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W  tradycji Kościoła rzymskiego śpiew gregoriański zajmuje uprzywilejowane 
miejsce. Uważany jest za własny śpiew liturgii i pierwowzór muzyki kościelnej, za-
równo ze względu na fundamentalne założenia (liturgiczna modlitwa, służba słowu), 
jak i na charakter (etos) melodii. W motu proprio „Inter pastoralis offici sollicitudines” 
Pius X podkreśla: „O tyle kompozycja jakaś dla Kościoła przeznaczona jest świętsza 
i bardziej liturgiczna, o ile więcej w przebiegu swym, w natchnieniu i smaku zbliża 
się do melodii gregoriańskiej, o tyle zaś mniej jest godna świątyni, o ile więcej z tym 
najwyższym wzorem staje się niezgodna”1.

Bogaty repertuar romano-frankoński od wieków stanowi źródło, do którego 
chętnie sięgają również współcześni kompozytorzy. Niezależnie od wykorzystanych 
technik kompozytorskich, czy ukierunkowania na określoną stylistykę brzmienia, 
odniesienia do idiomu gregoriańskiego obejmują dwa zasadnicze sposoby powiązań 
z pierwotnym materiałem: poprzez cytat melodii gregoriańskiej (najbardziej ścisły) 
oraz stylizację śpiewu gregoriańskiego (melodyka inspirowana wzorcem gregoriań-
skim lub nawiązanie do stylistyki/estetyki gregoriańskiej).

Zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Stanisława Dąbka, zjawisko to do-
tyczy dwóch skrajnych postaw kompozytorskich, przejawiających się poprzez:

– chorałowe fondamento, które ma miejsce wówczas, „gdy chorał gregoriański 
użyty w kompozycji jako materiał dźwiękowy ma znaczenie formotwórcze”2;

– inspirację chorałową, rozumianą „najszerzej jako świadome nawiązanie do idio-
mu chorału – zarówno jako materiału (np. motywiki), jak i estetyki”3.

Każdy z przypadków zawiera szereg złożonych odniesień i relacji wielorakich ele-
mentów i warstw kompozycji.

1 Pius X, Motu proprio „Inter pastoralis offici sollicitudines”, nr 3. Po ponad 100 latach od opubli-
kowania tego dokumentu Benedykt XVI apelował, aby „odpowiednio doceniono chorał gregoriański, 
jako właściwy dla liturgii rzymskiej”. Benedykt XVI, posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum 
caritatis, nr 42.

2 S. Dąbek, Chorałowe fondamento i  inspiracja chorałowa we współczesnej wielogłosowej muzyce 
religijnej – próba typologii. Na materiale Missa corale (2003) Józefa Świdra i  Mszy legnickiej (2000) 
Stanisława Moryto, w: tenże, Cz. Grajewski, Z. Kołodziejczak, K. Niegowski (red.), Monodia 
et harmonia polonica sacra. Gregorio Pikulik cordis donum, Warszawa 2013, s. 335.

3 Tamże.
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W utworach, w których da się uchwycić kontekst chorałowego fondamento, moż-
na wyróżnić i scharakteryzować przynajmniej trzy poziomy wzajemnych relacji: 

– materiału (gdzie wzorzec gregoriański staje się tworzywem i elementem kon-
strukcyjnym), 

– stylu (czyli sposobu organizacji przyjętego materiału, przy czym jest ona ściśle 
związana z modalnością), 

– duchowości (szalenie istotnego w wypadku nierozerwalnie przecież związane-
go z  liturgią śpiewu gregoriańskiego; jest to poziom obejmujący metamateriałowe 
i metastylistyczne relacje odnoszące się do dokonanej przez kompozytora muzyczno-
-symbolicznej interpretacji teologicznej warstwy przyjętego materiału)4.

Geneza powstania Misterium Christi na chór gregoriański i  organy (2012) Mi-
chała Sławeckiego łączy się ściśle z  Legnickim Conversatorium Organowym. To 
właśnie w  Legnicy, urodzony w  1982 r. w  Puławach Michał Sławecki, wówczas 
uczeń Salezjańskiego Liceum Muzycznego w Lutomiersku, podczas organizowane-
go we wrześniu 1999 r. III Konkursu Polskiej Muzyki Organowej przeznaczonego 
dla uczniów klas organowych szkół muzycznych II stopnia, poznał prof. Stanisława 
Morytę, u którego później (w  latach 2003–2008) studiował kompozycję, otrzymu-
jąc dyplom z wyróżnieniem, potwierdzonym przez nagrody i wyróżnienia w kon-
kursach kompozytorskich5. Nieco wcześniej, w  2006 r., również z  wyróżnieniem 
ukończył muzykę kościelną. Umiejętności z obu dziedzin rozwijał podczas rocznych 
studiów we Włoszech: w konserwatorium w L’Aquilli (kompozycja, organy i śpiew 
gregoriański) oraz w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie (w zakresie 
śpiewu gregoriańskiego u Alberto Turco i Daniela Saulniera). Znajdując szczególne 
upodobanie w śpiewie gregoriańskim, Sławecki uczestniczył w licznych seminariach 
prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów z tej dziedziny (m.in.: Nino Al-
barosę, Johannesa Berchmansa Göschla, Franza Karla Praßla, Federico Bardazziego). 
Jako członek włoskiej i polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów 
Śpiewu Gregoriańskiego jest zapraszany do prowadzenia specjalistycznych kursów 
w kraju i za granicą. Oprócz tego koncertuje jako solista, kameralista, akompaniator 
i dyrygent, biorąc udział w prawykonaniach współczesnych utworów polskich kom-
pozytorów.

