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CZESŁAW GRAJEWSKI

UKSW Warszawa

Weryfikacja śpiewów kościelnych w warstwie muzycznej

Nie trzeba nikogo przekonywać o wyjątkowym charakterze muzyki sakralnej, 
wynikającym wprost z jej przeznaczenia. Już św. Augustyn zwrócił uwagę, że muzy-
ka i śpiew są nie tylko sztuką, ale przede wszystkim uroczystym językiem Kościoła, 
i wypowiedź ta nie straciła niczego ze swej aktualności. Z drugiej strony ta właśnie 
cecha odróżniająca ją od twórczości świeckiej powoduje konieczność chronienia jej 
przed utratą tegoż charakteru i wpływem muzyki świeckiej. Śledząc historię muzy-
ki kościelnej, bez trudu można zauważyć, że aż do chwili obecnej co pewien czas 
padały nośne hasła odnowy muzyki liturgicznej, przywrócenia w niej poprawności 
stylu kościelnego, po czym następowały kolejne okresy jej rozwoju, kończące się 
już znanymi postulatami odnowy. Niewątpliwie jest to wynik skażonej w wyniku 
dramatu w raju natury ludzkiej, która skłania się chętniej ku sprawom doczesnym. 

W nurt troski o czystość stylu kościelnego w muzyce wpisują się cysterskie próby 
dotarcia do autentycznych, nieskażonych melodii gregoriańskich: pierwszy oficjal-
ny dokument papieski traktujący o sprawach muzyki kościelnej – bulla Jana XXII 
Docta Sanctorum patrum (1324/25), w dalszej kolejności energiczne kroki papieży 
czasu Tridentinum: Grzegorza XIII i Pawła V w celu oczyszczenia muzyki sakral-
nej z wiekowych nawarstwień i wypaczeń, jeszcze później wysiłki cecylianistów, 
wreszcie w najnowszych czasach, po Soborze Watykańskim II, próby podejmowane 
przez środowiska zatroskane stanem muzyki sakralnej.

Próby te zmierzały w kierunku odseparowania twórczości kościelnej od świeckiej 
metodami jurydycznymi, normatywnymi. Zostawmy jednak na uboczu rozwiązania 
prawne, w obszarze sztuki i tak nie całkiem skuteczne, a przyjrzyjmy się wysiłkom, 
zmierzającym w kierunku zachęty dla twórców przez odniesienie do wzorców. Ja-
sne jest przy tym, że w obszarze sztuki wszelkie odgórnie narzucone rozwiązania 
krępują ducha twórczego: jako przykład niech służą osławione reformy józefińskie 
(1782–1790), które miały niebagatelny wpływ na obniżenie lotów jakże bogatej tra-
dycji austriackiej muzyki kościelnej. Mozart na skutek zarządzeń Józefa II stracił 
w Wiedniu oficjalne zamówienia w dziedzinie muzyki sakralnej a reakcją Haydna 
była 14-letnia przerwa w komponowaniu mszy. 

Łatwiej zatem niż zakazami i nakazami osiągnąć zamierzony cel przez wskazanie 
ideału, do którego dążyć należy i jaką twórczość popierać należy. Kościół już dawno 
taki wzór wskazał: chorał gregoriański i polifonia w stylu palestrinowskim. Cecy-
lianiści dodali do tej listy jeszcze pieśń ludową oraz liturgiczną grę organową. To 
wiemy. Świat jednak, a wraz z nim sztuka, nie stoi w miejscu. Nie można było bez 
końca komponować w stylu Palestriny, stąd potrzeba wyznaczenia punktów orienta-
cyjnych dla muzyki kościelnej stawała się coraz bardziej konieczna. W obszarze sa-
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kralnym najłatwiej sprecyzować pojęcie sztuki przez pryzmat teleologiczny, a więc 
przez ukierunkowanie na cel. Muzyka liturgiczna zatem to taka, która pojmowana 
jest jako służba Boża. To najprostsza, ale zarazem najbardziej ogólna definicja mu-
zyki liturgicznej. Dokumenty Kościoła muzyką liturgiczną nazywają taką muzykę, 
która może być dopuszczona do sprawowaniu kultu Bożego. Celem muzyki litur-
gicznej jest „chwała Boża i uświęcenie wiernych” (KL 112) – tak wykonawców, jak 
i pozostałych uczestników liturgii.

