi.
Temat piosenek Wielka encyklopedia powszechna (t. 8, s. 677) porusza
w haśle Piosenkarstwo. Nie podaje jednak definicji piosenki ani jej cech cha
rakterystycznych, tylko wymienia różne jej rodzaje, takie jak: piosenka literacka
(kabaretowa), taneczna (powstała w USA z elementami jazzu), włoska (melo
dyjna, ale banalna), rock and roli i młodzieżowa. Natomiast Encyklopedia mu
zyki (s. 691) pod hasłem Piosenka tak charakteryzuje tę formę śpiewu: „[...]
krótki utwór słowno-muzyczny, podstawowa forma stosowana w muzyce popu
larnej. Wśród wielości tego typu utworów o różnorodnej budowie najczęściej
pojawiają się 3 standardowe formy: a) piosenka kupletowa, w której kolejne
10 Encyklopedia muzyki. Red. A. C h o d k o w s k i . Warszawa 1995, s. 689.
11 R.A. S k e r i s : Überlegungen zur Pflege des Gemeindegesanges. In: „Musices aptatio.
Liber Annuarius”. Maria Laach 1983, s. 231. Należy dla ścisłości zauważyć, że pieśń nie jest
wyłączną własnością chrześcijan.
12 Por. Lexikon fü r Theologie und Kirche. Bd. 6. Freiburg 1997, kol. 23.
13 Zob. Z. L i s s a: Zarys nauki o muzyce. Kraków 1966, s. 252; J. C h o m i ń s k i ,
K. W i l k o w s k a - C h o m i ń s k a : Formy muzyczne. T. 3: Pieśń. Kraków 1974, s. 212— 227.
14 B. B a r t k o w s k i : Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy. Kraków
1987, s. 20.

zwrotki tekstu posługują się tą samą melodią, b) piosenka bluesowa, c) piosen
ka zwrotkowa (w terminologii angielskiej zwana balladą)”. Według ks. I. Paw
laka „piosenkę religijną można określić jako krótki utwór słowno-muzyczny,
wyrażający treści religijne. Jest to forma, którą charakteryzuje prostota, chwytliwość i łatwa przyswajalność. Jej melodia często nawiązuje w swoim charakte
rze do piosenek świeckich” 15.
Analizując różnice między pieśniami a piosenkami, weźmiemy pod uwagę
trzy elementy składowe śpiewów: melodię, rytm i tekst16. Nie znaczy to, że
wszystkie te trzy czynniki muszą występować równocześnie. Może się bowiem
zdarzyć, że niektóre zjawiska melodyczne czy rytmiczne znajdą się równocze
śnie w pieśniach i piosenkach. Granica więc nie będzie ostra. Ksiądz K. Mro
wieć zaznacza, że jedna czy druga cecha muzyki trywialnej w pieśni nie spro
wadza jej do kategorii piosenki. „Dopiero nagromadzenie wymienionych detali
techniczno-formalnych w jednym utworze powoduje odarcie substancji melo
dycznej z sacrum, a wtargnięcie w jej miejsce profanum, co w rezultacie powo
duje sekularyzację pieśni kościelnej” 17. Chodzi jednak o to, by chociaż w przy
bliżeniu dało się odróżnić cechy charakterystyczne pieśni i piosenek.

Charakterystyka pieśni kościelnych i piosenek religijnych
T e k s t y p i e ś n i k o ś c i e l n y c h są stosunkowo proste, bez zagadek
literackich, choć nie pozbawione przenośni, analogii, apostrof i innych figur po
etyckich. Słowa są niewyszukane. Treść tekstów wyraża modlitwę w różnych jej
funkcjach (prośby, dziękczynienia, przepraszania, chwały, skargi), kerygmat
nawiązuje do opowiadań biblijnych. Element egzystencjalny jest podporządko
wany wymiarowi pionowemu, czyli relacji do Boga. Nie wyklucza się jednak
też funkcji parenetycznej, tzn. zachęty do dobrego a przestrzegania przed złem.
K. Mrowieć wysuwa ponadto pod adresem pieśni kościelnych takie postulaty:
„1. Tekst musi być przystępny, ale nie może być prymitywny, a zwłaszcza nie
może śmieszyć. 2. Tekst musi być zrozumiały, a więc nie może posługiwać się
zbyt starym językiem, który wymagałby wielu objaśnień. 3. Tekst nie może być
tylko rymowaną teologią, ale nie może być wyłącznie »fascynującą poezją«
z fałszywą teologią”18.
15 I. P a w l a k : Muzyka jako niezbędny element pracy duszpasterskiej. W: Muzyka i śpiew
liturgiczny. M ateriały z sympozjum 20 XI 2001. Red. ks. J. Z i m n y . Sandomierz 2002, s. 59.
16 K. Mrowieć ogranicza się do analizy tekstu i melodii.
17 K. M r o w i e ć CM: Problematyka wartościowania..., s. 63.
18 Ibidem, s. 61.

W tekstach p i o s e n e k kładzie się natomiast większy nacisk na sprawy,
że tak powiem, poziome: sytuacje życiowe, własne przeżycia. „W dużej mie
rze są one religijne (biblijne, o świętych, na okresy liturgiczne, na poszczegól
ne części mszalne), ale dość pokaźna liczba piosenek reprezentuje teksty pu
ste, nie mówiące o niczym głębszym, pełne farftazji czy rozczulania się nad
sobą. Często zawierają one sentymentalne frazesy, subiektywne odczucia
i nierealne oczekiwania” 19. Snuje się w nich refleksje o charakterze filozoficz
nym, dotyczące sensu życia, jego tragiczności lub powabu, szczęścia, jakie
daje, lub niepokoju, jaki niesie. Poetyka jest oparta na luźnych skojarzeniach,
kontrastach, zagadkowych metaforach, zaskakujących pointach. Jako przykład
weźmy kilka tekstów Mirosławy Hanusiewicz, do których melodię napisał
N. Blacha:
Obudź się, na chmurach siada słońce,
jak błyszcząca ważka, złota ćma.
Wróbel z piórek srebrną rosę strąca
I przeciera senne oczy świat.
Pobiegniemy na wyścigi z wiatrem
Zrywać z drzew pękate krople dżdżu.
Spójrz, Bóg dzień pobłogosławił światłem;
Obudź się i dziękuj, śpiewaj Mu20.
W żywo odmalowany wschód słońca wplata się motyw dziękczynienia
Bogu, co sprawia, że jest to piosenka religijna. Oto inny tekst tej samej autorki:
Abyś we mnie przejrzeć zdołał,
Tak proszę Cię, byś mnie ubłagał.
Z chmur skamieniałych popłynę wodą,
lecz Ty bądź wiatrem.
Tak proszę Cię, byś mnie ubłagał
o ciasny kąt w rogatej duszy.
I ślepy wiersz przed Tobą kładę
krzyk wśród pieluszek21.
Już te przykłady świadczą, iż tego typu teksty, same w sobie wartościowe,
nie nadają się do użytku liturgicznego, w liturgii bowiem wymaga się prostoty.
Element religijny zaczerpnięty jest nierzadko z Biblii. Rekonstruuje się sceny
19 M. D a n i e 1 e w i с z: Oazowa piosenka religijna. Struktura, funkcja, ideologia. Praca
magisterska Katolicki Uniwersytet Lubelski 1991, s. 60— 145, maszynopis.
20 Śpiewaj Bogu. W: Pan moją mocą i pieśnią. Zebra! i oprać. ks. S. S i e r 1 a. Katowice
1989, s. 55.
21 Wyważ drzwi. Boże. W: Pan moją mocą i pieśnią.... s. 57.

i przypowieści ewangeliczne, reinterpretuje się i aktualizuje sytuacje biblijne.
Piosenki wyrażają zachętę do postępowania zgodnie z reprezentowaną etyką
czy w ogóle z jakąś hierarchią wartości. Niektóre z piosenek religijnych można
by zaliczyć do erotyki religijnej, nawiązującej do Pieśni nad Pieśniami, uży
wającej porównań ze sfery relacji narzeczeńskiej lub małżeńskiej. Przykładem
jest CD wydane przez Pawła Piotrowskiego w Krakowie.
Teksty piosenek są zwykle rozbudowane, czasem zawierają wiele powtó
rzeń. Oto kilka przykładów ze śpiewnika ks. S. Sierli22: W Modlitwie do Mat
ki Boga (s. 62—63) w każdej zwrotce powtarza się zdanie: „Prowadź mnie,
kieruj mną, ze mną bądź, chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te”. W piosen
ce Idziemy razem (s. 126) każdą zwrotkę zaczynają słowa: „Idziemy razem,
trzymamy się za ręce”. Zwrotki piosenki Czemu plączesz (s. 130) zaczynają
się od tego tytułowego pytania. W utworze Wieczne Alleluja (s. 152— 153)
trzy razy powtarza się zwrot: „Wieczne Alleluja zaśpiewamy”. Wyrażenie
w tytule piosenki: Gdy zapada grudniowa noc (s. 158) rozpoczyna każdą
z trzech zwrotek. W piosence Chwalić Boga chcą (s. 167) zmieniają się tylko
początkowe czasowniki, a powtarza się 12 razy zwrot: „[...] Boga chcę,
mówiąc: mój Pan”.
M e l o d i a p i e ś n i odznacza się powagą, godnością i skromnością. Roz
wija się, postępując raczej niewielkimi interwałami. Przykładem mogą być pie
śni z klasycznego repertuaru: Kłaniam sią Tobie', Oto święte Ciało Pana-, Przyj
dźcie do mnie wszyscy, Kiedy ranne wstają zorze', Kto się w opieką', Ojcze
z niebios, Boże Panie', Pod Twą obroną, Ojcze na niebie23. Z nowszych przyto
czę kilkanaście własnych: Światłości wieczna ; Cóż oddam Tobie, Panie', Groma
dzimy sią pospołu', Jezu, chlebie żywy, O Boże, dziąki Ci składamy, O Boże,
przyjmij dary, Przyjmij, Ojcze, hostią białą', Duchu mądrości24; Boże łagodny,
Chwała Bogu', Niebiosa głoszą', Bierzmy udział', Chryste, bądź nam pochwalony,
Chrystus wszedł do nieba ; Jezu, życie mojej duszy, O Jezu Chryste, Panie mój25',
Błogosław, Boże', Do Ciebie, Jezu, przychodzą', Radością jesteś duszy mej26.
Przeważają w nich pochody diatoniczne. Dzięki temu pieśni te cechują się płyn
nością i naturalnością. Tymi przymiotami odznaczają się np. chorały, do któ
rych nawiązuje w swej twórczości J.S. Bach. Pisał je M. Luter bądź przejęte
były z hymnów katolickich, a także z pieśni ludowych27. W pieśniach nie są
wskazane interwały trudne do opanowania, jak np. septyma wielka, kwinta
22 Pan moją mocą i pieśnią...
23 Por. ks. J. S i e d 1 e с к i CM: Śpiewnik kościelny. Wyd. 40. Kraków 2001.
24 J. Ł a ś, S. Z i e m i a ń s к i: Wysławiajmy Pana. Zbiór nowszych pieśni kościelnych z to
warzyszeniem organów. Kraków 1978 i reprint 2005.
25 S. Z i e m i a ń s к i: Śpiewam i gram Bogu. Z. 5. Kraków 1995.
26 I d e m : Śpiewam i gram Bogu. Z. 6. Kraków 2003.
27 Niektóre z nich celowo tworzyli kompozytorzy, tacy jak: H.I. Hassler, S. Scheidt i inni.

zmniejszona (tzw. diabolus in musica). Rozpiętość melodii w pieśniach rzadko
przekracza oktawę. Pieśni kościelne często nawiązują do modalności gregoriań
skich (protus, deuterus, tritus i tetrardus).
Melodie p i o s e n e k są natomiast wprawdzie chwytliwe, ale tonalnie
przeważnie ubogie. Powracają w nich ciągle te same tony, jakby w huśtawce.
Świadczyć o tym może np. piosenka Życie przemija 28, w której występuje
ruch falisty w pochodach sekundowych: e-fis-e-fis-e-fis, następnie
cis-d-cis-d-cis-d i w końcu h-cis-h-cis-h-cis. Funkcje harmoniczne ograniczają
się zwykle do alternacji toniki i dominanty, często sięgają w punkcie kulmina
cyjnym do subdominanty. Piosenki bywają sentymentalne, co wyraża się
w chromatyce, w podwyższonych lub obniżonych interwałach. Jako przykład
może służyć piosenka Idzie noc29, w której występują motywy: a-gis-g, h-b-a,
cis-c-h. Według K. Mrowca za cechy muzyki trywialnej uznaje się „skoki sekstowe i septymowe, stereotypowe sekwencje, sztancowy podział na 4-taktowe
odcinki [...] oklepany punkt kulminacyjny, będący tercją akordu subdominantowego, oraz melodykę mało indywidualną, przypominającą często melodie szla
gierów”30.
Te cechy skupia w sobie piosenka o. A. Duvala Ciągle marzą o Twym nie
bie31. Melodie piosenek charakteryzują się czasem dużymi skokami melodycz
nymi i dużą rozpiętością. Przykładowo ze śpiewnika ks. S. Sierli32 ambitus
piosenki Noc (s. 52) sięga od H do fis1; Tam, gdzie gwiazdy lśnią (s. 53) —
od A do d1', Ku Bogu (s. 55) — od В do as'\ Moja piosenka (s. 80) — od G
do es1-, Przyjaźń Twą zdobyć, Panie — od Fis do c1. Te przykłady można by
mnożyć. Melodie piosenek opierają się często na rozłożonym akordzie. Ilu
struje to melodia piosenki Czekający Bóg (s. 74), która zaczyna się od
rozłożonego akordu G-dur, powtórzonego kilka razy. Niekiedy piosenki są roz
budowane, z wstawkami modulacyjnymi, np. piosenka Przyjdą po nas inni lu
dzie 33 ma tonacje (widoczne w nadpisanych znakach akordowych): D, А, С, E,
B, Es, As, b. Często występuje w nich więcej niż trzy stopnie progresji.
Przykład: Otwórz me oczy ma cztery stopnie progresji34; Radość — moja przy
jaciółka ma trzy sekwencje 4-taktowe, i to jeszcze powtórzone. Piosenka Do
daj odwagi, Panie35 zawiera dwuczłonowy postęp ćwiartkowy, który wchodzi
28 Pan moją mocą i pieśnią..., s. 175.
29 Błogosław, Panie nas. Zebra! i oprać. ks. S. S i e r 1 a. Katowice 1979.
30 K. M r o w i e ć CM: Problematyka wartościowania..., s. 63.
31 Zob. Radość. Śpiewnik dla wychowania i duszpasterstwa młodzieży. Oprać. Ks. J. M a r 
s z a ł e k SDB. Kielce 1995, nr 421, s. 264.
32 Śpiewajcie Panu pieśń nową. Zebrał i oprać. ks. S. S i e r l a. Katowice 1971.
33 Ibidem, s. 96.
34 Zob.: Radość..., nr 339, s. 210; D aj nam nowe życie. Śpiewnik wspólnot odnowy w Duchu
Świętym. [B.m. i r. wyd.], s. 9.
35 Pan moją mocą i pieśnią..., s. 74.

w skład sekwencji wznoszącej się dwukrotnie od g 7 przez a 7 do B7+. W pio
sence z tego samego zbioru: Kochany bracie (s. 164) dwa razy ten sam mo
tyw użyty został w progresji o sekundę wyżej, a następnie o tercję wyżej
i znów o sekundę wyżej.
R y t m i k a p i e ś n i religijnych jest spokojna, w miarę jednolita, umiar
kowana, z nutami o zbliżonej wartości czasowej, choć w niektórych wypadkach
dopuszczalne są rytmy marszowe, np. w hymnach, lub rytmy żywe, np. w kolę
dach. W śpiewach typu gregoriańskiego rytm jest swobodny, ale płynny, dosto
sowany do prozodii tekstu. Biorąc za jednostkę miary ósemkę, znajdujemy tam
grupy dwójkowe lub trójkowe, złożone (w notacji Liber Usualis) z ósemek
i ćwiartek i następujące po sobie swobodnie w zależności od grup akcentowych
w tekście. Rytm powstaje dzięki kolejno po sobie następującym nutom słabym
(arsa) i mocnym (teza). Obecnie usiłuje się przywracać hipotetyczną rytmikę
przedsolesmeńską z grupami triolkowymi, przypominającymi ozdobniki muzyki
bliskowschodniej.
W p i o s e n k a c h rytmika jest urozmaicona i zróżnicowana, z dużą roz
piętością między wartościami nut: od całych nut po szesnastki w jednym utwo
rze. Stosuje się chętnie synkopy, nuty z kropką, rytmy jambiczne. Częste są ryt
my taneczne (tango, walc, fokstrot, polka, samba itp.). Dla zilustrowania tych
zjawisk można podać kilka utworów ze śpiewnika ks. S. Sierli Śpiewajcie Panu
pieśń nową. Piosenka Kochać — to znaczy powstawać (s. 36) ma od początku
synkopy w kadencji przedłużone do 2 taktów, na przemian z nutami punktowa
nymi; Próbują najprościej, jak umiem (s. 50) ma końcówki odcinków synkopowane prawie stale, szczególnie w części durowej, gdzie synkopy są przedłużone.
W piosence Mosty (s. 70) znajdują się co drugi takt synkopy, dalej rytm niere
gularny z przyspieszeniami ósemkowymi obok nut długich z dodatkiem pauzy
półnutowej, częste synkopy następujące szeregowo; Kontynuacja (s. 100) zawie
ra od początku synkopy podwójne, następnie w refrenie nuty wolniejsze, a póź
niej triole ćwiartkowe. Matka (s. 110) zaczyna się od parlando, następnie w re
frenie idą przez cały czas synkopy. Tego typu formy znajdują się prawie
w każdym utworze.

Miejsce i czas wykonywania pieśni i piosenek
Po wskazaniu, z pewnością niewyczerpującym, różnic, które nie zawsze wy
stępują łącznie, czas wrócić do problemu napięć, wspomnianych na początku.
Są one wynikiem odmiennych podejść do celów, jakim ma służyć muzyka reli
gijna. M. Perz w referacie na sympozjum zorganizowanym przez Instytut Muzy

kologii KUL 16— 17 lutego 1989 roku36 wytyczył kilka alternatywnych celów
dla musica sacra :
1) kontynuowanie sprawdzonych tradycją archetypów (pragmatyzm);
2) całkowite podporządkowanie się liturgii, a także dopasowanie się do gu
stów danego środowiska (funkcjonalizm);
3) spełnianie warunków idealistycznego piękna, mierzonego kryteriami elity
(estety zm);
4) skuteczne przekazywanie „treści” modlitwy (hermeneutyzm);
5) bycie czynnikiem integrującym liturgię adekwatnie do antropologii (ontologizm antropologiczny).
Wydaje się, że realistycznymi celami są drugi, czwarty i piąty, tzn. ani tra
dycja nie jest nietykalna, ani nie musi się w liturgii osiągać wygórowanych
ideałów. Muzyka liturgiczna powinna natomiast stanowić integralną część cele
bracji, pomagać w modlitwie oraz zaspokajać potrzeby uczestników liturgiczne
go zgromadzenia.
Dla sprecyzowania przydatnej tu terminologii posłużę się rozróżnieniami,
jakie wprowadził w swoim referacie prof. J. Boogaarts z Utrechtu 19 września
2002 roku na zjeździe Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych w Gród
ku nad Dunajcem37. Wskazał on na trzy rodzaje czynności i form, jakie wystę
pują w życiu człowieka: funkcjonalne, ekspresyjne i monumentalne. Czynności
funkcjonalne to prozaiczne działania służące podtrzymaniu egzystencji człowie
ka. Czynności ekspresyjne stanowią wyraz dążności do komunikowania się
i twórczości. Czynności monumentalne wreszcie służą wyrażeniu rzeczywisto
ści niematerialnych, uznawanych za cenne i transcendentne. Tych sensów nie
powinno się mieszać. Tak np. dom można traktować wyłącznie użytkowo jako
schronienie, estetycznie jako dzieło architekta lub też jako symbol obecności
Boga, gdzie głosi się Jego chwałę. Powrót do roli ekspresyjnej lub, jeszcze go
rzej, funkcjonalnej spowodowałby desakralizację świątyni. Nie powinno się
więc w kościele urządzać wystaw, sprzedawać towarów, wyświetlać filmów,
urządzać koncertów muzyki świeckiej. Podobnie ma się rzecz z muzyką reli
gijną. Nie każdy rodzaj muzyki współgra z sakralnością świątyni. „Ogromnie
ważne jest — stwierdził prelegent — aby formy liturgiczne były dostojne, szla
chetne i bez przesadnego przepychu: nobilis et simplex ”38. Takie są zwykle pie
śni kościelne i liturgiczne. Dokumenty Kościoła starają się regulować te sprawy.
Pewne formy muzyki uznają za liturgiczne, czyli włączone w publiczną cześć
36 M. P e r z : Interpretacje muzycznego „Sacrum" w kontekście polskiej tradycji. W:
Współczesna polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań muzykologii. Zakres poję
ciowy, możliwości badawcze. Red. ks. В. В a r t к i e w i с z, S. D ą b e k, A. Z o ł a. Lublin
1992, s. 28.
37 J. B o o g a a r t s : Liturgia jako przestrzeń dla sztuki muzycznej. „Liturgia Sacra” 2004,
nr 1, s. 113— 117.
38 Ibidem, s. 117.

Bogu, oddawaną za pomocą wybranych przez samego Boga lub przez oficjalne
władze Kościoła czynności i obchody; inne traktują jako obce, nie licujące
z powagą świętych obrzędów.
Instrukcja Musicam sacram z 1967 roku nazywa muzyką liturgiczną taką,
która odznacza się charakterem sakralnym oraz doskonałością formy. Jak już
wspomniałem, nie są to pojęcia dość wyraźne i jasne, stąd łatwo o nieporozu
mienia, różne interpretacje i przesuwanie granic znaczeniowych. Odróżnienia
prof. Boogaartsa mogą tu być pomocne. Muzyka wprawdzie rzadko spełnia
konkretną funkcję, jak np. wycie syren fabrycznych, które oznajmiają koniec
pracy, syren ostrzegających przed nalotem, syren karetek pogotowia, dźwięk
klaksonów aut, dzwonków tramwajowych, sygnały dla niewidomych na skrzy
żowaniach ulic, granie na rogu przez myśliwych lub na trąbkach sygnałówkach przez żołnierzy. Częściej muzyka ma charakter twórczości przeznaczonej
po prostu do słuchania, do wzbudzania uczuć i przeżyć estetycznych. Funkcję
monumentalną, czyli kultową pełni muzyka, jeśli ma na celu oddanie czci
Bogu, podkreślenie wzniosłości liturgii, scalenie uczestników w jedną wspól
notę.
Wprowadzone do liturgii piosenki mogą wprawdzie pełnić funkcję jed
noczącą, ale łatwo mogą też spowodować zastąpienie kierunku pionowego
obrzędów kierunkiem poziomym, społecznym, a także sprawić, że czynności li
turgiczne będą miały charakter ekspresyjny, ich celem będzie wywołanie entu
zjazmu, psychicznego transu, staną się rodzajem rozrywki. To niebezpieczeń
stwo grozi zwłaszcza wtedy, gdy styl piosenek religijnych, tzn. których tekst
wiąże się z religią, przypomina styl piosenek świeckich, spotykanych na dysko
tekach, na masowych imprezach, festiwalach i koncertach rockowych. Tego ro
dzaju piosenki mogą pozbawić liturgię jej wzniosłego charakteru, czyli spowo
dować zagubienie pierwszej z cech muzyki liturgicznej, wymienionej przez
Instrukcję Musicam sacram, choćby same w sobie jako utwory były wartościo
we i porywające. Bogdan Pociej w referacie na wspomnianym już sympozjum
16— 17 lutego 1989 roku ostro skrytykował usiłowania wprowadzania piosenki
religijnej do liturgii: „Współczesne pieśni i piosenki, przeważnie »młodzie
żowe« (»gitarowe«), melodie żenująco banalne, ckliwe, podrygujące, podskakująco-kołyszące (ostatnie popłuczyny po wielkich stylach amerykańskich w tej
dziedzinie — »czarnych« i »białych«). W tych nieszczęsnych »tworach muzycz
nych« towarzyszących liturgii, śpiewanych z większym i mniejszym zapałem,
z osławioną Czarną Madonną — nie czuje się krztyny elementarnego talentu,
owej iskry niezbędnej do napisania dobrej melodii”39.
Na tym tle powstaje pierwszy rodzaj napięcia: i n s t y t u c j a — p a r t y 
z a n t k a . Kościół jako instytucja chce bronić liturgię przed desakralizacją.
39
B. P o c i e j : Czy istnieje dzisiaj w Polsce religijna kultura muzyczna? W: Współczesna
polska religijna kultura muzyczna..., s. 48.

Zrozumiałe jest więc, że takie dokumenty, jak: Instrukcja Musicam sacram
z 1967 roku, Instrukcja Episkopatu Polski z 8 lutego 1979 roku, za którą poszły
zarządzenia i postanowienia 17 synodów diecezjalnych i II Ogólnopolskiego
Synodu Plenarnego (1991— 1999), domagają się w liturgii powagi i dosko
nałości muzyki. W wielu kościołach zaś uprawia się partyzantkę w postaci tzw.
muzyki młodzieżowej, która naśladuje muzykę pop, metal, rap, techno itp.
Drugi rodzaj napięcia powstaje między a u t o n o m i ą s z t u k i a p r a g 
m a t y z m e m d u s z p a s t e r s k i m . Obok wielkich dzieł inspirowanych religią (Penderecki, Kilar, Łuciuk, Świder, Górecki), które ze względów praktycz
nych trudno wbudować w liturgię, pleni się muzyka trywialna oraz kicz.
Trywialna oznacza niewybredną, banalną, sztampową, prostacką, pospolitą.
Kicz zaś charakteryzuje się nieszczerością, usiłowaniem natychmiastowego do
tarcia do odbiorcy, zachwianiem proporcji, sentymentalizmem, przesłodzeniem
(niem.: Verniedlichung). Kicz jest nieautentyczny, obliczony na tanie gusty, staje
się towarem40. Duszpasterze ulegają chęciom dopasowania muzyki do gustów
przeciętnego słuchacza i śpiewaka o niskiej kulturze muzycznej, a przyzwycza
jonego do masowej kultury świeckiej. Wychodzą z założenia, że liturgię trzeba
uwspółcześnić, a więc w muzyce naśladować słynnych idoli i dotrzymywać kro
ku współczesnej'modzie. Idzie się na łatwiznę, aby „przyciągnąć” i ewangelizo
wać młodzież. „O doborze repertuaru liturgicznego decyduje, według laików,
tylko tekst, stąd nierzadko słyszy się powiedzenie: »to są takie pobożne słowa«.
Szybkie nauczenie piosenek religijnych bywa pokusą dla rekolekcjonistów i mi
sjonarzy, którzy chcą po sobie zostawić coś nowego w repertuarze parafial
nym”41. Przeciwstawny i pozytywny pod tym względem jest przykład Jana Po
spieszalskiego, znanego moderatora dyskusji w TV, który wyznał, że pracując
z młodzieżą, zaznajamia ją z muzyką klasyczną i ukazuje jej piękno, przyzwy
czajając ją do form innych niż rozrywkowe, i że spotyka się wśród tej młodzieży
ze zrozumieniem.
Ksiądz R. Tyrała w referacie na sympozjum w Sandomierzu w 2002 roku
dostrzegł w piosence religijnej pewne walory ewangelizacyjne, ale obwarował
jej zastosowanie licznymi warunkami: „Aby piosenka religijna naprawdę stała
się formą ewangelizacji, muszą być spełnione pewne warunki dodatkowe, nad
którymi trzeba świadomie pracować. Te warunki można sprowadzić do jednego,
bo w gruncie rzeczy chodzi o to, jak pisze ks. Blachnicki, »aby piosenka reli
gijna była nie tyle formą angażowania, ile wyrazem zaangażowania. Tylko
o tyle, o ile piosenka będzie wyrazem zaangażowania, stanie się ona także
40 Por. C. D a h l h a u s : Idea muzyki absolutnej i inne studia. Przeł. A. B u c h n e r . Kra
ków 1988, s. 442—467.
41 K. S z a c h o w i e z: Muzyka liturgiczna w parafiach. W: Muzyka religijna w Polsce. Ma
teriały i studia. Red. ks. J. P i к u 1 i k. T. 10: Aktualna sytuacja muzyki religijnej i liturgicznej
w Polsce. Warszawa 1988, s. 45.

