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REPERTUAR LITURGICZNY W DRODZE DO NIEBA
I SKARBCU MODLITW I PIEŚNI

NA PRZYKŁADZIE PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH
RÓŻNORODNOŚĆ REPERTUARU, PODOBIEŃSTWA I ROZBIEŻNOŚCI1

Szczególną formą modlitwy jest śpiew. Pieśni kościelne na Śląsku odegrały i nadal 
pełnią znaczną rolę w kształtowaniu pobożności wiernych. Za pomocą tych śpie-
wów przekazuje się także w przystępny sposób wiedzę biblijną, katechizmową czy też 
ogólnoreligijną. Ludność omawianego regionu zna dużą ilość pieśni kościelnych, co 
wpływa na bogactwo zarówno duchowe, jak i kulturowe ziemi śląskiej2. 

Przyglądając się skarbnicy omawianych śpiewów kościelnych, tworzonych przez 
pokolenia, warto przeanalizować repertuar części śpiewnikowej dwóch używanych 
do dzisiaj śląskich modlitewników. Są nimi Droga do nieba i Skarbiec modlitw i pie-
śni. Porównanie zasobu pieśniowego we współczesnych modlitewnikach odbywać się 
będzie na podstawie Drogi do nieba z nutami i Śpiewnika archidiecezji katowickiej, 
który jest odpowiednikiem repertuaru Skarbca, zawierającym zapis linii melodycznej 
śpiewów.

W ciągu minionych lat duszpasterze pragnący pomóc wiernym w budowaniu ży-
cia modlitewnego zaczęli wydawać zbiory modlitw i pieśni. Pierwsze z nich zaczęły 
ukazywać się już w XVI w., głównie w Nysie, natomiast nieco później innymi ośrod-
kami wydawniczymi stały się także takie miasta, jak: Wrocław, a w późniejszym cza-
sie Olesno, Racibórz, Opole, Cieszyn i inne ośrodki3. 

1 Artykuł został napisany na podstawie: P. Borowiak, Repertuar pieśni kościelnych w modlitewnikach 
śląskich: „Droga do nieba” i „Skarbiec modlitw i pieśni”. Studium porównawcze, Katowice 2011 (w Bibl. 
Wydziału Teologicznego UŚ). W pracy posługiwano się następującymi wydaniami modlitewników: 
Międzydiecezjalna Komisja ds. Liturgii, Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej 
Diecezji Gliwickiej i Opolskiej, Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik, Opole 2006, ss. 
1231; A. Reginek i in. (red.), Śpiewnik archidiecezji katowickiej, Katowice 2000, ss. 1003.

2 Zob. R. Pośpiech, Pielęgnowanie tradycji pieśni religijnych w diecezji opolskiej, w: K. Turek, B. 
Mika (red.), Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze, Katowice 2004, s. 11–31; B. 
Mika, Więziotwórczy wymiar pieśni religijnej na Śląsku – od tradycji po współczesność, w: K. Turek, B. 
Mika (red.), Pieśń religijna na Śląsku, s. 101–113; [brak aut.], Pieśń nabożna na Górnym Śląsku, Bytom 
1911.

3 Por. H.J. Sobeczko, Pierwsze wydanie modlitewnika „Droga do nieba” na tle ówczesnej literatury 
dewocyjnej i jego kolejne redakcje, w: R. Pierskała (red.), Stulecie „Drogi do nieba” ks. Ludwika 
Skowronka (Sympozja 52), Opole 2003, s. 48. 
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Szczególnie dużo modlitewników i śpiewników pojawiło się w XIX i na początku 
XX w. Tego typu literatura na Górnym Śląsku wydawana była w języku polskim, nie-
mieckim i czeskim, a najwięcej zbiorów wydrukowano wtedy w Mikołowie, Górze 
Świętej Anny, Bytomiu, Piekarach, Opolu, Gliwicach, Raciborzu, Oleśnie i Głogów-
ku4. 

Na początku XX w., odpowiadając na potrzeby swojej parafii, ks. Ludwik Skow-
ronek5, proboszcz w Bogucicach, ułożył modlitewnik, który przybrał tytuł Droga do 
nieba6. Z biegiem czasu zbiór ten stał się popularny na coraz większym obszarze te-
rytorialnym. W końcu okazał się najpopularniejszym modlitewnikiem górnośląskim 
w ramach dawnej diecezji wrocławskiej, a później także poza jej granicami. W nieco 
późniejszym czasie, również za sprawą kapłanów górnośląskich, ale już w ramach 
nowej diecezji katowickiej, doszło do powstania Skarbca7. Modlitewnik ten powstał 
za sprawą kapłanów górnośląskich, a jego redakcji przewodniczył ks. Wawrzyniec 
Pucher8. Obydwa omawiane zbiory wywodzą się z Katowic. Droga do nieba, która 
powstawała w dzielnicy Katowic wiele lat przed Skarbcem, stała się modlitewnikiem 
wiodącym również dla innych diecezji. Współcześnie na stałe zadomowiła się w die-
cezji opolskiej i gliwickiej, podczas gdy Skarbiec używany jest w archidiecezji kato-
wickiej. 

