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MISTYCZNY WYMIAR LITURGII GODZIN 
W PRAKTYCE CELEBRACJI

1. Liturgia godzin jako „celebracja misterium chrześcijańskiego”
W czasach pierwotnego Kościoła, kiedy to kształtował się kult chrześcijański, po-

jęcie „liturgia” oznaczało tyle, co „dzieło publiczne”, „służbę pełnioną przez lud lub 
na rzecz ludu”. Dla wyznawców Chrystusa wyrażało to uczestnictwo Ludu Bożego 
w „zbawczym dziele Boga”1. Na przestrzeni dziejów Kościoła i jego liturgii definicja 
tej drugiej wciąż ewoluowała, przyjmując różne formy, zależnie od rozwoju teolo-
gii i duchowości chrześcijańskiej. Wieki XIX i XX przyniosły ożywioną działalność 
Ruchu Liturgicznego (1830–1964)2, zmierzającą do odkrycia na nowo liturgii jako 
„pierwotnego i niezastąpionego źródła (…) prawdziwie chrześcijańskiego ducha”3. 
Podkreślił to wreszcie bardzo mocno w swojej nauce Sobór Watykański II, który do-
konał wielkiej reformy liturgicznej, a jako pierwszy dokument soborowy wydał nie 
co innego, jak Konstytucję o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (1963). Nauka 
soborowa w dużej mierze zaczerpnęła z badań i myśli jednego z działaczy Ruchu 
Liturgicznego, niemieckiego benedyktyna Odo Casela, twórcy tzw. Mysterientheolo-
gie. Jako klasyk, O. Casel studiował dzieła wczesnochrześcijańskich Ojców Kościoła, 
a także antyczne kulty misteryjne i to właśnie na podstawie tych dwóch źródeł stwo-
rzył nowe rozumienie liturgii, w którym wykorzystał pojęcie misterium4. To właśnie 
w oparciu i myśl O. Casela II część Katechizmu Kościoła Katolickiego, dedykowana 
liturgii oraz należącym do niej siedmiu sakramentom, nosi tytuł: Celebracja miste-
rium chrześcijańskiego5. Stwierdzenie to można śmiało uznać za posoborową defini-
cję liturgii. Jakie zatem znaczenia kryją w sobie te trzy słowa?

Wydaje się, że znaczenie terminu „celebracja” jest oczywiste: (łac. celebratio) „za-
chowanie (się) uroczyste, ceremonialne; wykonywanie czegoś w sposób uroczysty, 
z namaszczeniem i przesadną powagą”6. Jednak słowem centralnym prezentowanej 
definicji liturgii, a zarazem „kluczem” do zrozumienia jej istoty, jest greckie pojęcie 
misterium. W języku łacińskim, w którym powstały wszystkie dokumenty Kościoła, 

1 Por. KKK, nr 1069.
2 Zob. B. Nadolski (opr.), Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 1320–1332.
3 KL, nr 14.
4 Por. B. Nadolski, Leksykon liturgii, s. 209–210.
5 Zob. KKK, nr 1066–1690.
6 E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2002, s. 159. Łaciński termin celebrare 

oznacza także „spełniać”, „wypełniać”. Zob. J. Corbon, Liturgia – źródło wody życia, tłum. A. Foltańska, 
Poznań 2005, s. 139.
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jest ono tłumaczone jako sacramentum, co z kolei przekłada się na polski jako „ta-
jemnica”. Okazuje się, że każde kolejne tłumaczenie odziera termin misterium z jego 
pierwotnego i konstytutywnego znaczenia. Sam O. Casel, który przywrócił pojęcie 
misterium w swojej refleksji nad liturgią i żywo bronił misteryjnego charakteru kultu 
chrześcijańskiego, tak wyjaśnia jego istotę: „Jest to rzeczywistość Boska, która wkra-
cza w nasz świat i staje się dla nas widzialna i uchwytna. Ponieważ jeszcze nie jeste-
śmy w stanie oglądać Prawdy Bożej w jej czystej duchowej postaci, przyjmuje ona 
zmysłową postać zewnętrzną, staje się symbolem”7. Misterium zatem nie jest tajemni-
cą w naszym rozumieniu tego słowa, czyli czymś niedostępnym dla naszego umysłu, 
zakrytym przed naszymi oczyma, „zakazanym owocem” dla naszego zmysłowego 
poznania. Misterium zakłada rzeczywistość dokładnie odwrotną: całkowicie widzial-
ną i uchwytną, realną i dotykalną dla naszych zmysłów, choć dotyczącą zbawczego 
działania nieogarnionego Boga, który jest Duchem. W liturgii historyczne wydarze-
nia zbawcze, jakich dokonał na ziemi Chrystus – wcielony Bóg, stają się misterium, 
a więc można ich zmysłowo doświadczać, jak mawiał św. Leon Wielki: „To, co wi-
dzialne było w naszym Zbawicielu, przeszło w misteria”8. A wszystko to jest możliwe 
dzięki temu, że Jezus jako jedyny Pośrednik naszego zbawienia należy fizycznie do 
dwóch natur – Boskiej i ludzkiej. Zatem w niczym nie jesteśmy gorsi od ludzi współ-
czesnych Jezusowi, gdyż przez wiarę zbawienie jest dla nas bezpośrednio dostępne 
i obecne. Dzięki misteryjnej naturze chrześcijańskiej liturgii, wierzący, wszczepieni 
przez chrzest i bierzmowanie w duchowe Ciało Chrystusa, stają się nie tylko uczest-
nikami, ale współdziałającymi, wstępują w bezpośrednie objawienie się Boga i Jego 
zbawczego czynu, zostają „przezeń porwani i przemienieni”9.

Ostatnim słowem składowym posoborowej definicji liturgii jest określenie mi-
sterium jako „chrześcijańskie”, czyli misterium Chrystusa, którym jest wydarzenie 
Jego Paschy. Stanowi ono jedyny przedmiot celebracji liturgicznych, gdyż do niego 
prowadziła i w nim się wypełniła cała historia zbawienia. Jest to jedyne wydarze-
nie historyczne, które w zmartwychwstałym Ciele Pana trwa nadal i rozciąga się na 
wieczność.

Liturgia godzin jest zatem właśnie tak rozumianym misterium chrześcijańskim. 
Do jego przeżywania i doświadczania Sobór Watykański II zaprosił nie tylko osoby 
duchowne czy zakonne, ale cały Lud Boży, będący mistyczną Oblubienicą Chrystusa 
– Boskiego Oblubieńca10. To właśnie w Liturgii godzin i poprzez nią każdy wierzący 
ma niezastąpioną sposobność zrealizowania pierwszego i podstawowego celu zarów-
no samej liturgii, jak i całego życia chrześcijańskiego. Chodzi o oddanie chwały Bogu. 
W Liturgii godzin dokonuje się to nieustannie, w kolejnych godzinach dnia i nocy, 

7 O. Casel, Misterium świąt chrześcijańskich, tłum. A. Ziernicki, Kraków 2007, s. 67.
8 Zob. Św. Leon Wielki, Mowa 74,2, w: Mowy wybrane, (POK 24), tłum. K. Tomczak, Poznań – 

Warszawa – Lublin 1958, s. 356 – za: O. Casel, Misterium świąt, s. 180. 
9 O. Casel, Misterium świąt, s. 35–36.
10 Por. OWLG, nr 7.
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co określa się terminem laus perennis (chwała nieustanna). Jednocześnie realizacja 
powołania człowieka do nieustannego chwalenia swego Stwórcy owocuje uświęce-
niem stworzenia. Owo uświęcenie w Liturgii godzin dotyczy szczególnie czasu prze-
żywanego przez człowieka podczas jego ziemskiej wędrówki. W ten sposób spełniają 
się znamienne słowa św. Ireneusza z Lyonu zawarte w jego dziele Przeciw herezjom: 
„Chwałą Boga jest żyjący człowiek, zaś życiem człowieka jest oglądanie (kontemplo-
wanie) Boga”. W liturgii Kościoła swoistą przestrzenią kontemplacji jest właśnie Li-
turgia godzin.

W Liturgii godzin misterium niedzielnej Eucharystii przenika i przemienia co-
dzienność całego następującego po niej tygodnia. W celebracji dnia Pańskiego 
wszystko jest łaską Boga, zaś w Liturgii godzin – wychwalaniem Jego łaski. W ten 
sposób modlitwa Kościoła – Oblubienicy przemienia się w miłowanie jako jej jedyne 
zajęcie, a „osobisty” byt każdego człowieka: jego ciało, dusza, duch i serce, staje się 
modlitwą. Przez swój cielesny byt wchodzi on wówczas w pochwalną modlitwę sa-
mego Jezusa zanoszoną do Ojca w Duchu Świętym11. 

2. Liturgia godzin modlitwą kontemplacyjną i mistyczną
Pozornie może się wydawać, że Liturgia godzin przynależy do jednej z form mo-

dlitwy ustnej. Jednak taka opinia, choć dziś często wysuwana i powszechnie uzna-
wana, jest efektem jedynie zewnętrznego postrzegania tej liturgicznej modlitwy Ko-
ścioła. Prawdą jest, że jej struktura składa się z dużej ilości tekstów, w przeważającej 
części biblijnych, głównie zaczerpniętych z Księgi Psalmów, które są recytowane in-
dywidualnie lub śpiewane przez wspólnotę. Jeśli jednak sięgniemy do genezy tej mo-
dlitwy, jeśli wsłuchamy się w jej „ducha”, okaże się, że otworzy się przed nami ukryty 
w niej świat kontemplacji, a wręcz mistyki chrześcijańskiej. Znajduje się on zarówno 
pod osłoną tekstów, jak i sposobów, w jaki powinny one być wykonywane. Powróćmy 
zatem do źródeł i przyjrzyjmy się przez chwilę, czym były kontemplacja i mistyka 
w tradycji chrześcijańskiej oraz czym mogą, a może powinny, stać się także dla nas.

Łaciński termin contemplo znaczy „przyglądać się uważnie, oglądać, podziwiać”12, 
co w duchowości rozumie się jako patrzenie na rzeczywistość oczami Boga, postrze-
ganie wszystkiego w Jego Boskim świetle. Aby skażony grzechem pierworodnym 
człowiek mógł w ten sposób patrzeć na siebie i świat, musi mu to zostać objawione. 
Dla chrześcijan jedynym objawieniem, które daje im poznanie samego Boga i rze-
czy Bożych, jest Biblia. Pseudo-Dionizy Areopagita powiadał, że „cała kontemplacja 
związana jest z Pismem”13.

Z kolei pojęcie „mistyka” pochodzi od greckiego słowa mystykós („dotyczące mi-
steriów”). Jest ono spokrewnione z takimi słowami, jak: myo („zamknąć oczy i usta, 
by stać się mężem tajemnicy i by jej nie zdradzić”) oraz myeo („wchodzić w miste-

11 Por. J. Corbon, Liturgia – źródło wody życia, s. 175–176.
12 A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Sandomierz 20135, s. 151.
13 W. Völker, Kontemplation und Ekstase bei Pseudo-Dionysius Aeropagita, Wiesbaden 1958, s. 84 – 

za: A. Grün, Modlitwa chórowa a kontemplacja, tłum. P. Włodyga, Kraków 2003, s. 12.
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rium, wtajemniczać się”)14. Mistyka zatem w tradycji chrześcijańskiej od samego po-
czątku była nierozerwalnie złączona z liturgią, która wprowadza człowieka w Boże 
misterium, daje mu udział w niewidzialnym Bogu, przez gesty i śpiew otwiera czło-
wiekowi dostęp do bezsłownej tajemnicy Boga. Cel mistyki i liturgii był więc toż-
samy. Wspomniany Pseudo-Dionizy Areopagita wręcz twierdził, że mistyka to nic 
innego, jak akcja liturgiczna15.