Czy jednak da się wyodrębnić elementy muzyczne orientujące na kościelny cha-
rakter kompozycji? Instrukcja Musicam Sacram (nr 4) podaje, za Piusem X, że mu-
zyka powstała w celu oddawania chwały Bogu powinna się odznaczać świętością 
(charakterem sakralnym) oraz doskonałością formy. Pytania o muzykę kościelną są 
więc w istocie pytaniami o sacrum w muzyce, wszak nie każda melodia, nie każ-
dy rodzaj i gatunek muzyki prowadzić może do przeżycia religijnego. To właśnie 
pierwiastek sacrum, przenikający muzykę kościelną, nadaje jej charakter powagi 
i wzniosłości, nie zaniedbując przy tym piękna estetycznego. 

Gdyby można było sprecyzować kwestię sacrum w odniesieniu do muzyki, czy 
w ogóle sztuki, pewnie dawno już znalazłaby ona miejsce w dokumentach Kościo-
ła. Bohdan Pociej dostrzegał sacrum przemawiające przez elementy konstytutywne 
dzieła muzycznego: rytm, kształt linearny melodii, strukturę i następstwo akordów, 
instrumentację i inne, których zespolenie daje w efekcie brzmienie określane jako 
„uroczyste, wzniosłe, tajemnicze”. Konkludował, że istoty sacrum należałoby szu-
kać w sferze idei. Nie da się bowiem wskazać tonacji, motywów czy form muzycz-
nych mniej lub bardziej świętych. Rzeczywiście, ale spróbujmy jednak przybliżyć 
się nieco do sedna problemu i wskazać na choćby niektóre właściwości, które mimo 
braku waloru wartości absolutnej, mogą pomóc w osadzeniu kompozycji w obszarze 
kościelnym. Pozostaniemy przy tym w kręgu kompozycji monodycznych, tak ze 
względu na ograniczony czas wystąpienia, jak i temat konferencji.

1. Fundament tonalny 

Można w kontekście tematu rozpatrywać dwa główne rodzaje fundamentu skalo-
wego: modalność i tonalność. Sam modalizm, choć już w nazwie modi ecclesiastici 
uporczywie sugeruje krąg twórczości kościelnej, to nie tyle wskazuje na przyna-
leżność kompozycji do niego, ile raczej na czas, w którym powstała. Współcześni 
kompozytorzy w utworach wybierają podłoże modalne najczęściej w celu uzyskania 
efektu archaizmu – wywołania wrażenia powstania ich w epoce, w której muzyka 
kościelna była w dużo większym stopniu obecna w przestrzeni i świadomości, niż 
to ma miejsce obecnie. Jasne przy tym jest, że współcześnie tworzone kompozycje, 
odwołujące się do dawnych skal, wskutek nawarstwień historycznych i – zwłaszcza 
– wpływu tonalności dur-moll właściwiej byłoby określać pojęciem neomodalnych, 
jako że często wykazują one właśnie wpływ tychże skal, niekoniecznie zaś ukon-
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stytuowanie na nich. To po pierwsze, po drugie zaś, popadalibyśmy w ahistoryzm, 
przykładając narzędzia analityczne współczesnej sztuki do rzeczywistości odległej. 
Ale to kwestia metodologiczna, w którą nie sposób z powodu ograniczeń czasowych 
i zakresu tematyki konferencji teraz bardziej się wgłębiać.

Tak więc utwory zbudowane na skalach kościelnych z muzyką kościelną mogą 
się kojarzyć, ale o niej oczywiście nie przesądzają. Biorąc zaś pod uwagę oś czasu 
oraz chorał, uznawany powszechnie za wzorzec muzyki sakralnej, można przyjąć, że 
kompozycje modalne lepiej niż tonalne temu wzorcowi odpowiadają. 

2. Budowa formalna i jej implikacje wykonawcze

W zakresie architektoniki łatwiej określić przynależność utworu do kategorii sa-
kralnej. Wynika to wprost z zastosowania struktury wiersza psalmowego w liturgii. 
Psalmy, jako przejaw poezji hebrajskiej, odznaczają się cechą niespotykaną w ga-
tunkach świeckich, mianowicie niestroficzną, nierytmizowaną i nierymowaną budo-
wą wierszową. Różna długość poszczególnych wersów w połączeniu ze stałą melo-
dią wymusiła zastosowanie recytatywu. Ta cecha charakteryzuje typowo kościelne 
formy psalmodyczne.