Od czasu powstania Drogi do nieba i Skarbca modlitw i pieśni, modlitewniki te 
przyjmowały różne formy. W ciągu dziesięcioleci starano się je dostosować do po-
trzeb danych czasów, co skutkowało wieloma wznawianymi wydaniami. 

W omawianych zbiorach możemy zauważyć różniącą się klasyfikację działów pie-
śniowych. W Drodze do nieba część śpiewnikowa zaczyna się od śpiewów porannych 
i wieczornych, następnie znajdujemy melodie części stałych Mszy św., po czym na-
stępują działy, w skład których wchodzą pieśni przeznaczone na różne części w cza-
sie Eucharystii (tzw. pieśni mszalne). Następną grupą pieśni są śpiewy procesyjne 

4 Por. tamże, s. 48.
5 Na temat ks. L. Skowronka – zob. J. Górecki, Ks. Ludwik Skowronek – życie i działalność, w: 

R. Pierskała (red.), Stulecie „Drogi do nieba” ks. Ludwika Skowronka, s. 9–35; F. Wosnica, Ludwik 
Skowronek (1859–1934), w: J. Gottschalk (red.), Schlesische Priesterbilder, t. V, Aalen 1967, s. 69–71; 
J. Wycisło, Skowronek Ludwik (1859–1934), w: M. Pater (red.), Słownik bibliograficzny katolickiego 
duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, Katowice 1996, s. 378–379.

6 Na temat modlitewnika Droga do nieba – zob. R. Pierskała (red.), Stulecie „Drogi do nieba” ks. 
Ludwika Skowronka; K. Worbs, Modlitewnik górnośląski „Droga do Nieba” księdza Ludwika Skowronka. 
Studium historyczno-pastoralne, Lublin 1988 (mps w Bibl. KUL); A. Glaeser, W służbie człowiekowi. 
Teologiczno-pastoralny wymiar modlitewnika „Droga do nieba” (Opolska Biblioteka Teologiczna 2), 
Opole 1994.

7 Tematyką Skarbca zajmują się częściowo następujące prace: I. Roj, Pieśni o proweniencji śląskiej 
w ogólnopolskim repertuarze śpiewów kościelnych, Katowice 2011 (mps w Bibl. WTUŚ); B. Szczykała, 
Działalność Księgarni i Drukarni Katolickiej (1925–1946) oraz Księgarni św. Jacka (1946–1990) 
w Katowicach. Zarys monograficzny, Katowice 1993 (mps w Bibl. WFilUŚ). 

8 Zob. J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, s 179–180. Na temat ks. W. Puchera 
zob. J. Wycisło, Pucher Wawrzyniec (1875–1941), w: M. Pater (red.), Słownik bibliograficzny, s. 337–
339.
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przeznaczone na wejście i przygotowanie darów ofiarnych oraz śpiewy na Komunię. 
Kolejną grupę stanowią śpiewy uwielbienia i śpiewy na zakończenie. Po nich zaczyna 
się podział pieśni według roku liturgicznego, a następnie układ tematyczny związa-
ny z pieśniami ku czci Najświętszej Eucharystii, Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
maryjnymi, pieśniami o świętych oraz za zmarłych. Na końcu następuje dodatek, 
stanowiący uzupełnienie repertuaru śpiewów. 

Skarbiec natomiast rozpoczyna się krótkim działem pieśni w czasie Mszy św., 
obejmującym głównie śpiewy podczas pokropienia oraz typowe mszalne, następnie 
przyjmuje podział według roku liturgicznego. Po tych znajdujemy śpiewy euchary-
styczne, pieśni ku czci Jezusa Chrystusa, w skład których wchodzą pieśni do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa oraz ku czci Chrystusa Króla. Następny dział stanowią 
pieśni ku czci Matki Bożej, później pieśni o świętych. Po tych działach znajdziemy 
tzw. pieśni w różnych okolicznościach i pieśni przygodne (w Drodze do nieba nie 
znajdujemy takiego działu). W starszych wydaniach podobny do przygodnych był 
dział pieśni okolicznościowych. Jednak w nowych wydaniach pieśni te znajdują się 
głównie w dziale śpiewów procesyjnych na wejście i przygotowanie darów ofiarnych 
lub w śpiewach na zakończenie. Kolejnym pieśniowym działem Skarbca są pieśni za 
zmarłych. Na końcu tego zbioru znajdziemy dział śpiewów pozaliturgicznych, wyko-
rzystywanych głównie na różnego rodzaju nabożeństwach, spotkaniach modlitew-
nych, pielgrzymkach czy ewentualnie po zakończonej liturgii. Najnowsze wydanie 
Drogi do nieba uwzględnia tylko śpiewy liturgiczne.

