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BIBLIA W MUZYCE: KANTYKI NOWEGO TESTAMENTU
W POLSKIEJ MONODII LITURGICZNEJ
Â SKIM II
PO SOBORZE WATYKAN
SoboÂr WatykanÂski II zainicjowaø kolejnaÎ w dziejach KosÂcioøa reformeÎ liturgii. O przeprowadzeniu tej historycznej decyzji wiele juzÇ powiedziano i napisano1. Na kanwie wspomnianej reformy wypada podjaÎcÂ szczegoÂøowy, dotaÎd nieopracowany temat, dotyczaÎcy miejsca i roli kantykoÂw Nowego Testamentu
w odnowionej liturgii, ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem ich muzycznego aspektu.

I. WYJASÂNIENIE POJEÎCÂ

Problemem kluczowym stajaÎ sieÎ usÂcisÂlenia terminologiczne. Jest to kwestia
niezmiernie trudna do rozstrzygnieÎcia, gdyzÇ niebudzaÎce waÎtpliwosÂci definicje
saÎ czeÎsto niemozÇliwe do sprecyzowania. Wiele bowiem poszczegoÂlnych okresÂlenÂ ksztaøtowaøo sieÎ ewolucyjnie, a ich znaczenie wielokrotnie ulegaøo zmianom. Przykøadowo mozÇna wymienicÂ takie pojeÎcia, jak kosÂcielny, liturgiczny,
biblijny, sakralny, ktoÂre to terminy pozostajaÎ niezwykle wazÇne w kwestiach
obrzeÎdoÂw KosÂcioøa i zwiaÎzanej z nimi muzyki2. WøasÂnie odpowiednie nazewnictwo pozwala na przejrzyste prowadzenie toku mysÂlowego oraz na uniknieÎcie

1
W jeÎzyku polskim nalezÇy odnotowacÂ kilka podstawowych pozycji: Wprowadzenie do liturgii,
red. F. Blachnicki i in. PoznanÂ 1967; Liturgika ogoÂlna, red. R. Zielasko, Lublin 1973; Mszaø ksieÎgaÎ
zÇycia chrzesÂcijanÂskiego, red. B. Nadolski, PoznanÂ 1989; B. Nadolski, Liturgika, t. 1±4, PoznanÂ
1989±1992; H.J. Sobeczko, Zgromadzeni w imieÎ Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego,
Opole 1999. Fundamenty odnowy w dziedzinie muzyki liturgicznej zawierajaÎ m.in. nasteÎpujaÎce
prace: J. Waloszek, Teologia muzyki. WspoÂøczesna mysÂl teologiczna o muzyce, Opole 1997; R. Tyraøa, Soborowa odnowa muzyki kosÂcielnej w Polsce, KrakoÂw 2000; I. Pawlak, Muzyka liturgiczna
po Soborze WatykanÂskim II w sÂwietle dokumentoÂw KosÂcioøa, Lublin 2001.
2
A. Hughes, Medieval Manuscripts for Mass and Office. A guide to their organization and
terminology, Toronto 2004, s. XXXVI±XXXVIII.
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niedomoÂwienÂ czy nawet bøeÎdoÂw. Dla naszych rozwazÇanÂ zasadnicze wydajaÎ sieÎ
nasteÎpujaÎce terminy: kantyk, psalm, hymn, piesÂnÂ oraz monodia liturgiczna.

1. KANTYK

Jest to jedna z najstarszych form poetyckich i muzycznych. Spotykamy jaÎ
i w ksieÎgach Starego Testamentu (poza KsieÎgaÎ PsalmoÂw), i w Nowym Testamencie. Od czasoÂw apostolskich byø kantyk uzÇywany w publicznych modlitwach KosÂcioøa oraz w czasie zgromadzenÂ wiernych3. Od samego poczaÎtku miaø
struktureÎ psalmowaÎ, dlatego zalicza sieÎ go do poematoÂw tego samego rodzaju
literackiego i wykonuje na sposoÂb psalmu4. Dopiero Ojcowie KosÂcioøa (Augustyn, Hieronim, Bazyli Wielki, Jan Chryzostom) okresÂlili psalm jako sÂpiew wykonywany z towarzyszeniem instrumentoÂw, a kantyk ± bez tego akompaniamentu5. CzeÎsto kantyk nazywano takzÇe hymnem biblijnym, a to ze wzgleÎdu na
jego tresÂcÂ: sÂpiew o charakterze pochwalnym, søawiaÎcy Boga w Jego dziele
stworzenia i odkupienia6. Kantyki Nowego Testamentu saÎ wyrazem wdzieÎcznosÂci chrzesÂcijan za nowe zÇycie w Duchu SÂwieÎtym. W nich tezÇ wspoÂlnota KosÂcioøa wyznaje Chrystusa jako Pana sÂwiata7.
PojeÎcie canticum do øacinÂskiego przekøadu Biblii wprowadziø sÂw. Hieronim8. Z tego tezÇ wzgleÎdu teksty poetyckie przeznaczone do sÂpiewu a wyjeÎte
ze Starego i Nowego Testamentu nazywano w ciaÎgu wielu stuleci kantykami.
Mamy wieÎc kantyk MojzÇesza (Pwt 32,1±43), Anny (1 Sm 2,1±10), Izajasza
(Iz 26,9±20), trzech møodzienÂcoÂw (Dn 3,52±88) i inne, a takzÇe kantyki ewangeliczne: Magnificat (èk 1,46±55), Benedictus (èk 1,68±79) i Nunc dimittis
(èk 2,29±32). TeÎ samaÎ nomenklatureÎ zachowaøy oficjalne ksieÎgi liturgiczne,
a za nimi takzÇe sÂpiewniki przedsoborowe np. SÂpiewnik kosÂcielny Jana Siedleckiego (1953, 1959), SÂpiewnik parafialny Wojciecha Lewkowicza (1961 ) i inne.
Problemy powstaøy z chwilaÎ przekøadu ksiaÎg liturgicznych na jeÎzyki narodowe. NiektoÂre kraje zachowaøy dawnaÎ terminologieÎ, staÎd francuskie søowo
cantique, angielskie canticle, wøoskie i hiszpanÂskie cantico9. Wydania niemieckie przyjeÎøy nazweÎ Lobgesang (por. Gotteslob, KoÈln 1975); podobnie w jeÎzyku
J. SÂcibor, Kantyk, w: Encyklopedia katolicka [dalej: EK], t. 8, Lublin 2000, kol. 631±632.
Hughes, dz. cyt., nr 205.
5 Â
Scibor, art. cyt., kol. 632.
6
TamzÇe.
7
A. Tronina, Kantyk. W Biblii, EK, t. 8, kol. 632.
8
N. VelimirovicÂ, Canticle. General, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
red. S. Sadie, London 2001, s. 49±50; J. McKinnon, Canticum, w: Die Musik in Geschichte und
Gegenwart, cz. 2, red. L. Finscher, Kassel 1995, kol. 378±379.
9
McKinnon, Canticum, kol. 379.
3
4
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søowackim mamy ChvaÂlospev (ZhudobneneÂ VesÏpery na nedele a sviatki, SpisÏska
Kapitula 1997). W tych jeÎzykach przetøumaczono zatem pojeÎcie kantyk na
¹sÂpiew chwaøyº.
W jeÎzyku polskim okresÂleniem kantyk posøugiwaøy sieÎ wszystkie sÂpiewniki
przedsoborowe. Ale nawet po zakonÂczeniu soboru wiele edycji sÂpiewnikowych
zachowaøo teÎ tradycyjnaÎ nazweÎ. Przykøadem mozÇe bycÂ SÂpiewnik kosÂcielny Jana
Siedleckiego (Opole 1980, 1982, KrakoÂw 1987, 1990, 2005). Wydany w 1982
roku pierwszy tom Liturgii godzin wprowadziø na okresÂlenie kantyku termin
piesÂnÂ. Ta terminologia zostaøa zastosowana we wszystkich ksieÎgach liturgicznych wydanych po 1982 roku. Stosuje jaÎ takzÇe wieÎkszosÂcÂ sÂpiewnikoÂw. A wieÎc
nazweÎ kantyk zamieniano nie tylko na psalm lub hymn ± o czym juzÇ wspomniano ± ale takzÇe na søowo piesÂnÂ. Nie dziwi brak rozroÂzÇnienia na wøasÂciwe formy
w pierwotnym chrzesÂcijanÂstwie. Szybko jednak, bo juzÇ w I wieku po Chr., wyodreÎbniono je, przypuszczalnie pod wpøywem klasycznych tekstoÂw deuteropawøowych: Kol 3,16 i Ef 5,19, w ktoÂrych jest mowa o psalmach, hymnach i ¹piesÂniach peønych duchaº10. Czy jednak nazwa piesÂnÂ jest terminem wøasÂciwym?

