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KS. STANISŁAW GARNCZARSKI

UPJPII Kraków – Tarnów

Stała żywotność pieśni ze śpiewnika S.S. Jagodyńskiego

Pieśni katolickie nowo reformowane Stanisława Serafina Jagodyńskiego to jeden 
z pierwszych drukowanych śpiewników katolickich. Jest to druk o formacie 4o, skła-
da się z 2 kart wstępnych, zawierających tytuł, aprobację oraz wstęp autora, następ-
ne 172 strony wypełnione są pieśniami katolickimi zarówno w języku polskim, jak 
i łacińskim, oraz dwie karty końcowe z rejestrem alfabetycznym zawartych w zbio-
rze utworów. Niestety, zbiór nie zawiera zapisu nutowego, ale jedynie same teksty. 
Posiada podwójny rodzaj paginacji: typowy dla XVII w. – używający liter alfabetu, 
oznaczający karty, oraz drugi, nowszy, wprowadzający oznaczenia cyfrowe stron, 
obejmujący jedynie główny trzon edycji, czyli stron zawierających pieśni.

1. Autorstwo i czas powstania

Autorem śpiewnika Pieśni katolickie nowo reformowane jest siedemnasto-
wieczny poeta i literat Stanisław Serafin Jagodyński. Na stronie tytułowej zbioru są 
umieszczone tylko inicjały SSJ, co przez długi czas było powodem kwestionowania 
jego autorstwa. Jagodyński był także prawnikiem oraz zajmował się paremiografią, 
heraldyką i kaligrafią. Nie wiemy dokładnie, kiedy się urodził. Jedne źródła podają 
rok 1590, inne 1594 lub pierwszą połowę 1595 r. Stanisław Jagodyński wywodził się 
z ubogiej rodziny szlacheckiej ze Żmudzi herbu Korwin. Studia odbył w Akademii 
Wileńskiej najprawdopodobniej w latach 1606–1613. Po kilku latach przeniósł się 
do Krakowa, gdzie podjął studia prawnicze, które ukończył w czasie dwóch lat. Dal-
sze jego życie było wypełnione podróżami do Italii, w czasie których sam studiował, 
ale głównie pełnił funkcję asesora polskiej nacji, tzn. opiekował się synami możnych 
rodów litewskich, studiującymi za granicą. Studiował w Padwie i Bolonii. W sumie 
odbył co najmniej cztery wyprawy zagraniczne. W 1627 r., po powrocie do kraju, 
przez dwa lata działał na dworze biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. 
W ostatnich latach swego życia osiadł pod Krakowem; zmarł najpóźniej w 1644 r.

Jego twórczość literacka, zainaugurowana jeszcze w czasie studiów w Wilnie 
w 1613 r., zawiera wiele dzieł, wśród których są zbiory epigramatów, fraszek. Jago-
dyński jest autorem pierwszego polskiego podręcznika kaligrafii oraz kilku przekła-
dów, wśród których należy wymienić libretto operowe F. Saracinellego Wybawienie 
Ruggiera z wyspy Alcyny, dokonane najprawdopodobniej z inspiracji królewicza 
Władysława Wazy. 

Śpiewnik Jagodyńskiego powstał w pierwszej połowie XVII w. Czas wydania 
został ustalony, na podstawie bibliografii, na 1638 r., jednakże istnieją przypuszcze-
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nia, że mógł on być wcześniejszy, być może około 1627–1628 r., kiedy to Jagodyń-
ski działał na dworze biskupa krakowskiego. Wtedy to mogły zaistnieć okoliczności 
podjęcia się tego dzieła. Jednakże pewnych dowodów na tę tezę nie mamy. We-
dług Estreichera, ukazały się jeszcze najprawdopodobniej dwa wydania: drugie, nie 
różniące się wiele od pierwszego, jedynie miało inny układ na stronach (daty jego 
wydania także nie znamy), oraz trzecie, w 1695 r., już po śmierci autora. Powody 
wydania śpiewnika wynikały zapewne z uwarunkowań historycznych. Ścieranie się 
kontrreformacji z reformacją powodowało, iż władze kościelne nakazywały rekto-
rom kościołów i dziekanom czuwać nad repertuarem śpiewów, by nie zawierały 
niczego niestosownego i błędnego. W kontekście ukazujących się licznie wówczas 
kancjonałów protestanckich, zawierających polskie pieśni, było to szczególnie waż-
ne.