Warto zauważyć, że redakcja Drogi do nieba rozdzieliła pieśni eucharystyczne, 
wykonywane głównie podczas wystawienia lub adoracji Najświętszego Sakramentu, 
od pieśni typowo komunijnych, natomiast Skarbiec pod pojęciem „pieśni euchary-
styczne” umieszcza śpiewy ściśle związane zarówno z Mszą św., jak i kultem Naj-
świętszego Sakramentu. 

Droga do nieba jest modlitewnikiem bardzo bogatym treściowo i bardziej obszer-
nym. Wiele działów tego zbioru posiada większą liczbę pieśni zarówno tradycyjnych, 
jak i nowych9. Skarbiec jest pod względem repertuaru uboższy. 

W Drodze do nieba zamieszczonych zostało dużo nowych pieśni z tekstem biblij-
nym lub pochodzącym z liturgii godzin. Jednak wiele z tych utworów nie weszło do 
powszechnego użycia zazwyczaj z powodu melodii, które nie zostały zaaprobowane 
przez wiernych. Skarbiec natomiast, głównie w dziale pieśni przygodnych i eucha-
rystycznych, zamieszcza więcej nowych śpiewów, które są prostsze w melodycznej 
formie, przez co łatwiej przyjmują się we wspólnotach parafialnych. 

Biorąc pod uwagę najnowsze wydania zauważymy, że widoczną różnicą w aspek-
cie zawartości omawianych zbiorów jest liczba zwrotek. Można tu dostrzec różne 
koncepcje. Zaletą Drogi do nieba jest fakt, że często jest podana większa liczba zwro-
tek, a nierzadko całość pieśni. Oddaje to całą myśl autora tekstu lub (i) pozwala wy-

9 Zob. J. Waloszek, Uwagi na temat części śpiewnikowej nowego wydania „Drogi do nieba”, w: R. 
Pierskała, (red.), Stulecie „Drogi do nieba” ks. Ludwika Skowronka, s. 143–147.
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korzystać wybrane strofy odpowiednio do tematyki czytań liturgicznych czy danej 
okoliczności. Natomiast w przypadku Skarbca już we wstępie do Śpiewnika archidie-
cezji katowickiej odnotowano fakt, że zasadniczo jako wiodącą liczbę przyjęto trzy 
strofy tekstu. Zwiększono jednak nieco liczbę zwrotek zwłaszcza w śpiewach proce-
syjnych i tam, gdzie kolejne strofy stanowią pewną logicznie tematyczną całość.

W Skarbcu numeracja pieśni jest otwarta pomiędzy numerem 657 a 700. Kiero-
wano się tu myślą o uzupełnianiu kolejnych wydań o nowe śpiewy, bez naruszania 
obowiązującego już porządku. W przypadku Drogi do nieba odpowiedzią na potrze-
bę uzupełnienia repertuaru jest tzw. dodatek. Śpiewy tam zamieszczone nie posiadają 
kolejnych numerów w stosunku do całości zbioru. Systematyzacja pieśni z dodatku 
rozpoczyna się od numeru 001. 

Analizy wykazują wiele podobieństw, ale także sporo różnic. Różne warianty 
tekstowe czy melodyczne stanowią bogactwo danego regionu i świadectwo tego, że 
śpiewy te ciągle są w użyciu. W żywej tradycji wielu parafii różnice te są bardziej od-
czuwalne. Mamy tu na myśli głównie wspólnoty parafialne, gdzie spotykają się dwie 
tradycje. Trudną sprawą wydaje się jednak ujednolicenie repertuaru.

Śpiewy okresu Bożego Narodzenia
Nie sposób w jednym artykule wykazać różnic repertuarowych wszystkich dzia-

łów pieśni zamieszczonych w omawianych zbiorach. Aby zobrazować różnice i podo-
bieństwa uczynimy to na przykładzie jednej z wybranych grup, jaką są kolędy (wli-
czamy w to pieśni na uroczystość Objawienia Pańskiego, do Świętej Rodziny oraz 
na stary i nowy rok). Porównanie śpiewów z Drogi do nieba (DN) i ze Skarbca (SK)
zostanie przedstawione w formie poniższych wykazów oraz za pomocą podsumowa-
nia. Pierwsze porównanie dotyczyć będzie tekstu, drugie zaś melodii i rytmiki.

