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EWOLUCJA ŚPIEWÓW KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W PERSPEKTYWIE PRZEMIAN REPERTUAROWYCH XIX‒XX W.
STUDIUM NA PODSTAWIE WYBRANYCH UTWORÓW
W ŚPIEWNIKACH KS. M.M. MIODUSZEWSKIEGO
I KS. J. SIEDLECKIEGO
Wprowadzenie
Kult Najświętszej Maryi Panny sięga starożytności chrześcijańskiej i należy do
najstarszej tradycji Kościoła. W ciągu wieków wspólnota chrześcijan oddawała cześć
Matce Bożej zarówno w liturgii, jak również w pobożności ludowej. Warto podkreślić, iż każda epoka na swój sposób wyrażała ścisły związek z Matką Chrystusa,
a maryjność przewija się jak „złota nić” poprzez dzieje Kościoła1. Za pierwsze formy
kultu można uznać wymieniane imię Maryi w modlitwach mszalnych i chrzcielnym
wyznaniu wiary. Do kolejnych należy zaliczyć obchody liturgiczne (wspomnienia,
święta, uroczystości), kult obrazów, koronacje wizerunków, modlitwy, nabożeństwa
czy pielgrzymki.
Szczególnym nośnikiem kultu maryjnego była i pozostaje nadal twórczość muzyczna, a w szczególności pieśni religijne. One stanowią nie tylko potwierdzenie wiary twórców, ale także rodzą wiarę i pogłębiają ją wśród wykonawców i słuchaczy2. J.
Ratzinger słusznie zauważył, iż muzyka sakralna nie tylko objawia osobę Maryi, ale
staje się drogą prowadzącą do spotkania z Matką Zbawiciela3.
Powstające przez lata śpiewy poświęcone Matce Bożej były upowszechniane
w różnych zbiorach. Na przestrzeni XIX i XX w. do grupy najbardziej znanych i cenionych edycji należą śpiewniki zredagowane przez kapłanów wywodzących się ze
zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo4. Pierwszy zbiór to Śpiewnik kościelny, czyli pieśni nabożne z melodiami w Kościele katolickim używane ks. Michała Marcina Mioduszewskiego (1787‒1868)5. Pierwsza część zbioru ukazała się
w 1838 r. w Krakowie6. W kolejnych latach wzbogacono śpiewnik kolejnymi dodat1

B. Nadolski, Liturgika, t. II: Liturgia i czas, Poznań 2013, s. 267.

K. Mrowiec, Kult Matki Bożej w kulturze muzycznej Polski XVI wieku, „Roczniki TeologicznoKanoniczne” 29 (1982), z. 2, s. 155.
2

3
J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tłum. J. Zychowicz,
Kraków 1999, s. 174.
4
Ks. J. Siedlecki w 1873 r. wystąpił ze Zgromadzenia i został kapłanem diecezji krakowskiej, http://
spiewniksiedleckiego.pl/?page_id=165 (20.10.2018).
5
M.M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, czyli pieśni nabożne z melodiami w Kościele katolickim
używane, Kraków 1838 (dalej: Miod.).
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kami i uzupełnieniem. Drugim ważnym zbiorem jest Śpiewniczek kościelny zawierający pieśni kościelne z melodyami dla użytku młodzieży szkolnej7 opracowany przez ks.
Jana Siedleckiego (1829‒1902)8. Pierwsze wydanie ukazało się w 1876 r. w Krakowie
(nie zawierało nut). Dla potrzeb niniejszego opracowania wymienione edycje będą
stanowić materiał źródłowy.
Istotny kontekst podjętego studium ewolucji śpiewów maryjnych na przestrzeni
XIX i XX w. stanowią przypadające rocznice: w 2017 r. – 230. rocznica urodzin ks.
M.M. Mioduszewskiego, a w 2018 r. ‒ 150. rocznica jego śmierci. Ponadto w ten kontekst wpisują się ważne rocznice związane z kultem Matki Chrystusa, które przypadły
w 2017 r.: 100. rocznica objawień fatimskich, 140. rocznica objawień gietrzwałdzkich
oraz 300. rocznica koronacji ikony częstochowskiej. Warto zauważyć, iż obchodzona
obecnie 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości również nie pozostaje
bez znaczenia. Od początku chrześcijaństwa w Polsce kult maryjny stanowił istotny
element naszej tożsamości narodowej i religijnej, szczególnie w XIX i XX w., kiedy
ojczyzna przeżywała różnego rodzaju trudności (zabory, wojny, totalitaryzmy). Nie
sposób nie wspomnieć także, iż najstarsza zachowana polska pieśń religijna to Bogurodzica, która uznawana była za carmen patrium.
Na przestrzeni XIX i XX w. można zaobserwować ożywienie kultu maryjnego.
Niewątpliwie było ono powodowane ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, do którego przyczyniły się objawienia NMP w Rue du Bac w Paryżu
(1830 r.). Ponadto cześć dla Matki Najświętszej umacniały także objawienia w Lourdes (1854 r.) oraz Fatimie (1917 r.)9. W tym miejscu warto podkreślić także, iż
niektóre pieśni zawarte we wspomnianych śpiewnikach stanowią do dzisiaj „żelazny”
repertuar maryjny. Wszystkie wspomniane przesłanki skłoniły autora do podjęcia
analizy śpiewów maryjnych XIX i XX w. i wskazania ich przemian w oparciu o konkretne przykłady zaczerpnięte z dwóch wskazanych zbiorów pieśni religijnych.
1. Pieśni maryjne w edycjach Mioduszewskiego i Siedleckiego w aspekcie statystycznym
W obu edycjach źródłowych śpiewy maryjne zostały zamieszczone w oddzielnym
dziale zatytułowanym Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie. Ta część zbioru najczęściej
była zamieszczana po śpiewach na Boże Ciało, a przed pieśniami o świętych Pańskich
(Miod., Siedl. 1879). W nowszych wydaniach Siedleckiego, w których zwiększono
liczbę działów, pieśni maryjne występują po śpiewach o Najświętszym Sercu Jezusa,
a przed utworami ku czci św. Józefa (Siedl. 1908, Siedl. 1959). Z kolei w edycjach z XXI
7

Od 1928 r. wydawany pod nazwą Śpiewnik kościelny.