Budowa psalmodyczna pociąga za sobą specyficzne rodzaje wykonania, przede 
wszystkim responsorialny. Poniekąd wychodzimy teraz z obszaru analizy kompozy-
cji, a wchodzimy w obszar wykonawczy, ale w psalmodii te aspekty są nieodłącz-
ne. Założenia wykonawcze, ściśle związane z budową formalną utworu, wymagają 
podziału na role kantora, scholę i lud. Wielowiekowa tradycja tych form została 
utrzymana także w dzisiejszej liturgii, zwłaszcza na Zachodzie, gdzie obecnie chy-
ba nawet przeważa nad formami stroficznymi. Konkludując można stwierdzić, że 
formy psalmodyczne są jak najbardziej właściwe dla twórczości sakralnej, dobrze 
wpisując się w historyczną panoramę jej rozwoju. Natomiast formy niepsalmodycz-
ne, stroficzne (np. sekwencja, hymn), jakkolwiek nie wykluczają możliwości sakral-
nego charakteru kompozycji, to jednak przez analogię do muzyki świeckiej sytuują 
się dalej od wskazanego wzorca. Istnieją wszak hymny świeckie, a odpowiednikiem 
sekwencji w obszarze niesakralnym była starofrancuska lai.

3. Melodyka

Najtrudniej odpowiedzieć na pytanie: Jakie cechy powinna mieć melodia kościel-
na? I znów, przez zbliżenie do ideału, można wskazać na te elementy, których zasto-
sowanie pozwala przesuwać kompozycję już to w kierunku sacrum, już to profanum.
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3.1. Wokalność melodii

Chodzi najpierw o ambitus dostosowany do możliwości przeciętnego głosu ludz-
kiego. Nie trzeba daleko szukać przykładów, których kompozytorzy dość beztrosko 
traktują na ogół niewyrobiony przecież głos: Z tej biednej ziemi, Mędrcy świata mo-
narchowie (decyma wielka), Jezusa ukrytego (nona wielka), nie dając kierującemu 
śpiewem praktycznie żadnego wyboru tonacji, bo zmiana jej choćby o sekundę po-
woduje niewygodną pozycję głosu, zniechęcając do śpiewu już po pierwszej strofie. 
Głównym czynnikiem nawet nie jest sam ambitus, ile raczej częstotliwość występo-
wania dźwięków skrajnych, zwłaszcza najwyższego. O ile więc akcydentalne poja-
wienie się dźwięków wysokich jeszcze nie wydaje się problemem (Jezusa ukrytego), 
o tyle dłuższe zatrzymanie melodii w wysokim rejestrze (W krzyżu cierpienie) takie 
problemy może już nastręczać. 

Istotna jest także prawidłowa fragmentacja melodii, tj. przystosowanie do ludz-
kiego oddechu. Kompozytorzy utworów wykazujących żywszą motorykę powinni 
szczególnie zadbać o tę stronę wykonania. Brak wyraźnych cezur i, co za tym idzie, 
niemożność swobodnego zaczerpnięcia powietrza stwarza wrażenie niepotrzebnej 
gonitwy i nieładu rytmicznego, a i tak zgromadzenie liturgiczne skoryguje te wa-
dliwie zaprojektowane miejsca. Rozziew między notacją i wykonaniem jest szcze-
gólnie nieprzyjemny wówczas, gdy śpiewowi towarzyszy zespół instrumentalny, 
zmuszony przecież do idealnego utrzymania rytmu, podczas gdy lud jakże często 
w takich momentach opóźnia rozpoczęcie frazy. 