Warstwa tekstowa
A. Tekst stały

Tytuł śpiewu Nr w DN Nr w SK
1. Ach, ubogi żłobie 377 43
2. Ach, witajże pożądana 378 45
3. Anioł pasterzom mówił 383 46
4. Bóg się rodzi, moc truchleje 387 47
5. Bracia, patrzcie jeno 389 49
6. Do Betlejemu pełni radości 395 53
7. Dzieciątko się narodziło 397 55
8. Dzisiaj w Betlejem 399 57
9. Gdy się Chrystus rodzi 401 58

10. Gdy śliczna Panna 402 59
11. Gloria, gloria zawołajmy 403 60
12. Jezu, miłe Dzieciątko 405 62
13. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy 406 64
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Tytuł śpiewu Nr w DN Nr w SK
14. Jezus malusieńki 407 63
15. Judzką krainę noc okryła 408 65
16. Któż o tej dobie 409 67
17. Lulajże Jezuniu 410 68
18. Mizerna cicha 411 69
19. Narodził się Jezus w stajni, ubogi 413 72
20. Nie było miejsca dla Ciebie 415 73
21. Niepojęte dary dla nas daje 417 74
22. O, Józefie, coś szukał gospody 421 76
23. Pan z nieba i z łona Ojca 422 77
24. Pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli 423 78
25. Pójdźmy wszyscy do stajenki 426 84
26. Przybieżeli do Betlejem 427 86
27. Przylecieli Aniołowie 428 87
28. Przystąpmy do szopy 430 88
29. Tryumfy Króla niebieskiego 434 92
30. W dzień Bożego Narodzenia 435 93
31. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie 436 96
32. Witaj, Jezu ukochany 437 97
33. W żłobie leży 442 94
34. W żłóbku na sianie 444 95
35. Z narodzenia Pana 446 100
36. Rodzino święta, opieki Twej trzeba 448 102
37. Rodzino święta, wśród rodzin jedyna 451 103
38. Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie 456 106
39. O, mili Królowie 458 108

B. Tekst wariabilny

Lp DN SK
1. Adeste, fideles (nr 380)

Tekst łaciński. 
Pospieszcie już wszyscy (nr 81)
Tekst polski 

2. A wczora z wieczora (nr 384) A wczora z wieczora (nr 43)
Inny układ zwrotek (1 zwr. jest identyczna 
z 2 zwr. w DN); od połowy 4 zwr. inny 
tekst. 

3. Cicha noc, święta noc (nr 391)
W 2 zwr.: „...przez anielskie Alleluja”. 

Cicha noc, święta noc (nr 50)
„...przez anielskie Gloria”.

4. Cieszmy się i pod niebiosy (nr 393)
Różnica w zakończeniu refrenu:  „…na 
świat narodzonego.”

Cieszmy się i pod niebiosy (nr 51)
„…nowo narodzonego.” 
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Lp DN SK
5. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje (nr 394) Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje (nr 52)

Brak 3 zwr. z DN;  3 zwr. tożsama z 4 zwr. 
w DN. 

6. Do szopy, hej, pasterze (nr 396)
2 zwr. zaczyna się od słowa: „Padnijmy…”. 

Do szopy, hej, pasterze (nr 54)
„Klęknijmy… ”.

7. O, gwiazdo betlejemska (nr 420)
W 1 zwr.:  „…zaświeć na niebie mym” [...]
„…tęsknię za światłem twym”.

O, gwiazdo betlejemska (nr 75) 
„…zaświeć na mym niebie” [...]
„ …ja tęsknię bez ciebie”.

8. Pasterze mili, coście widzieli (nr 424) Pasterze mili, coście widzieli (nr 79)
Inny tekst 6 zwr. 

9. Przy onej górze świecą się zorze (nr 429) Przy onej górze świecą się zorze (nr 85)
Tekst 3 zwr. identyczny z 5 zwr w DN. 

10. Rozkwitnęła się lilija (nr 431) Rozkwitnęła się lilija (nr 89)
Tekst 5 i 6 zwr. identyczny z 3 i 4 zwr. 
w DN.

11. Wiwat dzisiaj Boskiej istności (nr 440) Wiwat dzisiaj Boskiej istności (nr 98)
Inna 3 zwr. 

12. Wśród nocnej ciszy (nr 441)
Nie powtarza się ostatnich słów 

Wśród nocnej ciszy (nr 99)
Powtarza się ostatnie słowa.