formą angażowania, czyli tego, co nazywamy duszpasterstwem lub ewangeliza
cją w sensie aktywnym, przechodnim«”42. Dalej ks. Tyrała wymienia szcze
gółowo owe warunki: „Głos piosenki musi docierać do słuchaczy, musi być
słyszalny; muzyka, melodia i rytm nie mogą zagłuszać treści, jej istoty; słowa
mają być śpiewane wyraźnie i dostatecznie głośno; piosenka musi mieć też
aspekt społeczny, powinna docierać do wspólnoty i tworzyć jedność we
wnętrzną, opartą na jedności osobowej, na prawdzie i miłości; piosenka religij
na nie może być oderwana od grupy, od określonego środowiska”43.
Napięcie występuje także między t r a d y c j ą a a w a n g a r d ą . Trady
cyjne pieśni przeszły pozytywnie próbę czasu, sprawdziły się i weszły do kano
nu śpiewów kościelnych, którego nie potrzebujemy się wstydzić. Muzycy jednak
chcieliby nadać śpiewom nowy wymiar. Pamiętamy z lat siedemdziesiątych
mszę big-beatową Katarzyny Gaertner, którą propagował ksiądz Danielski. Nie
stała się ona jednak mszą wzorcową. Jak dotąd, tradycja przeważa nad nowo
ścią. Awangardę dostrzega się raczej w utworach chóralnych i instrumentalnych
(Paciorkiewicz, Schaeffer, Penderecki, Łuciuk, Świder, A. Brunner, Górecki).
W liturgii dominują pieśni tradycyjne i niektóre nowsze. Profesjonalni kompo
zytorzy rzadko tworzą pieśni liturgiczne. W Śpiewniku liturgicznym 44 A. Nikodemowicz opracował tylko nieszpory, J. Łuciuk skomponował melodie do nie
których hymnów brewiarzowych, wartościową melodię do pieśni o św. Cecylii,
nieco trudniejsze melodie do pieśni o św. Janie Kantym i do pieśni chrzcielnej.
A. Lasoń skomponował, poza melodiami do niektórych hymnów, śpiewną melo
dię do pieśni o św. Kazimierzu oraz na ślub małżeński. G. i A. Krzanowscy,
oprócz kilku melodii do hymnów, ułożyli interesującą melodię do pieśni o św.
Jadwidze. W sumie nie jest to dużo. Repertuar naszych pieśni wzbogaciły dobre
śpiewy z Taize, z melodiami w oryginale do tekstu łacińskiego, które jednak
śpiewa się w przekładzie na język polski.
Aby lepiej zrozumieć przeznaczenie piosenek religijnych, należy rozważyć
kwestię ich pochodzenia. Piosenki religijne z tekstami polskimi są najczęściej
adaptacją śpiewów przeniesionych na nasz teren z krajów zachodnich. W latach
sześćdziesiątych XX wieku dotarła do Polski fala ewangelizacyjnych piosenek
francuskich o. Duvala, o. Cocagnaca, siostry Sourire, ks. R ury’ego. Potem
modne były piosenki ruchu Focolari, Gen verde i Gen rosso (Kiko Argüello),
Vercruysse’a, zespołu „Living Sound”. Miały one na celu dotarcie do środowisk
zdechrystianizowanych. Wiele z tych piosenek zebrał i opublikował w cytowa
nych tu śpiewnikach ks. Stanisław Sierla. W latach osiemdziesiątych minionego
42 R. T y r a ł a : Muzyka liturgiczna w Polsce w świetle posoborowych synodów diecezjal
nych. W: Muzyka i śpiew liturgiczny..., s. 118.
43 Ibidem. Por. F. B l a c h n i c k i : Piosenka religijna a ewangelizacja. „Katecheta” 1970,
nr 14, s. 195— 199.
44 Lublin 1991.

wieku rozpowszechniły się piosenki amerykańskich jezuitów z College St.
Louis. Obecnie przeszczepia się wiele piosenek z krajów anglosaskich, szcze
gólnie z Ameryki, przede wszystkim powstałe w protestanckich ruchach chary
zmatycznych. Mamy je np. w śpiewniku Tchnienie daje Bóg, opublikowanym
przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi w 2001 roku. Podobny
śpiewnik nosi tytuł Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili (bez miejsca
i roku wydania). Popularny śpiewniczek tego ruchu Duch mocą w ą wieje...
przejął tytuł od słów pierwszej piosenki: Rewolucja. Odnotować należy śpiew
nik Laetatus sum. Na pielgrzymkę (Rzym, dla zmylenia cenzury! 1974). Ruch
Światło—Życie, Diakonia Wyzwolenia opublikował w 1979 roku śpiewnik
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pt. Serce wielkie nam daj... Każdy z działów
tego śpiewnika zawiera ideowe wprowadzenie. Świadectwem działalności mu
zycznej michalitów jest śpiewnik pieśni i piosenek religijnych pt. Michael, któ
ry opracował ks. Karol Dąbrowski CSMA (Kraków 1980). Zbiorek pieśni pt.
Cantate Deo ukazał się anonimowo w Warszawie w 1980 roku. Filipin ks.
Lech Gralak opublikował śpiewnik pt. Laudate Dominum, kilkakrotnie wydany
na potrzeby Oratorium św. Filipa Neri (wydanie 3. Radom 1981). Franciszka
nie z Katowic Panewnik wydrukowali w roku 1983 śpiewnik Wspólnoty Nie
pokalanej pt. Communitas. Śpiewnik religijny pt. Królestwo Boże nie ma granic
(Radom 1985) opracował ks. Stanisław Bujnowski, zamieszczając w nim wiele
swoich piosenek. Ojcowie bernardyni rozpowszechnili w roku 1987 śpiewnik
bernardyńskiej oazy rzeszowskiej pt. Alleluja, opracowany przez o. Antoniego
Kluskę OFM. Ksiądz Stanisław Skopiak SDB opublikował śpiewnik pt. Radoś
ni przed Panem, zawierający piosenki z akompaniamentem organów oraz wpro
wadzeniami, niestety bez miejsca i roku wydania. Większość utworów to pio
senki pochodzenia włoskiego, które zaadaptował ks. S. Schmidt SDB.
Oryginalny śpiewnik religijny pt. Jesteś muzyką; Zaśpiewajcie Panu pieśń
nową, dobrze grajcie, a głośno opracował ks. Marek Jagodziński (Radom
1988). W aneksie znalazły się także Jasełka rockowe. Niewiadomego pocho
dzenia jest śpiewniczek pt. Chara, wydany w Krakowie w 1989 roku. W tekś
cie artykułu odwoływaliśmy się do śpiewnika ogłoszonego przez salezjańskie
oratorium, pt. Radość, w opracowaniu ks. Józefa Marszałka (Kielce 1994).
Znalazły się w nim piosenki z poprzednich wydań oraz wybrane z innych
śpiewników. Chciałbym zauważyć, że w każdym zeszycie (1—6, 7. w druku)
mojej publikacji Śpiewam i gram Bogu (Kraków 1989—2003) jest dział piose
nek. Należałoby jeszcze wziąć pod uwagę śpiewniczki dla dzieci, np. Promyki
jutrzenki, śpiewnik Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej Królowej Polski (Katowi
ce Panewniki 1983). Mojego autorstwa, we współpracy z s. Lauretą Gałuszką
OSU, jest śpiewniczek Bóg nas kocha (Kraków 1994). Są to śpiewniki, które
mam pod ręką.
Właściwym miejscem dla piosenek religijnych są pielgrzymki, spotkania
modlitewne ruchów i stowarzyszeń religijnych, festiwale, koncerty, nabożeństwa

paraliturgiczne, czuwania, ogniska na obozach wędrownych itp. Nie powinno
się ich jednak włączać zbyt łatwo w repertuar ściśle liturgiczny. Ocena przydat
ności śpiewów liturgicznych należy do komisji diecezjalnych do spraw muzyki
kościelnej, złożonych z wykształconych liturgistów, mających odpowiednie wy
czucie sakralności.
Ostatni rodzaj napięcia występuje między s a c r u m a p r o f a n u m ,
o czym wzmianki pojawiały się już wcześniej. Zauważyliśmy, że granica mię
dzy pieśnią a piosenką jest płynna. Niekiedy trudno rozstrzygnąć, czy zachowa
no jeszcze odpowiednią powagę i doskonałość formy, czy mamy już do czynie
nia z trywialnością i kiczem. Trudno np. odmówić powagi kanonom z Taize,
choć śpiewa je chętnie młodzież. Ale piosenki s. Gołaszewskiej czy Bułata
Okudżawy, choć przyjemne i refleksyjne, nie wydają się przystające do liturgii.

Podsumowanie
Przysłowie łacińskie mówi: De gustibus non est disputandum (o gustach się
nie dyskutuje). Z powodu nieostrości pojęć i różnorodności gustów dyskusja nad
właściwym repertuarem śpiewów kościelnych trwała i trwać będzie. Już w 1982
roku „Ruch Muzyczny” zainicjował debatę nad stanem muzyki kościelnej
w Polsce. Ogólny wniosek tej polemiki brzmiał: trwa okres upadku muzyki ko
ścielnej. W tym duchu podjął temat ks. B. Bartkowski TS, publikując na łamach
„Gościa Niedzielnego” w 1984 roku wiele artykułów na temat napięcia sacrum
— profanum w muzyce liturgicznej. Podkreślił odmienność tej muzyki, która
musi wyrazić treści nadprzyrodzone, aby harmonizować z liturgią. Słusznie za
uważył, że muzyka nie stanie się sakralną przez samo włączenie jej w liturgię.
Raczej odwrotnie — muzyka o charakterze świeckim desakralizuje liturgię. Ko
pernik odkrył prawo, że moneta gorsza wypiera lepszą, nie należy się zatem
dziwić, że piosenki wypierają pieśni. Należy jednak tę prawidłowość ograniczyć
i w celu zachowania sakralności liturgii nie włączać w nią czegoś, co jest jej
obce. Aby jednak nie kończyć pesymistycznie, przyznajmy, że repertuar pieśni
kościelnych i liturgicznych obecnie jest dość bogaty i stale się powiększa. Po
wiedzmy też, co należy w tej dziedzinie pozytywnego czynić. Otóż trzeba
z pietyzmem odnosić się do wartościowych utworów muzyki kościelnej, two
rzyć nowe pieśni nadające się do wykorzystania w liturgii oraz kształtować gu
sty śpiewających i słuchających muzyki religijnej. Mody na piosenki, także reli
gijne, są zmienne, ale piękne pieśni kościelne i liturgiczne, poddane próbie
czasu, potrafią się obronić i spełnić swą ważną funkcję w liturgii.

Stanisław Ziemiański

Religious hymns and songs
Summary
Despite the fact that the Instructions o f the Polish Episcopate On Liturgical Music after the
Vatican Council II (February 8, 1979), do not allow singing religious songs during the Liturgy,
those responsible for the repertoire o f songs often cross the borders of what is allowed, justifying
it with pastoral arguments and, above all, the necessity o f attracting the youth to the church.
A misunderstood necessity of inculturation brings about a danger o f taking religious values for
granted and restricting their role to that of entertainment.
Although a certain church committee decides about the repertoire o f liturgical singing, their
intuition is not enough. That is why other criteria allowing for a distinction between lieder from
songs should be taken into account. This article presents a characteristic o f both. The presentation
was based on three different aspects, i.e. text, melody and rhythm.
In the hymn texts, the existential element is usually subordinate to the vertical dimension, i.e.
a relation with God. The language and style are relatively simple and understandable. In the song
texts, most o f the onus falls on the horizontal dimension, namely every-day life situations and
personal experiences. The poetics is based on loose associations, contrasts, mysterious metaphors
and unexpected points. The hymn melody is solemn, dignified and modest. It is flowing and na
tural. The songs are often sentimental, occasionally developed, and have a wide ambitus reaching
as far as undecimes. They make use of numerous progressions, abrupt changes and wavy move
ments, often making use o f a subdominant third. The rhythmicity of religious hymns is quiet, rel
atively homogeneous, moderate, with the music o f similar time value. An exception to the rule
constitutes some o f the carols, pastorals or Easter hymns. The rhythmicity o f songs is varied and
diversified, with a long music duration span. Syncopes, itimised and iambic rhythms as well as
lively and dance rhythms are used.
Basing on a distinction between functional, expressive and monumental works made by Prof
Boogaarts from Utrecht, at the convention o f Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych in
Gródek, 2002 (the Asssociation of Polish Church Musicians), the author of this article claims that
the liturgical music should suit the monumental style, far from being restricted to the expressive
one used for the sake o f entertainment, arousing enthusiasm, or mental trance. Next, the author
discusses several other problems in relation to the opinion delivered by Rev. Joachim Waloszek
from Opole, who enumerated a series o f “conflicts” concerning the practices o f singing in the
church. These are the conflicts between the institution and the guerillas, the autonomy of art and
pastoral pragmatism, tradition and avant-garde, and finally, between “the sacred and the profane”.
As a conclusion, the author states that due to the fuzziness o f the terms and a variety o f ta
stes a discussion on the proper repertoire o f church singing is difficult. Against all odds, a di
stinction should be drawn between hymns and songs as music does not become sacred having
been incorporated into the Liturgy. Similarly, secular music does not de-secralize the Liturgy. The
right place for religious songs are pilgrimage, prayer meetings o f groups, movements and reli
gious associations, religious song festivals, concerts, vigils and bonfires at camping trips. Positive
actions should be undertaken to preserve the tradition and propagate new quality religious hymns,
as well as make an attempt to shape tastes and musical abilities o f the Liturgy participants.

Stanisław Ziemiański

Der Kirchengesang und die Religionslieder
Zusammenfassung
Obwohl es laut der Instruktion des Polnischen Episkopates Von der liturgischen Musik nach
dem II. Vatikanischen Konzil (8.II.1979) streng verboten ist, „während einer Liturgie Religionslie
der aufzuführen”, überschreiten oft die für liturgisches Repertoire Verantwortlichen die zulässigen
Grenzen, weil sie die Meinung vertreten, sie wollten — den Seelsorgerpflichten gemäß — die Ju
gendlichen an die Kirche anziehen. So falsch gemeinte Inkulturation zieht nach sich die Gefahr,
dass die zu einer Alltäglichkeit herabgezogenen Religionswerte auf eine Unterhaltung reduziert
werden können.
Die Auswahl des bestimmten liturgischen Gesangs gehört zu entsprechenden Kirchenkom
missionen, die den Sinn fürs Sakrale haben und über erforderliche Wahlkriterien verfügen sollen.
Im vorliegenden Artikel wurden sowohl der Kirchengesang wie auch Religionslieder hinsichtlich
drei Kriterien: Text, Melodie und Rhythmus charakterisiert.
In den Texten des Kirchengesangs wird das existentiale Element meist dem „vertikalen” Aus
maß, d.h. der Beziehung zum Gott, unterordnet. Die Sprache und der Stil sind relativ einfach und
allgemein verständlich. In den Texten der Religionslieder dagegen wird die größte Bedeutung den
„horizontalen” Gelegenheiten, den Lebenssituationen und eigenen Erlebnissen beigemessen. Ihre
Poetik beruht auf lockeren Assoziationen, Kontrasten, rätselhaften Metaphern und unerwarteten
Pointen. Die Melodien des Kirchengesangs zeichnen sich durch Ernst, Würde und Bescheidenheit
aus, sie sind fließend und klingen sehr natürlich. Die Melodien der Lieder dagegen sind häufig
schmalzig und entwickelt, mit weitem Ambitus (bis zur Undezime), enthalten zahlreiche Pro
gressionen, große Sprünge und manchmal auch wellige Bewegung; nicht selten erscheint eine
Terz der Subdominante. Die Rhythmik des Kirchengesangs ist ruhig und relativ einheitlich, mit
Noten vom ähnlichen Zeitwert. Eine Ausnahme bilden manche Weichnachts- und Schäferlieder
oder Osterlieder. Bei Religionsliedern haben wir mit abwechslungsreicher und differenzierter
Rhythmik als auch mit großem Umfang der Notenlängen zu tun. Es werden hier gern Synkopen,
punktierte und jambische Rhythmen und beschwingte Tanzrhythmen angewandt.
An der im Jahre 2002 in Gródek am Dunajec-Fluss stattgefundenen Versammlung der Gesell
schaft der Polnischen Kirchenmusiker hat Prof. Boogaarts aus Utrecht zwischen den funktioneilen,
expressiven und monumentalen Funktionen der liturgischen Musik unterschieden. Sich darauf
stützend fordert der Verfasser des vorliegenden Artikels, dass die liturgische Musik eher dem mo
numentalen Stil entspreche, statt nur auf eine expressive Tätigkeit zurückgeführt werden, um B e
geisterung auslösen, in Trance fallen oder die Hörer zu amüsieren. In Bezug auf die Aussage des
Priesters Dr. Joachim Waloszek aus Oppeln, der auf bestimmte mit der Kirchengesangspraxis ver
bundene Probleme hingewiesen hat, befasst sich der Verfasser mit bestimmten Anspannungen zw i
schen: „der Institution und dem Partisanenkrieg”, „der Autonomie der Kunst und dem
seelsorgerischen Pragmatismus”, „der Tradition und der Avantgarde”, „sacrum und profanum".
Zusammenfassend stellt der Verfasser fest, dass es sehr schwer ist, über das richtige Repertoire
des Kirchengesangs zu diskutieren; die begriffe „Kirchengesang” und „Religionslied” sind zwar un
scharfe Begriffe und die Geschmäcke der einzelnen Menschen sind doch verschieden. Man sollte je
doch zwischen dem Gesang und den Liedern unterschieden, denn die Musik wird sakral nicht nur da
durch, dass sie in die Liturgie aufgenommen wird, und die säkulare Musik die Liturgie in gewissem
Maße entsakralisieren kann. Religionslieder können schon ruhig die Pilgerfahrten, Bettetreffen von
verschiedenen Religionsvereinen, Religionsmusikfeste, Konzerte, Wachen, Wandergruppen u. dgl.
begleiten. Man sollte sich aber Mühe machen, neue wertvolle Kirchenlieder zu verbreiten und gleich
zeitig den Geschmack und die Gesangfähigkeiten der Liturgieteilnehmer zu bilden.

Elementy sakralne w wybranych utworach
polskich kompozytorów współczesnych

Geneza wybranych utworów
i podstawowe stwierdzenia analityczne
„Bóg pozostaje zawsze poza zasięgiem zmysłów. Tak samo najgłębsza rze
czywistość rzeczy pozostaje poza zasięgiem zmysłów. Ale nasze dzieła arty
styczne otwierają się jak znaki na tę niewidzialną rzeczywistość” 1, mówił
Ojciec Święty Jan Paweł II do artystów w 1985 roku.
Zdaniem Mieczysława Tomaszewskiego, powrót „po latach” do tradycji sa
kralnej w twórczości czołowych polskich kompozytorów, zapoczątkowany przez
Krzysztofa Pendereckiego, był aktem nie tylko artystycznym. „Rzec można, że
w tym rodzaju muzyki w sferę konstytutywnych właściwości dzieła wróciły
chyba wszystkie te wcześniej zagubione” w czasie awangardy i pogoni za no
wością — określane przez autora jako wartości „humanistyczne i duchowe”2.
Pod koniec lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych dwudziestego stu
lecia polscy kompozytorzy opracowują utwory o charakterze sakralnym i sakralno-patriotycznym, stanowiące w pewnym sensie reakcję na zewnętrzne wy
darzenia historyczne i polityczne. Szczególne znaczenie w tym kontekście ma
twórczość zainspirowana wyborem papieża Polaka. Na ten doniosły i radosny
' J a n P a w e ł II: Homilia wygłoszona w czasie Mszy świętej dla artystów. Bruksela, 20
maja 1985. W: I de m: Wiara i kultura. Rzym— Lublin 1988, s. 279.
2
Por. M. T o m a s z e w s k i : Muzyka w poszukiwaniu wartości zasłoniętych i zagubio
nych. Tekst wygłoszony na Międzynarodowej Sesji Naukowej pt. Duchowość Europy Środkowej
w muzyce końca XX w. Akademia Muzyczna. Kraków 2000.

fakt niemal momentalnie zareagowali czołowi polscy kompozytorzy: w kraju
Henryk Mikołaj Górecki, który zadedykował Ojcu Świętemu swój psalm Be
atus vir (utwór zamówił jeszcze kardynał Karol Wojtyła na uczczenie 900-lecia
męczeńskiej śmierci św. Stanisława biskupa), oraz Krzysztof Penderecki, a na
emigracji Roman Palester, którzy z myślą o polskim papieżu skomponowali
utwory oparte na tekście dziękczynnego hymnu Te Deum laudamus. Te trzy
utwory — Beatus vir. Psalm op. 38 Henryka Mikołaja Góreckiego, Te Deum
Krzysztofa Pendereckiego i Hymnus pro gratiarum actione {Te Deum) Romana
Palestra — są przedmiotem niniejszego artykułu. Przy takim wyborze wzięto
pod uwagę przede wszystkim doniosłość artystyczną, a także wspólny czas
i okoliczności powstania utworów, co daje możliwość porównania indywidual
nego podejścia do problemu „sacrum w muzyce” w twórczości najwybitniej
szych polskich kompozytorów, prezentujących odmienny styl i język dźwię
kowy.
Ukończone w 1979 roku Beatus vir H.M. Góreckiego należy umiejscowić
w kontekście innych dzieł kompozytora tego okresu (między innymi A d Matrem
op. 29, II Symfonia op. 31, III Symfonia op. 36), który Krzysztof Droba nazwał
„fazą twórczości religijnej”3. Pod względem muzycznym utwory kompozytora
z tych lat cechuje powrót do neotonalnego i neomodalnego języka dźwięko
wego, maksymalna redukcja środków („materiałowe minimum”4 — jak pisze
K. Droba) a zarazem wielka siła żarliwej, romantycznej ekspresji.
Również Te Deum Krzysztofa Pendereckiego jest kolejnym krokiem na dro
dze „powrotu do tradycji”, którą w twórczości kompozytora i w ogóle w muzy
ce polskiej rozpoczęła Pasja według św. Łukasza. Te Deum bywa najczęściej
identyfikowane w kontekście utworów Pendereckiego powstałych na przełomie
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w których zaznaczył się idiom postromantyczny (począwszy od Raju utraconego, przez II Symfonią, Koncert skrzyp
cowy, na Polskim requiem kończąc). Jak pisze Mieczysław Tomaszewski, twór
czość kompozytora z tego okresu charakteryzuje monumentalny, „ekstensywny”
charakter, „naturalna narracja oparta na zasadach logiki neotonalnej” oraz
„idiom quasi tematyczny”5.
W odróżnieniu od Góreckiego i Pendereckiego Roman Palester rzadko się
gał w swej twórczości po tematykę religijną. Hymnus pro gratiarum actione {Te
Deum) to pierwsze od czasu Missa brevis (pochodzącej z 1951 roku) dzieło
kompozytora oparte na religijnym, liturgicznym tekście i, jak się później oka
zało — ostatnie. Według Zofii Helman Hymnus pro gratiarum actione należy,
3 K. D r o b a : Górecki. W: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna efg. Red.
E. D z i ę b o w s k a . Kraków 1987, s. 429.
4 Ibidem.
s Por. M. T o m a s z e w s k i : Krzysztof Penderecki i je g o muzyka. Cztery eseje. Kraków
1994, s. 40.

obok między innymi V Symfonii, do ostatniej fazy twórczej Palestra, rozpoczy
nającej się około 1972 roku, którą charakteryzuje synteza doświadczeń i styl
sytuujący się między awangardą a tradycją6. Sam Palester stwierdził, że Te
Deum „przynosi powrót w świat diatoniki”7, co wiąże się z wykorzystaniem
w utworze cytatu początku oryginalnej, chorałowej melodii hymnu Te Deum
laudamus. Jednak ów powrót do tradycyjnego języka dźwiękowego dokonuje
się tu w stopniu minimalnym; w zdecydowanie większej części utworu panuje
bowiem typowa dla wcześniejszej twórczości kompozytora postserialna dwunastotonowość i dysonansowość.

Elementy sakralne
Rola łaciny i źródeł liturgicznych
Podstawowy problem, który powstaje w trakcie analizy „wielkiej” twórczo
ści religijnej, stanowi pytanie o to, jak inspiracja, temat, „przenosi się” na mu
zykę, czyli co decyduje o tym, że dany utwór odbieramy jako sakralny. Należy
więc — posługując się stwierdzeniem Thrasybulosa Georgiadesa — podjąć pró
bę odnalezienia „elementów sakralnych” w Beatus vir Góreckiego, Te Deum
Pendereckiego i w Te Deum Palestra8.
Dla Georgiadesa główym — i właściwie jedynym — „elementem sakral
nym” w muzyce jest jej związek z religijnym słowem9. Wykorzystane w utwo
rach teksty: wersety psalmów w Beatus vir i hymn Te Deum w utworach Pende
reckiego i Palestra, nawiązują bezpośrednio do liturgii Kościoła. Ogromne
znaczenie ma w tym kontekście zastosowanie języka łacińskiego, odnoszącego
się do uniwersalnie pojmowanej tradycji kościelnej. Na szczególną, „uwznioślającą” funkcję, jaką może spełniać ten język w utworach inspirowanych religią, zwracali niejednokrotnie uwagę różni kompozytorzy i badacze. Igor Stra
wiński w swoich Kronikach podkreślał nieprzypadkowe zastosowanie łaciny
w Symfonii Psalmów i Królu Edypie10. Jak pisze Regina Chłopicka o twórczości
Pendereckiego: „W utworach o tematyce religijnej, których podstawą są teksty
6 Por. Z. H e 1 m a n: Roman Palester. Twórca i dzieło. Kraków 1999, s. 259.
7 W ojczyźnie po 34 latach. Z R. Palestrem rozmawia L. Polony. „Tygodnik Powszechny”
1983, nr 42, s. 6.
8 Th. G e o r g i a d e s : Sakral und profan in der Musik. München 1960, s. 101— 103.
9 Por. ibidem.
10 I. S t r a w i n s k i : Kroniki mego życia. Tłum. J. K y d r y ń s k i . Kraków 1974, s. 120—
121, cyt. wg: A. J a r z ę b s k a : Inspiracja religijna w utworach serialnych Igora Strawińskiego.
W: Inspiracje w muzyce XX w. Warszawa 1993, s. 161.

liturgiczne, bardzo ważną rolę pełni zachowanie oryginalnego języka. [...] Ma
to duże znaczenie, gdyż język obrzędowy, martwy, stwarza pewien szczególny
dystans w stosunku do tego, co potoczne, ułatwia otwarcie się na wymiar sa
kralny, podkreśla misteryjny charakter utworów” 11.
W Te Deum Romana Palestra, odwołanie się do liturgii nie ogranicza się je
dynie do wykorzystania liturgicznego, łacińskiego tekstu; kompozytor cytuje
oryginalną, chorałową melodię hymnu, jak gdyby przenosząc słuchacza w wy
miar obrzędowy. W utworach Góreckiego i Pendereckiego także można odna
leźć — choć już nie tak jawne — podobne odwołania, zwłaszcza dzięki wyko
rzystaniu w niektórych odcinkach nawiązującego do chorału typu melodyki, co
w partyturze Pendereckiego dodatkowo jest „podkreślone” przez wprowadzenie
fragmentów monodycznych12.

