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KS. ROBERT BERNAGIEWICZ

Zagadnienie weryfikacji nowo powstającego 
repertuaru liturgicznego

Weryfikacja uważana jest powszechnie, zgodnie zresztą z duchem dokumentów 
Kościoła, za bardzo ważny instrument w służbie sakralności i piękna liturgii. Jest za 
taką uważana, lecz nie jest praktycznie, w powszechnym wymiarze, realizowana. 
Problem z odważną i kompetentną oceną pieśni liturgicznej ma różnorakie przyczy-
ny. Chciałbym się zatrzymać tylko na jednej – moim zdaniem najważniejszej, która 
dotyka bezpośrednio warsztatu muzykologa.

Muzykolodzy dysponują dobrymi narzędziami służącymi analizie i ocenie es-
tetycznej dzieła muzycznego wszystkich epok – od Renesansu począwszy. Jednak 
ze Średniowieczem jest nieco gorzej. Analiza i ocena estetyczna średniowiecznej 
kompozycji liturgicznej nie jest zbyt zaawansowana. Zazwyczaj nie jest ona w ogóle 
podejmowana w sposób profesjonalny. W literaturze odnajdujemy wiele tekstów 
przesyconych ogólnym zachwytem nad pięknem kompozycji chorałowych, niemniej 
bez pogłębionych analiz i argumentacji. Analiza modalna i semiologiczna wniosła, 
owszem, wiele światła w średniowieczne mroki skryptoriów, opactw i klasztorów. 
Niemniej średniowieczna kompozycja liturgiczna, nazywana zbiorczo chorałem gre-
goriańskim, traktowana jest w analizie i ocenie inaczej, niż pozostałe gatunki mu-
zyczne – trochę podobnie do dogmatu; o dogmacie można dyskutować, można go 
tłumaczyć, zgłębiać, ale nie wolno podważać. Takie podejście do chorału gregoriań-
skiego ma swoje korzenie z pewnością w gregoriańskiej legendzie. Wystarczy przy-
wołać słynną rycinę z Antyfonarza Hartkera: św. Grzegorz Wielki, na jego ramieniu 
Gołębica – Duch Święty szepczący mu do ucha antyfony, u stóp papieża skryptor 
notujący skrzętnie to, co od niego usłyszał: 
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Wraz z powstaniem gregoriańskiej legendy cały repertuar liturgiczny nabrał 
dogmatycznego charakteru. Dokumenty Kościoła o muzyce z początku XX w. 
w pewnym sensie usankcjonowały takie zbiorcze i dogmatyczne podejście do śre-
dniowiecznej kompozycji liturgicznej, stawiając chorał gregoriański za wzór no-
wej kompozycji liturgicznej: „o tyle kompozycja jakaś dla kościoła przeznaczona 
jest świętsza i bardziej liturgiczna, o ile więcej w przebiegu swym, w natchnieniu 
i smaku zbliża się do melodii gregoriańskiej” (Motu proprio Piusa X, II, 3). Zdanie 
jest bardzo ogólne, nawet nieco enigmatyczne; intuicyjnie wyczuwamy jednak, że 
za sformułowaniem „melodia gregoriańska” kryje się zespół dobrych i pożądanych 
w liturgii cech. Ale które są to cechy i jak stwierdzić ich istnienie? Czy posiada je 
każda średniowieczna kompozycja liturgiczna, czy tylko niektóre? Melika chorało-
wa, w przeciwieństwie do biblijnych tekstów kompozycji, nie należy do treści Ob-
jawienia. Melodii antyfon nie układał Duch Święty, tylko ludzie. I choć byli oni, jak 
wierzymy, ludźmi modlitwy, a dzieło kompozycji podejmowali na kolanach, to jed-
nak byli oni artystami utalentowanymi w różnym stopniu – nie wszyscy jednakowo. 
Analogiczną sytuację stwierdzamy w ikonografii. Z reguły wszyscy mnisi malujący 
ikony szukali natchnienia w modlitwie, nie wszyscy jednak byli w równym stopniu 
uzdolnieni. Postaci przez nich wyobrażane są zawsze tak samo święte, natomiast ich 
przedstawienia mają zróżnicowaną wartość artystyczną.

Zagadnienie, które podejmuję, i pytania, które sobie stawiam, mają znaczenie 
fundamentalne dla przyszłej weryfikacji nowych kompozycji liturgicznych właśnie 
dlatego, że Kościół proponuje melodię gregoriańską za wzór dla nowych dzieł. Prze-
to wydaje się konieczne, by wyselekcjonować i opisać te elementy „melodii gre-
goriańskiej”, które są wzorcowe, aby mieć klucz do kompetentnej oceny wartości 
estetycznej nowej pieśni. Trzeba zdefiniować idiom chorałowy, czyli zespół cech, 
którymi winna charakteryzować się pieśń liturgiczna, by mogła być uznana za zbli-
żoną „w przebiegu swym, w natchnieniu i smaku” – zgodnie ze słowami Piusa X – 
do chorału gregoriańskiego. Należy jednak zaznaczyć, że odniesienie kompozytora 
do idiomu nie oznacza pisania „w stylu chorałowym”.

Oczywiście podejmując zagadnienie klucza estetycznego, mam na myśli przede 
wszystkim kwestie meliki, rytmiki i ich związku z tekstem. Sprawa samego tekstu 
jest osobnym zagadnieniem, które po części rozwiązał Sobór Watykański II, wska-
zując na źródła biblijne i liturgiczne jako najbardziej właściwe. Pozostaje jeszcze 
dopuszczony margines pozabiblijny i pozaliturgiczny (inwencja własna?). Tutaj 
winni być zaangażowani odpowiedni specjaliści, np. od liryki religijnej. Ale to zu-
pełnie odrębny temat.

