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HISTORIA REDAKCJI NOWEGO WYDANIA 
NIEMIECKIEGO ŚPIEWNIKA 

I MODLITEWNIKA GOTTESLOB 
WRAZ Z OPISEM MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH1

WPROWADZENIE
W pierwszą niedzielę Adwentu 2013 r., czyli wraz z dniem 1 grudnia tegoż roku, 

we wszystkich diecezjach niemieckich, austriackich, a  także częściowo w Szwajca-
rii i Włoszech (Południowy Tyrol), weszło do użycia nowe wydanie modlitewnika 
i śpiewnika Gotteslob. Zastąpiło ono pierwsze wydanie, które ukazało się w 1975 r. 
i które przez 38 lat służyło jako pomoc w praktykowaniu życia religijnego, stając się 
również wzorem dla opracowań innych śpiewników liturgicznych. Jednak z biegiem 
lat zauważono potrzebę odnowienia pod względem tekstów modlitw prywatnych i li-
turgicznych, a przede wszystkim pod względem repertuaru śpiewów.

Prace nad nową redakcją trwały ponad 10 lat. Wraz z wprowadzeniem nowego 
modlitewnika i śpiewnika opracowano i wydano cały szereg różnego rodzaju opra-
cowań muzycznych śpiewów zawartych w nowym Gotteslob, które są cenną pomocą 
dla muzyków kościelnych, zaangażowanych w pracy parafialnej. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prac redakcyjnych oraz proce-
su wprowadzenia nowego wydania Gotteslob, nie zaś ocena merytoryczna tekstów 
i śpiewów w nim zamieszczonych czy też opracowań harmonicznych lub aranżacji 
wydanych jako pomoc do niego. Opisanie historii redakcji nowego modlitewnika 
i śpiewnika oraz wydanych pomocy może posłużyć jako wzór dla prac związanych 
z redakcją nowego wydania ogólnopolskiego Śpiewnika liturgicznego, czego podjęło 
się Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych. 

1. ZAMYSŁ OPRACOWANIA NOWEGO WYDANIA GOTTESLOB
Już w kilka lat po ukazaniu się pierwszego wydania Gotteslob, szczególnie w pra-

cach komisji przygotowujących liturgię w czasie znanych w tradycji niemieckiej spo-
tkań katolików organizowanych przez Centralny Komitet Katolików Niemieckich 
(Zentralkomitees der Deutschen Katholiken – ZdK) pod nazwą Katholikentag, zauwa-
żono pewien „kryzys” repertuaru znajdującego się w wydaniu z 1975 r. W odczuciu 
organizatorów repertuar ten okazywał się niewystarczający i nieodpowiadający po-
trzebom czasu. Tak było m.in. w przypadku spotkań organizowanych w latach 80., 

1 Zamieszczony tekst jest skróconą wersją artykułu, który ukaże się w półroczniku „Liturgia Sacra”.
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m.in. w  Düsseldorfie (1982). Wydano wtedy specjalny zeszyt, zawierający śpiewy 
na tę okoliczność, pod nazwą Unterwegs, którego wydrukowano 200 tys. egzempla-
rzy. Podobne działania towarzyszyły następnym spotkaniom, m.in. w  Monachium 
(1984), Akwizgranie (1986) i Berlinie (1990)2. Tak rodziła się powoli tradycja opraco-
wywania zbiorów śpiewów, które przekazywano sobie w diecezjach jako owoc wspól-
nego dorobku. W 1994 r. podczas spotkania w Dreźnie w przygotowanym zbiorze 
zamieszczono tylko 40 śpiewów, przede wszystkim pieśni, zaczerpniętych z modli-
tewnika i śpiewnika Gotteslob, a 172 śpiewy były zaczerpnięte już z innych, nowych 
opracowań. Wydana publikacja oprócz wymienionych śpiewów zawierała także tek-
sty modlitw i liturgii godzin. Ukazała się ona w liczbie prawie 250 tys. egzemplarzy. 
Do tego zbioru wydano także opracowanie organowe pod nazwą Orgelbuch, a także 
nagranie śpiewów na płycie CD3. 

Dodatkowym elementem, który prowadził do nieuchronnej reformy modlitewni-
ka i śpiewnika Gotteslob, były nowe wydania w ramach tzw. dodatków diecezjalnych, 
co wynikało z konkretnych potrzeb pastoralno-liturgicznych diecezji. Tak było np. 
w przypadku diecezji Pasawa, Würzburg, Trewir i Monachium. Stale poszerzała się 
liczba zamieszczanych pieśni, które czasami były zapożyczone z tradycji sąsiednich 
diecezji. Dodatkowym argumentem za zmianami była potrzeba otwarcia się na inny 
rodzaj śpiewów ze względu na udział młodzieży w życiu Kościoła. Wiąże się to bez-
pośrednio z uroczystością pierwszokomunijną i bierzmowaniem. Chodziło o speł-
nienie podstawowej zasady: wszyscy muszą śpiewać4.

Po kilkudziesięciu latach funkcjonowania omawianego modlitewnika i śpiewnika 
od czasu do czasu pojawiała się krytyka pewnych elementów opracowania z 1975 r. 
W gronie osób odpowiedzialnych za muzykę i w gronie duszpasterzy coraz częściej 
krytykowano (choć trzeba zaznaczyć, że była to tzw. krytyka pozytywna) owo zde-
rzenie pomiędzy ideałem a praktyką, m.in.: ograniczoną możliwość wyboru pieśni, 
niewystarczającą liczbę tekstów bardziej odpowiadających teologii liturgii, brak ja-
snego kryterium podziału śpiewów, pewne zamknięcie melodyczne i muzyczne ogra-
niczające się do ustalonego, statecznego charakteru śpiewów, ideału modalnego itd., 
a w końcu stawiano sobie pytanie, czy ma to być śpiewnik tylko dla parafii, skoro 
stwarza określone trudności w doborze śpiewów, czy też dla osobistego życia wiary 
chrześcijanina5. Wobec takich dyskusji coraz bardziej dojrzewała myśl o potrzebie 
opracowania nowego modlitewnika i śpiewnika. Stawiano sobie podstawowe pyta-
nia: o cel nowego wydania, o jego funkcje, o to, czy ma to być śpiewnik tylko kościel-
ny (niejako „bank danych”), zbiór wszystkich śpiewów Kościoła, czy także modli-

2 Por. W. Bretschneider, Das Katholikentag-Liederheft „Unterwegs” und seine Vorgähger, w: 
H. Kurzke, A. Neuhaus (red.), Gotteslob-Revision. Probleme, Prozesse und Perspektiven einer 
Gesangbuchreform, Tübingen 2003, s. 129–135.

3 Tamże, s. 133–134.
4 Por. H.W. Schmitz, Das neue Gesangbuch kommt. Kommt auch eine neue GesangbuchART?, w: H. 

Kurzke, A. Neuhaus (red.), Gotteslob-Revision, s. 143.
5 Tamże, s. 146–149.
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tewnik domowy. Czy jego przeznaczenie ma być indywidualne czy wspólnotowe? Te 
dwa modele bowiem brano pod uwagę. Ostatecznie cel sformułowano nastepująco: 
ma to być kościelny śpiewnik, a zarazem modlitewnik domowy, który będzie łączył 
„stare” z „nowym”6.

Dodatkowym elementem, inspirującym do zmian, było wydanie w 1993 r. nowego 
opracowania śpiewnika ewangelickiego pod nazwą Evangelische Kirchengesangbuch 
(EKG), w którym zrealizował się zamysł uczynienia ze śpiewnika także modlitewni-
ka, który będzie służył w życiu codziennym. W śpiewniku tym m.in. uwydatniono 
pod względem muzycznym i  repertuarowym podział na śpiewy wyrastające z  tek-
stów biblijnych i z tekstów poetyckich oraz wprowadzono niektóre śpiewy pochodzą-
ce z ekumenicznej wspólnoty z Taizé7. 

Konsekwencją dyskusji prowadzonych w gronie osób odpowiedzialnych za dzie-
ło muzyczne w  Kościele niemieckim była konferencja naukowa zorganizowana 
w dniach 20–22 września 2001 r. w Trewirze pod patronatem Reinharda Marxa – 
ówczesnego biskupa Trewiru, obecnego arcybiskupa Monachium, poświęcona wła-
śnie reformie śpiewnika Gotteslob8. Wspominana konferencja i poruszane w czasie 
jej trwania tematy otworzyły powoli drogę do szerokiej dyskusji, która ostatecznie 
doprowadziła do konkretnych decyzji powziętych przez Episkopaty krajów niemiec-
kojęzycznych. 

2. HISTORIA PRAC REDAKCYJNYCH NAD NOWYM WYDANIEM
Formalną decyzję dla podjęcia prac redakcyjnych nad nowym wydaniem Gotteslob 

podjęła Konferencja Episkopatu Niemiec we współpracy z Konferencją Episkopatu 
Austrii oraz biskupami Bozen i Brixen już w 2001 r., powołując w ramach komisji li-
turgicznej Episkopatu Niemiec podkomisję ds. wspólnego modlitewnika i śpiewnika 
(projekt nazwano roboczo: Gemeinsames Gebet- und Gesangbuch [GGB]), na czele 
której stanął Friedhelm Hofmann – ówczesny biskup pomocniczy diecezji koloń-
skiej, od 2004 r. biskup Würzburga. 6 kwietnia 2002 r. odbyło się w Kolonii pierwsze 
spotkanie podkomisji, w którym wzięli udział: bp Egon Kapellari z Grazu, bp Alois 
Kothgasser z Salzburga, bp Ludwig Schick z Bambergu oraz bp Joachim Wanke z Er-
furtu. W ramach spotkania wyznaczono szerokie ramy konsultacji w parafiach na 
podstawie dotychczasowego doświadczenia pracy z Gotteslob i nakreślono wstępnie 
najważniejsze elementy czekające na opracowanie i  wymagające współpracy z  ko-
misją liturgiczną Episkopatu. W następstwie podjętych działań już w maju 2004 r. 
powołano 10 grup (komisji) roboczych, które rozpoczęły paralelnie prace i współ-
pracowały ze sobą przez kolejne lata. Należało do nich ponad 60 osób pochodzących 