„Momenty epifaniczne”. Redukcja środków
Mieczysław Tomaszewski pisze: „W materii muzycznej utworów może wy
stąpić spór — czy walka — tego, co profaniczne, z tym, co sakralne. Muzykę
wypełniającą ramy Scherza h-moll Fryderyka Chopina określano mianem dzi
kiej, buntowniczej, a nawet demonicznej. I n a g l e [podkreślenie — K.K.],
w środku utworu, pojawia się cudownie spokojna, piękna kolęda Lulajże Jezuniu — właśnie ów przekaz niemal z innego świata” 13. Ten „moment objawie
nia” — „moment epifaniczny” 14 — jak to określa Tomaszewski, nierozerwalnie
wiąże się z doświadczeniem sacrum. Pojawia się często nagle, jako „coś
zupełnie innego” od tego, co było wcześniej, i przychodzi jakby „z zewnątrz”,
„spoza”, nie jest uwikłane w spory i zmagania, które są często charakterystycz
ne dla profanum. Typowe dla „momentu epifanicznego” jest odwołanie się do
jakiegoś charakterystycznego „idiomu” kojarzącego się z sakralnością. Jak pisze
Tomaszewski, chodzi tu o „kulminacje tworzone przez »objawienie się«
w utworze (niespodziewane, lecz przygotowane) muzyki obdarzonej głęboką
treścią symboliczną”15. Taki moment „objawiający się” to dla autora między in
nymi fragment pieśni Boże coś Polską, wprowadzony w „złotym środku” Te
Deum Pendereckiego. „Nie można było — mówi Tomaszewski — pisząc

11 R. С hł o p i e k a : Krzysztofa Pendereckiego twórczość religijna. W: Muzyka religijna
w Polsce. M ateriały i studia. Red. ks. J. P i к u 1 i k. T. 10. Warszawa 1988, s. 26.
12 Por. К. P e n d e r e c k i : Te Deum Studen-und D irigierpartitur ED 7107, Schott's Söhne.
Mainz 1980, s. 15.
13 Sacrum i profanum w muzyce. Z prof. M. Tomaszewskim rozmawia M. Janicka-Slysz.
„Maszkaron” 2000, styczeń, luty, marzec, s. 3.
14 Ibidem.
15 M. T o m a s z e w s k i : Krzysztof Penderecki i jeg o muzyka..., s. 17.

w roku 1980 Te Deum, jaśniej wyrazić sensu swego przesłania, niż każąc
w kulminacji utworu zabrzmieć da lontano pieśni Boże coś Polską"16.
Jednak samo wprowadzenie lub odwołanie się do muzyki zaistniałej wcze
śniej nie wystarczy, aby można było mówić o „momencie epifanicznym”. Dla
ukonstytuowania się „momentu objawiającego” czy, jak to nazywa Władysław
Stróżewski, „fenomenu sacrum ” 17, konieczna jest bowiem jeszcze redukcja,
a nawet — jak sugeruje Stróżewski — wymagane są ascetyzm i przeźroczystość
środków, niemal „wycofanie” muzyki. Według Rudolfa Otto w ,języku dźwię
ków” istnieje tylko jeden bezpośredni środek „przedstawiania” czy „wyrażania”
świętości — milczenie18. We wszystkich prezentowanych utworach „momenty
epifaniczne” utrzymane są w dynamice piano lub pianissimo, następuje w nich
ograniczenie obsady i faktury — najczęściej do chóru a cappella, wiodąca rola
przypada zwykle uproszczonej melodyce, a podstawę organizacji materiału
dźwiękowego stanowi gMasi-tonalność (Penderecki) lub modalność (Górecki).
Niemałą rolę odgrywa tu także kontrast. Śpiew chóru a cappella w dynamice
pp — Boże coś Polską — wprowadzony został w trakcie burzliwej części środ
kowej Te Deum Pendereckiego. W kontekście dynamicznej, niekiedy wręcz dra
matycznej „akcji” muzyki ten spokojny fragment rzeczywiście jest odbierany
jako „otwarcie perspektywy” w inną rzeczywistość.
W Beatus vir jako „moment epifaniczny” może być traktowany końcowy
śpiew chóru Gustate et vide te, Beatus vir. Kompozytor, opierając fragment na
charakterystycznej melodyce, nawiązującej do chorałowej psalmodii, oraz na
prostej „funkcyjno-modalnej” harmonice, odwołał się do głęboko zakorzenionej
muzycznej tradycji kościelnej, zarówno uniwersalnej, jak i ludowej, polskiej.
Oddziaływanie tego fragmentu podkreśla kontrast — choć innego rodzaju niż
w dziele Pendereckiego. W Beatus vir polega on przede wszystkim na różnicy
ekspresji. W przeważającej części Psalmu ekspresja jest romantycznie żarliwa
(określenia eon massima passione, eon massima espressione), co łączy się
z modlitewnym, błagalnym lub chwalebnym tekstem. W końcowym Gustate et
videte pojawiający się po raz pierwszy w utworze śpiew chóru a cappella przy
nosi jakby uspokojenie, pogodną refleksję — być może modlitwa została
wysłuchana19.
W Te Deum Palestra można również mówić o „momencie epifanicznym” —
lecz innego rodzaju niż w pozostałych dwóch prezentowanych utworach. Łączy
się on tu z cytatem chorałowej melodii hymnu Te Deum laudamus. W utworze
melodia hymnu pojawia się dwukrotnie: we wstępie utworu jako potężna —
16 Ibidem, s. 90.
17 Por. W. S t r ó ż e w s k i : O możliwości sacrum w sztuce. W: Sacrum i sztuka. Oprać.
N. С i e ś 1 i ń s к a. Kraków 1989, s. 31.
18 R. O 11 o: Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów
racjonalnych. Tłum. B. K u p i s . Warszawa 1968, s. 105.
19 H.M. G ó r e c k i : Beatus vir. Psalm. Partytura. Kraków, PWM 1982, s. 64.

można by rzec — introdukcja, oraz w końcowej części dzieła, gdzie wyłania
się ona z dwunastotonowych linii. Jako „moment objawiający” funkcjonuje
właśnie ten drugi pokaz cytatu — owa pojawiająca się stopniowo w kolejnych
głosach diatoniczna melodia jest odbierana jako coś „zupełnie innego” od postserialnego języka utworu, a jednocześnie wspaniale w tym momencie z nim
współgrającego. W Te Deum Palestra „moment epifaniczny” ma więc charakter
jakby krótkiego „przebłysku”; chorałowa fraza pojawia się w kolejnych głosach
tylko na chwilę, nie pozwalając się w pełni uchwycić20.

Czas i przestrzeń sakralna
„Z sacrum integralnie wiąże się pojęcie »przeniesienia« — twierdzi Toma
szewski. Przeniesienie oznacza wyjęcie z czasu i z miejsca”21. Problem czasu
często pojawia się w dyskusjach na temat sacrum w muzyce. Mierzalny, wy
mierny czas jest cechą rzeczywistości ziemskiej. Z rzeczywistością duchową
wiąże się, różnie określany, „inny czas” — powtarzalny, odwracalny — jak to
określa Mircea Eliade: „czas sakralny”22, czas „zastygły”, brak czasu, ponad
czasowa wieczność, tajemnica niekończącego się trwania... Badacze są zgodni,
że wyrażeniu sacrum służy zwykle „zatrzymanie” biegu zdarzeń muzycznych
przez — jak uważa Tomaszewski — pozbawienie muzyki określonego metrum
bądź przez „absolutną prawidłowość czasu” (tak jak w chorałach Bacha)23 oraz
przez zwolnione, spokojne tempo24.
„Nie znam w całym naszym stuleciu muzyki, która by dawała tak wielką su
gestię trwania — trwałości istnienia”, pisał o Beatus vir Góreckiego Bohdan Po
ciej25. W pracach dotyczących twórczości Góreckiego zagadnienie czasu często
powraca. Według badaczy w wielu dziełach twórcy Symfonii pieśni żałosnych —
także w Beatus vir — następuje „zatrzymanie czasu” (K. Droba), „sakralizacja
czasu” (M. Gąsiorowska), „odczucie wieczności” (D. Dywańska)26. W Beatus
20 Por. początek hymnu Te Deum laudamus (w Graduate Romanum)-, R. P a l e s t e r : Hym
nus pro gratiarum actione (Te Deum). Partytura. Kraków, PWM 1983, początek hymnu i s. 97.
21 Sacrum i profanum w muzyce...
22 Por. M. E l i a d e : Sacrum i profanum. O istocie religijności. Tłum. W. R e s z к e. War
szawa 1999, s. 55 i n.
23 M. T o m a s z e w s k i : Muzyka i sacrum. Wykład wygłoszony w ramach Wprowadzenia
do teorii Wort-Tonu. Akademia Muzyczna, Kraków 25 maja 2000 — tekst nieautoryzowany.
24 Por. Sacrum i profanum w muzyce...-, M. P i o t r o w s k a : Muzyka i epifania. W: Księga
pamiątkowa poświęcona pamięci ks. Karola Mrowca. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1987,
T. 34, z. 7, s. 20.
25 B. P o c i e j : Henryka Mikołaja Góreckiego „Psalm ”. „Tygodnik Powszechny” 1980,
nr 16, s. 6.
26 Por. K. D r o b a : Droga do sensu tragicznego. „Ruch Muzyczny” 1978, nr 15, s. 3;
M. G ą s i o r o w s k a : Czas zatrzymany Henryka Góreckiego. „Ruch Muzyczny” 1983, nr 25,

vir wrażenie „zatrzymania czasu” osiąga się dzięki maksymalnej oszczędności
materiału, ciągłej powtarzalności, wolnemu tempu i płynnym zmianom agogicznym, oraz stałemu powrotowi do jednego dźwięku, współbrzmienia. „Dla muzy
ki sakralnej Góreckiego — pisze Pociej — znamienny jest nie tyle rozwój (przetworzeniowo-dynamiczno-ewolucyjny, właściwy tradycjom muzyki Zachodu),
ile ciągły nawrót do tego samego”27.
W nieco inny sposób do problemu czasu podchodzą w swych utworach Pen
derecki i Palester. Owo „zatrzymanie czasu” występuje tu jedynie w wyróżnio
nych momentach — w Te Deum Pendereckiego we fragmentach quasi-cho
rałowych oraz w kulminacji z cytatem Boże coś Polskę;, u Palestra w niektórych
fragmentach kontemplacyjnych. W odcinkach tych efekt „zatrzymania czasu”
osiągnięty został — podobnie jak w Beatus vir — z jednej strony za pomocą
wolnego, jakby „rozciągniętego” tempa, a z drugiej, przez ograniczenie mate
riału i intensywności brzmienia najczęściej do głosów wokalnych a cappella.

Indywidualny typ religijności
Według Mieczysława Tomaszewskiego problem związków muzyki z sacrum
jest tak samo wieloaspektowy jak wieloaspektowe pojęcie sacrum. Poszczegól
ne „cechy” sacrum i uczucia, jakie wywołuje w człowieku zetknięcie się ze
świętością (np. doskonałość, tajemniczość, lęk), mogą uzyskać swój wyraz
w muzyce dzięki różnym środkom. W duchowości chrześcijańskiej, która stano
wi kolebkę kultury, a więc i muzyki Zachodu, sacrum wiąże się z relacją
człowieka do osobowego Boga. W tym kontekście znamię sacrum mają dzieła
będące wyrazem religijności, która, jak zauważył Tomaszewski, może się prze
jawiać w różny sposób i mieć odmienny charakter (np. religijność racjonalna,
emocjonalna, fideistyczna, mistyczna)28. Sakralność w Beatus vir Góreckiego,
Te Deum Pendereckiego i Te Deum Palestra pomimo wszystkich podobieństw
oraz „punktów stycznych” ma w każdym z tych utworów inny „odcień”.
W kompozycji Góreckiego element sakralny łączy się ściśle z tradycją muzyki
ludowej i kościelnej, których „duchem” przesycone jest Beatus vir. Próbując dookreślić typ religijności dominujący w utworze — wykorzystując do tego celu
klasyfikację Mieczysława Tomaszewskiego29 — nie znajdziemy odpowiedzi
łatwych. To religijność „konwencjonalna”, bo zakorzeniona w tradycji, niekiedy
s. 4; D. D у w a ń s к a: I wszystko je s t zawsze teraz — Archetyp — Symbol — Sacrum. „Beatus
vir" H.M. Góreckiego. W: Inspiracje w muzyce XX w. Warszawa 1993, s. 178.
27 B. P o c i e j : Sacrum w polskiej muzyce współczesnej. W: Przemiany techniki dźwiękowej,
stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70. Red. L. P o l o n y . Kraków 1986, s. 54— 55.
28 List Ojca Świętego Jana Pawia II do artystów. „Niedziela” 1999, nr 11, s. 34.
29 M. T o m a s z e w s k i : Romantyczna pieśń religijna: od „Credo" p o „Confiteor". W:
I d e m : Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną. Kraków 1997, s. 180— 188.

„fideistyczna” — oczywista i naturalna, niekiedy „refleksyjna” — poszukująca.
Jednak zawsze to na swój sposób religijność „afirmacyjna” — pokorna.
Jeżeli za Georgiadesem przyjmiemy, że w muzyce element „materialny”,
czysto dźwiękowy, jest profaniczny, to — mówiąc metaforycznie — w muzyce
Góreckiego sacrum „przenika” profanum-, sakralność sugerują same środki mu
zyczne.
Sakralność w Te Deum Pendereckiego z jednej strony nabiera cech religijno
ści narodowej (cytat Boże coś Polską), z drugiej — wynika jednak ze spojrzenia
subiektywnego i indywidualnego. Aspekt sakralny występuje zarówno we frag
mentach pełnych blasku i siły brzmienia, w momentach niemal ekstatycznych
„uniesień”, dramatycznych spięć, jak i w częściach kontemplacyjnych czy wręcz
„mistycznych”, tajemniczych. W dziele odsłania się idea religijności świadomej
swej tradycji, lecz jednocześnie poszukującej i pytającej. To religijność „reflek
syjna”, a czasem „buntownicza”, protestująca, jak pisze Tomaszewski, „wyni
kająca z wrażliwości (lub nadwrażliwości); z uświadomienia sobie ograniczeń
kondycji ludzkiej”30. Charakterystyczny jest element walki, rozterki; w utworze
Pendereckiego sacrum jakby zmaga się z profanum 31.
Te Deum Palestra charakteryzuje sakralność „surowa” i uniwersalna — wy
nikająca z języka brzmieniowego i specyficznie w jego kontekście „brzmiącej”
łaciny, zakorzeniona w tradycji liturgicznej dzięki wykorzystaniu chorałowego
cytatu hymnu, a zarazem kładąca nacisk na nowoczesność i aktualność. Z utwo
ru „wyłania” się obraz wiary powszechnej, wiary Kościoła jako wspólnoty
wiernych, a nie wiary jednostki (w obsadzie utworu występują trzy chóry, nato
miast brak solistów). Jest to religijność na swój sposób „konwencjonalna”, któ
ra, jak pisze Tomaszewski, „wyrasta z potrzeby poczucia przynależności do na
turalnego środowiska. Dialog z Bogiem dzieje się bardziej z pozycji My niż
z pozycji Ja"32. Można dzieło Palestra „przyporządkować” do klasyfikacji Boh
dana Pocieja: taki „współczesny [...] modus muzyki religijnej okazuje się zaska
kująco zbieżny z tym średniowiecznym, muzycznie wytrawionym modelem reli
gijności, jaki panował w XIII (organum) i XIV w. (Msza Notre Dame
Guillaume’a de Machauta)”33.
Wracając do Georgiadesa — można powiedzieć, że w utworze Palestra war
tość sacrum nadbudowuje się jakby „nad” materiałowym profanum-, sakralność
pojawia się jako cecha wynikająca z całości słowno-muzycznej utworu.
Trzy dzieła — Beatus vir Henryka Mikołaja Góreckiego, Te Deum Krzysz
tofa Pendereckiego, Hymnus pro gratiarum actione Romana Palestra — to trzy
30 Ibidem, s. 188.
31 Por. I d e m : K rzysztof Penderecki i je g o muzyka..., s. 11; R. С h 1 o p i с к a: Krzysztofa
Pendereckiego twórczość religijna..., s. 28.
32 M. T o m a s z e w s k i : Romantyczna pieśń religijna: od „Credo" p o „Confiteor"...,
s. 183.
33 B. P o c i e j : Sacrum w polskiej muzyce współczesnej..., s. 51.

indywidualne przejawy tego, co nazywamy „sakralnością” w muzyce. Mianem
sztuki (muzyki) prawdziwie sakralnej może być nazwana tylko sztuka auten
tyczna, prawdziwa, a zarazem — posługując się stwierdzeniem Mieczysława
Tomaszewskiego — autentycznie „pozytywnie zaangażowana” w służbie praw
dziwej wartości. „Chodzi tu o osobisty i szczery, spontaniczny hołd oddany
wartości prawdziwej, niekwestionowanej: Bogu, ojczyźnie, wzniosłej idei, rze
czywiście bohaterskiej postaci, i to oddany dla niej samej [...]. Jest to jakaś mu
sica vera ”34. Górecki, Palester i Penderecki świadomie — o czym świadczą
także ich wypowiedzi — podejmują próbę zwrócenia swą twórczością uwagi na
wartości najwyższe i trwałe. W utworach dedykowanych Ojcu Świętemu czynią
to w kontekście doniosłych wydarzeń zewnętrznych, związanych z osobą Jana
Pawła II, największego Orędownika tych wartości we współczesnym świecie.
34
M. T o m a s z e w s k i : O twórczości zaangażowanej: muzyka polska 1944—1994 miądzy
autentyzmem a panegiryzmem. W: I d e m : Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Kraków
2000, s. 142.

Kinga Kiwała

Sacred elements in selected works
of the contemporary Polish composers
Summary
The article is composed of three works created by Polish composers dedicated to the Pope
John Paul II, i.e. Beatus vir. Psalm 38 by Henryk Mikołaj Górecki, Те Deum by Krzysztof
Penderecki and Hymnus pro gratiarum actione (Те Deum) by Roman Palester. The selection crite
ria in the choice of the works included, among other things, artistic significance, as well as the
same date and circumstances under which the works were created, which allowed for a compari
son o f an individual approach to the problem o f “the sacred in music” in the works o f composers
representing different style and sound language. Having outlined the genesis o f the works as well
as basic analytical statements, the author concentrated on the presentation o f their sacred ele
ments, using the term by the name o f Thrasybulos Georgiades. The role of Latin and other litur
gical sources, a reduction o f musical modes of expression, “epiphanic moments” (term by
Mieczysław Tomaszewski), the issue o f sacred temporariness and spacieousness were analysed.
As a conclusion, the author emphasizes an individual type o f religiousness in the works dis
cussed.

Kinga Kiwała

Sakrale Elemente in manchen Werken
der heutigen Komponisten in Polen
Zusammenfassung
Der Gegenstand des vorliegenden Artikels sind drei, dem Papst Johannes Paul II. gewidme
ten Werke der hervorragenden polnischen Komponisten: Beatus vir. Psalm op. 38 von Henryk
Mikołaj Górecki, Те Deum von Krzysztof Penderecki und Hymnus pro gratiarum actione (Те
Deum) von Roman Palester. Bei solcher Auswahl der Werke waren: künstlerisches Wert, der ge
meinsame Zeitraum in dem die Werke entstanden worden sind und die ähnlichen, diese Entste
hung begleitenden Bedingungen berücksichtigt. Damit war es möglich zu vergleichen, wie die
einzelnen, den verschiedenen Stil und verschiedene Tonsprache vertretenden Komponisten das
Thema ,jacru m in der Musik” berührt haben. Zuerst befasst sich die Verfasserin mit der Genese
der genannten Musikwerke und analysiert die Hauptbegriffe, um dann die, von Thrasybulos Georgiades als „sakral” genannten Elemente zu nennen. Sie untersucht die Rolle des Lateinischen und
der liturgischen Quellen, die Reduktion der Musikmittel, „epifanische Momente” (der von M ie
czysław Tomaszewski geprägte Terminus), das Problem der „sakralen” Vergänglichkeit und Ge
räumigkeit. Kurz gesagt charakterisiert die Verfasserin die von den drei Komponisten in ihren
Werken individuell aufgefasste Religiosität.

Psalmy Dawida Edwarda Bogusławskiego

Starotestamentalna poezja psalmów niejednokrotnie inspirowała kompozyto
rów do jej muzycznego opracowania. Niezmiennym impulsem do twórczych po
szukiwań w dziedzinie sztuki dźwięku bywała też w minionym XX stuleciu. Do
utworów tej grupy zaliczyć należy również Psalmy Dawida Edwarda Bogusław
skiego, wybitnego kompozytora, pedagoga i wychowawcy wielu pokoleń twór
czych, zmarłego nagle 24 maja 2003 roku.
Psalmy Dawida Bogusławskiego wpisują się w religijny nurt twórczości
tego autora śląskiego, mocno obecny zwłaszcza w ostatnim etapie jego życia.
Wydaje się, że imperatyw twórczy Bogusławskiego w takim właśnie religijnym
wymiarze wzrósł szczególnie w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to powstały:
Dies irae na chór mieszany, perkusję i fortepian (1992), Agnus Dei na sopran
i fortepian (1995), Et in terra pax na chór mieszany (1995), Requiem na sopran,
chór mieszany, perkusję i organy (1995— 1996), Pater noster na chór mieszany
(1996), Psalmy (z lat 1997— 1998), Strofy na dwa chóry mieszane i organy
(z 1999 roku), Pieśni pielgrzymów na recytatora, sopran, baryton, chór miesza
ny i orkiestrę (z 1999 roku) oraz Laudacja na chór mieszany i organy (z 2003
roku).
Ze względu na silny ładunek emocjonalny w nich zawarty Psalmy Dawida,
należące do grupy ostatnich kompozycji Bogusławskiego, mogą być traktowane
jako rodzaj muzycznego testamentu śląskiego twórcy. Stanowią też swoisty roz
rachunek z własną twórczością w kontekście tradycji.
Zanim jednak przystąpię do omówienia Psalmów... Bogusławskiego, słów
kilka na temat psalmów w ogólności (rozumianych jako teksty pochodzące
z Biblii) i sposobów ich muzycznych opracowań.

Psalm jako gatunek
Psalm, gatunek ściśle zespolony z liturgią chrześcijańską, stanowi równocze
śnie klasyczną pozycję w hierarchii gatunków zarówno muzycznych, jak i lite
rackich. Kompozytorskie zastosowania tekstu psalmicznego na ogół wykraczają
poza zakres literackiego terminu „psalmodia”, który — wedle Słownika termi
nów literackich — oznacza „oryginalną melorecytację psalmiczną bądź zbiór
poetyckich utworów religijno-moralizatorskich nawiązujących do stylu biblij
nych psalmów”1.
Według najnowszej Encyklopedii chrześcijaństwa: „Psalmy są poezją,
a Księga Psalmów jest w Biblii ich zbiorem. Składa się ona z modlitw przezna
czonych początkowo do śpiewania pod akompaniament muzyki”2.
Warto przypomnieć, że psalmy oryginalnie są hebrajskimi pieśniami religij
nymi o charakterze modlitewno-hymnicznym. Wchodzą w skład pism Starego
Testamentu, należąc do kanonu zarówno liturgii żydowskiej, jak i chrześcijań
skiej3. Ksiądz Józef Sadzik we wstępie do Księgi Psalmów, tłumaczonej z he
brajskiego przez Czesława Miłosza, podkreśla, że psalmy są fenomenem fascy
nującym, bo może się w nich — jak w zwierciadle — rozpoznać cała
społeczność Izraela — jednostka i naród4.
Księga Psalmów (inaczej Psałterz ) powstawała od IX wieku p.n.e. Forma
została ukształtowana ostatecznie między III a II wiekiem5 przed Chrystusem.
Zbiór zawiera 150 psalmów w wersji hebrajskiej, a 151 w greckiej. Tekst he
brajski nie zgadza się z tłumaczeniem greckim (Septuagintą) ani łacińskim
(Wulgatą). Tłumaczenia łączą psalm 9. z 10., stąd hebrajski psalm 11. jest
w nich 10. Przesunięcie to „trwa” do psalmu 114. Dalej również pojawiają się
zmiany, gdyż psalmy 114. i 115. tworzą w tłumaczeniu psalm 113.
Dodajmy również, że numeracja psalmów jest odmienna w różnych śpiewni
kach (także polskich), ponieważ wielu pisarzy, w szczególności protestanckich,
trzyma się rachuby oryginału hebrajskiego.
Datę powstania psalmów nie zawsze da się określić — wnioskuje się, że po
wstawały w okresie monarchii, niewoli babilońskiej czy też po niej. Tradycyjnie
1 Psalmodia. W: Słownik terminów literackich. Red. M. G ł o w i ń s к i [i inni]. Wro
cław— Warszawa— Kraków 1998, s. 452.
2 Psalmów Księga. W: Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat na
dziei. Red. ks. H. W i t с z у k. Kielce 2000, s. 622— 623. Ogólne opracowanie tematyki psal
mów przynosi także: H. W i t с z у k: Psalmy — dialog z Bogiem. Katowice 1995.
3 Por. E. O s t a s z e w s k a : Psalm. W: Od psalmu i hymnu do songu i liedu. Red. М. T o m a s z e w s k i . Kraków 1998, s. 7.
4 Por. ks. J. S a d z i к: O psalmach. W: Księga Psalmów. Tłum. z hebrajskiego Cz. M i ł o s z. Lublin 1980, s. 13.
5 Psalmów Księga. W: Encyklopedia chrześcijaństwa..., s. 622.

za autora psalmów uważa się króla Dawida (XI/X wiek p.n.e.)6 — zwykle
przypisuje mu się 73 psalmy. Na poetycki i muzyczny talent Dawida powołują
się zresztą niektóre teksty biblijne (1 Sm 16, 18—23; 2 Sm 1, 17; Am 6, 5;
Syr 47, 2— 18). Nowsze badania wskazują jednak, iż twórcami psalmów byli
kapłani, śpiewacy i prorocy działający przy świątyni jerozolimskiej7. W na
główkach niektórych psalmów przytaczane są inne (niż tylko Dawida) imiona-symbole (Mojżesz, Asaf), mające podkreślać, kto jest ich domniemanym
„ojcem”.
Włączenie do Psałterza mniejszych zbiorów, początkowo istniejących nieza
leżnie (Ps 3—41; 42—49, 51—72), wyjaśnia powtarzanie się w nim bardzo po
dobnych motywów (por. Ps 14 i Ps 53). Również w innych księgach biblijnych
znajdujemy kantyki i modlitwy blisko spokrewnione z psalmami (Wj 15, 1—21;
1 Sm 2, 1— 10; Łk 1, 46—55, 68—79 itd.).
Różni badacze dokonują rozmaitych klasyfikacji psalmów jako gatunków li
terackich8. Co ważne, nie ma zależności między treścią psalmu a formą lite
racką. Tłumaczenia psalmów są natomiast zwykle utrzymane w jednolitej kon
wencji: prozą, wierszem lub wierszem białym9. Większość psalmów ma tytuły,
które winny stanowić wskazówkę dotyczącą gatunku psalmu, sposobu wykona
nia i użytku liturgicznego. Trudność polega jednak na tym, że obecnie w wielu
wypadkach nie jest jasne, co dany tytuł oznacza10.
Ze względu na zawartość treściową najczęściej wyróżnia się następujące ro
dzaje psalmów:
— wielbiące Boga za wszechświat i za cuda które uczynił (np. Ps 80, 93);
— dziękczynne, które zachęcają do dziękczynienia Bogu za Jego wielkie dzieła
(np. Ps 9, 10, 65, 66);
— prośby — wzywające Bożej pomocy w chwilach bolesnych dla jednostki lub
wspólnoty (np. Ps 3, 13, 58);
— królewskie — które proszą o Boże błogosławieństwo dla króla i spełnienie
się Bożych obietnic (np. Ps 2, 45, 72);
— psalmy Syjonu — sławiące Jerozolimę — Miasto Święte, wybrane przez
Boga (np. Ps 48, 76);

6 Albright przypisuje mu tylko jeden psalm — Psalm 18, por: W.F. A l b r i g h t : Archeo
logy and the Religion o f Israel. New York 1942, podaję za: E. O s t a s z e w s к a: Psalm..., s. 7.
7 S. M a w i n к e 1: Psalmenstudien. Oslo 1921; H. G u n к e 1, J. В e g r i с h: Einleitung
in die Psalmen. D ie Gattungen der religiösen Lyrik Israels. Göttingen 1928— 1933; H.H. R o w 
l e y : The Faith o f Israel. London 1955; H J. K r a u s : Psalmen I—Il. Neukirchen 1958— 1961;
W.F. A l b r i g h t : Archeology..., podaję za: E. O s t a s z e w s к a: Psalm..., s. 7.
8 H. G u n k e l , J. B e g r i c h : Einleitung in die Psalmen..., za: E. O s t a s z e w s к a:
Psalm..., s. 8.
9 E. O s t a s z e w s k a : Psalm..., s. 19.
10 Por. ks. J. S a d z i к: O psalmach..., s. 35.

— psalmy stopni albo wstępowania — pieśni śpiewane na zakończenie piel
grzymek do Jerozolimy, kiedy wchodzono po stopniach prowadzących
w górę do świątyni (Ps 120— 134);
— mądrościowe — zawierające modlitwę płynącą z refleksji nad ludzkim lo
sem (Ps 37), nad głębią prawa (Ps 1, 119), nad historią (Ps 78)11.
Praktyczny słownik biblijny 12 dołącza jeszcze do wymienionego podziału:
— psalmy historyczne (Ps 105, 135, 136);
— psalmy pokutne (Ps 6, 38, 51, 102, 106, 130, 143);
— psalmy o niewinności, w których oskarżony zaręcza przed Jahwe o swojej
niewinności (np. Ps 117).