2. PSALM

Psalmami nazywa sieÎ utwory poetyckie zamieszczone w KsieÎdze PsalmoÂw. PosÂroÂd gatunkoÂw literackich psalmoÂw wymienia sieÎ m.in. hymny11,
psalmy dzieÎkczynne, psalmy ufnosÂci, lamentacje, psalmy pouczajaÎce12. ProÂbeÎ
zdefiniowania psalmu podjeÎøa Kalina Wojciechowska. Jej zdaniem, psalm jest
tekstem liryczno-poetyckim, ktoÂry charakteryzujaÎcaÎ nasteÎpujaÎce cechy: 1)
rytmika polegajaÎca na systemie sylab akcentowanych i nieakcentowanych,
przy czym istotne znaczenie posiadajaÎ te pierwsze, zasÂ jednostkeÎ metrycznaÎ
stanowi stych z 2, 3 lub 4 akcentowanymi sylabami; 2) okres (werset) skøadajaÎcy sieÎ z kilku stychoÂw; 3) metrum: 3+3 akcentowane sylaby lub 3+2 akcentowane sylaby (tzw. metrum elegijne ± kina); 4) paralelizm: synonimiczny,
antytetyczny, klimaktyczny, zachodzaÎcy pomieÎdzy stychami; 5) strofa: obejmujaÎca z reguøy jeden motyw, niebeÎdaÎca z reguøy jednostkaÎ rytmicznaÎ13.
Literacka i muzyczna forma psalmodii opiera sieÎ na nieregularnej døugosÂci
strof. KazÇdy wers skøada sieÎ z dwoÂch lub trzech czesÂci (hemistychoÂw) oddzie10

Tronina, art. cyt., kol. 632.
Przykøadem zamiennego uzÇywania nazwy ¹hymnº i ¹psalmº jest Ewangelia wedøug sÂw.
Mateusza: ¹I gdy odsÂpiewali hymn, wyszli ku GoÂrze Oliwnejº (26,30). NiewaÎtpliwie chodziøo
o jeden z psalmoÂw tworzaÎcych Hallel, to jest zbioÂr psalmoÂw od 113±118, lub Wielki Hallel, czyli
Ps 136, ktoÂry sÂpiewano na zakonÂczenie uczty paschalnej. Zob. Pismo sÂwieÎte Starego i Nowego
Testamentu, CzeÎstochowa 2008, s. 2201.
12
W. Borowski, Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny, KrakoÂw 1983, s. 16±22.
11
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lonych sÂrednioÂwkaÎ, co nadaje poezji nieco swobodniejszy charakter14. OficjalnaÎ definicjeÎ psalmoÂw znajdujemy w Institutio generalis de Liturgia horarum (1971). W swobodnym przekøadzie brzmi ona nasteÎpujaÎco: ¹Psalmy nie
peøniaÎ roli czytanÂ ani proÂsÂb uøozÇonych do modlitwy swobodnej, ale saÎ utworami poetyckim przeznaczonymi do uwielbienia. JesÂli wieÎc niekiedy mogøy
bycÂ uzÇywane w formie czytanÂ, to ze wzgleÎdu na swoÂj rodzaj literacki søusznie
nazywajaÎ sieÎ po hebrajsku Tehilim, tzn. «sÂpiewy pochwalne», a w jeÎzyku
greckim psalmoi, to jest «sÂpiewy wykonywane przy dzÂwieÎku psalterium».
RzeczywisÂcie, wszystkie psalmy majaÎ charakter muzyczny, a to okresÂla odpowiedni sposoÂb ich wykonywania. Dlatego powinno sieÎ zachowacÂ ten muzyczny charakter nawet woÂwczas, gdy nasteÎpuje recytacja bez sÂpiewu, przez
jednaÎ osobeÎ, lub po cichuº (nr 103)15. W innych ksieÎgach biblijnych, znajdujaÎ
13

K. Wojciechowska, Psalm, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 8, red. T. Gadacz, B. Milerski,
Warszawa 2003, s. 296. Zob. takzÇe: WsteÎp, w: KsieÎga psalmoÂw z komentarzami i marginaliami
z Biblii Jerozolimskiej, red. A. CholewinÂski, Lublin 1991, s. 1; Borowski, dz. cyt., s. 7 nn.
14
Borowski, dz. cyt., s. 7±10.
15
Oryginalny tekst øacinÂski przedstawia sieÎ nasteÎpujaÎco: ¹Psalmi non sunt lectiones neque
preces, oratione soluta compositae, sed poemata laudativa. Etsi ergo aliquando more lectionis
proferri potuerunt, tamen e genere suo litterario recte in lingua hebraica vocantur Tehilim, id
est «cantica laudativa» et in lingua graeca psalmoi, id est «cantica ad sonum psalterii proferenda».
Vere enim omnibus psalmis inest indoles quaedam musica, qua determinatur modus conveniens
proferendi. Quare etsi psalmus sine cantu recitatur, immo a solo et in silentio, regatur oportet
indole sua musica...º Oficjalne tøumaczenie na jeÎzyk polski, zamieszczone w Liturgii godzin, t. 1 nie
oddaje w peøni ani litery, ani ducha tekstu øacinÂskiego: ¹Psalmy nie saÎ przeznaczone do czytania,
nie saÎ tezÇ modlitwami pisanymi prozaÎ, lecz utworami poetyckimi i piesÂniami uwielbienia. JezÇeli
wieÎc niekiedy mogøy bycÂ uzÇywane w formie czytanÂ, to jednak søusznie, z uwagi na ich rodzaj
literacki, nazywajaÎ sieÎ po hebrajsku Tehilim, to znaczy «piesÂni uwielbienia», a po grecku psalmoi
czyli «piesÂni wykonywane przy dzÂwieÎku harfy». Istotnie, wszystkie psalmy majaÎ charakter muzyczny, a to okresÂla odpowiedni sposoÂb ich wykonywania. Dlatego psalm musi zachowacÂ ten swoÂj
charakter roÂwniezÇ i wtedy, gdy jest odmawiany, nawet przez jednaÎ osobeÎ i po cichu...º Tøumaczenie
to okazuje sieÎ nieprecyzyjne. Autor przekøadu uzÇywa wyøaÎcznie terminu ¹piesÂnÂº (azÇ cztery razy)
w tych przypadkach, gdzie z punktu widzenia muzycznego powinno sieÎ znalezÂcÂ okresÂlenie ¹sÂpiewº.
Na podstawie tego tekstu mozÇna by uznacÂ psalmy za formeÎ piesÂni, co jest niezgodne z tenorem
oryginaøu i definicjaÎ piesÂni. Z kolei søowo ¹psalteriumº przetøumaczono jako ¹harfaº. Z historii
instrumentoÂw muzycznych uzÇywanych w starozÇytnosÂci wynika, zÇe byøy woÂwczas rozpowszechnione
instrumenty strunowe szarpane, tzw. chordofony. Pierwsze miejsce wsÂroÂd nich zajmowaøo psalterium. OczywisÂcie, harfa, lira, lutnia, cytra tezÇ nalezÇaÎ do chordofonoÂw, ale saÎ to instrumenty odmienne od psalterium. Zob. hasøo Chordofony, w: Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski,
Warszawa 1995, s. 155 oraz hasøo Psalterium, tamzÇe, s. 790. Por. takzÇe A. Buchner, Encyklopedia
instrumentoÂw muzycznych, RaciboÂrz 1995, s. 71 nn. Na nieprecyzyjnosÂcÂ tøumaczenÂ dokumentoÂw
KosÂcioøa zwracali juzÇ uwageÎ tacy autorzy, jak B. Bodzioch (SÂpiewy Liturgii godzin Triduum Paschalnego w jeÎzyku polskim po Soborze WatykanÂskim II, Lublin 1994, s. 58 [mps pracy magisterskiej ± Biblioteka KUL]) oraz I. Pawlak (Formy choraøu gregorianÂskiego w polskojeÎzycznych
obrzeÎdach po Soborze WatykanÂskim II, ¹Liturgia Sacraº 4(1998) nr 1, s. 75); por. P. Kulita,
Wybrane sÂpiewy nieszporoÂw niedzielnych w polskich sÂpiewnikach katolickich po Soborze WatykanÂskim II, Lublin 2008, s. 86±87. ZachodzaÎce w polskich przekøadach dokumentoÂw KosÂcioøa
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sieÎ teksty, ktoÂre wykazujaÎ wiele pokrewienÂstwa z psalmami nie tylko co do
tresÂci, ale i co do formy. Nazywamy je kantykami16. NiewaÎtpliwie budowa
formalna kantyku odwzorowuje struktureÎ psalmu. BycÂ mozÇe z tego wzgleÎdu
w psaøterzu bizantyjskim do psalmoÂw doøaÎczono dziewieÎcÂ kantykoÂw ze Starego i Nowego Testamentu. NoszaÎ one tam nazweÎ Ai Ennea Oidai (¹DziewieÎciu PiesÂniº). W liturgii wczesnochrzesÂcijanÂskiej podczas søuzÇby BozÇej stosowano jeszcze wieÎkszy zasoÂb kantykoÂw. ¹DziewieÎcÂ PiesÂniº wprowadzono
w KosÂciele bizantyjskim do laudesoÂw dopiero przed 550 rokiem. Byøy one
sÂpiewane przez solisteÎ, a lud po kazÇdym wersecie lub po dwoÂch dopowiadaø
refren, ktoÂrym byøo pierwsze zdanie kantyku. Na konÂcu doøaÎczano maøaÎ doksologieÎ. StaÎd wøasÂnie wywodzi sieÎ nowa forma poetycka: kantyk, w ktoÂrej
muzyka i tekst miaøy jednakowo wazÇne znaczenie17. A zatem kantyku nie
mozÇna utozÇsamiacÂ z psalmem, mimo ich podobienÂstwa formalnego.
3. HYMN

