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Dzieje kształtowania się form liturgicznych i ich pochodnych, są nadal słabą stroną 
dotychczasowych badań. Stosunkowo najlepiej opracowane zostały form ularze mszalne, 
za to o wiele gorzej kształtowanie się porządku Officium Divinum. Paradoksem  w tym 
względzie jest fakt, że pierwszym ogólnym wprowadzeniem  do jego poznania stało się 
niedawno wydane dzieło anglikańskiego badacza Johna H arpera (Formy i układ liturgii 
zachodniej od X  do XVI wieku. Kraków 1997).

Badania nad poznaniem  średniowiecznych ksiąg liturgicznych idą jednak zdecydo
wanie we właściwym kierunku, czego przykładem są dwa pożyteczne dzieła, najpierw 
Henryka Wąsowicza o Kalendami ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy 16. wieku. (Lu
blin 1995), a także ks. Józefa W. Boguniowskiego: Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzym
skiej do soboru tiydenckiego i ich recepcja w Polsce. (Kraków 2001). Odnosi się to rów
nież do badań nad dziejami muzyki kościelnej, począwszy od rejestru kodeksów litur
gicznych aż po oceny i analizy zespołów mszalnych i brewiarzowych. Dzięki przeprowa
dzonym kwerendom  o ich istnieniu, a następnie analizie merytorycznej, odczytano nara
stanie pojedynczych lub zespołowych tekstów oraz ich melodii, najczęściej z okazji po
wstawania ogólnokościelnych, lub partykularnych, świąt o męczennikach i wyznawcach.

W polskiej kulturze liturgicznej przykładem niezwykłej fascynacji była postać św. 
Wojciecha ozdobiona bogatą oprawą mszalną i brewiarzową powstałą w trzech pierw
szych wiekach po jego śmierci (W. Danielski: Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich 
w świetle potiydenckich ksiąg liturgicznych. Lublin 1997; J. Pikulik: Śvv. Wojciech w pol
skiej muzyce średniowiecznej. Warszawa 1996). W późniejszym czasie nie dorównały mu 
już żadne wysiłki liturgistów, poetów i kompozytorów. Zabrakło między innymi inwencji 
dla rodzimego patrona Polski św. Stanisława, którem u dedykowano wprawdzie kilka 
znakomitych tekstów liturgicznych z najpiękniejszym hymnem Gaudę Mater Polonia, ale 
po ostatnich reform ach soborowych niewiele z nich zostało. W spominając ze smutkiem 
to zubożenie, trzeba przyznać, że polskie średniowiecze pieczołowicie przygotowywało 
całe społeczeństwo do czci konkretnych tajemnic boskich, lub ówczesnych świętych, na
wet jeśli ich rodowód wywodził się z Italii, Galii lub Czech (św. Florian, Wacław i Zyg
m unt). W następnych wiekach do spraw tych nie przywiązywano już takiego znaczenia, 
nie mówiąc o współczesnych świętych, gdy o życiu niektórych dowiadujemy się przy oka
zji ich beatyfikacji lub kanonizacji. Sprawiła to spontaniczna eksplozja nowych polskich 
świętych za obecnego pontyfikatu polskiego papieża, która nie utrwaliła ich życia 
uprzednią „reklam ą” ani odpowiednio przygotowanymi tekstam i. Toteż swoistym para
doksem stało się akomodowanie do dawnych, jak i współczesnych świętych tekstów Va-
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ticanum  Secundum, np.: w odniesieniu do św. Tyburcjusza (23 III, 1 1603), bł. Bogumiła 
(10 VI, t  1182), bł. Jolanty (15 VI, f  1298), św. R afała Kalinowskiego (20 XI, t  1907) 
lub tekstów przemówień papieskich z okazji ich beatyfikacji lub kanonizacji. To samo 
można powiedzieć o kalendarzu de tem pore i de sanctis. Bez uzasadnienia przestawio
no uświęcone tradycją święta patronalne, m. in. świętych: Polikarpa, Macieja, G rzego
rza, Tomasza, Efrem a, Stefana króla, Stanisława Kostki, a nawet św. Jadwigi królowej, 
która przez kilka lat słusznie odbierała cześć w dniu jej śmierci 17 lipca, a po kanoniza
cji przeniesione jej święto na 8 czerwca. Tego uświęconego tradycją szacunku dla u ta r
tych świąt i kalendarza nie naruszyła praktyka starożytna, szanowało je średniowiecze, 
z dużą kulturą polecił je zrewidować sobór trydencki, nie ruszyli ich komuniści, na to 
miast beztrosko zamazali ich kult bezduszni reform atorzy u kresu XX wieku. Usunęli 
najpierw z życia liturgii powszechnej i kapłańskiej łacinę, a potem  świętych, szczególnie 
tych, którzy nie byli członkami dwóch czy trzech znaczących zgromadzeń zakonnych. 
Przykładem płytkiego potraktow ania kultury i tradycji Kościoła jest okrojony, nie wia
domo na jakich zasadach, kalendarz świętych w polskiej redakcji M artyrologium czyli 
w spom nienia  świętych przypadające na poszczególne dn i roku  (Warszawa 1984) zredago
wany przez ks. Henryka Frosa.

