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JÓZEF CHUDALLA

DIMK Opole

Czy potrzebna jest nowa edycja Śpiewnika liturgicznego?
 
I. Tytuł niniejszego przedłożenia, raczej komunikatu, jest zaproszeniem do szer-

szej dyskusji nad aktualną sytuacją, a bardziej kierunkiem, w jakim powinna iść 
praca odpowiedzialnych za muzykę religijną, aby wypełnić owocnie po raz nie 
wiadomo który cytowane stwierdzenia z soborowej Konstytucji o liturgii świętej: 
o świadomym, czynnym i owocnym uczestnictwie wiernych w sprawowanych czyn-
nościach liturgicznych (nr 11, 14, 41, 48, 79), o zachęcaniu wiernych „do wykony-
wania aklamacji, odpowiedzi, psalmów, antyfon, pieśni” (nr 30), o tym, że „wtedy, 
gdy Kościół modli się, śpiewa lub działa, wiara uczestników wzrasta” (nr 33), o tym, 
aby podczas Eucharystii wierni nie byli „milczącymi widzami” (nr 48), o tym, aby 
„wierni umieli wspólnie (…) śpiewać w języku łacińskim stałe części Mszy św. dla 
nich przeznaczone” (nr 54), o tym, że „czynność przybiera godniejszą postać, gdy 
służba Boża odbywa się uroczyście ze śpiewem” (nr 113), o tym, że „należy umie-
jętnie pielęgnować religijny śpiew ludu” (nr 118).

II. Jak tego dokonać? Czy ten element służby Bożej, jakim jest muzyka, może 
przyczynić się do wypełnienia wyżej przytoczonych szczytnych postulatów soboro-
wych? Nie sposób dać jedną, klarowną odpowiedź. Każdy czas ma swoje „znaki”: 
sukcesu i porażki. Jakim znakiem jest dla nas lubelski Śpiewnik liturgiczny? Dla au-
tora niniejszych słów, gdy był dzieckiem, ale nawet w wieku młodzieńczym, a może 
również dla niektórych z Państwa, pójście do kościoła z książeczką do nabożeństwa, 
w której znajdowały się teksty kilkuset śpiewów, a niektóre liczyły sobie po kil-
ka-, kilkanaście zwrotek (wielkopostne, kolędy), było czymś zupełnie naturalnym. 
Rodzice i księża katecheci mówili, że taka książka służy do modlitwy i śpiewu, co 
można teraz teologicznie pięknie powiedzieć: do uświęcenia siebie.

III. Również w naszym przypadku mówimy o książeczce dla wszystkich wier-
nych – jak wynika z tekstu „Od redakcji”, a nie tylko o pomocy dla muzyków kościel-
nych. Przypomnijmy, że uchwała o potrzebie wydania Ogólnopolskiego Śpiewnika 
Kościelnego została przyjęta podczas 171. Konferencji Episkopatu Polski, obradu-
jącej 13 i 14 grudnia 1979 r. Po 12 latach, w 1991 r., ukazało się pierwsze wydanie 
w nakładzie 30 tys. egzemplarzy. Po iluś tam latach można by się było spodziewać 
luki, którą trzeba wypełnić, publikując drugie1. Tymczasem wydawca – Towarzy-
stwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – w 1998 r. zdecydował się 
jedynie na dodruk. Na pewno zaważyły na tym jakieś ważne okoliczności, np. fi-
nansowe, ale nie zmienia to faktu, że Śpiewnik liturgiczny chyba nie spełnił swojej 
roli jako ogólnie dostępnej pomocy w śpiewie zgromadzenia liturgicznego, choć ks. 

