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pierwszy dotyczy długiego okresu — od początków Kościoła do XX w. W drugim
rozdziale uwaga autora skupiła się na zmianach, jakich liturgia godzin doświad-
czyła w okresie od papieża Piusa X do reformy Soboru Watykańskiego II. Z kolei
na rozdział trzeci składa się analiza konkretnych zmian strukturalnych w brewiarzu,
które nastąpiły w ubiegłym stuleciu (chodzi o takie części, jak: psałterz, kantyki,
czytania, hymny i prośby). Chociaż z oczywistych względów praca ks. Piotra Wul-
garisa nie wyczerpuje podjętej tematyki będąc raczej jej zarysem, stanowi niewąt-
pliwie cenną pozycję liturgiczną na gruncie polskim.

Ks. Mateusz Potoczny

MUZYKA

STANISŁAW GARNCZARSKI, Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX
wieku, cz. I: Opracowanie zebranych źródeł; cz. II: Przekazy źródłowe badanych
pieśni, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2014, ss. 735+339,
ISBN 978-83-7793-248-3.

W dziejach religijnej kultury muzycznej istotne znaczenie posiada rozwój pieś-
ni religijnej w językach narodowych, które powstały i rozwijały się przede wszyst-
kim na gruncie liturgii, stanowiącej jeden z podstawowych elementów życia Koś-
cioła, spełniającej zarazem znaczącą rolę kulturotwórczą. To właśnie pieśń kościelna
w języku polskim stała się głównym przedmiotem naukowych zainteresowań ks.
Stanisława Garnczarskiego, który skupił się przede wszystkim na repertuarze roz-
poczynającego rok liturgiczny okresu Adwentu. Naukowe badania nad bogatą i róż-
norodną tradycją pieśniowego nurtu twórczości liturgiczno-muzycznej w Polsce
mają swoje właściwe początki w działalności muzykologicznego ośrodka na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim, w czym największe zasługi posiada niewątpliwie
ks. prof. Hieronim Feicht oraz jego wychowankowie: ks. prof. Karol Mrowiec, ks.
prof. Bolesław Bartkowski oraz ks. prof. Ireneusz Pawlak. Ks. Garnczarski, wycho-
wanek ostatniego z wymienionych profesorów, poprzez prezentowaną publikację
znakomicie wpisuje się w grono kontynuatorów badań hymnologicznych wywo-
dzących się z lubelskiego środowiska (aktualnie pracownika naukowego UPJPII
w Krakowie, Filii w Tarnowie). Jego obszerna monografia, zatytułowana: Polska
pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku, cz. I: Opracowanie zebranych
źródeł; cz. II: Przekazy źródłowe badanych pieśni, stanowi wartościowe podsumo-
wanie dotychczasowego okresu działalności naukowej, uzupełniając zarazem brak
kompleksowego opracowania rozwoju polskich pieśni adwentowych. Jest to bo-
wiem rozprawa w pełni interdyscyplinarna, imponująca nie tylko rozmiarami, ale
przede wszystkim bogactwem treści, niezwykle rzetelna, świadcząca o wszech-
stronności i erudycji autora, o jego szerokim, a zarazem fachowym i dojrzałym
warsztacie naukowym. Trzeba tu zauważyć, iż tego rodzaju badania naukowe wy-
magają rozwiniętego warsztatu nie tylko muzykologicznego (analiza muzyczna),
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ale również historycznego (opis źródeł), filologicznego (warstwa tekstowa), teolo-
gicznego (analiza tekstów i przeznaczenie repertuaru) oraz folklorystycznego (ba-
danie tradycji ustnej). Na wyróżnienie zasługuje również wzorcowa szata graficzna
i staranna redakcja techniczna edycji (włącznie z troską o fachową edycję przy-
kładów nutowych oraz przejrzystość tabel) opublikowanej przez Wydawnictwo
Diecezji Tarnowskiej Biblios.