Dlaczego tak się stało? Nie próbuję dawać odpowiedzi, podnoszę jednak fakt, k tóre
go historia wybaczyć nie będzie w stanie. Na szczęście wolno mieć nadzieję, że prowadzo
ne badania tych zagadnień w kilku ośrodkach naukowych w Polsce, pozwolą przywrócić 
utracony porządek, odkryją piękno dawnego kalendarza liturgicznego, dodadzą właści
wego sensu wspaniałym tekstom hagiograficznym, własnym antyfonom i hymnom, sło
wem przywrócą należną pozycję świętym Kościoła. Przed laty rozpoczął tę pracę w dziale 
śpiewów nieoceniony w pełni ks. H ieronim  Feicht, misjonarz ze zgromadzenia św. Win
centego a Paulo. To dzięki niemu zwrócono uwagę na olbrzymie możliwości badawcze 
w zakresie różnorodnych zapisów tekstów i wariantów śpiewanych, wpisanych do perga
minowych kodeksów przechowywanych w kraju i za granicą. Jego inicjatywę podjął po
nad trzydzieści lat tem u młody badacz muzyki dawnej, ks. Jerzy Pikulik. Śledziłem jego 
wypisy antyfon i śpiewów allelujatycznych, publikowanych na łamach czasopism muzycz
nych i w „Archiwach, Bibliotekach i Muzeach Kościelnych”, a ostatnio w osobnej pozycji 
(Śpiewy alleluja o świętych. Wyd. Akademii Teologii Katolickiej. Warszawa 1995). Po wie
lu latach, gdy ks. Pikulik stał się w praktyce jednym z nielicznych badaczy średniowiecz
nych liturgików -  mszałów, graduałów, antyfonarzy, sekwencjarzy itp., i był już kierowni
kiem Katedry Ź ródeł i Analiz Muzyki Dawnej, miałem okazję recenzować kilka prac je 
go doktorantów. Nie czułem się kom petentny, by śledzić odkrywane przez niego przeróż
ne warianty muzyczne, ale sam fakt, że owe badania uwzględniały przede wszystkim na
rastające wpływy z szeroko pojętej Europy i oryginalne rodzime utworzy, prace te siłą 
rzeczy wiodły do stolic biskupich i wielkich klasztorów, w których kopiowano teksty czy
tań i zapisy nutowe. To był niezwykle ambitny program badawczy, najpierw nad pojedyn
czymi kodeksami w zestawieniu z rękopisami obcymi, opracowanymi przez liturgistów 
w Solesmes i w innych ośrodkach, głównie benedyktyńskich. Wyłaniał się z nich powoli 
pewien wzorzec kalendarza, tradycje i wnoszone innowacje, wpływy obcych kręgów kul
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turowych, które przynosili ze sobą wędrowni mnisi lub bogaci hierarchowie. Dzięki nim, 
mimo wielu grabieży i zniszczeń, dysponujemy dość pokaźnym zbiorem różnych liturgi- 
ków, wśród których graduały stanowią wartość szczególną.

