
40

BRYGIDA TOMALA

Wykorzystanie dostępnego repertuaru śpiewów liturgicznych
(z uwzględnieniem  Mszy  św. z udziałem dzieci)

Temat, zaproponowany mi jako przedmiot wykładu, zostanie zrealizowany 
w trzech punktach:

– zwrócenie uwagi na bogaty repertuar dostępnych obecnie pieśni liturgicznych;
– podkreślenie wartości nowych pieśni, nazywanych tu pieśniami naprzemien-

nymi;
– zarysowanie problematyki Mszy św. z udziałem dzieci.
Temat ów zrodził się w czasie dyskusji, poruszającej kwestię braku nowych śpie-

wów liturgicznych. Potrzeby tworzenia nowych pieśni nikt nie kwestionuje, zanim 
jednak zaczniemy je komponować, warto zajrzeć do już istniejących i funkcjonują-
cych śpiewników kościelnych. Jest tam naprawdę sporo pieśni, których nie słyszymy 
w naszych kościołach w ogóle. Spostrzeżenie to wywodzę z faktu wizytowania wie-
lu parafii, w których organistami są moi uczniowie (dotyczy to diecezji gliwickiej 
i archidiecezji katowickiej). Również na zajęciach, proponując do nauczenia pieśń, 
wydawać by się mogło, znaną i bardzo przydatną ze względu na treść, słyszę często: 
„Tej pieśni nie znam”. (Proszę zwrócić uwagę na fakt, że mówią to nie przeciętni, 
przypadkowi wierni, lecz osoby dość blisko z Kościołem związane, których aktyw-
ność liturgiczna nie ogranicza się bynajmniej do niedzielnego obowiązku, ba, które 
często planują posługę organistowską – uczą się przecież gry  na organach).

Grając na co dzień w parafii, przekonuję się, że przy mądrym planowaniu pieśni 
częstotliwość ich powtarzania się jest nie większa niż raz na dwa tygodnie. Oczywi-
ście, wyłączając przypadki, kiedy jakaś pieśń wyjątkowo dobrze koresponduje z li-
turgią słowa i trudno znaleźć inną, równie dobrą. Jako organistka posługująca w die-
cezji gliwickiej korzystam z Drogi do nieba. Ale mamy przecież cały szereg innych 
śpiewników, jak choćby Śpiewnik archidiecezji katowickiej, Śpiewnik liturgiczny, 
Exultate Deo, Ciebie, Boże, chwalimy – wydany przez benedyktynów tynieckich, 
Śpiewnik wawelski czy Wysławiajmy Pana. Wszystkie one są pokaźnymi zbiorami, 
z których można obficie czerpać. Przy okazji muszę zaznaczyć, że pomijam tu czy-
sto techniczną kwestię dostępu wiernych do tekstów pieśni – czy są to modlitewniki 
leżące na ławkach jako własność kościelna, czy własne, przynoszone każdorazowo 
przez wiernych albo też ekran wyświetlający słowa na bieżąco.

Warto podkreślić, że w diecezjach, które mają swoje, wypracowane na własnym 
terenie, śpiewniki, nie zaszkodzi interesować się też innymi zbiorami, w których 
można znaleźć śpiewy łatwe do przyswojenia. Dotyczy to przede wszystkim śpie-
wów naprzemiennych. Śpiewy te są bez wątpienia bardziej wyrafinowaną formą pie-
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śni, wymagającą dobrze śpiewającego kantora (organisty) lub scholi. Ze względu na 
ograniczony w niej udział wiernych księża często nie wyrażają zgody na obecność 
tych śpiewów w liturgii, a czasem wręcz ich zabraniają, przytaczając zawsze ten 
sam, wątpliwej jakości, argument: „Ludzie sobie nie pośpiewają”. Gwoli ścisłow-
ści: pośpiewać można sobie na biesiadzie, jeśli zaś chodzi o Mszę św., to śpiewy są 
jej integralną częścią i nie służą ani wypełnianiu czasu, ani tym bardziej rozrywce. 
Pieśni naprzemienne, których teksty najczęściej pochodzą z Pisma św., są wspaniałą 
okazją do podkreślenia jedności śpiewów z akcją liturgiczną. Poza tym ubogacają  
i urozmaicają liturgię przez wprowadzenie – obok zwykłego śpiewu – elementu słu-
chania i odpowiadania wspólnym refrenem na usłyszane słowo.