J. Siedlecki, Śpiewniczek kościelny zawierający pieśni kościelne z melodyami dla użytku młodzieży
szkolnej, Kraków 1876. Pierwsza edycja śpiewnika nie zawierała nut. W dalszej części podjętego studium
śpiewnik i kolejne jego odsłony będą sygnowane skrótem: Siedl., z dołączeniem roku wydania (np. Siedl.
1876).
8

9
K. Mrowiec, Recepcja obcych melodii pieśni maryjnych w polskich śpiewnikach kościelnych XIX
wieku, w: P. Poźniak (red.), Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana profesorowi
Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków 1999, s. 399‒400.
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w. śpiewy maryjne poprzedzone są pieśniami ku czci Chrystusa Króla (Siedl. 2001,
Siedl. 2015). Dodatki i uzupełnienia do edycji również zawierają pieśni maryjne.
Zasobność działów pieśni maryjnych w poszczególnych wydaniach obu zbiorów
zawarto w diagramach. W przypadku edycji Mioduszewskiego uwzględniono dodatki do śpiewnika, w których publikowano kolejne pieśni. Redaktor edycji zaznaczył
we wstępie do Dodatku do Śpiewnika Kościelnego, aby traktować zbiór jako całość
wraz z dodatkiem, czego potwierdzeniem jest zachowanie ciągłości paginacji przy
kolejnych uzupełnieniach10. W zestawieniu zaprezentowano zatem wszystkie części
zbioru Mioduszewskiego.
Z licznych wydań Siedleckiego wybrano najbardziej znaczące i charakterystyczne11. W tym przypadku dla celów porównawczych w tabeli uwzględniono także dwa
wydania śpiewnika Siedleckiego z XXI w. Należy jednak zwrócić uwagę, iż śpiewy
maryjne lokowane były także w innych częściach śpiewnika (np. wśród hymnów,
śpiewów łacińskich czy pogrzebowych). W niektórych edycjach Siedleckiego w spisie
treści po śpiewach maryjnych znajduje się część zatytułowana „nadto”, gdzie wskazane są inne śpiewy ku czci Matki Chrystusa, m.in. różaniec, godzinki, nieszpory itp.
(np. Siedl.1973). Podjęte studium obejmuje śpiewy zawarte w dziale pieśni maryjnych oraz lokowane w dodatkach.
W poszczególnych wydaniach Mioduszewskiego12 (uwzględniając poszczególne
dodatki i uzupełnienia) liczba śpiewów maryjnych przedstawia się następująco:

Diagram 1. Liczba śpiewów maryjnych w edycji Mioduszewskiego
wraz z kolejnymi dodatkami
10

M.M. Mioduszewski, Dodatek do Śpiewnika Kościelnego, Kraków 1842, s. 385.

Ze względu na dużą liczbę wydań śpiewnika Siedleckiego wybrano edycje, w których zasobność
śpiewów maryjnych była poddawana modyfikacji.
11

12
D = Dodatek do Śpiewnika Kościelnego, Kraków 1842; D II = Dodatek II do Śpiewnika Kościelnego,
Kraków 1849; D III = Dodatek III i ostatni do Śpiewnika Kościelnego, Kraków 1853; U III = Uzupełnienie
Dodatku III do Śpiewnika Kościelnego Pieśniami Narodowemi, Lipsk 1854.
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Pierwsza część śpiewnika Mioduszewskiego zawierała jedynie 23 śpiewy maryjne,
ale już w 1849 r. ich liczba stanowiła 51 kompozycji. Ostatni dodatek nie wzbogacił
repertuaru maryjnego, zawierał jedynie śpiewy ku czci świętych oraz pieśni przygodne. Pięć pieśni maryjnych znalazło się także w Uzupełnieniu Dodatku III do Śpiewnika
Kościelnego wydanym w 1854 r. Analiza powyższego diagramu pozwala stwierdzić,
iż na przestrzeni szesnastu lat wydawania śpiewnika liczba pieśni maryjnych została
zwiększona ponad dwukrotnie.
Drugi z omawianych zbiorów także wyraźnie ewoluował co do liczby śpiewów
maryjnych. Poniżej na diagramie przedstawiono liczbę śpiewów ku czci Matki Chrystusa w poszczególnych wydaniach13.

Diagram 2. Liczba pieśni maryjnych w poszczególnych wydaniach śpiewnika Siedleckiego

