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KS. RASTISLAV ADAMKO

Słowacja

Nowe opracowania części zmiennych na podstawie praktyki 
słowackiej

Nowy śpiewnik liturgiczny, który powinien być ukształtowany według odnowio-
nej liturgii po Vaticanum II, na Słowacji powstaje stosunkowo powoli i w częściach. 
Do tej pory największa część śpiewnika powstała, paradoksalnie, podczas reżimu 
totalitarnego, kiedy to było bardzo trudne od strony organizacyjnej, odbywało się 
w ukryciu, w tzw. podziemiu. W ten sposób powstały trzy części śpiewnika: część 
I, zawierająca śpiewy Ordinarium missae (Liturgický spevník I, 1987 – jako samiz-
dat, 1991 r. w Polyglota Vaticana); część II – z psalmami responsoryjnymi i akla-
macjami przed ewangelią na niedziele i uroczystości całego roku liturgicznego (Li-
turgický spevník II, 1990 – jako samizdat, 1999, 2000) oraz część III – przeznaczo-
na na Środę Popielcową, dni Wielkiego Tygodnia oraz na Niedzielę i Poniedziałek 
Wielkanocny (Liturgický spevník III, 1993). Wszystkie trzy powstały pod redakcją 
Juraja Lexmanna, który jest też autorem pokaźnej liczby śpiewów znajdujących się 
w wymienionych śpiewnikach. Juraj Lexmann jest też główną postacią, łączącą się 
z projektem ostatniej, największej części nowego śpiewnika liturgicznego – części, 
która powinna zawierać śpiewy procesyjne oraz śpiewy przeznaczone do sprawowa-
nia sakramentów i sakramentaliów. Impuls do tego projektu dała Konferencja Epi-
skopatu Słowacji w dniu 28 lipca 1998 r.1 Praca nad tym śpiewnikiem powierzona 
została Instytutowi Muzykologii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, którego 
dyrektorem wówczas był właśnie Juraj Lexmann. 

Ponieważ wymienione publikacje nie zawierały całego wachlarza potrzebne-
go repertuaru liturgicznego w języku narodowym, a oficjalne prace nie przynosiły 
porządanych efektów, powstawały kolejne, oddolne inicjatywy tworzenia nowych 
śpiewów, prowadzące do publikacji o charakterze prywatnym. W ten sposób po-
wstały dodatki do II cz. Liturgický’ego spevníka, zawierające psalmy resposoryjne 
na dni powszednie niektórych okresów liturgicznych (II/b; II/c)2, nieszpory na nie-
dziele i święta3 oraz antyfony i pieśni religijne4. 

Prace, które początkowo dobrze się zapowiadały, później zatrzymały się w miejs-
cu, co było spowodowane wątpliwościami dotyczącymi słuszności przyjętej kon-

1 J. LEXMANN, Liturgický spevník pre tretie tisícročie. Bratislava 2000, s. 5.
2 P. FRANZEN, A. AKIMJAK, R. ADAMKO (red.), Liturgický spevník II/b: Medzispevy na adventné obdo-

bie: liturgická príručka, Spišské Podhradie 1995; P. FRANZEN, A. AKIMJAK, R. ADAMKO (red.), Liturgický 
spevník II/c: Medzispevy na pôstne a veľkonočné obdobie: liturgická príručka, Spišské Podhradie 1996.

3 A. AKIMJAK, R, ADAMKO, Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky so sprievodom pre organ, Spiš-
ské Podhradie 1997.