W pierwszych dziesięciu wiekach chrześcijaństwa nie istniał więc podział na mo-
dlitwę officium divinum, praktykę kontemplacji i celebrowanie liturgii. Modlący się 
człowiek wchodził w kontemplację Boga zarówno podczas oficjum, jak i podczas li-
turgii. Nie potrzebował też poza nimi innych form wyrazu swojej relacji z Bogiem, 
nie szukał innych źródeł duchowego pokarmu. Modlitwa słowem Bożym podczas 
oficjum chórowego rozpalała jego serce, które miało możliwość wyrazić się w modli-
twie ustnej i duchowej na liturgii16.

Problem pojawił się w kolejnych wiekach rozwoju duchowości, kiedy to pod ko-
niec pierwszego tysiąclecia doszło do podziału na obiektywną liturgię i subiektywne 
praktyki pobożności prywatnej. Liturgię zaczęto pojmować i przeżywać jako obiek-
tywny kult Kościoła, zmierzający do oddania Bogu należnej Mu czci. W takim ujęciu 
nie było w niej miejsca dla prywatnego, subiektywnego doświadczenia Boga. Ponie-
waż jednak człowiek zawsze potrzebował wyrazić swoje uczucia i emocje w relacji 
do Stwórcy, zaczęto tworzyć i rozwijać obok liturgii własne formy pobożności. Tym 
sposobem mistyka odseparowała się od Pisma Świętego i liturgii, podążając droga-
mi prywatnych form modlitwy czy medytacji. W efekcie narodziły się różne nurty 
pobożności, takie jak: devotio moderna, mistyka niemiecka XIV w. czy XVII-wiecz-
na mistyka francuska17. Mimo że nauka Soboru Watykańskiego II w duchowości 
chrześcijańskiej położyła ogromny nacisk na głębsze poznanie Pisma Świętego18 oraz 
świadome i pełne uczestnictwo wiernych w liturgii, wydaje się, że wciąż nie osiągnię-
to równowagi i harmonii pomiędzy kultem liturgicznym a prywatnymi praktykami 
pobożności, wyrażającymi się często w nabożeństwach ludowych.

Ów podział na indywidualnie przeżywaną kontemplację i oficjalnie sprawowaną 
liturgię nie ominął także wspólnotowego oficjum. Często możemy dziś spotkać się 
z czysto formalnym podejściem do tej modlitwy, traktowaniem jej jako obowiązko-
wego aktu pobożności, który należy wypełnić zgodnie z nakazami reguły zakonnej 
czy zobowiązaniami wynikającymi ze święceń kapłańskich. W konsekwencji wiele 
osób zobligowanych do „odmawiania brewiarza” nie znajduje w tej modlitwie prze-
strzeni na osobiste spotkanie z Bogiem i doświadczenie Jego działania w ich wnętrzu. 

14 F. Wulf, Mystik, w: H. Fries (red.), Handbuch theologischer Grundbegriffe, t. II, München 1963, s. 
182 – za: A. Grün, Modlitwa chórowa, s. 12.

15 W. Völker, Kontemplation und Ekstase bei Pseudo-Dionysius Aeropagita, s. 84 – za: A. Grün, 
Modlitwa chórowa, s. 12.

16 Por. A. Grün, Modlitwa chórowa, s. 13.
17 Por. tamże, s. 14.
18 KL, nr 90; KO, nr 21–26.
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Uważają, że potok słów i obrazów, obecny w Liturgii godzin, nie tylko nie prowadzi 
do kontemplacji, ale wręcz w niej przeszkadza, wywołując napięcie i niepokój. Miej-
scem prawdziwej modlitwy stały się dla nich indywidualne akty pobożności przeży-
wane w ciszy, poza wspólnotą, podczas osobistych ćwiczeń duchownych.

Jeśli zrozumiemy istotę i duchową głębię Liturgii godzin, odnajdziemy w niej bi-
jące źródło kontemplacji. Tryska ono w każdym modlącym się chrześcijaninie, który 
włączony przez odrodzenie chrzcielne w Chrystusa, wraz z Nim, w Nim i przez Nie-
go, pod działaniem Ducha Świętego modli się do Ojca. Misterium celebracji Liturgii 
godzin polega więc na tym, że podczas śpiewu psalmów zostajemy włączeni w nurt 
miłości Jednorodzonego Syna do Ojca, w ich odwieczny dialog, w modlitwę, jaką Syn 
Człowieczy zanosił do Boga podczas swojego ziemskiego życia19. Ostatecznie wraz 
z Chrystusem wyrażamy Jego nieskończoną tęsknotę za Ojcem, za przyjściem Jego 
Królestwa20. Owa tęsknota staje się wtedy naszym najbardziej intymnym wołaniem 
do Ojca sercem i duchem samego Jezusa, wejściem w życie tętniące w Trójjedynym 
Bogu. Można by rzec, że modlitwa Liturgią godzin jest porozumiewaniem się z Bo-
giem Jego „własnym językiem”, który On sam objawił i przekazał człowiekowi. Jak 
bowiem Pismo Święte zostało dane ludziom do czytania i słuchania, tak Księga Psal-
mów powstała po to, by stać się modlitwą człowieka wierzącego. Liturgia godzin jest 
naturalną przestrzenią tej modlitwy.

Jej kontemplacyjnego charakteru dotknęła jeszcze jedna bolączka, która zdaje 
się być pokłosiem epoki oświecenia: intelektualizacja. Często bowiem można spo-
tkać się z opiniami, jakoby podczas śpiewu psalmów powinno się medytować nad 
ich treścią i znaczeniem. Służyć temu mają szczególnie pauzy, które zaleca się stoso-
wać w połowie wersetu oraz pomiędzy poszczególnymi psalmami. Czy jednak taki 
sposób traktowania modlitwy psalmami nie sprzeniewierza się jej kontemplacyjnej 
naturze? Każde intelektualne roztrząsanie modlitewnego tekstu, medytacyjna aktyw-
ność naszego rozumu, odciąga serce od ciszy, jaka jest w jego głębi, a w której pra-
gnie przemawiać Bóg. Jeżeli, jak już powiedzieliśmy, słowa psalmów są objawieniem 
Bożego dialogu, jaki nieustannie dokonuje się w wewnętrznym życiu Trójcy, to czyż 
nasze proklamowanie ich podczas Liturgii godzin nie powinno skłaniać nas do tego, 
abyśmy pozwolili tym słowom nas dotykać i swobodnie przepływać, nie krępując 
ich więzami naszego subiektywnego intelektualizmu? Przecież ostatecznie to nie my 
przetwarzamy słowo Boże, ale to ono od środka nas przemienia i na nowo stwarza. 
Podczas modlitwy zatem nie musimy rozmyślać nad słowami psalmów, ale przez 
wejście w wewnętrzną ciszę jedynie pozwolić, aby to one mnie wprowadziły w Boże 
misterium. Milczenie rozumu, wyzwolonego od przywiązania do intelektualnego wy-
siłku, wyrzeczenie się zaspokajania własnego intelektu potokiem myśli, choćby naj-
bardziej teologicznych, jest właściwością ludzi ubogich duchem. To właśnie do nich 
należy Królestwo niebieskie i to jedynie oni są dopuszczeni do poznania największych 

19 Por. OWLG, nr 7, 8.
20 Por. A. Grün, Modlitwa chórowa, s. 23–25.
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tajemnic Boga. Słowa psalmów mają za zadanie wyzwolić duszę od wszelkich myśli! 
Gdy są one wypowiadane podczas modlitwy, niejako otwierają i wprowadzają nas 
w przestrzeń misterium, z którego one wypływają, a w którym bezsłowna tajemnica 
Boga staje się dotykalna. Możemy jej wtedy „zasmakować” w naszym duchu21. To nie 
znaczy, że mamy zupełnie zaniechać medytacji nad treściami zawartymi w psalmach, 
bo ma to także swoje ogromne znaczenie i sens. Powinno się jednak dokonywać poza 
liturgią. W czasie celebracji słowo ma stawać się raczej nośnikiem ducha, a nie tylko 
nośnikiem informacji22. T. Merton tak o tym pisze: „Św. Benedykt w swojej regule 
wyznacza czas, kiedy medytacja psalmów jest praktykowana poza modlitwą chóral-
ną. Medytacja ta może mieć różne stopnie. Dla początkujących oznacza ona po pro-
stu uczenie się ich na pamięć. Dla tych, którzy są bardziej zaawansowani, oznacza 
rozumne zgłębianie ich znaczenia. Jednakże zgłębianie ich znaczenia nie polegało 
tylko na studiowaniu ich z pomocą komentarzy. Była to sprawa «smakowania» oraz 
«wchłaniania» znaczenia psalmów w głębi swego serca, powtarzania słów powoli, 
z namysłem, modląc się w najgłębszym centrum swego bytu, tak iż stopniowo psalmy 
stawały się tak intymne i osobiste, jak własne refleksje i uczucia człowieka. Tak więc 
psalmy «formują» umysł oraz serce mnicha na podobieństwo umysłu i serca Chry-
stusa. Nawet mnich doskonały nie porzuca swojej meditatio psalmorum, jak gdyby 
była ona zaledwie ćwiczeniem dla początkujących”23.

3. Muzyka w Liturgii godzin – refleksje praktyka
Fakt, że Liturgia godzin jest ze swej istoty modlitwą kontemplacyjną, determinuje 

sposoby i zasady jej celebracji. „Naturalnym środowiskiem”, w którym ta modlitwa 
się narodziła i z którego „wytryska jej życie”, jest wspólnota. Dlatego, pomimo tego, 
iż Kościół zakłada możliwość indywidualnego odmawiania Liturgii godzin, zdecy-
dowanie bardziej zaleca i dowartościowuje celebrowanie przynajmniej zasadniczych 
godzin kanonicznych we wspólnocie Kościoła miejscowego wraz z biskupem, w pa-
rafiach lub wspólnotach zakonnych czy seminariach duchownych, zwłaszcza w nie-
dziele i święta24. Wspólnotowe celebrowanie Liturgii godzin posiada wiele walorów, 
i to nie tylko estetycznych, ale przede wszystkim duchowych. Nade wszystko zaś jest 
realizacją ewangelicznej rady Chrystusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię 
moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,2)25. Zgromadzenie liturgiczne, wspólnie po-
dejmujące jeden ton z wielu osób, staje się unum in Uno ad Unum („jednym w Jed-
nym dla Jednego”)26, co jest realizacją najgłębszego pragnienia Jezusa, wyrażonego 
w Jego modlitwie podczas Ostatniej Wieczerzy: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, 
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie” (J 17,21). Liturgia godzin jawi się w tym aspekcie jako 

21 Tamże, s. 35–36, 47–54.
22 Tamże, s. 54.
23 T. Merton, Kierownictwo duchowe i medytacja, tłum. W. Grzybowski, Kraków 1995, s. 64–65.
24 Por. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej (dalej IKEP), 14 X 2017, nr 25.
25 Por. OWLG, nr 9.
26 Por. A. Grün, Modlitwa chórowa, s. 67.
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niezastąpiona szkoła jedności w sercu pojedynczych osób i całej wspólnoty. Dys-
cyplina wspólnego, równego śpiewania uczy przede wszystkim najpierw uważnego 
wzajemnego słuchania, a więc pokory, która pomaga uporządkować swoje uczucia 
i wyrzec się we wspólnocie wszelkich form rywalizacji. Chodzi więc o „śpiew za-
słuchany”. Doświadczyć tego mogą szczególnie wspólnoty zakonne czy seminaryjne, 
żyjące rytmem godzin kanonicznych codziennego oficjum. Często właśnie celebracja 
Liturgii godzin jest dla nich „papierkiem lakmusowym”, wskazującym na stan ducha 
danej wspólnoty. Bez czystego serca i wzajemnej miłości nie da się chwalić Pana. 
Można jedynie wydawać głos jak „miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący”27.