6 Tamże, s. 150–153.
7 Por. Ch. Reich, Das Evangelische Gesangbuch (1993), w: H. Kurzke, A. Neuhaus (red.), Gotteslob-

Revision, s. 93–110.
8 W Trewirze od 1947 r. istnieje Instytut Liturgiczny (Liturgische Institut), który od 1989 r. funkc-

jonuje pod patronatem Konferencji Episkopatu Niemiec jako Niemiecki Instytut Liturgiczny (Deutsches 
Liturgisches Institut). Zob. http://www.liturgie.de/liturgie/ (6.12.2014).
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z Niemiec, Austrii i Południowego Tyrolu, ekspertów i praktyków z różnych dzie-
dzin: liturgistów, muzyków kościelnych, biblistów, teologów duchowości i pastorali-
stów. Podział ich zadań mieścił się w jednej z trzech podstawowych kategorii: śpiewy, 
teksty i  liturgia. Odnośnie do śpiewów powołano 4 grupy według gatunków: pie-
śni, chorał gregoriański, psalmodia oraz pomoce dla muzyków (m.in. harmoniczne 
opracowania akompaniamentów)9. Podobnie podzielono prace odnośnie do samych 
tekstów. I tak, jedna grupa zajmowała się tekstami modlitw, inna komentarzami bę-
dącymi odpowiedziami na współczesne pytania o wiarę i liturgię, jeszcze inna zajęła 
się tekstami liturgicznymi, gdzie oddzielono teksty związane ze przeżywaniem Mszy 
św. i  innymi sakramentami oraz sakramentaliami. Osobno pracowano nad liturgią 
godzin i nabożeństwami słowa Bożego, a jeszcze inna grupa skupiła się nad tekstami 
pozostałych nabożeństw10. Pierwsza próbna publikacja pojawiła się już w 2007 r. i roz-
poczęła fazę testu. Publikacja trafiła do 186 parafii w Niemczech, Austrii i Południo-
wym Tyrolu. Czas fazy próbnej obejmował okres od I Niedzieli Adwentu w 2007 r. do 
uroczystości Zesłania Ducha Świętego w 2008 r. Owocem przeprowadzonego testu 
miało być zebranie uwag na temat śpiewów, modlitw i tekstów. Zgodnie z planem, 
w 2008 r. zebrano uwagi dla ich przeanalizowania i podjęcia prac zmierzających do 
ostatecznego ukształtowania nowego wspólnego modlitewnika i śpiewnika. W sumie 
do komisji trafiło ponad 10 tys. odpowiedzi, uwag i  pytań. Oprócz uwag związa-
nych ze śpiewami, m.in. w kwestii konkretnych kompozycji, zachowanej akcentacji, 
sposobu zapisu, itd., napłynęły również uwagi na temat tekstów, a  także w kwestii 
zewnętrznej formy wydania i grafiki. Kwestia czytelności zapisu nutowego i zapisu 
melicznego dla śpiewów gregoriańskich mogła powodować pewne rozbieżności, ale 
wymagała maksymalnego ujednolicenia. Grupy robocze wykonały zatem wielką pra-
cę, która postępowała niemal z dnia na dzień. W międzyczasie podjęto także prace 
w 37 diecezjach, prowadzące do przygotowania tzw. dodatków diecezjalnych11.

Ważną częścią dyskusji nad kształtem przyszłego modlitewnika i  śpiewnika, 
może najważniejszą, była kwestia śpiewów. W  tym względzie zaszły duże zmiany. 
Podstawowy zbiór przejęty z poprzedniego wydania Gotteslob to najpierw 270 pieśni. 
Odważną kwestią było otwarcie się na nowe kompozycje i na tzw. kompozycje eku-
meniczne12. W pracach tych przejrzano aż 3 tys. pieśni i śpiewów, żeby dokonać wła-
ściwego wyboru13. W dyskusjach określano śpiewy odpowiednią kategorią: A (musi 

9 Por. F. Hofmann, Von der ersten Umfrage bis zum Start des Drucks, „Info Kirchenmusik” (2013), 
nr 1, s. 13–20. Czasopismo „Info Kirchemusik” wydawane jest w diecezji ratyzbońskiej i poświęcone 
muzyce kościelnej. Wymieniony tekst zawiera odpowiedzi bp. F. Hofmanna – przewodniczącego pod-
komisji Gemeinsames Gebet- und Gesangbuch Konferencji Episkopatu Niemiec, na pytania w sprawie 
nowego wydania modlitewnika i śpiewnika Gotteslob. 

10 Tamże, s. 14.
11 Tamże, s. 14–17.
12 Zob. F.K. Prassl, Gotteslob ante portas – Das neue Gotteslob steht vor der Tür, „Info Kirchenmu-

sik” (2014) nr 1, s. 11–19.
13 Zob. R. Mailänder, Die Lieder im neuen Gotteslob, „Info Kirchenmusik” (2014) nr 1, s. 20–23.
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koniecznie pozostać), B (powinna zostać) i C (może zostać, jeśli będzie miejsce). Taki 
sposób klasyfikacji pomógł przy ostatecznym wyborze śpiewów14. Odpowiedzialnym 
zadaniem była także kwestia przygotowania tekstów liturgicznych, związanych m.in. 
z  udzielaniem sakramentów świętych i  z  komentarzami do nich. Dla wielu osób 
lektura tekstów w  modlitewniku może być rodzajem „katechezy wprowadzającej” 
w przeżycie liturgii sakramentu. Podobnie wyglądała kwestia modlitw, gdzie chodzi-
ło o to, by nowy modlitewnik stał się także bardziej „rodzinnym narzędziem” w bu-
dowaniu wspólnoty Kościoła15. 

Całość nowego modlitewnika i śpiewnika była gotowa już w 2010 r. Przez kolejne 
2 lata (2011 –2012) trwały prace związane z korektą i wprowadzaniem różnego ro-
dzaju udoskonaleń. Po ukończeniu tych prac nowe wydanie Gotteslob było gotowe do 
zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu, co oficjalnie dokonało się w listopadzie 
2012 r.16 Wtedy też rozpoczęto druk. Warto nadmienić, że w zakończeniu prac posta-
nowiono pozostawić nazwę Gotteslob ze względu na jej dobrą tradycję z pierwszego 
wydania i pozytywną wymowę teologiczną. W pierwszym „rzucie” wydrukowano aż 
3,6 miliona egzemplarzy17, a decyzją Konferencji Episkopatu Niemiec modlitewnik 
wprowadzono jako obowiązujący wraz z  I  Niedzielą Adwentu 2013 r. Data wpro-
wadzenia nowego wydania modlitewnika i  śpiewnika nie była przypadkowa. Było 
to przecież w przededniu 50. rocznicy uchwalenia soborowej Konstytucji o liturgii. 
Z dniem wprowadzenia nowego wydania Gotteslob rozpoczęła się także jego sprze-
daż, zarówno dla wspólnot parafialnych (w formie tzw. egzemplarzy parafialnych), 
jak i dla wszystkich wiernych, ze zróżnicowanym kolorem okładek. Kwestia druku, 
podobnie jak w pierwszym wydaniu 1975 r., leżała w gestii poszczególnych diece-
zji z racji obecności 25 dodatków diecezjalnych18. W ten sposób pierwsze wydanie 
modlitewnika i  śpiewnika Gotteslob po 38 latach jego funkcjonowania odeszło do 
historii, a jego miejsce zajęło nowe wydanie.

 Gotteslob w nowym wydaniu otrzymał nową szatę graficzną łuków, m.in. nowe 
grafiki. Na okładce każdego wydania znajduje się symbol graniczny, niejako logo, 
składające się z trzech łuków. Symbol ten zaakceptowali biskupi niemieccy. Autorką 
logo jest artystka grafik Monika Bartholomé z Kolonii. Powszechnie logo jest odczy-

14 Tamże, s. 24.
15 Por. F. Hofmann, Von der ersten Umfrage bis zum Start des Drucks, s. 19–20.
16 Tenże, Statement von Bischof Dr. Friedhelm Hofmann beim Pressegespräch zum neuen Gotteslob. 

„Der Stammteil des neuen Gebet- und Gesangbuchs Gotteslob” in der Frühjahrs-Vollversammlung der 
Deutschen Bischofskonferenz am 20. Februar 2013 in Trier, „Info Kirchenmusik” (2013), nr 1, s. 21–22.

17 W podanej liczbie wydrukowanych egzemplarzy znajduje się także część przeznaczona dla Ko-
ścioła w Austrii (w liczbie 543 tys. egzemplarzy). Informację tę można znaleźć na stronie internetowej 
austriackiego instytutu liturgicznego w  Salzburgu (Österreichisches Liturgisches Institut). Zob. Fakten 
zum neuen „Gotteslob” – Österreichausgabe, http://liturgie.at/20130131Presse.pdf (8.12.2014).

18 Por. F. Hofmann, Von der ersten Umfrage bis zum Start des Drucks, s. 20.
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tywane jako współczesny symbol ukrzyżowanego lub zmartwychwstałego Chrystusa. 
Tymczasem w zamyśle artystki jest to symbol Trójcy Świętej19.

Głównym wydawcą zasadniczej części modlitewnika i śpiewnika jest, podobnie 
jak w wydaniu z 1975 r., katolickie wydawnictwo biblijne ze Stuttgartu (Katholische 
Bibelanstalt GmbH), ze względu na doświadczenie i zastosowany papier, tzw. „biblij-
ny”, czyli o wyjątkowej jakości. Poszczególne diecezje drukowały na własne potrze-
by w swoich wydawnictwach, co np. w przypadku diecezji ratyzbońskiej oznaczało 
skorzystanie z uznanego w świecie Verlag Friedrich Pustet. Wraz z wydrukowaniem 
i wprowadzeniem nowego wydania zaproponowano także cenę, kierując się tym, by 
nie utrudniała ona zakupu. Biskupi niektórych diecezji opowiedzieli się za tym, aby 
koszt najprostszego wydania Gottteslob (z małym drukiem i w prostej oprawie) nie 
przekraczał 20 euro20.

Warto jeszcze wspomnieć, że zanim z drukarni wyszły pierwsze numery nowe-
go Gotteslob, osoby zainteresowane, osoby zaangażowane, szkoły muzyki kościelnej, 
itd., otrzymali wydanie w formie segregatora, aby można było już opracować mate-
riały, które będą gotowe na moment powszechnego wprowadzenia nowego wydania 
modlitewnika i śpiewnika.