Od 2007 r. Michał Sławecki jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem Mu-
lierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti – zespołu specjalizującego się w wyko-
nawstwie i popularyzacji śpiewu gregoriańskiego z zastosowaniem owoców zaawan-
sowanych studiów nad antycznymi rękopisami pochodzącymi z IX–XI w.6 W ciągu 

4 Por. tamże, s. 335–336.
5 Zob. E. Dudkiewicz, „Siła tradycji, smak nowości” – XXVI Legnickie Conversatorium Organowe, 

„Twoja Muza” 5 (2012), s. 16 oraz wywiady przeprowadzone przez E. Dudkiewicz z  M. Sławeckim 
i  K. Kunecką, wykorzystane w  audycji radiowej Legnickie Conversatorium Organowe, wyemitowanej 
w Radiu Warszawa 106,2 FM w ramach cyklu Uchem Chopina (pierwsza emisja: 19.10.2012).

6 Zob. strona internetowa zespołu: http://www.clamaveruntiusti.org/page0.php, (9.11.2014).
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siedmioletniej działalności zespół zaznaczył swoją obecność na najważniejszych mię-
dzynarodowych festiwalach śpiewu gregoriańskiego. Jak dotąd jako jedyna polska 
schola zdobył dwie pierwsze nagrody prestiżowego Międzynarodowego Konkursu 
Polifonico we włoskim Arezzo7, a  także został doceniony podczas 11e Festival van 
het Gregoriaans w belgijskim Watou, gdzie gościło kilkadziesiąt zespołów z całego 
świata8.

Do Legnicy Sławecki powracał regularnie, biorąc czynny udział w kolejnych edy-
cjach Conversatorium Organowego. Po 25 latach coversatoryjnych spotkań to właśnie 
jego, jako swojego następcę na stanowisku dyrektora artystycznego imprezy wskazał, 
jej pomysłodawca, prof. Stanisław Moryto. Młody kompozytor deklarował wówczas: 
„Profesor zostawił mnie z piękną maksymą: «siła tradycji, smak młodości». I  tego 
zamierzam się trzymać”9. W sposób niemal dosłowny maksyma ta znalazła uciele-
śnienie w Misterium Christi na chór gregoriański i organy, skomponowanym z myślą 
o wieńczącym XXVI edycję Legnickiego Conversatorium Organowego koncercie fi-
nałowym, który miał miejsce 14 września 2012 r. w legnickiej katedrze pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła10. Prawykonania dokonali: Krzysztof Urbaniak (organy) oraz 
Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti z solistką Magdaleną Własnowolską; 
Michał Sławecki wystąpił w podwójnej roli – kompozytora i dyrygenta11.

Misterium Christi Sławeckiego stanowi rodzaj swoistej artystycznej wizytów-
ki twórcy, ponieważ odzwierciedla główne obszary jego wykształcenia, specjaliza-
cji i zainteresowań (kompozycja, muzyka kościelna i śpiew gregoriański). Trwający 
blisko 55 minut utwór wyrasta z tradycji i praktyki śpiewu gregoriańskiego. Części 
chóralne zostały zaczerpnięte in crudo Graduale Novum (GN)12, części organowe po-
chodzą z inwencji autora. 

Kompozycje gregoriańskie – w integralny sposób łącząc się z warstwą teologiczną, 
duchową i tekstową liturgii – ze swej natury należą do obszaru teologicznego i litur-

7 W  kategorii Canto Monodico Christiano oraz ex equo Canto Monodico Christiano – Rassegnia 
a Premi; 59. edycja, 2011 r.

8 S. Zippe, Eindrücke vom Gregorianik-Festival 2012 in Watou, „Beiträge zur Gregorianik” 54 (2012), 
s. 137–139.

9 E. Dudkiewicz, „Siła tradycji, smak młodości”, s. 16.
10 Potwierdza to dedykacja utworu: „Legnickiemu Conversatorium Organowemu, Mulierum 

Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti w  piątym roku działalności, Krystynie Kuneckiej, Krzysztofowi 
Urbaniakowi – Autor”.

11 XXVI edycja Legnickiego Conversatorium Organowego miała służyć przedstawieniu artystycznego 
portretu nowego dyrektora, dlatego w kolejnych koncertach występował w roli organisty, kompozytora 
i dyrygenta. Zob. E. Dudkiewicz, „Siła tradycji, smak młodości”, s. 17.