1 Nakład pierwszego wydania i dodruku został prawie całkowicie wyczerpany.
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Andrzej Klocek, zauważając skromną promocję, niewielki nakład i brak wyraźniej-
szego zainteresowania władz kościelnych, przeprowadził w 1998 r. sondaż na temat 
najczęściej używanych w Polsce zbiorów pieśni kościelnych (wykorzystany później 
w jego pracy doktorskiej o Śpiewniku liturgicznym), z którego wynikało, że lubelski 
śpiewnik przez 32% organistów jest używany, a przez 15% – preferowany. Ale bada-
ną społeczność tworzyli organiści kościołów katedralnych i ważniejszych kościołów 
zakonnych, a także osoby związanie z diecezjalnymi i zakonnymi seminariami du-
chownymi, w sumie tylko kilkadziesiat osób2. Przeglądając wykaz źródeł, z których 
korzystano podczas opracowywania I wydania Śpiewnika liturgicznego, zauważamy 
18 tytułów opublikowanych przed 1945 r. i 6 – po II wojnie światowej. Słusznie 
zauważono „dotkliwe luki repertuarowe” i zamieszczono pieśni i śpiewy napisa-
ne przez wybitnych współczesnych polskich poetów i kompozytorów. Połaczenie 
nova et vetera było jednym z tych znaków czasu, który można zaliczyć do kategorii 
sukcesu. Doświadczony zespół redakcyjny dokonał wielkiej pracy, aby spełniły się 
„oczekiwania polskich wspólnot religijnych: z jednej strony dostarczy [śpiewnik] 
wzorcowego repertuaru śpiewów i pieśni, zapobiegając w ten sposób samowolnemu 
wprowadzaniu do liturgii śpiewów nieodpowiednich tak pod względem tekstu, jak 
i melodii; z drugiej zaś strony przyczyni się do ujednolicenia podstawowego kanonu 
śpiewów, tak niezbędnego w sprawowaniu służby Bożej”3. Po raz pierwszy, w opinii 
mówiącego te słowa, pojawiła się „szansa na sukces”. Czy została ona wykorzy-
stana? Najbardziej dyskutowaną sprawą w tego typu wydawnictwach jest zawsze 
ustalenie kanonu. Wiadomo, że nigdy nie spełni on oczekiwań wszystkich zaintere-
sowanych. Ale ci zainteresowani (nasze wspólnoty religijne) raczej nie mieli szansy 
na poznanie naszego śpiewnika, co już wyartykułował ks. Klocek. A więc porażka?

 IV. Ks. prof. K. Mrowiec chyba miał świadomość złożoności problemu, skoro 
już w 1995 r. opublikował tekst o recepcji Śpiewnika liturgicznego4. Podkreślając po-
zytywne opinie wyrażane na łamach prasy i w listach do redakcji, których autorami 
byli duszpasterze – liturgiści, świeccy i duchowni muzycy kościelni, nie omieszkał 
zauważyć ocen krytycznych wyżej wymienionych gremiów. Te dotyczyły przede 
wszystkim doboru repertuaru, ale zastrzeżenia dotyczyły również: zapisu melodii 
gregoriańskich, niekompletnego wykazu źródeł, braku 2- i 3-głosowych opracowań 
dla potrzeb scholi oraz, ogólnie mówiąc, błędów i pomyłek5. Dodruk, który uka-
zał się w 1998 r., siłą rzeczy nie wprowadził żadnych zmian (zmieniła się tylko 
drukarnia). Szkoda, ponieważ po paru latach doświadczeń wskazana była rewizja 
pierwszego wydania. A tak, według ks. Mrowca, było chyba w planie, bowiem, od-

2 A. KLOCEK, Najczęściej używane w Polsce zbiory pieśni religijnej. Hipotezy i postulaty badawcze, 
„Liturgia Sacra” 6 (2000), nr 1 (15), s. 65–83.