Pierwsze wydanie Siedleckiego (1876) zawierało jedynie 9 pieśni ku czci Matki
Chrystusa. Dwa lata później dział ten liczył już 30 pozycji. W odsłonie z 1879 r. zbiór
zawierał już 38 śpiewów ku czci Matki Zbawiciela, a kolejne wydanie, uwzględniając
dodatek, wzbogaciło zbiór o 14 nowych pieśni maryjnych. Pojedyncze pieśni maryjne zamieszczano także w uzupełnieniach oraz dziale Krótkie nabożeństwo (np. Siedl.
1886).
Z powyższego zestawienia wynika, iż w kolejnych odsłonach śpiewnika do Wydania Jubileuszowego (1928) włącznie sukcesywnie zwiększano liczbę śpiewów maryjnych. Niewielki spadek odnotowano w wydaniu z 1953 oraz 1987 r. W 1959 r. pojawił
się dodatkowo dział pieśni sodalicyjnych, gdzie zamieszczono 6 pieśni, a w kolejnych
wydaniach ‒ z 1973 i 1980 r. ‒ po 7 kompozycji. Od końca lat pięćdziesiątych XX
w. do dzisiaj grupa śpiewów maryjnych zamieszczona w dziale Pieśni ku czci NMP
w śpiewniku Siedleckiego oscyluje w granicach 90 pozycji (w ostatnim wydaniu
z 2015 r. zamieszczono 89 pieśni).
Podsumowując należy zaznaczyć, iż na przestrzeni XIX i XX w. w kolejnych wydaniach śpiewnika Siedleckiego wzbogacano systematycznie repertuar śpiewów maryjnych (przy jednoczesnym usuwaniu niektórych kompozycji, które nie spełniały
13
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wymogów przydatności liturgicznej lub „żywotności” oraz zamieszczaniu nowych
śpiewów). Od pierwszego wydania, w 1876 r., do dzisiaj liczba śpiewów została
w zbiorze zwiększona dziesięciokrotnie. Niewątpliwie upowszechnianie coraz większej liczby śpiewów maryjnych w kolejnych edycjach Śpiewnika kościelnego jest potwierdzeniem niesłabnącego w polskiej religijności kultu Matki Zbawiciela.
3. Ewolucja śpiewów maryjnych
Na płaszczyźnie twórczości maryjnej publikowanej w zbiorach pieśni kościelnych
ks. M.M. Mioduszewskiego i ks. J. Siedleckiego na przestrzeni XIX i XX w. można zaobserwować zmiany różnego rodzaju. Modyfikacje dotyczą zarówno warstwy melodycznej, jak również metrorytmicznej. Dla większej przejrzystości ewolucja śpiewów
maryjnych zostanie przedstawiona według przyjętego porządku: melodyka, metrorytmika oraz transpozycja.
3.1. Melodyka
Zmiany melodyczne zachodzące w grupie pieśni maryjnych można podzielić na
dwa rodzaje. W pierwszym przypadku modyfikacje dotyczą całej linii melodycznej,
np. kiedy wykorzystano melodię z innej tradycji lokalnej, zachowując lub zmieniając
pierwotny tekst. W drugim przypadku zmianom podlegał jedynie fragment linii melodycznej. Na gruncie śpiewów maryjnych publikowanych w edycjach Mioduszewskiego i Siedleckiego można odnaleźć kompozycje, których melodie były modyfikowane zarówno w całości, jak i fragmentach.
3.1.1. Zmiany całej linii melodycznej
W prezentowanym materiale źródłowym popularna pieśń maryjna Serdeczna
Matko została odnotowana z czterema różnymi melodiami. W edycji Mioduszewskiego przedstawia się następująco (fot. 1):

Fot. 1. Serdeczna Matko (Miod.+D, s. 486)
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Powyższa melodia jednak nie zyskała uznania w edycji Siedleckiego. W zbiorze
z 1879 r. redaktor wykorzystał wersję pochodzącą z Krakowa (fot. 2). Informacja:
„Melodya Ludu krakowskiego” została zamieszczona przy publikacji utworu.

Fot. 2. Serdeczna Matko (Siedl. 1879, s. 136‒137)

Fot. 3. Boże coś Polskę (Miod. 1854, s. 1047)
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Z kolei ta melodia przetrwała w śpiewniku Siedleckiego zaledwie do 1908 r., kiedy
to zastąpiono ją linią melodyczną K. Kurpińskiego (fot. 4). Zaczerpnięto ją z Uzupełnienia III Dodatku do Śpiewnika Kościelnego Pieśniami Narodowemi Mioduszewskiego z 1854 r. Była to druga melodia pieśni Boże, coś Polskę (fot. 3)14. W edycji
Siedleckiego została zmieniona także pod względem metrycznym. Ponadto usunięto
pauzy, a także zmieniono w niektórych miejscach przebieg melodyczny. W tej wersji
pieśń zamieszczana jest w każdym kolejnym wydaniu śpiewnika Siedleckiego (niejednokrotnie transponowana).

Fot. 4. Serdeczna Matko (Siedl. 1908, s. 245‒246)

3.1.2. Redukcja nut podwójnych (melizmatów)
Wśród śpiewów maryjnych zawartych w obu edycjach można także zaobserwować zjawisko redukowania nut złożonych i melizmatów. Niejednokrotnie w miejscach, w których na jedną sylabę tekstu przypadają dwie nuty, dokonano uproszczenia do jednej. Tego typu „zabiegi” wprowadzały coraz bardziej sylabiczny charakter
utworów. W przedstawionym śpiewie O Gospodze, znajdującym się w edycji Mioduszewskiego, w przebiegu melodycznym odnotowano aż dziesięć nut podwójnych
(fot. 5). W zbiorze Siedleckiego z 1928 r. w utworze pozostały już tylko trzy, które
zaznaczono przerywaną linią (fot. 6). Ta wersja melodyczna znalazła się w kolejnych
wydaniach Siedleckiego do 1994 r., gdzie zamieszczona została bez drugiego głosu
(fot. 7). W najnowszym wydaniu redaktor nie wykorzystał tego utworu.
M.M. Mioduszewski, Uzupełnienie Dodatku III do Śpiewnika Kościelnego Pieśniami Narodowemi,
Lipsk 1854, s. 1047.
14
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Fot. 5. O Gospodze (Miod. 1838, s. 186‒187)

Fot. 6. O Gospodze (Siedl. 1928, s. 201)

Fot. 7. O Dziewico uwielbiona (Siedl. 1994, s. 316)
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Podobne zjawisko odnotowano także w pieśni Matko Niebieskiego Pana. W edycji Mioduszewskiego w pierwszej części utworu zastosowano trzy podwójne nuty
(fot. 8). W kolejnych wydaniach śpiewnika Siedleckiego (od 1879 r.) wykorzystano
inną wersję: „Melodye ludu Krakowskiego”, w której zrezygnowano z opóźnień (fot.
9). W zakończeniu pierwszej części wprowadzono także zamiast skoku tercjowego
przejście sekundowe (zaznaczone przerywaną linią).

Fot. 8. Matko Niebieskiego Pana (Miod., s. 199‒200)

Fot. 9. Matko niebieskiego Pana (Siedl. 1879, s. 124‒125)

Kolejnym przykładem pieśni, której linia melodyczna została zmodyfikowana,
jest kompozycja Święta Panno. W tym przypadku zmianie uległo zakończenie pierwszej frazy, kadencja finalna, jak również pojedyncze nuty. W odniesieniu do pierwowzoru z edycji Mioduszewskiego (fot. 10) w zakończeniu pierwszej frazy dodano
dźwięk przejściowy i przeniesiono kadencję wewnętrzną z toniki na drugi stopień
(z kadencji tzw. małej doskonałej [D-T] zrobiono kadencję zawieszoną [S-D]), co
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lepiej podkreśla charakter niepełnego zamknięcia utworu. W edycji Siedleckiego
zrezygnowano ze zbyt dużego interwału, np. skok kwintowy g‒c – fot. 11). Warto
zwrócić uwagę, iż modyfikacje zakończeń najprawdopodobniej były podyktowane
obecnością drugiego głosu lub próbą przesunięcia akcentu. W najstarszym zapisie
w zakończeniach przedłużone są nieakcentowane sylaby. W wersji ze zbioru Siedleckiego akcent muzyczny pokrywa się z akcentem słownym.