Psalmy a muzyka
Psałterz bywa także rozumiany jako księga obejmująca psalmy Dawidowe
z muzyką. W okresie Świątyni (970— 586 p.n.e.) ich wykonywaniem zajmowali
się profesjonalni śpiewacy (lewici) akompaniujący sobie na różnych instrumen
tach. Psalmodia przejęta przez wczesnych chrześcijan wykształciła się w okresie
synagogalnym. Paralelizm poezji członów podkreślany był przedłużeniem słów
stojących przy cezurze i na końcu wersu. Psalm muzycznie wykonany recytowa
ny był na jednym tonie, a wydłużeniu końcówki odpowiadał melizmat13.
Psałterz w Kościele chrześcijańskim wykonywany jest w całości w cyklu ty
godniowym podczas godzin kanonicznych. Stanowił też podstawę dla proprium
missae. W wieku XVI Kościoły reformowane zapoczątkowały śpiew psalmów
podczas swych nabożeństw w języku ojczystym. Wówczas doszło także do arty
stycznego opracowywania psalmów, a co się z tym wiąże — do rozróżnienia
pomiędzy tymi artystycznymi utworami a psalmami użytkowymi. Odtąd w jed
nogłosowych pieśniach kościelnych oraz w wielogłosowych opracowaniach
z kręgu protestanckiego znalazły się także poetyckie parafrazy psalmów.
Największą popularność, wedle artystycznego ujęcia homofonicznego z cantusfirmus w tenorze, zdobył Psałterz w czterogłosowym opracowaniu Claude’a
Goudimela (zamordowanego w 1572 roku w czasie rzezi hugenotów). Francuski
11 Psalmów Księga. W: Encyklopedia chrześcijaństwa..., s. 622. Wyczerpującej klasyfikacji
dostarcza też wspomniany już znakomity wstęp do Księgi Psalmów w tłumaczeniu Miłosza, por.
ks. J. S a d z i к: O psalmach..., s. 36— 43.
12 Psalm. W: Praktyczny słownik biblijny. Red. A. G r a b n e r - H a i d e r . Warszawa 1994
s. 1102— 1105.
13 E. W e r n e r : hasło Psalm w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 10. Kasel-Basel 1962, oraz hasło Psalm w: The New Grove Dictionary o f Music and Muiscians. Ed.
E. S a d i e . Vol. 15. London 1980, oraz E. O s t a s z e w s k a : Psalm..., s. 11.

kompozytor dwukrotnie opracował psalmy bardzo kunsztownie, za trzecim ra
zem zaś przedstawił wersję znacznie prostszą (ten Psałterz datuje się na lata
1564— 156514), która rozpowszechniła się we Francji, Niemczech, Szwecji, Ho
landii. Do Polski dotarła w pierwszej połowie XVII wieku.
W Polsce najsłynniejszym opracowaniem psalmów są Melodie na Psałterz
polski Mikołaja Gomółki do tekstów tłumaczonych przez Jana Kochanowskiego.
Sam Psałterz Dawidów Kochanowskiego ukazał się drukiem w Krakowie
8 października 1579 roku. Tłumaczenia dokonano nie z hebrajskiego oryginału,
lecz z przekładu łacińskiego autorstwa szkockiego humanisty George’a Bucha
nana — akcentującego więź człowieka z Bogiem. Melodie na Psałterz polski
Mikołaja Gomółki ukazały się w pierwszych miesiącach 1580 roku w oficynie
Łazarzowej Jana Januszewskiego w Krakowie. Zbiór zawierał czterogłosowe
opracowania muzyczne 150 psalmów15.
Teksty psalmów doczekały się licznych opracowań także w twórczości
współczesnych kompozytorów polskich. Wystarczy choćby przywołać Krzyszto
fa Pendereckiego z jego młodzieńczymi Psalmami Dawida na chór mieszany
i orkiestrę (z roku 1958, wykorzystującymi fragmenty psalmów 28, 30, 43, 143)
czy monumentalną kompozycję Siedem bram Jerozolimy, napisaną w 1996 roku
na jubileusz 3000-lecia Jerozolimy (opartą na fragmentach Ksiągi Psalmów
i Ksiąg Prorockich : Izajasza, Ezechiela, Jeremiasza i Daniela).
Z obszaru śląskiego warto natomiast wymienić poemat symfoniczny na so
pran solo, dwa chóry mieszane i orkiestrę symfoniczną Mikołaj Kopernik Bo
lesława Szabelskiego (z lat 1972— 1975, wykorzystujący psalm 117 Confitemini
Domino16), Henryka Mikołaja Góreckiego II Symfonią „Kopernikowską” op. 31
na sopran i baryton solo, chór mieszany i orkiestrę (1975 — wykorzystującą
fragmenty psalmów 146 i 136), jego utwór na chór a capella Euntes ibant et
flebant (z roku 1972 roku — tekst pochodzący z psalmów 126 i 95) oraz Be
atus vir op. 38 na baryton solo, chór i orkiestrę (z roku 1979). W latach sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych do poezji psalmowej sięgali przedstawiciele
trzech generacji śląskich twórców17: starszej — Jan Wincenty Hawel (Psalm I:
dziewczyna zakochana w morzu z 1979 roku oraz Psalm nadziei z 1981 roku),
Józef Świder (np. psalm Czego chcesz od nas Panie do tekstu Kochanowskie
14 E. O s t a s z e w s k a : Psalm..., s. 13.
15 Melodiami na Psałterz polski Mikołaja Gomółki szeroko zajmował się prof. Mirosław Perz
— por. M. P e r z : Melodie na Psałterz polski Mikołaja Gomółki. Interpretacje i komentarze.
Kraków 1988; I d e m : Wstęp. W: M. G o m ó ł к a: Melodie na Psałterz polski. Kraków 1963;
I d e m : Mikołaj Gomółka. Monografia. Warszawa 1969, Kraków 1981; I d e m : Czterysta lat
Gomółkowych „M elodii” 1580—1980, czyli o początkach polskiej deklamacji muzycznej. „Muzy
ka” 1980, nr 3, s. 3— 22.
16 Por. L. M a r k i e w i c z : Bolesław Szabelski (1896— 1979). Katowice 1991, s. 48.
17 Informacje te podaję za: M. D z i a d e k: Psalmy w twórczości współczesnych kompozyto
rów śląskich. „Śpiewak Śląski” [Chorzów] 2003, nr 1— 2 (344— 345), s. 14— 19.

go), Zenon Kowalowski; średniej — Eugeniusz Knapik (Psalms fo r soprano
solo, alto solo, baritone solo, mixed choir and grand orchestra z lat
1973— 1975) i Andrzej Krzanowski {De profundis z 1974 roku); młodszej —
Jan Daszek (Psalm na chór mieszany a capella z 1983 roku), Piotr Radko
(Invocatio et Psalmus na pięć instrumentów smyczkowych z 1983 roku), Hen
ryk Jan Botor (Judica me Deus na chór mieszany a capella i Psalm pochwalny
na chór mieszany i orkiestrę z 1988 roku), Wiesław Cienciała (Sola fide, sola
scriptura, sola gratia z 1992 roku). W latach dziewięćdziesiątych powstały,
oprócz Psalmów Dawida Edwarda Bogusławskiego, między innymi Psalmy
nieszpome na niedzielę na głos solowy, chór i orkiestrę Jana Wincentego Hawela, Miserere Witolda Szalonka czy chóralne psalmy Libera me, Miserere
i Beatus vir Józefa Świdra.

Związek muzyki i tekstu
w Psalmach Dawida Bogusławskiego
Psalmy Dawida Bogusławski skomponował w latach 1997— 1998. To cykl
dziesięciu utworów napisanych na chór mieszany a cappella. Kompozytor tak
pisał w komentarzu zamieszczonym w książce programowej XII Festiwalu
„Gaudę Mater” w Częstochowie w 2002 roku: „Inspiracją do napisania tego cy
klu były psalmy króla Dawida, które urzekły mnie walorami treściowo-wyrazowymi. Spośród 150 psalmów wybrałem dziesięć, starając się nadać im formę
pieśni chóralnej o zróżnicowanej strukturze formalnej. Są to hymny pochwalne,
dziękczynne, pokutne i żałobne. Strona muzyczna tych utworów jest odzwier
ciedleniem środków artystycznej wypowiedzi takich, jak np. świadome nawiąza
nie do tradycyjnych zwrotów w kształtowaniu linii melodycznej, harmoniki oraz
faktury aparatu wykonawczego” 18.
Cykl miał swoje prawykonanie podczas XII Festiwalu „Gaudę Mater”
w Częstochowie w maju 2002 roku. W Katowicach w 2002 roku dwa spośród
Psalmów... zabrzmiały także na koncercie muzyki organowej i chóralnej, odby
wającym się w ramach festiwalu X Śląskie Dni Muzyki Współczesnej w koście
le ewangelicko-augsburskim pw. Zmartwychwstania Pańskiego (w dniu 8 paź
dziernika 2002 roku). W obecności kompozytora zespół Śpiewaków Miasta
Katowic „Camerata Silesia” wykonał wówczas: Psalm III „Błogosławcie Panu"
oraz Psalm VIII „Chwała Stwórcy".
18
Por. XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaudę Mater: Częstochowa I—6
maja 2002. Red. M. Ł u k a s z e w s k i . Częstochowa 2002, s. 68, oraz X Śląskie Dni Muzyki
Współczesnej. Red. M. D z i a d e k . Katowice 2002, s. 52— 53.

Cały dziesięcioczęściowy cykl Psalmów... Bogusławskiego przedstawia się
następująco:
I. Chwalcie Pana — na podstawie tekstu psalmu 117 (116)19 „Chwalcie Pana
wszystkie narody, wysławiajcie go wszystkie ludy” — psalm pochwalny,
powstał w 1997 roku — 46 taktów;
II. Wysławiam Cię, Panie — na podstawie wersetów psalmu 138 (137)
z początkowymi słowami tekstu „Wysławiam Cię, Panie, z całego serca
mego. Śpiewam Ci wobec Bogów i wysławiam Imię Twoje” — psalm
dziękczynny, z 1998 roku — 58 taktów;
III. Błogosławcie Panu — oparty na psalmie 103 (102) — rozpoczynającym
się od słów „Błogosław duszo moja Pana” — psalm dziękczynny, z 1998
roku — 77 taktów;
IV. Prośba — oparta na psalmie 28 (27) do początkowych słów „Do Ciebie
wołam o Panie, nie bądź głuchy na moje wołanie” — psalm błagalny,
z 1997 roku — 44 takty;
V. Modlitwa pokutna — na podstawie psalmu 51 (50), rozpoczynającego się
słowami „Zmiłuj się nade mną, Panie, według łaski swojej” — psalm po
kutny, z 1997 roku — 62 takty;
VI. Pieśń chwały — oparta na psalmie 96 (95) do słów „Śpiewajcie Panu
pieśń nową” — psalm pochwalny, z 1998 roku — 82 takty;
VII. Modlitwa wieczorna — oparta na fragmentach psalmu 4 „Sprawiedliwy,
Boże mój, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj modlitwę moją” — psalm
błagalny, pochodzący z 1998 roku — 52 takty;
VIII. Chwała Stwórcy — fragmenty psalmu 33 (32) „Radujcie się w Panu, śpie
wajcie pieśń nową” — psalm dziękczynny, pochodzący z 1998 roku — 77
taktów;
IX. Tęsknota — na podstawie psalmu 63 (62) „Boże, Tyś Bogiem moim, Cie
bie gorliwie szukam” — lamentacja z 1998 roku — 55 taktów;
X. Psalm dziękczynny — oparty na wybranych wersetach psalmu 119 (118),
rozpoczynającego się słowami „Niech będzie Pan pochwalony” — z 1998
roku — 112 taktów.
Każdy z utworów chóralnych wykorzystuje zatem fragment innego psalmu,
każdy też opatrzony jest samodzielnym tytułem. Pod względem treści Psalmy...
Bogusławskiego dotykają całego bogactwa zawartego w oryginalnych Psalmach
Dawida. W omawianym cyklu nie brakuje zatem psalmów pochwalnych, wiel
biących, sławiących Boga, psalmów próśb, błagania, psalmów pokuty i psal
mów dziękczynienia. Psalmy są różnej długości i mają — co oczywiste — roz
maity czas trwania. Najkrótszym spośród dziesiątki jest psalm IV Prośba (44
takty), najdłuższy to psalm ostatni Psalm dziękczynny (112 taktów).
19
Numerację psalmów podaję według: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia
Tysiąclecib. Wydanie 3. poprawione. Poznań 1980.

Z partytury nie dowiadujemy się, niestety, czyje poetyckie tłumaczenie stało
się podstawą muzycznego opracowania Bogusławskiego, stąd nie zawsze jedno
znacznie jesteśmy w stanie zidentyfikować psalm — jak w wypadku psalmu
ostatniego (czasem bywa dość spora rozbieżność poetycka w stosunku do orygi
nału zaczerpniętego z Pisma św.). Sam kompozytor nie wskazuje też w partytu
rze, o które psalmy dokładnie chodzi.
Tytułami dla dwóch pierwszych psalmów są pierwsze ich wersy, pozostałe
psalmy kompozytor opatrzył własnymi tytułami, sugerującymi zawartość treś
ciową utworów. Cały cykl został ukończony w roku 1998, jednak trzy psalmy
(pierwszy, czwarty i piąty) pochodzą z 1997 roku.
Warto zaznaczyć, że choć są tu obecne cztery rodzaje tekstów (pochwalne,
dziękczynne, pokutne i żałobne), przewagę stanowią teksty o wydźwięku ra
dosnym, podniosłym (pochwalne, dziękczynne). To one stanowią też klamrę
spinającą cały cykl i niejako aluzję do muzycznej formy łukowej.
Przytoczmy zatem teksty utworów spinających cykl:
Psalm I:
Chwalcie Pana wszystkie narody,
Wysławiajcie Go wszystkie ludy,
Albowiem łaska Jego jest można nad nami,
A wierność Jego trwa na wieki.
Psalm X:
Niech będzie Pan pochwalony,
Drogą Pana jest słowo Pańskie.
Jest tarczą wszystkim, którzy Mu ufają,
Pan Bóg mój oświeca ciemności. Będę Cię Panie wysławiał między narodami.
Niech będzie Pan pochwalony
Amen.
Warstwa słowna Psalmów Dawida potraktowana została w sposób tradycyj
ny; kompozytor wykazuje dbałość o znaczeniowy przekaz poszczególnych frag
mentów tekstu. W stosunku do tekstu nie odnotowujemy zabiegów dekompozycyjnych, pojawiają się jedynie kilkakrotne powtórzenia — czy to pojedynczych
słów czy całych zwrotów — mające na celu uwypuklenie ich istotnego znacze
nia w danym utworze20. Kluczowe słowa psalmów, typu: „Pan”, „Bóg”, „Allelu
ja” czy „Amen” (por. przykład 1), podkreślane są dłuższymi wartościami

20
Moje analizy są w pewnym stopniu zbieżne z analizą, którą przeprowadziła Anna Sta
chura. Oba teksty powstały niezależnie w tym samym czasie. Por. A. S t a c h u r a : „Psalmy
Dawida" Edwarda Bogusławskiego. „Śpiewak Śląski” [Chorzów] 2003, nr 1— 2 (344— 345),
s. 19— 22.

Przykł. 1. Psalm I

rytmicznymi, zwolnieniem tempa, rozległym układem brzmieniowym (duży
ambitus głosów), wzmożoną dynamiką, bogactwem harmonicznym (w takich
miejscach w ramach głosów następuje zwykle jeszcze wewnętrzny podział,
a jako materiał współbrzmienia używa się siedem lub osiem różnych dźwięków,
np. psalm VI lub psalm X — por. przykład 2).

Przykł. 2. Psalm X

Żar modlitwy, ale i jej entuzjazm podkreśla w muzyce wielokrotne powta
rzanie fragmentu tekstu, najczęściej sylabiczne, na podstawie rozdrobnionego
rytmu. Z kolei osobisty, indywidualny aspekt modlitewny przejawia się w pro
wadzeniu melodii jednogłosowo (np. psalm III — „Błogosław duszo m o j a
Pana”; psalm V— „Obmyj m n i e zupełnie z mojej winy” por. przykład 3).
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Przykł. 3. Psalm V

Symbolicznie niejako ukazany jest też świat człowieka i świat Boga, np.
w psalmie VIII na słowach „niech spocznie na ziemi łaska Twoja Panie” (por.
przykład 4) muzyka podkreśla wymiar ziemski niskim rejestrem i stopniowo
wznosi się ku górze, symbolizując świat napełniany Boską łaską.
Tekst determinuje zatem strukturalny kształt poszczególnych utworów, decy
duje o ich formie. Warstwa muzyczna stanowi tło dla warstwy słownej. Muzyka
integralnie dopełnia treściowej zawartości tekstu, nadaje jej głębię, potęguje
ekspresję. Służą temu użyte przez kompozytora zarówno środki harmoniczne,
jak i fakturalne.
W Psalmach Dawida Bogusławskiego słyszymy wyraźne nawiązanie do
śpiewu antyfonalnego (wywodzącego się z Antiochii) czy responsorialnego, sta
nowiących jedne z najstarszych rodzajów śpiewu psalmodii w Kościele chrze
ścijańskim. Wedle zasad pierwszego dwa śpiewające po sobie chóry wykony
wały na przemian wersety psalmów (drugi chór mógł składać się z kobiet lub
chłopców; powtarzał melodię o oktawę wyżej). W śpiewie responsorialnym wy
konawcami byli na zmianę: solista, chór (unisono), solista, chór (unisono) itd.
W utworze Bogusławskiego śpiew unisono pojawia się zwykle na przemian
z układem wielogłosowym. Następuje także rozpoczynanie unisono, a potem
rozchodzenie się w układy wielogłosowe. Śpiew wersetów rozpoczynają zwykle
głosy męskie, następnie partiom męskim przeciwstawiane są partie żeńskie.

Przykł. 4. Psalm VIII

W ten sposób zmiany w obsadzie wykonawczej typu: głosy żeńskie — głosy
męskie, stanowią sugestywny zwrot w stronę praktyk śpiewów antyfonalnych
(np. psalm II Wysławiam Cią Panie). Zdarzają się też układy typu naprzemien
nego: solo — chór — solo — chór, czy odcinki jednogłosowe — odcinki wie
logłosowe (np. psalm IV Prośba) nawiązujące do praktyk śpiewu responsorialnego.
Rytmika Psalmów Dawida jest prosta, niejednokrotnie wręcz „ascetyczna”,
wykorzystywane są metra mieszane. Najczęściej stosuje się melodykę typu sylabicznego bądź też recytatywnie traktuje się tekst (na wzór urytmizowanej mowy
ludzkiej na jednej wysokości dźwięku). W psalmach IV i VIII pojawia się na
wet samodzielna recytacja tekstu. Kantylenowe, bardziej rozbudowane zwroty
melodyczne pojawiają się zwykle na końcu wersów, nawiązując do melizmatycznego wydłużenia końcówek wersetów psalmów w początkach chrześcijań
stwa. Kompozytor uzyskuje też skojarzenia z tradycyjną techniką kontrapunktyczną typu nota contra notam (psalm I i VII).
We współbrzmieniach dominują bądź to układy tercjowe (dwudźwięki, ale
i wielodźwięki, np. sześciodźwięki), bądź kwartowo-kwintowe. Wielogłosowe

konstrukcje akordowe tworzą chwilami niemal klasterowe plamy barwne. Do
brym przykładem tego typu harmonii jest psalm III (Błogosławcie Panu),
w którym oprócz akordów o budowie tercjowo-kwartowo-kwintowej pojawiają
się „brudzące”, silnie dysonujące sekundy, wreszcie zaś współbrzmienia bitonalne, połączone ze sobą glissandami. Wraz z wyraźnie kontrastującą dynamiką
służy to wzmożeniu ekspresji psalmu. Równolegle prowadzone układy kwartowo-kwintowe cechują się z kolei surowością brzmienia, a przesunięcia równo
ległych tercji decydują o modalnym obliczu stworzonych kompozycji, choć
kompozytor nie odstępuje też czasem od świadomego wykorzystania trójdźwięków molowych czy od zjawiska wyraźnie wyczuwanej bitonalności.
Intensywne użycie kwart i kwint — a także operowanie ich równoległymi
przesunięciami — przywodzi na myśl typowe techniki kompozytorskie epoki
średniowiecza. Przypomnijmy, że wielogłosowość IX i X wieku opierała się
zwykle na prowadzeniu równoległym głosów w interwale kwinty (Anglia) lub
kwarty (Włochy i Francja). Można zatem mniemać, że Bogusławski dokonał
świadomych zabiegów archaizacyjnych w muzyce, którą komponował.
Pod względem formalnym Psalmy Dawida powstały dzięki szeregowaniu
odcinków, np. A + В + С czy też A + В + A l + С. Szeregowość taka wynika
z kolejnych — nieco odmiennych — opracowań następujących po sobie werse
tów psalmów.
Bogusławski stosuje wreszcie elementy techniki imitacyjnej, wymienność
głosów, ich dialogiczość.

Podsumowanie
Silny ładunek emocjonalny Psalmów Dawida wynika zarówno z nasycenia
fakturalnego, jak i z użycia odpowiedniej dynamiki, wreszcie zaś z recytatywnego, sylabicznego traktowania tekstu (powtórki kumulujące ekspresję przeka
zu). Muzyka dąży do odzwierciedlenia emocjonalnego wymiaru samych psal
mów Dawida — jest bądź radosna, potężna, triumfalna, bądź też błagalna,
sugerująca uniżoną postawę człowieka, który w akcie modlitwy wznosi swój
głos z ziemi ku niebiosom. Często stanowi po prostu muzyczny wyraz żaru mo
dlitwy, nadziei pokładanej w Bogu.
Tym samym dzięki użyciu bogatej harmoniki, zastosowaniu odpowiednich
pomysłów fakturalnych, zredukowanej w pewnym sensie melodyki i rytmiki
tekstowa dramaturgia psalmów staje się jeszcze bardziej czytelna dla słuchacza,
głębiej przez niego odczuwana i przeżywana.
Można zatem uznać, że Psalmy Dawida Bogusławskiego stanowią przykład
świadomie wybranej techniki kompozytorskiej, stosowanej i rozwijanej w spo

sób logiczny i konsekwentny. Wybór ściśle określonych współbrzmień, predylekcja do równoległości kwintowych, kwartowych czy tercjowych, świadoma
archaizacja, przejawiająca się w nawiązaniu do śpiewu antyfonalnego i responsorialnego, to nie tylko zabiegi, za których pomocą kompozytor składa hołd
muzyce epok minionych. To także dowód jego rzetelnie opanowanego warszta
tu twórczego, dowód umiejętności posługiwania się własnym językiem mu
zycznym, dla potomnych zaś — to kolejne udane świadectwo czerpania mu
zycznej inspiracji z Księgi Psalmów.

Bogumiła Mika

Psalmy Dawida (David Psalms) by Edward Bogusławski
Summary
The poetry o f Psalms has repeatedly inspired composers to its musical coverage. To this reli
gious trend o f modern musical works created by Silesians also referred Psalm y D awida by Ed
ward Bogusławski. Composed between 1997 and 1998, they constitute a series o f ten works
devoted to the mixed choir a capella. They involve both hymns o f praise and thanksgiving as well
as penitential and mourning ones. The verbal aspects were treated in a traditional way, i.e. the
composer takes care o f the semantic transmission o f the given text fragments. In terms o f music,
the compositions constitute a reference to traditional melodic, harmonious and factural phrases.
Among other things, a reference to antiphonal or responsorial singing as one o f the oldest psalm
singing in the Christian Church appears. A relatively strong emotional charge o f Psalms stems
from factural permeation, proper dynamics, and finally, recitative and syllabic treatment o f the
text (repetitions cumulating the expression of transmission). Edward Boguslawski’s compositions,
using modes o f the modern composing technique, as well as intentionally selected archaizing ele
ments, constitute an example of the music developed in a logical and consistent way, and truly
experienced.

Bogumiła Mika

Davids Psalmen von Edward Bogusławski
Zusammenfassung
Von der Poesie der Psalmen lassen sich Komponisten schon immer inspirieren und sie möch
ten sie musikalisch umrahmen. Zur religiösen Strömung der gegenwärtigen Musikkunst der
Schlesier gehören auch D avids Psalmen von Edward Bogusławski. Der in den Jahren 1997— 1998
verfasste Zyklus von zehn Tonwerken für gemischten Chor a capella beinhaltet sowohl Lob- und
Dankhymne, als auch Buß- und Trauerhymne. Die Wortschicht sieht traditionsgemäß aus: der
Komponist sorgt dafür, dass den einzelnen Fragmenten des Textes eine sorgfältige Bedeutung bei
gemessen wird. Wenn es um Tonschicht geht, beziehen sich diese Kompositionen auf traditionelle
Melodie-, Harmonie- und Fakturwendungen. Es gibt hier z. B. eine bewusste Anknüpfung an an-

tiphonalen und respondierenden Gesang, der zu ältesten Form des psalmodischen Gesangs in
christlicher Kirche gehört. Ihr großes emotionales Potential verdanken die Psalmen der Anhäu
fung von Fakturen, der angewandten Dynamik und rezitativischer, syllabischer Form des Textes
(die Expression verstärkende Wiederholungen). Boguslawskis Kompositionen, in denen sowohl
die gegenwärtigen Kompositionsmittel, wie auch bewusst ausgewählte archaische Elemente ver
wandt worden sind, sind ein gutes Beispiel für eine logisch und konsequent entwickelte Musik,
die zugleich eine wirklich „erlebte” Musik ist.

Sekwencja Stabat Mater
w interpretacji muzycznej kompozytorów
Szkoły Krakowskiej:
Machl, Penderecki, Bujarski

W literaturze muzycznej istnieje wiele interpretacji muzycznych średniowiecz
nej sekwencji Stabat Mater. Do najbardziej znanych polskich opracowań należą
kompozycje Karola Szymanowskiego (z polskim tekstem w przekładzie Czesława
Jankowskiego) i Krzysztofa Pendereckiego. Według Danuty Jasińskiej „treść se
kwencji [...] stała się symbolem, jednym z uniwersalnych tematów sztuki”1.

Sekwencja Stabat Mater
Sekwencja Stabat Mater — jak podaje P.G. Nohl — została napisana na
długo przed przełomem wieków XIII i XIV2. Choć autorstwo tekstu budzi wiele
wątpliwości, najczęściej przypisuje się go Jacopone da Todi (zm. 1306)3. Se1 D. J a s i ń s к a: „Stabat Mater" Krzysztofa Pendereckiego. W: Współczesność i tradycja
w muzyce Krzysztofa Pendereckiego. Red. R. С h i o p i с к a, K. S z w a j g i e r. Kraków 1983,
s. 55.
2 Wskazują na to styl języka i poetycka forma, zob. RG. N o h l : Das „Stabat M ater”.
„Musik und Kirche” 1997, s. 97. Por. także przypisy źródłowe: D. J a s i ń s k a : „Stabat M a
te r”..., s. 53.
3 Por.: D. F a r a v e 11 i: Stabat Mater: poesia e musica. RIMS 1983, vol. 4; P.G. N o h l :
Das „Stabat M ater”...-, A Dictionary o f Hymnology. Ed. J. J u 1 i a n. London 1892, 2/1907, repr.

kwencja została włączona w późnym wieku XV do liturgii łacińskiej, z której
wyłączyły ją w wieku XVI uchwały Soboru Trydenckiego. Do kanonu litur
gicznego weszła ponownie w roku 1727 w związku z ustanowieniem święta
Siedmiu Boleści Świętej Panny Maryi. Po reformie liturgicznej Soboru Waty
kańskiego II Stabat Mater pełni już tylko funkcję hymnu brewiarzowego.
Tekst Stabat Mater obejmuje 20 strof pisanych tercyną (o częstym dla se
kwencji układzie sylab 887), w metrum trocheicznym i schemacie rymów aab
ccb. Do czasów współczesnych przetrwało kilka wersji tekstu podstawowego4.
Jedna z nich zawarta została w Mszale rzymskim.
Ze względu na tematykę Stabat Mater należy do grupy lamentacji maryj
nych, które, według P.G. Nohla, „w średniowiecznych Niemczech i Włoszech
stanowiły punkt kulminacyjny wszelkich widowisk pasyjnych [...]”5. Philip
Cz. I
1. Stabat m ater dolorosa
luxta crucem lacrim osa
Dum pendebat filius;

C z .II
9. Eia, mater, fons amoris
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Cz. Ill
17. Fac m e plagis vulnerari,
cruce fac inebriari
in am ore Filii.

2. Cuius anim am gem entem
Contristantem et dolentem
Pertransivit gladius.

10. Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum
ut sibi com placeam.

18. Inflam m atus et accensus
Per te, virgo, sim defensus
in die iudicii.

3. 0 quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
M ater Unigeniti!

11. Sancta M ater, istud agas
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide;

19. Fac me cruce custodiri,
m orte Christi praem uniri,
confoveri gratia.

4. Quae m oerebat et dolebat
Et trem ebat, dum videbat
Nati poenas incliti.

12. Tui Nati vulnerati
Tam dignati pro me pati
Poenas m ecum divide.

(19. Christe cum sit hinc exire
da per matrem me venire
ad palm am victoriae).

5. Quis est hom o, qui non fleret,
M atrem Christi si videret
In tanto supplicio?

13. Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere.
Donee ego vixero.

6. Quis non posset contristari
M atrem Christi contem plari
Dolentem cum filio

14. Iuxta crucem tecum stare
te libenter sociare
in planetu desidero.

20. Q uando corpus m orietur,
fac ut anim ae donetur
paradisi gloria.
Am en6.

7. Pro peccatis suae gentis
V idit Iesum in tormentis
Et flagellis subditum.

15. V irgo virginum praeclara
mihi iam non sis avara
fac m e tecum plangere.

8. V idit suum dulcem Natum
M orientem , desolatum
Cum em isit spiritum.

16. Fac ut portem Christi mortem
passionis eius sortem
et plagas recolere.

1915; Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti. T. 4. Torino 1984; Stabat
Mater. In: Catholic Encyclopedia: www.newadvent.org; J. С a 1 d w e 11: Stabat m ater dolorosa.
In: The New Grove Dictionary o f Music and Musicians. London 2004.
4 D. F a r a v e l l i : Stabat Mater..., s. 9— 11.
5 RG. N о h 1: D as „Stabat M ater”..., s. 97.
6 Wersja tekstu najbliższa oryginałowi; strofa 19 w nawiasie — wersja zamieszczona
w M szale rzymskim, por.: D. F a r a v e l l i : Stabat Mater..., s. 9— 11.

Schaff uważa, iż „sekret siły oddziaływania Mater Dolorosa leży w intensyw
ności uczucia [...] oraz w delikatnej, żałobnej melodyjności rytmu i rymu łaciń
skiego, których nie można przełożyć na żaden inny język”7. D. Jasińska pisze:
„[...] temat, jakim jest cierpienie Matki Boskiej pod krzyżem, na którym zawisł
jej Syn, wiąże się w pierwszym rzędzie z liturgią i wyznaniem wiary chrześci
jańskiej. Jednak obok religijnego ten poetycki i zarazem pełen dramatycznej tre
ści tekst posiada również głęboki ogólnoludzki wymiar, gdyż wyraża uczucia
męki, bólu, rozpaczy, żalu, smutku, a także czułości, nadziei, dobroci i mi
łości”8.
Paul Gerhardt Nohl w swojej interpretacji tekstu Stabat Mater wydziela
w nim 3 części (strofy 1— 8, 9— 16 i 17—20). Pierwsza z nich opisuje cierpie
nie Matki Bożej pod krzyżem, na którym umiera Syn. Część druga to modlitwa
człowieka, który pragnie współuczestniczyć w bólu Maryi i Chrystusa. Część
ostatnia jest prośbą człowieka o umocnienie przez Krzyż i zbawienie za pośred
nictwem Matki (por. tabelę).