3 Od redakcji, w: Śpiewnik liturgiczny, Lublin 1991 (1998), s. 9.
4 K. MROWIEC, Recepcja „Śpiewnika liturgicznego”, „Liturgia Sacra” 1 (1995), nr 1–2, s. 165–168.
5 Autor niniejszych słów po ukazaniu się śpiewnika skierował do redakcji obszerny tekst dotyczący 

tego ostatniego aspektu, liczący ponad 20 stron maszynopisu, ze świadomością, że zostanie zauważony 
w II wydaniu.
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nosząc się do uwag dotyczących repertuaru, napisał: „Redakcja (…) planuje zwięk-
szyć ilość pieśni z uwzględnieniem poczynionych przez nich [recenzentów] sugestii 
repertuarowych”. Zresztą już w słowie od redakcji napisano: „Obecna zawartość 
Śpiewnika liturgicznego nie jest, ani nie może być, ostatecznie zamkniętą. Dopiero 
po okresie dłuższego doświadczenia można będzie przystąpić do rozszerzenia reper-
tuaru śpiewów i pieśni nowymi utworami oraz do uzupełnienia brakujących śpie-
wów”. Ale trzeba zauważyć też słowa ks. prof. I. Pawlaka, który napisał: „Zaleca 
się do wydawania go [Śpiewnika liturgicznego] łącznie z dodatkami regionalnymi 
(diecezjalnymi), które obejmowałyby śpiewy lokalne”6. A więc coś na kształt nie-
mieckiego Gotteslob.

V. Skoro wydźwięk tego przedłożenia do tej pory nie nastrajał optymizmem, 
to od tego miejsca mimo wszystko mówmy już o „nowym otwarciu” – o drugim 
wydaniu. Tak! Taka pomoc należy się naszym wspólnotom parafialnym. Skoro po-
trafiliśmy opracować różne statuty i regulaminy, które dotyczą tylko pewnej grupy 
zainteresowanych (organistów i kościelnego szkolnictwa muzycznego), to teraz, po-
chylając się nad ogólnopolską instrukcją o muzyce kościelnej, zróbmy kolejny krok, 
który dotyczy milionowych rzesz polskich katolików. 

Siłą rzeczy rodzi się pytanie: W jaki sposób to zrealizować? Osoby, które 
mają pozytywne doświadczenia w tego typu przedsięwzięciach, wiedzą, że trzeba 
uwzględnić następujące faktory, według ważności i chronologii (bez wchodzenia 
w szczegóły):

1) Chęć i dobra wola władzy kościelnej, poparte konkretnymi, wymiernymi de-
klaracjami przede wszystkim co do sposobu finansowania nowego wydania śpiew-
nika (zespół redakcyjny, korekta, wydawnictwo, drukarnia, honoraria dla twórców 
nowych śpiewów). Pytanie: Czy potrzebna jest ponownie uchwała Episkopatu Pol-
ski, skoro jest to śpiewnik ogólnopolski?

2) Po akceptacji wyżej wymienionych warunków powołanie zespołu redakcyjne-
go. Pytanie: Kto powoła zespół redakcyjny?

3) Ustalenie harmonogramu prac, miejsca i częstotliwości spotkań oraz możli-
wego terminu zakończenia tego przedsięwzięcia. Pytanie: Czy nasza kościelno-mu-
zyczna logistyka zda pozytywnie egzamin?

VI. Na zakończenie wróćmy do postawionego w tytule pytania. I postawmy na-
stępne: Czy chcemy „wyważać otwarte drzwi” i ponownie „odkrywać Amerykę”? 
Wydaje się, że historia, która jest przecież nauczycielką życia, dostatecznie zwe-
ryfikowała to wszystko, co do tej pory zostało przywołane. A więc, odpowiadając 
„tak” na tytułowe pytanie, warto wyciągnąć konstruktywne wnioski i mimo wszyst-
ko zabrać się do normalnej, ale intensywnej, metodycznej pracy. Nie od podstaw, 
bo one już dawno zostały określone. W ocenie mówiącego te słowa jest tylko jeden, 
ale podstawowy warunek: musi nam autentycznie zależeć w urzeczywistnieniu tego 
dzieła, bo kompetencji nam przecież nie brakuje. 

6 I. PAWLAK, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lu-
blin 20012, s. 153.