Fot. 10. Święta Panno (Miod., s. 480‒482)

Fot. 11. Święta Panno (Siedl. 1908, s. 248‒249)
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Redaktorzy Wydania Jubileuszowego (1928) powrócili do wzorca melodycznego z edycji Mioduszewskiego. W tej postaci kompozycja została zamieszczona także
w ostatnim wydaniu (2015).
Podsumowując należy przypomnieć, iż modyfikacje melodii śpiewów maryjnych
w omawianych edycjach były w dużej mierze podyktowane względami praktycznymi. Tego typu uwagę można odnaleźć w przedmowach i wstępach15. Pod koniec XIX
oraz w pierwszej połowie XX w. były one także owocem działania ruchu cecyliańskiego w Polsce, którego głównym założeniem było „oczyszczenie” repertuaru kościelnego z motywów ludowych i upodobnienie do chorału gregoriańskiego. Do takich
modyfikacji można zaliczyć wprowadzanie dłuższej nuty na sylabie akcentowanej,
usuwanie skoków interwałowych na rzecz pochodów sekundowych czy redukcję nut
podwójnych16. W tym względzie warto wspomnieć, iż ks. M.M. Mioduszewski redagując pierwszą część swojego zbioru, opracowywał go na sposób praktyczny, usuwając niepotrzebne dodatki, wybierając najbardziej znaną wersję melodii czy wreszcie
wzorując się na estetyce gregoriańskiej17.
3.2. Metrorytmika
Modyfikacja pieśni maryjnych objęła nie tylko strukturę melodyczną, ale także
metrorytmiczną. Na tym gruncie przemiany w śpiewach maryjnych mogą mieć także
podwójny charakter. Zmiana metryczna może dotyczyć całego utworu (np. metrum
z 4/4 na 3/4). W niektórych pieśniach ingerencja w strukturę rytmiczną polega na
eliminacji rytmu punktowanego lub „wyrównaniu” wartości rytmicznych.
3.2.1. Zmiana metrum
W niektórych kompozycjach ku czci Matki Chrystusa zmieniano metrum z trójdzielnego na dwudzielne i odwrotnie. Takim przykładem jest pieśń Cześć Maryi. Pieśń
została zamieszczona w wydaniu Siedleckiego z 1879 r. w metrum 3/4 (fot. 12). W Śpiewniku Kościelnym z 1987 r. metrum zmieniono na 4/4 ‒ alla breve (fot. 13). Do najstarszej
tradycji, metrum 3/4, powrócono w najnowszym wydaniu śpiewnika z 2015 r.

Fot. 12. Cześć Maryi (Siedl. 1879, s. 115‒116)
Np. M.M. Mioduszewski, Przedmowa, w: tenże, Śpiewnik kościelny, czyli pieśni nabożne
z melodiami w Kościele katolickim używane, Kraków 1838, s. 3‒5; W. Świerczek, Uwagi wstępne, w: J.
Siedlecki, Śpiewnik kościelny, W. Świerczek (oprac.), Kraków 1928, s. 10‒11.
15

16
Z. Woźniak, Kilka uwag o języku współczesnych pieśni i piosenek religijnych, „Colloquia Theologica
a Ottaniana” 1 (2015), s. 174.
17
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Fot. 13. Cześć Maryi (Siedl. 1987, s. 321‒322)

Przykładem utworu ze zmianą metrum dwudzielnego na trójdzielne jest pieśń
Zdrowaś Maryjo. W zbiorze z 1879 r. zamieszczono kompozycję w metrum 4/4 (fot.
14). Niespełna pięćdziesiąt lat później, w Wydaniu Jubileuszowym Śpiewnika kościelnego, zastosowano metrum 3/4 (fot. 15). W kolejnych wydaniach zaznaczono, iż ta
wersja utworu pochodzi ze śpiewnika Klonowskiego. Od tego czasu niezmiennie
utwór Zdrowaś Maryja publikowany jest w kolejnych wydaniach w metrum trójdzielnym w transpozycji o sekundę, a w 2015 r. ‒ o tercję (fot. 16).

Fot. 14. Zdrowaś Marya (Siedl. 1879, s. 144‒145)

Fot. 15. Zdrowaś Maryja (Siedl. 1928, s. 234‒236)

Fot. 16. Zdrowaś Maryjo (Siedl. 2015, s. 582‒583)
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3.2.2. Eliminacja rytmu punktowanego
W śpiewach maryjnych oprócz zmiany metrum odnotowano także zmianę schematów rytmicznych. Jako przykład może posłużyć pieśń Witaj Święta i Poczęta.
W edycji Mioduszewskiego zawiera ona charakterystyczne schematy rytmiczne. Poniżej przedstawiono schematy (fot. 17) i zaznaczono w utworze (fot. 18).

1.

   2.

Fot. 17. Schematy rytmiczne zawarte w pieśni Witaj Święta i poczęta (Miod.)

Fot. 18. Witaj Święta i poczęta (Miod., s. 189‒190)

Zmiana struktury metrycznej kompozycji została dokonana w Śpiewniku kościelnym z 1928 r., zwanym Wydaniem Jubileuszowym. Usunięto przedłużenia przez
kropkę, zrezygnowano z rytmu punktowanego, pozostawiając w taktach równe miary (fot. 19 i 20).

1.

   2.