Wprowadzenie w  życie nowego wydania Gotteslob wymagało współdziałania 
wielu podmiotów i  szerokiej informacji. Dokonało się to w  środkach społecznego 
przekazu, a także na wspomnianej już stronie internetowej Niemieckiego Instytutu 
Liturgicznego (Deutsches Liturgisches Institut) w Trewirze21. 

3. WDRAŻANIE NOWEGO WYDANIA GOTTESLOB 
  NA PRZYKŁADZIE DIECEZJI RATYZBOŃSKIEJ
Jak zostało już wspomniane, nowe wydanie modlitewnika i śpiewnika Gotteslob 

weszło do użytku Kościoła w Niemczech wraz z I Niedzielą Adwentu 2013 r., czyli 
z dniem 1 grudnia. A więc w jednym momencie we wszystkich diecezjach, a w kon-
sekwencji we wszystkich parafiach, rozpoczęto korzystanie z nowego wydania. Jed-
nak początek okazał się nie taki, jak go zaplanowano, ze względu na trudności z bra-
kiem odpowiedniego papieru do druku. Tak było w przypadku diecezji ratyzbońskiej. 
Ostatecznie wydrukowano w sumie ponad 4 miliony egzemplarzy, które dochodziły 
sukcesywnie w początkach 2014 r. Jednak moment wprowadzenia tzw. nowego Got-
teslob był momentem przygotowanym22.

W  diecezji ratyzbońskiej z  inicjatywy ks. bpa Rudolfa Voderholzera, który rok 
wcześniej został ustanowiony biskupem Ratyzbony, zaprogramowano spotkania sta-
nowiące okazję do poznania nowego dzieła i możliwości jego wykorzystania. Tylko 

19 Por. [brak autora], Die Grafik auf der Titelseite des neuen Gotteslobs, „Info Kirchenmusik“ (2014) 
nr 1, s. 39.

20 Tamże, s. 24.
21 Zob. http://dli.institute/wp/tag/informationen-zum-gotteslob/ (6.12.2014).
22 Por. Ch. Dostal, [brak tytułu – tekst wprowadzający redaktora do wydania nowego numeru in-

formatora diecezjalnego dla muzyków kościelnych], „Info Kirchenmusik” (2013), nr 2, s. 3–6.
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w październiku i listopadzie 2013 r. odbyło się w diecezji ratyzbońskiej aż 12 spotkań 
diecezjalnych dla kapłanów, diakonów i pomocników pastoralnych. Chodziło o zna-
lezienie szerokiej akceptacji dla nowego wydania Gotteslob wśród osób bezpośred-
nio zaangażowanych w parafiach w pracę z nowym modlitewnikiem i śpiewnikiem. 
W czasie spotkań wygłoszono referaty na temat zawartości nowego wydania, a także 
ćwiczono już niektóre śpiewy, które się w nim, jako nowe, znalazły. Zaproponowano 
nawet spotkania we wspólnotach parafialnych.

Dodatkowym elementem, który zmobilizował całą diecezję do wytężonej pracy 
nad wprowadzeniem nowego wydania, było zorganizowanie w Ratyzbonie w dniach 
od 28 maja do 1 czerwca 2014 r. 99. spotkania katolików niemieckich (Katholikentag). 
Chodziło w tym przypadku o przygotowanie liturgii głównej celebracji z udziałem 
wielu wiernych, których jednak najwięcej, z racji miejsca celebracji, będzie pocho-
dziło właśnie z terenu diecezji ratyzbońskiej. Oprócz tego chodziło o przygotowanie 
liturgii dla około 100 innych liturgii celebrowanych przy okazji spotkania. Owe przy-
gotowania okazały się momentem pozytywnie mobilizującym.

Wprowadzenie nowego wydania modlitewnika i śpiewnika było ważnym wyda-
rzeniem dla osób zaangażowanych w posługę muzyczną w dekanatach i parafiach. 
Dlatego z myślą o nich również organizowano wieczorne spotkania w dekanatach, 
które dostarczyły praktykującym muzykom kościelnym okazji do lepszego poznania 
zawartości śpiewnika. Jednak muzyków kościelnych może bardziej niż sam śpiew-
nik interesowała kwestia nowego wydania akompaniamentów do jego śpiewów (tzw. 
Orgelbuch). Oprócz tego w związku z nowym Gotteslob ukazał się cały szereg mate-
riałów pomocniczych. Były to wprowadzenia organowe do śpiewów, opracowania 
łatwiejszych, 3-głosowych akompaniamentów (z myślą o  instrumentach manuało-
wych), opracowania chóralne, wyodrębnione śpiewy międzylekcyjne i  dodatkowo 
opracowania dla orkiestr dętych. W śpiewach przeznaczonych dla dzieci lub mło-
dzieży, z racji ich wykonywania na innych instrumentach klawiszowych niż organy 
i z częstym użyciem gitary, zamieszczono także symbole akordowe (tzw. chwyty gi-
tarowe), które mają pomóc w przygotowaniu muzycznym liturgii. Materiały wydane 
jako pomoc dla muzyków kościelnych zostaną omówione szczegółowo w  jednym 
z kolejnych punktów niniejszego tekstu.

Z myślą o muzykach kościelnych, czyli o praktykach, z racji zmiany numeracji 
śpiewów w stosunku do śpiewnika z 1975 r., przygotowano zestawienie w formie ta-
beli, które nazwano „konkordancją starego i nowego wydania Gotteslob”. Obejmowa-
ło ono 15 stron i było dołączone do informatora diecezjalnego dla muzyków kościel-
nych diecezji. W pierwszej kolumnie zapisano numer ze starego wydania, w drugiej 
kolumnie z nowego, zaś w trzeciej incipit (pierwsze słowa) danego śpiewu23. W ten 
sposób organista mógł szybko znaleźć w nowym wydaniu utwór, który znał z dotych-
czasowej wersji Gotteslob.

23 Zob. [brak autora], Konkordanz Altes und Neues Regensburger Gotteslob, „Info Kirchenmusik” 
(2014), nr 1, s. 40–54.
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4. NOWE GOTTESLOB – UKŁAD MATERIAŁU I FORMY WYDANIA
Wydanie dla diecezji ratyzbońskiej (wybrane przykładowo):

(Erz-)Bischöfen Deutschalnds und Östereichs und dem Bischof 
von Bozen-Brixen (red.), Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesang-
buch. Ausgabe für Diözese Regensburg, Regensburg 2013, ss. 1296; ISBN 
978-3-7917-2505-5 (wydanie standardowe); ISBN 978-3-7917-2511-6 
(wydanie z większym drukiem).

Układ nowego wydania Gotteslob zakłada podział na trzy główne części. Pierwsza 
część (nr 1–29.7) to „duchowe impulsy dla codziennego życia”. Zawiera ona podsta-
wowe modlitwy, modlitwy rodzinne łącznie z wieczorną modlitwą adwentową i wi-
gilią oraz z modlitwami przy stole. Druga część (nr 30–569) zawiera psalmy, śpiewy 
i litanie. Jest to część najobszerniejsza i najbardziej rozbudowana. Trzecia część (nr 
570–683) to liturgia sakramentów, liturgia godzin, nabożeństwo słowa Bożego i inne 
nabożeństwa24. Wszystkie te trzy części obejmują 960 stron. Od nr 700 rozpoczyna 
się materiał w ramach tzw. dodatków diecezjalnych. Przykładowo: materiał diecezji 
ratyzbońskiej obejmuje ponad 200 numerów (700–939). Zatem razem z dodatkami 
diecezjalnymi nowy wydanie Gotteslob liczy ok. 1300 stron. 

Mówiąc o numeracji, trzeba zaznaczyć, co zostało już wspomniane, że całość tek-
stów i śpiewów w nowym wydaniu Gotteslob otrzymała zupełnie nową numerację, 
całkowicie różną od numeracji z pierwszego wydania. Stąd pomocne było wydanie 
wspomnianej już „konkordancji” dla muzyków kościelnych, zawierającej informacje 
o nowym umiejscowieniu śpiewu, który znali z pierwszego wydania śpiewnika.

Nowe wydanie modlitewnika i śpiewnika Gotteslob, pomimo samodzielności wy-
dań poszczególnych diecezji, zostało edytorsko dopracowane jednolicie. Jak zakła-
dano, wydrukowano je w  dwóch formatach. Standardowe wydanie (z  tzw. małym 
drukiem) posiada wymiary 11,2 x 17 cm. Ukazało się ono w różnych formach kolo-
rystycznych, oddzielających najpierw wydanie dla kościołów, tzw. egzemplarze para-
fialne (kolor jasnoszary), a potem do użytku prywatnego ze zróżnicowanym kolorem 
okładek (najczęściej czarna, ciemnogranatowa lub czerwona,a w tzw. wydaniach ko-
munijnych zachowane były tradycyjne kolory: czarny i biały oraz złote boki). Okład-
ka również miała dwie formy, twardą oraz miękką, wykonaną z wykorzystaniem po-
włoki plastikowej, podobnie jak w pierwszym wydaniu z 1975 r.

Oprócz edycji w wielkości standardowej, wydrukowano także Gotteslob z więk-
szym drukiem. Jednak wydanie to jest tylko powiększeniem wektorowym standardo-
wej wielkości. A więc wydanie z większym drukiem niczym nie różni się od wydania 
standardowego, z wyjątkiem formatu i czcionki. Format wydania z większym dru-
kiem posiada wymiary 13 x 19,8 cm. Dla jednego i drugiego formatu istnieje możli-
wość zakupienia w księgarniach bezbarwnej okładki plastikowej.

Druk w nowym Gotteslob wykorzystuje dwa kolory czcionki – czarny i czerwony. 
Ten drugi służy pokreśleniu ważności tytułu, tekstu lub numeru. Na stronach spi-

24 Por. F. Hofmann, Statement von Bischof Dr. Friedhelm Hofmann beim Pressegespräch, s. 22–23.
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sów treści nastąpiła zmiana kolorów. Tło strony jest czerwone, a napisy są w kolorze 
białym. W ten sposób łatwo znaleźć poszczególne części modlitewnika i śpiewnika. 
Każdy z egzemplarzy ma wszyte trzy wstążeczki w  trzech kolorach, np. srebrnym, 
czerwonym i czarnym.