13. Dziś koniec roku zeszłemu (nr 452) 
Pieśń zaczyna się od słów: „Dziś koniec 
roku zeszłemu, dziękujmy Bogu nasze-
mu… ”;
3 zwr. zaczyna się od słów: „Oraz, gdy 
skończymy lata…”.

Dziś koniec roku zeszłego (nr 104)
Pieśń zaczyna się od słów: „Dziś koniec 
roku zeszłego. Dziękujmy Bogu za nie-
go… ”;
„Teraz, gdy kończymy lata… ”.

14. Mędrcy świata, monarchowie (nr 457)
Początek 4 zwr: „Tak jak każą nam kapła-
ni…”;
Zakończenie 4 zwrotki: „…co dajemy Ci 
z ochotą, od nas przyjm w ofierze.”. 

Mędrcy świata, monarchowie (nr 107)
„Oto każą nam kapłani… ”;

„…dajem to z serca ochotą, przyjm od 
nas w ofierze.”.

C. Repertuar własny w Drodze do nieba 
 1. A czemuż mój Jezus tak ubogo leży (nr 379)
 2. Anieli w niebie śpiewają (nr 381)
 3. Anioł Pański, otoczony (nr 382)
 4. Betlejem święte (nr 385)
 5. Boże Dziecię, witaj nam (nr 386)
 6. Chryste zbawienie ludzkości (nr 390)
 7. Cicha noc, święta noc, pokój niesie (inna wersja tekstowa) (nr 392)
 8. Dziecina mała (nr 398)
 9. Dzień to jest dziś wesela (nr 400)
 10. Narodził się nam Zbawiciel (nr 414)
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 11. Niechaj będzie głośno wszędzie (nr 416)
 12. Noc ciemna i zimna rozległa się w krąg (nr 418)
 13. Od bram dalekich wschodu słońca (nr 419)
 14. Powiedzcie, pasterze mili (nr 425)
 15. Witajmy Jezusa nam narodzonego (nr 438)
 16. Witajże, Dzieciątko, z Panny narodzone (nr 439)
 17. Zjawiło się nam dziś coś nowego (nr 445)
 18. Z nieba wysokiego (nr 447)
 19. Rodzino święta, ozdobo i chwało (nr 449)
 20. Rodzino święta, proszę (nr 450)
 21. Nowy rok bieży (nr 454)
 22. Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi (nr 455)

D. Repertuar własny w Skarbcu 
 1. Dzisiaj chór aniołów (nr 56)
 2. Kiedy słyszę na obłokach anielskie śpiewanie (nr 66)
 3. Na Boże narodzenie aniołów ucieszenie (nr 70)
 4. Pasterzu, pasterzu (nr 80)
 5. Pospieszcie pastuszki z piosneczki (nr 82)
 6. Pójdźmy, pójdźmy aż do Betlejem (nr 83)

W obydwóch omawianych zbiorach występuje szerokie spektrum śpiewów opo-
wiadających o narodzinach Syna Bożego. Większość z nich posiada taką samą lub 
podobną wersję tekstową. Droga do nieba i Skarbiec zawierają 39 kolęd identycz-
nych pod względem tekstowym. Przykładowo: do takich zaliczymy wiele znanych 
utworów opowiadających o pasterzach spieszących do Betlejem (np. Anioł pasterzom 
mówił, Bracia, patrzcie jeno, Przybieżeli do Betlejem,) czy kolęd-kołysanek (np. Gdy 
śliczna Panna, Jezus malusieńki, Lulajże Jezuniu).

W 14 utworach doszukaliśmy się poważnych bądź nieznacznych zmian teksto-
wych. Ze znaczących zmian należy podkreślić, że w Drodze do nieba znajdziemy 
kolędę Adeste fideles z łacińskim tekstem, natomiast w Skarbcu jej polską wersję: Po-
spieszcie już wszyscy. 