3.1. Wskazania ogólne
W posoborowej praktyce wspólnotowych celebracji Liturgii godzin warto zwró-

cić uwagę jeszcze na jedną kwestię. Należałoby mianowicie większą atencją otoczyć 
kanoniczną godzinę Jutrzni. Dobrze byłoby, zwłaszcza we wspólnotach parafialnych, 
wprowadzać zwyczaj wspólnego jej celebrowania w znaczniejsze uroczystości roku 
liturgicznego, gdyż zasadniczo dużo większą rewerencją otaczane są Nieszpory, tym-
czasem w randze godzin brewiarzowych obie te godziny stoją na równi, stanowiąc 
jakby bieguny całego oficjum28.

Podobnie jak naturą Liturgii godzin jest jej wspólnotowy charakter, tak nie-
odzownym elementem modlitwy wspólnotowej jest śpiew, który doskonale oddaje 
istotę publicznego kultu chrześcijańskiego. „Większość tekstów oficjum ma charakter 
liryczny, a to się pełniej uwydatnia, gdy się je śpiewa”29. Psalmy i hymny tworzone 
były przede wszystkim z myślą o ich śpiewaniu na chwałę Bożą. Tak więc Liturgia 
godzin z natury swojej przeznaczona jest do śpiewu. Za śpiewaną formą Liturgii go-
dzin przemawiają także względy duszpasterskie: Wiara uczestniczących karmi się nie 
tylko tym, „co zostało napisane dla naszego pouczenia” (Rz 15,4), lecz także wtedy, 
gdy Kościół się modli i śpiewa, dusze wznoszą się ku Bogu w należnym Mu hołdzie 
i otrzymują od Niego obfitszą łaskę30. Muzyki w Liturgii godzin nie można traktować 
jako ozdobnika do modlitwy, gdyż śpiewa się nie „w liturgii”, lecz śpiewa się „liturgię”.

W praktyce celebracji liturgicznej obowiązuje zasada stopniowania uroczysto-
ści. Należałoby jednak dążyć do tego, aby ową stopniowość osiągać nie tyle poprzez 
rozgraniczenie pomiędzy liturgią śpiewaną a recytowaną, co raczej przez stosowanie 
mniej lub bardziej ozdobnych melodii, począwszy od melorecytacji na jednym to-
nie (in recto tono) po rozbudowane melizmatyczne melodie czy też, w wybranych 
przypadkach, wielogłosowe opracowania. Warto podkreślić, że śpiew in recto tono 
nie może przekształcić się w nienaturalną, „usztucznioną” mowę, bez jakiejkolwiek 
modulacji. Powinien on być najprostszym sposobem śpiewu31. Przeznaczenie psal-

27 Por. 1 Kor 13,1.
28 Por. OWLG, nr 272.
29 Tamże, nr 269.
30 KL, 33; OWLG, nr 14.
31 Por. A. Grün, Modlitwa chórowa, s. 60.



82 Musica Ecclesiastica nr 12 (2017)
 
mów do śpiewu, a nie do czytania, zostało bardzo mocno podkreślone w OWLG. 
Wzywa się w nim do zachowania muzycznego charakteru psalmu nawet przy jego 
odmawianiu32.

Wydaje się, że w kwestii ewentualnej możliwości odmawiania psalmów docho-
dzi do pewnego rodzaju nieporozumienia. W polskich tłumaczeniach dokumentów 
(OWLG czy OWMR), gdy jest mowa o sposobach wykonania psalmu w czasie litur-
gii, wspomniane jest, że można go „recytować”, jeśli zachodzi niemożność jego za-
śpiewania. Jest to dziś kojarzone raczej z formą deklamacji tekstu. Tymczasem w ory-
ginałach łacińskich tych dokumentów występuje termin recitatio, co z muzycznego 
punktu widzenia zakłada raczej najprostszą formę śpiewu – na jednym tonie, a nie 
deklamację tekstu33.

Zastanawiając się nad tym, czy Liturgię godzin należy śpiewać, czy nic nie stoi 
na przeszkodzie, by ją recytować (odmawiać), warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną 
rzecz, nie bez znaczenia. Muzyka w liturgii pełni funkcję znaku. Ma zatem odzwier-
ciedlać jedność serc, myśli i ducha modlącej się wspólnoty, czego wyrazem jest je-
den ton śpiewu. Tymczasem recytacja wprowadza mnogość tonów, gdyż każdy z nas 
mówi na innej wysokości dźwięku. Ponadto każdy człowiek w sobie tylko właściwy 
sposób, odmienny od innych, prowadzi intonację frazy tekstowej, zatem przy wspól-
nej recytacji psalmów te intonacje się mieszają, powodując swoisty „chaos intona-
cyjny”. Nie można już wtedy mówić o „jednym tonie modlitwy”. Dodatkowo śpiew 
pomaga utrzymać wspólny rytm na długich frazach psalmowych tekstów, a także 
równe przerwy na oddech. W recytacji natomiast jest to bardzo trudne, a niekiedy 
wręcz niemożliwe do osiągnięcia.

Stopień trudności wykonywanych śpiewów Liturgii godzin jest uwarunkowany 
wieloma różnymi czynnikami, m.in. liczebnością i charakterem modlącej się wspól-
noty czy też technicznymi możliwościami wykonawczymi jej członków. Trudniejsze 
i artystycznie rozwinięte formy, np. antyfony, responsoria, czytania, prośby, można 
zawsze powierzyć scholi, chórowi lub kantorom, a wybrane psalmy – psałterzyście. 
Z kolei proste schematy melodyczne hymnów, dialogów, aklamacji i psalmów, może 
wykonywać całe zgromadzenie liturgiczne. Zawsze jednak z wielką atencją należy za-
dbać o udział wiernych, aby nie ograniczać ich uczestnictwa. Ważne jest, aby z jednej 
strony nie czynić z liturgii koncertu, z drugiej zaś nie sprowadzać muzyki liturgicznej 
jedynie do sztuki prostej, a wręcz czasem prymitywnej czy użytkowej.

Swoje zadanie w celebracji Liturgii godzin ma do spełnienia także organista, 
akompaniujący na organach śpiewowi zgromadzenia. W swojej muzycznej posłudze 
winien on mieć wzgląd na sakralny charakter śpiewów liturgicznych oraz brać pod 
uwagę fakt, że akompaniament organowy pełni w nich zawsze rolę służebną wobec 
słowa.

32 Zob. OWLG, nr 103.
33 Zob. OWMR, nr 61. Tekst łaciński brzmi następująco: Si psalmus cani non potest, recitatur modo 

aptiore ad meditationem verbi Dei fovendam.
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W sprawowaniu Liturgii godzin, podobnie jak w Eucharystii, nic nie stoi na prze-
szkodzie, by części oficjum były śpiewane w różnych językach34. Zrealizowanie tego 
postulatu poprzez włączanie w celebracje w języku polskim kompozycji z rzymskich 
ksiąg liturgiczno-muzycznych mogłoby bardzo ubogacić tę modlitwę. Skarbiec mu-
zycznej tradycji Kościoła w tym względzie jest nieprzebrany. Tym bardziej, że w Pol-
sce nie powstał jak do tej pory antyfonarz z odpowiednimi melodiami do śpiewu 
oficjum w języku narodowym, choć bardzo nalegała na to Święta Kongregacja Ry-
tów35. Dotychczas jedynie niedzielne Jutrznie i Nieszpory okresu zwykłego doczekały 
się własnych melodii autorstwa I. Pawlaka36. Melodie do poszczególnych elementów 
posoborowych Nieszporów niedzielnych były zamieszczane w różnych śpiewnikach. 
W swojej pracy magisterskiej, opublikowanej drukiem, zebrał je i przeanalizował P. 
Kulita37. Warto byłoby, aby muzycy kościelni zatroszczyli się o podobne opracowania 
muzyczne przynajmniej Jutrzni i Nieszporów uroczystości i świąt Pańskich oraz Naj-
świętszej Maryi Panny.

Kompletnym opracowaniem muzycznym, choć tylko Jutrzni i Nieszporów, zosta-
ło objęte polskojęzyczne oficjum za zmarłych. Były to pierwsze godziny kanonicz-
ne, które w posoborowej Liturgii godzin w całości otrzymały swoje własne melodie. 
Wydano je w pierwszej edycji Obrzędów pogrzebu38. Inną wersję melodyczną Niesz-
porów żałobnych wydali księża marianie39. Ponadto z inicjatywy różnych wspólnot 
czy ośrodków muzyczno-liturgicznych zostały wydane propozycje melodii do wy-
branych elementów oficjum, które niejednokrotnie mają charakter melodii schema-
tycznych, co umożliwia stosowanie ich do różnych tekstów40.

Największą popularnością w muzycznych opracowaniach cieszyły się teksty 
hymnów. Od czasów reformy liturgicznej Vaticanum II w Polsce ukazały się dwa 
swoiste hymnarze. Pierwszy z nich, autorstwa K. Gałuszki, obejmował kompozy-
cje hymniczne całego roku liturgicznego41, zaś drugi, opracowany przez J.M. Bujal-

34 MS, nr 51; OWLG, nr 276.
35 Por. MS, nr 54–61; OWLG, nr 275.
36 Zob. I. Pawlak, Nieszpory niedzielne, Pniewy 2003 – wydanie studyjne nakładem sióstr urszulanek; 

tenże, Laudes et Vesperæ dominicales. Chwalby poranne (Jutrznia) i Nieszpory na niedziele okresu zwykłego 
z towarzyszeniem organowym, S. Garnczarski (red.), Tarnów 2015.

37 Zob. P. Kulita, Wybrane śpiewy Nieszporów niedzielnych w polskich śpiewnikach katolickich po 
Soborze Watykańskim II, Lublin 2008.

38 P. Tarlinski, Śpiewy do tekstów ksiąg liturgicznych wydanych po Vaticanum II, w: E. Mateja, R. 
Pierskała (red.), Wprowadzenie soborowej odnowy liturgicznej, Opole 1999, s. 226.

39 Zob. A. Skwierczyński (wybór i opr.), Modlitwy za zmarłych, Warszawa 20082.
40 Wśród tych opracowań można wymienić: J. Waloszek (red.), Psallite Domino Sapienter. Typiczne 

melodie do Liturgii Godzin i Mszy świętej, Opole 20115; tenże (red.), Psallite Domino Sapienter, t. II: 
Typiczne melodie do Liturgii Godzin. Akompaniament organowy, Opole 2012; K. Gałuszka (zebr. i opr.), 
Uwielbiajmy Pana. Śpiewy Liturgii Godzin. Propozycje melodii – wybór, cz. 1–5, Kraków 1992; E. Maier, 
Wybór melodii do Liturgii Godzin, Kraków 2010.