Na początku Gotteslob znajduje się spis treści odnoszący się do całej zawartości 
śpiewnika i modlitewnika, i wyrażony jest jedynie w numerach, a po nim znajduje 
się słownikowy wykaz materiału w ujęciu alfabetycznym. Jednak nowością wydania 
jest to, że na początku każdego działu znajduje się jeszcze jeden skrócony spis zawar-
tości. W przypadku pieśni będą to poszczególne kategorie podziału śpiewów. Takie 
samo rozwiązanie jest przyjęte w aneksach diecezjalnych. Jednak na końcu nowego 
wydania Gotteslob znajduje się alfabetyczny spis wszystkich pieśni i śpiewów. Zatem 
możliwość znalezienia odpowiedniego tekstu czy śpiewu jest uproszczona przez czte-
ry zamieszczone spisy i zestawienia.

Nowe wydanie zostało ubogacone grafiką inicjującą każdy dział. Jej autorką, po-
dobnie jak centralnego logo nowego wydania Gotteslob, jest wspomniana już koloń-
ska artystka grafik Monika Bartholomé. Oprócz tego nowe wydanie zawiera fotogra-
fie. Najpierw jest to fragment fresku Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej (pocz. 
XVI w.) przedstawiający stworzenie Adama, a potem fotografia krucyfiksu z Erb koło 
Euskirchen w diecezji kolońskiej, pochodzącej z ok. 1170 r. Każda z diecezji zazna-
czyła jeszcze inną fotografią początek dodatku diecezjalnego. Przykładowo: dla die-
cezji regensburskiej jest to fotografia katedry, a w wydaniu dla Kościoła w Austrii 
– wizerunek Madonny z Mariazell bez uroczystej szaty.

5. MATERIAŁY POMOCNICZE
Prowadzone przez ponad 10 lat prace nad wydaniem nowego Gotteslob i jego wej-

ście do użytku w grudniu 2013 r. stało się impulsem do opracowania całego szeregu 
pomocy muzycznych, które mają służyć muzykom kościelnym w powszechnym ko-
rzystaniu w parafiach z nowego wydania modlitewnika i śpiewnika. Ich opracowa-
nie było realizacją zamysłu kompleksowego przygotowania wejścia nowego wydania 
Gotteslob. Dzięki temu sam śpiewnik i opracowane materiały otrzymały w jednym 
momencie bardzo silną promocję. W  efekcie nowy Gotteslob można było niemal 
od momentu jego ukazania się zakupić razem z owymi materiałami, a także otrzy-
mać w księgarniach reklamy tych pomocy, które miały się ukazać później, jak np. 
opracowania dla orkiestr dętych, które planowano wydać dopiero jesienią 2014 r. 
Na reklamowych ulotkach rozdawanych w księgarniach zamieszczono podstawowe 
informacje o każdej z pomocy, a  także fotografie ich okładek oraz dokładne ceny. 
W  przypadku większości materiałów zastosowano upusty cenowe dla wszystkich, 
którzy te materiały zakupią do końca 2014 r. Upusty dotyczyły też opracowań chó-
ralnych, których cena zależała od liczby zakupionych opracowań, wg limitów: 10, 20, 
40 i 60 egzemplarzy. Wśród bezpłatnych materiałów reklamowych były też do wzię-
cia próbne wydania opracowań kilku wybranych śpiewów (Kostenfreie Probesätze) 
z tzw. łatwiejszego opracowania, by muzyk sam mógł przy instrumencie sprawdzić, 
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czy proponowane opracowania odpowiadają mu, czy nie. Odnośnie do niektórych 
pomocy, przede wszystkim wydanych w wydawnictwie Carus-Verlag w Stuttgarcie, 
można pobrać bezpłatnie odpowiednie aplikacje na smartfona dzięki zastosowanym 
kodom QR.

Materiały pomocnicze ukazały się w trzech wydawnictwach. Opracowania akom-
paniamentu dla części wspólnej zostały wydane we wspomnianym już wydawnic-
twie biblijnym w Stuttgarcie, a więc tam, gdzie wydano Gotteslob, a inne materiały 
– w uznanym i wspomnianym już wydawnictwie muzycznym Carus-Verlag Stuttgart 
GmbH & Co. KG, które od ponad 40 lat zajmuje się wydawaniem dzieł muzycznych25. 
Jeszcze inne materiały opublikowało także uznane wydawnictwo muzyczne Bärenre-
iter w Kassel. Materiały wydane w każdym z wydawnictw mają podobną, kolorową 
szatę graficzną i w podobny sposób są opracowane edytorsko. W kilku przypadkach 
do materiałów dołączone są płyty CD z pomocami i nagraniami. Tylko jedna z opisa-
nych dalej pomocy ukazała się w wydawnictwie Strube Verlag GmbH w Monachium.

Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze pomoce: najpierw służące orga-
nistom, następnie pomoce dla kantorów i  scholi, potem pomoce dla chórzystów, 
a wreszcie służące muzykom z zespołów instrumentalnych i orkiestr dętych.

5.1. Pomoce dla organistów
Cenną pomocą, jaką otrzymali muzycy kościelni przy okazji pierwszego wyda-

nia Gotteslob z  1975 r., był akompaniament organowy do wszystkich zamieszczo-
nych tam śpiewów pod nazwą Orgelbuch. Był on opracowany tradycyjnie w układzie 
4-głosowym i reprezentował średni poziom trudności, dzięki czemu był powszechnie 
używany przez muzyków kościelnych. 

Nowe wydanie Gotteslob otrzymało w  obecnym czasie już trzy, alternatywne, 
opracowania. Najpierw jest to akompaniament dla tzw. części wspólnej na wzór 
wcześniejszego Orgelbuch i osobno wydany akompaniament do aneksu diecezjalne-
go, co stanowi pewną całość i obejmuje wszystkie śpiewy zamieszczone w Gotteslob. 
Następnie została wydana propozycja ambitniejszych opracowań do wybranych pie-
śni autorstwa organistów katedralnych, a wreszcie wydano wersję akompaniamentu 
nazwaną light, czyli bardzo proste opracowania z możliwością włączenia dodatkowe-
go instrumentu, np. fletu. Każde z wymienionych opracowań zostanie poniżej krótko 
opisane.

5.1.1. Akompaniament organowy do części wspólnej

Katholischen Bibelanstalt, Stuttgart im Auftrag der (Erz-)
Bischöfen Deutschalnds und Östereichs und dem Bischof von 
Bozen-Brixen (red.), Orgelbuch zum Gotteslob, t. I, ss. 296, t. II, ss. 294, 
t. III, ss. 294, Stuttgart 2014; ISBN 978-3-460-42883-6.

25 Zostało założone w  1972 r. w  Stuttgarcie przez Güntera i  Waltraud Graulich jako wydawnic-
two muzyczne specjalizujące się w wydawaniu przede wszystkim muzyki wokalnej. Zob. http://www.
carus-verlag.com/index.php3?BLink=AboutUs (9.12.2014).
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Podstawową pomocą dla korzystania w parafii z nowego wydania modlitewnika 
i śpiewnika Gotteslob jest akompaniament organowy, tzw. Orgelbuch, który otrzymał 
tytuł: Gotteslob Orgelbuch. Ukazał się on w 2014 r. i stanowi owoc współpracy wielu 
muzyków. Jest on całkowicie dostosowany do nowego wydania Gotteslob i stanowi 
podstawowe narzędzie posługi organisty. Został wydany w trzech tomach i odnosi się 
tylko do wspólnej części Gotteslob. Opracowania dla aneksów diecezjalnych zostały 
opracowane osobno w każdej z diecezji, która wydała swój własny Orgelbuch. Każdy 
z trzech wspomnianych tomów jest wydany w układzie poziomym i posiada drucia-
ną oprawę grzbietową. Wymiary nowego wydania Orgelbuch wynoszą 30,3 x 24 cm. 
Każdy z tomów ma inny kolor okładki, żeby organista mógł szybko zorientować się, 
w którym tomie ma szukać odpowiedniego opracowania (t. I – biały, t. II – pomarań-
czowy, t. III – zielony). Dodatkowym elementem pomocnym muzykowi w przygoto-
waniu i zaznaczaniu danego śpiewu są trzy plastikowe zakładki (w każdym tomie są 
innego koloru), które można wpiąć w dowolnym miejscu na drucianą oprawę i wte-
dy wystają ponad górną krawędź tomu, co bardzo ułatwia szybkie posługiwanie się 
opracowaniami.

Ważnym elementem edytorskim publikacji jest zamieszczanie opracowań na jed-
nej stronie lub na stronach sąsiednich, co jest rozwiązaniem o  tyle wygodnym, że 
likwiduje konieczność odwracania kartek w czasie prowadzenia akompaniamentu. 
Powstałe w wyniku tej praktyki wolne strony lub ich części zostały wypełnione cyta-
tami z Biblii lub innych dzieł albo też fragmentami dokumentów Kościoła poświęco-
nych muzyce kościelnej.

Podział opracowań śpiewów dla danych tomów jest następujący: tom I zawiera 
śpiewy od 31 do 216, tom II od 218 do 499, a tom III od 500 do 670. 

Na początku każdego z tomów zamieszczony jest wykaz skrótów, a po nim wy-
jaśnienie zastosowanych znaków graficznych. Po wprowadzeniu redakcyjnym na-
stępuje spis najważniejszych działów zamieszczonych w trzech tomach. Każdy tom 
zwieńczony jest alfabetycznym spisem wszystkich śpiewów z  podaniem numeru 
tomu, w którym należy szukać poszczególnych opracowań.

Styl opracowań harmonicznych dla nowych śpiewów został utrzymany w ścisłym 
nawiązaniu do stylu opracowań wydanych w 1976 r., dostosowanych do poprzed-
niego wydania Gotteslob26. Jest on utrzymany w tradycyjnym 4-głosowym układzie 
zapisanym na dwóch złączonych akoladą pięcioliniach: sopran i alt oraz tenor i bas. 
Omawiane opracowanie harmoniczne nie ma żadnych przygrywek. Tekst pierwszej 
zwrotki pieśni jest zapisany nad linią sopranu, a więc ponad systemem pięciolinii, na-
tomiast kolejne zwrotki są zapisane w kolumnach pod systemem nutowym. W śpie-
wach naprzemiennych oznaczono fragmenty dla kantora oraz dla całej wspólnoty. 
W przypadkach, kiedy jest więcej zwrotek, np. w psalmodii, są one zapisane bezpo-
średnio pod nutami na szerokości całego systemu, co pomaga prawidłowo wstawiać 

26 Por. G. Frede, Zur Verwendung des Buches, w: [brak red.] Gotteslob Orgel, t. I, Stuttgart 2014, s. 
5–7.
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tekst w schemat tonu psalmowego. Dla jasności poszczególne zwrotki oddzielone są 
poziomymi liniami.