Fot. 19. Schematy rytmiczne zawarte w pieśni Witaj Święta i Poczęta (Siedl. 1928)
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Fot. 20. Witaj Święta i Poczęta (Siedl. 1928, s. 231)

3.2.3. „Rozdrobnienie” wartości rytmicznych
Niektóre zmiany w strukturze rytmicznej pieśni maryjnych dotyczyły „rozdrobnienia” wartości rytmicznych. Przykładem może być śpiew Ciebie na wieki. W edycji
Mioduszewskiego podstawową wartością rytmiczną utworu jest półnuta (przy czym
zaznaczono wyraźnie alla breve).

Fot. 21. Ciebie na wieki (Miod., s.192‒193)

Melodia ta została wykorzystana w śpiewniku Siedleckiego z 1879 r. przy zachowaniu półnuty jako podstawowej miary, jednak nie było już wskazania alla breve (fot.
22). W 1928 r. zmieniono podstawową wartość na ćwierćnutę (fot. 23).

Fot. 22. Ciebie na wieki (Siedl. 1879, s. 114‒115)
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Fot. 23. Ciebie na wieki (Siedl. 1928, s.176‒177)

Tego typu modyfikację wprowadzono także w śpiewie Omni die. W zbiorze Mioduszewskiego został zamieszczony w metrum 4/4 alla breve (fot. 24). Model rytmiczny zachowano w wydaniu Siedleckiego z 1879 r. (fot. 25). Tekst przetłumaczono na
język polski. W Wydaniu Jubileuszowym melodia została transponowana o sekundę
w dół i podstawową miarą jest ćwierćnuta (fot. 26).

Fot. 24. Omni die (Miod., s. 202‒204)

Fot. 25. Dnia każdego (Siedl. 1908, s. 202‒204)
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Fot. 26. Dnia każdego (Siedl. 1928, s. 178‒180)

Zmiana podstawowej wartości rytmicznej została dokonana także w pieśni Serdeczna Matko. W wydaniach Siedleckiego od 1928 do 1980 r. podstawową miarą była
ćwierćnuta (fot. 27).

Fot. 27. Serdeczna Matko (Siedl. 1928, s. 218; Siedl. 1980, s. 235‒236)

Reasumując należy zauważyć, iż zmiany na płaszczyźnie metrorytmicznej w śpiewach maryjnych XIX i XX w. w dużej mierze były podyktowane działalnością ruchu
cecyliańskiego. Niektóre modyfikacje wynikały również z praktyki wykonawczej.
Wśród zmian notuje się zmianę metrum z trójdzielnego na dwudzielne, wyrównywanie czy nawet rozdrabnianie wartości rytmicznych oraz usuwanie rytmu synkopowanego, a także wydłużanie akcentowanych nut.
3.3. Transpozycja melodii
3.3.1. Transpozycja w dół
Dość częstym zjawiskiem na kanwie śpiewów maryjnych jest transponowanie
melodii. Najczęściej zmiany te dotyczą przejścia od tonacji wyższej do niższej. Na
przestrzeni XIX i XX w. niektóre melodie obniżono nawet o kwartę. Znamiennym
przykładem takiej praktyki może być prezentowany już śpiew Serdeczna Matko. Rozpowszechniona obecnie melodia została zanotowana w zbiorze Siedleckiego z 1908 r.
w tonacji Es-dur (fot. 28). W ten sposób upowszechniano pieśń do 1980 r. włącznie.
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Fot. 28. Serdeczna Matko (Siedl. 1908, s. 245‒246)

W wydaniu z 1987 r. zamieszczono ten utwór już w tonacji D-dur (fot. 29). W tym
wydaniu zmodyfikowano także drugi głos. Powrócono jednocześnie do wersji rytmicznej sprzed Wydania Jubileuszowego (1928)18. W ostatnim wydaniu śpiewnika
(2015 r.) dokonano dalszej transpozycji ‒ do tonacji C-dur.

Fot. 29. Serdeczna Matko (Siedl. 1987, s. 372‒373)

Fot. 30. Serdeczna Matko (Siedl. 2015, s. 558‒559)

3.3.2. Transpozycja w górę
Niekiedy transpozycja utworu miała odmienny kierunek (od tonacji niższej do
wyższej). Takie zjawisko odnotowano w śpiewie O Gospodze. W zbiorze Mioduszewskiego został on zamieszczony w tonacji F-dur (fot. 31). Z kolei w Wydaniu Jubileuszowym Siedleckiego przetransponowano go do tonacji G-dur (fot. 32).

Fot. 31. O Gospodze (Miod., s. 186)
W Wydaniu Jubileuszowym z 1928 r. zastosowano rozdrobnienie wartości rytmicznych. Taką
praktykę utrzymano do wydania z 1980 r. włącznie.
18
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Fot. 32. O Gospodze (Siedl. 1928, s. 201)

W grupie śpiewów maryjnych można także zaobserwować kompozycje, których
melodia najpierw została poddana transpozycji w górę, następnie w kolejnych wydaniach powrócono do tonacji oryginalnej. Takim przykładem jest pieśń Witaj Święta
i Poczęta. W śpiewniku Mioduszewskiego zapisano ją w tonacji F-dur (fot. 33). Następnie w edycji Siedleckiego z 1879 r. już w tonacji G-dur (fot. 34). W najnowszym
wydaniu śpiewnika Siedleckiego powrócono do oryginalnej tonacji z edycji Mioduszewskiego (fot. 35).