12 Zob. Graduale Novum. Editio Magis Critica Iuxta SC 117, seu Graduale Sanctae Romanae Ecclesiae 
Pauli PP. VI cura recognitum, ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, luce codicum antiquiorum 
restitutum nutu Sancti Oecumenici Concilii Vaticani II, neumis Laudunensibus et Sangallensibus ornatum, 
t. I: De Dominicis et festis, Regensburg – Vatican 2011. Wyjątek stanowi ant. Salve Regina. Zob. również 
I. Pawlak, Graduale Novum 2011, w: tenże, Cz. Grajewski, Z. Kołodziejczak, K. Niegowski (red.), 
Monodia et harmonia polonica sacra, s. 232–246. 
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gicznego. „Melodia gregoriańska jest owocem sztuki kompozytorskiej, wykreowanej 
przez sylaby i słowa tekstu łacińskiego, dojrzewającej w doświadczeniu mistycznym 
codziennego wykonawstwa. Mówi ona językiem, który siłę swojej ekspresji czerpie 
z wiecznego Słowa i jest w stanie komunikować się z każdym człowiekiem przygo-
towanym kulturalnie i duchowo”13. Tożsame dla repertuaru romano-frankońskiego 
ugruntowanie teologiczne w Misterium Christi Michała Sławeckiego widoczne jest 
już na poziomie wyboru i uporządkowania kompozycji gregoriańskich, stanowiących 
fundamentalną i  formotwórczą warstwę utworu. Utwór zbudowany jest z  siedmiu 
zasadniczych części. Numery nieparzyste (I, III i V) to solowe, organowe interludia; 
części parzyste (II, IV, VI) zostały ułożone w bloki obejmujące trzy utwory gregoriań-
skie poprzedzone organowymi wstępami; w zamykającej utwór siódmej części kom-
pozytor zastosował technikę alternatim. Budowę utworu prezentuje poniższa tabela:
I. Prolog organy solo

II.
Obiecywany i wyczekiwany: In. Rorate caeli organy, chór gregoriański
Zwiastowany: Of. Ave Maria organy, chór gregoriański
Objawiony: In. Puer natus est nobis organy, chór gregoriański

III. Interludium organy solo

IV.

Nauczający w przypowieściach:
Co. Quinque prudentes organy, chór gregoriański

Czyniący cuda: Co. Videns Dominus organy, chór gregoriański, organy
Dający nadzieję: Of. Sperent in Te organy, chór gregoriański

V. Interludium organy solo

VI.

Pełniący wolę Ojca:
Resp.-grad. Christus factus est organy, chór gregoriański

Zmartwychwstały: In. Resurrexi organy, chór gregoriański
Przyjęty w chwale: Of. Iubilate Deo organy, chór gregoriański

VII. Postludium–Epilog: Ant. Salve Regina chór gregoriański
i organy alternatim

Tabela 1. Misterium Christi – budowa utworu.

Dobór i podział materiału, jego treściowa i formalna integracja, silnie eksponu-
jące duchowy aspekt dzieła, dowodzą teologicznej erudycji kompozytora. Misterium 
Christi Sławeckiego akcentuje najbardziej istotne elementy dzieła zbawczego Jezusa 
Chrystusa, będącego fundamentem Objawienia i życiodajną mocą Kościoła.

Instrumentalny Prolog ukierunkowuje na ponadmaterialny klimat misterium, 
w bezpośredni sposób generując nastrój następującego po nim, odnoszącego się do 
tajemnicy Wcielenia, bloku. Napięcie oczekiwania miesza się z duchowym wysiłkiem 
człowieka, zmierzającym do właściwego przygotowania na spełnienie obietnicy. 

13 A. Turco, La melodia gregoriana: forza espressiva della Parola, Roma 2004, s. 3, za: M. Sławecki, 
O śpiewie gregoriańskim, w: tenże (red.), Liber vigrensis. Ad usum christifidelium, Wigry 2009, s. 162.
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Przykład 1. Misterium Christi, Prolog, t. 1–20.

Teologiczny program kolejnej części zawiera: streszczający starotestamentalne 
obietnice i pragnienia ludzi wyczekujących Odkupienia in. Rorate caeli; odpowiedź 
na to wołanie Boga, który w tajemnicy Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie za-
biega o zgodę człowieka na realizację Jego planu miłości – stąd of. Ave Maria i wresz-
cie moment wejścia w czas, w ludzką historię Tego, który jest ponad czasem, wyśpie-
wany przez radosny in. Puer natus est nobis.