Melodia Panie, dobry jak chleb autorstwa ks. Wiesława Kądzieli zdobyła sobie 
popularność mimo ukrytych „wad fabrycznych”, powodujących zmęczenie w trak-
cie śpiewu. Zarzuty dotyczą głównie mało wyszukanej w mojej opinii melodii re-
frenu, stosunkowo niską podatność na harmonizację, objawiającą się zbyt długim 
utrzymywaniem jednej funkcji, oraz ambitus oktawy, który osiągnął wartość około-
graniczną dla niewyszkolonego głosu. Wracając jednak do problemu fragmentacji 
melodii, pewna usterka objawia się w szóstym takcie, w którym zachodzi koniecz-
ność oddechu, natomiast potoczystość melodii tej konieczności nie uwzględnia. 
W rezultacie powszechne wykonanie w tym miejscu odbiega od założonej koncepcji 
kompozytora.
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Inny utwór, Wjeżdża Król, nasz Jezus cichy, do Jerozolimy – kompozycja ks. 
Wojciecha Lewkowicza, o stopniu plastyczności melodii dużo wyższym od po-
przedniej, w miejscu połączenia zwrotki z refrenem także objawia słabość, polegają-
cą na braku momentu na oddech. Refren rozpoczyna się od najsłabszej części taktu, 
co samo w sobie naganne nie jest, jednakże nie został on poprzedzony pauzą czy 
choćby dłuższą wartością nuty, umożliwiającą racjonalną gospodarkę oddechem. 
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Podobnej niezręczności nie ustrzegł się także ks. Antoni Chlondowski w pieśni 
Pan zstąpił z nieba, stąd podczas wykonywania jej zgromadzenie liturgiczne wymu-
sza tutaj zatrzymanie melodii (de facto fermatę). Podobne przykłady można mnożyć. 
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Niejako na uboczu głównego tematu warto zatrzymać się na chwilę nad nega-
tywnym zjawiskiem niczym nieuzasadnionej ingerencji w utwór, niweczącym jego 
konstrukcję i walory estetyczne, przyczyniając się do nieporządku wykonawczego 
w utworze przeznaczonym na Wielki Piątek. Oto pieśń procesyjna Odszedł Pasterz 
od nas, autorstwa ponownie ks. W. Lewkowicza. Wersja oryginalna (zob. przykład 
poniżej), opublikowana m.in. w Śpiewniku liturgicznym, Lublin 1991 r., odznacza 
się prostą, 16-taktową, klarowną formą z wyraźnie zarysowanymi poprzednikami 
i następnikami (4+4 takty). Niestety, redaktor wydania krakowskiego iure caduco 
dokonał w niej skrócenia wartości nut, w efekcie usuwając jeden takt, i w dotych-
czasowym miarowym pulsie wprowadzając istotne zaburzenie w symetrycznej dotąd 
konstrukcji oraz rozczłonkowaniu melodii (zob. Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedlec-
kiego, 1994). Prawdopodobnie nawet w Krakowie nie wykonuje się tej kompozycji 
w podany sposób.  

   

3.2. Interwalika

Przewaga ruchu łącznego nad skokami jest wyraźną cechą melodii chorałowej 
(D. Johner, Wort und Ton im Choral, Leipzig 1953). Niesie ze sobą nie tylko łatwość 
wykonania, ale przede wszystkim wnosi spokój i swoistą powściągliwość, tak da-
lekie od świeckiej teatralności. W chorale klasycznym największą odległością jest 
kwinta; seksty i oktawy są w zasadzie endemitami, zauważalnymi dopiero w kom-
pozycjach postklasycznych, gdy do głosu dochodzi czynnik subiektywny. Oczywi-
ście, niechorałowa kantylena kościelna nie wyklucza a priori większych odległości, 
niemniej powinny być one uzasadnione tekstem. Skok oktawowy w refrenie Matko 
najświętsza („Wołamy wszyscy z jękiem”) to przecież exclamatio – oczywista figu-
ra retoryczna.

Użycie trytonu dawniej było zakazane, obecnie, jak wiadomo, ten zakaz nie jest 
już tak rygorystycznie przestrzegany, choć jego celowe użycie (a także pozostałych 
odległości niewokalnych) powinno być podyktowane tekstem. Nie jest to stwier-
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dzenie odkrywcze. Już Marc-Antoine Charpentier (1643–1704) w krótkim traktacie 
Regles de composition (Paryż 1690) omawia użycie niedozwolonych kroków melo-
dycznych i innych zjawisk (np. ukośnego brzmienia półtonu) oraz usprawiedliwia 
ich użycie wyłącznie tekstem literackim. Od strony muzycznej tryton mógłby być 
użyty, jak sądzę, w dwóch przypadkach: 

– gdy kompozytor stosuje typową kadencję zbudowaną na stopniach IV–VII–
VIII (ruch na VII stopień dokonuje się w dół, mamy więc do czynienia z kwintą 
zmniejszoną):

        

Taka sytuacja zachodzi wcale nie tak rzadko (przykład: O, której berła – nawia-
sem mówiąc jest to przykład urzekającej melodii, dającej akompaniatorowi szerokie 
możliwości harmonizacyjne); 

– drugi czynnik usprawiedliwiający użycie trytonu (nawet w najostrzejszej for-
mie kwarty zwiększonej) to zjawisko paralelizmu, łagodzące ostrość brzmienia 
i znacznie ułatwiające intonację trytonu. Niech wystarczającą egzemplifikacją będą 
pieśni: Wszystko Tobie oddać pragnę, Twemu Sercu cześć składamy, Maryjo Matko 
gdy pozdrawiam Ciebie (ponownie pragnę zwrócić uwagę na tę melodię, która po-
zwala na wyjątkowo częste stosowanie opóźnień melodycznych, nawet potrójnych, 
a także innych dźwięków obcych, co bezpośrednio przekłada się na szerokie możli-
wości wsparcia akordowego).  