Fot. 33. Witaj Święta i poczęta (Miod., s. 189‒190)

Fot. 34. Witaj, Święta i Poczęta (Siedl. 1879, s. 141‒142)

Fot. 35. Witaj, Święta i Poczęta (Siedl. 2015, s. 574‒575)

Podsumowując należy zauważyć, iż transponowanie melodii poszczególnych
śpiewów w kolejnych wydaniach zbiorów pieśni wynika z praktyki wykonawczej
(wybierano tonacje wygodniejsze do śpiewania i łatwiejsze w harmonizowaniu)19.
Zjawisko to wyraźnie obecne jest w śpiewach maryjnych w XIX i XX w., zamieszczaW. Kałamarz, Doświadczenia w redakcji XLI wydania „Śpiewnika Kościelnego” ks. Jana
Siedleckiego, „Musica Ecclesiastica” 10 (2015), s. 120.
19
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nych w zbiorach Mioduszewskiego i Siedleckiego. Wskazane wyżej przykłady nie są
odosobnione. Inne przykłady transponowania melodii zamieszczono w tabeli:
Tytuł

Śpiewnik i rok wydania oraz tonacja (interwał)

Święta Panno

Miod. ‒ F-dur

Siedl. G-dur

O, której berła

Miod. ‒ C-dur

Siedl. G-dur (kwarta)

Anielską pieśń dzwon grał

Siedl. 1908 – F-dur

Siedl. 1959 ‒ Es-dur
Siedl. 2015 ‒ D-dur (tercja)

Anielskie Twe wejrzenie

Siedl. 1959 – As dur

Siedl. 2015 ‒ G-dur

Cześć Maryi

Siedl. 1879 – D-Dur

Siedl. 1987 – C-dur

Witaj Królowa nieba

Miod. – F-dur

Siedl. 1928 – C-dur (kwarta)

Tab. 1. Zestawienie niektórych śpiewów maryjnych poddanych transpozycji

4. Zmiany tekstów
Zmiany na gruncie śpiewów maryjnych na przestrzeni XIX i XX w. obejmują także modyfikację tekstów. Najczęściej dokonywano redukcji liczby zwrotek, rzadziej
dodawano kolejne. Niekiedy zmieniano jedynie pojedyncze wyrazy lub szyk poszczególnych fraz. Niejednokrotnie dokonywano także transkrypcji tekstów, usuwając
niezrozumiałe wyrazy (archaizmy).
4.1. Redukcja lub addycja kolejnych zwrotek
W grupie śpiewów maryjnych dość częstą praktyką było usuwanie większej liczby
zwrotek. Przykładem takich zabiegów redaktorskich jest pieśń Salve Regina, zawitaj
Królowo. Utwór jest parafrazą łacińskiej antyfony Salve Regina. W edycji Mioduszewskiego śpiew zawierał osiem zwrotek. Pieśń została zamieszczona także w śpiewniku
Siedleckiego. Pierwotnie wykorzystano wszystkie zwrotki z edycji Mioduszewskiego.
W wydaniu Siedleckiego z 1959 r. zredukowano ich liczbę do czterech, a w 2001 r.
opublikowano zaledwie dwie. W najnowszym wydaniu śpiewnika powrócono do
wersji czterozwrotkowej (tab. 3).
Salve Regina, zawitaj Królowa
Salve Regina, zawitaj Królowa,
Monarchini nieba, ziemi Cesarzowa;
Witaj wiecznego Matuchno Syna,
Witaj, zawitaj, Salve Regina!
O miłosierna! miłosierdzia żądam,
Żywota pragnę, litości wyglądam;
Słodkości pełna, Matko jedyna,
Nadziejo nasza, Salve Regina!
Do ciebie wzdycha serce grzesznikowe,
Woła do ciebie plemię Adamowe,
Woła syn, woła córka Ewina,
Wespół wołając: Salve Regina!
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Salve Regina, zawitaj Królowa
Spraw twą przyczyną aby to wołanie,
Wyjednało nam grzechów darowanie:
Racz nam przebłagać twojego Syna,
Gdy ci śpiewamy: Salve Regina!
Oto nas ucisk, płacz i narzekania,
Do żałosnego przywodzą wzdychania:
Osusz łzy których pełna dolina,
Gdy ci śpiewamy: Salve Regina!
Racz na nas wejrzeć Matko miłosierna,
Rozbrój gniew Syna, opiekunko wierna;
Niech nam to sprawi twoja przyczyna,
Gdy ci śpiewamy: Salve Regina!
O najłaskawsza! o najlitościwsza!
O Pani słodka! o najmiłościwsza!
Gdy się nam zbliży śmierci godzina,
Daj w niebie śpiewać: Salve Regina!
A dusze zmarłych które się dostały
W męki czyszczowe, by się wypłacały,
Niech je wybawi twoja przyczyna,
Gdy ci śpiewamy: Salve Regina!

Miod.

+

Siedl. 1959 Siedl. 2001 Siedl. 2015

+

+

+

+

+

+

+

+

Tab. 2. Zestawienie tekstów Salve Regina, zawitaj Królowo

Przykładem pieśni, w której liczba zwrotek została zwiększona, jest Matko Niebieskiego Pana. W pierwszej wersji zamieszczonej w edycji Mioduszewskiego opublikowano cztery zwrotki. W zbiorze Siedleckiego od 1879 do 1928 r. dodano kolejne
dwie. W wydaniu z 1959 r. powrócono do pierwotnej wersji, zaczerpniętej z edycji
Mioduszewskiego (cztery zwrotki). Tę praktykę utrzymano do ostatniego wydania
w 2015 r., w którym pozostawiono jedynie oryginalne zwrotki.

ME_2019_B.indd 48

Matko Niebieskiego Pana

Miod.
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1879
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Siedl.
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Siedl.
1959
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Matko Niebieskiego Pana,
Ślicznaś i niepokalana;
Jakie wieki, czas daleki,
Czas nie mały, gdy świat cały, Nie słyszał.
Wszystkie skarby, co są w niebie,
Bóg wydał, Panno dla Ciebie;
Jak bogata z słońca szata,
Z gwiazd korona upleciona, Na głowie.
Miesiąc swe ogniste rogi,
Skłonił pod Twe święte nogi;
Gwiazdy wszystkie asystują,
Bo Królowę w niebie czują, Nad sobą.

+

+

+

+

+

+

+

+
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Matko Niebieskiego Pana

Miod.

Przez Twą poważną przyczynę,
Niech nam Bóg odpuści winę;
Uproś pokój, Panno święta,
Boś bez zmazy jest poczęta, Maryja.
Do Ciebie się uciekamy,
Twej łaski świętej błagamy,
Rozbrój gniew Syna Swojego,
By nie karał ludu swego, Maryjo!
Wszak tylko za Twą przyczyną,
Kary za grzechy przeminą!
Przedstaw pokutę Synowi,
Naszemu Zbawicielowi, O Matko!