Interpretacje muzyczne tekstu sekwencji Stabat Mater
w Krakowskiej Szkole Kompozytorskiej
w drugiej połowie XX wieku
Wśród utworów kompozytorów Szkoły Krakowskiej, powstałych po II woj
nie, odnaleźć można cztery interpretacje muzyczne tekstu sekwencji. Należą do
nich Stabat Mater. Tadeusza Machla (1945), Krzysztofa Pendereckiego (1962),
Bogusława Schaeffera (1983)9 oraz Zbigniewa Bujarskiego (2000).

Tadeusz MachI Stabat Mater
Całość dzieła powstała tuż po wojnie, w roku 1945 (pierwszy okres twór
czości kompozytora), chociaż wiadomo, że fragmentem Stabat Mater (oraz
drobnymi utworami fortepianowymi) zadebiutował Machl we Lwowie w latach
trzydziestych10. Według Romana Kowala twórczość Machla „jest połączeniem
7 Stabat Mater. In: Catholic Encyclopedia...
8 D. J a s i ń s к a: „Stabat M ater”..., s. 55.
9 Stabat M ater na sopran, alt, chór mieszany, smyczki i organy. Ze względu na brak dostępu
do partytury Stabat M ater В. Schaeffera (istniejący rękopis w posiadaniu kompozytora) omówio
ne zostaną wyłącznie 3 pozostałe interpretacje.
10 A. J a r z ę b s к a: Tadeusz Machl. W: Encyklopedia muzyczna PWM. T. 6. Kraków 2 0 0 0 ,
s. 6.

tradycji neoklasycznych i neoromantycznych. Cechuje ją splot inspiracji pły
nących od Bacha, wpływ kompozytorów-organistów francuskich końca XIX
i początku XX wieku, predylekcja do form tradycyjnych [...], wyrafinowana,
barwna instrumentacja i harmonika w służbie kolorystyki. Z drugiej zaś strony
zamiłowanie do wybujałej ekspresji, gęstej na określonych przestrzeniach instrumentacji oraz maksymalnego wykorzystania dynamiki orkiestry i orga
nów”11. Stabat M ater doskonale odpowiada tej charakterystyce.
Dzieło Machla nawiązuje do gatunku monumentalnego oratorium
XIX-wiecznego12. Kompozytor wykorzystał pełny łaciński tekst sekwencji13.
W utworze wydzielonych zostało 11 numerów14, ale ogólna konstrukcja mu
zyczna sugeruje podział kompozycji na dwie części: I — obejmuje 8 strof, II —
12 strof. W każdej części zwraca uwagę regularność obsady ostatnich numerów
(kwartet, duet/aria i ensemble). Kompozycja wykazuje również cechy struktury
łukowej, zintegrowana została wewnętrznie przez pokrewne motywy i związki
tonalne.
Tadeusz Machl — Stabat M ater — forma utworu
Cz. I

Cz. II

I. Wstęp instrumentalny; chór i soliści
— Stabat M ater

VI. Aria tenorowa — Eia m ater / Fac ut ardeat

II. Aria altowa — Cuius Animam /
O quam tristis
III. Kwartet I — Quae moerebat
IV. Duet (S B) — Quis est homo / Quis
non posset
V. Ensemble I — Pro peccatis / Vidit
suum

VII. Aria sopranowa z chórem — Sancta M ater /
Tui Nati
VIII. Aria barytonowa — Fac me vere / luxta crucem / Virgo virginum
IX. Kwartet — Fac ut portem / Fac me plagis
X. Aria sopranowa — Inflammatus / Fac me
cruce
XI. Ensemble II — Quando corpus

M e l o d y k a , h a r m o n i k a , t o n a l n o ś ć odgrywają zasadniczą rolę
w budowaniu wyrazowej strony dzieła. W linii melodycznej partii solowych
Machl często stosuje duże skoki interwałowe w celu uzyskania ekspresywnej
narracji. Kompozytor łączy w utworze rozszerzony system dur-moll15 ze skalą
11 R. К o w a 1: Koncerty organowe i twórczość organowa Tadeusza Machla. W: Krakowska
Szkoła Kompozytorska 1888—-1988. Red. T. M a ł e c k a . Kraków 1992, s. 103.
12 Obsada obejmuje: 4 głosy solowe — sopran, alt, tenor, bas, 4-głosowy chór mieszany,
wielką orkiestrę symfoniczną (3 flety, 2 oboje, 2 klarnety B, 2 fagoty, 4 rogi F, 3 trąbki B, 3 pu
zony, tuba, kotły, wielki bęben, czynele, harfa, dzwony, kwintet smyczkowy) i organy.
13 Wersja najbardziej zbliżona do oryginału Jacopone da Todi (z wyjątkiem zwrotek 2., 8.
i 16., nawiązujących do wersji z Liber Usualis).
14 Wstęp instrumentalny i część chóralna, 5 arii (w tym jedna z chórem), 1 duet, 2 kwartety
oraz 2 ensemble.
15 Wyraźne związki funkcyjne, ale i połączenia mediantowe schromatyzowane, akordy zw ię
kszone, trójdźwięki z septymami, nonami lub skiadnikämi alterowanymi.

chromatyczną, choć niekiedy wprowadza modalizmy. W planie tonalnym utwo
ru dominują tonacje bemolowe (d-moll, g-moll, B-dur, b-moll, F-dur), chociaż
numery środkowe utrzymane są w tonacjach krzyżykowych (Fis-dur, e-moll,
G-dur)16. W a r s t w a i n s t r u m e n t a l n a współtworzy dramaturgię utwo
ru. Machl operuje przeważnie obsadą kameralną, stosuje tutti jedynie w mo
mentach kulminacji. W kompozycji znaczącą rolę odgrywa faktura akordowa
(nota contra no tam) — przywodząca na myśl chorały bachowskie. W utworze
dominują tempa powolne lub umiarkowane, zwraca także uwagę duża rozpię
tość dynamiki (od pppp do jiff.).
W y b r a n e r e l a c j e s ł o w a i d ź w i ę k u . Punktem wyjściowym dla
Stabat Mater stają się dwa motywy wprowadzone we wstępie instrumentalnym.
Pierwszy z nich (por. przykł. 1) — niezwykle patetyczny, pełen powagi, ukazany
w dzwonach i organach, w długich wartościach, w fakturze akordowej — symbo
licznie odnosi się do sfery sacrum. Dzięki zastosowanym zwrotom harmoniczno-melodycznym w pewnym stopniu nawiązuje kompozytor do tradycji figur re
torycznych wyrażających cierpienie: trójdźwięki durowe są dobarwione często
septymą w relacji trytonu — rodzaj saltus duriusculus, linia melodyczna jest
schromatyzowana (patopoja) lub o kierunku opadającym (descensus).
Drugi motyw (por. przykł. 2a i b) — przeprowadzony imitacyjnie przez
smyczki — rozwija się w drobnych wartościach, głównie krokiem sekundowym
od diatoniki do pełnej chromatyki (ponownie patopoja). Warto zwrócić uwagę
na wizualne przedstawienie krzyża w rysunku linii melodycznej. Dodatkowo,
w celu podkreślenia obrzędowego charakteru lamentacyjno-dramatycznego tek
stu, stosuje Machl powtórzenia słów, wersów oraz figury ostinatowe, które rytualizują narrację dzieła17.
Szczególne znaczenie w dramaturgii utworu mają jego początek, zakończe
nie części I (Pro peccatis), stanowiące pierwszą kulminację, Sancta Mater oraz
finał. Wyróżnione w nich słowa, wersy stanowią syntetyczne przedstawienie te
matu: cierpienie Chrystusa i Maryi (głównie chromatyka), śmierć za „grzechy
ludu swojego” (tutti, zestawienie zespołu solistów i chóru z zachowaniem od
rębnych faktur i motywów) — por. przykł. 3, świętość Matki (śpiew „cho
rałowy”, niekiedy połączenia modalne, w obsadzie — ponownie dzwony i orga
ny), zbawienie człowieka przez Krzyż (powrót motywów ze wstępu, tym razem
podążanie od chromatyki do diatoniki, a w codzie połączenie zespołu solistów
z chórem i orkiestrą na motywie symbolizującym sacrum oraz w końcowym
akordzie F-dur z sekstą).
16 Przeglądając katalogi dotyczące semantyki tonacji, można zaryzykować stwierdzenie, iż
Machl podkreślił znaczenie tekstu sekwencji także przez odpowiedni dobór tonacji. Por.: J. M i a n o w s к i: Semantyka tonacji w niemieckich dziełach operowych XVIII—XIX wieku. Toruń 2000,
s. 36— 47.
17 Zobacz cz. II, III, IV, VII, X.

Przykł. 1. Т. M a с h 1: Stabat Mater — Wstęp (motyw I). Kserokopia rękopisu w zbiorach Bi
blioteki Akademii Muzycznej w Krakowie

Przykł. 2a. T. M а с h 1: Stabat Mater — Wstęp (motyw II). Kserokopia rękopisu w zbiorach Bi
blioteki Akademii Muzycznej w Krakowie

Przykł. 2b. Т. M а с h 1: Stabat Mater — Wstęp (motyw II cd.). Kserokopia rękopisu

K rzysztof Penderecki Stabat M ater
Ze względu na niezwykłą popularność Stabat M ater Pendereckiego oraz
wiele omówień dzieła18 pragnę jedynie przypomnieć kilka istotnych faktów.
Fragment utworu został skomponowany w 1959 roku, ale całość powstała
w roku 1962. Stabat M ater dedykował kompozytor Chórowi Filharmonii Kra
kowskiej, a prawykonanie odbyło się 27 listopada 1962 roku w Filharmonii Na
rodowej w Warszawie pod dyrekcją A. Szalińskiego. Kompozycja (uznana za
18
Zob.: R. С h ł o p i с к a: Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum. Kraków 2000;
L. E r h a r d t: Spotkania z Krzysztofem Pendereckim. Kraków 1975, s. 54—58; D. J a s i ń s к a:
„Stabat Mater"...; K. L is ic k i: Szkice o Krzysztofie Pendereckim. Warszawa 1973, s. 86—91;
Z. M y c ie ls k i: „Stabat Mater" Krzysztofa Pendereckiego. „Ruch Muzyczny” 1963, nr 2,
s. 12—13; W. S c h w in g e r: Krzysztof Penderecki. Begegnungen, Lebensdaten, Werkkomentare. Mainz 1994, s. 270—274; M. T o m a sz e w s k i: Krzysztof Penderecki i jego muzyka. Kra
ków 1994.
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Przykł. 3. Т. M a с h 1: Stabat M ater — Pro peccatis. Kserokopia rękopisu

dzieło przełomowe) stała się zalążkiem Pasji wg św. Łukasza, w której funkcjo
nuje jako komentarz refleksyjno-dramatyczny (poprzedza scenę śmierci Chry
stusa).
Penderecki wykorzystał 6 z 20 strof poematu w języku łacińskim19, tworząc
rodzaj libretta o określonej dramaturgii20, ujętej w formę 4-fazową. Danuta Ja
sińska zwraca uwagę, iż „w wybranych strofach znajdujemy trzy najistotniejsze
motywy treściowe sekwencji Stabat Mater. motyw boleści i cierpienia (w stro
fie 1, 5), wiary i miłości (w strofie 9, 10), odkupienia i zbawienia (w strofie 19,
20)”21. Tekst stał się nośnikiem zarówno treści semantycznych, jak i walorów
czysto brzmieniowych.
Krzysztof Penderecki — Stabat M ater — 4-fazowa forma utworu
Faza I
1. S tabat m ater dolorosa

Faza II
5. Q uis est hom o, qui non fleret,

Faza III
9. Eia, m ater, fons am oris

luxta crucem lacrim osa

M atrem Christi si videret

m e sentire vim doloris

D um pendebat fi li us;

In tanto supplicio?

fac, ut tecum lugeam .
10. Fac ut ardeat co r m eum
in am ando C hristum D eum

Faza IV
Christe cum sit hinc exire [...]
— pow tórzenie strofy 19
20. Q uando corpus m orietur,
fac u t anim ae donetur
paradisi gloria.

ut sibi com placeam .
19. C hriste cum sit hinc exire
da per M atrem me venire
ad palm am victoriae.

Twórca zastosował obsadę na 3 chóry a cappella rozmieszczone przestrzen
nie, co otwierało nowe możliwości w kształtowaniu brzmienia.
Kompozytor stworzył dzieło na podstawie 12-tonowego materiału dźwięko
wego (uporządkowanego w dwóch swobodnie traktowanych seriach). W Stabat
Mater Penderecki nawiązał do śpiewu chorałowego i średniowiecznej techniki
hoquetowej (rodzaj rezonansu, nie naśladownictwa)22, zastosował układy polifo
niczne i klasterowe obok śpiewu — parlando i sussurando.
Utwór otwiera jednogłosowa fraza chorałowa z medytacyjnym motywem
sekundowym23, będącym podstawą „tematyczną” dla całego dzieła (por.
przykł. 4).

19 Wersja z Mszału rzymskiego.
20 Zob. podrozdział: Wybór tekstów w artykule: R. С h ł o p i с к a: Związki twórczości Pen
dereckiego z chrześcijańską tradycją obrzędową. W: Muzyka w kontekście kultury. Red. M. J a n i c k a - S ł y s z , T. M a ł e c k a , K. S z w a j g i e r . Kraków 2001, s. 832.
21 D. J a s i ń s к a: „Stabat M ater”..., s. 57.
22 Por.: M. T o m a s z e w s k i : Krzysztof Penderecki..., s. 41.
23 R. С h ł o p i с к a: Krzysztof Penderecki..., s. 207.
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Przykł. 4. K. P e n d e r e c k i : Stabat Mater. Kra
ków, PWM 1971, początek utworu

W fazie pierwszej dominują niskie rejestry, długie wartości rytmiczne; syla
by tekstu rozbijane są między poszczególne głosy, które kompozytor wprowadza
stopniowo (od jednogłosu, aż do pełnego tutti — kumulacja planu brzmieniowe
go). Narracja muzyczna wykazuje charakter statyczny. Faza druga kształtowana
jest odmiennie, cechuje ją żywsze tempo — piu mosso i brzmieniowa ruchli
wość (kontrasty rejestrów, artykulacji itp.). Kompozytor, posługując się powtó
rzeniami, eksponuje słowo „Christi”, a za pomocą efektów sonorystycznych wy
różnia wers „In tanto supplicio”. Faza trzecia — polifoniczna, oparta na
motywach inwokacji — przynosi dramatyczną kulminację (klaster, ff, faktura
nota contra notam) na słowie „Christe” (exclamatio chóralne) — por. przykł. 5.

Przykł. 5. K. P e n d e r e c k i : Stabat M ater — kulminacja
utworu

W dalszym ciągu kompozycji — po litanijnej recytacji (w której słowo
„Christe” powtarzane jest kilkakrotnie) — Penderecki wprowadza ponownie
motywy o charakterze modlitewnym, doprowadzające do zamknięcia utworu na
słowie „Gloria” i „czystym” trójdźwięku D-dur. Akord durowy rozwiązuje dra
matyczną kulminację dzieła, wszystkie zaistniałe w nim napięcia i rodzaje emo
cji24, staje się nośnikiem symbolicznych sensów — przesłania nadziei.

Zbigniew Bujarski — Stabat Mater25
Zbigniew Bujarski skomponował Stabat Mater w roku 2000 na zamówienie
Festiwalu Muzyki Współczesnej „Aksamitna kurtyna”26. Prawykonanie utworu
odbyło się 27 października 2000 roku w Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją
Stanisława Krawczyńskiego. Jak pisze Teresa Małecka, „pośród sfer inspiracji
w twórczości Z. Bujarskiego dominuje tematyka religijna [...]. Religia, wiara są
stale obecne [u kompozytora], ale w jego twórczości wiążą się zwykle z histo
rią, i to chyba wyraźnie z historią Polski”27.
Twórca tak pisze o genezie utworu: „[...] szkicując różne projekty był i taki
moment, w którym zastanawiałem się, czy nie skomponować Stabat Mater bez
słów, wyłącznie w wersji instrumentalnej. Wszak fakt Golgoty i Matki stojącej
pod krzyżem, na którym wisiał Syn Zbawiciel, jest znany wszystkim, również
niechrześcijanom. Więc być może sama muzyka byłaby najlepszą formą rozwa
żania tego, ponad wszelki czas wydarzenia”28.
Ostatecznie powstało dzieło wokalno-instrumentalne (chóralno-orkiestrowe)29. Stabat Mater zostało napisane do fragmentów z przekładu polskiego30.
Kompozytor zrezygnował z łaciny „z uwagi na jej charakterystyczny koloryt
24 D. J a s i ń s k a : „Stabat M ater’’..., s. 66.
25 Dokładną analizę dzieła po raz pierwszy przedstawiła Teresa M a ł e c k a w artykule:
Zbigniewa Bujarskiego „Stabat Mater" na koniec wieku. W: Środowiska — kompozytor — dzieło
w muzyce polskiej XX wieku. Red. T. B r o d n i e w i c z , H. K o s t r z e w s k a , J. T a t a r s k a .
Poznań 2003, s. 111— 118.
26 Festiwal miał miejsce w Krakowie w dniach 19— 27 października 2000, w ramach Festi
walu Kraków 2000. Więcej informacji patrz: książka programowa festiwalu, Festiwal Muzyki
Współczesnej „Aksamitna kurtyna"/Festival o f the Contemporary Music „Velvet Curtain". Red.
W. B e r n y - N e g r e y . Tłum. Z. W i s ł o c k a . Kraków 2000, s. 5 i 7.
27 T. M a ł e c k a : Zbigniewa Bujarskiego..., s. 111.
28 Komentarz kompozytora w książce programowej Festiwalu Muzyki Współczesnej Aksa
mitna kurtyna, s. 59.
29 Obsada obejmuje: 3 flety, 2 oboje, 3 klarnety B, 2 fagoty, kontrafagot, 6 rogów F, 3 trąbki,
3 puzony, tuba, 2 talerze, tam-tam, wielki bęben, 3 kotły, 4-głosowy chór mieszany (ponad 80
wykonawców), smyczki (16 skrzypiec I, 14 skrzypiec II, 12 altówek, 10 wiolonczel i 8 kontraba
sów).
30 Strofy 1, 3, 7— 10, 14, kompilacja 1. wersu strofy 9. ze strofą 19, 20. Tłumaczenia filolo
gicznego dokonała Grażyna Zakrzewska.

brzmieniowy, który niezależnie od rodzaju muzyki zawsze stwarza bardzo spe
cyficzną aurę”31. Pragnął, „aby ten utwór był [...] najbliższą moim najgłębszym
uczuciom wypowiedzią. A takie uczucia wyznaje się chyba najlepiej i najszcze
rzej w języku ojczystym”32. Wybrane strofy — zdaniem T. Małeckiej — ak
centują w większym stopniu niż oryginał elementy związane z wartościami po
zytywnymi, a w szczególności z miłością. Na krzyżu dokonał się bowiem
dramat męki i śmierci Chrystusa, ale z miłości Boga do człowieka”33.
Bujarski nadał swojemu dziełu formę trzyczęściową z codą o cechach repryzowych (część I — 4 zwrotki, II — 3 zwrotki (bez ostatniego wersu w strofie
10), III — 2 zwrotki)34.
Zbigniew Bujarski — Stabat M ater — forma utworu
Cz. I
1. Stała M atka bolejąca
Pod krzyżem zapłakana
Gdy w isiał Syn.
3. O ja k sm utna i strapiona
była błogosław iona
M atka Jednorodzonego.

Cz. II
9. Ach M atko, źródło miłości,
U czyń bym poczuł siłę bólu
Abym z T obą się smucił.
10. Uczyń, aby zapłonęło serce moje
W kochaniu C hrystusa Boga.

Cz. III
9. Ach M atko, źródło m iłości.
19. Uczyń, bym krzyżem był strzeżony
śm iercią C hrystusa um ocniony
w spierany łaską.

CODA
14. Pod krzyżem z T obą stać
20. K iedy ciało umrze
7. Z a grzechy sw ego ludu
Gorąco pragnę
Uczyń by duszy została dana
Tobie Matko towarzyszyć w żałobie.
widziała Jezusa w męczarniach
Chwała Raju.
i biczom poddanego.
Amen
8. W idziała swego słodkiego Syna
Um ieraniem wyniszczonego
Gdy oddał ducha.

„Muzyka Stabat Mater naznaczona jest w całości przez swoistą ambiwalencję, czy też dialektykę. Niemal wszystkie elementy ważne dla kształtu dzieła
tworzą silne wewnętrzne opozycje (chromatyka, atonalność — diatonika; roz
drobnione wartości rytmiczne — wartości wydłużone; faktura wielogłosowa, polimelodyczna, wielopłaszczyznowa — homofoniczne, długobrzmiące piony akor
dowe). Opozycyjność w sferze elementów oddziałuje na sferę wyrazu i ekspresji.
Utwór rozgrywa się niejako między atmosferą grozy śmierci, bólu i cierpienia
a optymizmem, nadzieją wyrażoną w końcowym akordzie G-dur pianissimo” 35.
R e l a c j a s ł o w o — d ź w i ę k . W części pierwszej Bujarski przedsta
wia nie tylko ból Maryi, ale i mękę Chrystusa. Wydaje się, iż wybór wyróżnio
31 Komentarz Z. Bujarskiego w książce programowej: Festiwal Muzyki Współczesnej..., s. 60.
32 Ibidem.
33 T. M a 1 e с к a: Zbigniew Bujarski. Sytuacja twórcy na przełomie wieków. „Kwarta” 2003,
nr 12, s. 7.
34 N ieco inną koncepcję podziału zaproponowała T. Małecka, por. E a d e m: Zbigniewa Bu
jarskiego „Stabat Mater"..., s. 112— 113.
35 E a d e m: Zbigniew Bujarski. Sytuacja twórcy..., s. 7.

nych przez muzykę słów (,jednorodzony”, „ubiczowany”, „w męczarniach za
grzechy ludu”, „umieraniem wyniszczony”, „gdy oddał ducha”) przesuwa punkt
ciężkości z cierpienia Matki na cierpienie Syna. Boleść, grzech, umieranie wy
raża kompozytor za pomocą chromatycznych linii melodycznych w fakturze li
nearnej, instrumentów o ciemnej barwie brzmienia lub za pomocą niskich reje
strów, a momenty wzmożenia dramatu podkreśla niemal pełnym składem
orkiestry w dynamice forte i często drobnymi wartościami rytmicznymi. Postać
Matki zaakcentowana zostaje przez wyższe, jaśniejsze rejestry, odwołujące się
symbolicznie do sfery sacrum (por. przykł. 6).
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Przykł. 6. Z. В u j a r s к i: Stabat M ater — początek utworu.
Rękopis ze zbiorów kompozytora

Obrazowi Syna na krzyżu i jego śmierci towarzyszą: faktura akordowa,
dłuższe wartości rytmiczne i kulminacje z rozwiązaniami na trójdźwiękach du
rowych (pierwsza — zakończenie „B” — As-dur — por. przykł. 7, druga —
koniec części I — E-dur). Owe „czyste” akordy interpretować można jako sym
boliczną zapowiedź zmartwychwstania.
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Przykł. 7. Z. В u j a r s к i: Stabat M ater — cz. I, zakończe
nie „B”

Część druga jest najbardziej dramatyczna w utworze, symbolizuje błagalne
wołanie ludu do Matki — źródła miłości. Bujarski wyraża je za pomocą wie
lokrotnych powtórzeń tekstu i eksklamacji w fakturze akordowej. Żarliwym
prośbom towarzyszy ciągły obraz dramatu Matki i Syna — silnie schromatyzowane przebiegi melodyczne, bardzo drobne wartości rytmiczne, częste operowa
nie dużym składem orkiestry (niezwykle znaczące stają się instrumenty dęte
blaszane i perkusja), divisi w chórze i smyczkach. Kompozytor wprowadza tak
że w kotłach, kontrabasach, a następnie jako echo — we fletach repetycję
dźwięku, która — zdaniem T. Małeckiej — „wywołuje wrażenie [...] kroczenia
konduktu”36 (por. przykł. 8).
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Przykł. 8. Z. В u j a r s к i: Stabat M ater — cz. II
36 E a d e m : Zbigniewa Bujarskiego „Stabat Mater"..., s. 114.

Pierwszy punkt kulminacyjny części drugiej przypada na wersie drugim
strofy 10, w którym szczególne opracowanie zyskują słowa „Chrystusa Boga”
— akord Fis-dur w chórze i smyczkach, w długich wartościach, w fakturze nota
contra notam i dynamice fff. Kolejna z kulminacji (choć w dynamice pp) przy
chodzi na słowach „pod krzyżem” — akord es-moll, trzecia — jest uwieńcze
niem części drugiej — akord A-dur w tutti orkiestry, w dynamice fff. Kompozy
tor nawiązuje tym samym do momentów kluczowych z części pierwszej,
ponownie podkreśla najistotniejsze przesłania tekstu — zbawienie przez Krzyż,
miłość do Matki i Boga.
Część trzecią rozpoczynają wyłącznie smyczki w dynamice ppp, następuje
chwilowe wyciszenie emocji, po czym powraca technika kompozytorska z czę
ści drugiej (obraz błagającego człowieka o umocnienie przez Krzyż).
W codzie Bujarski przypomina motywy początkowe Stabat Mater i wprowa
dza uspokojenie toku narracji: długie wartości rytmiczne, faktura akordowa, za
stąpienie chromatyki brzmieniami kwartowo-kwintowymi, wyższe, jaśniejsze
rejestry, dynamika ppp, pp, redukcja obsady do smyczków i zespołu chóralnego.
Takie opracowanie muzyczne staje się wyrazem modlitwy człowieka o chwałę
raju dla duszy, a ostatni akord G-dur symbolizuje otwarcie nowej rzeczywistości
nadziei i miłości37.
Istotną rolę, zarówno formotwórczą, jak i dramaturgiczną, odgrywa w utwo
rze orkiestra. Z jednej strony zespół instrumentalny (przez wstęp i liczne interludia) zaznacza ogólną strukturę dzieła oraz poszczególne strofy tekstu. Z dru
giej strony poszczególnym grupom instrumentów powierzona zostaje określona
rola ekspresyjna38. Wydaje się, iż główny punkt ciężkości pada na przebieg mu
zyczny w warstwie instrumentalnej, a warstwa słowna (wokalna) stanowi jedy
nie dookreślenie dramaturgii. W roku 2002 kompozytor powie, iż interesuje go
bardziej muzyka absolutna, czysta: „[...] mam poczucie, jakbym słowem muzy
kę skażał”39.
Przedstawione trzy opracowania muzyczne Stabat Mater kompozytorów
Szkoły Krakowskiej z pewnością zachowują i akcentują podstawowe wątki tre
ści sekwencji. Należy jednak zwrócić uwagę, że omówione interpretacje, mimo
iż powstały w środowisku twórców działających w podobnym czasie i tym sa
mym miejscu, są bardzo odmienne, zarówno pod względem języka muzyczne
go, jak i formy oraz ekspresji.
Machl opracował pełny łaciński tekst sekwencji w przeciwieństwie do Pen
dereckiego i Bujarskiego, którzy dokonując wyboru określonych strof, stworzyli
własną wizję dramatu, a Bujarski nadał mu ton szczególnie osobisty, wykorzy
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 E a d e m: Zbigniew Bujarski. Sytuacja twórcy..., s. 6.

stując przekład polski. W interpretacji Machla zwraca uwagę rozbudowana ob
sada wykonawcza i monumentalizm formy. Kompozytor nawiązał do gatunku
kantatowo-oratoryjnego i typowej dla niego relacji chór — soliści, zbiorowość
— jednostka. Bujarski w swoim opracowaniu czyni formę bardziej zwartą i re
zygnuje z głosów solowych, wybierając tym samym wypowiedź zbiorowości
i przenosząc dramat Matki w wymiar bardziej uniwersalny (pisze o tym T. Ma
łecka40). Penderecki wprowadza wyraźną redukcję środków (3 chóry a cappel
la, czas trwania utworu około 8 minut), dzięki czemu uzyskuje „pewien wyraz
surowości”41, za pomocą faktury czysto wokalnej znacznie bardziej uwydatnia
treść tekstu słownego.
Machl opiera dzieło przede wszystkim na rozszerzonym systemie dur-moll.
Penderecki stosuje materiał 12-tonowy, sięga również po elementy tradycji,
nawiązując do śpiewu chorałowego, techniki hoquetowej oraz renesansowej po
lifonii. Jak pisze Mieczysław Tomaszewski, „powstał utwór, w którym faktura
post-niderlandzka spotkała się z postdodekafoniczną tonalnością”42. Bujarski
łączy tradycyjne struktury trójdźwiękowe, kwartowo-kwintowe z maksymalną
chromatyką.
Wszystkie omówione dzieła muzyczne wydają się jednak wyrazem tego sa
mego przesłania — zbawienia człowieka przez Krzyż. Utwory zakończone zo
stały w podobny sposób — akordem durowym (Machl — F-dur6, Penderecki —
D-dur, Bujarski — G-dur). Szczególnego znaczenia nabiera on w interpreta
cjach Pendereckiego i Bujarskiego, gdzie po skomplikowanych przebiegach melodyczno-harmonicznych przychodzi „brzmienie czyste i określone”43, będące
wyrazem miłości i nadziei, brzmieniem „katarktycznym”44, „otwarciem ku gó-

40 E a d e m : Zbigniewa Bujarskiego „Stabat M ater”..., s. 115.
41 Wypowiedź kompozytora w: T.A. Z i e l i ń s k i : Współczesny kompozytor a tradycja.
Rozmowa z Krzysztofem Pendereckim. „Ruch Muzyczny” 1963, nr 12, s. 9.
42 M. T o m a s z e w s k i : K rzysztof Penderecki..., s. 64.
43 Ibidem, s. 43.
44 Por.: ibidem.
45 Por.: ibidem, s. 13.