3.3. Związek melodii z tekstem 

Przystawalność języka muzyki i języka literackiego była od dawna znakiem roz-
poznawczym chorału – wzorca muzyki sakralnej. Nie ma zatem powodu, by w now-
szych kompozycjach, nawet bez wyraźnych odniesień do chorału, z tego czynnika 
rezygnować. W kompozycjach stroficznych, zwłaszcza menzuralnych, nie nadawał-
bym tej przystawalności atrybutu konieczności – widzę go raczej jako postulat w sfe-
rze estetycznej. Sylaba akcentowa w takich utworach powinna otrzymać miejsce na 
mocnej części taktu. Natomiast w kompozycjach psalmodycznych, o swobodnym 
rytmie, sylaba akcentowa powinna być skorelowana z wzniesieniem melodycznym, 
o ile nie przeciwstawiają się temu racje wyższego rzędu. 

Znamy oczywiście z własnego doświadczenia utwory jak najbardziej kościelne, 
starsze, które tej reguły nie zachowują; aż nadto słyszalny jest w nich akcent ryt-
miczny na ostatniej sylabie strofy czy zdania, wypadający na mocnej części taktu, 
czyli brak prozodii. Są to kompozycje na ogół proweniencji ludowej (dalsze zwrot-
ki Krzyżu święty, Otrzyjcie już łzy). W kształtowaniu kantyleny kościelnej chodzi 
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o prymat tekstu oraz jego zrozumiałość (ta ostatnia zwłaszcza w kompozycjach wie-
logłosowych), a nie tylko o to, aby warstwa muzyczna nie dominowała nad teksto-
wą; w końcu w kompozycjach melizmatycznych tak właśnie się dzieje, a nikt nie 
odmawia chorałowi przymiotu sakralności.

Kompozytorzy często nie pamiętają także o akcencie frazeologicznym. Jest to – 
zwłaszcza w utworach gregoriańskich – podkreślenie najważniejszego słowa nutą 
najwyższą. Podobnie jak słowo ma jedną sylabę uprzywilejowaną, akcentową, tak 
zdanie ma swe najważniejsze słowo. Nierzadko zdarza się, że w całej kompozycji 
twórca upatruje właśnie tego słowa najważniejszego, do niego prowadząc melo-
dię, i niekiedy zaniedbując przy tym inne aspekty konstrukcji. Poprawnie przy tym 
skonstruowana melodia to taka, która ma jedno takie wzniesienie, zespolone z naj-
ważniejszym słowem. Zgodnie z regułami kompozycji gregoriańskiej, dźwięków 
najniższych może być w utworze więcej, ich liczba nie pomniejsza oceny wartości 
estetycznej melodii.

Mówiąc o przystawalności muzyki do tekstu, rozumiemy także melodię, która 
interpretuje tekst, podkreśla go, tym samym czyniąc siebie służebnicą tekstu, co jest 
predefiniowanym warunkiem melodii chorałowej. Im ściślejszy jest związek obu 
warstw konstytutywnych, tym doskonalsze dzieło muzyki liturgicznej uosabia.

3.4. Wzmożona uczuciowość

Od razu należy wyjaśnić, że chodzi o charakterystyczne dla świeckiego języ-
ka muzycznego cechy. Nadzwyczajna ekspresja, dramatyzm i ckliwość, nadmierne 
afektowanie melodii nie przystoją muzyce liturgicznej. Trzeba uznać także za nie-
sakralną manierę zmiany trybu na majorowy najczęściej w refrenie, a więc niejed-
nolitość tonalną, która jak najbardziej możliwa jest w przypadkach uzasadnionych 
tekstem. Wystarczy przypomnieć sobie Stworzenie świata Józefa Haydna, a dokład-
niej: symfoniczny wstęp, w którym posępna zrazu tonacja c-moll ma symbolizować 
pierwotny chaos. Przejście do trybu majorowego dokonuje się dopiero w momencie 
stworzenia „dwu lamp”, jak mówi Księga Rodzaju – słońca i księżyca, a więc świa-
tła. Trudno dostrzec powód takiej zmiany w refrenie utworu pt. Uczyńcie, co wam 
mówi Syn, słusznie więc śpiewniki liturgiczne ją ignorują, zresztą nie tylko z tego 
powodu. 