2. Układ i zawartość śpiewnika

Sama zawartość zbioru to potwierdza. Mianowicie pieśni zostały umieszczone 
w dwóch paralelnych kolumnach: pieśni w języku polskim i ich tłumaczenia łaciń-
skie – lub odwrotnie. Jagodyński nie zachował układu, że w lewej kolumnie są tylko 
polskie, a w prawej tylko łacińskie wersje. Często ten układ zostaje odwrócony. 
To może świadczyć, że w lewej kolumnie są utwory, które autor już zastał, przejął 
z innego źródła, a w prawej kolumnie utwory, które być może też przejął z innych 
źródeł albo, jeśli takiej wersji nie znalazł, sam dokonywał tłumaczenia. Zaznaczył 
to w tytule, gdzie czytamy: Pieśni katolickie nowo reformowane i z polskich na ła-
cińskie, a z łacińskich na polskie przełożone, niektóre też nowo złożone. Dlaczego 
układ polsko-łaciński czy łacińsko-polski? Dlatego, by pokazać, że zawarte w zbio-
rze pieśni są dawnego pochodzenia, są zgodne z nauką Kościoła. Autor we wstępie 
używa określenia: „pieśni starożytnej pobożności katolickiej polskiej”. Czyni to dla 
odróżnienia od nowych pieśni protestanckich, ukazujących się w licznych kancjona-
łach. Potwierdza to twierdzenie inny śpiewnik, mianowicie Pieśni postne starożyt-
ne..., wydany w okresie od ok. 1607 r., a przed 1618 r., w którym słowo „starożytne” 
oznaczało pieśni dawne, pochodzące z czasów przedreformacyjnych. W postano-
wieniach ówczesnych synodów znajdujemy dosłowne stwierdzenie, iż w kościołach 
wolno śpiewać jedynie te utwory, które są catholicae et antique.

Sam Jagodyński we wstępie wyjaśnia powody takiego układu, pisząc: „A że łaci-
ną polskie a polszczyzną łacińskie pieśni tu się objaśniają, i to z większym może być 
pożytkiem. Naprzód, że śpiewając, ludzie młodzi i łaciny uczyć się mogą. Druga, 
z łaciny wiedzieć i widzieć i insze narody mogą, że też katolickim sercem i głosem 
z dawna w polszcze chwalą Boga. Trzecia, że łaciński Kościół jest columna veritatis, 
do tej kolumny lubo opoki i te pieśni polskie zdało się przywiązać, aby po rozma-
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itych rękach i głosach chodząc, większej waryjacyjej nie miały: bo choćby kto chciał 
wariować, zawsze łacina jeden sens zatrzymać może”.

Rzeczą godną podkreślenia jest także to, iż teksty tego samego śpiewu, czyli 
w języku polskim i łacińskim, są tak przełożone, iż można obie wersje językowe 
wykonywać na tę samą melodię. Ich struktura wersyfikacyjna została zachowana 
w tym znaczeniu, że posiadają tę samą metrykę, np. pierwsza pieśń, Boże wieczny, 
Boże żywy, jest napisana ośmiozgłoskowcem, tak samo jej wersja łacińska: Deus 
vive, ac aeterne. Potwierdzeniem jest w tym przypadku zapis brzmiący: „Polskiego 
i łacińskiego tekstu nota jednaka” .