4 S. ŠURIN, Antifóny a duchovné piesne, Trnava 2011.
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cepcji i zasad. Rezultaty spontanicznej twórczości poetyckiej i muzycznej szerszego 
kręgu twórców dostępne są dla zainteresowanych na specjalnej stronie internetowej5. 
Część z tych śpiewów została opublikowana również na łamach czasopisma dla sło-
wackich muzyków kościelnych „Adoramus Te”. Powodów do zatrzymania prac nad 
śpiewnikiem jest kilka, natomiast z mojego punktu widzenia najważniejszy to „prze-
rażenie” spowodowane efektami końcowymi, tzn. nowymi śpiewami, które są zupeł-
nie odmienne od tradycyjnych pieśni kancjonałowych. Była to logiczna konsekwencja 
założeń, które redaktor przygotowywanego śpiewnika przyjął. W pracy teoretycznej 
na temat koncepcji nowego śpiewnika liturgicznego nazwał tradycyjne stroficzne pieś-
ni religijne jako wartościową, jednak „zastępczą i drugorzędną” formę. Swoje twier-
dzenie poparł pkt. 26 z Instructio generalis Missali Romani. W pracy tej dalej pisze: 
„Z tego logicznie płynie obowiązek i zapotrzebowanie, by przygotować w językach 
narodowych również nadrzędną nakazaną formę śpiewów według wzorca Gradu-
ale Romanum lub Graduale simplex, która miałaby pierwszeństwo, ponieważ płynie 
wprost z zapotrzebowania samej liturgii i byłaby wzorcem oraz wartościową normą 
dla innych rozwiązań zastępczych”6. Autorowi chodziło nie tylko o treści śpiewów 
procesyjnych z ich bogactwem myśli zawartych w introitach, offertoriach i kommu-
niach gregoriańskich, ale również o wykorzystanie tradycyjnych, otwartych form mu-
zycznych, o czym świadczą liczne jego wzmianki, np.: „Rozwiązania muzyczne po-
winny być w zgodzie ze współczesną świadomością muzyczną oraz z zapotrzebowa-
niem kościelnych zespołów śpiewaczych grupujących amatorów muzycznych. W tym 
celu należy wykorzystać sprawdzone formy śpiewów naprzemiennych, liczące się ze 
śpiewem całego zgromadzenia liturgicznego”7. Na podstawie tego stwierdzenia twór-
cy tekstów sięgnęli do łacińskich antyfon mszalnych, które nie tylko przetłumaczyli 
na język słowacki, ale też na ich podstawie tworzyli nowe teksty poetyckie. Od strony 
struktury formalnej większość tych tekstów nie posiada tradycyjnej zwrotkowej formy 
rymowanej, typowej dla hymnu lub pieśni. W konsekwencji też twórcy muzyki nie 
tworzyli pieśni, a nowe, tzw. otwarte formy muzyczne. Być może była to reakcja na 
wieloletnią dominację formy pieśni w liturgii mszalnej na Słowacji, a zarazem wyraz 
poszukiwań nowych rozwiązań. W ten sposób powstały śpiewy nie tylko z tekstami 
biblijnymi, jak to ma miejsce w większości gregoriańskich śpiewów procesyjnych, ale 
również śpiewy z tekstami poetyckimi dla antyfony w połączeniu z wersetami z psal-
mów, ewentualnie z innymi tekstami prozodycznymi.

Po opublikowaniu pierwszych tego typu śpiewów w kręgach fachowców 
rozwinęła się dyskusja na temat poprawności takich rozwiązań, tzn. czy można 
teksty biblijne przetwarzać na współczesny język poetycki i łączyć je z tekstami 
psalmów, tworząc formy antyfonalne. Niektórzy proponowali, żeby takie śpiewy 
zostały nazwane „quasi-antyfonami”. Oprócz tego powstał problem podobieństwa 
nowych śpiewów procesyjnych do już istniejących psalmów responsoryjnych, co 