Hymnem nazywamy uroczysty, podniosøy sÂpiew pochwalny18. W Biblii jest
to sÂpiew skierowany do Boga, wielbiaÎcy Jego majestat, chwaøeÎ i dobrocÂ19.
W liturgii zasÂ tekst hymnu peøni funkcjeÎ wprowadzenia w tajemniceÎ dnia, przypomina prawdy wiary i etapy historii zbawienia lub tezÇ przedstawia zÇycie i cnoty
sÂwieÎtych20. W najszerszym tego søowa znaczeniu (takzÇe muzycznym) hymn
okresÂla sieÎ jako poezjeÎ o tematyce pochwalnej i dzieÎkczynnej21. SÂw. Augustyn
uwazÇa, zÇe tekst, aby moÂgø bycÂ uwazÇany za hymn, musi speøniacÂ trzy warunki:
Oportet ergo, ut si sit hymnus, habeat haec tria: et laudem, et Dei, et canticum22.
NajczeÎsÂciej jednak za hymny uznaje sieÎ sÂpiewy utrzymane w sÂcisÂlejszej formie
jeÎzykowej, wywodzaÎce sieÎ zaroÂwno z nabozÇenÂstw, jak i religijnej poezji o charakterze medytacyjnym23. Najstarsze hymny byøy pisane prozaÎ. Opierano sieÎ
bowiem woÂwczas na nasteÎpstwie zgøosek døugich i kroÂtkich, a nie na rytmie czy
o wiele poÂzÂniejszym rymie24. Wyksztaøcona zwrotkowa forma hymnu stanowi
uogoÂlnienia i uproszczenia powodujaÎ niejasnosÂcÂ i zamieszanie w interpretacji zÂroÂdeø, co w konsekwencji doprowadza do stosowania roÂzÇnego rodzaju praktyk niezgodnych z intencjaÎ prawodawcy.
16
S. èach, Psalm, w: PodreÎczna encyklopedia biblijna, t. 2, red. E. DaÎbrowski, PoznanÂ±
Warszawa±Lublin 1959, s. 373±374.
17
E. Wellesz, Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej, tø. M. KazinÂski, KrakoÂw 2006,
s. 52±54.
18
A. Bednarek, Hymn, EK, t. 6, Lublin 1993, kol. 1360.
19
H. Langkammer, Hymn. W Biblii, EK, t. 6, kol. 1361.
20
S. Lech, Hymn. W liturgii, EK, t. 6, kol. 1363.
21
A. Reginek, Repertuar hymnoÂw diecezji krakowskiej, w: Musica medii aevi, t. 8, red.
J. Morawski, KrakoÂw 1991, s. 142.
22
TamzÇe.
23
TamzÇe.
24
B. Nadolski, Liturgika, t. 1, PoznanÂ 1989, s. 105.
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caøkiem odreÎbnaÎ dziedzineÎ poezji i muzyki. Dlatego tezÇ kantyki mozÇna nazywacÂ hymnami jedynie w sensie analogicznym, ze wzgleÎdu na ich podniosøaÎ
tresÂcÂ. W tym tezÇ znaczeniu nazwy ¹hymnº w stosunku do kantyku uzÇywa sieÎ
czeÎsto w egzegezie biblijnej. Natomiast budowa literacko-muzyczna stanowi
o ich zupeønie odmiennej formie. W liturgii za hymn uwazÇa sieÎ utwoÂr zwrotkowy, staÎd tezÇ nie mozÇna go mylicÂ z kantykiem. Ten ostatni bowiem wzorowany
jest na psalmie. Absurdem byøoby odwroÂcenie nazewnictwa i okresÂlanie hymnu
jako kantyk. W tym miejscu jeszcze raz trzeba z naciskiem podkresÂlicÂ, zÇe na
sÂpiewy skøada sieÎ tekst i melodia. SaÎ to skøadniki roÂwnorzeÎdne. Ograniczanie
ich interpretacji tylko do tekstu zubozÇa sÂpiew jako caøosÂcÂ i pozbawia go istotnego elementu ± muzyki. Natomiast w sÂpiewach liturgicznych nie do przyjeÎcia
byøoby pomijanie melodii (np. w ocenie danego utworu), gdyzÇ ona speønia nie
tylko roleÎ formotwoÂrczaÎ, ale stanowi roÂwniezÇ o wartosÂci estetycznej konkretnej
kompozycji. A zatem pomieÎdzy hymnem a kantykiem zachodzi istotna roÂzÇnica,
ktoÂra nie pozwala na wymiennosÂcÂ nazewnictwa.

Â
4. PIESÂN

NajkroÂcej rzecz ujmujaÎc, piesÂniaÎ nazywamy utwoÂr wokalny do tekstu lirycznego25. W sferze muzyki artystycznej rozroÂzÇniamy piesÂnÂ solowaÎ i piesÂnÂ choÂralnaÎ, natomiast w twoÂrczosÂci ludowej jest to zazwyczaj poezja rymowana lub
rytmizowana o regularnej budowie zwrotkowej. Nieco inaczej przedstawia
sieÎ piesÂnÂ kosÂcielna, tworzona w jeÎzykach narodowych. PodstaweÎ stanowi tekst
o charakterze religijnym, o metrycznej formie i stroficznej budowie, melodia
zasÂ musi nadawacÂ sieÎ do sÂpiewania w grupie z mozÇliwosÂciaÎ wielokrotnego
zastosowania26. PiesÂnÂ kosÂcielna nie jest ani piesÂniaÎ artystycznaÎ (jak np. piesÂni
Schuberta czy Karøowicza), ani piesÂniaÎ ludowaÎ sensu stricto. Jest ona otwarta
na obydwie strony, tzn. nosi w sobie cosÂ z pierwszej, jak i drugiej, ale z zÇadnaÎ
z nich sieÎ nie identyfikuje. MozÇna powiedziecÂ, zÇe piesÂni kosÂcielne saÎ na ogoÂø
wytworami rzemiosøa artystycznego. PodlegajaÎ tezÇ innej ocenie anizÇeli dzieøa
muzyki autonomicznej27.
Niemal w kazÇdym narodzie wytworzyøa sieÎ w ciaÎgu wiekoÂw ustalona tradycja piesÂni kosÂcielnych. Kolejne epoki wnosiøy do niej nowe zdobycze techniczne, ale w zasadzie istota piesÂni pozostaøa ta sama. NiewaÎtpliwie piesÂnÂ kosÂcielna
25

Hasøo: PiesÂnÂ, w: Encyklopedia muzyki, s. 689.
TakaÎ definicjeÎ sformuøowaø R. Skeris (cyt. za: P. TarlinÂski, ZasÂpiewajmy Panu piesÂnÂ nowaÎ ±
czyli jakaÎ?, w: SÂpiew wiernych w odnowionej liturgii (Sympozja 2), red. R. PosÂpiech, P. TarlinÂski,
Opole 1993, s. 41.
27
K. Mrowiec, Kryteria oceny piesÂni kosÂcielnych, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº 31(1978) nr 3,
s. 145±146.
26
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wzorowana jest na hymnach, z ktoÂrymi øaÎczy jaÎ czeÎsto pochodzenie oraz struktura formalna. Dlatego nauka o piesÂni zostaøa wøaÎczona do dyscypliny zwanej
hymnologiaÎ. W tym konteksÂcie rodzi sieÎ pytanie, czy kantyk mozÇna nazwacÂ
piesÂniaÎ? Obydwie te formy øaÎczy jedno: sÂpiew. Ale na tym podobienÂstwo sieÎ
konÂczy. Zgoøa bowiem odmienna jest forma literacka i muzyczna obu tych
gatunkoÂw. Zaskoczeniem byøo wieÎc nazwanie piesÂniaÎ kantykoÂw Starego i Nowego Testamentu w polskim przekøadzie Liturgii godzin. Mamy wieÎc ¹piesÂnÂ
Annyº, ¹piesÂnÂ MojzÇeszaº, ¹piesÂnÂ Zachariaszaº, ¹piesÂnÂ Symeonaº i inne. BycÂ
mozÇe zadecydowaøo o tym rozumienie søownikowe: canticum = piesÂnÂ. W kazÇdym razie nie kierowano sieÎ ani strukturaÎ tekstu, ani formaÎ muzycznaÎ, co
w praktyce liturgicznej ma ogromne i podstawowe znaczenie. Taka terminologia jawnie køoÂci sieÎ z formalnymi zaøozÇeniami obu tych gatunkoÂw.
Przeprowadzone rozumowanie skøania do wniosku, zÇe omawiane pojeÎcia
ukøadajaÎ sieÎ w dwie paralele:
PsalmÐÐÐÐÐÐ±Kantyk
HymnÐÐÐÐÐÐ±PiesÂnÂ
MozÇna je rozpatrywacÂ wyøaÎcznie na pøaszczyzÂnie poziomej. Natomiast krzyzÇowanie wertykalne: psalm ± hymn, psalm ± piesÂnÂ lub kantyk ± hymn, kantyk ±
piesÂnÂ wprowadza pojeÎciowy zameÎt i przesøania wøasÂciwaÎ klasyfikacjeÎ wymienionych form muzycznych. Dlatego tradycyjnej nazwie kantyk, okresÂlajaÎcej
sÂpiewy uøozÇone na wzoÂr psalmoÂw i pochodzaÎce z innych ksiaÎg biblijnych nizÇ
KsieÎga PsalmoÂw, nalezÇaøoby przywroÂcicÂ odebrane jej pierwotne i odreÎbne znaczenie28.