41 K. Gałuszka (zebr. i opr.), Uwielbiajmy Pana. Śpiewy Liturgii godzin. Hymny. Wydanie z harmo-
nizacją, t. I: Na okresy roku kościelnego i święta Pańskie, t. II: Hymny psałterza; t. III: Własne o świętych (A); 



84 Musica Ecclesiastica nr 12 (2017)
 
ską i autorkę niniejszego artykułu, zawierał 246 melodii do 160 hymnów z Jutrzni 
i Nieszporów wszystkich okresów liturgicznych, wszystkich uroczystości i niedziel 
w ciągu roku, wszystkich świąt Pańskich, tekstów wspólnych, wybranych wspomnień 
liturgicznych, zwłaszcza świętych polskich, oraz 33 pieśni, którymi można w modli-
twie brewiarzowej zastępować hymny42.

W rozważaniach nad nowymi melodiami do posoborowej Liturgii godzin warto 
przypomnieć wielowiekową muzyczną tradycję Kościoła, w ramach której powstało 
wiele kompozycji z wielogłosowym czy wokalno-instrumentalnym opracowaniem 
całych godzin brewiarzowych lub ich wybranych części43. Godnym pochwały było-
by także wśród współczesnych twórców zainteresowanie tego typu kompozycjami, 
chociażby opracowaniami wielogłosowymi a cappella, czy techniką alternatim np. 
psalmów lub kantyków ewangelicznych, a także wybranych psalmów albo też całych 
godzin kanonicznych.

Z praktyki duszpasterskiej wynika, że w wielu parafiach zarzucono zwyczaj śpie-
wania Nieszporów niedzielnych. Tymczasem wyraźnie daje się odczuć wśród wier-
nych świeckich ogromny wzrost zainteresowania i duchową tęsknotę za tą modli-
twą. Może zatem warto byłoby, gdyby duszpasterze zatroszczyli się o przywrócenie 
zwyczaju śpiewania Nieszporów parafialnych w niedziele i święta, co zawsze było 
wzniosłą tradycją Kościoła w Polsce. W miejscach, gdzie nadal praktykuje się ten 
zwyczaj, cenne byłoby nieustanne jego podtrzymywanie dla duchowego dobra wier-
nych. Piękna i wartościowa muzyka mogłaby tę modlitwę znacznie ożywić i ubo-
gacić. W parafialnym wykonywaniu Nieszporów niedzielnych chwalebne byłoby też 
czerpanie ze skarbca naszych rodzimych przekładów tekstów i melodii, stworzonych 
do nich w wersjach ludowych, bądź korzystanie z ich współczesnych opracowań44.

Częstym zwyczajem wspólnotowej celebracji Liturgii godzin, zwłaszcza we wspól-
notach zakonnych czy seminaryjnych, stało się łączenie poszczególnych godzin ka-
nonicznych z Mszą św., co w niektórych przypadkach zaakceptowała reforma litur-
giczna45. Jednak wnikliwa refleksja nad tym „zjawiskiem” każe podać w wątpliwość 
słuszność częstego stosowania tej praktyki. Może ona bowiem prowadzić do zaniku 
wrażliwości na wewnętrzną strukturę zarówno Mszy św., jak i Liturgii godzin. Każda 
z tych celebracji posiada przecież swoją skrupulatnie utkaną dynamikę, co w litur-
gii nazywamy „akcją liturgiczną”. Zakłócanie przebiegu jednej celebracji elementa-
mi innej uniemożliwia dogłębne wejście w misterium działające w każdej z osobna. 
Poza tym, gdy najczęściej łączone są Jutrznia lub Nieszpory z Eucharystią, zaciera się 

t. IV: Własne o świętych (B); t. V: Wspólne o świętych i za zmarłych, Kraków 1990.
42 Zob. J.M. Bujalska, M.D. Nowak, Wybrane hymny na Jutrznię i Nieszpory, Warszawa – Lublin 

2012.
43 Wspomnijmy tu chociażby Nieszpory Najświętszej Maryi Panny C. Monteverdiego czy liczne 

kompozycje powstałe do tekstu Magnificat.
44 Por. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, 8 II 1979, nr 22.
45 OWLG, nr 93–99.
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nadrzędne znaczenie tych godzin kanonicznych względem pozostałych. Kierując się 
zatem założeniem przywrócenia prostoty obrzędów, ryzykujemy jednocześnie zatra-
cenie ich liturgicznego ducha, ukrytego w znakach danej celebracji46.

W ostatnich latach zauważa się ponadto duże ożywienie, jeśli chodzi o uroczyste 
celebrowanie tzw. Ciemnych jutrzni podczas Triduum Paschalnego. Godnym po-
chwały jest podtrzymywanie i pielęgnowanie tego zwyczaju lub wręcz wprowadzanie 
go w parafiach, gdzie tego przez lata zaniechano, tym bardziej, że osoby odpowie-
dzialne za muzykę w wielu diecezjach w Polsce zatroszczyły się o opracowanie i wy-
danie melodii do tych celebracji47. Należałoby natomiast nadać większą rangę, albo 
wręcz wprowadzić zwyczaj, uroczystej celebracji Nieszporów paschalnych w Nie-
dzielę Zmartwychwstania Pańskiego, które kończą obchód Triduum Paschalnego. 
Tymczasem ta modlitwa jest najczęściej niedoceniana i pomijana we współczesnym 
liturgicznym obchodzie Świąt Paschalnych. 

3.2. Sposoby wykonania poszczególnych elementów Liturgii godzin
Liturgia godzin rozpoczyna się Wezwaniem, złożonym z wersetu, antyfony i psal-

mu. Zasadniczo psalm inwitatoryjny wykonuje psałterzysta, zgromadzenie zaś po-
wtarza wspólnie antyfonę. Ze względu jednak na charakter tego psalmu, będącego 
zachętą do uwielbienia Boga, zamiast solisty może wykonać go wielogłosowo schola.

Każdą godzinę kanoniczną otwiera hymn. Swoją treścią wprowadza on modlą-
cych się w specyficzny charakter określonej godziny lub w misterium sprawowanego 
święta. Pełni on także funkcję zachęcającą i nastrajającą serca wiernych do wspólnej 
modlitwy48. Jest to zatem podobna rola do tej, jaką odgrywa śpiew na wejście w Eu-
charystii.

Hymn (gr. hymnos – pieśń, hymnein – śpiewać, czcić, opiewać, sławić) oznacza 
uroczystą, podniosłą pieśń o tematyce pochwalnej i dziękczynnej, która sławi bóstwo, 
bohaterskie czyny, a także wielkie idee lub wartości49. W sensie religijnym termi-
nem tym określa się śpiewy posiadające ściślejszą formę językową i prostszą formę 

46 Por. M.D. Nowak, Jutrznia za zmarłych w języku polskim po Soborze Watykańskim II, „Annales 
Lublinenses pro Musica Sacra” 1 (2010), s. 281; L. Dobszay, The Bugnini – Liturgy and the Reform of the 
Reform, Front Royal VA 2003, s. 18.

47 Przykładowo: W. Nowak (opr.), Liturgia Świętego Triduum Paschalnego. Nabożeństwa 
i błogosławieństwa Kościoła domowego, Olsztyn 1999; W. Kądziela (opr.), Zwycięzca śmierci. Ciemna 
Jutrznia na Wielki Piątek i Wielką Sobotę, Warszawa 20115; T. Sinka (red.), Ciemna Jutrznia. Godzina 
czytań i Jutrznia na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, Kraków 2005; G.M. Skop (opr.), 
Triduum Paschalne. Liturgia godzin, Kraków 2007; M.D. Nowak (opr.), „Ciemne Jutrznie” na Wielki 
Piątek i Wielką Sobotę (wyd. studyjne), Warszawa 2015; H. Sobeczko (red.), Zwycięzca śmierci, Opole 
20176.

48 Por. OWLG, nr 42. Wielkim zwolennikiem umieszczenia hymnu na początku każdej godziny 
brewiarzowej był T. Schnitzler – znany liturgista i konsultor Consilium (najwyższej komisji ds. reformy 
liturgicznej Soboru Watykańskiego II, składającej się z 48 kardynałów, arcybiskupów i biskupów). Zob. 
J. Stefański, Reforma Liturgii Godzin według Vaticanum II. Prace redakcyjne, AK 75 (1983), z. 1 (446), 
s. 20.

49 Por. A. Bednarek, Hymn, EK 6, k. 1360.
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muzyczną. Teksty hymnów pochodzą zarówno z nabożeństw, jak i z religijnej poezji 
o charakterze medytacyjnym50. Z obu tych definicji hymnu jasno wynika, co podkre-
ślają też dokumenty Kościoła, iż hymny ze swej natury domagają się śpiewu51. Nawet 
jeśli pozostałe części celebrowanej godziny kanonicznej są recytowane, wskazane jest 
wspólne odśpiewanie hymnu.

W swojej treści hymny nawiązują do pory dnia, w jakiej odmawiana jest dana 
godzina (dzień, noc, rano, południe, wieczór), lub do okresu liturgicznego czy cele-
browanej tajemnicy. Hymny mogą też przejmować funkcję swoistej konkluzji całej 
modlitwy w określonej godzinie brewiarzowej, jak np. hymn Te Deum kończący Go-
dzinę czytań. Laudatywny charakter hymnu sprawia, że może on wprowadzać wier-
nych w modlitewny nastrój lub nadawać odpowiedni ton modlitwy, innym razem 
– być odpowiedzią na usłyszane słowo Boże.

Podczas śpiewu hymnu obowiązuje postawa stojąca, w odróżnieniu od postawy 
siedzącej, którą przyjmuje się podczas słuchania i medytowania słowa Bożego. Po-
stawa stojąca jest nie tylko znakiem uwielbienia Boga, ale wyraża także zjednoczenie 
wspólnoty Kościoła w jej paschalnej radości52.

Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II odnowiła hymnodię łacińską za-
równo pod względem jej treści (chodziło o wyeliminowanie wszelkich wątków 
o reminiscencjach mitologicznych), jak i budowy53. W posoborowej Liturgii godzin 
umieszczono niespotykaną dotąd liczbę 291 utworów hymnicznych54. Święta Kon-
gregacja Rytów w wydanych przez siebie dokumentach z jednej strony wzywała do 
tego, aby ułożono własne, odpowiednie melodie do śpiewów w języku ojczystym, 
z drugiej zaś dopuściła możliwość śpiewania ich „według melodii tradycyjnych, jeżeli 
odpowiadają one rytmice danego hymnu”55. Taki przypadek – adaptacji melodii do 
innego tekstu – zwany jest w muzyce kontrafakturą. Choć w tradycji śpiewów gre-
goriańskich istniały typiczne melodie hymnów, wykorzystywane do licznych tekstów 
hymnicznych, to jednak z muzycznego punktu widzenia stosowanie kontrafaktury 
jest zjawiskiem niepożądanym. Ideałem byłoby, gdyby każdy tekst hymniczny po-
siadał oryginalną melodię. Wówczas muzyka staje się prawdziwą „interpretatorką” 
tekstu liturgicznego, zaś celebracjom nadaje się niepowtarzalnego muzycznego cha-
rakteru. Zupełnym zaprzeczeniem tej wartości muzyki liturgicznej oraz muzycznie 
niechwalebną praktyką jest wykonywanie hymnów na melodie znanych pieśni ko-
ścielnych.