W wydanym opracowaniu nad systemem nutowym danego śpiewu, na wysoko-
ści numeru umieszczonego z boku, wstawiony został szary pasek, na którym zostały 
zapisane uwagi wykonawcze dotyczące m.in. tempa, łącznie z podaniem liczby jed-
nostek metrycznych na minutę (BPM). Pod systemem nutowym znajduje się krótka 
notka odnośnie do autorstwa danej pieśni (tekstu i melodii) oraz informacje o autor-
stwie opracowania lub źródle, z którego owo opracowanie zostało zaczerpnięte.

5.1.2. Akompaniament do dodatków diecezjalnych
Wydanie dla diecezji ratyzbońskiej (wybrane przykładowo):

Diözese Regensburg (red.), Gotteslob. Katholisches Gebet- und Ge-
sangbuch. Orgelbuch zum Eigenteil der Diözese Regensburg, Regensburg 
2014, ss. 274; ISBN 978-3-7917-2551-2.

Każda z diecezji wzięła odpowiedzialność za opracowanie i wydanie akompania-
mentu dla śpiewów, jakie znalazły się w aneksie diecezjalnym. W przypadku diecezji 
ratyzbońskiej został on przygotowany przez komisję działającą pod kierunkiem prof. 
Martina Kellhubera – prorektora znanej w świecie wyższej szkoły muzyki kościelnej 
i pedagogiki muzycznej (Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpäda-
gogik, HfKM), i wydany w wydawnictwie Pusteta w 2014 r. Członkami komisji oraz 
autorami opracowań byli także muzycy związani z  referatem muzycznym diecezji 
oraz HfKM: Christian Dostal, Otmar Faulstich, Thomas Löffelmann, Gerhard Siegl 
i Franz-Josef Stoiber. Zestaw opracowań obejmuje numery od 708 do 931.

Format wydania dodatku diecezji ratyzbońskiej jest identyczny z  formatem 
i układem opracowań dla wspólnej części. Jednak dodatek diecezjalny jest wydany 
w formie książkowej, a więc bez drucianej oprawy grzbietowej. Na początku wyda-
nia akompaniamentu dla diecezji ratyzbońskiej znajduje się spis treści odnoszący 
się do całości materiału, a w miejscach oddzielających poszczególne części umiesz-
czono jeszcze dodatkowo spisy treści dla danej części. W zakończeniu opracowania 
zamieszczono alfabetyczny spis śpiewów. Na pustych stronach przed nową częścią 
lub w wolnych miejscach stron, podobnie jak w opracowaniach części, zamieszczo-
no teksty psalmów, fragmenty z dokumentów Kościoła poświęconych muzyce albo 
też cytaty biblijne lub inne teksty liturgiczne. W wydaniu dla diecezji ratyzbońskiej 
umieszczono dwie kolorowe wstążki umożliwiające zaznaczenie wybranych miejsc.

Teksty śpiewów są zapisane podobnie jak w  części wspólnej. Pierwsza zwrotka 
została zapisana nad systemem (nad głosem sopranu), a pozostałe zwrotki pod nim. 
W  opracowaniu dodatku diecezjalnego trzymano się również tej samej zasady, co 
w opracowaniach dla części wspólnej: utwór musi się mieścić na jednej stronie lub 
dwu sąsiadujących, by nie trzeba było odwracać kartek w trakcie gry.

Podstawowa różnica w opracowaniach śpiewów w dodatku diecezjalnym w sto-
sunku do opracowań części wspólnych polega na tym, że dodatek diecezjalny do 
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każdego śpiewu ma odpowiednie wprowadzenie organowe (tzw. Vorspiel). Objętość 
tych wprowadzeń jest różna, choć najczęściej są to opracowania 4- lub 8-taktowe. 
W przypadku niektórych śpiewów zamieszczono dwie przygrywki do wyboru. Samo 
opracowanie harmoniczne pomimo współpracy wielu autorów jest podobne w cha-
rakterze do opracowań przeznaczonych dla części wspólnej. Jak zaznacza redaktor 
w słowach wprowadzenia, autorzy poszczególnych opracowań kierowali się czasem 
powstania danego śpiewu, aby opracowanie harmoniczne pozostawało w zgodzie ze 
stylem epoki. Każdy okres, jak zaznaczono, ma inny „język harmoniczny”. Zatem 
inaczej harmonizowano np. pieśni pochodzące z XIX w., a inaczej śpiewy powstałe 
współcześnie27.

Na końcu omawianego zbioru zamieszczono dodatkowe opracowanie śpiewu nr 
776, który można wykonywać także w  formie kanonu (właśnie takie opracowanie 
znajduje się w dodatku), oraz Concertino do śpiewu nr 838.

5.1.3. Akompaniament w opracowaniu organistów katedralnych

W. Bönig, M. Eichenlaub, S. Schmidt, F.J. Stoiber (red.), Das Or-
gelbuch der Domorganisten. Vorspiele und Begleitsätze zu ausgewählten 
Liedern des neuen Gotteslobs, Kassel 2014, ss. 295; BA 11217; ISMN 979-
0-006-54424-0.

Cenną pomocą, wydaną w związku z ukazaniem się nowego wydania Gotteslob, są 
wprowadzenia i towarzyszenia do wybranych pieśni śpiewanych przez całą wspólnotę 
w opracowaniu organistów katedralnych z diecezji niemieckich, austriackich, a nawet 
z Saint Louis w Stanach Zjednoczonych. Opracowania te ukazały się we wspomnia-
nym wydawnictwie muzycznym Bärenreiter-Verlag w Kassel w 2014 r. Opracowania 
odnoszą się jedynie do śpiewów z tzw. wspólnej części Gotteslob. Redakcji dokona-
ło wspólnie czterech organistów katedralnych: Winfried Bönig (Kolonia), Markus 
Eichenlaub (Speyer), Stefan Schmidt (Würzburg) i Franz Josef Stoiber (Ratyzbona). 

Omawiana publikacja zawiera ambitniejsze pod względem harmonicznym, a za-
razem trudniejsze technicznie (przynajmniej w przypadku wprowadzeń instrumen-
talnych) opracowania niektórych śpiewów. Celem opracowania było dostarczenie 
dobrego narzędzia muzykom zaangażowanym w codzienną posługę, którzy z gry na 
organach będą mogli uczynić element sztuki „wysokiej”, jak najbardziej liturgii przy-
należnej. Ważnym elementem tych opracowań są wprowadzenia stworzone na wzór 
typowych kompozycji organowych, nawet z zachowaniem oddzielnego systemu dla 
basu. Niektóre spośród nich są krótsze, na wzór wcześniej omawianych wydań, inne 
zaś bardziej rozbudowane, sięgające nawet 44 taktów (zob. nr 663). Niektóre wpro-
wadzenia mają nawet określoną formę, np. toccata (Toccaten-Intonation, zob. nr 375) 
lub odwzorowanie brzmienia carillionu (Carillon, zob. nr 427). W niektórych przy-
padkach zamieszczono alternatywne opracowania wprowadzeń A i B. W większości 

27 Por. M. Kellhuber, Vorwort, w: Diözese Regensburg (red.), Gotteslob. Katholisches Gebet- und 
Gesangbuch. Orgelbuch zum Eigenteil der Diözese Regensburg, Regensburg 2014, s. 6.
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opracowań zapisano uwagi odnośnie do tempa, a także użycia głosów w poszczegól-
nych manuałach lub tylko uwagi dotyczące stopażu głosów. Uwagi te są bardzo waż-
ne z tej racji, że w opracowaniach tych nie zawsze linia melodyczna jest zachowana 
w sopranie. Może być ona zachowana np. w tenorze. Przykładowo: pieśń Bevor des 
Tages Licht vergeht (nr 663) zawiera właśnie takie rozwiązanie. Po przygrywce linia 
melodyczna śpiewu jest prowadzona w  sopranie, dlatego realizowana jest na HW 
Prinzipal 8’, Flöte 8’+ Koppel SW/HW, by w drugiej zwrotce prowadzić w HW głos 
tenoru w lewej ręce z dodanym jeszcze jednym głosem 8’, a w prawej – akompania-
ment w SW z użyciem głosu 8’ z dodanym ewentualnie głosem 4’. Zatem zapozna-
nie się z uwagami autorów opracowań musi iść w parze z wcześniejszym poznaniem 
koncepcji danego opracowania. Oczywiście są to uwagi, które w konkretnym użyciu 
każdego instrumentu będą ulegać zmianie ze względu na odmienne walory brzmie-
niowe, ale ważne jest wniknięcie w zamysł autora. W zestawieniach numerycznym 
i alfabetycznym na końcu opracowania, oprócz numeru i strony, jest podany także 
zapis, w którym głosie jest prowadzona linia melodyczna, czyli cantus firmus (c.f.). 
Najczęściej jest to właśnie S (sopran), ale są także śpiewy, gdzie w poszczególnych 
zwrotkach jest on prowadzony w układzie, np. S/T/T/B, S/T/B, S/S/B albo S/T lub 
S/B. W całości opracowania daje się zauważyć, że zrealizowany zamysł opracowań 
autorstwa organistów katedralnych wychodzi naprzeciw ambitniejszym muzykom, 
których wiedza i umiejętności pozwalają na realizowanie bogatszej formy akompa-
niamentu organowego.

Opracowania pieśni zawierają wyłącznie tekst pierwszej zwrotki i  jest on także, 
podobnie jak we wcześniej opisywanych opracowaniach, umieszczony nad syste-
mem. Tekst drugiej zwrotki zapisany jest wówczas, gdy jej opracowanie harmoniczne 
różni się od pierwszej. Wtedy następują po sobie wprowadzenie (Vorspiel), potem 
pierwsza zwrotka i druga zwrotka. Tak jest np. w przypadku kolędy O du fröhliche 
(nr 238). 