Inną wartą podkreślenia różnicą jest sposób zakończenia refrenu kolędy Wśród 
nocnej ciszy. W Drodze do nieba nie ma powtórki ostatnich słów, natomiast w Skarbcu 
jest. Z naszych obserwacji wynika, że na wielu terenach, na których obowiązuje Dro-
ga do nieba, powtórka ta jest wykonywana, pomimo braku jej zapisu w tymże mo-
dlitewniku. Natomiast druga zwrotka znanej kolędy Do szopy, hej, pasterze zaczyna 
się w pierwszym z omawianych zbiorów od słów „Padnijmy na kolana”, a w drugim 
występuje wersja: „Klęknijmy na kolana”. Różnice tekstowe w obrębie jednego lub 
kilku pojedynczych słów lub zwrotów zauważamy w kolędach: O gwiazdo betlejem-
ska, Mędrcy świata monarchowie, Cieszmy się i pod niebiosy. Część pieśni bożonaro-
dzeniowych różni się tekstami niektórych zwrotek. Przykładowo: inny tekst wystę-
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puje w dalszych zwrotkach utworu A wczora z wieczora oraz szóstej zwrotce kolędy 
Pasterze mili, coście widzieli. W śpiewie Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje w Skarbcu 
pominięta została trzecia zwrotka, co spowodowało, że tamtejsza trzecia tożsama jest 
z czwartą zapisaną w Drodze do nieba. Natomiast w Skarbcu tekst trzeciej zwrotki 
kolędy Przy onej górze odpowiada piątej zwrotce z Drogi do nieba. 

Z racji regionalnego wymiaru omawianych zbiorów, w obydwóch modlitewni-
kach możemy dostrzec śpiewy wykonywane głównie na Śląsku. Dla przykładu do 
takich kolęd zaliczylibyśmy Jezu miłe Dzieciątko, Ciebie pozdrawiamy. Kolęda ta, ma-
jąca swój odpowiednik niemiecki, jest raczej nieznana lub mało znana w innych rejo-
nach Polski. W przypadku jednej z najpopularniejszych kolęd na świecie, Cicha noc, 
święta noc, warto zauważyć, że w obydwu wydawnictwach zamieszczono tzw. śląskie 
tłumaczenie tekstu tej kolędy (Cicha noc, święta noc, wszystko śpi ), często całkowicie 
nieznane w innych regionach Polski. W Drodze do nieba, obok wspomnianej wersji 
śląskiej, dodano jeszcze tzw. ogólnopolską wersję tekstową: Cicha noc, święta noc, 
pokój niesie ludziom wszem. 

Zastanawiający jest jednak fakt, że w najnowszym opracowaniu Drogi do nieba 
zniknęły obecne w jej starych wydaniach, tradycyjne nadal znane i wykonywane 
w części śląskich parafii kolędy. Dla przykładu możemy tu podać takie śpiewy, jak: 
Pójdźmy, pójdźmy aż do Betlejem, Kiedy słyszę na obłokach anielskie śpiewanie czy 
Pospieszcie pastuszki z piosneczki. Skarbiec nadal przyczynia się do pielęgnowania 
wymienionych pieśni, jednak w tym zbiorze zauważymy brak śpiewanej po nabo-
żeństwie kończącym stary rok lub podczas pierwszych dni stycznia kolędy Nowy rok 
bieży. 

Omawiając repertuar pieśni w śląskich modlitewnikach podkreślić należy, że 22 
śpiewy związane z okresem Bożego Narodzenia występują tylko w Drodze do nieba, 
natomiast 6 kolęd stanowi repertuar własny Skarbca.

Spoglądając na szeroki repertuar kolęd zawarty w omawianych zbiorach uzmysła-
wiamy sobie potrzebę podtrzymania i pielęgnowania tego skarbca, odkrywając pro-
stotę, a zarazem bogactwo, jakie kryją w sobie pieśni o Bożym Narodzeniu. 

Warstwa melodyczna i rytmiczna
A. Melodia i rytm niezmienne

Tytuł śpiewu Nr w DN Nr w SK
1. Ach, witajże pożądana 378 45
2. Anioł pasterzom mówił 383 46
3. Bóg się rodzi, moc truchleje 387 47
4. Bracia, patrzcie jeno 389 49
5. Cieszmy się i pod niebiosy 393 51
6. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje 394 52
7. Do Betlejemu pełni radości 395 53
8. Do szopy, hej, pasterze 396 54
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Tytuł śpiewu Nr w DN Nr w SK
9. Dzieciątko się narodziło 397 55