50 Por. A. Reginek, Repertuar hymnów diecezji krakowskiej, MMAe, t. VIII, s. 142.
51 Por. OWLG, nr 280–281.
52 Por. J. Janicki, Sens i rola hymnów, AK 75 (1983), z. 1 (446), s. 39–41.
53 Por. A. Lentini, Te decet hymnus. L’innario della „Liturgia Horarum”, Typis Polyglottis Vaticanis 

1984, s. XIV.
54 Pełny katalog hymnów zob. tenże, Hymnorum series in „Liturgia horarum”, Not 9 (1973), nr 5 

(83), s. 180–191.
55 OWLG, nr 177.
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Sprawą dyskusyjną jest też styl kompozycji hymnicznych. W okresie tuż po So-
borze Watykańskim II, gdy kładziono nacisk, aby melodie tworzone do liturgii bar-
dzo mocno nawiązywały w swej stylistyce do chorału gregoriańskiego jako idealnego 
śpiewu liturgicznego, także do hymnów układano melodie ametryczne, recytatywne. 
Z perspektywy czasu, po dłuższej refleksji, wydaje się, że nie jest to słuszna tenden-
cja. Lepiej bowiem, aby hymn, jako uroczysta pieśń, posiadał melodię o charakterze 
metrycznym w stylu sylabicznym, a nie recytatywnym.

W tradycji liturgiczno-muzycznej Kościoła istnieją różne sposoby wykonywania 
hymnów. Zawsze jednak dążą one do uwydatnienia tego, że hymn jest śpiewem zbio-
rowym z towarzyszeniem akompaniamentu lub też bez niego. W księdze zawierającej 
kompozycje hymniczne, Liber Hymnarius, zostało zasugerowane, że kolejne strofy 
hymnu mogą śpiewać naprzemiennie kantorzy z ludem albo lud na dwa chóry. Wte-
dy końcową doksologię mogą wykonać wszyscy wspólnie. Nic nie stoi też na prze-
szkodzie, aby w niektórych przypadkach wykonali hymn wszyscy uczestnicy liturgii, 
zwłaszcza gdy przemawia za tym dobro zgromadzonych wiernych56. W wykonanie 
hymnu można także włączyć chór wielogłosowy lub scholę, byleby nie wyelimino-
wało to zupełnie ze śpiewu wiernych. Ponadto dopuszczalny jest jednoczesny śpiew 
ludu i chóru w ten sposób, że wierni śpiewają główną melodię hymnu, a chór na jej 
tle towarzyszy ludowi śpiewem wielogłosowym57. W przypadku zastąpienia hymnu 
pieśnią z refrenem, słusznym byłoby wykonanie kolejnych zwrotek przez chór lub 
scholę, podczas gdy wiernym można wtedy powierzyć do zaśpiewania powracający 
refren58.

Omawiając zagadnienia związane ze śpiewem hymnów w Liturgii godzin, war-
to jeszcze zwrócić uwagę na pewien drobny szczegół. Każdy tekst hymniczny został 
zakończony aklamacją Amen. Jednak w kompozycjach muzycznych tych utworów 
melodię do Amen można pominąć, jeżeli domagają się tego względy muzyczne59. 
Dlatego też nie należy samodzielnie dodawać tej aklamacji, jeżeli nie została ona 
uwzględniona przez kompozytora lub gdy w miejsce hymnów stosuje się pieśni (np. 
Kiedy ranne wstają zorze).

Trzon Liturgii godzin stanowi psalmodia. W soborowej reformie dokonano zu-
pełnie nowej dystrybucji psalmów, która okazała się rewolucyjną w historii oficjum 
rzymskiego, przynajmniej od czasów św. Benedykta. Do tej pory bowiem nienaru-
szalną tradycją liturgii łacińskiej było odmawianie całego Psałterza w ciągu siedmiu 
dni tygodnia, od niedzieli do soboty. Decyzją ojców soborowych w nowej Liturgiæ 

56 Por. Liber Hymnarius cum invitatorius & aliquibus responsoriis, Prænotanda, Solesmis 1983, s. IX.
57 Por. I. Pawlak, Nowe zadania kościelnych zespołów śpiewaczych, „Homo Dei” 40 (1971), nr 1 

(143), s. 41. Artykuł ten został także opublikowany w: tenże, De musica sacra in Polonia. Questiones 
selectæ, S. Garnczarski (red. i opr.), t. II, Tarnów 2013, s. 35–48.

58 Por. S. Ropiak, Celebracja liturgii godzin i wymiar pastoralny. Śpiew i muzyka w celebracji liturgii 
godzin, w: H.J. Sobeczko (red.), Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: dzieje i teologia, Opole 2008, 
s. 422–423.

59 Por. LH, Prænotanda, s. X.
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Horarum Psałterz rozdystrybuowano na okres czterech tygodni, pomijając tzw. psal-
my złorzeczące: 58 (57), 83 (82) i 109 (108), oraz dzieląc niektóre długie psalmy na 
dwie części60. Konsekwencją tych założeń stały się zmiany w ilości i rozmieszczeniu 
psalmów wewnątrz poszczególnych godzin kanonicznych61.

W OWLG z naciskiem podkreślono, że psalmy nie są przeznaczone do odma-
wiania (recytacji), ale do śpiewu62. Jest to konsekwencją ich cech genetycznych. Sam 
termin „psalm” pochodzi od greckiego słowa psalmos, będącego tłumaczeniem he-
brajskiego mizmor, określającego śpiew z towarzyszeniem instrumentu strunowe-
go63. Etymologicznie słowo „psalm” nawiązuje do trącania napiętej struny lub cię-
ciwy łuku. Biblijną Księgę Psalmów po hebrajsku nazwano Sefer Tehilim, co można 
przełożyć jako „Księga Uwielbień” lub „Księga Chwał”64. Zatem greckie słowo okre-
ślające „psalm” zwraca uwagę na muzyczność tego gatunku oraz sposób jego wy-
konania, podczas gdy hebrajski termin akcentuje raczej pochwalny charakter tekstu 
psalmu. Z pewnością oba pojęcia podkreślały genologiczną cechę psalmów, jaką jest 
element muzyczny. Gdyby psalmy pozbawiono tego muzycznego czy paramuzycz-
nego znaczenia, pozostałyby jedynie utworami lirycznymi i poetyckimi, być może 
nieznacznie różniącymi się od hymnów65. Śpiew psalmodii ma uzdolnić uczestników 
celebracji do ściślejszego kontaktu z Bogiem, ma ożywiać kontemplację misterium 
Trójjedynego Boga, a także być świadectwem ich wiary. Cele te nie będą możliwe do 
zrealizowania, jeśli psalmodia nie będzie poprawnie wykonywana.

Na sposób śpiewania psalmów ma wpływ kilka czynników. Pierwszym z nich jest 
specyficzna budowa wersetu psalmowego, właściwa poezji hebrajskiej, do której poza 
psalmami zaliczamy jeszcze Pieśń nad Pieśniami i Lamentacje. Klasyczny werset 
psalmowy zwany stychem był zawsze zapisywany w dwóch linijkach (hemistychach), 
między którymi zachodził różnego rodzaju ścisły paralelizm treściowy. Oto niektóre 
jego przykłady:

– paralelizm synonimiczny:
 „Niedola nie przystąpi do ciebie, * 
 a cios nie spotka twojego namiotu”. [Ps 91 (90), 10]

60 Por. OWLG, nr 124, 131.
61 Por. T. Bać, Psalmy jutrzni i nieszporów w liturgii godzin – dobór, układ i znaczenie teologiczne, 

RBL 65 (2012), nr 2, s. 147–152; J. Stefański, Reforma Liturgii Godzin, s. 10–12.
62 Por. OWLG, nr 103, 278.
63 Hebrajski termin mizmor tłumaczy się jako: „pieśń śpiewana z akompaniamentem instrumentu”. 

Por. L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm (red.), Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-
polski Starego Testamentu, t. I, tłum. K. Magdaj, Warszawa 2008, s. 532.

64 Hebrajskie słowo tehilim tłumaczy się jako: „wielbienie, pieśń uwielbienia, czyny godne 
uwielbienia”. Por. L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm (red.), Wielki słownik hebrajsko-polski 
i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. II, tłum. K. Madaj, Warszawa 2008, s. 631–632.

65 Por. K. Wojciechowska, Hymn, psalm, chorał – próba uściśleń genologicznych, „Liturgia Sacra” 
8 (2002), nr 2 (20), s. 295–297.
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– paralelizm antytetyczny:
 „Liczne są boleści grzesznika, * 
 lecz łaska ogarnia ufających Panu”. (Ps 3, 10)
– paralelizm syntetyczny
 „Błogosław, duszo moja, Pana, *
 i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!” [Ps 103 (102), 2]
Hemistychy były oddzielone od siebie gwiazdką (tzw. asteriscus). Jeżeli pierwszy 

z nich był zbyt długi, dzielono go na dwie części, wprowadzając pomiędzy nie tzw. 
fleksę (†). Z muzycznego punktu widzenia można powiedzieć, że każdy pojedynczy 
stych składał się z poprzednika i następnika, przy czym zbyt długi poprzednik mógł 
być podzielony na dwie części.

Właśnie taki regularny podział i zapis wersetów psalmowych posłużył do stworze-
nia odpowiedniej formy muzycznej, przeznaczonej do śpiewu tych lirycznych utwo-
rów. Przetrwała ona do dzisiaj. Każdy poprzednik składa się z intonacji (initium), 
recytatywu (tenor), załamania tenoru (flexa) oraz półkadencji (mediatio). Z kolei 
następnik zaczyna się od recytatywu i zamyka się kadencją końcową (terminatio), 
która posiada często kilka wersji (differentiæ)66. Warto jednak podkreślić, że w śpie-
wie psalmów nie jest konieczne zachowanie muzycznego załamania na fleksę. Moż-
na ją równie dobrze wykonać, zawieszając melodię na recytatywie67. W odniesieniu 
do initium zachowywana jest tradycja stosowania go tylko przy pierwszym wersecie 
psalmowym. Jedynie przy śpiewie kantyków ewangelicznych, dla ich wyróżnienia, 
każdy kolejny werset tekstu rozpoczyna się od intonacji.

W modlitwie psalmami, zarówno podczas wspólnego ich śpiewania, jak i indy-
widualnej recytacji, niezwykle ważną rzeczą jest zachowanie swoistego „rytmu”. Ów 
uporządkowany sposób śpiewania psalmodii stanowi specyficzne nawiązanie do 
rytmiki, jaką charakteryzowała się poezja hebrajska, oparta na systemie sylab ak-
centowanych i nieakcentowanych68. Oczywiście we współczesnych językach zachod-
nioeuropejskich jest to niemożliwe do odtworzenia, niemniej jednak możliwym jest 
zachowanie odpowiedniego „rytmu” modlitwy. Św. Ambroży określał go następu-
jąco: „Śpiew psalmów podobny jest do spokojnego uderzenia fal. Fale, przyjąwszy 
od poprzednich ruch, przekazują go dalej – w bezustannym wahadłowym rytmie, 
w nieuchwytnym spokoju”69. Ojcowie Kościoła widzieli w tym uporządkowanym 
śpiewie psalmów środek do osiągnięcia tzw. tranquillitas – najgłębszego uciszenia 
duszy, oczyszczenia jej z wewnętrznych brudów, wyrzucenia z niej duchowych śmie-
ci. Dowodzili, że często nawet po zupełnie bezrefleksyjnej modlitwie psalmami wy-

66 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, 
Lublin 2001, s. 133.