Drugi gregoriański blok odnosi się do publicznej działalności Jezusa Chrystusa, 
począwszy od nauczania w przypowieściach, z których ta o pannach mądrych i głu-
pich (wyrażona przez co. Quinque prudentes) z jednej strony osadzona jest w escha-
tologii i  odsyła ku ostatecznemu spotkaniu z  boskim Oblubieńcem, z  drugiej zaś 
wskazuje, że jedyną drogą, która do tego spotkania prowadzi, jest miłość. Przywo-
łanie najbardziej spektakularnego cudu Jezusa (co. Videns Dominus) – wskrzeszenia 
spoczywającego od trzech dni w grobie Łazarza – to nie tylko wyakcentowanie Bożej 
mocy, ale również wrażliwości, „ludzkiej” strony Boga płaczącego po stracie przy-
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jaciela. Of. Sperent in Te – to odpowiedź na zapraszającą miłość Boga: „ufają Tobie 
Panie wszyscy, śpiewają Ci psalmy, bo wysłuchujesz modlitwy biednych”. 

Gregoriańskie kompozycje przyporządkowane do trzeciego wokalnego bloku 
wprowadzają w serce tajemnicy paschalnej – w tajemnicę męki, śmierci i zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa. Resp.-grad. Christus factus est pro nobis to nowotestamen-
talna doksologia wysławiającą pokorną wielkość Chrystusa i Jego miłość aż do ofiary 
krzyża. In. Resurrexi jest wołaniem zwycięskiego Jezusa: „zmartwychwstałem, żyję 
na wieki i to zwycięstwo jest również Twoim udziałem”. I wreszcie of. Iubilate Deo, 
będące podejmowaną przez Kościół pieśnią uwielbienia za wielkie dzieła Boga doko-
nujące się w historii i życiu każdego człowieka.

Kończąca Misterium ant. Salve Regina stanowi odwołanie do Matki Bożej – naj-
pewniejszej przewodniczki po drogach zbawienia. Interludia, pełniące rolę instru-
mentalnych wstawek, nie tylko symetrycznie porządkują konstrukcję utworu, ale 
nabierają również znaczenia teologicznego, wyznaczając cezury między poszczegól-
nymi okresami życia Jezusa.

Misterium Christi Sławeckiego zawiera utwory reprezentujące wszystkie okresy 
liturgiczne i różne części proprium missae: po trzy intority i offertoria, dwa śpiewy 
komunijne, jedno Resp.-grad. i jedną antyfonę. Pod względem uporządkowania mo-
dalnego czterokrotnie pojawia się modus I, dwukrotnie V, jednokrotnie III, IV, VII 
i VIII; kompozytor pominął modusy II i VI. Wymienione zależności prezentuje po-
niższa tabela:

Tytuł Źródło tekstu Forma Formularz liturgiczny Modus

Rorate caeli desuper Iz 45,8;  
V.: Ps 18,2

Introit IV Niedziela Adwentu I

Ave Maria  
& Quomodo

Łk 1,28.42 Offertorium  
cum verso

IV Niedziela Adwentu;
teksty wspólne o NMP

VIII

Puer natus est nobis Iz 9,6; 
V.: Ps 97,1

Introit Narodzenie Pańskie, 
Msza w dzień

VII

Quinque prudentes Mt 25,4.6 Communio XXXII Niedziela Zwykła 
oraz teksty wspólne  
o dziewicach i męczennicach

V

Videns Dominus J 11,33.35.43.44.53 Communio V Niedziela Wielkiego Postu I

Sperent in Te Ps 9,11.12.13 Offertorium IX Niedziela Zwykła III

Christus factus est  
pro nobis

Flp 2,8; 
V.: Flp 2,9

Responsorium-
graduale

Niedziela Palmowa V

Resurrexi Ps 138,18.5.6 
V.: Ps 138,1.2

Introit Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego,  
Msza w dzień

IV

Iubilate Deo Ps 65,1.2.16 Offertorium V Niedziela Wielkanocna I
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Salve Regina Przypisywana  
św. Hermanowi 
Contractusowi 
z Reichenau

Antyfona Liturgia godzin – kompleta I

Tabela 2. Misterium Christi – zestawienie części gregoriańskich.

Zaimplementowanie do Misterium utworów gregoriańskich w czystej, niezmie-
nionej postaci determinuje wykonawców do przestrzegania semiologii, która – jak to 
określił w swoim testamencie ojciec współczesnych badań nad śpiewem gregoriań-
skim, benedyktyński zakonnik Eugène Cardine – „jest bramą do poznania fenome-
nu śpiewu gregoriańskiego, dlatego wypada pozwolić jej działać w pełnej wolności. 
Każdy, nawet drobny sprzeciw mógłby bowiem zniszczyć lub zafałszować interpreta-
cję!”14. Tym samym wskazuje raczej na wąski, wyspecjalizowany w tej dziedzinie krąg 
wykonawców.