5. MONODIA LITURGICZNA

NiejednorodnosÂcÂ terminu monodia jest wynikiem historycznego ksztaøtowania sieÎ tego gatunku. Na samym poczaÎtku dotyczyø on muzyki wykonywanej
przez jednego sÂpiewaka i to zazwyczaj z towarzyszeniem instrumentoÂw. Po
1600 roku uksztaøtowaø sieÎ styl tzw. monodii akompaniowanej. Wykonywano
jaÎ z towarzyszeniem basso continuo, co w zapisie nutowym ograniczaøo sieÎ do
podania gøosu basowego wspartego skroÂconym zanotowaniem struktury harmonicznej utworu. Byøy to cyfry okresÂlajaÎce interwaøy. Na ich podstawie wykonawca odtwarzaø (improwizowaø) caøosÂcÂ ¹harmonizacjiº29. Taka monodia
staøa sieÎ gøoÂwnym sÂrodkiem wyrazu w kantacie, operze czy oratorium. Na
pierwsze miejsce wysunieÎto tekst, ktoÂry w okresie poÂzÂnego renesansu zostaø
zatarty przez wybujaøaÎ polifonieÎ.
28
29

Pawlak, Formy choraøu gregorianÂskiego, s. 74±75.
Hasøo: Basso continuo, w: Encyklopedia muzyki, s. 83.
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PojeÎcie monodia przeniesiono z czasem na sÂpiewy jednogøosowe wykonywane bez towarzyszenia instrumentalnego. W istocie rzeczy w tym przypadku
mamy do czynienia z monofoniaÎ, czyli z muzykaÎ pozbawionaÎ elementu harmonicznego, a opierajaÎcaÎ sieÎ wyøaÎcznie na melodii. W kulturze europejskiej takaÎ
czystaÎ monofonieÎ reprezentujaÎ: muzyka antyku, choraø gregorianÂski, sÂpiew
bizantyjski, wiele piesÂni ludowych i inne. WspoÂøczesna literatura muzykologiczna przyjeÎøa termin monodia liturgiczna na okresÂlenie twoÂrczosÂci postgregorianÂskiej30. Po Soborze WatykanÂskim II pojeÎciem tym objeÎto takzÇe wspoÂøczesne
jednogøosowe sÂpiewy w jeÎzykach narodowych (msze liturgiczne, psalmy, kantyki, hymny, piesÂni)31. W tym ostatnim znaczeniu monodia wiaÎzÇe sieÎ z podjeÎtymi przez nas rozwazÇaniami nad kantykami Nowego Testamentu, gdyzÇ ± tøumaczone na jeÎzyk polski ± podlegajaÎ one prawidøom wypracowanym dla monodii
liturgicznej, czyli majaÎcej zastosowanie w oficjalnych obrzeÎdach KosÂcioøa.

ÂW
II. KLASYFIKACJA I PRZEKèADY TEKSTO

Kantyki Nowego Testamentu dzielaÎ sieÎ na wieÎksze (maiora) i mniejsze
(minora). WieÎksze zostaøy zaczerpnieÎte z Ewangelii, staÎd nazywa sieÎ je ewangelicznymi; mniejsze pochodzaÎ z innych ksiaÎg Nowego Testamentu32.
1. KANTYKI WIEÎKSZE

Jak juzÇ zaznaczono, nalezÇaÎ do nich: kantyk Zachariasza (Benedictus), kantyk NajsÂwieÎtszej Maryi Panny (Magnificat) oraz kantyk Symeona (Nunc dimittis). KazÇdy z nich zasøuguje na blizÇsze rozpatrzenie, a to ze wzgleÎdu na ich
znaczenie w obrzeÎdach liturgicznych.

1.1. BENEDICTUS

W polskich ksieÎgach liturgicznych oraz w sÂpiewnikach kosÂcielnych wydanych po Soborze WatykanÂskim II odnajdujemy dwa przekøady tego kantyku.
30

J. Pikulik, Klasyczne formy choraøu gregorianÂskiego oraz monodii liturgicznej, w: Muzyka
sakralna. Materiaøy z seminarioÂw ¹Gaude Materº, red. J. Masøowska, Warszawa 1998, s. 17, 24.
31
I. Pawlak, Metodologia badanÂ nad monodiaÎ liturgicznaÎ, w: ¹Studia Nauk Teologicznych
PANº 2007 t. 2, red. M. Rusecki, Lublin 2007, s. 353.
32
W. Apel, Gregorian Chant, Bloomington 1958, s. 20±22; SÂcibor, art. cyt., kol. 632; Hughes,
dz. cyt., nr 205.
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Pierwszy, przypisany jutrzni, przyjaÎø postacÂ psalmowaÎ: brak okresÂlonego rytmu
i rymu, a takzÇe nieregularnosÂcÂ døugosÂci poszczegoÂlnych wersoÂw. Jest wykonywany w codziennej liturgii godzin. Tøumaczenie to posiada walor tekstu wzorcowego. Jego autorem jest prawdopodobnie Marek Skwarnicki33.
Bøogosøawiony Pan, BoÂg Izraela,*
bo lud swoÂj nawiedziø i wyzwoliø.
I wzbudziø dla nas moc zbawczaÎ *
w domu swego søugi, Dawida.
Jak zapowiedziaø od dawna *
przez usta swych sÂwieÎtych prorokoÂw,
ZÇe nas wybawi od naszych nieprzyjacioÂø *
i z reÎki wszystkich, ktoÂrzy nas nienawidzaÎ;
ZÇe naszym ojcom okazÇe miøosierdzie *
i wspomni na swe sÂwieÎte przymierze,
Na przysieÎgeÎ, ktoÂraÎ zøozÇyø *
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, zÇe z mocy nieprzyjacioÂø wyrwani, *
søuzÇycÂ Mu beÎdziemy bez trwogi,
W pobozÇnosÂci i sprawiedliwosÂci przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecieÎ, zwacÂ sieÎ beÎdziesz prorokiem NajwyzÇszego, *
gdyzÇ poÂjdziesz przed Panem przygotowacÂ Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznacÂ zbawienie *
przez odpuszczenie grzechoÂw.
DzieÎki serdecznej litosÂci naszego Boga, *
z jakaÎ nas nawiedzi z wysoka WschodzaÎce SøonÂce,
By osÂwiecicÂ tych, co w mroku i cieniu sÂmierci mieszkajaÎ,*
aby nasze drogi skierowacÂ na drogeÎ pokoju.
Chwaøa Ojcu i Synowi, *
i Duchowi SÂwieÎtemu.
Jak byøa na poczaÎtku, teraz i zawsze, *
i na wieki wiekoÂw. Amen.

Drugi przekøad zostaø sporzaÎdzony w formie rytmizowanej i rymowanej, na
wzoÂr psalmodii Franciszka KarpinÂskiego (1741±1825). Poeta odszedø w niej od
typowej dla psalmoÂw wersyfikacji paralelnej i zastosowaø struktureÎ stroficznaÎ34.
Autorem przekøadu jest ks. Wojciech Danielski (1935±1985). Ten, w praktyce
rzadko stosowany tekst, w formie 14-zgøoskowca, ukazaø sieÎ po raz pierwszy
33

Kulita, dz. cyt., s. 50.
A. Reginek, ¹PiesÂni nabozÇneº Franciszka KarpinÂskiego oraz psalmy w jego tøumaczeniu
w przekazach zÂroÂdøowych i tradycji ustnej. Studium teologiczno-muzykologiczne, Katowice 2005,
s. 390.
34
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drukiem w 1978 roku (¹Allelujaº. ZbioÂr sÂpiewoÂw mszalnych i pielgrzymkowych, red. J. Zawitkowski, Warszawa 1978, s. 418).
Niechaj beÎdzie uwielbiony BoÂg nasz, Pan nad pany,
bo nawiedziø i wyzwoliø lud swoÂj, Lud Wybrany.
Bo nas podnioÂsø i moc Jego znowu wsÂroÂd nas widacÂ
przez tych sÂwieÎtych, ktoÂrych znalazø z potomstwa Dawida.
Wedøug swojej obietnicy, ktoÂraÎ w czasach dawnych
ogøaszali nam prorocy søowem Jego søawni.
Przyrzekø przez nich, zÇe wybawi nas od nieprzyjacioÂø,
i zÇe zÇadnej nienawisÂci nie da nas wytracicÂ.
Przyrzekø, zÇe dla naszych ojcoÂw beÎdzie miøosierny,
zÇe przymierza nie zapomni, zÇe nam beÎdzie wierny,
ZÇe dotrzyma swej przysieÎgi wobec Abrahama,
ktoÂry staø sieÎ ojcem wiernych, gdy sieÎ nie zaøamaø.
Przyrzekø, zÇe my, dzieci wiary, wolni z reÎki wrogoÂw,
niewzruszenie beÎdziem mogli søuzÇycÂ tylko Bogu.
W pobozÇnosÂci wiodaÎc zÇycie i w sprawiedliwosÂci
przez dzienÂ kazÇdy, coraz blizÇej spotkania w wiecznosÂci.
Tak cieÎ dzisiaj, dziecieÎ swoje, Pan BoÂg potrzebuje,
bysÂ szedø przed nim jako prorok, co drogeÎ gotuje.
I wsÂroÂd Ludu Jego gøosiø naukeÎ zbawienia,
aby wszyscy dostaÎpili grzechoÂw przebaczenia.
Bo w swym sercu sieÎ lituje, Pan, BoÂg WszechmogaÎcy,
i dlatego wciaÎzÇ przychodzi, jak WschodzaÎce SøonÂce.
By rozproszycÂ grozeÎ sÂmierci tym, co zÇyjaÎ w mroku,
i nawroÂcicÂ ich na drogeÎ, ktoÂra daje pokoÂj.
Chwaøa, czesÂcÂ i uwielbienie w TroÂjcy Jedynemu,
Bogu Ojcu, i Synowi, Duchowi SÂwieÎtemu:
Temu, ktoÂry byø w wiecznosÂci, ktoÂry jest na niebie,
ktoÂry przyjdzie w konÂcu czasoÂw, by nas wziaÎcÂ do siebie.