Omawiany śpiewnik Jagodyńskiego zawiera teksty: śpiewów adwentowych (17), 
rotuł albo pieśni o Narodzeniu Pańskim (33), śpiewów postnych i o męce Pańskiej 
(13), śpiewów wielkanocnych (11), o Duchu Świętym (4), na Boże Ciało (10+3), 
pieśni dorocznych o świętych Bożych i o Najświętszej Maryi Pannie (27), pieśni na 
cały rok i w różnych potrzebach (13). 

W śpiewniku zawarte też są sekwencje: Mittit ad Virginem (mimo iż po Soborze 
Trydenckim została wycofana), następnie Stabat Mater dolorosa, Victimae paschali 
laudes, Veni Sancte Spiritus oraz Dies irae.

Jak można zauważyć, ilościowo przeważa grupa pieśni bożonarodzeniowych, 
następnie o Najświętszej Maryi Pannie oraz adwentowe. Zdecydowana większość 
pieśni funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Poniżej zostaną ukazane grupy pieśni w po-
równaniu ze śpiewnikiem Mioduszewskiego (1838, 1841, 1849, 1850) oraz Siedlec-
kiego – wydanie jubileuszowe z 1928 r. oraz 2001 r. 

Tytuł pieśni
Mioduszewski

(1838, 1841, 

1849, 1850)

Siedlecki

(1928)
Siedlecki

(2001)

Adwentowe

Boże wieczny, Boże żywy + + +
Hejnał wszyscy zaśpiewajmy + + +
Posyła do Panny +
Zdrowaś bądź Maryja + + +
Urząd zbawienia ludzkiego + + +
Po upadku człowieka grzesznego + + +
Gwiazdo morza głębokiego +
Głos wdzięczny + + +
Archanioł Boży Gabryel + + +
Tobie wznawiamy / nad pomysł /  Panno 
nad wymowę

+ war1

O Matko miłościwa2 + +
Witaj Królowa nieba3 + + +

10 9 10
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Boże Narodzenie

Nużeśmy chrześcijanie +
Anioł pasterzom mówił + + +
Dzieciątko się narodziło + + +
W dzień Bożego Narodzenia + +
Kiedy Krol Herod krolował + +
Mamy Przyjaciela +
Na Boże Narodzenie + + +
Dzień to jest dziś wesela +
Nuż, my wszyscy zaśpiewajmy +

7 7 3

Wielkopostne

Jezu Chryste Panie miły + + +
Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie + + +
O duszo wszelka nabożna + + +
Wspominajmy Boże słowa +
Ojcze, Boże wszechmogący + + +
Krzyżu święty, nade wszystko + + +
Mądrość i prawda wieczna + war
Stała Matka boleściwa + + +
Jezusa, Judasz przedał + +
Płaczy dzisia, duszo wszelka +
Witaj, ręko Chrysta prawa +

10 7 7

Wielkanocne

Przez Twoje święte zmartwychwstanie + + +
Chrystus zmartwychwstał jest + + +
Wesoły nam dzień nastał, które z nas + + war +
Wstał Pan Chrystus z martwych ninie + + +
Chrystus Pan zmartwychwstał + + +
Witaj dniu święty +
Wielkonocnej cześć ofierze + war
Wysławiajmy Chrysta Pana + + +
Wesoły nam dzień nastał, gdy Pan Chrystus +

9 6 6

O Duchu Świętym

Racz przyjść, Duchu Stworzycielu + war + war + war
Przyjdź, Święty Duchu z nieba + war + war + war

2 2 2
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Na Boże Ciało (eucharystyczne)

Twoja cześć chwała + + +
Idzie, idzie Bóg prawdziwy + + +
Jezusa słodkie wspomienie + +
Sław języku chwalebnego + Przed tak 

wielkim
Chwal, Syjonie, Zbawcę twego + war + + war

5 5 3

Maryjne

O Gospodzie uwielbiona + +
Dnia każdego Boga mego + + +
Kto chce Pannie Maryjej służyć +
Bogarodzica Dziewica + + +
Witaj Gwiazdo morska + war +
Gwiazdo jasności +
Najświętsza Panno +