67 Por. M. Nowak, Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II, Opole 2017, 
s. 265.

68 Por. K. Wojciechowska, Hymn, psalm, chorał, s. 297–298.
69 Zob. A. Grün, Modlitwa chórowa, s. 62.
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chodzimy z niej spokojniejsi, wewnętrznie odświeżeni. W swoich pismach używali 
pięknego określenia, jakoby psalmodia miała moc „rytmizowania” duszy, porządko-
wania jej, tworzenia jej jasnej, zdrowej struktury70.

Aby mogło do tego dojść, przy śpiewie psalmów należy zachować pewne określo-
ne zasady, które nie tyle stanowią „sztuczną technikę”, co raczej wynikają z naturalnej 
synchronizacji funkcji życiowych naszego ciała z modlitwą duszy. Okazuje się, że 
najistotniejszą sprawą w śpiewie psalmów jest zachowanie odpowiedniej pauzy na 
gwiazdce, czyli w połowie wersetu. I choć dla początkujących zawsze wydaje się ona 
dziwna i trudna do wykonania, stanowi ona „serce” psalmodii. Często zaleca się, aby 
pauza ta stała się momentem medytacji, a tymczasem chodzi o coś zupełnie przeciw-
nego. W niej bowiem słowo Boże nie tyle powinno być rozważane, co raczej powinno 
znaleźć przestrzeń, by rozbrzmieć. Podczas niej śpiewający winien nasłuchiwać, czy 
również w jego sercu słowo znalazło rezonans, aby powiedzieć osobiste „tak” temu, 
co przed chwilą zaśpiewał. Pauza jest czasem powrotu do wnętrza duszy modlącego 
się, podsłuchiwaniem jej wewnętrznej przestrzeni, gdzie słychać echo wypowiada-
nych słów nie tylko w ich znaczeniu, ale także w ich misterium71.

W szkole śpiewu Liturgii godzin spotyka się różne metody osiągnięcia tej pauzy. 
Jedni zalecają, aby w czasie jej trwania wypowiadać imię „Jezus”, inni – „Ave Ma-
ria”, jeszcze inni określają czas jej trwania na długość dwóch ostatnich sylab tekstu72. 
Wydaje się jednak, że wszystkie te wskazówki są zarazem sztuczne, jak i męczące. 
W pauzie bowiem chodzi o zaczerpnięcie naturalnego oddechu, który posiada po-
dwójny wymiar: fizjologiczno-duchowy.

Z jednej strony podczas śpiewu psalmami potrzeba po prostu czasu na swobod-
ne i pełne oddychanie, aby móc bez napięcia wyśpiewać długie wersety psalmowe, 
z drugiej zaś nie chodzi tu o zaczerpnięcie powietrza, niejako dobranie go w połowie 
tekstu. Byłoby to zbyt męczące. Sztuka poprawnego wykonania tej pauzy polega na 
wypuszczeniu najpierw powietrza, które w nas pozostało po odśpiewaniu pierwszego 
hemistychu. Musimy zatem na spokojnym i świadomym wydechu niejako „oddać” 
zbędne powietrze, jak „duchowe zanieczyszczenia”, aby nabrać je ponownie na wde-
chu, by oddech mógł sam przyjść i by przez to można było dostrzec, że wszelki od-
dech życia został nam darowany bezinteresownie, za darmo. W tym podarowanym 
oddechu modlący się może rozpoznać w sobie działanie Ducha Świętego, który w Bi-
blii jest określany jako: „tchnienie”, „dech”, ruach, pneuma, spiritus. Dlatego też św. 
Jan Chryzostom pisał: „Kto śpiewa psalmy, zostaje napełniony Duchem Świętym”73.

Ten sposób śpiewania psalmów przypomina nieustanną modlitwę fragmentem 
słowa Bożego, praktykowaną przez mnichów pierwszych wieków, zwaną hezycha-

70 Por. tamże, s. 62–64.
71 Por. tamże, s. 71.
72 Por. I. Pawlak, Śpiew psalmów w Liturgii Godzin, „Anamnesis” 6 (1999/2000), nr 2 (21), 

s. 102.
73 Por. A. Grün, Modlitwa chórowa, s. 73–74.
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zmem (gr. hezychia oznacza „pokój serca”, „pokój wewnętrzny”). Ich medytacja po-
legała na ciągłym wypowiadaniu krótkiego fragmentu Pisma (głównie zdania: „Je-
zusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”) w połączeniu z oddechem ciała. Żywe 
i skuteczne w działaniu słowo Boże dokonywało w nich w ten sposób duchowego 
oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia ich jestestwa z Bogiem. Takie samo zadanie 
ma do spełnienia i dzisiaj modlitwa psalmodią w Liturgii godzin.

Stosowanie pauzy jest jednak niewłaściwe i zbędne w dialogu pomiędzy chórami, 
czyli pomiędzy kolejnymi wersetami. W tym miejscu śpiew ma przebiegać w sposób 
płynny, jakby chóry „podawały sobie tekst” coraz dalej i dalej. Ojcowie Kościoła wi-
dzą w tym analogię do chórów anielskich, które nawzajem – alter ad alterum (Iz 6,3) 
– śpiewają i zachęcają się do wielbienia Boga. Tym sposobem utrzymują się nawza-
jem w modlitewnym, laudatywnym „nastroju”74. Pięknym obrazem takiego śpiewu 
w Biblii jest modlitwa kosmosu nakreślona w Ps 19,2-5:

„Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.
Dzień dniowi głosi opowieść,
a noc nocy przekazuje wiadomość.
Nie są to słowa, nie są to mowy,
których by dźwięku nie usłyszano;
ich głos się rozchodzi nad całą ziemię
i aż po krańce świata – ich mowy”75.
Naprzemienny śpiew wersetów psalmowych pełni także rolę psychologicznego 

odpoczynku. Gdy jedna część chóru śpiewa, druga może odpocząć po pełnym du-
chowego napięcia odśpiewaniu swojego fragmentu, a jednocześnie ma możliwość 
skupienia się w sercu, na „dnie duszy”. Rozniecony przez śpiew żar w milczeniu może 
zapłonąć i przeniknąć ciała modlących się76.

Choć w posoborowym prawodawstwie muzyczno-liturgicznym dotyczącym ce-
lebracji Liturgii godzin wskazane są trzy sposoby wspólnotowego śpiewu psalmów, 
śpiew naprzemienny, czy inaczej: antyfonalny (na dwa chóry lub dwie grupy wyko-
nawców), z punktu widzenia duchowego wydaje się być najbardziej pożądany. Od-
powiada on najlepiej wersetowej budowie psalmów. Prawo wymienia jeszcze dwa 
inne dozwolone sposoby: ciągły (in directum) oraz responsoryjny (polegający na dia-
logu pomiędzy solistą a zespołem, który dopowiada tzw. respons – refren czy anty-
fonę). Wybór sposobu wykonania psalmów podczas celebracji powinien zależeć nie 
tylko od liczebności i składu modlącej się wspólnoty, ale przede wszystkim winien 

74 Por. tamże, s. 61.
75 Tłum. według: Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła 

(red.), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych 
z komentarzem, Częstochowa 2009.

76 Por. A. Grün, Modlitwa chórowa, s. 61.



92 Musica Ecclesiastica nr 12 (2017)
 
uwzględniać charakter, długość i rodzaj literacki danego psalmu77. Dokumenty Ko-
ścioła podpowiadają, że psalmy dziękczynne „same przez się wymagają wspólnego 
ich śpiewania”, natomiast w modlitwie psalmami mądrościowymi czy historyczny-
mi stosowniejsze będzie zastosowanie recytacji aniżeli śpiewu78. Wskazane jest, aby 
taką recytację zakończyć wspólnym śpiewem doksologii, by w ten sposób uroczy-
ście i wspólnotowo wyrazić pochwałę Trójcy Świętej79. Możliwe jest też wykonanie 
tego typu psalmów śpiewem przez jednego lub dwóch psałterzystów, podczas gdy 
reszta wspólnoty w postawie słuchania zachowuje święte milczenie. Czasami sama 
konstrukcja psalmu może wręcz sugerować jego sposób wykonania. Np. Ps 46 (45), 
w którym co trzy wersety powraca antyfona „Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba 
jest naszą obroną”, wskazany byłoby wykonać w sposób responsoryjny. Z kolei Ps 136 
(135), posiadający formę litanijną tekstu, nabiera wyrazu, gdy właśnie w sposób lita-
nijny jest odśpiewywany.

Wszystko ma służyć temu, aby pomóc modlącym się uczynić z psalmów, po-
wstałych pod natchnieniem Ducha Świętego, ich własną modlitwę. Chodzi o to, aby 
bogactwo ludzkich uczuć i przeżyć, jakie zawierają w sobie psalmy (dziękczynienie, 
uwielbienie, nadzieję, ufność, cierpienie, żal, lęk i in.), zostało zharmonizowane z ser-
cem człowieka modlącego się nimi i adekwatnie uzewnętrznione w śpiewie80. Nie 
należy jednak przeakcentowywać potrzeby wyrażenia za pomocą psalmów naszej 
emocjonalności, a raczej stworzyć przestrzeń duchowej ciszy w sercu, by słowo Boże 
mogło samo w nas działać i porządkować w nas wszystko, także sferę uczuć i emocji. 
Psalmodia spełni w nas wówczas także swoją funkcję terapeutyczną.

Treść konkretnego psalmu powinna warunkować dobór melodii. W tradycji Ko-
ścioła rzymskiego powstało 8 tonów psalmowych (4 autentyczne i 4 plagalne), które 
wykształciły się w oparciu o osiem starożytnych skal tonalnych (tzw. octoechos)81. 
Tony te wzbogacone są o różne warianty końcowe (tzw. differentiæ). Z biegiem czasu 
do tych ośmiu tonów dołączono jeszcze tzw. tonus peregrinus, który służył zawsze 
do śpiewu Ps 114 (113A), opowiadającego o wyjściu Izraela z Egiptu. W reperto-
rium gregoriańskim istniał ponadto tonus sine antiphona wykorzystywany do śpiewu 
specjalnych psalmodii bez własnych antyfon82. Najnowsze badania choralistów do-
prowadziły do odkrycia jeszcze trzech tonów archaicznych: DO, RE, MI oraz dwóch 

77 OWLG, nr 121–123, 125. Do wykonywania na sposób responsoryjny proponowane są szczególnie 
psalmy inwitatoryjne oraz: Ps 111 (110)–118 (117), Ps 136 (135), Ps 147 (146)–150. Por. S. Ropiak, 
Celebracja liturgii godzin i wymiar pastoralny. Śpiew i muzyka w celebracji liturgii godzin, w: H.J. Sobeczko 
(red.), Mirabile laudis canticum, Opole 2008, s. 426.