1.2. MAGNIFICAT

Kantyk Maryi jest bez waÎtpienia najpopularniejszym tekstem, ktoÂry doczekaø sieÎ nie tylko licznych opracowanÂ muzycznych35, ale takzÇe wielu przekøadoÂw.
Po Soborze WatykanÂskim II zachowaøo sieÎ w wydaniach zÂroÂdøowych azÇ pieÎcÂ
tøumaczenÂ na jeÎzyk polski, ktoÂre funkcjonujaÎ z roÂzÇnaÎ czeÎstotliwosÂciaÎ w liturgii
i poza niaÎ.
35

BeÎdzie o nich mowa w ostatnim punkcie niniejszego opracowania.
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PierwszaÎ, podstawowaÎ wersjeÎ zawiera Liturgia godzin. Podobnie, jak przy
Benedictus, jest to tekst o nieregularnej budowie wzorowanej na psalmach.
Autorem przekøadu jest Marek Skwarnicki36.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje sieÎ duch moÂj w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzaø na unizÇenie swojej SøuzÇebnicy. *
Oto bowiem odtaÎd bøogosøawicÂ mnie beÎdaÎ wszystkie pokolenia,
GdyzÇ wielkie rzeczy uczyniø mi Wszechmocny,*
a Jego imieÎ jest sÂwieÎte.
Jego miøosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, ktoÂrzy sieÎ Go bojaÎ.
Okazaø moc swego ramienia, *
Rozproszyø pyszniaÎcych sieÎ zamysøami serc swoich.
StraÎciø wøadcoÂw z tronu,*
a wywyzÇszyø pokornych.
Gøodnych nasyciø dobrami,*
a bogatych z niczym odprawiø.
UjaÎø sieÎ za swoim søugaÎ, Izraelem,*
pomny na swe miøosierdzie,
Jak obiecaø naszym ojcom,*
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwaøa Ojcu... Jak byøo na poczaÎtku...

Najstarszy tekst, podobnie jak poprzedni, o nieregularnej budowie, pochodzi z polskiego przekøadu Biblii ks. Jakuba Wujka37. Zachowaøy go niektoÂre
sÂpiewniki sÂlaÎskie (np. SÂpiewnik archidiecezji katowickiej, Katowice 2000,
s. 774).
Wielbi dusza moja Pana *
i rozradowaø sieÎ duch moÂj w Bogu, Zbawicielu moim.
IzÇ wejrzaø na pokoreÎ søuzÇebnicy swojej.*
Oto bowiem odtaÎd bøogosøawionaÎ zwacÂ mnie beÎdaÎ wszystkie narody.
Albowiem uczyniø mi wielkie rzeczy,*
ktoÂry mozÇny jest i sÂwieÎte imieÎ Jego.
A miøosierdzie Jego od narodu do narodoÂw *
bojacych sieÎ Jego.
Uczyniø moc ramieniem swoim,*
rozproszyø pyszne mysÂlaÎ serca swego.
36

Kulita, dz. cyt., s. 70, 94.
A. BanÂczyk, Wybrane sÂpiewy nieszporoÂw niedzielnych w polskich sÂpiewnikach katolickich
z lat 1802±1963, Lublin 2006, s. 103 [komps pracy magisterskiej ± Biblioteka KUL].
37
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ZøozÇyø mocarzy z stolicy,*
a podwyzÇszyø pokorne.
èaknaÎce napeøniø dobrami,*
a bogaczy z niczym wypusÂciø.
PrzyjaÎø Izraela, søugeÎ swego,*
wspomniawszy na miøosierdzie swoje.
Jako moÂwiø do ojcoÂw naszych,*
Abrahamowi i potomstwu jego na wieki.
Chwaøa Ojcu... Jak byøa na poczaÎtku...

Trzecia wersja przekøadu zostaøa spopularyzowana przez sÂpiewniki z terenu SÂlaÎska i Wielkopolski. Najstarszy tekst zostaø opublikowany w 1856 roku
(J. Nachbar, Choraø, czyli dostateczny zbioÂr melodyj do przeszøo 700 piesÂni
katolickich w jeÎzyku polskim, Berlin 1856). Do dnia dzisiejszego jest wykonywana w nieszporach z udziaøem ludu38. Jak dotaÎd, nie udaøo sieÎ ustalicÂ jej
autora. Przekøad zostaø sporzaÎdzony w formie rymowanego 8-zgøoskowca.
Wielbij, duszo moja, Pana,*
ktoÂrasÂ od Niego wybrana
I wesel sieÎ w Bogu swoim,*
co jest Zbawicielem moim.
Wejrzaø on z swojej stolicy*
na pokoreÎ søuzÇebnicy.
I po wszystkie wieki czczonaÎ *
chce JaÎ miecÂ bøogosøawionaÎ.
Moc najwyzÇsza mnie wsøawiøa,*
kiedy dla mnie uczyniøa
Cuda nigdy nie pojeÎte,*
ktoÂrej imieÎ zawsze sÂwieÎte.
A litosÂcÂ od pokolenia *
do pokolenÂ i zbawienia
Tych, co sieÎ Boga leÎkajaÎ*
i Panem Go swym uznajaÎ.
Wszechmocny Pan niesÂmiertelnaÎ*
moc okazaø swojaÎ dzielnaÎ,
Gdy mysÂli pysznych rozproszyø*
i dumne serca pokruszyø
BohateroÂw dumnomeÎzÇnych,*
gdy straÎciø z tronu poteÎzÇnych,
A pokornych wyprowadziø*
i na tronach ich osadziø.

38

TamzÇe, s. 101±102.
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Gdy ubogich bogactwami *
dom napeøniø i skarbami,
A pogardziø bogatymi *
i zroÂwnaø ichz ubogimi.
SøugeÎ swego, kiedy w staøaÎ *
wziaÎø opiekeÎ swaÎ wspaniaøaÎ
Izraela, miøosierny *
BoÂg w przymierzach swoich wierny,
KtoÂre z naszymi przodkami,*
Abrahama potomkami,
Uczyniø i zawarø staøe *
i na wieki wiecznie trwaøe.
Chwaøa Ojcu i Synowi,*
SÂwieÎtemu takzÇe Duchowi
Niech beÎdzie wszeÎdzie stateczna *
teraz i na wieki wieczna.

PodobnaÎ jak ta wersja popularnosÂciaÎ cieszy sieÎ przekøad rymowany nieznanego autora pochodzaÎcy prawdopodobnie z XVIII wieku. Najstarszy przekaz
drukowany zachowaø sieÎ w sÂpiewniku z 1802 roku (P. Folwarski, SÂpiewnik,
KrakoÂw 1802). Jest on rozpowszechniony przez sÂpiewniki pochodzaÎce gøoÂwnie
z terenu Maøopolski39. Tekst ten zawiera roÂwniezÇ SÂpiewnik liturgiczny (Lublin
1991). Autor zastosowaø budoweÎ 13-zgøoskowaÎ wersoÂw.
Uwielbiaj, duszo moja, søaweÎ Pana mego,
chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
BoÂg moÂj, zbawienie moje, jedyna otucha.
BoÂg mi rozkoszaÎ serca i weselem ducha.
Bo mile przyjaÎcÂ raczyø swej søugi pokoreÎ,
øaskawym okiem wejrzaø na Dawida coÂreÎ.
Przeto wszystkie narody, co ziemieÎ osieÎdaÎ,
odtaÎd bøogosøawionaÎ mnie nazywacÂ beÎdaÎ.
Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
ktoÂrego moc przedziwna, sÂwieÎte imieÎ Jego.
KtoÂrzy sieÎ Pana bojaÎ, szczeÎsÂliwi na wieki,
bo z nimi miøosierdzie z rodu w roÂd daleki.
Na caøy sÂwiat pokazaø moc swych ramion sÂwieÎtych,
rozproszyø dumne mysÂli gøoÂw pychaÎ nadeÎtych.
Wyniosøych zøozÇyø z tronu, znikczemniø wielmozÇne,
wywyzÇszyø, uwielmozÇniø w pokoreÎ zamozÇne.
Gøodnych nasyciø hojnie i w dobra spanoszyø,
bogaczoÂw z torbaÎ pusÂciø i neÎdznie rozproszyø.
39

TamzÇe, s. 100.
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PrzyjaÎø do øaski søugeÎ, Izraela cnego,
wspomniaø nanÂ, uzÇyczyø mu miøosierdzia swego.
Wypeøniø, co byø przyrzekø niegdysÂ ojcom naszym:
Abramowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
Wszyscy sÂpiewajmy Bogu w TroÂjcy Jedynemu,
chwaøa Ojcu, Synowi, Duchowi SÂwieÎtemu.
Jak byøa na poczaÎtku, tak zawsze niech beÎdzie,
teraz i na wiek wiekoÂw niechaj søynie wszeÎdzie.

Ostatni, piaÎty przekøad, autorstwa ks. Wojciecha Danielskiego, ukazaø sieÎ
po raz pierwszy w sÂpiewniku Alleluja (Warszawa 1978). Jest to najbardziej
poetycka wersja kantyku NajsÂwieÎtszej Maryi Panny, utrzymana w konwencji
8-zgøoskowca.
Duchem caøym wielbieÎ Boga, ZbawceÎ jedynego,
bo w Nim samym odnajdujeÎ radosÂcÂ zÇycia mego.
Bo na swojaÎ søuzÇebniceÎ wejrzaø unizÇonaÎ
i mnie odtaÎd wszyscy beÎdaÎ zwacÂ bøogosøawionaÎ.
Sprawiø we mnie dzieøaÎ swoje nigdy niepojeÎte,
On Wszechmocny, On NajwyzÇszy, On sam jeden sÂwieÎty.
On, ktoÂry przez pokolenia beÎdzie miøosierny
dla kazÇdego, kto Mu søuzÇy i chce bycÂ Mu wierny;
On, ktoÂry swaÎ moc objawia, gdy pysznych ponizÇa
i rozprasza kazÇdy zamiar, ktoÂry Mu ublizÇa.
On, co straÎcicÂ mozÇe wøadcoÂw, pokornych wynosicÂ,
karmi gøodnych, a bogaczom kazÇe innych prosicÂ.
On, jak rzekø Abrahamowi i ojcom søug swoich
to pamieÎta, i dzisÂ przy nas miøosierny stoi.
Chwaøa, czesÂcÂ i uwielbienie w TroÂjcy Jedynemu
Bogu Ojcu i Synowi, Duchowi SÂwieÎtemu.
Temu, ktoÂry byø w wiecznosÂci, ktoÂry jest na niebie,
ktoÂry przyjdzie w konÂcu czasoÂw, by nas wziaÎcÂ do siebie.
1.3. NUNC DIMITTIS

Kantyk Symeona nie stanowiø inspiracji do przekøadoÂw poetyckich. W ksieÎgach liturgicznych oraz sÂpiewnikach funkcjonuje tylko jedno jego tøumaczenie:
oficjalne, a zawarte w Liturgii godzin i przeznaczone do wykonywania w completorium. Autorem przekøadu jest Marek Skwarnicki.
Teraz, o Panie, pozwoÂl odejsÂcÂ swemu søudze w pokoju,*
wedøug søowa Twojego,
Bo moje oczy ujrzaøy Twoje zbawienie,*
ktoÂre przygotowaøesÂ wobec wszystkich narodoÂw:
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SÂwiatøo na osÂwiecenie pogan *
i chwaøeÎ ludu Twego, Izraela.
Chwaøa Ojcu... Jak byøa na poczaÎtku...