5 www.spevnik.sk.
6 J. LEXMANN, Liturgický spevník, s. 87.
7 Tamże, s. 88.
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zdaniem niektórych jest niepożądane. Nasuwały się pytania: Na czym polega różni-
ca pomiędzy refrenem psalmu responsoryjnego a antyfoną w śpiewie procesyjnym 
oraz w wersetach obu tych form? Może chodzi o różnice rozmiarów, melodii czy 
stylu muzycznego, skoro forma obu tych śpiewów jest tak bardzo do siebie zbliżo-
na? Te i inne pytania spowodowały kryzys i w końcu zatrzymanie prac nad nowym 
śpiewnikiem liturgicznym. W obecnym czasie wydaje się, że osoby kompetentne 
mobilizują się, żeby to przedsięwzięcie doprowadzić do skutku. Natomiast nie do 
końca wiadomo, jak ten nowy śpiewnik będzie wyglądał. Czy zastąpi on w pełni, 
do tej pory używany, przedsoborowy tradycyjny śpiewnik pieśni religijnych, czy 
też będzie stanowił tylko jego uzupełnienie? W tej kwestii należy uwzględnić wiele 
aspektów, od ekonomicznych poprzez społeczne, a nawet psychologiczne. 

1. Sposób wprowadzania nowych śpiewów do praktyki wykonawczej

Wiele z przygotowanych śpiewów dotarło do wspólnot parafialnych, ponieważ 
zostały one odpowiednim autorytetem kościelnym potwierdzone ad experimendum. 
Zapotrzebowanie na nowe śpiewy wśród muzyków kościelnych i wiernych było 
i nadal jest stosunkowo wielkie, dlatego materiały nutowe szybko do nich dotarły 
i zostały wprowadzone do praktyki liturgicznej. Oprócz wcześniej wymienionych 
dwóch oficjalnych źródeł (strona internetowa oraz czasopismo „Adoramus Te”) ist-
nieją kursy dla organistów i kantorów, które organizują niektóre komisje liturgiczne8 
i Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, jak też ma miejsce wymiana materiałów 
pomiędzy muzykami kościelnymi.

W związku z tym należy zwrócić uwagę na pewne zjawisko. Chociaż w nazwach 
słowackich publikacji muzyczno-liturgicznych pojawia się pojęcie „śpiewnik”, któ-
re w terminologii fachowej oznacza pomoc książkową dla wiernych, to we wszyst-
kich omawianych tutaj przypadkach chodzi o opracowania dla organistów. Zawarte 
w nich śpiewy do dnia dzisiejszego nie zostały wydrukowane w formie śpiewnika 
dla ludu. Nowych śpiewów wierni uczą się więc na pamięć, co na pewno w spo-
sób pozytywny, ale też negatywny, wpływa na przyswojenie tego repertuaru. Ne-
gatywne konsekwencje tego są takie, że nowe śpiewy wprowadzane są stosunkowo 
powoli i w ograniczonych ilościach. Dzieje się to tylko tam, gdzie pracują gorliwi 
muzycy kościelni z pewną fascynacją i odwagą, by przekonać najpierw proboszcza 
o potrzebie wprowadzania nowych śpiewów, a następnie wystąpić przed zgroma-
dzeniem liturgicznym i nauczać ich z cierpliwością. Za pozytywną konsekwencję 
tego zjawiska można uznać fakt, że dzięki żmudnemu uczeniu nowy śpiew – jeżeli 
jest udany – staje się szybko własnością wspólnoty i jest przez nią nie tylko zaakcep-

 8 Tego typu kursy są na razie organizowane tylko w dwóch z siedmiu diecezji rzymskokatolickich: 
w spiskiej oraz koszyckiej. Okazjonalnie kursy odbywają się też w diecezji rożniawskiej, żylińskiej 
oraz bańskobystrzyckiej.
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towany, ale również lubiany i na stałe wchodzi do powszechnie wykorzystywanego 
repertuaru.

2. Charakter nowych śpiewów

Na podstawie kryterium trudności od strony wykonawczej, nową twórczość moż-
na podzielić na dwie grupy. Grupa pierwsza obejmuje większość śpiewów przezna-
czonych do śpiewu dla całego zgromadzenia liturgicznego. Grupa druga zawiera 
śpiewy dla scholi, które wymagają większej biegłości interpretacyjnej.