Jeżeli neumy15 obrazują (a  niekiedy dosłownie ilustrują) muzyczną interpreta-
cję słów i zdań liturgicznego tekstu, semiologia prowadzi dalej i głębiej – odczytuje 
symboliczny kod zawarty w cheironomicznym zapisie, ukazując jego bogactwo zna-
czeniowe; jednocześnie wyprzedza aspekt wyłącznie interpretacyjny, intelektualny, 
kierując na drogę żarliwej, intymnej modlitwy. „Zakorzenia się w  mocnym grun-
cie, jakim są pierwsze zapisy muzyczne, i niczym drzewo rozpościera swoje gałęzie 
w przestrzeniach bardziej obiecujących”16. Semiologia pokazuje, że ta sama neuma 
nie musi być śpiewana w ten sam sposób, ponieważ zależy od funkcji i kontekstu, 
w jakim się pojawia. Respektuje prawo elastyczności czasu sylabicznego, co oznacza 
podporządkowanie czasu trwania poszczególnych dźwięków melodii czasowi po-
trzebnemu do komunikatywnego wypowiedzenia sylaby. We fragmentach melizma-
tycznych zwraca uwagę na usystematyzowanie ich wewnętrznej struktury, czyli tzw. 
artykulację, gdyż idee muzyczne mogą ujawniać się także „poza” i „ponad” słowem17. 
Semiologia gregoriańska „pozwala cofnąć się do początku albo przynajmniej do hi-

14 E. Cardine, Granice semiologii w śpiewie gregoriańskim, „Studia Gregoriańskie” 6 (2013): Dom 
Eugène Cardine in memoriam, s. 20.

15 Por. M. Sławecki, Główne aspekty śpiewu gregoriańskiego, w: B. Herman (red.), Monodia, 
Warszawa 2008, s. 146–164; A. Turco, Neuma i modus, cz. I, „Studia Gregoriańskie” 4 (2011), s. 12-31.

16 E. Cardine, Granice semiologii, s. 13.
17 Dwa główne prawa rządzące śpiewem gregoriańskim: prawo elastyczności czasu sylabicznego 

i  prawo artykulacji neumatycznej przybliża Nino Albarosa, zob. tenże, Śpiew gregoriański dzisiaj, 
w:  M  Sławecki (red.), Liber vigrensis, s. 125. M. Sławecki, wyjaśniając fenomen artykulacji neu-
matycznej, pisze: „Artykulacja rytmiczna w śpiewach w stylu sylabicznym to nic innego jak stosunek 
sylab (dźwięków) do tekstu (melodii). Pewne sylaby mają uprzywilejowane miejsce, inne natomiast 
są podporządkowane. Uprzywilejowane są sylaby toniczne (na które przypada akcent główny słowa) 
i sylaby finalne. Dzięki artykulacji sylaby finalnej słowo jest zaokrąglone i zyskuje autonomię. Sylaby 
toniczne tworzą pewien rodzaj napięcia, sylaby finalne zaś rozluźnienia i odprężenia. Rytm werbalny 
jest niczym innym jak nieustannym następowaniem po sobie momentów napięcia i  odprężenia”. 
M. Sławecki, Grupowanie neumatyczne i artykulacja w śpiewie gregoriańskim, w: J. Bramorski (red.), 
Musica Sacra 7, Gdańsk 2011, s. 78.
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storycznego czasu powstawania śpiewu gregoriańskiego, zbliżonego bardzo do jego 
początku, a tym samym kładzie podwaliny interpretacyjne, to znaczy: pośredniczy 
pomiędzy tekstem liturgicznym, obdarzonym melodią, a jego realizacją w śpiewie”18.

W  pozornie prostym sposobie notacji śpiewu gregoriańskiego zawarta została 
wysublimowana świadomość teologiczno-artystyczna średniowiecznych kompozy-
torów liturgicznej muzyki. Fundamentem, początkiem i końcem melodii jest słowo. 
Ponieważ „melodia stanowi ciało dźwiękowe, w środku którego słowo się wciela; cia-
ło rezonujące, przez które dźwięczy słowo”19, jedynym możliwym sposobem pozwa-
lającym na oddanie sensu i charakteru słowa jest uwolnienie melodii z ograniczeń 
rytmicznych. Michał Sławecki zauważa: „Znaki neumatyczne zostały wymyślone 
w sposób tak genialny, że dzisiaj wydają się najlepszym i  jedynym sposobem zapi-
su śpiewu niemenzuralnego, którego rytm tworzony jest przez nieustanny przepływ 
tekstu, a same neumy uwypuklają sens tego tekstu. Nie można więc tego rytmu w ża-
den sposób zmierzyć, usystematyzować, ani wtłoczyć w żadne ramy”20.

Próbę zbliżenia się do niemenzuralnego sposobu deklamacji tekstu Sławecki 
podjął także w warstwie instrumentalnej, na co wskazują zastosowane w partyturze 
określenia, m.in.: senza misura lub quasi senza misura, senza tempo, ad libitum, lento 
molto quieto, lentissimo, molto lento e misterioso, lento e maestoso, tristemente, czy 
grupa terminów typu: a tempo, poco a poco allargando, accelerando, ritenuto molto.