Forma opracowania jest podobna do formy opracowań dodatku diecezjalnego. 
Jest to więc także książka o orientacji poziomej i podobnych wymiarach. Wydanie 
to różni się edytorsko od dwóch omawianych wcześniej opracowań z racji zaanga-
żowania innego wydawnictwa. Publikacja zawiera trzy kolorowe wstążki (zielona, 
czerwona i żółta), które służą zaznaczaniu konkretnych pieśni na etapie przygotowa-
nia do liturgii. 

Pod każdym opracowaniem autorskim zapisane są podstawowe informacje 
o pochodzeniu danego śpiewu, jest też informacja o autorze opracowania. Na koń-
cu zbioru znajduje się zestawienie opracowań każdego z autorów biorących udział 
w projekcie. Obok nazwiska jest także podana data urodzenia danego muzyka. Warto 
zauważyć, że w gronie 47 muzyków są tylko dwie kobiety: Angelika Sutor z Freisingu 
(prowadząca przede wszystkim zespoły dziecięce) i Claudia Waßner z Augsburga28. 

28 Tamże, s. 288.
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Na końcu podano też wykaz źródeł, z których zaczerpnięto opracowania, a także wy-
kaz śpiewów według numeru oraz w układzie alfabetycznym. 

5.1.4. Akompaniament uproszczony z dodanymi instrumentami

A. Kircher, M. Kohlmann (red.), Orgelbuch light zum Gotteslob, t. I, 
ss. 310, Stuttgart 2014; CV 182.12/10; ISMN 9790-007-14487-6; ISBN 
978-3-89948-218-8.

Trzecia forma pomocy dla organistów została nazwana light. Są to proste, 3-gło-
sowe opracowania manuałowe bez pedału, które można wykonywać na instrumencie 
manuałowym z dodanym ewentualnie instrumentem lub instrumentami, np. fletem, 
który realizuje swoją linię melodyczną w górnej oktawie (ad libitum). Jest to zatem 
opracowanie przydatne np. dla Mszy św. z udziałem dzieci, kiedy możliwy jest akom-
paniament np. pozytywu, harmonium lub keyboardu i fletu. Sposób opracowania na-
daje się także do wykonywania na instrumentach historycznych z tzw. krótką oktawą. 

Omawiane kompozycje, opracowania i aranżacje są dziełem aż 64 autorów, którzy 
pracowali pod kierunkiem Armina Kirchera – referenta muzycznego w archidiece-
zji salzburskiej, przy współpracy Mathiasa Kohlmanna – muzyka kościelnego z Pfo-
rzheim (diecezja Freiburg).

Opracowanie zawiera wyłącznie harmonizacje do pieśni i śpiewów znajdujących 
się w tzw. części wspólnej. Dotychczas ukazał się pierwszy tom, zawierający numery 
od 1 do 351 włącznie, a więc w zbiorze tym znajdują się m.in. śpiewy roku liturgicz-
nego z okresu Adwentu i Bożego Narodzenia. Ukazanie się drugiego tomu planowa-
ne jest na początek 2015 r.

Zbiór opublikowało wydawnictwo Carus-Verlag ze Stuttgartu, w formie opraco-
wania książkowego, poziomego, w formacie 31 x 25 cm, z użyciem kolorowych wstą-
żek służących do zaznaczania wybranych śpiewów.

Charakterystyczną cechą opracowania jest nie tylko prostota, ale i spójność har-
moniczna z akompaniamentami części wspólnej, czyli z Orgelbuch. Jednak opraco-
wanie w wersji light posiada wprowadzenia instrumentalne, najczęściej 4-taktowe. 
Tekst jest zapisany podobnie jak w  podstawowej wersji opracowań, czyli pierwsza 
zwrotka nad systemem, a pozostałe zwrotki w kilku kolumnach pod nim. Przy każ-
dym opracowaniu podane jest nazwisko autora danej pieśni czy śpiewu, a także auto-
ra opracowania lub aranżacji.

5.1.5. Intonacje organowe lub dla innych instrumentów klawiszowych

M. Dücker, T. Wittmann (red.), Intonationen zum Gotteslob für Orgel 
oder andere Tasteninstrumente, Stuttgart 2013, ss. 88; CV 18.201; ISMN 
M-007-14168-4; ISBN 978-3-89948-192-1.

Dodatkową pomocą dla muzyków kościelnych są krótkie wprowadzenia into-
nacyjne do wszystkich pieśni i  śpiewów Alleluja (Halleluja) z  tzw. części wspólnej 
z przeznaczeniem na organy lub inne instrumenty klawiszowe. Jest to bardzo prak-
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tyczna pomoc dla organistów i muzyków kościelnych, która ma do spełnienia trzy 
podstawowe zadania: zapowiedzieć wiernym śpiew, podać jego tonację i podpowie-
dzieć tempo wykonywania. Dlatego – jak piszą redaktorzy we wprowadzeniu – rze-
czą ważną jest, aby muzycy uchwycili właściwy puls, korzystając z przygotowanych 
pomocy29. 

Zbiór zawiera w  sumie 279 intonacji. Kompozycje te są oparte na motywach 
melodycznych danych śpiewów i dostosowane do nich stylistycznie, choć niektóre 
z nich mogą kojarzyć się nawet ze stylem tanecznym. 

Wydanie opisywanego zbioru stanowi dopełnienie opracowań harmonicznych 
pieśni z tzw. zbioru wspólnego, jako że ten w ogóle nie zawiera żadnych intonacji. Za-
tem organista może z omawianego zbioru zagrać wprowadzenie, a akompaniament 
realizować już z opracowania zawartego w Orgelbuch.

Omawiana publikacja wydana jest w  formie zeszytowej o  pionowej orientacji 
i wymiarach 31,7 x 22,6 cm. Wszystkie opracowania są zapisane na dwóch systemach 
i obejmują najczęściej 4–6 lub 8 taktów. Opracowania są realizowane w obsadzie od 
1 do 4 głosów. 

Na początku tej edycji został umieszczony alfabetyczny spis tytułów pieśni, do 
których kompozycje zostały przygotowane, a w zakończeniu zamieszczone zostało 
zestawienie autorów kompozycji. Opracowanie zawiera dzieła ponad 40 autorów. 
Warto nadmienić, że wśród autorów kompozycji jest również Józef Świder (1930–
2014), którego aż 17 kompozycji znalazło się w omawianym zbiorze.

5.1.6. Przygrywki chorałowe

R. Mailänder (red.), Choralvorspiele für Orgel zum Gotteslob, t. I: 
Advent und Weihnachten, Stuttgart 2013, ss. 80; CV 18.202; ISMN 
M-007-14171-4; ISBN 978-3-89948-193-8; t. II: Österliche Bußzeit und 
Ostern, Stuttgart 2014, ss. 104; CV 18.203; ISMN M-007-14342-8; ISBN 
978-3-89948-210-2.

Kolejną pomocą dla muzyków kościelnych są osobno wydane przygrywki chora-
łowe na organy. Dwa tomy zbioru zawierają ponad 70 przygrywek chorałowych (t. 
I – 30, t. II – 43 kompozycji), a co do stylu i pochodzenia reprezentują one czas od 
baroku do współczesności. Tak jest przede wszystkim w odniesieniu do t. I, gdzie 
znajdują się dzieła aż 24 kompozytorów. W t. II jest podobnie, choć zawiera on w po-
łowie całkowicie nowe kompozycje. T. I z racji kompozycji adwentowych i bożonaro-
dzeniowych charakteryzuje się bardziej ekumenicznym wymiarem. Wśród kompo-
zytorów, których opracowania chorałowe zostały tam zamieszczone, warto wymienić 
np. Alexandre Guilmanta (1837–1911), czy też współczesnych kompozytorów jak np. 
Petera Planyavsky’ego (ur. 1947) – organisty katedry wiedeńskiej.

29 Por. M. Dücker, T. Wittmann, Vorwort, w: ciż (red.), Intonationen zum Gotteslob für Orgel oder 
andere Tasteninstrumente, Stuttgart 2013, s. 2.
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Przygrywki chorałowe są przeznaczone na procesję wejścia jako wprowadzenie 
do śpiewu, a także mogą być wykonywane w czasie procesji z darami lub dopełniać 
śpiew na Komunię. Niewykluczone jest też ich wykonanie w  ramach okresowych 
koncertów muzycznych30. Wszystkie one trwają w granicach 2–5 minut. Pod wzglę-
dem stopnia trudności reprezentują one raczej poziom średni, choć redaktor w sło-
wach wprowadzenia pisze o niskim poziomie trudności technicznych.

Obydwa tomy zostały wydane w formie zeszytowej o pionowej orientacji i wymia-
rach 31,7 x 22,6 cm. Forma zapisu muzycznego jest dwojaka. W jednych przypadkach 
zapis jest prowadzony jak w przypadku intonacji, tzn. na dwóch systemach, nato-
miast w innych – typowo dla form organowych, czyli z osobnym systemem dla basu. 
W przypadku niektórych kompozycji, np. Stille Nacht autorstwa Hermanna Schro-
edera (1904–1984), mamy do czynienia aż z 6 wariacjami, gdzie sposób opracowania 
jest naprzemienny i uzależniony od stylu danej wariacji.

Na początku opracowania znajduje się alfabetyczny wykaz chorałów, które trady-
cyjnie otrzymały swoje tytuły od pierwszych słów pieśni, na której są oparte, a w za-
kończeniu znajdują się krótkie notki biograficzne autorów kompozycji oraz zestawie-
nie kompozycji według numerów w Gotteslob.

5.2. Pomoc dla kantorów i scholi – Freiburger Kantorenbuch

Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg (red.), Freiburger 
Kantorenbuch zum Gotteslob. Antwortpsalmen im Kirchenjahr, Stuttgart 
2013, ss. 309; CV 19.035; ISMN M-007-14211-7; ISBN 978-3-89948-
195-2.

Wśród pomocy muzycznych, jakie ukazały się po wprowadzeniu nowego wyda-
nia modlitewnika i  śpiewnika Gotteslob, są także szczególnie istotne dla kantorów 
i scholi opracowania psalmów międzylekcyjnych na wszystkie niedziele i święta roku 
liturgicznego. W przypadkach, kiedy brak jest w parafii kantora lub scholi, z opraco-
wania tego korzysta organista, który może w zastępstwie pełnić także rolę kantora. 