Renata Borowiecka

The Stabat Mater sequence in the musical interpretation
of the Cracow School of Composers: Machl, Penderecki, Bujarski
Summary
In musical literature many works have been composed to the text o f the Middle Ages Stabat
M ater sequence (belonging to the group of Marian Lamentations, written before the turn o f the
13th and 14th centuries, probably by Jacopone da Todi). Four such interpretations can be found
among the Cracow School o f Composers. The are Stabat M ater by Tadeusz Machl (1945),
Krzysztof Penderecki (1962), Bogusław Schaeffer (1983), and Zbigniew Bujarski (2000). The ar
ticle discusses three o f them.
The above-mentioned interpretations, although composed in a similar place and at a similar
time, are different both in terms o f the musical language, form and expression.
Machl worked out the whole Latin text o f the sequence, in contrast to Penderecki and
Bujarski who created their own vision o f drama having selected certain stanzas. Bujarski, how
ever, making use o f the Polish translation, imparted a personal sense to it. The focus o f attention
in Machl’s interpretation is a developed performing cast and monumentalism o f form (a reference
to the cantata and oratorian genre). Bujarski makes the form o f the work more cohesive and re
signs from the solo voice. Penderecki introduces a clear reduction o f means (3 a cappella choirs,
time duration o f work being approximately 8 min.) Machl bases his work on the extended major-minor scale. Penderecki uses a 12 key material, as well as traditional elements o f chant sing
ing, hoquet technique and Renaissance polyphony. Bujarski combines traditional triad and
quart-quintet forms with maximal chromatics.
All musical works, however, emphasise the basic content motives of the sequence. They
stress the fact that man’s salvation will take place through the cross. They bring the message o f
love and hope.

Renata Borowiecka

Die Sequenz Stabat Mater interpretiert von den Komponisten der
Krakauer Schule: Machl, Penderecki, Bujarski
Zusammenfassung
Es gibt viele Tonwerke, die zum Text der mittelalterlichen Sequenz Stabat M ater (einer vor
der Wende des 13. zum 14.Jh. wahrscheinlich von Jacopone da Todi verfassten Marienlamentati
on) entstanden worden sind. Unter den nach dem 2. Weltkrieg entstandenen Werken der zur Kra
kauer Schule gehörenden Komponisten befinden sich vier solche Interpretationen: Stabat M ater
von Tadeusz Machl (1945), von Krzysztof Penderecki (1962), von Bogusław Schaeffer (1983) und
von Zbigniew Bujarski (2000). Im vorliegenden Artikel wurden drei von ihnen besprochen.
Obwohl die oben genannten Interpretationen von den zur gleichen Zeit und in demselben
Land lebenden Komponisten erschaffen worden sind, unterscheiden sie sich jedoch im Hinblick
auf die Tonsprache, auf die Form und auf den Expressionsgrad.
Machl hat den vollständigen lateinischen Text der Sequenz musikalisch eingerahmt, während
Penderecki und Bujarski manche Strophen ausgewählt haben, um eigene Vorstellung von dem
Drama zu erschaffen. Das Werk von Bujarski hat einen besonderen persönlichen Charakter, weil

er die polnische Übersetzung der Sequenz ausgenutzt hat. Machls Werk wird durch ausgebaute
Rollenbesetzung und monumentale Form (einer Kantate oder einem Oratorium ähnlich) gekenn
zeichnet. Die Form des Werkes von Bujarski ist geschlossener; der Komponist verzichtet auf So
lostimmen. Penderecki beschränkt die Mittel (3 Chöre a cappella, Zeitdauer des Werkes ca.8
Min). Machl gründet sein Werk vor allem auf einem erweiterten Dur-Moll System. Penderecki
wendet 12 Töne an und greift nach traditionellen Elementen — Choralgesang, Hoquetus, Renaissancepolyphonie. Bujarski verbindet traditionelle Quarte — Quinte — Dreiklangstrukturen mit
maximaler Chromatik.
In allen Interpretationen werden jedoch die grundlegenden Fäden der Sequenz hervorgeho
ben; die Werke übermitteln dem Menschen Liebe, Hoffnung und Überzeugung davon, dass er nur
dank dem Jesu Kreuzopfer erlöst werden kann.

Krąg infernalny i niebiański
w Raju utraconym
Milton a Penderecki i Fry

Dzieje człowieka od jego stworzenia do wygnania z Raju przedstawione są
w Biblii w początkowych czterech rozdziałach Pierwszej Księgi Mojżesza —
Ksiągi Rodzaju, w której odnaleźć można symboliczną odpowiedź na trudne py
tania nurtujące ludzkość od zarania dziejów: jak powstał świat, człowiek, skąd
pochodzi zło i jaki jest cel życia ludzkiego. Historia stworzenia opowiada także
0 zmaganiach dwóch potężnych sił: Dobra i Zła, symbolizowanych przez Boga
1 Szatana. Tak więc obok postaci pierwszych ludzi w opisie Ksiągi Rodzaju po
jawiają się: Bóg i wybrani archaniołowie oraz Szatan, który przybrawszy wize
runek węża doprowadza ludzi do upadku.
O
ile postaci Adama i Ewy występują głównie w początkowych rozdziałach
Biblii, o tyle wyobrażenia duchów niebiańskich i infernalnych przedstawione
zostają także w innych częściach Pisma Świątego. Aniołowie Boga pojawiają
się m.in. w Ksiądze Wyjścia, w księgach prorockich, w Ewangeliach i Apoka
lipsie św. Jana, w listach do Kolosan i Hebrajczyków. W Nowym Testamencie
demony występują między innymi w Ewangeliach św. Mateusza (Mt 25),
Marka (Mk 5, 9) i Łukasza (Łk 8, 30) czy w Apokalipsie (np. Ap 12, 4; 12, 9;
20, 3). Opis buntu Lucyfera i jego wygnania z Nieba przedstawiają między in
nymi prorok Ezechiel1 oraz autor Apokalipsy.
1
„Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. M ieszkałeś w Ede
nie, ogrodzie Bożym; okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie [...] a ze złota wyko
nano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. Jako wielkiego cheruba
opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, chadzałeś pośród błyszczących kamieni.
Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie niepra-

Więcej szczegółów dotyczących konkretnych imion i atrybutów anielskich
dostarcza literatura pozakanoniczna (apokryficzna i pseudoepigraficzna), np.
Księga Henocha czy Czwarta Księga Ezdrasza.
Biblijna historia o stworzeniu świata i człowieka oraz o jego upadku i wy
gnaniu z Raju przez wiele wieków inspirowała filozofów, literatów, malarzy
i kompozytorów. W traktatach i dziełach artystycznych przedstawiali oni jej róż
norodne interpretacje. Autorem jednej z najbardziej znanych literackich inter
pretacji tego tematu jest angielski poeta John Milton, twórca eposu Paradise
Lost2. Ten z kolei zainspirował Krzysztofa Pendereckiego, który wraz z Christopherem Frym opracował libretto, a następnie, tworząc dzieło sceniczne Raj
utracony, nadał mu określenie gatunkowe sacra rappresentazione.

Krąg infernalny i niebiański u Miltona
Raj utracony Johna Miltona reprezentuje przede wszystkim gatunek poema
tu epickiego, lecz ma także pewne cechy gatunków pokrewnych. Zgodnie z ga
tunkiem eposu Milton z epickim dystansem opisuje w poemacie historię stwo
rzenia i upadku pierwszych ludzi w szerokim kontekście zarówno wydarzeń
wcześniejszych, jak i apokaliptycznych wizji końca świata. Treść zawiera rów
nież liczne odniesienia do sytuacji politycznej w ówczesnej Anglii. Charaktery
zuje to poemat dygresyjny, w którym wątki fabularne przeplatają się z dygresja
mi autora3. Oprócz akcji Raj utracony obejmuje rozważania autora nad naturą
człowieka oraz pochodzeniem dobra i zła, jak w poemacie filozoficznym4. Mil
ton kreuje dwa przeciwstawne światy — Boga i Szatana, personifikujących ideę
dobra i zła, miłości i nienawiści, tworzenia i niszczenia. Istniejący między nimi
trzeci świat — Człowieka — jest terenem, na którym ścierają się te dwie siły.
W utworze postaci Boga, Szatana, Adama i Ewy przedstawione są jako drama
tis personae, a literacka wypowiedź autora biblijnego przekształca się w język
poetycki, właściwy gatunkowi literackiemu, jakim jest poemat epicki. Szcze
gółowy przebieg akcji utworu przedstawia następujące ujęcie:
wo.ść. Pod wpływem rozkwitu twego handlu wnętrze napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś, wobec
czego zrzuciłem cię z góry Bożej i jako cherub opiekun zniknąłeś spośród błyszczących kamieni.
Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności, zanikła twoja przezorność z powodu twe
go blasku. Rzuciłem cię na ziemię, wydałem cię królom na widowisko” (Ez 28, 12— 17).
2 Pierwsze wydanie z roku 1667, drugie, rozszerzone, z 1674.
3 Ch. H i l l : Milton and the English Revolution. London— Boston 1979, s. 354.
4 R. C h ł o p i c k a : Raj utracony — koncepcja tekstu a język muzyczny. W: Współczesność
i tradycja w muzyce Krzysztofa Pendereckiego. Red. R. C h ł o p i c k a i K. S z w a j g i e r .
Kraków 1983, s. 234.

John Milton: Raj utracony5
I. Upadłe anioły w Piekle
Inwokacja poety
Rozpacz upadłych aniołów
Dialog Szatana z Belzebubem
Przemowa Szatana do poddanych
Rozpoczęcie Rady Diabelskiej
II. Rada Diabłów. Podróż Szatana (1)
Wezwanie do wojny
Plan zemsty
Spotkanie Szatana z Grzechem i Śmiercią
Wędrówka przez Chaos
III. Dialog Syna Bożego z Bogiem. Podróż
Szatana (2)
Inwokacja poety
Ofiarowanie życia przez Syna Bożego za
winy ludzi
Droga Szatana na Ziemię
IV. Szatan w Raju. Adam i Ewa w Raju (1)
Skarga Szatana na górze Nifates
Widok na rajski ogród
Ustanowienie zakazu przez Boga
Wieczorna modlitwa Adama i Ewy
Pojmanie Szatana przez straż anielską
Wygnanie go z Raju
V. Adam i Ewa w Raju (2). Dialog z Rafa
elem (1)
Sen Ewy
Przybycie Rafaela
Opowiadanie Rafaela: o buncie w Niebie,
o jego przyczynie
VI. Dialog z Rafaelem (2)
Rozmowa: o wojnie w Niebie
0 triumfie Mesjasza
O strąceniu zbuntowanych w otchłań

VII. Dialog z Rafaelem (3)
Inwokacja poety
Rozmowa o stworzeniu świata

VIII. Dialog z Rafaelem (4)
Opowiadanie o stworzeniu Ewy
O pierwszym spotkaniu
O zalotach i ślubie
Ostrzeżenie przed złem
IX. Upadek Adama i Ewy w Raju
Nieposłuszeństwo Ewy
Kuszenie Ewy przez Szatana
Upadek Ewy
Adam uczestnikiem grzechu
Transformacja obrazu świata przez
grzech
X. Następstwa upadku
Posłanie Syna Bożego do Raju
Droga Grzechu i Śmierci na Ziemię
Triumf Szatana w Piekle
Przemiana postaci diabłów
Przepowiednia zwycięstwa Mesjasza
nad Grzechem i Śmiercią
Błaganie Boga o miłosierdzie
XI. Wizje przyszłości (1)
Pojawienie się zła i nienawiści w kręgu
Raju
Przybycie Michała
Wizje: zbrodni Kaina, zarazy, wojny,
potopu
XII. Wizje przyszłości (2). W ypełnienie w y
roku Boga
Wizja dziejów Abrahama
Wizja zmartwychwstania Chrystusa
Wizja posłannictwa Kościoła
Wygnanie Adama i Ewy z Raju

5
Według: A. D r a u s : K. Penderecki „Raj utracony". Muzyczna interpretacja poematu
Miltona. Praca magisterska. Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Mu
zycznej. Kraków 1999, s. 46, maszynopis.

Do k r ę g u i n f e r n a l n e g o poematu należy 9 postaci6:
Szatan, 5 upadłych aniołów: Belzebub — dowódca armii Szatana; Belial —
doradca Szatana; Mamon — doradca Szatana; Moloch — doradca Szata
na; Mulciber — budowniczy Pandemonium; 3 postaci alegoryczne: Grzech,
Śmierć, Chaos.
To właśnie od przedstawienia piekła i lamentu upadłych aniołów Milton roz
poczyna akcję poematu. O ich walce z Bogiem i strąceniu z Nieba dowiaduje
my się później. Szatan jest więc pierwszą postacią, jaką wprowadza Milton. Na
zwany tak zostaje po strąceniu z Nieba; a miano to w języku hebrajskim
oznacza wroga. Utożsamia się go z ojcem Grzechu i Śmierci, jest przeciwni
kiem Boga, o którym mówi: „tyran w Niebiosach”7. Ekspozycja postaci kręgu
infernalnego znajduje się w dwóch pierwszych księgach poematu, w których
upadłe anioły przedstawione są na podobieństwo człowieka — niepozbawione
ludzkich wad czy emocji. Szatan i jego potomstwo pojawiają się aż w dziewię
ciu z dwunastu ksiąg eposu.
K r ą g n i e b i a ń s k i obejmuje również 9 postaci: Bóg, Syn Boży, 7
aniołów: Michał — najważniejszy z archaniołów; Abdiel — serafin armii Lucy
fera, który pozostał wierny Bogu; Rafael — Archanioł, łącznik między Bogiem
i Człowiekiem; Gabriel — Archanioł, dowódca straży niebiańskiej; Uriel — Ar
chanioł, strażnik bramy Niebios; Ituriel — Archanioł, członek straży niebiań
skiej; Zefon — Archanioł, członek straży niebiańskiej.
Według Johna Petera wizerunek Boga w poemacie Miltona współtworzą
dwie osoby: Bóg — starotestamentowy Stwórca, oraz Syn Boży — nowotestamentowe, pełne miłosierdzia oblicze Boga8. To właśnie Jego postać przeciwsta
wiona jest złożonemu obrazowi Szatana. Milton przedstawia Chrystusa jako bo
hatera, wodza walczącego z buntownikami, jako sędziego ogłaszającego wyrok
Adamowi i Ewie oraz orędownika spraw Człowieka przed Bogiem. Bóg — Syn
Boży i jego aniołowie pojawiają się, podobnie jak ich adwersarze, w dziewięciu
księgach poematu.
Spośród wszystkich wspomnianych w dziele Miltona postaci na plan pierw
szy wysuwa się Szatan, duch strącony z nieba, któremu autor nadaje rysy potęż
nego bohatera. Jak stwierdza Maximilian Rudwin: „[...] jest on prawdziwie
epicką majestatyczną postacią, prometejskim bohaterem, daremnie, lecz odważ
6 Liczbę 9 starożytni traktowali jako Doskonałość i Jedność, a także wolność. Tę ostatnią ce
chę kojarzono z nią w związku z pewnymi możliwościami zastosowań w matematyce. Dziewiątka
jest jednością, ponieważ łączy w jedno wszystkie inne liczby podstawowe, a doskonałością, bo
dziewięć miesięcy to płodowy okres życia dziecka. W starożytnym Rzymie na dni targowe mó
wiono novendinae, ponieważ przypadały na każdy kolejny dziewiąty dzień; Hydra, mitologiczny
potwór, miała dziewięć głów. Styks okrążał piekło dziewięć razy, wróżbici w zamierzchłych cza
sach rysowali magiczny krąg o średnicy dziewięciu stóp i przywoływali duchy zmarłych.
7 J. M i 1 1 o n: Raj utracony. Kraków 2002, s. 14, wers 148.
8 J. P e t e r: A Critique o f Paradise Lost. New York 1960.

nie przeciwstawiającym się mocy, wiedząc, że nigdy jej nie zwycięży”9. Mario
Praz charakteryzuje zarówno postać Miltonowskiego Boga, jak i Szatana,
pisząc: „Na płaszczyźnie moralnej Szatan Miltona przewyższa swego Boga, po
dobnie jak ktoś, kto mimo przeciwieństw i męczarni trwa przy doskonałym
w swym pojęciu zamiarze, przewyższa tego, kto z zimną pewnością niechybne
go zwycięstwa wywiera na wrogu najstraszniejszą zemstę... mając wyraźnie na
celu rozdrażnienie go tak, aby zasłużył na nowe tortury”10.
Rudwin zauważa jeszcze, że wielkie literackie personifikacje zła (w tym
i Szatan Miltona) pojawiały się w krytycznych momentach światowej historii
(takich jak wojna domowa w Anglii czasów autora Raju utraconego)'. „Okreso
we wstrząsy w sferze społecznej i politycznej wciąż na nowo uświadamiają lu
dziom fakt, że siła Zła stale działa wśród nas. Ta nowa świadomość Diabła jako
siły kontrolującej ludzkie sprawy przybrała kształt w wyobraźni Dantego, Lutra,
Vondela, Miltona, Goethego, Chateaubrianda, Soumeta, Hugo, France’a i Bernanosa” 11.
Do dziś trwa gorący spór o interpretację Raju utraconego Miltona: Czy jest
to manifest postawy głęboko chrześcijańskiej, czy wyraz fascynacji siłą zła i po
chwała Szatana? Czy głównym bohaterem utworu jest Człowiek, czy upadły ar
chanioł, Lucyfer? Czy dzieło Miltona rzeczywiście „usprawiedliwia postępki
Boga ludziom”, czy jest swoistą rehabilitacją Szatana? Następcy poety, między
innymi Dryden, Johnson i Addison (około 1715 roku)12, potem Bentley, Pearce
i Richardson13, podejmowali krytykę interpretacji Miltona, pisząc, iż wbrew tra
dycji poeta pozwolił na to, aby zło (Szatan) pokonało dobro (Człowieka). Ro
mantycy natomiast dostrzegli w Szatanie Miltona uosobienie literackiego boha
tera i zapoczątkowali nową interpretację utworu, przyjmując za jego ukryte
przesłanie pochwałę buntownika.
Próbując usprawiedliwić fascynację Złem autora Raju utraconego, przytoczę
wypowiedź Jerzego Nowosielskiego: „[...] sztuka rozbija schematy myślowe,
kwestionuje wręcz całe systemy światopoglądowe. Bardzo często przecież sztu
ki nienawidzą ludzie religii. Tertulian nienawidził sztuki, nienawidzili jej też
pierwotni chrześcijanie. Myślę, że owa nienawiść bierze się stąd, że sztuka jest
czymś moralnie podejrzanym. Rodzi się bowiem w jądrze tego dziwnego tygla,
w którym dokonuje się owa alchemiczna przemiana w świadomości elementów
zła w dobro, brzydoty w piękno. Sztuka musi być podejrzana, zbawia bowiem
piekło” 14.
9 M. R u d w i n : D iabeł w legendzie i literaturze. Kraków 1999, s. 21.
10 M. P r a z: Zmysły, śm ierć i diabeł w literaturze romantycznej. Warszawa 1974, s. 71.
11 M. R u d w i n: D iabeł w legendzie..., s. 306.
12 J. S t r z e t e l s k i : Posłowie do „Raju utraconego". Kraków 1974, s. 338.
13 J. В r o a d b e n t: Paradise Lost: Introduction. Cambridge 1972, s. 60.
14 Zło w sztuce i w życiu. Jerzy Nowosielski w rozmowie ze Zbigniewem Podgórzcem. W:
Interpretacje dzieł sztuki. Antologia. Wybór J. K r u p i ń s k i . Kraków 2001.

Wśród muzycznych interpretacji poematu Miltona15, oprócz utworów Johna
E. Galliarda, J.Ch. Smitha, Josepha Haydna i Antona Rubinsteina, na szcze
gólną uwagę zasługuje XX-wieczne sacra rappresentazione Raj utracony
Krzysztofa Pendereckiego.

Krąg infernalny i niebiański u Pendereckiego
Rraj utracony napisany został w latach 1975— 1978 na zamówienie Lyric

Opera of Chicago z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych. Libretto utworu
składa się z wybranych fragmentów poematu Miltona. Sacra rappresentazione
obejmuje dwa akty — każdy poprzedzony jest prologiem. Akty dzielą się na
sceny jedno- lub kilkuczęściowe. Akt pierwszy obejmuje trzynaście, drugi —
dziewięć scen.
Podobnie jak u Miltona, w dziele Pendereckiego dominuje początkowo zasa
da sukcesywnego, kontrastowego zestawiania scen związanych ze światem Boga
i Szatana. Później niekiedy światy te się przenikają i nakładają, co powoduje
wzrost napięcia dramatycznego.
W odróżnieniu od poematu Miltona w którym głównym wątkiem staje się
walka światów Dobra i Zła, a ich narzędziem staje się Człowiek, w utwo
rze Pendereckiego punkt ciężkości przenosi się na świat Człowieka.
W rezultacie więc kompozytor rezygnuje z ukazania wielu wydarzeń, które tak
barwnie przedstawił Milton: z opisu stworzenia świata, wojny w Niebie i strące
nia zbuntowanych aniołów w otchłań, oraz wydarzeń przyszłych, takich jak:
dzieje Abrahama, życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, posłannictwo Ko
ścioła.
W porównaniu z dziełem Miltona Penderecki zmienia także kolejność wy
darzeń, a co za tym idzie — kolejność przedstawiania postaci. Podczas gdy po
eta rozpoczyna akcję od sceny lamentu upadłych aniołów, kompozytor otwiera
dzieło sceną niemalże końcową — lamentem Adama i Ewy po upadku.

15
J.E. G a 11 i a r d: The Morning Hymn o f Adam and Eve (Poranny hymn Adama i Ewy) na
dwa soprany i basso continuo. (V Ks. wersy 153— 208); J.Ch. S m i t h : Paradise Lost.
(Ks. IV— V, IX— XII). Oratorium; J. H a y d n : Die Schöpfung. (Ks. VII i VIII). Oratorium;
A. R u b i n s t e i n: Das verlorene Paradies. Oratorium.

Penderecki: Raj utracony16
A kt I: O d stw orzenia C złow ieka do w targnięcia do Raju
S zatana

A kt II: Od upadku C złow ieka do w ygnania z R aju

Prolog

Prolog

Scena I. Lamentacja po upadku — Raj
Lament Adama
Dialog Adama i Ewy — wzajemne wyrzuty

Scena I. Upadek Adama i Ewy w Raju
Kuszenie Ewy przez Szatana
Upadek Ewy
Uczestnictwo Adama w grzechu
Przemiana świata przez grzech

Scena II. Rada Diabłów — Piekło (1)
Rozpacz upadłych aniołów
Lament Szatana
Wezwanie do wojny

Scena II. Grzech i Śmierć
Droga na Ziemię

Scena III. Stworzenie człowieka — Raj
Stworzenie Adama
Pochwała dzieła Boga

Scena III. Adam i Ewa po upadku — Raj
Od szczęścia i radości do wstydu i rozpaczy
Triumf Grzechu i Śmierci

Scena IV. Rada Diabłów — Piekło (2)
Plan zemsty

Scena IV. Dialog Mesjasza z Bogiem
Ofiarowanie życia za winy ludzi

Scena V. Adam w Raju (1)
Rozmowa Adama z Bogiem

Scena V. Ostateczny wyrok Boga — Raj
Błaganie o miłosierdzie
Ogłoszenie wyroku wygnania

Scena VI. Podróż Szatana (1)
Spotkanie z Grzechem i Śmiercią
Wędrówka przez Chaos
Scena VII. Adam w Raju (2)
Nadawanie imion zwierzętom
Samotność Adama, Stworzenie Ewy
Scena VIII. Podróż Szatana (2)
Skarga na górze Nifates
Scena IX. Adam i Ewa w Raju (1)
Pierwsze spotkanie
Zaloty i zaślubiny
Ustanowienie przez Boga zakazu
Scena X. Szatan w Raju
Czuwanie Aniołów nad snem ludzi
Pojawienie się Szatana we śnie Ewy
Pojmanie Szatana przez straż anielską
Wygnanie Szatana z Raju

Scena VI. Powrót Szatana do Piekieł
Radość w Piekle
Przemiana postaci Diabłów
Scena VII. Zapowiedź apokalipsy
Pojawienie się zła i nienawiści w kręgu
Raju
Przybycie Archanioła Michała
Scena VIII. Wizje przyszłości świata
Zbrodnia Kaina
Zaraza
Wojna
Potop
Scena IX. Wypełnienie wyroku Boga
Wygnanie z Raju na Ziemię
Finałowy chór Aniołów

Scena XI. Adam i Ewa w Raju (2)
Sen Ewy
Scena XII. Dialog Adama i Ewy z Rafaelem
Posłanie Rafaela
Ostrzeżenie przed złem
Scena XIII. Adam i Ewa w Raju (3)
Nieposłuszeństwo Ewy
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Według: A. D r a u s: K. Penderecki „Paradise Lost". W: K rzysztof Penderecki’s Music in
the Context o f 20th-century Theatre. Red. T. M a 1 e с к a. Kraków 1999, s. 175— 176; R. С h ł о p i с к a: K rzysztof Penderecki między sacrum a profanum. Kraków 2000, s. 87.

K r ą g i n f e r n a l n y w Raju utraconym Pendereckiego obejmuje 7 po
staci (w porównaniu z poematem Miltona o dwie postaci mniej17): Szatan —
baryton dramatyczny, Belzebub — tenor, Moloch — bas, Belial — tenor, Ma
mon — baryton, Grzech — mezzosopran, Śmierć — kontratenor. Krąg ten do
minuje w sześciu na trzynaście scen pierwszego aktu i w pięciu na dziewięć
scen aktu drugiego — postaci kręgu Szatana częściej, niż te z kręgu Boga,
przenikają do pierwszoplanowego świata Człowieka. Mieczysław Tomaszewski
pisze, iż w wyobraźni kompozytora „przeważa czarny ton sytuacji granicznych:
śmierć i grzech, zagłada i apokalipsa, raczej piekło niż niebo, sprawy najbar
dziej pierwsze i te najbardziej ostatnie”18.
Charakter postaci Szatana ulega zmianie wobec pierwowzoru Miltonowskiego. Penderecki rezygnuje z ukazania chwiejności uczuć Demona. W sacra
rappresentazione jest on wyłącznie uosobieniem zła, wyzbytym lęku, wyrzutów,
nadziei.
Ekspozycja muzyczna i sceniczna świata infernalnego zawarta jest w scenie
II pierwszego aktu. Wizerunek ten charakteryzuje odwołanie do barokowej, wy
wodzącej się ze szkoły weneckiej, tradycji stylu concitato (wzburzonego) przez
wzmożenie ruchu i krótkie, poszarpane motywy, nasycenie chromatyczne, tremola i tryle, a także dzięki niekonwencjonalnym środkom artykulacyjnym
i przewadze dźwięków o nieokreślonej wysokości. Motywem przewodnim staje
się charakterystyczny akord szatański — dwunastodźwięk złożony z trytonów
i sekund małych, eksponowanych przez instrumenty blaszane, poprzedzony sze
regiem trójdźwięków molowych. Dramatyczny chór męski reprezentuje zbioro
wość upadłych aniołów (por. przykł. 1.).

17 Liczba 7 uchodzi za najciekawszą i najbardziej tajemniczą pośród liczb podstawowych. Pitagorejczycy darzyli ją szczególną czcią jako najwyższą całkowitą liczbę podstawową, niepo
dzielną przez żadną inną z wyjątkiem 1. Dla Greków i Rzymian była symbolem pomyślności
związanym z okresowymi zmianami faz księżyca. Z kolei starożytni filozofowie przypisywali jej
szczególne własności opieki i władzy nad światem przez oddziaływanie siedmiu planet. Siedem
nut w muzyce dało początek filozofii „harmonii ciał niebieskich” i przedstawianiu wszechświata
jako bezkresnej muzycznej gamy. W niektórych religiach siódemka cieszyła się wielkim powa
żaniem. Goci wierzyli w siedmiu bogów, a Chaldejczycy w siedem światów: Mahometanie mają
siedem niebios i siedem piekieł; siedem stopni wtajemniczenia przewidywały różne wschodnie
obrządki. Żydzi, już za czasów Mojżesza, przejawiali upodobanie do symboliki liczby 7. Pierwszą
księgę Tory — Genesis, rozpoczyna opowieść o stworzeniu świata w ciągu siedmiu dni. W tej sa
mej księdze mowa jest o tym, jak Bóg nakazuje Noemu, by przygotował się do potopu, zbudował
Arkę i zgromadził na niej po siedem stworzeń wszelkich gatunków. W dalszej części Genesis
opowiada o tym, jak Abraham ofiarował Abimelechowi siedem jagniąt i obaj zawarli przymierze.
Egipt doświadczył siedmiu lat bogactwa i siedmiu lat ubóstwa. Liczba siedem nieustannie powta
rza się w Biblii, podobnie jak liczby cztery i trzy. W sensie symbolicznym cztery oznacza ziemię
i cztery strony świata, a trzy oznacza niebo. Siedem, które jest sumą czterech i trzech, oznacza
pełnię, czyli całość.
18 M. T o m a s z e w s k i : Penderecki — trudna sztuka bycia sobą. Kraków 2004, s. 37.