+

Siedl.
1879

Siedl.
1928

+

+

+

+

+

+

Siedl.
1959

+

Tab. 3. Zestawienie tekstów Matko Niebieskiego Pana

W pieśni Matko Niebieskiego Pana dokonano także przestawień szyku w zdaniach,
np. w drugiej zwrotce „Bóg wydał, Panno dla Ciebie” (Miod.) na „Wydał, Panno, Bóg
dla Ciebie” (Siedl. 2015) oraz pojedyncze wyrazy „Królowę” na „Królową” czy „Maryja” na „Maryjo”.
4.2. Transkrypcja i usuwanie archaizmów
Modyfikacja tekstów pieśni maryjnych objęła także usuwanie wyrazów i zwrotów,
które wyszły z użycia (archaizmów). W tej kwestii dokonywano transkrypcji tekstów
pieśni, aby ich język stał się bardziej zrozumiały. Za przykład może posłużyć śpiew
O Gospodze20. Od 1928 r. publikowano go w edycji Siedleckiego. Staropolski tytuł
„Gospodze” zastąpiono zwrotem „Dziewica”. W wydaniach od 1959 do 1994 r. zamieszczano obie wersje tytułu Matki Bożej. W edycji Siedleckiego w pierwszej zwrotce zastosowano także inne tłumaczenie, usuwając dawne „Stwórcęś” i „Mlekiemeś”.
Ponadto zaimki osobowe odnoszące się do osób boskich i Maryi zapisano wielką
literą. W najnowszym wydaniu Śpiewnika kościelnego nie zamieszczono omawianego
utworu.
Miod.
O Gospodze uwielbiona!
Nad niebiosa wywyższona;
Stwórcęś swego porodziła,
Mlekiemeś go swem karmiła.
Chwała bądź Panu naszemu
Z Dziewice narodzonemu,
I Ojcu jego Wiecznemu,
Także Duchowi świętemu.

Siedl. 1959‒1994
O Dziewico (O Gospodze) uwielbiona,
nad niebiosy wywyższona,
Stwórca Twój z przejrzenia swego
sam żyje z pokarmu Twego.
Chwała bądź Panu naszemu
Z Dziewicy narodzonemu,
I Ojcu Jego Wiecznemu,
Także Duchowi Świętemu.

Tab. 4. Zestawienie tekstu zwrotki pierwszej i ostatniej O Gospodze
20
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Innym przykładem pieśni, gdzie tekst poddano transkrypcji, jest kompozycja Dnia każdego. Utwór jest tłumaczeniem łacińskiego hymnu Omni die. W najnowszym wydaniu śpiewnika Siedleckiego wykorzystano jedynie cztery pierwsze
zwrotki z edycji Mioduszewskiego. Zaznaczono, iż jest to tłumaczenie autorstwa ks.
S. Grochowskiego. Tekst pochodzi z XVI w. Język utworu został uwspółcześniony,
przy czym niektóre archaizmy zostały zachowane. Wśród zmian można zauważyć
odnotowane wielką literą zaimki osobowe odnoszące się do Maryi. Niektóre tytuły
Matki Najświętszej zostały zmienione, np. „Białogłowa” na „Królowa”, „Matka” na
„Niewiastę”. Za ilustrację transkrypcji tekstu może posłużyć fragment trzeciej zwrotki, w której zwrot: „Usta moje szczęsne boje tej Matki, sławcie pieniem” zastąpiono:
„Usta moje sławcie boje tej Niewiasty pieśniami”. Poniższa tabela zawiera zestawienie
obu tekstów, a zmiany zostały zaznaczone pogrubieniem i podkreśleniem.
Miod.
Dnia każdego, Boga mego
Matkę, duszo wysławiaj;
Jej dni święte, sprawy wzięte,
z nabożeństwem odprawiaj.
Przypatruj się a dziwuj się,
jej wysokiej zacności;
Zwij ją wielką Rodzicielką,
błogą Panną w czystości.
Czyń uczciwość, by grzech i złość
z ciężarem ich znieść chciała;
Weźmij onę za obronę,
by cię z grzechów wyrwała.
Ta dziewica nam użycza,
z nieba dobra wiecznego;
Z tą królową wziął świat nową
światłość daru Bożego.
Usta moje szczęsne boje
tej Matki, sławcie pieniem;
Iż przez męztwo z nas przeklęctwo
zniosła dziwnem rodzeniem.
Nie ustajcie, wysławiajcie,
wszego świata Królową;
Jej przymioty, łaski, cnoty,
chwalcie myślą i mową.
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Siedl. 2015
Dnia każdego, Boga mego
Matkę, duszo wysławiaj;
Jej dni święte, sprawy wzięte,
z nabożeństwem odprawiaj.
Przypatruj się a dziwuj się,
jej wysokiej zacności;
Zwij ją wielką Rodzicielką,
błogą Panną w czystości.
Sław Jej czyny, proś, by winy
litościwie znieść chciała;
Weżmij Onę na obronę,
by cię z grzechów wyrwała.
Ta dziewica nam użycza,
z nieba dobra wiecznego;
Z tą Królową światłość nową
wziął świat z daru Bożego.
Usta moje sławcie boje
tej Niewiasty pieśniami;
Przez Jej męstwo my zwycięstwo
odnosim nad czartami.
Nie ustajcie, wysławiajcie,
wszego świata Królową;
Jej przymioty, łaski, cnoty,
chwalcie myślą i mową.
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Miod.
Siedl. 2015
Wszystkie moje zmysły swoje
Zmysły moje, głosy swoje
głosy w niebo podajcie;
aż pod niebo podajcie.
Pamięć onej tak wsławionej
Pamięć Onej, tak wsławionej
świętej Panny wznawiajcie.
Świętej Panny uznajcie.
Acz prawdziwie nikt nie żywie,
Acz prawdziwie nikt nie żywie,
tak szczęśliwy wymową;
tak szczęśliwy wymową;
By słodkiemi śpiewy swemi,
By słodkimi śpiewy swymi,
zrównał z tą Białogłową.
godnie uczcił Królową.
Tab. 5. Zestawienie tekstów pieśni Dnia każdego