Pomimo tytułu, sugerującego opracowanie zawężone jedynie do jednej diecezji, 
w praktyce opracowanie to jest wykorzystywane także w pozostałych diecezjach. Ma 
ono już swoją tradycję, ponieważ pierwsze wydanie ukazało się w 2006 r., a teraz zo-
stało dostosowane do nowego wydania Gotteslob31. Muzycy korzystając z tego opra-
cowania mają już przygotowany materiał do wykonania z poprawną adaptacją tekstu 
do melodii. Istnieje jednak duże zróżnicowanie pomiędzy stylami opracowań – od 
bardzo prostych do wybitnie artystycznych, wymagających wyjątkowych umiejętno-
ści wokalnych. Refreny psalmów są zawarte w nowym wydaniu Gotteslob z określoną 
melodią. W omawianym opracowaniu znajduje się całość tekstu refrenu i zwrotek, 
brak jednak aklamacji śpiewanej przed Ewangelią. Rozprowadzane jest ono w dwóch 

30 Por. R. Mailänder, Vorwort, w: tenże (red.), Choralvorspiele für Orgel zum Gotteslob, t. I: Advent 
und Weihnachten, Stuttgart 2013, s. 3.

31 Por. G. Weithoff, Vorwort, w: Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg (red.), Frei-
burger Kantorenbuch zum Gotteslob. Antwortpsalmen im Kirchenjahr, Stuttgart 2013, s. VI.
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tomach – jeden służy organiście prowadzącemu akompaniament, drugi zaś kantoro-
wi wykonującemu psalm z ambonki.

Podział materiału jest zgodny z układem roku liturgicznego. Rozpoczyna się od 
opracowań psalmów na niedziele Adwentu według poszczególnych cykli A–B–C, po-
tem następuje okres Bożego Narodzenia, Wielki Post, Wielki Tydzień, okres wielka-
nocny i niedziele zwykłe, a także uroczystości Pańskie i świętych w ciągu roku. 

Opracowanie psalmów zostało wydane w formie książkowej o orientacji pionowej 
i wymiarach 21 x 27 cm. W edycji zadbano także o to, by dane opracowanie mieściło 
się na jednej stronie lub ewentualnie dwu sąsiadujących (aby nie trzeba było odwra-
cać stron w  trakcie wykonywania psalmu). Na początku opracowania znajduje się 
dokładny wykaz psalmów przeznaczonych na dany dzień liturgiczny wraz z poda-
nym numerem refrenu w Gotteslob oraz numerem opracowania w omawianym zbio-
rze. Jest to ważne zestawienie ze względu na to, że w niektóre dni liturgiczne psalmy 
powtarzają się i wówczas podane jest odniesienie do tekstu i melodii już opracowanej 
wcześniej. Tak jest np. w przypadkach wspomnień świętych. Zestawienie obejmuje 
także wykaz wszystkich psalmów, jakie zostały opracowane w omawianym zbiorze, 
czyli od Ps 1 do 147, łącznie z kantykami Starego i Nowego Testamentu (Ex 15,1-6, 
13, 17-18; Iz 12,2-3.4bc.5-6; Dn 3,52-56; Łk 1,46-50.53-54), z  tym, że tłumaczenie 
psalmów oparte jest na psałterzu z tradycji benedyktyńskiej – Münsterschwarzacher 
Psalter, które funkcjonuje także jako wydanie ekumeniczne i jest łatwe w dostosowa-
niu do formy śpiewanej.

Zapis nutowy zawiera linię melodyczną dla kantora wraz z podpisanym pod sys-
temem tekstem, natomiast niżej znajduje się zapis akompaniamentu organowego 
w tradycyjnym 4-głosie. Przy każdym z opracowań podane jest nazwisko autora.

Cennym elementem nowego wydania jest dołączona płyta CD z wyborem nie-
których śpiewów. Autorami nagrania są: Michael Meuser (organy), Christine Müller 
(mezzosopran) i  Jürgen Ochs (tenor). We wspomnianym już zestawieniu zamiesz-
czonym na początku publikacji specjalny znaczek wskazuje, które śpiewy są nagrane 
na dołączonej płycie CD.

5.3. Pomoce dla chórzystów
Cenną nowością dla muzyków kościelnych są wydane opracowania chóralne – 

bezpośredni „owoc” wydania nowego Gotteslob. Wśród tych pomocy znajdują się 
motety oraz opracowania innych śpiewów znajdujących się w nowym modlitewniku 
i śpiewniku. Każdy z materiałów zawiera wersję wydaną w formie partytury dla dyry-
gentów oraz w formie materiałów dla chórzystów, których można zamawiać dowolną 
ilość w zależności od liczebności zespołów wokalnych.

5.3.1. Opracowania motetów – Motettenbuch Gotteslob

R. Mailäender (red.), Motettenbuch Gotteslob für Chor SATB, teilwei-
se mit Orgel, Stuttgart 2013, ss. 128. CV 2.170; ISMN M-007-14167-7; 
ISBN 978-3-89948-198-3.
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Publikacja zawiera 37 współczesnych motetów przeznaczonych na 4-głosowy 
chór mieszany, a  będących opracowaniem kompozycji znajdujących się w  nowym 
wydaniu Gotteslob. Jest to zbiór reprezentujący wszystkie okresy liturgiczne w roku. 
Motety są przeznaczone do wykonania a cappella zarówno w liturgii, jak i dla potrzeb 
koncertowych, ale niektóre z nich można także wykonywać z akompaniamentem or-
ganowym, jeśli mają być połączone z udziałem całej wspólnoty w ramach celebracji 
liturgicznej. Zbiór zawiera 11 opracowań możliwych do wykonania właśnie z akom-
paniamentem organowym.

 Motety są autorstwa 31 kompozytorów pochodzących z  różnych krajów, m.in. 
z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski, Białorusi, Słowenii i Litwy. Wśród nich znalazły 
się m.in. kompozycje polskich twórców dzieł chóralnych: Józefa Świdra (1930–2014) 
i Pawła Łukaszewskiego (ur. 1968).

Wydane motety reprezentują bardzo różne stylistycznie kompozycje, co zazna-
czają redaktorzy w  słowach wprowadzenia – od dawnego stylu z  wykorzystaniem 
techniki kanonicznej aż po „pop-motety”32. Są wśród nich bardzo krótkie kompozy-
cje, w niektórych przypadkach w bardzo prostym opracowaniu harmonicznym, ale 
są także bardziej rozbudowane.

Zbiór motetów otrzymał formę zeszytu o orientacji pionowej i wymiarach podob-
nych do zeszytów opisywanych wcześniej. Osobno jest wydany zeszyt dla dyrygenta, 
a osobno dla chórzystów.

Na początku publikacji znajduje się alfabetyczny spis kompozycji zawierający 
numery z Gotteslob oraz ewentualny numer ze śpiewnika ewangelickiego (EG), bo 
niektóre kompozycje mają wymiar ekumeniczny, a także zawiera informację o kom-
pozytorze i  obsadzie. Po wprowadzeniu redaktora znajduje się wykaz motetów 
w układzie tematycznym, czyli z podziałem na okresy roku liturgicznego, a także na 
szczególne okazje i celebracje. Za tym wykazem znajduje się zestawienie kompozyto-
rów i ich kompozycji.

W zapisie nutowym realizowany jest tradycyjny zapis chóralny prowadzony na 
czterolinii. Przy każdej kompozycji podane są podstawowe informacje odnoszące się 
do historii tekstu, autorstwa melodii oraz opracowania danej kompozycji.

Uzupełnieniem do wydanych motetów jest płyta CD zawierająca nagrania wybra-
nych kompozycji. Stanowi ona dodatek do partytury dla dyrygenta. Nagrań dokona-
ło kilka zespołów: Collegium Monacense St. Michael z Monachium (dyr. F. Höndgen), 
Figuralchor Köln (dyr. R. Mailänder, M. Mailänder – organy), Dommusik Köln (dyr. 
E. Metternich i O. Sperling), Limburger Domchor (dyr. J. Kunz) oraz Regensburger 
Domspatzen (dyr. R. Büchner). Pierwszym z  nagranych motetów jest kompozycja 
Józefa Świdra In dieser Nacht.

32 R. Mailänder, Vorwort, w: tenże (red.), Motettenbuch Gotteslob für Chor SATB, teilweise mit 
Orgel, Stuttgart 2013, s. III.
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5.3.2. Opracowania chóralne – Chorbuch Gotteslob

R. Mailänder i  in. (red.), Chorbuch Gotteslob, Chorleiterband, Stutt-
gart 2013, ss. 350. CV 2.160; ISMN M-007-14169-1; ISBN 978-3-89948-
190-7.

Drugą pomocą dla chórzystów, która ukazała się w  związku z  edycją nowego 
Gotteslob, jest wydanie opracowań chóralnych ok. 150 różnych innych pieśni i śpie-
wów, które znalazły się w nowym modlitewniku i śpiewniku. Prace nad tym dziełem 
rozpoczęły się w  2009 r.33 Wszystkie zamieszczone opracowania powstały z  myślą 
o  możliwości wykonania w  czterech różnych obsadach: 4-głosowy chór mieszany, 
3-głosowy chór mieszany (SA + gł. męskie), 3 głosy równe (żeńskie lub męskie) oraz 
2-głosowy zespół dziecięcy lub kobiecy. Wydane opracowanie odpowiada zatem róż-
nym możliwościom, jakimi dysponują parafie pod względem funkcjonowania w nich 
zespołów muzycznych. Pomoc ta może służyć zarówno małym chórom, jak i wielkim 
zespołom.

Publikacja zawiera dzieła ponad 60 uznanych kompozytorów europejskich (m.in. 
Grayston Ives, Vytautas Miškinis, Thomas Gabriel, Johannes Ebenbauer i Giacomo 
Mezzalira). W tym gronie znalazło się także dwóch kompozytorów polskich: Józef 
Świder i Paweł Łukaszewski.

Z racji zaangażowania tak wielu kompozytorów, styl i charakter kompozycji jest 
bardzo różny. Różnią się one także pod względem skali trudności. W akompania-
mencie organowym stosowane są krótkie wprowadzenia instrumentalne. Akompa-
niament może być także realizowany na innym instrumencie niż organy. Istnieje też 
możliwość wykonania śpiewów a cappella.