Pozostając przy kwestiach muzyczno-kompozytorskich, chciałbym wyodrębnić 
i skomentować choćby niektóre elementy wspomnianego klucza: modalność, rytmi-
ka, melika, proporcjonalność, związek tychże elementów z tekstem. Nie zamierzam 
bynajmniej prezentować gotowych rozwiązań – na to jeszcze za wcześnie; chcę za-
rysować jedynie obecny stan badań i pewne znaki zapytania, które się jawią.
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1. Modalność

Badania nad modalnością, których ojcem był dom Jean Claire, benedyktyn, są 
chyba najbardziej zaawansowane. Na uwagę zasługuje wydobycie z mroków hi-
storii modalnych struktur archaicznych, funkcjonujących przed VIII w., i struktur 
nowszych, wprowadzonych do praktyki liturgicznej od początku wieku IX. Cen-
nym owocem badań jest zdefiniowanie związków pomiędzy różnymi strukturami 
modalnymi i tekstem kompozycji. Aktualnie szeroko dyskutowany jest temat etosu, 
czyli charakteru poszczególnych struktur. Etos jest w klasycznej, średniowiecznej 
kompozycji liturgicznej jednym z nośników treści tekstu. W związku z tym rodzi 
się wiele pytań. Czy mamy nawiązywać w nowych kompozycjach do tradycyjnych 
struktur modalnych, czy nie? Jeśli tak, to czy mamy podtrzymać zróżnicowanie 
struktur modalnych, czy też, jak dotąd, ograniczyć je do protus autentycznego, czyli 
wszechobecnego d-moll w różnych odmianach?

2. Rytmika

Badania nad rytmiką mają bardzo burzliwą historię. Wystarczy wspomnieć 
niekończącą się debatę pomiędzy dom Josephem Pothierem, dom A. Mocquere-
au, Antoine Dechevrensem i spadkobiercami ich myśli, aż po współczesną szko-
łę semiologiczną. W ogniu polemik znakomicie ukazana została geneza bardzo 
zróżnicowanej – wbrew pozorom – rytmiki. Mamy więc przede wszystkim tzw. 
rytm swobodny, związany ze śpiewami antyfonalnymi i responsorialnymi, oraz 
rytm menzuralny, związany z twórczością hymniczną. W związku z tym rysuje 
się kilka problemów. W przypadku nowych hymnów sprawa wydaje się stosun-
kowo prosta – rytmem właściwym jest rytm menzuralny, co też jest praktykowa-
ne powszechnie, choć nie zawsze stosowane są właściwe stopy metryczne (rów-
nież stopy metryczne mają własny etos, czyli charakter). Natomiast w przypadku 
kompozycji antyfonalnych i responsorialnych kwestia rytmu uzależniona jest od 
tekstu. Jeśli na serio przyjmiemy zalecenie Soboru Watykańskiego II, preferują-
ce zdecydowanie teksty biblijne i liturgiczne, należałoby pójść w kierunku tzw. 
rytmiki swobodnej.

3. Melika

Badania nad meliką są najskromniejsze, bo i najtrudniejsze do zrealizowania. 
W historii najbardziej zaawansowani w analizie i najodważniejsi w ocenie estetycz-
nej meliki okazali się dominikanie, którzy wymyślili nawet stopniowanie piękna 
i brzydoty w odniesieniu do różnych rozwiązań melicznych. Zagadnienie czeka na 
systematyczne studium.
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4. Proporcjonalność

Zagadnienie proporcjonalności jest zakorzenione głęboko w antycznej teorii 
sztuki, także w teorii muzyki. Związane jest ono niemal z wszystkimi elementa-
mi dzieła muzycznego: dotyczy zarówno rytmiki, meliki, jak i budowy formalnej. 
Elementarną refleksję na temat proporcjonalności w budowie melodii znajdziemy 
u Josepha Pothiera. Benedyktyn ukazał, na czym polega proporcjonalność kompozy-
cji na przykładzie ukształtowań formuł kadencyjnych różnych tonów. Badania nad 
proporcjonalnością nie były jednak kontynuowane. A szkoda, bo proporcjonalność 
jest zagadnieniem niezwykłej wagi, gdy rozprawiamy o kategorii piękna, jest też 
czytelnym znakiem wartości estetycznej dzieła muzycznego.

5. Związek melodii z tekstem

Badania związków meliki i rytmiki z tekstem nie są prowadzone systematycznie, 
raczej wyrywkowo i marginalnie, niejako przy okazji. Niemniej wydały już całkiem 
pokaźne owoce. Przyczyniły się do tego, rzecz jasna, badania modalności i rytmu, 
które są dla nich punktem wyjścia. W przypadku nowych pieśni liturgicznych we-
ryfikacja związków z tekstem nie jest trudna, o ile przyjmiemy elementarne kryteria 
wypracowane wcześniej przez modalność i semiologię.

Tak prezentują się najważniejsze elementy klucza weryfikacji w telegraficznym 
skrócie. Pozostają pytania podstawowe: Czy chcemy realizować na serio zalece-
nia dokumentów o muzyce w liturgii i czy chcemy kompozycji zgodnych z duchem 
Kościoła? Czy chcemy ją powierzyć osobom odpowiednio przygotowanym warsz-
tatowo i duchowo, czy też zgadzamy się na pieśni komponowane intuicyjnie i przy-
padkowo?