Partia Szatana charakteryzuje się szerokim ambitusem i dużymi skokami
melodycznymi. Dominują w niej interwały 2m, tr, pojawiają się także 3m i 7.
Dwie kolejne postaci kręgu infernalnego — Grzech i Śmierć — zaprezentowane
są w scenie VI aktu pierwszego. Charakterystyczny jest dobór barw głosów:
mezzosopran dla Grzechu, którego pojawieniu towarzyszą flety, rożek angielski
i klarnet, oraz kontratenor dla Śmierci, zilustrowanej przez drewniane klekotki.
K r ą g n i e b i a ń s k i , dominujący jedynie w pięciu na trzynaście scen
aktu pierwszego i czterech na dziewięć scen aktu drugiego, również liczy 7 po
staci (podobnie jak w utworze Miltona liczba postaci obu kręgów jest identycz
na): Bóg — partia mówiona, Mesjasz — baryton liryczny, Ituriel — kontrate
nor, Zefon — sopran koloraturowy, Gabriel — tenor, Rafael — kontratenor,
Michał — tenor.

Boga w utworze Pendereckiego nie reprezentuje postać sceniczna, lecz jedy
nie głos mówiony, wyeksponowany przez elektroniczne wzmocnienie oraz
światło na scenie. Towarzyszy mu nuta stała: dźwięk с w oktawie subkontra
i kontra (co daje interwał oktawy), organy oraz wokaliza chóru (3 tenory
i basy), wzorowana na hebrajskich śpiewach rytualnych. Ekspozycja Boga oraz
struktury muzycznej z nim związanej następuje w scenie III pierwszego aktu
(przykł. 2.).

Łfdtea

Przykł. 2. Motyw Boga, I B, t. 17

Postać Mesjasza wprowadzona zostaje w scenie IV aktu drugiego. Charakte
ryzuje ją partia barytonu lirycznego z towarzyszącymi jej — zgodnie z tradycją
pasyjną — instrumentami smyczkowymi i organami. Wagę wprowadzenia tej
postaci podkreśla cytat chorału nr 7 Jana Sebastiana Bacha z Pasji wg św. Jana
BWV 245 — O grosse Lieb, o Lieb ohn’ alle Masse, który podejmuje chór
a cappella w dynamice pianissimo.
Koncepcja postaci Mesjasza w Raju utraconym Pendereckiego jest odmien
na niż w poemacie Miltona. Chrystus pozbawiony zostaje wszelkich cech zew
nętrznej wielkości czy siły, eksponowanych przez poetę przy opisie wojny
w Niebie i strącenia zbuntowanych aniołów w otchłań. W sacra rappresentazio
ne Mesjasz podejmuje decyzję o złożeniu ofiary dla odkupienia Człowieka
w skupieniu i z pokorą, z pozycji równej Człowiekowi.
W kompozycji Pendereckiego aniołów charakteryzuje dobór głosów o wyso
kim rejestrze oraz dominacja w ich partiach interwałów oktawy i kwinty. Do
datkowo wprowadzone zostają motywy kojarzone z funkcją postaci, np. repetycje dźwięków trąbek i dzwonków — motywy kojarzone ze scenami militarnymi
podkreślające funkcję Zefona — strażnika Człowieka. Ich liczbę, podobnie jak
w scenach infernalnych, podkreśla chór.

Milton a Penderecki
Krzysztof Penderecki zachował w swoim utworze opartą na Biblii Miltonowską koncepcję całości historii stworzenia — koncepcję ukazania dwóch
przeciwstawnych światów — Dobra i Zła — z konstytuującym się między nimi
światem Człowieka. Jednak interpretacja Pendereckiego różni się od wersji Mil
tona pod względem:
— liczby i chronologii wydarzeń: z 21 wydarzeń Miltona Penderecki wybiera
14, rezygnuje z obrazów ważnych, gdy chodzi o wątki postaci kręgów infernalnego i niebiańskiego (wojna w niebie, strącenie zbuntowanych aniołów
w otchłań), oraz zmienia wydarzenie początkowe i dalszą kolejność;
— liczby i koncepcji postaci: z 20 postaci Miltona Penderecki wprowadza 16,
zmienia koncepcję najważniejszych z nich: Szatana i Mesjasza, oraz czyni
pierwszoplanowym bohaterem Człowieka, powierzając mu większość scen
utworu; z trzema kręgami postaci związane są w utworze trzy struktury
brzmieniowe — motywy przewodnie — od oktawy: konsonansu dosko
nałego, przez trójdźwięk do skrajnego nagromadzenia dysonansu: dwunastodźwięku;
— końcowej refleksji; gdy chodzi o treść kluczową sceną Raju utraconego Pen
dereckiego staje się scena ofiarowania przez Mesjasza życia za człowieka
(pod względem muzyki to rozbudowana scena apokaliptycznych wizji
przyszłości świata); cały utwór kończy się czystym akordem D-dur — zatem
w przeciwieństwie do pesymistycznego wydźwięku zakończenia poematu
Miltona — smutnego wypełnienia kary przez Adama i Ewę i triumfu Szata
na — zakończenie sacra rappresentazione Pendereckiego to początek wę
drówki Człowieka w poszukiwaniu harmonii i szczęścia, które przynosi
ostatecznie przesłanie nadziei.
Zakończenie poematu Miltona:
S om e natural tears they dropped, but w iped them soon
T he world w as all before them , w here to ch o o se
T heir p lace o f rest, and providence their guide:
T hey hand in hand w ith w andering steps and slow
Through E den took their solitary w a y 19.

Zakończenie utworu Pendereckiego:
T he W orld is all before them ,
W here to ch o o se

19 The Poems o f John Milton. Paradise Lost. London 1968, Book XII, 645— 649.

Raj utracony

T heir p lace o f rest,
And P rovidence their guide.
Through the w orld’s w ilderness
L ong wanders man,
U ntil he shall hear and learn
T he secret pow er
O f harmony, in w h o se im age he w as m ade20.
20
Ostatni fragment tekstu utworu —
don— New York—-Tokyo 1978, s. 22.

К. P e n d e r e c k i :

Paradise Lost. Mainz— Lon

Agnieszka Draus

The infernal and celestial circle in Paradise Lost
Milton versus Penderecki and Fry
Summary
The text is devoted to the analysis of John Milton’s and Krzysztof Penderecki’s Paradise
Lost from the point o f view of the concept behind the character. After a short introduction, the
conclusions from the analysis of the poem and sacra rapppresentazione verbal text were pre
sented. The similarities and differences in the concept behind the character in both works were
shown, and, subsequently, a vision of musical — theatrical interpretation of the text in
Penderecki’s work followed.
In his work, Krzysztof Penderecki maintained the Milton concept o f the whole history of
Creation based on the Bible, the concept o f two opposite worlds — the world of the good and the
evil — with the world of the Man in between them. However, this interpretation differs from Mil
ton’s with respect to:
— the number and sequence o f events: out o f 21 Milton’s events, Penderecki chooses 14, resigns
from the important pictures when it comes to the characters o f the infernal and celestial circle
(war in heaven, angels in the abyss) and changes the starting event and further sequence o f
events;
— the number and concept o f the character: Out of 20 Milton’s characters, Penderecki intro
duces 16, changes the concept of the most important ones, i.e. that o f the Satan and the M es
siah, and makes the Man a leading character; three tonal structures — the leitmotivs —
starting from the octave: the perfect consonance and triad to the extreme concentration o f dis
sonance: twelve tones are related to the three circles o f characters;
— the final reflection — Penderecki’s key scene o f Paradise Lost is the scene where the Messiah
sacrificed his life to a man (as regards music, it is a developed scene o f apocalyptic visions o f
the future), the whole work finishes with a pure D major chord; contrary to a pessimistic
overtone at the end o f the Milton’s work — a sad punishment for Adam and Eve and the Sa
tan’s triumph — a Penderecki’s sacra rappresentazione ending is the beginning o f man’s
wandering in search o f harmony and happiness.

Agnieszka Draus

Infernalischer und himmlischer Kreis im Verlorenen Paradies
Milton contra Penderecki und Fry
Zusammenfassung
Im vorliegenden Text werden die Toninterpretationen des John Miltons Werkes Paradise Lost
( Verlorenes Paradies) von Krzysztof Penderecki hinsichtlich der Auffassung von den in der sym
phonischen Dichtung vertretenden Personen untersucht. Die Verfasserin analysiert den Text sacra
rappresentazione, indem sie verschiedene Auffassungsweise von den Gestalten in beiden Werken
vergleicht und die Musik-Bühnen-Vorstellung von dem Text im Pendereckis Werk darstellt.
Krzysztof Penderecki ist der, sich auf der Bibel stützenden Miltons Idee treu geblieben; er
zeigt zwei gegensätzliche Welten — des Guten und des Bösen — und die sich dazwischen bil
dende Welt des Menschen. Doch die Interpretation von Penderecki unterscheidet sich von Miltons
Werk durch:
— die Anzahl und die chronologische Anordnung der Ereignisse: von unter 21 von Milton ge
schilderten Ereignissen wählt Penderecki 14, er verzichtet auf wichtige, mit infernalischen
und himmlischen Kreisen verbundene Bilder (Krieg zum Himmel, Sturz der rebellierenden
Engel in den Abgrund) und verändert das Anfangsereignis und die Reihenfolge der nächsten
Ereignisse;
— die Anzahl und die Auffassungsweise von den Gestalten: von unter 20 Gestalten wählt Pende
recki 16, er verändert die wichtigsten von ihnen: Satan und Messias, um den Menschen in den
Vordergrund zu stellen; mit drei Personenkreisen werden im Werk die drei Klangstrukturen
verbunden — Leitmotive — von der Oktave: dem absoluten Missklang über den Dreiklang
bis zur extremen Anhäufung des Missklangs: Zwölfklang;
— die Schlussreflexion — die Schlussszene des Verlorenen Paradieses bei Penderecki: Messias
opfert sein Leben für den Menschen (in der Musik wird es als eine komplexe Szene der apo
kalyptischen Vorstellungen von der Zukunft der Welt ausgedrückt), das ganze Werk endet mit
einem sauberen D-dur-Akkord; im Unterschied zur pessimistischen Aussage des Ausgangs des
Poems von Milton — trauriges Strafverbüßen von Adam und Eva und Satans Triumph — ist
die Beendigung von sacra rappresentazione bei Penderecki als Anfang der menschlichen
Wanderung in der Suche nach Harmonie und Glück gemeint.

Bogurodzica w utworach instrumentalnych
A
Józefa Świdra i Ryszarda Gabrysia

Bogurodzica — jedna z najstarszych polskich pieśni religijnych, od dzie
siątków lat wywołuje spory muzykologiczne dotyczące jej powstania i autor
stwa. Najwięcej hipotez na temat pochodzenia Bogurodzicy powstało w pierw
szym dziesięcioleciu XX wieku, tak więc okres ten uznaje się za jeden
z ważniejszych w dziejach badań nad tym utworem.
Rozbieżności opinii co do czasu powstania pieśni są wśród badaczy nie
znaczne. Zwykle oscylują one między drugą połową XIII wieku (Brückner, Poliński) a pierwszą połową XIV wieku (Heck, Chybiński). Przypuszczenia bada
czy, związane z czasem powstania Bogurodzicy, oparte zostały zapewne na
kulcie Najświętszej Panny Maryi, który rozpoczął się w XIII stuleciu, a rozsze
rzył się w drugiej połowie XIV wieku. W okresie tym na szeroką skalę od
prawiane były roratnie msze ku czci Matki Boskiej, pojawiało się coraz więcej
pieśni o Matce Boskiej, a także rosła liczba przekładów łacińskich hymnów
i sekwencji o Najświętszej Pannie Maryi1.
Znacznie więcej niejasności było i jest nadal wokół autorstwa Bogurodzicy.
Przypuszczano, iż twórcą mógł być św. Wojciech, św. Jacek lub Boguchwał,
który rzekomo stworzył pieśń dla świętej Kingi — postaci wzorującej swój ży
wot na przykładzie Najświętszej Maryi Panny2.
Zarówno autorstwa, jak i miejsca powstania pieśni nie rozstrzygną ani do
mysły, ani hipotezy, dopóki nie znajdziemy dowodu z epoki jej powstania, wy
raźnie wskazującego na osobę i miejsce.
1 A. C h y b i ń s k i :

Bogurodzica. Pod względem historyczno-muzycznym. Kraków 1907,

s. 61.
2 A. B r ü c k n e r :

Bogurodzica. Rozwiązanie zagadki. [B.m. i r.w.], s. 85.

Cenne źródło informacji o Bogurodzicy zawierają liczne przekazy tej pieśni.
Większość muzykologów za najstarszy przekaz uznała rękopis 1619 Biblioteki
Jagiellońskiej, pochodzący z około 1408 roku. Takie stanowisko przyjął między
innymi Adolf Chybiński w swej pracy Bogurodzica. Pod względem historyczno-muzycznym, przedstawiając szczegółowy opis owego rękopisu w ustępie
Uwagi paleograficzno-muzyczne dotyczące najstarszego rękopisu Bogurodzicy 3.
Podobną tezę o pochodzeniu najdawniejszego rękopisu Bogurodzicy podtrzymu
je Hieronim Feicht we wstępie muzykologicznym do pracy Bogurodzica. Liryka
średniowieczna 4.
Wymieniona pozycja obfituje również w wiele cennych informacji na temat
budowy zwrotek poszczególnych części pieśni (problematykę tę opracował Je
rzy Woronczak, wyodrębniając w Bogurodzicy trzy grupy strof, tj.: zwrotki
1—2, zakończone refrenem Kyrie eleison — to część najstarsza; zwrotki 3—6,
tzw. pieśń wielkanocna; zwrotki dalsze, tzw. pieśń pasyjna z dodatkami okolicz
nościowymi)5. Ich właściwości językowe opisała Ewa Ostrowska6, dołączając
ogrom informacji bibliograficznych.
Ciekawą kwestię dla znacznej części teoretyków — analityków muzyki, sta
nowi zapewne ciągle otwarta problematyka formy Bogurodzicy. Przez wiele lat
bowiem literaci i muzykolodzy spierali się, opowiadając po stronie laisu (Chy
biński), tropu (Woronczak) czy po prostu cantio (Feicht). Nad mało którym
zagadnieniem śpiewu gregoriańskiego tak namiętnie dyskutowano, jak nad za
gadnieniem formy, i zarazem, mimo dyskusji, ostatecznie kwestii tej nie roz
wiązano.
Celem niniejszego artykułu nie jest wysunięcie i próba uzasadnienia kolej
nej propozycji formy tej pieśni, ale ukazanie sposobów opracowywania jej
w utworach kompozytorów czasów nam współczesnych.
Analizując twórczość kompozytorów śląskich XX wieku, można zauważyć,
iż niejednokrotnie nawiązywali oni do tematu Bogurodzicy. Wyszukanie kompo
zycji opierających się na temacie Bogurodzicy nie jest jednak sprawą łatwą,
gdyż w dwudziestowiecznej, śląskiej literaturze muzycznej odnaleźć możemy
jedynie dwa dzieła opatrzone tytułem Bogurodzica. Należą do nich: Bogurodzi
ca — fantazja na chór mieszany i orkiestrę Zdenka Karola Runda, pochodząca
z pierwszego dwudziestolecia XX wieku (konkretnej daty powstania utworu nie
można sprecyzować ze względu na zaginięcie rękopisu), oraz Bogurodzica na
chór i orkiestrę Wojciecha Kilara z 1975 roku.

3 A. C h y b i ń s k i : Bogurodzica. Pod wzglądem historyczno-muzycznym..., s. 3— 20.
4 H. F e i c h t : Wstąp muzykologiczny. W: Bogurodzica. Liryka średniowieczna. T. 1. Red.
M.R. M a y e n o w a . Wrocław— Warszawa— Kraków 1962, s. 83— 91.
5 J. W o r o n c z a k : Wstęp filologiczny. W: Bogurodzica. Liryka średniowieczna..., s. 7— 21.
6 E. O s t r o w s k a : Wstęp i komentarz językowy. W: Bogurodzica. Liryka średniowiecz
na..., s. 26— 44.

Utwór Kilara ze względu na skład wykonawczy wykorzystuje zarówno tekst
(dwie pierwsze, najstarsze zwrotki, pochodzące z XIII wieku), jak i melodię
pieśni.
Pozostałe utwory, opatrzone tytułami nie odsłaniającymi tematyki Boguro
dzicy, zawierają jedynie fragmenty cytatów melodii tej pieśni. Do kompozycji
tych zaliczamy: Ewokacje na fortepian i orkiestrą smyczkową (III część) Józefa
Świdra (1980), Preambulum na organy Ryszarda Gabrysia (1982) oraz powstały
w latach dziewięćdziesiątych cykl utworów organowych Edwarda Bogusław
skiego Preludium Interludium Cadenza.
W przedstawionej tu grupie kompozycji uwagę zwraca ich skład instrumen
talny, wyróżniający się uprzywilejowaniem fortepianu i organów. Instrumenty
te, zwłaszcza organy, jako najsilniej związane z praktyką muzyczną w kościele,
są niejako predysponowane do ujęcia pieśni religijnej w formę instrumentalną.
W niniejszym tekście przedstawiono dwie wymienione uprzednio kompozy
cje instrumentalne, wykorzystujące motywy Bogurodzicy, tj. Ewokacje na forte
pian i orkiestrą smyczkową Józefa Świdra (III część) oraz Preambulum na or
gany Ryszarda Gabrysia.
W dorobku twórczym Józefa Świdra odnaleźć możemy wiele utworów o te
matyce religijnej7. Ewokacje na fortepian i orkiestrą smyczkową powstały
w 1980 roku. Do napisania Ewokacji... zainspirowały kompozytora melodie
zasłyszane w dzieciństwie, będące fragmentami pieśni religijnych, doskonale
znanych i rozpowszechnianych na Śląsku. W stosowaniu owych cytatów Świder
nie posługiwał się konkretnymi śpiewnikami, lecz czerpał melodie z pamięci.
Już sam tytuł dzieła sugeruje przywołanie czegoś „istniejącego”, czegoś, co sta
nowi ważny punkt odniesienia w sferze materialno-duchowej („ewokować” z fr.
evoquer, z łac. evocare — wywoływać, uprzytamniać)8. Użyte cytaty za każ
dym razem wiążą się z osobą Maryi Matki. Czasami to fragment litanii, innym
razem melodia nieszporów (Godzinki), czasem po prostu fragment pieśni9.
Początkowy fragment Bogurodzicy, najstarszej polskiej pieśni, wykorzystał
Świder w III części Ewokacji... Wprowadzony przez kompozytora cytat charak
teryzuje się dużym podobieństwem rysunku melodycznego do oryginału (za
oryginał posłużył mi wzór pieśni zawarty w śpiewniku Jana Siedleckiego)10.
Aby przybliżyć sposób wykorzystania przez kompozytora owego cytatu, spróbu

7 Problematyka ta szerzej została opisana w moim referacie: Pieśń religijna w twórczości
Józefa Świdra z uwzględnieniem „Ewokacji" na fortepian i orkiestrę smyczkową. W: Pieśń reli
gijna 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.
8 Słownik wyrazów obcych. Red. Z. R у s i e w i с z. Wyd. 6. Warszawa 1961, s. 203.
9 A. K o c h a ń s k a : Pieśń religijna w twórczości Józefa Świdra..., s. 95— 96.
10 J. S i e d l e c k i : Śpiewnik kościelny z melodiami na dwa głosy. Kraków 1947; I d e m :
Śpiewnik kościelny. Opole 1985.

ję pokrótce wyjaśnić metody jego opracowania i korelacji z resztą materiału
dźwiękowego.
Sposoby przekształcania i opracowania tematycznego:
— augmentacje rytmiczne;
— chorałowo-akordowe ukształtowanie fakturalne;
— ukazywanie cytatu na zasadzie dialogowania (przeciwstawianie mikrostruk
tur dźwiękowych cytatu instrumentu solowego partii orkiestry);
— wykorzystanie zjawiska aleatoryzmu kontrolowanego w obrębie mikrostruk
tur dźwiękowych cytatu (partia fortepianu).
Oryginalnym ujęciem odznacza się strona harmoniczna cytowanych frag
mentów. Sama struktura tematyczna przeważnie opracowana jest tonalnie,
o czym przekonują:
— następstwa septymowych akordów molowych z predylekcją stosowania akor
du d-moll septymowego, którego podstawa daje wrażenie oparcia neotonalnego11 (partia orkiestry);
— mikrostruktury dźwiękowe cytatu oscylujące wokół dźwięku d (partia forte
pianu); faworyzowanie stałej wysokości dźwięku d przemawia za silnym
związkiem tonalnym z pierwowzorem pieśni (pierwotna wersja Bogurodzicy
rozpoczyna się i kończy dźwiękiem d).
W celu zwiększenia dynamicznej kulminacji myśli tematycznej oraz uwypu
klenia czynnika kolorystycznego Świder stosuje:
— akordy w postaciach nonowych;
— nakładanie aleatorycznych mikrostruktur dźwiękowych cytatu partii fortepia
nu na cytowane fragmenty w orkiestrze.
Bogaty zakres środków harmonicznych kojarzących się z nurtem romantyczno-ekspresjonistycznym zawierają pozostałe „nietematyczne” fragmenty oma
wianej części Ewokacji... Wyróżnić tu należy:
—- septymowe akordy zmniejszone, z dodanymi sekundami barwiącymi;
— jednocześnie brzmiące wertykalne struktury złożone z septymowych akor
dów zmniejszonych, zawierających sekundy barwiące.
Mimo to, dominującą rolę w omawianej części Ewokacji... odgrywa motyw
pieśni Bogurodzica, którego zgodna z oryginałem struktura melodyczna oraz
tonalne opracowanie pozwalają utrzymać modlitewny charakter i zachować
swoisty mistycyzm tego utworu. Wszelkie struktury dysonansowe pełnią jedy
nie funkcje barwiące, tworzące oryginalną całość.
Nieco inny sposób opracowania materiału motywicznego Bogurodzicy za
prezentował Ryszard Gabryś w Preambulum na organy. Utwór ten napisany zo
stał podczas Dni Muzyki Religijnej w Niemczech w 1982 roku. Dedykowany
synowi kompozytora Aleksandrowi, miał stanowić czytelny znak polskości. Już
11
E. S t a n i a k : Problemy neotonalności we współczesnej muzyce polskiej. W: Przemiany
techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70. Kraków 1986, s. 227— 228.

sam tytuł utworu (z łac. preambulum — wstęp)12 nasuwa pewną interpretację.
Dzieło to jest gestem wyciągnięcia ręki kompozytora protestanta w stronę kato
licyzmu.
W Preambulum... Ryszard Gabryś czterokrotnie zastosował czołowy motyw
Bogurodzicy, poddając go różnorodnym performacjom. W ramach przekształceń
melodyczno-rytmicznych kompozytor stosuje:
— transpozycje cytowanych motywów (o 5 w górę w stosunku do oryginału);
— skrócone wersje melodyczne;
— augmentacje rytmiczne.
Uwagę zwraca jedno- lub dwugłosowe opracowanie tematu Bogurodzicy,
stanowiącego myśl przewodnią dzieła i wyraźnie kontrastującego z pozostałymi
„nietematycznymi” fragmentami utworu. Opracowany w ten sposób temat,
mimo transpozycji melodycznych, odsłania tonalny charakter pieśni. Silny
związek tonalny z pierwowzorem Bogurodzicy dodatkowo podkreśla dźwięk d,
stanowiący zakończenie każdego kolejno cytowanego przez Gabrysia motywu
pieśni. Wrażenie neotonalności dźwięku centralnego (d)13 odnosimy nie tylko
w trakcie słyszenia motywu Bogurodzicy, ale na przestrzeni całego utworu.
Wpływają na to następujące czynniki:
— całotonowe struktury wertykalne i horyzontalne, mające w podstawie
dźwięk d;
— pentachordalne postępy diatoniczne, stanowiące reminiscencje melodyczne
pieśni ludowej z regionu Śląska Cieszyńskiego, rozwijające się na nucie
pedałowej dźwięku d;
— sekundy barwiące, często wykorzystujące wysokość dźwięku d.
Poza tonalno-tematycznymi elementami harmonicznymi w utworze odnajdu
jemy kontrastujące struktury dysonansowe, które wzmacniają rolę czynnika ko
lorystycznego i podkreślają indywidualną poetykę muzyczną twórcy. Należą do
nich:
— dysonujące interwały 2, 7 i 9, przejawiające się w strukturach horyzontal
nych;
— fragmenty dowolnie improwizowane przez wykonawcę, bazujące na materia
le dźwiękowym wspomnianej pieśni ludowej;
— jednocześnie brzmiące wertykalne struktury cało- i półtonowe.
W analizowanych tu utworach zauważamy zdecydowane różnice w podejś
ciu kompozytorów do materiału tematycznego Bogurodzicy. Różnice te dotyczą
przede wszystkim zarówno opracowania melodyczno-harmonicznego, fakturalnego cytowanych fragmentów pieśni, jak i sposobów ich ukazywania w narracji
muzycznej utworów.
12 W. K o p a l i ń s k i : Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. 15. War
szawa 1985, s. 339.
13 E. S t a n i a k : Problemy neotonalności..., s. 227— 228.

Świder traktuje swą pieśń jako odrębny odcinek części, w kompozycji Ga
brysia natomiast pełni ona funkcję motywu przewodniego, oddzielanego „nietematycznymi” fragmentami kompozycji. Takie indywidualne podejście do formy
opracowania materiału tematycznego podyktowane zostało niezależnością po
czucia estetycznego i jest wyrazem osobistego stosunku twórców do pieśni na
bożnej.
Uwagę zwraca element tonalny, charakteryzujący omawiane utwory. Prefe
rowanie przez kompozytorów określonego centrum tonalnego (stosowanie stałej
wysokości dźwięku d), dającego wrażenie neotonalności dźwięku centralnego14,
wpłynęło na zachowanie archaiczności Bogurodzicy.
W artykule poświęconym pieśni religijnej w twórczości Józefa Świdra spre
cyzowałam wniosek, iż podjęcie tematu religijnego w muzyce (w jakiejkolwiek
formie) wymaga przede wszystkim wewnętrznej dyscypliny twórczej i najwięk
szych indywidualności kompozytorskich. Przedstawione wcześniej utwory po
twierdzają tę tezę. Kompozycje te osiągnęły wysoki poziom inwencji, warsztatu,
dyscypliny i techniki. Nie ma w nich miejsca na koncesje i ułatwienia na rzecz
„archaizacji”, „stylizacji”, „prymitywizacji”.
Świder i Gabryś to kompozytorzy świadomi aktualnego stanu twórczości
muzycznej, doskonale władający nowoczesnymi technikami dźwiękowymi. Pod
jęcie przez nich tematu Bogurodzicy, a tym samym zachowanie więzi z trady
cją, nie zaprzeczyło oryginalności ich muzyki, opartej na nowoczesnych założe
niach języka dźwiękowego, idealnie dostosowującego środki techniczne do
przesłań duchowo-religijnych.
14 Ibidem.
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Bogurodzica (The Mother o f God)
in instrumental works of Joseph Świder and Richard Gabryś
Su mma r y
The article, apart form its historical part concerning, among other things, hypotheses about
the authorship and place o f creation o f the song, presents the works o f the Silesian composers,
both the compositions making use of the melodic pattern of Bogurodzica and those including
only its motives. The main part o f the text was devoted to the analysis o f the instrumental works
using some of the fragments o f the song, i.e. 3rd part of Ewokacji na fortepian i orkiestrą
smyczkową by J. Świder and Preambulum na organy by R. Gabryś. The analysis conducted has
shown the differences in composers’ attitudes to the thematic material o f Bogurodzica. The dif
ferences concern, above all, melody and harmony, factural representation o f the cited fragments
o f the song, as well as ways o f showing these fragments in the musical narrative of the works.

Anna Kochańska

Bogurodzica (Mutter Gottes)
in instrumentalen Musikwerken von Joseph Świder und Richard Gabryś
Zusammenfassung
Im vorliegenden Artikel versuchte die Verfasserin, die Autorschaft und das Entstehungsort
von dem Lied Bogurodzica anhand verschiedener Hypothesen festzustellen. Sie nennt auch alle
Tonwerke der schlesischen Komponisten, die die Melodik des Liedes Bogurodzica entweder als
ganzes genommen oder nur in einigen Motiven verwenden. Den Hauptteil des Artikels bildet je 
doch die Analyse der instrumentalen Werke, die sich auf manche Fragmente des Liedes stützen:
des III. Teils der Evokation fü r Klavier und Streichorchester von J. Świder und der Präambel fü r
Orgel von R. Gabryś. Auf Grund der durchgeführten Analyse war es möglich, verschiedene Be
trachtungsweise des Themas von den beiden Komponisten hervorzuheben. Die Unterschiede be
treffen vor allem die Melodie, die Harmonie und die Faktur der genannten Fragmente des Liedes
Bogurodzica und deren Musikdarstellung.