Każda struktura modalna utworu skomponowanego w klasycznym okresie roz-
woju śpiewu gregoriańskiego posiada wyraźnie określony, niepowtarzalny charakter 
(etos). Jest on determinowany przez czynniki, które jednocześnie klasyfikują wybra-
ne układy dźwięków, jako przynależące do odpowiedniego modusu. Najważniejsze 
spośród tych elementów warunkowane są przez21: dźwięk finalny wraz z otoczeniem 
interwałowym (tj. podłoże skalarne); bezwzględną wysokość wykonywanego śpiewu 
(ta sama struktura modalna inaczej położona posiada inny charakter); tempo śpie-
wu; sposób rozwoju i sieć powiązań melodii (motywy i formuły); oddalenie od siebie 
głównych stopni modalnych; stabilność bądź niestabilność (wówczas tendencje do 
modulowania) struktury modalnej. Konotacja modalna stopni strukturalnych i or-
namentalnych pozostaje w ścisłej relacji z tekstem literackim, zgodnie ze znaczeniem 
poszczególnych słów w zdaniu22.

Fragmenty instrumentalne Misterium Christi Sławeckiego zdeterminowane są 
przez porządek modalny i jego estetykę. W niemal wszystkich częściach harmoniczna 

18 J.B. Göschl, Jedność w  wielości: podstawy interpretacji śpiewu gregoriańskiego, „Studia Gre go-
riańskie” 4 (2011), s. 74.

19 Tamże, s. 83.
20 M. Sławecki, O śpiewie gregoriańskim, s. 160.
21 Por. R. Bernagiewicz, Etos modi gregoriańskich. Teoria czy rzeczywistość?, w: M. Kierska-

Witczak (red.), Psalate synetos 1. Wybrane zagadnienia akompaniamentu liturgicznego, Wrocław 2012, 
s. 15; B. Sawicki, Chorał gregoriański śpiewem liturgicznym Kościoła, „Studia Gregoriańskie” 2 (2009), 
s. 59–60.

22 Zob. A. Turco, Neuma i modus, s. 14.
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podstawa – dźwięki w basie (pojedyncze lub podwójne) albo plamy akordowe, na tle 
których pojawia się temat – oparta jest na stopniach strukturalnych danego modusu. 
Przykład połączenia obu tych rozwiązań stanowi in. Rorate caeli: osadzone w modal-
nym kontekście dominantowo-tonicznym eksponowanym w basie (tylko dwukrotnie 
pojawia się tercja modalna), natomiast grany na II manuale akord z kwintą modalną, 
prezentujący ornametnalne stopnie modalne (subtonikę, tercję i kwartę modalną), 
stanowi tło dla prowadzonego imitacyjnie tematu (I manuał).

Przykład 2. Misterium Christi, II. Rorate caeli, t. 1–8.

Podobny pomysł występuje w środkowej części of. Iubilate: podstawowe stopnie 
modalne znajdują się w basie, natomiast w manuale miękkie (ośmiostopowy flet), 
barwne plamy akordowe z alterowanymi dźwiękami skali (zob. przykład 3).
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Przykład 3. Misterium Christi, VI. Iubilate Deo, t. 11–16.

W pierwszym organowym fragmencie ant. Salve Regina podstawą jest tonika mo-
dalna w pedale, najwyższy głos krzykliwie eksponuje temat (mixtura solo, ósemki 
staccato przedzielane pauzami), natomiast wypełnienie harmoniczne tworzy ciąg 
akordów w drugim przewrocie przesuwających się względem siebie w stosunku se-
kundowo-tercjowym (zob. przykład 4). 
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Przykład 4. Misterium Christi, VII. Salve Regina, fragm.

Struktura i harmonia instrumentalnych fragmentów nawiązuje, odsyła wręcz do 
duchowych treści. Po natarczywym, tęsknym Rorate rozbłyska jakby światło zbawie-
nia; nadzieja, która zaczyna stawać się spełnieniem (of. Ave Maria), odzwierciedlona 
jest przez pastelowe barwy organów i figury ilustracyjne, charakterystyczne również 
dla gregoriańskiej wersji tego ofertorium (triole w manuale przypominają skrzydła 
anioła – zabarwienie modusa dźwiękami es i b, na ich tle w pedale pojawia się frag-
ment tematu identyfikujący utwór, wysoko brzmiący ze względu na użycie głosu 
dwustopowego).

Przykład 5. Misterium Christi, II. Ave Maria, t. 5–10.

Po kontemplacyjnym of. Ave Maria zmienia się charakter. Pastoralnemu charak-
terowi wstępu poprzedzającego in. Puer natus est nobis (z pobrzmiewającym nawo-
ływaniem i muzykowaniem pasterzy) przeciwstawione zostały dwie wstawki z ukry-
tym w długich nutach cantus firmus wersu mówiącego o władzy spoczywającej na 
ramionach nowo narodzonego Dzieciątka (zob. przykład 6). 
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Przykład 6. Misterium Christi, III. Puer natus est, t. 18–35.