Z pełnym przekonaniem należy tu podkreślić, że podjęcie tego tematu, ujętego
kompleksowo, a przy tym pionierskiego na gruncie polskiej muzykologii i hymno-
logii, pozwoliło w pełnym świetle zobaczyć bogactwo i wartość polskich pieśni ad-
wentowych, a także ukazać różnorodne funkcjonowanie tego niewątpliwie cennego
repertuaru. Na wyróżnienie zasługuje tu przede wszystkim wnikliwa dokumentacja
poszczególnych pieśni oraz ich gruntowna analiza muzyczna, filologiczna oraz his-
toryczno-źródłowa, tym bardziej, że problematyka ta, jak już zauważono, nie była
dotąd przedmiotem gruntownych studiów. Z lektury recenzowanej monografii jas-
no wynika, że ks. Garnczarski był i jest świadomy wagi podjętej problematyki, co
dobrze rokuje na przyszłość i pozwala przypuszczać, że będzie on nadal kontynuo-
wał swoje naukowe zainteresowania. We wstępie do pracy zauważa on m.in.: „Syg-
nalizowana od wielu lat potrzeba prowadzenia systematycznych badań nad polską
pieśnią religijną jest ciągle aktualna. Już w XIX w., wraz z rozwojem nauk histo-
rycznych, pojawiły się głosy wskazujące na potrzebę badań, najpierw źródłoznaw-
czych i dokumentacyjnych, a następnie analitycznych i porównawczych. (...) Opra-
cowań dotyczących bezpośrednio polskich pieśni adwentowych jest niewiele. Są
to przeważnie drobne prace o charakterze przyczynkarskim” (s. 25, 29). Dlatego
też, przekonany o istotnej roli, jaką pieśń religijna spełniała w przeszłości i po dziś
dzień spełnia w życiu religijnym, społecznym, literackim i muzycznym naszego
narodu, podjął się opracowania jednego z jej ważnych nurtów, ograniczonego do
polskiej pieśni adwentowej, wykonywanej w liturgicznym okresie poprzedzającym
uroczystość Bożego Narodzenia. Ks. Garnczarski omawia najpierw w sposób syn-
tetyczny, oparty na dobrze dobranej literaturze przedmiotu, genezę oraz rozwój Ad-
wentu w tradycji liturgicznej Kościoła, zwracając szczególną uwagę na jego maryj-
ny charakter. Ta cecha bowiem, jak przekonywująco dowodzi, charakterystyczna
dla terenów Polski, zaowocowała powstaniem specyficznych zwyczajów adwento-
wych oraz szczególnie bogatego repertuaru pieśniowego. Najbardziej wartościową
częścią tego rozdziału jest jednak kompleksowa charakterystyka źródeł, dzięki cze-
mu otrzymujemy wyczerpującą dokumentację badanego repertuaru, liczącego aż
136 pieśni. Bogactwo to ilustrują przejrzyście skonstruowane tabele (nr 1 i 2, s. 223–
227, 232–236).

Na wyróżnienie zasługuje wszechstronne i szerokie wykorzystanie źródeł, które
autor porządkuje w sposób czytelny i logiczny według różnych kryteriów, omawia-
jąc najpierw poszczególne ośrodki wydawnicze wraz z wydawnictwami, autorów
wydawnictw, a następnie charakteryzuje wybrane śpiewniki, kancjonały i modli-
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tewniki (rozdz. I: Dzieje, s. 35–236). Pomimo wyczerpującego wykorzystania źró-
deł (w części podstawowej liczących w sumie 208 pozycji plus ponad 50 źródeł po-
mocniczych), jako recenzentowi zajmującemu się w badaniach kulturą muzyczną
Śląska trudno nie zauważyć braku omówienia kilku śląskich ośrodków (np. Raci-
bórz — tu przez szereg lat drukowany był diecezjalny modlitewnik i śpiewnik Droga
do nieba, czy Olesno, w sposób niepełny przedstawiono ponadto Opole, z pominię-
ciem kilku okolicznych miejscowości, jak Prószków czy Głogówek), autorów i wy-
dawców (np. G.E. Ronge – A. Hruzik, E.F.W. Muthwill – H. Handl, Teodor Kie-
wicz – H. Handl, K. Hoppe – R. Meyer), a przede wszystkim poszczególnych wydań
wymienionej wyżej Drogi do nieba. Autor wykorzystał wprawdzie opracowany
w odniesieniu do tego źródła Chorał Opolski, który jednak uwzględnia dopiero
wydanie posoborowe i w kontekście tematyki pracy — pod względem źródłowym
i repertuarowym — jest niewystarczający. Z kwestii bardziej szczegółowych moż-
na wskazać błędne utożsamienie bytomskiego organisty C.J. Hoffmanna (s. 172)
z działającym w Opolu Carlem Juliusem Adolphem Hoffmannem (Indeks osobo-
wy — s. 718). Wymienione niedociągnięcia są m.in. wynikiem nieuwzględnienia
kilku istotnych opracowań, przede wszystkim cennej pracy A. Więclewskiej-Bach
(Das polnische katholische Kirchenlied in oberschlesischen Gesangbücher von 1823
bis 1922, Köln 1998) oraz prac dotyczących Drogi do nieba (Stulecie „Drogi do nie-
ba” ks. Ludwika Skowronka, red. R. Pierskała, Opole 2003), a ponadto artykułów
ks. P. Tarlinskiego (na temat najwcześniejszych wydań Drogi do nieba) czy autora
niniejszej recenzji (na temat śląskich towarzyszeń organowych do pieśni kościel-
nych). Generalnie jednak wykorzystana literatura przedmiotu jest szeroka i repre-
zentatywna (liczy w sumie 374 pozycji), powyższe zaś uwagi posiadają charakter
bardziej propozycji niż zarzutów i nie umniejszają wartości recenzowanej pracy,
która jest niezaprzeczalna. Ks. Garnczarski pokazał m.in., jak bogaty repertuarowo
był w polskiej tradycji liturgiczno-muzycznej zbiór pieśni adwentowych, z których
dzisiaj wykorzystuje się, niestety, kilkanaście co najwyżej śpiewów.