Jak zatem wynika z przytoczonych zÂroÂdeø, najwieÎkszaÎ popularnosÂciaÎ cieszyø
sieÎ i nadal sieÎ cieszy kantyk Maryi. Na drugim miejscu znajduje sieÎ kantyk
Zachariasza. Kantyk Symeona pozostaje w cieniu poprzednich.
2. KANTYKI MNIEJSZE

NazwaÎ taÎ, jak juzÇ zaznaczono, obejmujemy teksty pisane w formie kantyku,
a pochodzaÎce z pozaewangelicznych ksiaÎg Nowego Testamentu. Weszøy one do
uzÇytku liturgicznego po Soborze WatykanÂskim II, zajmujaÎc miejsce trzeciego
psalmu w nieszporach.
Liturgia godzin wykorzystuje nasteÎpujaÎce teksty: Wszyscy ci, ktoÂrych prowadzi (Rz 8,14±17), O gøeÎbokosÂci bogactw (Rz 11,33±36), Gdybym moÂwiø jeÎzykami (1 Kor 13,1±8.13), Bøogosøawiony niech beÎdzie (Ef 1,3±10), BoÂg wskrzesiø Jezusa (Ef 1,20b±23a), Chrystus Jezus (Flp 2,6±11), Z radosÂciaÎ dzieÎkujcie
Ojcu (Kol 1,11c±20), Chwalcie Pana (1 Tm 3,16), Niech beÎdzie bøogosøawiony
(1 P 1,3±9), Chrystus cierpiaø za was (1 P 2,21±24), BoÂg jest sÂwiatøosÂciaÎ
(1 J 1,5b.7.9; 2,1b±2), Chrystus nie sam siebie (Hbr 5,5.7±9), Godzien jestesÂ,
Panie (Ap 4,11; 5,9.10.12), DzieÎki Ci skøadamy, Panie (Ap 11,17±18; 12,10b±
12a), Wielkie i godne podziwu (Ap 15,3±4), Zbawienie, chwaøa i moc (Ap
19,1c±2a. 5b±7).
Razem wøaÎczono do liturgii 16 nowych tekstoÂw. Wszystkie one zachowaøy
formeÎ tøumaczenia o nieregularnej budowie wersoÂw, upodabniajaÎc sieÎ w ten
sposoÂb do psalmoÂw.

III. FUNKCJE LITURGICZNE

Kantyki Nowego Testamentu peøniøy w przeszøosÂci i nadal peøniaÎ roÂzÇnorakie funkcje liturgiczne. Przede wszystkim saÎ przeznaczone dla oficjum
brewiarzowego, w ktoÂrym peøniaÎ roleÎ strukturalnaÎ. WysteÎpujaÎ jednak takzÇe
w liturgii mszalnej i sporadycznie w liturgii sakramentoÂw i sakramentalioÂw.
Ze wzgleÎdu na ich wyjaÎtkowaÎ rangeÎ wieÎcej miejsca posÂwieÎcimy kantykom
ewangelicznym. One to bowiem wiodaÎ prym posÂroÂd wszystkich sÂpiewanych
tekstoÂw.
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1. KANTYK ZACHARIASZA

JuzÇ w pierwszych wiekach chrzesÂcijanÂstwa wøaÎczano Benedictus do modlitw
porannych. Pierwszym pisanym sÂwiadectwem na obecnosÂcÂ tego kantyku w laudesach jest Reguøa sÂw. Benedykta z ok. 540 roku40. WiaÎzÇe sieÎ to sÂcisÂle z tresÂciaÎ
sÂpiewu. Søowa moÂwiaÎce o tym, zÇe ¹nas nawiedzi z wysoka WschodzaÎce SøonÂceº,
sytuujaÎ ten kantyk w poblizÇu porannego uwielbienia Boga i zwiaÎzanej z nim od
starozÇytnosÂci pamieÎci o Zmartwychwstaniu41. Z tego tezÇ wzgleÎdu w Galii nazywano Benedictus ¹Prorokiemº (propheta), gdyzÇ oznajmia przyjsÂcie SøonÂca
sprawiedliwosÂci42. Mimo ewolucji oficjum i zmiennosÂci w ciaÎgu wiekoÂw wielu
jago elementoÂw, kantyk Zachariasza stanowi staøy, nienaruszalny element
modlitwy porannej43.
Po Soborze WatykanÂskim II Benedictus znalazø zastosowanie takzÇe w liturgii mszalnej. Peøni on mianowicie roleÎ psalmu responsoryjnego i to dwukrotnie:
w czwartek 27. tygodnia zwykøego (rok II) oraz w poniedziaøek 29. tygodnia
zwykøego (rok I). Ponadto fragment kantyku ( ¹A ty, dziecieÎ, zwacÂ sieÎ beÎdziesz
prorokiem NajwyzÇszegoº) wykorzystano w wersecie allelujatycznym na dzienÂ
Narodzenia sÂw. Jana Chrzciciela44.
2. KANTYK MARYI

Magnificat zostaøo przeznaczone na Nieszpory jako najwazÇniejszy sÂpiew tej
godziny kanonicznej. Ze wzgleÎdu na swaÎ tresÂcÂ zostaøo przypisane modlitwie
wieczornej juzÇ od czasoÂw sÂw. Benedykta, chocÂ przedtem w Galii wykonywano
je w jutrzni45. Peøne wdzieÎcznosÂci uwielbienie Boga przez MaryjeÎ zespala sieÎ
z wieczornym podzieÎkowaniem za mijajaÎcy dzienÂ i Odkupienie46. Wykonywanie Magnificat w Nieszporach staøo sieÎ praktykaÎ standardowaÎ. Ten kantyk
stanowi punkt centralny wieczornej godziny dnia i byø zawsze traktowany z nie40

J. Kowalczyk, BenedyktynÂska reguøa, EK, t. 2, Lublin 1976, kol. 258.
Kunzler, Liturgia KosÂcioøa, s. 564.
42
Nadolski, Liturgika, t. 2, s. 223.
43
J. Bisztyga, ¹Psalteriumº Andrzeja Piotrkowczyka z 1599 roku jako pierwszy dokument
potrydenckiego choraøu gregorianÂskiego w Polsce, Lublin 2009, s. 96 [komps rozprawy doktorskiej
± Biblioteka KUL].
44
Zmiana funkcji sÂpiewoÂw liturgicznych nie jest niczym nowym. Ze zjawiskiem tym spotykamy sieÎ jeszcze przed Soborem WatykanÂskim II. Jako przykøad mozÇe posøuzÇycÂ sekwencja Stabat
Mater, ktoÂra raz peøniøa roleÎ sekwencji (w sÂwieÎto Siedmiu BolesÂci NMP ± 15 IX), innym razem
w dzienÂ Siedmiu BolesÂci (piaÎtek po Niedzieli Pasyjnej) odmawiano jaÎ jako hymn w oficjum. Po
Soborze WatykanÂskim II wyøaÎczono z uzÇytku mszalnego sekwencjeÎ Dies irae i po podziale na trzy
czeÎsÂci przeznaczono jej funkcjeÎ hymnu w ostatnim tygodniu roku liturgicznego.
45
Nadolski, Liturgika, t. 2, s. 223.
46
M. Kunzler, Liturgia KosÂcioøa, tø. L. Balter, PoznanÂ 1999, s. 564.
41
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zwykøaÎ czciaÎ, wøaÎcznie z postawaÎ stojacaÎ, znakiem krzyzÇa podczas intonacji,
a takzÇe z okadzeniem oøtarza. Jego tekst staø sieÎ takzÇe inspiracjaÎ do powstania
licznych kompozycji wielogøosowych47.
Przepisy liturgiczne po Soborze WatykanÂskim II pozwalajaÎ na øaÎczenie
z MszaÎ sÂw. jutrzni i nieszporoÂw: ¹JesÂli Jutrznia [...] poprzedza bezposÂrednio
MszeÎ sÂw., woÂwczas [...] po Komunii sÂw. i towarzyszaÎcym jej sÂpiewie wykonuje
sieÎ kantyk Bøogosøawiony Pan, BoÂg Izraela wraz z jego antyfonaÎ (OgoÂlne
wprowadzenie do Liturgii godzin, nr 94); ¹Nieszpory øaÎczy sieÎ z MszaÎ sÂw. podobnie jak JutrznieÎ [...]º (nr 96). Na mocy tej normy kantyki wieÎksze stajaÎ sieÎ
wtedy sÂpiewami uwielbienia po Komunii sÂwieÎtej. NiezalezÇnie od tego obydwa
kantyki saÎ dosÂcÂ czeÎsto polecane przez sÂpiewniki jako samodzielne sÂpiewy
uwielbienia (por. SÂpiewy uwielbienia, oprac. I. Pawlak, Lublin 1993 i 1997).
SzczegoÂlnie uprzywilejowany jest kantyk NajsÂwieÎtszej Maryi Panny, ktoÂry zalecany jest jako sÂpiew dzieÎkczynny z okazji jubileuszu 25-lecia i 50-lecia maøzÇenÂstwa.
Podobnie jak Benedictus, takzÇe Magnificat søuzÇy w liturgii mszalnej jako
psalm responsoryjny. Lekcjonarz mszalny umieszcza ten kantyk po czytaniu
w II niedzieleÎ Adwentu (rok B), w soboteÎ XII tygodnia zwykøego (rok I),
a takzÇe w nasteÎpujaÎce sÂwieÎta i wspomnienia: NMP Opolskiej (21 VI), NMP
SÂwieÎtolipskiej (11 VIII), NMP Kalwaryjskiej (13 VIII), NajsÂwieÎtszego Imienia
Maryi (12 IX), NMP RoÂzÇanÂcowej (7 X) oraz w mszach wspoÂlnych o NajsÂwieÎtszej Maryi Pannie. Magnificat przeznaczony jest takzÇe jako sÂpiew dzieÎkczynny
w roÂzÇnego rodzaju bøogosøawienÂstwach, np. bøogosøawienÂstwo kobiety po urodzeniu dziecka, bøogosøawienÂstwo z okazji jakiegokolwiek dzieÎkczynienia, podczas posÂwieÎcenia zioÂø i kwiatoÂw w uroczystosÂcÂ WniebowzieÎcia NMP.
3. KANTYK SYMEONA