Prezentacja niemal całej antyfony (z pominięciem jednego wersu, nie wpływają-
cego na teologiczne znaczenie) bardzo wyraźnie przejmuje odcinkowe uporządko-
wanie modalne (kreski taktowe tożsame są z divisio maior i minor gregoriańskiego 
utworu): (1) Puer natus est nobis, (2) et Fílius datus est nobis (3) cujus impérium su-
per húmerum ejus (-) et vocábitur nomen ejus (4) magni consílii Angelus23. Co więcej 
– poprzez zabiegi rytmiczne kompozytor poniekąd ilustruje rysunek i  rytm neum 
(4 wers: torculus ritorto–quilisma–torculus kadencyjny).

23 Źródło: GN 28.
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Przykład 7. Misterium Christi, III. Puer natus est, wstęp i fragm. In. Puer natus est, GN 28.

Wyraźny kontrast występuje także w kolejnym bloku – między niezwykle tajem-
niczym co. Videns Dominus a pogodnym w charakterze of. Sperent in te. Communio, 
dotyczące ewangelicznego fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, zostało potraktowane 
niemal ilustracyjnie: dyskretna prezentacja tematu pojawia się na tle „łkających” triol, 

Przykład 8. Misterium Christi, IV. Videns Dominus, t. 1.

natomiast wers odpowiadający poleceniu Jezusa: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz” 
(J 11,43) został wyraźnie wyeksponowany za pomocą kwintowego pochodu przecho-
dzącego przez kolejne głosy. Po części chóralnej utworu pojawia się jedyne w całym 
Misterium organowe podsumowanie podtrzymujące klimat nierealności, tajemnicy, 
by z niej wyprowadzić pastoralny motyw zaufania (zmodyfikowany przez kompozy-
tora motyw inicjalny) of. Sperent in te – Temu, który wskrzesza, można zaufać; dla 
tego, kto ufa i kocha, Jego jarzmo jest słodkie, a ciężar lekki.

Interludium przechodzące attaca we wstęp do resp.-grad. Christus factus est pro 
nobis nacechowane jest retoryką. Już początkowy katabatyczno-anabatyczny zwrot 
melodyczny komentuje niejako istotę misji Jezusa Chrystusa: zstępujący od Ojca, 
skierowany ku wypełnieniu Jego woli, podejmuje drogę krzyżową z miłości do czło-
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wieka (zmniejszone i zwiększone odległości + imaginatio crucis w podstawie akor-
dowej). Napięcia melodyczno-harmoniczne, przewijanie się przez całe interludium 
figury imaginatio crucis z  powracającym motywem początkowym rozpatrywane 
w kontekście duchowego przesłania fragmentu, odpowiadają zmaganiom Chrystusa 
w Ogrójcu, zakończonym akceptacją woli Ojca i zgodą na krzyż (rozjaśnienie modal-
ne bezpośrednio wprowadzające w chóralną część utworu).

Przykład 9. Misterium Christi, V-VI. Interlutium – Christus factus est, t. 1–14.

Nośny temat poprzedzający in. Resurrexi (zdwojone akordy w drugim przewrocie 
i stopniujący napięcie ruch basu) powraca w diminucji jako wyraźny motyw uwiel-
bienia (od strony teologicznej obrazujący życie w perspektywie zmartwychwstania), 
integrując również kolejne utwory: of. Iubilate Deo i ant. Salve Regina. 
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Przykład 10. Misterium Christi, VI. Resurrexi, t. 19–23 = Iubilate, t. 1–5.

Odcinkowe rozczłonkowanie głosu zwycięskiego Chrystusa: „Zmartwychwsta-
łem i  jestem z  Tobą, alleluja”, przeplatane wstawką resurrexi, wskazuje na źródło 
chrześcijańskiej wiary i nadziei, wyrażającej się poprzez uwielbienie. Wieńczący Mi-
sterium Christi, następujący bezpośrednio po ant. Salve Regina, Epilog również po-
siada triumfalny, fanfarowy charakter.

Przykład 11. Misterium Christi, Epilog, fragm.

Dwukrotne przeprowadzenie tematu Salve Regina z zastosowaniem zmiany trybu 
przypieczętowuje uroczysty nastrój, kierujący ku dziękczynieniu Bogu za dar odku-
pienia.

Charakterystyczną cechą Misterium Christi Sławeckiego jest uporządkowanie for-
malne i budowa odcinkowa, przejawiające się w każdym z utworów. Często mamy 
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do czynienia z  kilkutaktowym wstępem (lub powracającą częścią A), po którym 
występują przekształcenia wybranych motywów danej kompozycji (niekiedy, np. 
w przypadku in. Puer natus est nobis, nakładających się na siebie, czasami – fragmen-
ty stanowiące część B) i coda, bezpośrednio wprowadzająca w następujący po niej 
fragment chóralny. Nino Albarosa przestrzegał, że „w chorale gregoriańskim, który 
jest muzyką liturgiczną, nie można pozwolić sobie na interpretację, która sprzeciwia 
się funkcji chorału”24; warstwa skomponowana przez Sławeckiego organicznie ko-
reluje z estetyką średniowiecznego wzorca, utrzymując specyficzny dla niego rodzaj 
emocjonalnego i duchowego ukierunkowania.