78 Por. OWLG, nr 279.
79 Por. P. Wiśniewski, Nieszpory – śpiewana modlitwa Kościoła, „Annales Lublinenses pro Musica 

Sacra” 4 (2014), s. 187.
80 Por. S. Ropiak, Celebracja liturgii godzin i wymiar pastoralny, s. 424–426.
81 Por. R. Bernagiewicz, Etos melodii gregoriańskich według anonimowego traktatu „De modorum 

formulis et tonarius”, „Liturgia Sacra” 10 (2004), nr 2 (24), s. 363.
82 Zob. M. Sławecki (red.), Liber Vigrensis ad usum christifidelium, Wigry 2009, s. 117–122.
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tonów præ-octoechos: protus kwartowy i deuterus tercjowy83. W śpiewie psalmów 
w języku polskim należy te melodie gregoriańskie postawić na pierwszym miejscu, 
choć nie trzeba ograniczać się wyłącznie do nich. Wskazane jest komponowanie 
i wprowadzanie do praktyki liturgicznej współczesnych melodii psalmowych. Pro-
pozycje takich właśnie melodii zostały zamieszczone w różnych wydaniach, o któ-
rych już wcześniej wspominaliśmy84. Należy podkreślić, że ze względu na wersetową 
strukturę psalmów z obowiązkiem zachowania pauzy w środku oraz z uwagi na anty-
fonalny sposób ich śpiewania w modlitwie brewiarzowej, nie powinno się zapożyczać 
melodii z mszalnych psalmów responsoryjnych, które najczęściej są czteroczłonowe. 
Burzy to rytm śpiewu, a przy nieparzystej liczbie wersetów w psalmie domaga się 
ingerencji w podział tekstu lub strukturę melodii. Czteroczłonowe melodie można 
by stosować ewentualnie w kantykach ewangelicznych dla ich wyróżnienia, z zazna-
czeniem, że w przypadku Magnificat, który składa się z nieparzystej liczby wersetów, 
należy końcową doksologię połączyć w jeden werset psalmowy. W niedziele i święta 
w Nieszporach odprawianych z udziałem wiernych można zachować tradycję śpie-
wania psalmów w przekładzie F. Karpińskiego85.

Należy zauważyć i podkreślić, że prostota formy muzycznej (pełna czci powścią-
gliwość i uboga jednostajność form) stwarza atmosferę, która wprowadza w serce 
uważny spokój i ciszę otwartą na odbiór. Właśnie taka, a nie inna forma muzyczna 
psalmodii ma do tego celu prowadzić i pomóc go osiągnąć. Jeżeli czasem spotyka się 
próby „udziwniania” psalmodii, czy to przez zmianę formy psalmów, czy też przez 
„oryginalność” melodyki, zakłamuje się wtedy owo święte przeznaczenie tej modli-
twy. Często dokonuje się to pod pretekstem jej ożywienia lub uatrakcyjnienia, tracąc 
jednocześnie to, co jest jej najgłębiej ukrytą perłą – wprowadzenie serca człowie-
ka w misterium. Koncentracja na rzeczach zewnętrznych, wrażeniach zmysłowych, 
odwodzi wówczas serce od kontemplacji słowa Bożego i nie pozwala temu słowu 
skutecznie działać. Twórcy muzyki liturgicznej powinni wykazać się mądrością 
i wrażliwością na ducha liturgii, aby ich kompozycje były z jednej strony dostęp-
ne dla percepcji współczesnego uczestnika liturgii, a z drugiej niebanalne; piękne 
i godne majestatu Bożego, a jednocześnie „nieprzesadzone” w środkach wyrazu. Nie 
mogą oni zagłuszyć elementami muzyki samego słowa Bożego, które posiada w litur-
gii miejsce nadrzędne.

Sposoby śpiewu psalmów zasadniczo odnoszą się także do kantyków, zamieszczo-
nych w Jutrzni lub Nieszporach, pochodzących z różnych ksiąg biblijnych86. Wśród 

83 Por. tenże, Główne aspekty śpiewu gregoriańskiego, w: B. Herman (red.), Pieśń polska – źródła, 
tradycja, współczesność. Monodia, Warszawa, s. 108. Po raz pierwszy nowo odkryte tony psalmowe 
zamieszczono w Psalterium Monasticum, Solesmis 1981, s. IX–X. Zawiera je także Antiphonale 
Romanum in canto gregoriano ad exemplar Ordinis cantus Officii dispositum, II ad Vesperas in dominicis 
et festis, Solesmis 2009, s. 738–744.

84 Zob. przyp. nr 40.
85 Por. Liturgia godzin, t. I, Poznań 2006, s. 1358–1366.
86 We wszystkich księgach liturgicznych w polskim tłumaczeniu w odniesieniu do tej formy 
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nich wyjątkowe miejsce zajmują kantyki z Ewangelii87. Właściwą praktyką jest wy-
różnianie tych części oficjum nie tylko poprzez postawę stojącą, znak krzyża, sto-
sowanie initium na początku każdego wersetu, ale także wykonaniem ich w sposób 
uroczysty, np. wielogłosowo. Takich kompozycji do dziś brakuje88.

Psalmy i kantyki w Liturgii godzin posiadają własne antyfony. W tradycji liturgicz-
no-muzycznej Kościoła były one zazwyczaj kompozycjami prostymi pod względem 
melodyki, przeznaczonymi do wykonania przez lud lub zobowiązane do odmawiania 
oficjum duchowieństwo. W odróżnieniu od nich dużo bogatszą formą melodyczną 
odznaczały się antyfony do kantyków ewangelicznych, Benedictus i Magnificat (tzw. 
antyfony Hodie), które dzięki temu miały stanowić punkt kulminacyjny danej godzi-
ny kanonicznej. We wczesnym średniowieczu antyfony oficjum posiadały melodie 
typiczne, które przetwarzano w celu dostosowania melodii do nowych tekstów. Naj-
prawdopodobniej istniało tyle typów antyfon, ile było odmian melodii psalmowych, 
a więc niewiele dla każdego modusu89. Do dziś udało się odkryć 47 takich typów 
melodii antyfonalnych we wszystkich tonacjach kościelnych, głównie w modusach 
I i VIII90. 

Po wprowadzeniu w życie reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II i dopusz-
czeniu do użytku księgi Liturgii godzin w języku polskim powstała pilna potrzeba 
stworzenia melodii do tekstów antyfon. Śpiew antyfony bowiem pełni w liturgii nie 
tylko funkcję ozdobną, ale wprowadza w ton psalmu, jaki po niej następuje. Wynika 
stąd oczywista konieczność zgodności tonacyjnej tych dwóch składników oficjum.

Wśród kompozycji antyfon, jakie powstały do posoborowej Liturgii godzin, wy-
różnia się trzy następujące typy melodii: posiadające bezpośrednio proweniencję 
chorałową, pochodzące z własnej inwencji kompozytora oraz czerpiące wątki melo-
dyczne ze współczesnych śpiewów kościelnych. Rzeczą oczywistą jest to, że kompozy-
cja liturgiczna jest tym doskonalsza, im bardziej upodabnia się do najdoskonalszego 
wzorca, jakim jest chorał gregoriański91. Jednocześnie w przejmowaniu gregoriań-
skich melodii do tekstów narodowych należy rozróżniać bezpośrednie adaptowanie 
wzorców melodycznych od komponowania nowych melodii z zachowaniem ducha 
literackiej używa się terminu „pieśń”. Świadomie jednak używamy termin „kantyk”, gdyż odpowiada 
on tradycji. W celu pogłębienia tego zagadnienia odsyłamy czytelników do artykułu I. Pawlaka, który 
dokładnie rozstrzyga te kwestie. Zob. I. Pawlak, Biblia w muzyce: kantyki Nowego Testamentu w polskiej 
monodii liturgicznej po Soborze Watykańskim II, „Studia Nauk Teologicznych PAN” 4 (2009), s. 311–318.

87 OWLG, nr 138.
88 Przykładem może być opracowanie kantyku Maryi (lud na przemian z chórem) autorstwa S. 

Stuligrosza, niestety w odmiennym tłumaczeniu niż to obowiązujące w oficjalnej księdze Liturgii godzin: 
„Wielbij, duszo moja, Pana, któraś od Niego wybrana”.

89 Por. G. Mizgalski, Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej, Poznań – Warszawa – Lublin 1959, 
s. 26–27; W. Apel, Gregorian Chant, Bloomington 19581, s. 392 nn.

90 Por. W. Schenk, J. Ścibor, Antyfona, EK 1, k. 711.
91 W dokumentach soborowych Kościół potwierdził, że chorał gregoriański jest nadal „własnym 

śpiewem liturgii rzymskiej” (KL, nr 116), z drugiej zaś strony zachęcił kompozytorów do tworzenia 
nowych melodii, które „posiadałyby cechy prawdziwej muzyki kościelnej” (KL, nr 121).
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modalności gregoriańskiej oraz z wykorzystaniem materiału melodycznego charak-
terystycznego dla danej formy gregoriańskiej92. W polskojęzycznej Liturgii godzin 
próby tego typu adaptacji chorałowych powstały jedynie do Jutrzni i Nieszporów ofi-
cjum za zmarłych93. Ponadto do śpiewu antyfon w tzw. „Ciemnych jutrzniach” stwo-
rzono w różnych ośrodkach melodie bądź oryginalne, bądź adaptowane z twórczości 
chorałowej. Poza tym, jak już to stwierdziliśmy, nie powstał pełny antyfonarz z melo-
diami do posoborowej Liturgii godzin.

Jednak w praktyce muzyczno-liturgicznej Kościoła w Polsce zafunkcjonował zwy-
czaj śpiewania antyfon według stałych schematów melodycznych na poszczególne 
okresy liturgiczne. Takie schematy znalazły się w zbiorze Psallite Domino sapienter. 
Podobną formę opracował Z. Bernat, wprawdzie pierwotnie z przeznaczeniem na 
zmienne części mszalne: antyfonę na wejście, na przygotowanie darów i Komunię 
św.94, ale z czasem w praktyce liturgicznej zaczęto je stosować w oficjum. Te sche-
matyczne melodie posiadają ściśle przemyślaną konstrukcję, zarówno formalną, jak 
i motywiczną. Pozwala ona na swobodny dobór poszczególnych odcinków melodii 
w zależności od podziału tekstu antyfony, jaki jest zanotowany w mszale czy bre-
wiarzu. Tak przemyślana koncepcja formy jest bardzo praktyczna w wykonywaniu 
recytatywnych tekstów, jakimi są antyfony liturgiczne. Możliwe, że z tych powodów, 
przy braku własnych melodii do antyfon oficjum, schematy te dość szybko zaczęto 
przenosić z Mszy do Liturgii godzin. We współczesnej praktyce liturgicznej stosowa-
ne są jedynie w antyfonach brewiarzowych.

Jak wskazuje nam na to tradycja muzyczna, antyfony poprzedzające kantyki 
ewangeliczne powinny odróżniać się melodycznie od antyfon stosowanych w psal-
modii. Podobnie, jeśli wykorzystujemy schematy melodyczne antyfon: do kantyków 
ewangelicznych należało by zastosować odmienne od tych, jakie użyto wcześniej 
w psalmodii.

Elementem Liturgii godzin, którego na ogół nigdy nie wykonuje się za pomocą 
śpiewu, jest czytanie. Tymczasem warto pamiętać o tym, że w szczególnie uroczy-
stych celebracjach oficjum, np. w Triduum Paschalnym lub w uroczystości, kantor 
może zaśpiewać czytanie biblijne (krótkie lub długie) przy zastosowaniu melodii, 
która nie przysłania słów i rozumienia tekstu95. Do tego celu można wykorzystać 
rzymskie tony lekcji stosowane we Mszy św. lub też tradycyjne tony gregoriańskie do 
czytań krótkich w officium divinum, znajdujące się w księdze Liber usualis.

92 Por. B. Schmid, Deutscher Liturgiegesang, w: H. Musch (red.), Musik im Gottesdienst, Regensburg 
1993, s. 441 – za: R. Adamko, Śpiewana Liturgia godzin na Słowacji, „Annales Lublinenses pro Musica 
Sacra” 6 (2015), s. 15.

93 Zamieszczono je w: Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów polskich, Katowice 1977, 1978, 
1991, 2010.

94 Por. I. Pawlak, Formy chorału gregoriańskiego w polskojęzycznych obrzędach po Soborze Watykańskim 
II, „Liturgia Sacra” 4 (1998), nr 1 (11), s. 83. Zob. A. Filaber (red.), Śpiewajmy Bogu, Płock 1999, s. 66–68.