W kolejnych rozdziałach recenzowanej monografii udokumentowany gruntownie
repertuar polskich pieśni adwentowych poddany został najpierw (rozdz. II: Teksty,
s. 237–366) szczegółowej analizie historycznej (źródła tekstów), teologicznej (te-
matyka i kontekst liturgiczny badanego repertuaru) oraz literackiej (rodzaje warian-
tów badanych tekstów oraz elementy struktury poetyckiej), a następnie (rozdz. III:
Melodyka, s. 367–507) muzykologicznej (źródła melodii, wersje i warianty melo-
dyczne, formuły inicjalne i kadencyjne, zagadnienie kontrafaktur, tonalność, struk-
tura formalna, rytmika). Szczególnie ważne są tu, moim zdaniem, z jednej strony
rozważania dotyczące źródeł tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Hejna-
łów Roratnych, z drugiej natomiast szczegółowa charakterystyka — z wykorzysta-
niem komparatystyki — poszczególnych melodii (przede wszystkim rozbudowane
fragmenty dotyczące poliwersyjności, kontrafaktury oraz wariabilności). Całość
pracy wieńczy rozbudowany aneks ilustrujący obecność analizowanego repertuaru



496 SPRAWOZDANIA I RECENZJE

w poszczególnych źródłach (s. 515–666), omówiony już zestaw bibliografii (s. 667–
712) oraz starannie sporządzony indeks osobowy (s. 713–732), dopełnia natomiast
oddzielny (ponad 300 stron) tom zawierający przekazy źródłowe badanych pieś-
ni. Zamieszczono w nim najpierw pełne teksty w oryginalnej pisowni, a następ-
nie melodie poszczególnych pieśni, co znacząco podnosi naukową przydatność re-
cenzowanej monografii, która stanowi zarazem cenną pomoc do dalszych badań
hymnologicznych.

W zakończeniu prezentowanej edycji autor stwierdza m.in.: „(...) tego typu prace
mogą przynieść zadowalające rezultaty wtedy, kiedy będą prowadzone w szeroko
zakrojonym zakresie, przez wielu badaczy, według z góry ustalonego programu ba-
dawczego uwzględniającego wspólnie wypracowane metody badawcze. (...) Posze-
rzanie bazy źródłowej, jej dokumentacja i opracowania są ciągle aktualnymi zadania-
mi stojącymi przed badaczami polskiej pieśni. Zapewne tego typu prace przyczynią
się do poszerzenia wiedzy o genezie i źródłach polskiej pieśni religijnej, o jej roli
w kulcie, w kulturze narodu, w jednoczeniu społeczności, w którym funkcjonowały”
(s. 514). Po uważnej lekturze publikacji ks. S. Garnczarskiego mogę bez żadnych
zastrzeżeń stwierdzić, że przyniosła ona „zadowalające rezultaty” i życzyć zarazem
jej autorowi, by nadal konsekwentnie i owocnie realizował aktualne zadania stoją-
ce przed badaczami polskiej pieśni, przyczyniając się do poszerzenia wiedzy o jej
genezie i źródłach.

Remigiusz Pośpiech

BOGUSŁAW RABA , Romantyczna fantazja organowa w twórczości kompozytorów
śląskich (Musicologica Wratislaviensia 9, Acta Universitatis Wratislaviensis No
3568), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2014, ss. 210 + płyta
CD, ISSN 0239-6661 (AUWr), ISSN 1895-572X (MW), ISBN 978-83-229-3413-5.

W Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego, w serii Musicologica Wrati-
slaviensia (nr 9), ukazała się interesująca i wartościowa pozycja podejmująca pio-
nierską na gruncie literatury polskojęzycznej problematykę fantazji organowej
w twórczości kompozytorów śląskich XIX i XX w. Jej autor — Bogusław Raba,
pracownik naukowy Instytutu Muzykologii Uwr — od szeregu lat zajmuje się za-
gadnieniami muzyki organowej zarówno od strony teoretycznej (muzykologicz-
nej), jak i praktycznej (artystycznej). To oryginalne połączenie działalności badaw-
czej z koncertową pozwala zaliczyć go do czołowych znawców tego ważnego dla
tradycji kultury muzycznej Śląska nurtu twórczości muzycznej, reprezentowanej
przez grono wybitnych kompozytorów, cieszących się nie tylko lokalnym autoryte-
tem. Warto ponadto dodać, iż dzięki wspomnianemu wyżej połączeniu zaintere-
sowań i talentów, B. Raba ubogaca dziedzictwo opisywanej tradycji własnymi
kompozycjami i improwizacjami organowymi.

Powyższa, ogólna charakterystyka działalności B. Raby stanowi potwierdzenie
przekonania, że autor ten jest jak najbardziej predysponowany do podjęcia w swoich