W aspekcie dominacji pewnego elementu muzycznego można te śpiewy podzie-
lić również na dwie grupy. W pierwszej grupie dominuje element melodyczny, na-
tomiast w drugiej – harmoniczny. W pierwszym przypadku twórcy wracają do ide-
ału tzw. „melodii absolutnej”, dla której typowa jest rozwinięta kantylena. Element 
harmoniczny jest tutaj na drugim miejscu, a melodia jest pierwszoplanowa, może 
istnieć nawet bez harmonii lub akompaniament może mieć wiele postaci. W tego 
typu śpiewach w akompaniamencie występuje tzw. harmonia modalna9.

Druga grupa śpiewów odznacza się formotwórczą funkcją elementu harmonicz-
nego, w którym wykorzystane są nowoczesne rozwiązania, jak np. osłabianie związ-
ków funkcyjnych, wahanie się pomiędzy tonacjami, czy też elementy atonalności. 
Kompozytorzy sięgają po akordy o budowie innej niż tradycyjna lub różnego rodza-
ju paralelizmy, które posiadają funkcję archaizującą10.

3. Proces recepcji nowych śpiewów

Na recepcję nowego repertuaru muzycznego w sposób decydujący wpływa ogól-
ny poziom wykształcenia muzycznego społeczeństwa słowackiego, co przejawia się 
poziomem upodobań muzycznych współczesnych Słowaków, szczególnie duchow-
nych na wszystkich szczeblach hierarchicznych, jak również w pozycji społecznej 
muzyków kościelnych.

Słowacy w swoim umuzycznieniu nie różnią się zbytnio od innych narodów 
w Europie, natomiast główna różnica np. w stosunku do ludności Niemiec przejawia 
się w poziomie wykształcenia muzycznego. Wystarczy porównać umiejętność czyta-
nia nut u przeciętnych absolwentów szkół podstawowych w obu krajach. Współcze-
sne społeczeństwo słowackie zbiera bowiem owoce elitarnego systemu kształcenia 
muzycznego, który funkcjonował w czasach socjalistycznych. Część ludności, która 
była zainteresowana, otrzymała wykształcenie muzyczne – często na bardzo dobrym 
poziomie – w specjalnych szkołach muzycznych, natomiast większość ludności nie 
zdobyła nawet podstawowgo wykształcenia muzycznego, ponieważ w szkołach 

9 J. LEXMANN, Liturgický spevník, s. 94.
10 Tamże, s. 95.
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podstawowych było ono zaniedbywane. Zabrakło odpowiednich nauczycieli, in-
strumentów muzycznych, zespołów śpiewaczych, a podczas lekcji muzyki odrabia-
no matematykę lub język słowacki. Inaczej mówiąc, wychowanie muzyczne było 
niedoceniane i zaniedbywane. Słowacja przez kilkadziesiąt lat wychowywała elitę 
muzyczną, wspaniałych wykonawców, natomiast nie kształciła odbiorców muzyki. 
Sale koncertowe są dzisiaj często puste. Stan ten nie poprawia się, lecz pogarsza, 
ponieważ współczesny człowiek postrzega muzykę jako pewną dekorację. Muzyka 
dziś pełni tylko ozdobną lub zabawową funkcję. Współczesny człowiek nie ma wiel-
kich wymagań pod względem treści, wartości wypowiedzi lub składni muzycznej11.