4 6 3

O świętych Pańskich

Maria Magdalena + + +
Sebastyjanie, święty Męczenniku +
Chwała Tobie, Gospodynie +

2 2 2

 
Przygodne

Czego chcesz od nas, Panie + + +
Kto się w opiekę + + +
Dzień on, dzień Sądu Pańskiego + +

3 3 2

1 war = wariant
2 Umieszczona u Jagodyńskiego w dziale pieśni adwentowych
3 Umieszczona u Jagodyńskiego w dziale pieśni adwentowych.

Po przeprowadzonych badaniach na trzech, jak się wydaje, w miarę reprezen-
tatywnych śpiewnikach (ostatni został wybrany losowo) możemy zauważyć, iż ży-
wotność wielu pieśni zawartych w śpiewniku S.S. Jagodyńskiego trwa aż po czasy 
współczesne. Oczywistym jest fakt, że skarbiec pieśni religijnej w Kościele katolic-
kim w Polsce jest ogromny i ciągle powstają nowe kompozycje, stąd następuje pro-
ces zastępowania części śpiewów nowymi utworami. Jednakże w przypadku zbioru 
zebranego przez Jagodyńskiego duża jego część jest w ciągłym użyciu.

Na 132 śpiewy zawarte w śpiewniku Jagodyńskiego 56 pieśni jest zamieszczo-
nych w badanych edycjach, oczywiście nie we wszystkich, czasem zamiennie. Jest 
to ponad 42%. Na 17 pieśni adwentowych (w tym maryjnych, zamieszczonych 
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wśród wymienionych) 12 „żyje” do dzisiaj. Na 33 bożonarodzeniowych używanych 
jest 9. Ta grupa chyba najbardziej się zmieniła w XVIII i XIX w. Z 13 wielkopost-
nych spotykamy dzisiaj 11, spośród 11 wielkanocnych w badanych śpiewnikach za-
mieszczono 9. O Duchu Świętym z 4 pozostały 2, spośród 13 na Boże Ciało, czyli 
eucharystycznych, znajdujemy 5, z maryjnymi jest o tyle problem, iż Jagodyński 
kilka z nich zamieszcza w dziale pieśni adwentowych, dlatego w przybliżeniu na 16 
do dziś trwa 7, o świętych Pańskich Jagodyński zamieszcza 9 – dziś jest w użyciu 
z tego 3, wreszcie z 13 przygodnych i w różnych potrzebach (w tym także za zmar-
łych) znajdujemy dziś w użyciu 3.

W śpiewniku i jego dodatkach M. Mioduszewskiego jest zamieszczonych 52 pie-
śni zawartych u Jagodyńskiego, w wydaniu jubileuszowym Siedleckiego (1928) – 
47, i w śpiewniku Siedleckiego z 2001 r. – 38. Widzimy, że im bliżej współczesnych 
czasów, tym liczba śpiewów ze zbioru Pieśni katolickie nowo reformowane S.S. 
Jagodyńskiego nieznacznie spada. 

Chciałbym zaznaczyć, iż powyższe badania nie są ani dokładne, ani w pełni sa-
tysfakcjonujące, gdyż należałoby je przeprowadzić na większej liczbie zbiorów pie-
śni kościelnej wydawanych w dawnych wiekach. Jednakże powyższe porównania 
dają pogląd na fakt, iż Jagodyński, nie będąc duchownym, ani muzykiem, a jedynie 
literatem, skompletował w swoim zbiorze taki repertuar, który prawie w połowie do-
trwał do dzisiaj i jest wykonywany w świątyniach. Stąd wynika wniosek, że repertu-
ar ten jest wartościowy i w miarę spełnia swoją funkcję w kulcie Kościoła. Zasługuje 
więc na to, by go zachować i przekazywać następnym pokoleniom wiernych.