Zdaję sobie sprawę, iż nikogo z obecnych tu słuchaczy nie trzeba przekonywać 
o wartości tych śpiewów. Podkreślam ich znaczenie dlatego, że w naszym repertu-
arze pieśni tradycyjnych, zwrotkowych, brakuje utworów związanych tematycznie 
z Chrystusem i Jego nauczaniem. Pieśni naprzemienne w dużym stopniu wypełniają 
tę lukę: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza, Gdzie miłość wzajemna i dobroć, 
Jam jest Pasterz dobry, Ludu kapłański, Naucz nas, Panie, wypełniać wolę Ojca, 
Pokładam w Panu ufność mą, Panie, umocnij wiarę naszą, Uczcie się ode mnie, że 
łagodny jestem – żeby poprzestać tylko na kilku przykładach. Pieśni naprzemienne 
pozwalają też bardzo dobrze zaplanować repertuar tak ważnych w roku liturgicznym 
okresów, jak Adwent, Wielki Post czy Wielkanoc. Jeśli spytać ucznia, ile w jego 
parafii śpiewa się pieśni adwentowych, pada odpowiedź: „Trzy, może cztery”. Tym-
czasem w Drodze do nieba znajdujemy ich trzydzieści cztery, w tym tak rzadko 
wykorzystywaną Radujcie się, raz jeszcze powiem z antyfoną z niedzieli Gaudete, 
a w Śpiewniku Archidiecezji Katowickiej – dwadzieścia siedem (że wymienię tylko 
te dwa zbiory). Podobnie znakomite przykłady znajdziemy wśród śpiewów na Wiel-
ki Post, które dodatkowo są jasno uporządkowane wg dwóch aspektów tego okresu: 
pokutnego i pasyjnego.

Oczywiście, nie neguję wartości pieśni o tradycyjnej budowie. Jeżeli jednak cho-
dzi o te mniej znane, potrzeba dużego wysiłku i pomysłowości, żeby je upowszech-
nić. Tym niemniej warto podjąć ten trud. W diecezji gliwickiej z powodzeniem 
wprowadziliśmy pieśń Nawróć się, ludu, w pokorze, ćwicząc ją najpierw na dniach 
skupienia dla organistów, którzy potem nauczyli jej w swoich parafiach. Podobnie 
rzecz miała się z pieśnią Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie – dotąd prawie 
zupełnie nieznaną.

Moją tezę o wystarczającej liczbie pieśni już istniejących potwierdza fakt, iż 
w kalendarzu liturgicznym diecezji gliwickiej znajduje się po kilka propozycji pieśni 
na każdą część liturgii poszczególnych świąt i uroczystości, nie wyłączając zakoń-
czenia, choć tutaj śpiew nie jest już konieczny (w tym miejscu dobrze jest np. zagrać 
utwór organowy, odpowiednio dobrany do charakteru święta).

Planowanie repertuaru pieśni powinno być długoterminowe, unika się wówczas 
przypadkowego powtarzania tych samych. Jest to szczególnie cenne w przypadku 
śpiewów na kolejne niedziele Adwentu czy Wielkiego Postu. W każdą z nich można 
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włączyć odrębny komplet śpiewów, akcentując tym samym konkretne sensy zawarte 
w liturgii słowa. Zapoznanie się z treścią antyfon danej niedzieli, a także z wydźwię-
kiem planowanej przez księdza homilii, również pomaga dopasować pieśni, czasem 
zupełnie nietypowe, za to ożywczo zaznaczające swą obecność w całości liturgii.