95 OWLG, nr 283.
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Odpowiedzią na usłyszane słowo Boże jest responsorium. W posoborowej Litur-
gii godzin zachowano wierność tradycji, wedle której responsoria, zwłaszcza w Jutrz-
ni i Nieszporach, ale również w Godzinie czytań, domagają się śpiewu, i to śpiewu 
znanego ludowi. Zasada ta jest zgodna z dialogiczną naturą tych form muzyczno-li-
turgicznych oraz ich przeznaczeniem96. W posoborowych dokumentach dopuszcza 
się możliwość pominięcia, „wedle uznania”, responsorium krótkiego lub też zastąpie-
nia go „inną pieśnią tego rodzaju i o podobnym przeznaczeniu, jednakże te pieśni 
muszą być zatwierdzone do tego celu przez Konferencję Episkopatu”97. Należy jednak 
z mocą podkreślić, że zacytowana polska wersja tłumaczenia dokumentu nie oddaje 
prawdziwego sensu zawartego w oryginale łacińskim. W tym drugim jest bowiem 
wyraźnie powiedziane, że responsorium krótkie można zastąpić „innymi śpiewami, 
jednakże takimi samymi co do istoty i rodzaju”98. Nie chodzi zatem o to, co mogło-
by sugerować polskie tłumaczenie, że dopuszczalne jest zastępowanie responsorium 
pieśnią kościelną. Tymczasem w praktyce liturgicznej takie sytuacje mają, niestety, 
miejsce99. Prowadzi to do zamiany formy muzycznej z responsorialnej na pieśniową, 
co z kolei z czasem powoduje wręcz eliminację niektórych form w muzyce liturgicz-
nej oraz redukcję ich bogactwa jedynie do formy pieśni100.

Melodie do responsoriów mogą być zaczerpnięte ze źródeł liturgicznych lub być 
nowymi kompozycjami, choć preferowane są melodie prostsze, zwłaszcza w odnie-
sieniu do responsoriów długich101. Wykonanie śpiewu responsorium powierza się 
kantorowi lub scholi, którzy prowadzą naprzemienny dialog z wiernymi.

Kolejnym elementem, który w uroczystej wspólnotowej celebracji Liturgii godzin 
może być śpiewany, są Prośby, występujące w Jutrzni i Nieszporach. Ze względu na 
swą strukturę tekstowo-melodyczną Prośby zaliczamy do form litanijnych, których 
istotą jest dialog odbywający się pomiędzy kantorem wykonującym wezwania a lu-
dem odpowiadającym mu za pomocą określonego refrenu. Taki sposób śpiewanej 
modlitwy znany był w liturgii rzymskiej już w V w.102 W posoborowej Liturgii godzin 
Prośby mogą być śpiewane przez diakona lub kantora na dwa sposoby. Pierwszy po-

96 Por. tamże, nr 281–282.
97 Tamże, nr 49.
98 Oryginalny tekst łaciński brzmi następująco: Ad respondendum verbo Dei, præbetur cantus 

responsorialis seu responsorium breve, quod pro opportunitate omitti potest. Alii cantus tamen eiusdem 
muneris et generis possunt in eius locum substituti, dummodo sint rite a Conferentia Episcopali ad hoc 
approbati. Cyt. za: I. Pawlak, Formy chorału gregoriańskiego, s. 78.

99 Por. B. Bodzioch, Śpiewy monodyczne Matutinum tenebrarum w języku polskim po Vaticanum 
II, Lublin 2015, s. 95–96. W pozycji tej wskazano na zastępowanie pieśniami responsoriów długich 
w Godzinie czytań w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Tymczasem ukazały się już propozycje muzycznego 
opracowania tekstów tych responsoriów: M.D. Nowak (opr.), „Ciemne Jutrznie”, s. 13, 15, 34, 36; H. 
Sobeczko (red.), Zwycięzca śmierci, s. 311–312, 314–315, 343–344, 346–347.

100 Por. I. Pawlak, Formy chorału gregoriańskiego, s. 77–78.
101 OWLG, nr 282. 
102 Por. B. Bartkowski, Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy, Kraków 1987, s. 109.
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lega na śpiewie solowym – wtedy lud powtarza stałą aklamację; w drugim można 
wykorzystać dwuczęściową strukturę prośby – pierwszą śpiewa kantor, drugą – wszy-
scy103.

Konkluzją Próśb jest Modlitwa Pańska. Powinno ją wykonać całe zgromadzenie 
liturgiczne, wykorzystując melodie z Mszału Rzymskiego. Jeżeli Prośby i Modlitwa 
Pańska są śpiewane, wskazane jest, aby modlitwę końcową odśpiewał kapłan, diakon 
bądź świecki przewodniczący liturgii według rzymskich tonów oracji.

Zakończenie
Celem artykułu było ukazanie głębokiego, wręcz organicznego związku, jaki za-

chodzi pomiędzy mistyczną duchowością Liturgii godzin a jej praktycznym wykona-
niem. Szukanie takich związków wydaje się wręcz konieczne, aby uchronić celebracje 
liturgiczne od formalizmu, który zabija tętniące w nich Boże życie, a co za tym idzie 
– separuje je od naszego chrześcijańskiego życia. Bardzo trafnie pisze o tym J. Cor-
bon: „Poszukiwanie sensu naszych celebracji jest bardzo ważne – wymaga ono od-
krycia sensu liturgii w życiu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że celebracje staną 
się momentami najmniej znaczącymi i pozostającymi bez związku z życiem. Wydaje 
się, że od początku główną troską Kościoła było, ażeby życie chrześcijanina stawało 
się liturgią Nowego Przymierza. Pisma Nowego Testamentu wypowiadają się bardzo 
powściągliwie na temat celebracji; tym, co je interesuje, jest sens liturgii w naszym 
nowym życiu”104.

Mamy nadzieję, że przedstawione myśli i refleksje zarówno na temat duchowości 
Liturgii godzin, jak i wskazówki do jej wspólnotowego celebrowania, staną się inspi-
racją dla wspólnot i osób świeckich, które coraz chętniej żywią pragnienie włączenia 
się w tę oficjalną modlitwę całego Kościoła. Ojcom soborowym bowiem szczególnie 
zależało na tym, aby przywrócić na nowo każdemu wierzącemu dostęp do ducho-
wych bogactw zawartych w liturgicznej modlitwie dnia. Liturgia godzin, przeżywana 
w duchu ukrytej w niej mistagogii105, ma szansę stać się dziś skuteczną drogą do mo-
dlitwy kontemplacyjnej, której współczesny chrześcijanin tak bardzo pragnie i po-
szukuje.

STRESZCZENIE

Liturgia godzin jest misterium chrześcijańskim, do celebrowania którego Sobór 
Watykański II zaprosił nie tylko osoby duchowne czy zakonne, ale cały Lud Boży, bę-
dący mistyczną Oblubienicą Chrystusa – Boskiego Oblubieńca. To właśnie w Liturgii 
godzin i poprzez nią każdy wierzący ma sposobność zrealizowania pierwszego i pod-

103 Por. OWLG, nr 192–193.
104 Por. S. Lyonnet, La nature du culte dans le Nouveau Testament, w: J.-P. Jossua, Y. Congar (red.), 

La Liturgie après Vatican II. Bilans, études, propectives, Paris 1967, s. 357–384 – za: J. Corbon, Liturgia 
– źródło wody życia, s. 135–136.

105 Mistagogia dosłownie oznacza „działanie prowadzące do misterium” albo też „działanie, poprzez 
które misterium nas prowadzi”. Por. J. Corbon, Liturgia – źródło wody życia, s. 136.
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stawowego celu zarówno samej liturgii, jak i całego życia chrześcijańskiego. Chodzi 
o oddanie chwały Bogu oraz zdobycie umiejętności Jego kontemplacji. Jednocześnie 
realizacja powołania człowieka do nieustannego chwalenia swego Stwórcy owocuje 
uświęceniem stworzenia. Owo uświęcenie w Liturgii godzin dotyczy szczególnie cza-
su przeżywanego przez człowieka podczas jego ziemskiej wędrówki.

Pozornie może się wydawać, że Liturgia godzin przynależy do jednej z form mo-
dlitwy ustnej. Jednak taka opinia, choć dziś często wysuwana i powszechnie uzna-
wana, jest efektem jedynie zewnętrznego postrzegania tej liturgicznej modlitwy Ko-
ścioła. Prawdą jest, że jej struktura składa się z dużej ilości tekstów, w przeważającej 
części biblijnych, głównie zaczerpniętych z Księgi Psalmów, które są recytowane in-
dywidualnie lub śpiewane przez wspólnotę. Jeśli jednak sięgniemy do genezy tej mo-
dlitwy, jeśli wsłuchamy się w jej „ducha”, okaże się, że otworzy się przed nami ukryty 
w niej świat kontemplacji, a wręcz mistyki chrześcijańskiej. Znajduje się on zarówno 
pod osłoną tekstów, jak i sposobów, w jaki powinny one być wykonywane.

Fakt, że Liturgia godzin jest ze swej istoty modlitwą kontemplacyjną, determinu-
je sposoby i zasady jej celebracji. Scharakteryzowane w artykule muzyczne sposoby 
wykonawcze poszczególnych elementów Liturgii godzin dowodzą, że istnieje głębo-
ki, wręcz organiczny związek pomiędzy mistyczną duchowością Liturgii godzin a jej 
praktycznym wykonaniem. Szukanie takich związków wydaje się wręcz konieczne, 
aby uchronić celebracje liturgiczne od formalizmu, który zabija tętniące w nich Boże 
życie, a co za tym idzie – separuje je od naszego chrześcijańskiego życia.

SUMMARY

The Liturgy of the Hours is a Christian misterium, the celebration of which the 
Second Vatican Council invited not only religious people but the whole People of 
God, who is the mystical Bride of Christ – the Divine Spouse. It is in the Liturgy of 
the Hours and throught it that every believer has the opportunity to accomplish the 
first and primary goal of both the liturgy itself and the entire Christian life. It is all 
about giving glory to God and gaining the skills to contemplat Him. At the same 
time, man’s implementaion of the vocation to constantly praise his Creator results in 
the santification of creation. This santivication in the Liturgy of the Hours especially 
concers the time that man has during his earthly journey. 

It may seem that the Liturgy of the Hours belongs to one of the forms of oral 
prayers.  However, such an opinion, although now widely recognized, is the result 
of only an external perception of this liturgical prayer of the Church. It is true that 
its structure consists of a large number of texts, mostly biblical texts, mainly taken 
from the Book of Psalms, which are recited individually or sung by the community. 
However, if we reach to the genesis of this prayer, if we listen to its „spirit”, it will turn 
out that hte world of contemplation and even Christian mysticism hidden in it will 
open up for us. It is hidden under the texts themselves adn the ways in which they 
should be performed. 
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The fact that the Liturgy of the Hours is, by its very nature, a contempative prayer, 
determines the ways and principles of its celebration. The musical ways of perfor-
ming each  element of the Liturgy of Hours, characterized in the article, prove that 
there is a deep, almost organic connection between the mystical spirituality of the Li-
turgy of the Hours and its practical implementation. Seeking such connection seems 
indispensable in order to protect the liturgical celebrations from formalism, which 
kills God’s vibrant life, and as a result there is no connection between God’s life in 
our Christian life. 

Słowa klucze: Liturgia godzin, misterium, mistyka, celebracja, psalm, śpiew. 
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