Muzyka religijna
w ramach XII Dni Muzyki
Kompozytorów Krakowskich „Confiteor”

Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich zorganizował w Krakowie Zarząd
Oddziału Krakowskiego Związku Kompozytorów Polskich w roku 1989. Do roku
1993 prezesem był Maciej Negrey (muzykolog, kompozytor, pedagog). Od 1994
roku dyrektorem artystycznym i programowym Dni Muzyki Kompozytorów Kra
kowskich, które stały się festiwalem międzynarodowym poświęconym muzyce
współczesnej jest Jerzy Stankiewicz (prezes Oddziału Krakowskiego ZKP).
XII Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich „Confiteor” odbyły się
w dniach 11— 18 czerwca 2000 roku pod patronatem Metropolity Krakowskiego
Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego. Festiwal ten był szczególnie po
święcony muzyce kościelnej. Już sama nazwa festiwalu wyznacza czy też uściś
la tematykę. Papież Poncjan (lata pontyfikatu: 21 lipca 230 roku — 28 września
235 roku, rzymianin) wprowadził do liturgii Confiteor — spowiadam się1. Jak
stwierdza we wstępie do programu festiwalu Jerzy Stankiewicz, „to także wiara
w Sztukę. Tak u progu XX wieku zatytułował swój słynny manifest moderni
zmu krakowski literat Stanisław Przybyszewski, wyznając wiarę i głosząc po
trzebę nowej prawdziwej sztuki, dążącej do poznania tajemnic duszy”2.
Podczas festiwalu została zaprezentowana twórczość religijna i kościelna
współczesnych kompozytorów. Omówię przede wszystkim twórczość religijną
krakowskich kompozytorów, zgodnie z główną ideą festiwalu oraz jego naczelną
1 http://www.orzel.gniezno.opoko.org.pl/118.htm 3.10.2003
2 Program XII Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich „Confiteor". Red. J. S t a n k i e 
w i c z . Kraków 2000, s. 8.

nazwą. Festiwal rozpoczął się, jak w latach poprzednich, w święto Zesłania Du
cha Świętego (tzw. Zielone Świątki), w niedzielę 11 czerwca 2000 roku, mszą
świętą inauguracyjną w intencji krakowskiego środowiska muzycznego, w cza
sie której oprawę muzyczną stanowiły utwory współczesnych kompozytorów.
W ramach ośmiodniowego festiwalu odbyło się 19 koncertów, w tym dwa
kompozytorskie (Juliusza Łuciuka, z okazji jubileuszu 45-lecia pracy kompozy
torskiej, i Bogusława Schaeffera) z dziewięciu, na których zaprezentowano mu
zykę religijną krakowskich kompozytorów. Wykonano utwory następujących
twórców starszego pokolenia: Zbigniewa Bujarskiego, Jerzego Gablenza, Jerze
go Kaszyckiego, Tadeusza Machla, Krystyny Moszumańskiej-Nazar, Krzyszto
fa Pendereckiego, Marka Stachowskiego, i kompozytorów młodszego pokole
nia: Jacka Sajki, Marka Stefańskiego. Zanim przejdę do omówienia kompozycji
religijnych, przedstawię wpierw noty biograficzne wymienionych już krakow
skich kompozytorów3. Juliusz Łuciuk urodził się w 1927 roku w Brzeźnicy.
W Krakowie studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej teorię
(1947— 1955) i kompozycję (1947— 1956) w klasie Stanisława Wiechowicza.
Studiował także, pod kierunkiem Zdzisława Jachimeckiego na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie, muzykologię, którą ukończył w 1952 roku. Studia
kompozytorskie kontynuował w Paryżu u Nadii Boulanger i Маха Deutscha
w latach 1958— 1959. Otrzymał wiele prestiżowych nagród, między innymi
trzecią nagrodę w Konkursie Episkopatu Polski (1984), Nagrodę Brata Alberta
za twórczość sakralną (1983), medal przyznany przez Ojca Świętego Jana
Pawła II „Pro Ecclesia et Pontifice” (2001).
Bogusław Schaeffer, kompozytor i dramatopisarz, urodził się w 1929 roku
we Lwowie. Początkowo uczył się gry na skrzypcach w Opolu. Następnie stu
diował w Krakowie u Artura Malawskiego i muzykologię pod kierunkiem
Zdzisława Jachimeckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W la
tach 1952— 1957 pracował w dziale muzycznym w Polskim Radiu w Krakowie.
Był wykładowcą w katedrze muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w la
tach 1956— 1957 i w 1957 roku pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego
„Ruchu Muzycznego”. W 1963 roku rozpoczął wykłady w Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Krakowie. Od 1957 roku datuje się jego wzmożona
działalność kompozytorska. W latach 1954— 1961 zajmował się krytyką mu
zyczną, między innymi w „Ruchu Muzycznym”, „Tygodniku Powszechnym”,
we „Współczesności”. Pracował na stanowisku profesora w Wyższej Szkole
Muzycznej w Salzburgu. Jest autorem wielu prac poświęconych teorii muzyki
3
Biogramy sporządziłam na podstawie: B. S c h a f f e r : Almanach polskich kompozytorów
współczesnych. Kraków 1956; M. H a n u s z e w s k a , B. S c h a f f e r : Almanach kompozyto
rów współczesnych. Kraków 1966, nowe wydanie; B. S c h a e f f e r : Kompozytorzy XX wieku.
Т. 1— 2. Kraków 1990; Encyklopedia muzyczna. [Część biograficzna do litery Р]. Kraków
1987— 2002; Słownik muzyków polskich. Т. 1. Warszawa 1964. Podaję w biogramie przede
wszystkim nagrody uzyskane za dokonania na polu muzyki religijnej.

i historii muzyki. Pisze sztuki teatralne. Jest laureatem wielu nagród kompozy
torskich.
Zbigniew Bujarski urodził się w 1933 roku w Muszynie. W latach
1954— 1960 studiował kompozycję u Stanisława Wiechowicza i dyrygenturę
u Bohdana Wodiczki i Jerzego Katlewicza w Państwowej Wyższej Szkole Mu
zycznej w Krakowie. Obecnie wykłada w Akademii Muzycznej w Krakowie.
Uzyskał wiele nagród na konkursach kompozytorskich.
Jerzy Gablenz żył w łatach 1888— 1937. Zginął w wypadku w pełni sił
twórczych koło Piaseczna pod Warszawą, jak pisze Józef Chomiński w Słowni
ku muzyków polskich. Studiował u znakomitych kompozytorów, muzyków i pe
dagogów: Władysława Żeleńskiego (teorię), Feliksa Nowowiejskiego (kompozy
cję) i u organisty wawelskiego Walentego Deca (organy). W 1925 roku odbył
się jego koncert kompozytorski w Krakowie.
Jerzy Kaszycki, kompozytor muzyki teatralnej, estradowej, kameralnej
i symfonicznej, urodził się w 1926 roku w Krakowie. W latach 1945— 1955 stu
diował w klasie fortepianu u Jana Hoffmana, kompozycję u Stanisława Wiecho
wicza. Pracował jako redaktor muzyczny w Polskim Radiu w Krakowie
(1952— 1961), a w latach 1961— 1982 był redaktorem programów muzycznych
w telewizji w Krakowie. Był także kierownikiem muzycznym Teatru Groteska
(1959— 1960). W latach 1976— 1984 wykładał instrumentację w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.
Tadeusz Machl urodził się w 1922 roku we Lwowie, zmarł w 2003 roku
w Krakowie. W latach 1949— 1952 studiował kompozycje u Artura Malawskie
go i organy u Bronisława Rutkowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Mu
zycznej w Krakowie. Od 1954 roku wykładał kompozycję w PWSM w Krako
wie, a od roku 1976 został profesorem tejże uczelni. Zachował się bogaty
dorobek kompozytorski twórcy, głównie w dziedzinie muzyki instrumentalnej
koncertów solowych i muzyki organowej.
Krystyna Moszumańska-Nazar urodziła się w 1924 we Lwowie. Studia mu
zyczne odbyła w PWSM w Krakowie. W roku 1949 rozpoczęła studia muzycz
ne na dwóch kierunkach u Stanisława Wiechowicza (kompozycję), który ukoń
czyła w 1955 roku, a rok później ukończyła klasę fortepianu u Jana Hoffmana.
Od 1963 roku wykłada kompozycję w PWSM (obecnie AM) w Krakowie.
W latach 1987— 1993 pełniła funkcję rektora tejże uczelni. Komponuje utwory
symfoniczne, kameralne i solowe. Otrzymała wiele prestiżowych nagród, mię
dzy innymi w 1974 roku drugą nagrodę na Konkursie im. K. Szymanowskiego
w Warszawie za Madonny polskie na chór mieszany i orkiestrę do wybranych
tekstów Jerzego Harysymowicza, ze zbioru wierszy o tym samym tytule.
Krzysztof Penderecki urodził się w 1933 roku w Dębicy. Początkowo studio
wał prywatnie u Franciszka Skołyszewskiego, a następnie, w latach
1955— 1958, u Artura Malawskiego i Stanisława Wiechowicza w PWSM
w Krakowie. Od 1955 roku wykłada kompozycję w PWSM, od 1958 jest profe

sorem tejże uczelni. W 1963 roku utworzył tam klasę kompozycji. W latach
1972— 1987 piastował godność rektora. Był dyrektorem artystycznym w Filhar
monii Krakowskiej (1987— 1990). W 1988 roku objął stanowisko pierwszego
dyrygenta orkiestry Norddeutscher Rundfunk w Hamburgu. Jest doktorem ho
noris causa uniwersytetów, między innymi Bordeaux, Madrycie, Uniwersytetu
Jagiellońskiego i innych. Uzyskał wiele prestiżowych nagród, wyróżnień mię
dzy innymi w 1959 roku na Konkursie Młodych ZKP otrzymał trzy pierwsze
nagrody za Strofy, Psalmy Dawida i Emanacje, w roku 1961 za Polymorphie,
Fonogramy, Psalmy na Donaueschinger Musiktage.
Marek Stachowski urodził się w 1936 roku w Piekarach Śląskich. W 1968
roku ukończył kompozycję pod kierunkiem Krzysztofa Pendereckiego w PWSM
w Krakowie. Od 1967 roku jest wykładowcą w tejże uczelni, a od 1981 profeso
rem. Wykłada również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie od roku
1979. W latach 1993— 1998 przez dwie kadencje był jej rektorem i od 2002
roku ponownie pełnił tę funkcję do śmierci w roku 2004.
Młodsze pokolenie krakowskich kompozytorów, których twórczość religijną
wykonywano podczas festiwalu, reprezentowali:
Jacek Sajka urodził się w 1961 roku w Krakowie. Studiował kompozycję
u Bogusława Schaeffera, teorię muzyki oraz muzykę elektroniczną i kompute
rową u Marka Chołoniewskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie
jest nauczycielem teorii muzyki w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej
w Krakowie.
Marek Stefański, urodzony w 1969 roku w Rzeszowie, organista i kompozy
tor, w 1994 roku ukończył organy w klasie Joachima Grubicha w Akademii
Muzycznej w Krakowie. Obecnie jest asystentem w katedrze organów w Akade
mii Muzycznej w Krakowie oraz organistą w bazylice Mariackiej.
W twórczości współczesnych krakowskich kompozytorów muzyka religijna
zajmuje rozmaite miejsce. Czołowym twórcą, poza Mikołajem Góreckim, Woj
ciechem Kilarem i Krzysztofem Pendereckim, który komponuje muzykę reli
gijną, jest Juliusz Łuciuk. Kompozycje religijne a cappella dominują w jego
dziełach, np. Msza dziękczynna na chór mieszany (1974), Suita Maryjna na chór
mieszany do słów ks. Jana Twardowskiego — wersja kompozycji wokalno-instrumentalnej Litania polska do tekstu ks. Jana Twardowskiego (1983), Magnifi
cat na chór mieszany (1990) i wiele innych kompozycji religijnych (antyfon,
pieśni, hymnów).
W ramach festiwalu zaprezentowano koncerty, na których wykonywano mu
zykę religijną. Program koncertów przedstawiał się następująco4:
4
Program festiwalu zilustruję w formie zestawienia w następującej kolejności: kompozytor
(nazwiska kompozytorów ujęłam alfabetycznie), tytuł utworu. Następnie w tych ramach chronolo
gicznie, według kolejności wykonań ich utworów na festiwalu, rok powstania, wykonawcy, data
koncertu i miejsce.

Bujarski Zbigniew
1) Kwartet na Adwent na kwartet smyczkowy.
1984 na zamówienie Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej.
Wyk. Kwartet „Akademos”: Irena Kalinowska-Grohs — skrzypce, Joanna Stel
mach — skrzypce, Aleksandra Batog — altówka, Danuta Sobik-Ptok — wio
lonczela.
15 czerwca kapitularz oo. Dominikanów — Zakon Braci Kaznodziejów.
Gablenz Jerzy
1) Zwiastowanie op. 10, nr 1, na sopran i organy do słów Kazimiery Zawi
stowskiej.
1922
Wyk. Elżbieta Towarnicka — sopran, Leszek Werner — organy.
18 czerwca kościół oo. Paulinów pw. św. Michała Na Skałce.
2) Przenajświętsza op. 10, nr 2, na sopran i organy do słów Kazimiery Za
wistowskiej.
1923
Wyk. Elżbieta Towarnicka — sopran, Leszek Werner — organy.
18 czerwca kościół oo. Paulinów pw. św. Michała Na Skałce.
Kaszycki Jerzy
1) Trzy Psalmy na głos i organy: Nisi Dominus — Psalm 127, Confitebor
Tiki Domine — Psalm 111, Beatus vir — Psalm 112.
1997
Wyk. Elżbieta Towarnicka — sopran, Leszek Werner — organy.
18 czerwca kościół oo. Paulinów pw. św. Michała Na Skałce.
Łuciuk Juliusz
1) Msza polska na sopran, chór mieszany i orkiestrę instrumentów dętych do
łacińskiego tekstu liturgicznego: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei.
1993 na zamówienie Dyrekcji Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego w War
szawie.
Wyk. Magdalena Barylak — sopran; Mieszany Chór Mariański Parafii NMP
z Lourdes, dyr. Jan Rybarski; Symfoniczna Orkiestra Dęta Huty im. T. Sendzi
mira SA, dyr. Marek Seyfried.
11 czerwca bazylika Mariacka. Msza święta inauguracyjna w intencji krakow
skiego środowiska muzycznego.
2) Hymn uwielbienia na chór mieszany a cappella do tekstu liturgicznego.
1966
Wyk. Mieszany Chór Mariański Parafii NMP z Lourdes, dyr. Jan Rybarski.
11 czerwca bazylika Mariacka. Koncert kompozytorski J. Łuciuka z okazji
45-lecia pracy kompozytorskiej.
3) O, ziemio polska na chór mieszany do tekstu Ojca Świętego Jana Pawła II.
1987
Wyk. Akademicki Chór „Organum”, dyr. Bogusław Grzybek.

11 czerwca bazylika Mariacka. Koncert kompozytorski J. Łuciuka z okazji
45-lecia pracy kompozytorskiej.
4) Oremus pro pontifice loanne Paulo Secundo na chór mieszany do łaciń
skiego tekstu liturgicznego modlitwy z Liber Usualis.
1992
Wyk. Mieszany Chór Mariański Parafii NMP z Lourdes, dyr. Jan Rybarski.
11 czerwca bazylika Mariacka. Koncert kompozytorski J. Łuciuka z okazji
45-lecia pracy kompozytorskiej.
5) Ostra Brama na chór mieszany a cappella do tekstu ks. Stefana Misińca.
1989
Wyk. Akademicki Chór „Organum”, dyr. Bogusław Grzybek.
11 czerwca bazylika Mariacka. Koncert kompozytorski J. Łuciuka z okazji
45-lecia pracy kompozytorskiej.
6) Benedicta filia na chór mieszany, nowa wersja antyfony z Nieszporów na
Wniebowzięcie NMP.
1992
Wyk. Mieszany Chór Mariański Parafii NMP z Lourdes, dyr. Jan Rybarski.
11 czerwca bazylika Mariacka. Koncert kompozytorski J. Łuciuka z okazji
45-lecia pracy kompozytorskiej.
7) IX Sonet słowiański na chór mieszany a cappella do tekstu IX Sonetu Ka
rola Wojtyły.
1995
Wyk. Mieszany Chór Mariański Parafii NMP z Lourdes, dyr. Marek Seyfried.
11 czerwca bazylika Mariacka. Koncert kompozytorski J. Łuciuka z okazji
45-lecia pracy kompozytorskiej.
8) XV Sonet słowiański na baryton solo, chór mieszany i orkiestrę instru
mentów dętych do teksu XV Sonetu Karola Wojtyły.
1995
Wyk. Marcin Wolak — baryton, Mieszany Chór Mariański Parafii NMP z Lo
urdes i Symfoniczna Orkiestra Dęta Huty im. T. Sendzimira SA, dyr. Marek
Seyfried.
11 czerwca bazylika Mariacka. Koncert kompozytorski J. Łuciuka z okazji
45-lecia pracy kompozytorskiej.
9) Preludia Maryjne na organy.
1982
Wyk. Joachim Grubich — organy.
13 czerwca bazylika Księży Jezuitów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
10) Tripticum Paschale na organy: Passio et Mors, Resurrectio, Cantus de
Ascentione.
1993
Wyk. Joachim Grubich — organy.
13 czerwca bazylika Księży Jezuitów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Machl Tadeusz
1) Epitafium dedie ä Jean Lang lais na organy.
1999

Wyk. Marek Stefański.
18 czerwca kościół oo. Benedyktynów w Tyńcu pw. św. św. Piotra i Pawła.
Moszumańska-Nazar Krystyna
1) Oratio brevis na organy.
1995
Wyk. Marek Stefański.
18 czerwca kościół oo. Benedyktynów w Tyńcu pw. św. św. Piotra i Pawła.
Penderecki Krzysztof
1) De Profundis — trzecia część Siedmiu bram Jerozolimy w opracowaniu
na orkiestrę smyczkową.
1998 — opracowanie.
Wyk. Radiowa Orkiestra Symfoniczna, dyr. Paweł Przytocki.
Kościół oo. Augustianów pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgo
rzaty.
Sajka Jacek
1) Sub Tuum praesidium na sopran i kwartet smyczkowy.
1991
Wyk. Kwartet „Akademos”: Irena Kalinowska-Grohs — skrzypce, Joanna Stel
mach — skrzypce, Aleksandra Batog — altówka, Danuta Sobik-Ptok — wio
lonczela.
15 czerwca kapitularz klasztoru oo. Dominikanów — Zakon Braci Kaznodzie
jów.
Schaeffer Bogusław
1) Stabat Mater na głos sopranowy, altowy, chór mieszany, orkiestrę smycz
kową i organy.
1983
Wyk. Beata Karczmiarz — sopran, Agnieszka Monasterska — mezzosopran,
Krakowski Chór Kameralny i Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Krawczyń
ski. Koncert kompozytorski B. Schaeffera.
2) Psalmy na sopran, chór sześciogłosowy, saksofon sopranowy i orkiestrę:
Laudate, servi Domini — Psalm 112, Laetatus sum — Psalm 121.
1999
Wyk. Beata Karczmiarz — sopran, Andrzej Rzymkowski — saksofon, Krakow
ski Chór Kameralny i Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Krawczyński. Kon
cert kompozytorski B. Scheffera.
3) Te Deum na chór ośmiogłosowy, skrzypce solo, saksofon solo i orkiestrę.
1979—2000
Wyk. Andrzej Rzymkowski — saksofon, Krakowski Chór Kameralny i Capella
Cracoviensis. Koncert kompozytorski B. Schaeffera.

Stachowski Marek
1) Recitative e la preghiera na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową.
1999
Wyk. Dorota Imiełowska — wiolonczela, Orkiestra Kameralna Akademii Mu
zycznej w Krakowie, dyr. Wojciech Czepiec.
14 czerwca kościół oo. Augustianów pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św.
Małgorzaty.
Stefański Marek
1) Trzy tematy liturgiczne na organy.

2000
Wyk. Marek Stefański — organy.
11 czerwca bazylika Mariacka. Kompozycje wykonano na wejście podczas
mszy świętej inauguracyjnej w intencji krakowskiego środowiska muzycznego.
Wykonano 23 utwory 11 kompozytorów. Trzon festiwalu stanowiły kom
pozycje Juliusza Łuciuka. Wykonano w sumie 10 jego kompozycji religij
nych.
Specyfika gatunkowa kompozycji religijnych w ramach festiwalu była różno
rodna. Podczas festiwalu dominowały utwory na chór a capella (6 kompozycji),
na organy (5 kompozycji), na głos i organy (3 kompozycje), na sopran i kwartet
smyczkowy (1), na kwartet smyczkowy (1), na wiolonczelę i orkiestrę smycz
kową (1), na głos (sopran lub baryton), chór mieszany i orkiestrę instrumentów
dętych (2), na orkiestrę smyczkową (1), na głos sopranowy, altowy, chór mie
szany, orkiestrę smyczkowa i organy (1), na sopran, chór sześciogłosowy, sakso
fon sopranowy i orkiestrę (1), na chór ośmiogłosowy, skrzypce solo, saksofon
solo i orkiestrę (1). Zgodnie z tradycją muzyki religijnej dominowały utwory
przeznaczone na chór a cappella. Wykonane były pieśni na chór mieszany róż
nego typu: Juliusza Łuciuka Pomnij o nas Matko, śpiewana podczas liturgii na
przygotowanie darów; Hymn uwielbienia', O, ziemio polska', Oremus pro pontifice Joanne Paulo Secundo\ Ostra Brama — to przykłady lirycznej pieśni chóral
nej; IX Sonet słowiański do młodzieńczego tekstu Karola Wojtyły, również
o charakterze liryczno-refleksyjnym, i Benedicta filia, utwór o proweniencji
chorałowej.
Druga grupa pod względem liczby to kompozycje przeznaczone na organy
solo — instrument związany od wieków z liturgią. Tak o tym instrumencie pisał
krakowski organista z Tyńca Marian Machura: „[...] barwy organów mienią się
kolorytem całego roku liturgicznego [...]. Organy bowiem, jak żaden inny in
strument, wyrażają wielość w jedności [...]. Można z nich wydobywać różne
barwy pojedynczych głosów, a także wszystkich jednocześnie”5. Między innymi
5
M. M a c h u r a : Organy w służbie liturgii. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1987, nr 5,
s. 258, cyt. za: ks. R. T y r a ł a: Soborowa odnowa muzyki kościelnej w Polsce. Kraków 2000,
s. 164.

z tego powodu kompozytorzy tak często sięgają do organów, komponując mu
zykę religijną. Trzy tematy liturgiczne na organy Marka Stefańskiego stanowiły
debiut XII Dni Kompozytorów Krakowskich. Wykonał je kompozytor na wejś
cie podczas mszy świętej inauguracyjnej na festiwalu. Są to trzy miniatury
oparte na sekwencji Victimae paschali laudes, pieśni na Zmartwychwstanie
(Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego) Przez Twoje Święte i hymnu do
Ducha Świętego Veni Creator Spirytus. Kompozytor połączył w nich tonalność
modalną z harmoniką wykorzystującą walory brzmieniowe kompozytorów fran
cuskich pierwszej połowy XX wieku.
Kompozycje organowe J. Łuciuka Preludia Maryjne to wariacje na temat
maryjnej pieśni jasnogórskiej z XVII wieku, a Tryptyk paschalny, jak nazwa
wskazuje, składa się z relacji muzycznej Męki, Śmierci, Zmartwychwstania
i Wniebowstąpienia oraz części finalnej opartej na staropolskiej pieśni wielka
nocnej z XVI wieku.
Utwory odmienne obsadowo od zaprezentowanych powyżej to np. Msza pol
ska, kompozycja, którą J. Łuciuk skomponował w celach liturgicznych na mez
zosopran, chór mieszany i orkiestrę instrumentów dętych do tekstu łacińskiego
o charakterze narodowym; J. Łuciuka XV Sonet słowiański na baryton solo,
chór mieszany i orkiestrę instrumentów dętych do tekstu XV Sonetu Karola
Wojtyły o głębokiej tekstowej i muzycznej treści religijnej; Jerzego Kaszyckiego
3 Psalmy (Nisi Dominus, Confitebor Tibi Domine, Beatus vir) na głos i organy
to trzy arie o tonalnej harmonice. Z kolei Bogusława Schaeffera Psalmy (Laudate, servi Domini; Laetatus sum) są skomponowane na dość oryginalną obsa
dę: sopran, chór sześciogłosowy, saksofon sopranowy i orkiestrę. Najbardziej
zaskakuje udział saksofonu, o którym tak pisze kompozytor: „Instrument ten
stanowi pomost miedzy muzyką orkiestrową a chóralną, między autonomiczną
muzyką instrumentalną a niesionym przez tekst wielogłosowym chórem”6. Bar
dziej rozbudowane formy B. Schaeffera to: Stabat Mater na głos sopranowy, or
kiestrę smyczkową i organy. Inspiracją tej kompozycji stał się utwór Stabat Ma
ter Giovanniego Battisty Pergolesiego, w tej samej obsadzie wykonawczej. Pod
względem muzycznym charakteryzuje się oszczędnością w doborze środków
muzycznych podporządkowanych tekstowi, wyrażającymi ból i cierpienie Matki.
Rozbudowane Te Deum Schaeffera, na chór ośmiogłosowy, skrzypce solo, sak
sofon solo i orkiestrę, składa się z pięciu części wyznaczonych przez tekst: Te
Deum laudamus', Tu Rex gloriae, Chryste', Tu ad dexterem Dei\ Salvum fac populum tuum, Domine', Dignare, Domine, die isto. Każda część jest przedzielona
pauzą, rodzajem oddechu przed następnym, w odmienny sposób opracowanym
fragmentem muzycznym.
„Podczas kolejnych ośmiu festiwalowych dni można było zweryfikować
swój pogląd na muzykę religijną czasów obecnych i pozostawioną przez minio
6 B. S c h a e f f e r na temat Psalmów w: Program XII Dni Kompozytorów Krakowskich...

ne stulecie, mimo iż nie każda kompozycja miała charakter jednoznacznie reli
gijny”7. Do przykładów tego typu kompozycji można zaliczyć: Recitative e la
preghiera na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową Marka Stachowskiego, o któ
rej pisze kompozytor, iż „jest utworem bardzo osobistym. Wewnętrzna potrze
ba zadumy i refleksji nad sprawami ostatecznymi narzuciły prostotę zakompo
nowania utworu”8; rodzaj modlitwy Jacka Sajki Sub Tuum praesidium na
sopran i kwartet; Kwartet na Adwent Zbigniewa Bojarskiego na kwartet
smyczkowy, będący rozważaniem nad bytem ludzkim. Kompozycje o charak
terze okolicznościowym to: Krystyny Moszumańskiej-Nazar Oratio brevis,
ułożona w Krakowie w 1955 roku, z przeznaczeniem na nowe organy w ko
ściele św. Brygidy w Gdańsku, o której napisała w programie do festiwalu:
„[...] szeroko wykorzystałam walory brzmieniowe organów, starając się wyra
zić uczucia i myśli towarzyszące nam w modlitwie”9; Krzysztofa Pendereckie
go De profundis, trzecia część Siedmiu bram Jerozolimy w opracowaniu kom
pozytora na orkiestrę smyczkową, przygotowana pierwotnie na chór a cappella
z okazji 3000-lecia Jerozolimy; utwór Tadeusza Mahla na cześć zmarłego fran
cuskiego kompozytora Jeana Langlais’a Epitafium dedie ä Jean Langlais na
organy.
Na krakowski festiwal muzyczny składały się głównie kompozycje wokalne
a cappella, pisane do tekstów liturgicznych i pozaliturgicznych. Kompozycje in
strumentalne organowe i pisane na zespoły miały raczej charakter refleksyjno-kontemplacyjny.
W jednej z publikacji napisano: „Religijność dwudziestego wieku, religij
ność doby utraconego Boga, utraconej wiary, utraconych złudzeń, śmierć jako
wymiar spraw ostatecznych — te wątki przewijały się podczas Dni Muzyki
Kompozytorów Krakowskich [...]. Znalazły tu swoje miejsce rozmaite kultury,
estetyki i formy wyrazu [...]. Każdy koncert, każda kompozycja skłaniała do za
dania podstawowego pytania: czy muzyka naszych czasów, czy muzyka w ogóle
może wzbudzać przeżycia religijne?” 10. Tym pytaniem zakończę niniejszy arty
kuł. Odpowiedź na nie może być przedmiotem dalszych rozważań.

7 E. С i с h o ń, J. D z i e d z i с: XII Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich. Muzyczne
solilokwia. „Ruch Muzyczny” 2000, nr 16, s. 11.
8 Program XII Dni Kompozytorów Krakowskich..., s. 98.
9 Ibidem, s. 177.
10 E. С i с h o ń, J. D z i e d z i с: XII Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich..., s. 10.

Dorota Susuł

Religious music as a part of the “Confiteor” — 12th Days of the Cracow
School of Composers Festival
Summary
The article covers the issue o f religious music in music life o f the city of Cracow confined to
the Confiteor — 12th Days o f the Cracow School of Composers s Festival (XII Dni Muzyki
Kompozytorów Krakowskich “Confiteor”). The specificity o f the festival and a wide array of mu
sical compositions presented during the 12 Days.

Dorota Susuł

Die an den XII. Tagen der Musik der Krakauer Komponisten
„Confiteor” aufgeführte Kirchenmusik
Zusammenfassung
Der vorliegende Artikel handelt über die Kirchenmusik im Musikleben der Stadt Krakau, die
im Rahmen der XII. Tagen der Musik der Krakauer Komponisten „Confiteor” aufgeführt wurde.
Man hat den spezifischen Charakter des Festivals und den Katalog der während der XII. Festspie
le aufgeführten Kompositionen dargestellt.
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