10. Gdy śliczna Panna 402 59
11. Gloria, gloria zawołajmy 403 60
12. Jezu, miłe Dzieciątko 405 62
13. Jezus malusieńki 407 63
14. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy 406 64
15. Któż o tej dobie 409 67
16. Mizerna cicha 411 69
17. Narodził się Jezus w stajni, ubogi 412 72
18. Niepojęte dary dla nas daje 417 74
19. O, gwiazdo betlejemska 420 75
20. O Józefie, coś szukał gospody 421 76
21. Pan z nieba i z łona Ojca 422 77
22. Pasterze mili, coście wiedzieli? 424 79
23. Pójdźmy wszyscy do stajenki 426 84
24. Przybieżeli do Betlejem pasterze 427 86
25. Przylecieli Aniołowie 428 87
26. Przystąpmy do szopy 430 88
27. Rozkwitnęła się lilija 431 89
28. Tryumfy Króla niebieskiego 434 92
29. W dzień Bożego Narodzenia 435 93
30. W żłóbku na sianie 444 95
31. W żłobie leży – mel. II 443 94.2
32. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie 436 96
33. Witaj Jezu ukochany 437 97
34. Wiwat dzisiaj Boskiej istności 440 98
35. Z narodzenia Pana 446 100
36. Rodzino święta, opieki Twej trzeba 448 102
37. Rodzino święta, wśród rodzin jedyna 451 103
38. Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie 456 106
39. O, mili Królowie 458 108

B1. Warianty melodyczne 
Tytuł śpiewu Nr w DN Nr w SK

1. A wczora z wieczora – mel. I 384 43.1
2. Adeste fideles (Pospieszcie już wszyscy) 380 81
3. Bóg się z Panny narodził 388 48
4. Gdy się Chrystus rodzi 401 58
5. Hej, w dzień narodzenia 404 61
6. Judzką krainę noc okryła 408 65
7. Lulajże Jezuniu 410 68
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Tytuł śpiewu Nr w DN Nr w SK
8. Narodził się Jezus Chrystus 412 71
9. Pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli 423 78

10. Słyszę z nieba muzykę 432 90
11. Wśród nocnej ciszy 

  (w Skarbcu – powtórka końcowych słów)
441 99

12. Mędrcy świata monarchowie 457 107

B2. Warstwa rytmiczna
Tytuł śpiewu Nr w DN Nr w SK

1. Adeste fideles (Pospieszcie już wszyscy) 380 81
2. Cicha noc, święta noc 391 50
3. Dzisiaj w Betlejem 399 57
4. Judzką krainę noc okryła 408 65
5. Lulajże Jezuniu 410 68
6. Nie było miejsca dla Ciebie 415 73
7. Przy onej górze świecą się zorze 429 85
8. Śliczna Panienka Jezusa zrodziła 433 91
9. Wśród nocnej ciszy 

  (w Skarbcu – powtórka końcowych słów)
441 99

10. Mędrcy świata, monarchowie 457 107

B3. Melodie występujące tylko w Drodze do nieba 
 1. Cicha noc – zmiany rytmiczne związane z innym tekstem (nr 392)
 2. Nie tak bystro płynie rzeka (inna mel. niż w Skarbcu) (nr 453)

Melodie pieśni występujących tylko w Drodze do nieba (wymienione w tabeli 
z pieśniami występującymi tylko w Drodze do nieba) o co chodzi?

B4. Melodie występujące tylko w Skarbcu
 1. A wczora z wieczora – mel. II (nr 43.2)
 2. Dzieciątko się narodziło – mel. II (nr 55.2) 
 3. Mizerna cicha – mel. II (nr 69.2)
 4. Śliczna Panienka Jezusa zrodziła – mel. II (nr 91.2)
 5. W żłobie leży – inna wersja refrenu. (nr 94.2)
 6. Dziś koniec roku zeszłego (mel. inna niż w Drodze do nieba) (nr 104)
 7. Nie tak bystro płynie rzeka – mel. I i II (inne iż w Drodze do nieba) (nr 105.1, 105.2)

Większość kolęd w jednym i drugim zbiorze prezentuje identyczną wersję me-
lodyczną i rytmiczną (39 pozycji). Da się też zauważyć pewne zmiany w przebiegu 
melodii i rytmu w niektórych utworach. W 12 śpiewach doszukano się różnic melo-
dycznych, a w 10 kolędach różnic rytmicznych. 

Czasami są to różnice nie tylko obejmujące jedną nutę, ale również większy zakres 
linii melodycznej. 
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Małe różnice melodyczne lub rytmiczne występują, także w znanych kolędach, 
takich jak: Gdy się Chrystus rodzi, Lulajże Jezuniu, Dzisiaj w Betlejem, Narodził się 
Jezus Chrystus, Mędrcy świata czy Hej w dzień narodzenia. 

Skarbiec podaje dwie melodie do pieśni A wczora z wieczora. We wspomnianym 
zbiorze podane są również dwie melodie kolędy Mizerna cicha. Obok powszechnie 
znanej na Śląsku wprowadzono również wersję melodyczną śpiewaną w innych re-
jonach naszego kraju. Wersja ta stała się w ostatnim czasie popularna i w niektórych 
parafiach funkcjonuje zamiennie z melodią śpiewaną dotychczas wykorzystywana 
jest również w opracowaniach chóralnych). Wprowadzono ją także w Chorale – Dro-
dze do nieba. 