Dużo trudniej określić, na czym polega ckliwość w melodii, która, choć jedno-
znacznie niezdefiniowana, doskonale jest odczytywana i często zastępuje zdrową 
pobożność. Na pewno w wysokim stopniu łączy się z rytmem kołysanki. W naszej 
rzeczywistości niemal symbolicznie kojarzy się z mało wartościowym tekstem Lu-
lajże Jezuniu – i są to cechy nie tylko polskiej twórczości w tym względzie. Ale i bez 
powiązania z kołysankami pewne motywy, struktury melodyczno-interwałowe czę-
sto pogłębione progresją, wywoływać mogą niepożądaną w kompozycji liturgicznej 
ckliwość. Załączona rosyjska pieśń Ufam Tobie, Boże niech będzie wystarczającą 
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egzemplifikacją. Owa ckliwość ujawnia się silniej jeszcze, gdy odnajdujemy te mo-
tywy w muzyce świeckiej (np. w piosence bożonarodzeniowej Kolędowy czas do 
tekstu Barbary Hennel, pseud. artyst. Anna Warecka). 

                 

4. Warstwa metrorytmiczna

Z dużą ostrożnością należy podchodzić do tych elementów dzieła muzycznego, 
które dominują w twórczości świeckiej, a do takich z pewnością należy rytm. Pominę 
to, z czego wszyscy zdajemy sobie sprawę – z niestosowności używania wspomnia-
nych już struktur kołysanki, rytmicznych tańców towarzyskich lub obcych naszej 
tradycji. Wskażę natomiast dwa elementy w zakresie metrorytmiki, które kompozy-
tor melodii sakralnej powinien wziąć pod uwagę. 

Najpierw częste synkopy, których można uniknąć (przykład: Janie Pawle, teraz 
przyjdź), a które w najnowszej twórczości najzwyczajniej są nadużywane i nieuza-
sadnione, przywołując na myśl muzykę taneczną. 
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Drugi element to zestawienie obok siebie zbyt różniących się wartości rytmicz-
nych. Odnosząc to zagadnienie do wzorca chorałowego, nie trzeba naturalnie trzy-
mać się sztywno zasady wykorzystywania zaledwie dwóch czy trzech wartości ryt-
micznych; chodzi raczej o to, by nie występowały obok siebie wartości zbyt kontra-
stujące.  

Odwołajmy się ponownie do kompozycji ks. W. Kądzieli Panie, dobry jak chleb. 
Kolejny defekt zauważalny jest w momencie zakończenia melodii strofy na pau-
zie półnutowej, której wartość powszechnie nie jest respektowana – wyraźnie więc 
zachodzi tutaj zjawisko nadmiarowości pauzy. Podobna wada ujawnia się także 
w intonacji pieśni – już po czterech nutach ósemkowych następuje półnuta z pauzą 
ósemkową. Taka stagnacja melodii w tym miejscu sprawia, że w praktyce wykonaw-
czej te wartości są skracane; dodatkowo, ta najdłuższa w całej kompozycji wartość 
rytmiczna pojawia się – niczym nie wymuszona – dość nieoczekiwanie, zaraz po 
rozpoczęciu. Można zatem wyprowadzić kolejny warunek dobrze skomponowanej 
melodii, zwłaszcza kościelnej: płynna zmiana wartości nut, który w tym przypadku 
nie został zachowany. 
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Podobny problem przedstawia chętnie wykonywana melodia Romana Dworni-
ka Cóż Ci Jezu damy. Wśród dwóch całych nut w zakończeniu, (w t. 14), takcie, 
zwłaszcza pierwsza, rozbija tok tej dość żwawej melodii. Ostatni takt, wypełniony 
także jednym dźwiękiem, wypada o tyle nieszczęśliwie, że druga połowa strofy to 
nieformalny refren, stąd przed jego powtórzeniem owa cała nuta jest w praktyce 
skracana. Mamy więc ponownie do czynienia z nieposzanowaniem zasady niełącze-
nia bezpośrednio ze sobą nut o zbyt rozbieżnych wartościach – w sposób naturalny 
następuje korekta takich miejsc ze szkodą dla jednolitości wykonania, bowiem zgro-
madzenie liturgiczne zmienia czas trwania takiej nuty o niejednakową wartość.

       

5. Parodia

W zasadzie jest to problem, który należałoby umieścić na początku listy cech 
warunkujących styl kościelny kompozycji, jednak ze względu na jego złożoność 
i rozległość zostanie opisany na końcu. Sprowadza się on do kwestii zapożyczeń czy 
cytatów muzycznych.

W przypadkach formuł chorałowych, tonów psalmowych (to także formuły 
chorałowe), sprawa jest bezdyskusyjna. Chorał od wieków stanowi skarbnicę 
tematów dla nowych kompozycji i kompozytorzy muzyki liturgicznej czerpią 
z niego jak najszerzej. Melodia oparta o wzorzec chorałowy spełnia w wysokim 
stopniu kryterium muzyki sakralnej, ponieważ sam chorał je spełnia. 