Nunc dimittis zostaø zøaÎczony z modlitwaÎ przed spoczynkiem (completorium). Po raz pierwszy wspomina o nim nie sÂw. Benedykt, ale Amalary z Metzu
(ok. 850)48, chocÂ sama kompleta zostaøa wprowadzona do tzw. cursus monasticus wczesÂniej, co potwierdza sÂw. Bazyli Wielki (329±379)49. Przypuszcza sieÎ
tezÇ, zÇe Nunc dimittis do liturgii komplety wprowadziø papiezÇ Grzegorz Wielki
(ok. 540±604)50. Ponadto kantyk na trwaøe wszedø do liturgii procesyjnej w dniu
47
S. Czajkowski, Magnificat. W muzyce, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 811±812; V. Przerembska, Kantyk ¹Magnificatº jako inspiracja dawnych wielogøosowych opracowanÂ muzycznych, ¹Liturgia Sacraº 5(1999) nr 2, s. 365±379.
48
Kunzler, dz. cyt., s. 564.
49
K. Borowczyk, S. Cichy, W. GoÂralski, Godziny kanoniczne. W KosÂciele rzymskokatolickim,
EK, t. 5, Lublin 1989, kol. 1242.
50
TamzÇe, kol. 1242±1243.
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Ofiarowania PanÂskiego (2 II). SzczegoÂlnaÎ kariereÎ zrobiøa antyfona Lumen ad
revelationem zaczerpnieÎta z tego kantyku, uzÇywana w czasie wspomnianej procesji, a takzÇe jako werset przed EwangeliaÎ w tymzÇe dniu oraz w czwartek
oktawy BozÇego Narodzenia (29 XII).
4. KANTYKI MNIEJSZE

Jak juzÇ wspomniano, po Soborze WatykanÂskim II nastaÎpiøa historyczna
zamiana w ukøadzie liturgii nieszpornej. PomijajaÎc fakt, zÇe podobnie jak inne
godziny kanoniczne, skøada sieÎ ona z trzech psalmoÂw, to w miejsce ostatniego
psalmu wprowadzono kantyki zaczerpnieÎte z pozaewangelicznych ksiaÎg Nowego Testamentu. W ten sposoÂb kantyki mniejsze staøy sieÎ zasadniczaÎ czeÎsÂciaÎ
nieszporoÂw. PoszczegoÂlne teksty kantykoÂw øaÎczaÎ sieÎ z konkretnymi dniami
liturgicznymi:
Wszyscy ci, ktoÂrych prowadzi
O gøeÎbokosÂci bogactw
Gdybym moÂwiø jeÎzykami
Bøogosøawiony niech beÎdzie

±
±
±
±

BoÂg wskrzesiø Chrystusa
Chrystus Jezus istniejaÎc

±
±

Chwalcie Pana

±

Chrystus nie sam siebie

±

Niech beÎdzie bøogosøawiony
Chrystus cierpiaø za was

±
±

BoÂg jest sÂwiatøosÂciaÎ
Godzien jestesÂ, Panie

±
±

DzieÎki Ci skøadamy
Wielkie i godne podziwu

±
±

wtorek II i IV tygodnia
sÂroda II i IV tygodnia
czwartek II i IV tygodnia
poniedziaøek I i III tygodnia; teksty
wspoÂlne o NMP, o apostoøach, o pasterzach, o dziewicach, o sÂwieÎtych
meÎzÇczyznach, o sÂwieÎtych kobietach
niedziela II i IV tygodnia (II nieszpory)
niedziela I i III tygodnia ( I nieszpory);
Narodzenie PanÂskie ( I nieszpory);
oficjum za zmarøych
Objawienie PanÂskie (I nieszpory);
Przemienienie PanÂskie (II nieszpory)
niedziela II i IV tygodnia w Wielkim
PosÂcie (I nieszpory)
poniedziaøek II i IV tygodnia
niedziela I, II, III i IV tygodnia
w Wielkim PosÂcie (II nieszpory)
piaÎtek II i IV tygodnia
wtorek I i III tygodnia; teksty wspoÂlne o wielu meÎczennikach i o jednym
meÎczenniku
czwartek I i III tygodnia
piaÎtek I i III tygodnia; Objawienie
PanÂskie (II nieszpory), teksty wspoÂlne o pasterzach, o sÂwietych MeÎzÇczyznach
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± niedziela I i III tygodnia (II nieszpory);
posÂwieÎcenie kosÂcioøa (I i II nieszpory)

Ponadto wybrane teksty z kantykoÂw søuzÇaÎ jako wersety przed EwangeliaÎ
w liturgii mszalnej:
Chrystus staø sieÎ posøuszny (Flp 2,8)
Bøogosøawiony niech beÎdzie (Ef 1,3)
Godzien jestesÂ, Panie, (Ap 5,9)

± Niedziela Palmowa; msza o tajemnicy
krzyzÇa
± w mszach dzieÎkczynnych; w liturgii
namaszczenia chorych
± msza o Imieniu Jezus; msza o NajdrozÇszej Krwi Chrystusa

NiektoÂre kantyki znalazøy zastosowanie jako sÂpiewy uwielbienia po Komunii sÂw.:
Bøogosøawiony i jedyny Wøadco (1 Tm 6,15±16)
Zbawienie chwaøa i moc (Ap 19,1±7)
Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa (Rz 16,27; Ef 1,3±14)
DzieÎki Ci skøadamy (Ap 11 i 12 ± wybrane wersety)
Godzien jestesÂ (Ap 4,11; 5,9±10.12; 7,10±12)
SÂpiewaj, sÂpiewaj sercem caøym (Flp 2,6±11)
Wielkie i godne podziwu (Ap 15,3±4)
Z radosÂciaÎ dzieÎkujmy Ojcu (Kol 1,12±13.16.17; 3,11)51.
Wreszcie kantyki zostaøy uzÇyte takzÇe jako sÂpiewy procesyjne w liturgii
mszalnej:
BoÂg jest sÂwiatøosÂciaÎ (1 J 1,1±10) ± okres Wielkiego Postu;
Chrystus cierpiaø za nas (1 P 2,21±24) ± czas MeÎki PanÂskiej;
Chrystus to nadzieja caøa nasza (Ef 2,12±18) ± okres zwykøy
JakzÇe wielka jest, o BozÇe, (1 Tm 2,16; Rz 8) ± okres zwykøy
Gdybym moÂwiø jeÎzykami (1 Kor 13) ± okres zwykøy.
W sumie liturgia powatykanÂska w jeÎzyku polskim wykorzystaøa ponad 20
tekstoÂw kantykoÂw, co stanowi wielki wkøad do repertuaru sÂpiewoÂw liturgicznych.

Szerzej na ten temat zob. M. MaronÂska, SÂpiewy uwielbienia po Komunii sÂw. w polskich
sÂpiewnikach katolickich po Soborze WatykanÂskim II (1967±2003). Studium liturgiczno-muzykologiczne, Lublin 2004 [komps pracy magisterskiej ± Biblioteka KUL].
51
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IV. MELODIE

Kantyki, podobnie jak psalmy, saÎ utworami przeznaczonymi do sÂpiewu.
Zastosowano w nich roÂzÇne gatunki monodii liturgicznej. Melodie kantykoÂw
pochodzaÎ z kilku zÂroÂdeø. Na pierwsze miejsce wysuwa sieÎ choraø gregorianÂski.
Potem idzie polska piesÂnÂ kosÂcielna, a za niaÎ sÂpiewy obce, przystosowane do
uzÇytku w jeÎzyku polskim. Ostatnim, ale wcale nie posÂlednim zÂroÂdøem melodyki
jest inwencja kompozytorska.
1. CHORAè GREGORIANÂSKI

WieÎkszosÂcÂ kantykoÂw posøuguje sieÎ melodiami zaczerpnieÎtymi z repertuaru
gregorianÂskiego. Zasadniczym wzorcem staøy sieÎ gregorianÂskie tony psalmowe.
W tradycji rzymskiej istniaøo wiele takich tonoÂw. KsieÎgi liturgiczne wydane po
reformie Piusa X przyjeÎøy 8 podstawowych schematoÂw oraz tzw. tonus peregrinus. Wszystkie one znalazøy zastosowanie w kantykach. Jedynie Magnificat
zostaø wyroÂzÇniony specjalnymi uroczystymi melodiami, ktoÂre w istocie rzeczy
oparte saÎ na prostych melodiach recytatywnych52. W polskim repertuarze dominuje 8 i 5 ton psalmowy53. PoniewazÇ, jak powiedziano, Magnificat cieszy sieÎ
szczegoÂlnaÎ estymaÎ, dlatego przytoczone nizÇej przykøady nutowe zostanaÎ zaczerpnieÎte wøasÂnie z tego kantyku (przykø. 1).