Godny odnotowania jest również fakt, że obydwa zbiory podają taką samą melo-
dię 11. i 12. taktu kolędy Bóg się rodzi, a pomimo tego w znacznej większości część tę 
śpiewa się na melodię powtarzającą 9. i 10. takt. 

* * *
Na przykładzie kolęd ukazane zostały podobieństwa i rozbieżności tekstowe oraz 

melodyczne pieśni występujących w omawianych modlitewnikach śląskich. Podo-
bieństwa te i odmienności różnie kształtują się w poszczególnych działach, jednak 
nie sposób tutaj wszystkich zestawić, dlatego dla przykładu ukazane zostały właśnie 
śpiewy okresu Bożego Narodzenia

Gdy porównamy pieśni występujące w obydwóch zbiorach pod względem tekstu, 
to możemy stwierdzić, że około 26% utworów posiada jakieś różnice. 

Gdy porównamy kolędy pod względem melodycznym lub rytmicznym, to utwory 
posiadające różne warianty w omawianych modlitewnikach stanowią prawie 30%.

Podane analizy pokazują, że nawet w obrębie Górnego Śląska, który wydaje się 
być terenem o zbliżonej kulturze, występuje dużo różnic w pieśniach kościelnych. 
Fakt ten pokazuje, jak trudną sprawą byłoby osiągnięcie jednolitości w zakresie tek-
stów i melodii pieśni kościelnych w zamierzeniu ogólnopolskim.

Znane, starożytne powiedzenie przypisywane św. Augustynowi mówi: „Kto do-
brze śpiewa, dwa razy się modli” (Qui bene cantat, bis orat). Śpiew religijny jest 
przede wszystkim wyrazem modlitwy, gdyż wyraża dziękczynienia, prośby oraz na-
szą skruchę i nadzieję. Zarówno Droga do nieba, jak i Skarbiec wraz ze wszystkimi 
swymi podobieństwami i różnicami, przyczyniają się do kultywacji śląskiej tradycji 
pieśni kościelnej. Soborowa Konstytucja o Liturgii zaleca, aby „troskliwie pielęgno-
wać religijny śpiew ludowy, tak aby głosy wiernych mogły rozbrzmiewać podczas 
nabożeństw”10. Obydwa omawiane zbiory przyczyniają się do utrwalenia repertuaru 
pieśni, pomagając chwalić Boga kolejnym pokoleniom wiernych.

10   KL 118. Na temat użycia pieśni kościelnych w liturgii zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po 
Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2001, s. 146–149.
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SUMMARY
CHRISTMAS SONGS AS A CASE STUDY 

OF VARIABILITY OF LITURGICAL REPERTOIRE 
IN „DROGA DO NIEBA” AND „SKARBIEC MODLITW I PIEŚNI”

Singing Church songs is an important part of Silesian citizens’ religious life. Spi-
ritual leaders wanting to help people in practicing this form of piety have started 
publishing songbooks containing songs performed in the area discussed. In the be-
ginnings of 20th century, father Ludwik Skowronek, priest of the parish Bogucice 
made a prayer book called „Droga do nieba”. With time, this collection has become 
the most popular prayer book of Upper Silesia. Nowadays it is used in Dioceses of 
Opole and Gliwice. Some time later, „Skarbiec” is being created by priests of Upper 
Silesia. It is still used in Archdiocese of Kraków. Both prayer books since their begin-
nings have had many forms and have been published many times. In contemporary 
collections we can see many similarities in repertoire and versions of songs, but also 
some number of differences. The songbooks differ in position of sections, sometimes 
in songs and versions of a particular song as well. In „Droga do nieba” more songs 
and verses of them have been included.

We have focused on Christmas songs in this article. Examining them it has been 
stated that 39 songs are identical, whereas 14 differ more or less. 22 songs connected 
with Christmas can be found only in „Droga do nieba”, while 6 only in „Skarbiec”.

The melodic and rhythmic anylisis has shown that 39 songs are the same in both 
songbooks. In 12 of them melodic differences have been found, while in 10 of them 
- rhythmic ones.

By analisying Silesian songbooks we can see thier role and importance in practi-
cing Silesian tradition of carolling as well as the whole Church repertoire.

Słowa klucze: śpiewy bożonarodzeniowe, Śląsk, śpiewnik liturgiczny, repertuar 
liturgiczny

Key words: Christmas Carols, Silesia Region, liturgical songbook, liturgical re-
pertoire