Niestety, również do liturgii wkradł się ten zawężony pogląd i to nie tylko u prze-
ciętnych wiernych, ale co gorsze, również u celebransów, tzn. przedstawicieli hie-
rarchii kościelnej. Muzyka dla nich znajduje się na ostatnim miejscu w hierarchii 
czynności, które wymagają przygotowania np. do niedzielnej liturgii. Nie można 
się więc dziwić, że na Słowacji istnieją tylko trzy kościoły katedralne, w których 
został zatrudniony na pełnym etacie zawodowy organista. Te warunki są bardzo 
demotywujące dla ewentualnych zainteresowanych zawodem muzyka kościelnego. 
Kilkanaście lat temu powołane do życia specjalizacje muzyki kościelnej w średnich 
szkołach muzycznych i na akademiach muzycznych dzisiaj przeżywają kryzys z po-
wodu małego lub żadnego zainteresowania ze strony studentów.

Wymienione zjawiska i wiele jeszcze innych czynników wpływa na recepcję no-
wego repertuaru śpiewów, który jest stosunkowo trudny od strony interpretacyjnej.

Badania stanu recepcji nowych śpiewów, które zapoczątkowaliśmy na Katolic-
kim Uniwersytecie w Rużomberku, prowadzą do kilka ciekawych wniosków:

a) Stopień recepcji nowych śpiewów w jakimś zgromadzeniu liturgicznym uza-
leżniony jest od ich akceptacji ze strony księdza – przewodniczącego liturgii.

b) Generalnie głównie młodsi księża przyjmują pozytywnie wprowadzanie nowe-
go repertuaru śpiewów do liturgii. Często jednak polega to tylko na tym, że swoim 
organistom lub kantorom nie zabraniają nauczać nowych śpiewów. Cała inicjatywa 
w tym zakresie wychodzi nie od duchownego, a od muzyka kościelnego.

c) Uczestnicy liturgii generalnie zgadzają się z tym, że konieczne jest odnowienie 
repertuaru śpiewów mszalnych – i to poprzez wspólne nauczenie się nowych śpie-
wów.

d) Nowe śpiewy są chętniej przyjmowane przez przedstawicieli młodszej i śred-
niej generacji. 

e) Formy otwarte przyjmowane są chętnie również dzięki temu, że wierni coraz 
mniej wykorzystują śpiewniki w formie książkowej. 

11 R. PODPERA, Quo vadis musica? Premeny sociálnych funkcií hudby, Bratislava 2006, s. 152. 
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4. Zakończenie

W procesie wprowadzania nowych śpiewów liturgicznych nieodzowne okazuje 
się wychowanie liturgiczne nie tylko wiernych, ale też duchownych. Właśnie jeżeli 
chodzi o duchownych, to spotykamy się z ignorancją i niewiedzą, która nie jest sys-
tematycznie zmniejszana. Chociaż we wszystkich diecezjach istnieje jakiś system 
ciągłej formacji księży, tematów złączonych z muzyką liturgiczną to brak w nim. 
Animatorzy tychże szkoleń kapłanów, którymi są często sami biskupi, nie uważają 
tych spraw za ważne i potrzebne. 

W ramach wychowania liturgicznego ważne jest przede wszystkim to, by przeko-
nać wszystkich członków wspólnot kościelnych o potrzebie wprowadzenia nowego 
repertuaru muzycznego i o jego wartości. Niemal 50 lat trwająca praktyka wyko-
rzystywania śpiewnika przedsoborowego prowadziła do powstania powszechnego 
przekonania, że „podczas mszy można śpiewać cokolwiek”12. Z tego powodu nowe 
śpiewy liturgiczne mają swoich „wrogów” głównie wśród przedstawicieli starszej 
generacji duchownych i świeckich, jak również w gronie tej młodzieży, która przy-
zwyczaiła się do wykonywania podczas liturgii nowoczesnych piosenek popular-
nych. Tylko poprzez cierpliwe tłumaczenie, pozytywne nastawienie i ze wsparciem 
przedstawicieli hierarchii kościelnej można stopniowo i powoli zwalczać nagroma-
dzone uprzedzenia oraz niepoprawne dogmaty lub przyzwyczajenia.

12 J. LEXMANN, Liturgický spevník, s. 24.