OproÂcz zapozÇyczenia gregorianÂskich wzorcoÂw melodycznych, w kantykach
mamy do czynienia takzÇe ze strukturaÎ psalmodycznaÎ, ktoÂra zostaøa zastosowana do nowych tekstoÂw, chocÂ nie pochodzi z tradycji gregorianÂskiej54. PrzykøadoÂw dostarczajaÎ nam zaroÂwno zapisy sÂpiewnikowe, jak i sÂpiewy religijne zachowane w zÇywej tradycji.

52

Kulita, dz. cyt., s. 189±195. Zob. takzÇe Czajkowski, art. cyt., kol. 810±811; Przerembska, art.
cyt., s. 368±369.
53
Kulita, dz. cyt., s. 189±195.
54
Por. B. Bartkowski, Polskie sÂpiewy religijne w zÇywej tradycji. Style i formy, KrakoÂw 1987,
s. 133±139.
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2. PIESÂNÂ KOSÂCIELNA

PiesÂni religijne majaÎ zwykle wyrazÂnie wyksztaøconaÎ budoweÎ zwrotkowaÎ i to
zaroÂwno w warstwie søownej, jak i muzycznej. W zalezÇnosÂci od budowy wersoÂw i ich wewneÎtrznego rozczøonkowania oraz od liczby wersoÂw skøadajaÎcych
sieÎ na zwrotkeÎ tekstowaÎ, ksztaøtuje sieÎ forma i struktura melodii, w ktoÂrej
mozÇna wyroÂzÇnicÂ frazy, zdania i okresy55. Podany nizÇej przykøad reprezentuje
typowaÎ formeÎ dwuczeÎsÂciowaÎ, zalezÇnaÎ od budowy tekstu. Tekst jest rytmizowany i rymowany, a kazÇda zwrotka obejmuje dwa wersy tekstu. Mamy tu do
czynienia z tzw. stylem piesÂniowym. Autorem melodii jest JoÂzef SurzynÂski56
(przykø. 2).

Melodia z caøym spokojem mogøaby zostacÂ ujeÎta w metrum troÂjdzielne.
JednakzÇe sÂpiewniki na ogoÂø unikajaÎ metryzacji (por. Choraø opolski, t. 3, Opole
1989, s. 52).
3. WZORCE OBCE

Zastosowanie obcych melodii do tekstoÂw polskich byøo i jest praktykaÎ dosÂcÂ
popularnaÎ. NiektoÂre polskie piesÂni kosÂcielne jawnie przejeÎøy melodie zaczerpnieÎte z repertuaru francuskiego (np. Po goÂrach, dolinach), niemieckiego (Ciebie, BozÇe, wielbimy), z negro spirituals (TysÂ w wieczerniku) i innych. ZapozÇyczanie melodii i przenoszenie ich na inne nizÇ oryginalne teksty, takzÇe niepiesÂniowe, nazywa sieÎ kontrfakturaÎ57. SposÂroÂd roÂzÇnych rodzajoÂw kontrafaktury
w uzÇytku liturgicznym najczeÎsÂciej stosuje sieÎ tzw. kontrafaktureÎ fundamentalnaÎ. Polega ona na wykorzystywaniu do nowych tekstoÂw pewnych okresÂlonych
fragmentoÂw melodii wzorcowej. CzeÎsto tezÇ zmienia sieÎ rytmikeÎ oryginalnego
55

TamzÇe, s. 154.
Por. K. Mrowiec, Polska piesÂnÂ kosÂcielna w opracowaniu kompozytoroÂw XIX wieku, Lublin
1964, s. 40.
57
D. Jankowska, Kontrafaktura w piesÂniach kosÂcielnych. PojeÎcie, rozwoÂj historyczny i ocena
teologiczno-estetyczna. Studium muzykologiczne. Lublin 1981, s. 25 [mps pracy magisterskiej ±
Biblioteka KUL].
56
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materiaøu dzÂwieÎkowego58. W zakresie kantykoÂw mozÇna przytoczycÂ jeden przykøad, autorstwa Josepha Gelineau, ktoÂry zostaø dostosowany do polskiego tekstu Magnificat w tøumaczeniu Wojciecha Danielskiego. Adaptacja melodii francuskiej, dokonana przez Ireneusza Pawlaka, zmienia rytm swobodny oryginaøu
na formeÎ metrycznaÎ: 5/4 (zob. Exsultate Deo, wyd. IX, KrakoÂw 2004, s. 401).
Metryzacja wynika z rytmicznej struktury polskiego tekstu (przykø. 3)59.

4. INWENCJA KOMPOZYTORSKA

W skøad tej kategorii wchodzaÎ melodie skomponowane wyøaÎcznie do konkretnych tekstoÂw. Ich struktura nawiaÎzuje jednak do stylu psalmowego, gdyzÇ
takaÎ budoweÎ wymuszajaÎ same teksty. Do kantykoÂw wieÎkszych i mniejszych
skomponowano po Soborze WatykanÂskim II dosÂcÂ znacznaÎ liczbeÎ melodii. Jako
przykøady nowych melodii do kantykoÂw mniejszych mozÇna przytoczycÂ: Chrystus cierpiaø za nas (I. Pawlak), Zbawienie i moc (I. Pawlak), BoÂg wskrzesiø
Chrystusa (dwie melodie: M. Michalec i I. Pawlak), Chrystus Jezus istniejaÎc
w postaci BozÇej (I. Pawlak). Powstaøy tezÇ melodie do kantyku Magnificat:
Uwielbiaj duszo moja (Choraø opolski oraz H. Chamski) i Wielbi dusza moja
Pana (I. Pawlak). PonizÇej podajemy teÎ ostatniaÎ melodieÎ (przykø. 4).

W. Lipphardt, UÈber die Begriffe: Kontrafakt, Paridie, Travestic, ¹Jahrbuch fuÈr Liturgie und
Hymnologieº, t. 12(1967), s. 110.
59
Wydaje sieÎ, zÇe lepiej byøoby ujaÎcÂ melodieÎ w metrum 2/8.
58
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* * *

Zaprezentowane studium dotyczaÎce kantykoÂw Nowego Testamentu w polskiej monodii liturgicznej to pierwszy krok do poznania tego bogatego repertuaru majaÎcego praktyczne zastosowanie w liturgii. Przedstawiony szkic wymaga wielu uzupeønienÂ i pogøeÎbienia zaroÂwno w zakresie liturgii, jak i muzyki.
Wydaje sieÎ, zÇe miaøaby sens obszerniejsza rozprawa naukowa posÂwieÎcona temu
zagadnieniu.
The Bible in Music: the New Testament Canticles in Polish Liturgical
Monody after the Vatican Council II
Summary
The use of canticles in liturgical monody goes back to the early Middle Ages
when the practice of canonical hours began to be used extensively. The canticles of
the Gospel (Benedictus, Magnificat and Nunc dimittis) were successively incorporated into the structure of the canonical hours and became in time the most important
chants of the Liturgy of the Hours (Laudes, Vesperae, Completorium).
Some shorter canticles of the Old Testament books were also included in the
Divine Office but it was only after the Second Vatican Council that shorter canticles
of the New Testament books came into Vespers. They replaced the final (i.e. the
third) psalm.
The designation ¹songº which was used to describe ¹canticleº in the Polish
translation of the revised Liturgy of the Hours appeared to be highly controversial
and inadequate. Thus, it was necessery to explain such definitions as: canticle, psalm,
hymn, song. Based on the studies it is possible to definitely determine that a return to
the original designation (canticle) is necessary and inevitable, in order to avoid
confusion in terminology. Benedictus and Magnificat have received the primary
thrust of poetic translations of canticles into Polish. In the latter case there are as
many as five different Magnificat translations in Polish church song-books; only two
versions of the Benedictus have been found. These canticles have a wide liturgical
application; their use is not limited to the Divine Office alone.
They have been introduced into the Roman Catholic Order of Mass as the
chants after Communion, or as the responsorial psalms, or as the verses sung before
Gospel. Some of them have become independent processional chants for Mass,
especially the ones intended for Lent.
As far as the number of musical settings is concerned, it can be said that the
Magnificat canticle seems to be highly favored. Nevertheless the melodies connected
to other canticles, including the ones with the texts from ¹non-Gospelº biblical
books, deserve attention as well. The melodies originated either in the Gregorian
chant, or in the ecclesiastical songs, or in foreign sources, or, finally, in indigenous
pieces of original compositions.
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Thus, the repertoire of the New Testament canticles exhibits itself as a rich
resource of new chants which have been included in the official liturgy in Poland
since the Second Vatican Council. Clearly, further research is required in the aera.
Translated by Jerzy Bisztyga
S ø o w a k l u c z o w e: kantyk, monodia, psalm, hymn, piesÂnÂ, funkcja liturgiczna,
forma muzyczna
K e y w o r d s: canticle, monody, psalm, hymn, song, liturgical function, musical
form