Opracowanie jest wydane w 3 różnych formach. Najpierw jest to partytura dla 
dyrygenta, zawierająca wszystkie opracowania we wszystkich możliwych obsadach 
wraz z akompaniamentem organowym (lub innym). Publikacją zespoloną jest opra-
cowanie akompaniamentu dla organisty (Orgel-Begleitband, które nie zawiera tekstów 
śpiewów, a  jedynie sam akompaniament wraz z  możliwymi krótkimi wprowadze-
niami) oraz opracowanie dla chórzystów w konkretnej obsadzie. W wydawnictwie 
istnieje możliwość zamówienia jedynie większej liczby określonych kompozycji dla 
konkretnej obsady chóralnej. Przy większym zakupie opracowań dla chórzystów ist-
nieje możliwość obniżenia ceny jednostkowej. Dodatkiem do wydania opracowań 
chóralnych jest także płyta CD z przykładami nagrań kompozycji zawartych w pu-
blikacji. 

Publikacja jest wydana w formie książkowej o orientacji pionowej w wymiarach 
zbliżonych do publikacji opisywanych wcześniej.

W zapisach nutowych partytury dla dyrygenta wszystkie opracowania dla każdej 
z możliwych obsad są prowadzone na dwóch systemach. Przykładowo: dla 4-głoso-
wego chóru mieszanego jest to układ: sopran i alt oraz tenor i bas. Jednak tekst śpiewu 
lub zwrotki pieśni są zapisane w środku pomiędzy pierwszym a drugim systemem, 

33 Tenże, Vorwort, w: tenże i in. (red.), Chorbuch Gotteslob, Stuttgart 2013, s. 4–5.
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a więc w przykładowym opracowaniu pomiędzy głosami sopranu i  altu a głosami 
tenoru i basu. Taka forma zapisu jest realizowana nawet w przypadku kompozycji o 6 
zwrotkach tekstu. Przy zapisie nutowym podane są informacje odnośnie do źródeł 
pochodzenia tekstu i melodii oraz nazwisko autora opracowania chóralnego.

Na początku publikacji znajduje się wykaz wszystkich kompozycji według nume-
ru Gotteslob wraz z podaniem nazwiska kompozytora i przeznaczeniem kompozycji 
oraz zaznaczeniem, która kompozycja znajduje się na dołączonej płycie CD. Nato-
miast w zakończeniu publikacji figuruje alfabetyczny spis kompozycji oraz ich wykaz 
według kryterium rzeczowego (tzn. przeznaczenia). Dopełnieniem spisów jest wykaz 
dzieł każdego z kompozytorów. Ostatni element publikacji stanowią notki biograficz-
ne osób zaangażowanych w prace redakcyjne prowadzone pod kierunkiem Richarda 
Mailändera: Christiana Dostala, Karla Dornegera, Franka Höndgena, Winfrieda Bö-
niga oraz Eberharda Metternicha.

5.4. Pomoce dla zespołów instrumentalnych
Ostatnią grupę pomocy dla muzyków kościelnych wydanych w związku z uka-

zaniem się nowego wydania Gotteslob są opracowania śpiewów w  nim zawartych 
z przeznaczeniem dla orkiestry dętej lub zespołu młodzieżowego (band), zaangażo-
wanych przy okazji uroczystości parafialnych, np. bierzmowania, co w realiach nie-
mieckich jest częstą praktyką.

5.4.1 Opracowania dla orkiestr dętych – Das Bläserbuch zum Gotteslob

T. Drescher, S. Glaser (red.), Bläserbuch zum Gotteslob. Vorspiele und 
Begleitsätze zu Liedern des neuen Gotteslob. Partitura in C, Kassel 2014, 
ss. 344, BA 11218-00, ISBN 979-0-00655-779-0; Partitura in B, Kassel 
2014, ss. 150, BA 11218-01 ; ISBN 979-0-00655-780-6.

Opracowanie dla orkiestr dętych wychodzi naprzeciw silnej w  niemieckich re-
aliach tradycji istnienia w parafiach takich zespołów. Najczęściej pełnią swoją rolę 
przy okazji uroczystości, jubileuszy i świąt parafialnych. Wydany zbiór zawiera opra-
cowania w formie 175 wprowadzeń i akompaniamentów do ponad 200 pieśni znaj-
dujących się w  nowym wydaniu Gotteslob w  tzw. „części wspólnej”. Opracowania 
mają charakter typowo liturgiczny, o bardzo spójnej harmonii oraz fakturze odpo-
wiadającej opracowaniom tego typu, co sprawia, że orkiestra w świątyni akompaniuje 
do śpiewu w zupełnie inny sposób, niż wykonuje kompozycje świeckie poza kościo-
łem. Trudnością było opracowanie śpiewów, które w Gotteslob nie były rytmizowane 
i nie posiadały taktów. W omawianych opracowaniach śpiewy te otrzymały formę 
zrytmizowaną.

Opracowanie zostało bardzo praktycznie rozwiązane przez wydanie partytur 
C (Partutur in C) oraz B (Partitur in B), co ma związek ze strojem instrumentów 
wchodzących w skład orkiestr dętych. Każda pieśń została opracowana w 4-głosie na 
dwóch systemach. Każdy z instrumentów realizuje zatem swój głos. Sposób przypo-
rządkowania zależy od stroju danego instrumentu i od możliwości wykonawczych 
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samych muzyków. W  praktyce może to wyglądać w  ten sposób, że pierwszy głos 
w  górnej oktawie realizuje flet piccolo, potem w  I  głos w  C realizuje obój, potem 
w B trąbka, klarnet itd. Drugi głos realizuje w B znów trąbka, klarnet i np. waltornia. 
Z kolei trzeci głos w C realizuje puzon, baryton, fagot oraz także waltornia. A czwarty 
głos realizuje w C puzon, baryton i tuba w różnych strojach, np. w F i C. Dokładny 
sposób posługiwania się przygotowanymi opracowaniami jest wytłumaczony w sło-
wach wprowadzenia34.

Partytury C i  F dla dyrygentów zostały wydane w  formie zeszytu o  orientacji 
pionowej i wymiarach 23 x 30 cm, natomiast zeszyty zawierające linię melodyczną 
konkretnego instrumentu dla muzyków zostały wydane w bindowanych zeszytach 
o wymiarach 20 x 15 cm. Do kompletu należy 18 zeszytów głosowych.

Na początku opracowania bliźniaczych partytur znajduje się wykaz opracowa-
nych pieśni według numeracji nowego wydania Gotteslob. W zestawieniu tym jest 
podana także tonacja danego śpiewu funkcjonująca w Gotteslob oraz tonacja, w któ-
rej śpiew jest wykonywany z towarzyszeniem orkiestry. W zakończeniu znajduje się 
alfabetyczny wykaz śpiewów oraz wykaz autorów, których opracowania znalazły się 
w publikacji.

Wprowadzenia do pieśni są zazwyczaj 4- lub 12-taktowe. Ich zadanie jest podobne 
jak w przypadku wprowadzeń organowych: zaznajomić z melodią, tonacją, harmo-
nią, a także z tempem i rytmem35.

Opracowanie partytury dla dyrygenta zawiera tylko pierwszą zwrotkę śpiewu.

5.4.2. Opracowania dla innych zespołów

Diözese Rottenburg-Stuttgart (red.), Band- und Choralbuch zum 
Gotteslob. Neues Geistlisches Lied. Firmung, München 2014, VS 6756.

Ta publikacja zawiera aranżacje wybranych śpiewów, jakie znalazły się w tzw. „czę-
ści wspólnej” nowego wydania Gotteslob w składzie na zespół wokalno-instrumental-
ny, w znaczeniu zespołu big-bandowego. Udział takiego zespołu w liturgii jest sprawą 
kontrowersyjną, jednak w warunkach niektórych diecezji taka forma uczestnictwa 
młodzieży jest akceptowana. Szczególnie dotyczy to nabożeństw dla młodzieży, na-
wet Mszy tzw. rodzinnych, ale także Mszy z udzielaniem sakramentu bierzmowania. 
Opisywana publikacja zawiera opracowania na taką właśnie uroczystość.

Publikacja zawiera opracowania 66 śpiewów z  Gotteslob. Niektóre z  nich mają 
alternatywne aranżacje. W sumie zbiór zawiera 87 fachowo opracowanych aranżacji.

Opracowanie zostało wydane w formie zeszytu o orientacji pionowej i wymiarach 
ok. 23 x 30 cm. Dotyczy to partytury. Natomiast integralną częścią są zeszyty dla 
poszczególnych instrumentów i zespołu wokalnego, które można w dowolnej liczbie 

34 Zob. T. Drescher, S. Glaser, Zum Gebrauch des Bläserbuch, w: ciż (red.), Bläserbuch zum Got-
teslob. Vorspiele und Begleitsätze zu Liedern des neuen Gotteslob. Partitura in B, Kassel 2014, s. IV–VI.

35 Tamże, s. V.
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zakupić w wydawnictwie. Dodatkiem do opracowania jest płyta CD z nagraniami 35 
aranżacji.

Powyższy opis pomocy dla muzyków kościelnych jest tylko efektem pewnego wy-
boru, pokazaniem najważniejszych opracowań, jakie ukazały się w związku z wej-
ściem do użytku nowego wydania Gotteslob. 

ZAKOŃCZENIE
Prace związane z nowym wydaniem Gotteslob i opracowaniem pomocy muzycz-

nych nadały niewątpliwie impetu dziełom muzycznym organizowanym w wielu die-
cezjach, w dekanatach i parafiach. 

Całość prac związanych z opracowaniem i wprowadzeniem w życie nowego Got-
teslob, a także z dołączeniem do niego stosownych pomocy, pokazuje poważną skalę 
zaangażowania wielu osób, duchownych i  świeckich, w  dziele ubogacenia liturgii, 
a pośrednio także w kulturowe ubogacanie narodu.

Przygotowanie nowego modlitewnika i śpiewnika oraz opracowanie stosownych 
pomocy jest przykładem kompleksowego działania, zaplanowanego i przeprowadzo-
nego z wielką konsekwencją. Jest to też pozytywny przykład zachęcający do podjęcia 
podobnych działań w Polsce w ramach prac Stowarzyszenia Polskich Muzyków Ko-
ścielnych, mających na celu wydanie ogólnopolskiego Śpiewnika liturgicznego.