W częściach organowych kompozytor wykorzystuje skale pozbawione napięć wy-
nikających z  zestawienia przeciwstawnych relacji konsonansowo-dysonansowych.
Harmonika u Sławeckiego staje się wypadkową wszystkich elementów dzieła, które 
współdziałając, tworzą charakterystyczny klimat brzmieniowy. Tercjowo-sekundowe 
pochody, barwne plamy akordowe, nakładany na nie często pochód kwart równole-
głych wskazują na dążenia kompozytora ku – chciałoby się powiedzieć za Olivierem 
Messiaenem – „harmonii naturalnej, prawdziwej, jedynej, rozkosznie pięknej z na-
tury rzeczy, upragnionej przez melodię i wywodzącej się z niej, odwiecznie w niej 
istniejącej – czekającej na uzewnętrznienie. Wiedząc, że muzyka jest językiem, po-
starajmy się, aby najpierw «przemówiła» melodia. Melodia stanowi punkt wyjścia. 
Niechże pozostanie niezależna! Nasze najbardziej nawet złożone rytmy i harmonie 
nie są w stanie zmusić jej do pójścia w swe ślady – przeciwnie, podporządkowują się 
jej jak wierne służki; zwłaszcza, że harmonia pozostanie zawsze tą «prawdziwą», tą, 
która jest utajona w melodii i zawsze z niej się wywodzi. (…) Poszukujemy muzyki 
mieniącej się barwami, dostarczającej słuchaczom niezwykłych doznań. Jednocze-
śnie ta sama muzyka powinna wyrażać uczucia szlachetne (a zwłaszcza najszlachet-
niejsze ze wszystkich – uczucia religijne pobudzane przez teologię i prawdy naszej 
wiary katolickiej)”25.

Misterium Christi Michała Sławeckiego niezaprzeczalnie osadzone jest w praktyce 
chorałowego fondamento. Słynny propagator odnowy śpiewu gregoriańskiego, o. Jo-
seph Gajard, mówił, że „śpiew gregoriański: to «śpiew wieków», bo słychać w nim 
echo formuł modlitewnych starożytności i  średniowiecza, które nie przestały być 
czytelne i bardzo potrzebne także i dzisiaj; jest to «śpiew Kościoła»: jest to modlitwa 
Kościoła zachodniego w najbardziej mistycznej i sakralnej formie, o niewyobrażal-
nym poziomie wewnętrznych napięć ukrytych w prostych interwałach. (…); jest to 
«śpiew duszy» – tutaj kategorie materialnych określeń nie uchwycą tej rzeczywisto-
ści”26. W śpiewie gregoriańskim piękno i modlitwa stają się jednością. Zaraz po nim 
najstarszą córką liturgii można nazwać muzykę organową. Świadome połączenie obu 

24 N. Albarosa, Rozwój interpretacji semiologicznej chorału gregoriańskiego, „Studia Gregoriańskie” 
1 (2008), s. 18.

25 O. Messiaen, Technika mojego języka muzycznego, „Res Facta” 7 (1973), s. 136.
26 A. Ogrodzińska, Rola opactwa w Solesmes w odnowie śpiewu gregoriańskiego, w: M. Sławecki 

(red.), Liber vigrensis, s. 156.
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stylistyk, z  twórczym wykorzystaniem drzemiącego w  nich potencjału, przyniosło 
propozycję zakorzenioną w tradycji, a jednocześnie prowadzącą ku nowym muzycz-
nym horyzontom. Cytując za Stanisławem Dąbkiem: „Chorał gregoriański jako rozu-
miane najszerzej fondamento wielogłosowej muzyki religijnej, tworzy wielowiekowe, 
wyraźne continuum”; tym samym kompozycja Sławeckiego jednoznacznie wpisując 
się w owo continuum, w pełni odzwierciedla przywołane wcześniej hasło: „siła trady-
cji, smak nowości”. 

SUMMARY

MYSTERIUM CHRISTI FOR GREGORIAN CHOIR AND ORGAN (2012)
BY MICHAŁ SŁAWECKI AS AN EXAMPLE OF CHORAL FONDAMENTO

Mysterium Christi for Gregorian choir and organ (2012) by Michał Sławecki was 
composed for the final concert of the 26th Organ Conversatory in Legnica. We can 
call it a distinguishing artistic mark of the composer, because it reflects his education, 
specialization and interests (composition, sacred music and the Gregorian chant). 
The work is based on a tradition and a practice of the Gregorian chant: choral parts 
were drawn in crudo Graduale Novum, organ parts come from the composer’s inven-
tion. The main role of Gregorian chant used in the composition situates the work in 
the practice of choral fondamento.