Konkludując należy jeszcze raz podkreślić, iż zmiany tekstów pieśni maryjnych,
zamieszczanych w zbiorach Mioduszewskiego i Siedleckiego, były podyktowane negatywnym efektem „starzenia się” warstwy słownej. Transkrypcja tekstów objęła usuwanie niezrozumiałych zwrotów i wyrazów (archaizmów), zmianę szyku wyrazów
lub poszczególnych fraz, jak również stosowanie uwspółcześnionej wymowy. Względy praktyczne niejednokrotnie decydowały o usuwaniu większej liczby zwrotek. Jedną z przyczyn zmian tekstu była także niezgodność akcentu muzycznego z akcentem
słownym21.
5. Zakończenie
Podsumowując podjętą próbę prezentacji zmian na gruncie pieśni maryjnych, należy najpierw wyraźnie zaznaczyć, iż na przestrzeni XIX i XX w. liczba śpiewów maryjnych w kolejnych odsłonach śpiewnika Mioduszewskiego i Siedleckiego wzrastała,
w tej ostatniej osiągając liczbę ponad 89 utworów. Niektóre kompozycje przetrwały
w stanie nienaruszonym i widnieją we współczesnych edycjach w pierwotnej wersji. Niektóre śpiewy maryjne poddawane były znaczącym modyfikacjom. Wskazane
przykłady potwierdzają, iż zmiany te miały różny charakter. Praktykowano modyfikacje zarówno całych melodii, jak również fragmentów czy niektórych zakończeń.
Ingerowano także w warstwę metrorytmiczną. W tym względzie dokonywano zmian
metrum z dwudzielnego na trójdzielne i odwrotnie oraz upraszczano bądź rozdrabniano strukturę metryczną. Zjawiskiem dość częstym było także transponowanie
melodii (zarówno w dół, jak i w górę, nawet o kwartę). Podejmowane zmiany dotyczyły także warstwy tekstowej. Niejednokrotnie usuwano większą liczbę zwrotek, pozostawiając te najbardziej odpowiadające liturgii. Stosowano także nowe tłumaczenia
niektórych wyrazów i usuwano niezrozumiałe archaizmy.
Niniejsze studium nie porusza kwestii kontrafaktury oraz wpływu obcej twórczości na rodzime kompozycje ku czci NMP. Zasygnalizowane kwestie mogą posłużyć
do kolejnych badań nad maryjną pieśnią religijną w aspekcie jej przemian.

W. Kałamarz, Problematyka źródłoznawcza w kontekście „Śpiewnika kościelnego” ks. Jana
Siedleckiego, „Musica Ecclesiastica” 12 (2017), s. 28; tenże, Doświadczenia w redakcji, s. 121.
21
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STRESZCZENIE
Kult Maryi istnieje w Kościele od początku i przybiera różne formy. Na szczególną
uwagę w tym względzie zasługują pieśni religijne. Powstające śpiewy ku czci Matki
Chrystusa były upowszechniane w wielu zbiorach pieśni kościelnych. Na przestrzeni
XIX i XX w. do najbardziej znaczących należy zaliczyć śpiewniki zredagowane przez
ks. M.M. Mioduszewskiego i ks. J. Siedleckiego ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy
św. Wincentego a Paulo. Przedmiotem niniejszego opracowania było ukazanie zmian
zachodzących na gruncie pieśni maryjnych na przestrzeni XIX i XX w. w oparciu
o przykłady zaczerpnięte ze wskazanych edycji.
Podjęte studium pozwoliło stwierdzić, iż liczba pieśni maryjnych w kolejnych
wydaniach śpiewnika Mioduszewskiego i Siedleckiego na przestrzeni XIX i XX w.
była sukcesywnie zwiększana (przy jednoczesnym usuwaniu niektórych kompozycji, które nie spełniały wymogów przydatności liturgicznej lub „żywotności” oraz zamieszczaniu nowych śpiewów). Śpiewy maryjne były poddawane zmianom różnego
rodzaju. Modyfikacje obejmowały warstwę melodyczną (pojedyncze nuty, fragmenty
lub całe melodie), metrorytmiczną (usuwanie rytmu punktowanego, rozdrabnianie
wartości rytmicznych, zmiany metrum). Utwory ku czci Matki Chrystusa były także
niejednokrotnie transponowane. Zmiany objęły także warstwę tekstową (usuwanie
lub addycja kolejnych zwrotek, transkrypcje, usuwanie archaizmów). Należy żywić
nadzieję, iż podjęte studium będzie przyczynkiem do kolejnych badań nad polską
pieśnią ku czci NMP w aspekcie jej przemian.
SUMMARY
The worship of the Virgin Mary exists in the Church from the very beginning
and takes various forms. Religious songs deserve a special attention in this regard.
The emerging chants in honour of the Mother of Christ were disseminated in many
collections of church songs. During the nineteenth and twentieth centuries, the most
significant ones were songbooks edited by Fr. M.M. Mioduszewski and Fr. J. Siedlecki, from the Congregation of the Mission founded by St. Vincent de Paul. The subject
of this study was to show the changes that take place in Marian songs throughout the
19th and 20th centuries based on the examples taken from the indicated songbooks.
The study has revealed that the number of Marian songs in the subsequent editions
of Mioduszewski’s and Siedlecki’s songbook during the nineteenth and twentieth
centuries was gradually increased (with the simultaneous removal of some of the
compositions that did not meet the requirements of liturgical suitability or „vitality” and placing new songs). Marian songs were subjected to all kind of changes.
The modifications included a melodic layer (single notes, fragments or entire melodies), metrorhythmics (removal of the dotted rhythm, grinding of rhythmic values,
changes in the time signature). Songs in honour of the Mother of Christ were also
often transposed. The changes also appeared in the text layer (removal or addition
of subsequent verses, transcriptions, archaisms removal). It is to be hoped that this
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study will contribute to further research on the Polish songs in honour of the Blessed
Virgin Mary in the aspect of their transformations.
Słowa klucze: pieśni maryjne, śpiewnik kościelny, Mioduszewski, Siedlecki.
Key words: Marian songs, church songbook, Mioduszewski, Siedlecki.
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