Co jednak w przypadku cytatów i zapożyczeń pozachorałowych? Łukasz Sokół, 
opisując twórczość sakralną Mariana Sawy, posłużył się pojęciem „programowość 
sakralna”, której elementami są: malowanie dźwiękiem scen, nadawanie 
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odpowiednich tytułów, obecność cytatów z ludowych pieśni kościelnych – głównie 
w kompozycjach instrumentalnych. I tak dochodzimy do problemu parodii. Zjawisko 
to, doskonale znane z historii muzyki sakralnej, wciąż powraca przy okazji prób 
definiowania muzyki kościelnej. Parodia od Tridentinum jest zabroniona w Kościele 
dlatego, że jednoznacznie wskazuje na świecki archetyp. Takie uzasadnienie skrywa 
ważną przesłankę zaistnienia parodii: powszechność postrzegania niebudzącego 
wątpliwości świeckiego tematu zaimplementowanego do kompozycji kościelnej. Ta 
przesłanka warunkowana jest wystarczająco długim do identyfikacji fragmentem. 
W epoce renesansu takie kompozycje świeckie, jak L’homme armé czy Fors 
seulement były popularnymi piosenkami i ich melodie w mszy były z pewnością 
rozpoznawalne, a dodatkowo na ich trop naprowadzał tytuł mszy, choć wówczas 
kompozycja oparta na takim wzorcu nie była powszechnym zgorszeniem – ta 
świadomość dopiero miała zacząć się kształtować.

Dzisiaj zarzut parodii wydaje się być nadużywany, ba, jest nawet niezrozumiały, 
głównie z powodu niewykrywalności świeckiego tematu. Jeśli słuchacz – uczestnik 
liturgii nie jest w stanie wychwycić związku śpiewanej przez siebie melodii 
ze świeckim wzorcem, to trudno mówić o parodii w sensie ścisłym. Melodia 
np. L’homme armé mogła być łatwo rozpoznawalna, tym bardziej gdy została 
przytoczona in extenso (choćby u Johannesa Ockeghema). 

Dzisiaj natomiast niektórzy puryści próbują wykazywać świeckość motywu 
(bo przecież nie tematu) w utworach liturgicznych na podstawie dosłownie kilku 
interwałów. Żeby dłużej nie teoretyzować, przywołam trzy przykłady. Pierwszy, 
to kilkakrotnie wzmiankowana już pieśń Panie, dobry jak chleb. Purystom, którzy 
widzą zbieżność incipitu owej pieśni ze szlagierem estradowym Ach, co to był za 
ślub, warto postawić pytanie: Czy owe sześć nut jest powszechnie utożsamiane z tą 
skądinąd udaną piosenką? Raczej nie. I dlatego nie można mówić o parodii, skoro do 
jej zaistnienia brak najistotniejszego elementu: świadomości zapożyczenia.

Żeby zdać sobie sprawę z wagi tego elementu, wystarczy zapytać: Dlaczego 
w niektórych śpiewnikach figuruje O Haupt voll Blut und Wunden na okres 
Wielkiego Postu? Odpowiedź będzie prawdopodobnie jedna: bo jest to melodia 
chorału protestanckiego (czyli także sakralna) w polskim przekładzie O Głowo 
uwieńczona, wykorzystana przez J.S. Bacha zarówno w Pasji wg św. Mateusza, jak 
i Oratorium na Boże Narodzenie. A kto zdaje sobie sprawę, że rodowód tej melodii 
jest mimo wszystko starszy? Wszak to melodia świeckiej miłosnej piosenki H.L. 
Haßlera (1564–1612) Mein G’müt ist mir verwirret, wydanej w 1601 r. w zbiorze 
Lustgarten neuer deutscher Gesäng. Zamieścił ją Christopher Knoll (1563–1621) 
w trzeciej edycji Harmoniae Sacrae (Görlitz 1613). Dopiero później Johann Crüger 
odmiennie urytmizował tę melodię, dając asumpt do zastosowania jej w chorale 
protestanckim. Nie wiedząc o tym, zwłaszcza po latach nie razi nas jej świeckość.
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Że świadomość świeckiego wzorca jest warunkiem sine qua non zaistnienia 
parodii, przekonuje nas ostatecznie chyba melodia Apelu Jasnogórskiego – 
najczęściej wykonywanego utworu muzycznego na świecie. Niemal wiernie 
powtórzone 9 pierwszych nut to motyw hejnału krakowskiego – ale zastanawiamy 
się nad tym dopiero wtedy, gdy zostaniemy na ten trop naprowadzeni.