Ostatnią kwestią, jaką zobowiązałam się poruszyć, jest  Msza św. z udziałem 
dzieci. Jakie śpiewy zaproponować, żeby dzieci uczestniczyły we Mszy św. aktyw-
nie, a jednocześnie nie infantylizować ani nie spłycać liturgii? Art. 19 i 38 KL mó-
wią, iż udział w liturgii powinien być dostosowany do stanu, wieku i rodzaju życia, 
stopnia kultury uczestniczących, a także uwzględniać różnice regionalne. Ostatnie 
dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci zostało wydane przez Stolicę Apostol-
ską w 1973 r. Nie znajdziemy tam szczegółowych wytycznych co do śpiewów. Jest 
tylko zalecenie, aby dzieci brały w nich czynny udział. Z drugiej strony dokument 
dobitnie podkreśla, że Msza św. z udziałem dzieci jest tylko etapem, który powinien 
prowadzić do uczestnictwa we Mszy św. z dorosłymi. A więc nie wymaga się, wię-
cej, nie zaleca się nawet tworzenia specjalnej liturgii dziecięcej. Dziecko, siłą rzeczy, 
nie tylko w Kościele porusza się w niezrozumiałych dla siebie przestrzeniach. Czy 
Msza św. ma tracić na swej tajemnicy po to tylko, żeby dziecku umilić na niej pobyt? 
Może lepiej starać się je wychować w poczuciu, iż uczestnictwo we Mszy św. jest 
pewnym poświęceniem, czyli ofiarą. A więc niekoniecznie proponujmy piosenki, 
w większości kiepskie, niczym nie różniące się od przedszkolnych (ba, nawet gorsze 
pod względem melodii i tekstu). Z własnego doświadczenia wiem, że dzieci bardzo 
ładnie włączają się w śpiew tradycyjnych pieśni. Pod jednym wszakże warunkiem: 
że są odpowiednio do tego przygotowane, czyli wiedzą, dlaczego śpiewa się właśnie 
tę pieśń, oraz umieją ją wykonać wraz z pozostałymi wiernymi, bo zostało to z nimi 
przećwiczone. Nie znaczy to, że piosenki należy z takich Mszy św. w ogóle wyklu-
czyć. Starannie dobrane i reprezentujące odpowiedni poziom można do liturgiczne-
go repertuaru włączyć. Trzeba jednak zadbać o właściwy akompaniament. Dotarłam 
do zbioru pt. Zaśpiewaj Panu z radością. Pieśni kościelne z towarzyszeniem orga-
nowym, wydanego w Kielcach w 2001 r. pod red. Józefa Smulczyńskiego, gdzie 
całkiem zgrabnie przeniesiono zrytmizowaną fakturę piosenki na fakturę organową. 
Niemniej jednak ostrzegałabym przed nadmiernym eksploatowaniem tego gatunku 
w liturgii. Dzieci wychowane na samej tylko piosence trudno będzie przekonać do 
tradycyjnego repertuaru, kiedy wejdą w wiek dojrzalszy. Poza tym, nie będą go po 
prostu znały. Naturalnie, decydując się na pieśni tradycyjne, należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na tekst, aby ten rzeczywiście nie okazał się dla dzieci zbyt trudny. Tak 
samo melodia powinna być odpowiednia, choć doświadczenie pokazuje, iż dzieci 
są w stanie bardzo szybko zapamiętać nawet dość skomplikowane linie melodyczne 
chorału gregoriańskiego.

Na koniec chcę tylko jeszcze raz podkreślić, że tworzenie nowych kompozycji 
z całą pewnością ma sens, ale nie twierdźmy zbyt pochopnie, że nie wiadomo, co 
śpiewać w czasie Mszy św. I nie zostawiajmy odłogiem obszernych części naszych  
już istniejących śpiewników.