Kończąc omawianie problematyki parodii chcę zauważyć, że tak akcentowana 
przeze mnie świadomość motywu świeckiego jest wprost proporcjonalna do wielkości 
fragmentu zacytowanej melodii. Jak wykazałem, ani 9 nut (Apel Jasnogórski), ani tym 
bardziej 7 (Panie, dobry jak chleb) nie gwarantuje rozpoznania archetypu, zwłaszcza 
gdy jest on poddany modyfikacji, przede wszystkim rytmicznej. Nie sądzę zatem, by 
należało odmawiać melodii waloru sakralnego tylko z powodu rozpoznania w niej 
(często przypadkowo) analogii z twórczością niesakralną. Trzeba byłoby wówczas 
zadać sobie pytanie o minimalną długość zapożyczenia: Czy sześć, pięć, a może 
tylko cztery kolejne, identycznie uszeregowane dźwięki mogłyby być argumentem 
dyskwalifikującym? Takie próby wyznaczenia długości cytatu prowadzą donikąd. 
Melodia to nie tylko zbiór stopni skali muzycznej, to także rytm. Stąd bardziej 
charakterystyczna melodia rozpoznana będzie szybciej, mniej charakterystyczna 
wymagać będzie dłuższego fragmentu. W każdym jednak przypadku jest możliwe 
wyznaczenie minimalnej długości cytatu dla zidentyfikowania całej melodii. 

A co w przypadku, jeśli kompozytor, układając melodię, nie miał tej 
świadomości, jedynie w pamięci gdzieś utkwiona, a w momencie komponowania 
niezidentyfikowana melodia stała się czynnikiem sprawczym nowego utworu? Na 
koniec przyjrzyjmy się hymnowi Tantum ergo Stanisława Kwiatkowskiego. Mimo 
że melodia i harmonia bez wątpliwości nawiązuje melodycznie (i harmonicznie!) do 
środkowej części Sonaty Patetycznej L. van Beethovena, kompozytor zarzekał się, 
że nie był świadomy zacytowania wielkiego klasyka. Jest to casus, który powinien 
rzucić pewne światło na zagadnienie motywów muzycznych pojawiających się 
w twórczości kompozytorskiej. Czy nie działa w takich momentach starożytna zasada 
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kompozycji, według której autor melodii nie tworzy niczego nowego, a jedynie 
posługuje się istniejącymi już tematami muzycznymi (nomoi), które poddaje 
następnie przekształceniom zgodnie z własnym zamysłem kompozytorskim?

 

* * *
Przedstawionych wyznaczników nie należy rozpatrywać autonomicznie – każdy 

z  nich traktowany oddzielnie nie doprowadzi do poprawnych wniosków z tego 
względu, że są one uniwersalnymi, charakteryzują różne obszary muzyki. Dopiero 
ich łączne zastosowanie mogłoby pomóc w  uchwyceniu sakralnego charakteru 
muzyki. Natomiast nie będzie chyba nigdy możliwe wyznaczenie wyrazistej granicy, 
na której kończy się muzyka sakralna, a zaczyna świecka; można jedynie mówić 
o mniejszym lub większym oddaleniu od tych biegunów. Nie wydaje się także, by 
próby zdefiniowania sakralności melodii kiedykolwiek się powiodły, gdyż pojęcie 
sacrum wymyka się definicjom. Stąd być może niektórzy dopatrują się świętości 
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tam, gdzie inni jej nie zauważają – i odwrotnie: jedni widzą, czy raczej chcą widzieć 
sferę boskości tam, gdzie jej nie było i nie ma. Nie jest to zaskakujące, przecież 
w momencie przemiany Jezusa na górze Tabor jedni usłyszeli słowa „To jest mój 
Syn umiłowany”, natomiast pozostali doświadczyli jedynie grzmotu.

Na pewno jednak wszystko, co wprowadza zamęt, nieuporządkowanie, 
rozedrganie, nadmierna kontrastowość w którymkolwiek elemencie dzieła 
muzycznego, nie powinno mieć miejsca w melodiach liturgicznych. Przyczyniając 
się bowiem do niespójności wykonawczej, stoi w sprzeczności z funkcją muzyki 
liturgicznej, która wymaga, by śpiew ogarnął wszystkich zgromadzonych i zespolił 
ich w jeden głos uwielbienia. Stąd proszę, by moja wypowiedź w czasie tego 
zgromadzenia zrozumiana została jako wyraz troski o piękno muzyki liturgicznej, 
która kierowana ku Najwyższemu, powinna być możliwie bliska ideałowi. 