Księgi graduałów to jeden z działów kodeksów liturgicznych zawierających teksty 
śpiewane w ciągu całego roku kościelnego. Ich żywot zam knął się w 1570 r., gdy decyzją 
papieża Piusa V, teksty tych ksiąg weszły do M issale R o m anum . Mszał Rzymski wypierał 
odtąd stare i uświęcone tradycją najrozmaitsze księgi tekstów śpiewanych. Tę samą rolę 
spełnił również Breviarium R o m a n u m , który usunął teksty rymowane i liczne utwory
0 charakterze legend. Zmiany te w zasadzie nie obchodzą mediewistów, poza ogólnym 
ubolewaniem, że tak się stało. W iadomo bowiem, że w ostatnim  czasie powstało zapo
trzebowanie na tworzenie nowych kompozycji i utworów, głównie apologelycznych pod
porządkowanych kanonowi trydenckiemu, a po soborze Watykańskim II, najogólniej 
mówiąc -  um ocnieniu autorytetu władzy hierarchicznej w Kościele. Reformy powyższe, 
mimo pozytywnych elementów, stanowiły bezwzględny dyktat w kierunku zarzucenia 
swobodnej różnorodności na rzecz ujednolicenia tekstów. Zachowały ją tylko niektóre 
wielkie wspólnoty mnisze i mendykanckie. Osobiście z żalem wspominam zapom niane, 
rodzime śpiewy, m. in. piękne prefacje zw. solem niores, opublikowane w kancjonale 
Andrzeja Piotrkowczyka, które m ożna zestawiać z tradycją ambrozjańską zatrzymaną 
do dzisiaj na terenie m etropolii m ediolańskiej, czy m ozarabską stosowaną nadal w kate
drze w Toledo. O polskich melodiach prefacji, prawie nikt nie wie, a osobiste nagrania 
prefacji Piotrkowczyka na taśmach magnetofonowych, choć wzbudziły zainteresowanie, 
to jednak wydane w kilkuset egzemplarzach, już chyba dawno się zatarły?

O bogatej, aczkolwiek selektywnej, treści muzycznej Kościoła zachodniego zaświad
cza opracowany w 1896 r. benedyktyński Liber Usualis, w którym teksty ułożono w pew
ne grupy, począwszy od części mszalnych stałych (O rdinarium  M issae), poprzez teksty 
brewiarzowe całego tygodnia, a następnie w cyklu rocznym i o świętych, kończąc na wo- 
tywach. Księga ta uratow ała przed zapom nieniem  powszechnie śpiewane antyfony
1 psalmy, hymny i sekwencje. Na gruncie polskim dodano do niego bodaj ostatnią kom 
pozycję gregoriańską w postaci form ularza mszalnego F undam enta  eius in m on tibus  
sanctis ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej. Opracowali go rzymscy liturgiści z opactwa 
św. Pawła za M urami Rzymu na krótko przed Vaticanum Secundum  i dlatego poza Ja 
sną G órą nie jest używany.

To wszystko co wypadło wyżej zauważyć, stanowi jedynie skrom ną refleksję histo
ryczną do współczesnej, na wzór protestanckiej m onotonii liturgicznej na dni adwentu, 
postu, radości allelujatycznej i długiego roku post Pentecostes.

Z  pracy ks. Pikulika wynika, że do chwili obecnej zachowały się 92 graduały diece
zjalne i zakonne, wśród których 30 pochodzi z diecezji, a 20 ze środowiska cystersów, 15 
franciszkanów, 5 klarysek, 1 kanoników regularnych i innych. Jest to obraz bardzo nie
pełny, ponieważ do dzisiaj nie znamy np. żadnego kodeksu paulinów zabranych przez 
Szwedów z krakowskiej Skałki, przez księcia Golicyna z Jasnej Góry, a przez Samuela 
B. Lindego z Beszowej, które utonęły kilka kilom etrów dalej w pobliskiej Wiśle, gdy 
przetaczano je na galary do Warszawy.
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Najstarsze zachowane kodeksy gradualów sięgają XIII stulecia. Jeden z nich byl wła
snością kolegiaty wiślickiej, a pięć z kilku innych opactw cystersów. Cykl gradualów za
myka bogato zdobiony kodeks króla Zygmunta I dla rorantystów wawelskich. Rzecz ja 
sna nie zamykają one dalszej produkcji skryptoryjnej i poligraficznej, czego przykładem 
był potężny ujednolicony antyfonarz cysterski wydany w 1545 r., a w Polsce wspomniany 
graduał Piotrkowczyka na początku XVII stulecia. Jeszcze ciekawszą historię posiadają 
kodeksy franciszkanów, zarówno z kręgu klarysek, jak też i braci konwentualnych, 
zwłaszcza polskich bernardynów chlubiących się praktyką spisywania kodeksów już 
przez nowicjuszy. Nie wolno mi pom inąć bogatego księgozbioru liturgicznego benedyk
tynek staniąteckich, których nie dotknęły burze wojenne i mogą się pochwalić bodaj naj
lepiej zachowanymi kodeksami własnej proweniencji (S. Dąbek: Wielogłosowy repertuar 
kancjonałów  staniąteckich (X V I-X V III  w.). Lublin 1997). Proweniencja zachowanych fo
liałów to osobny tem at, którym w tym miejscu nie sposób się zajmować. Dotyka ona po
staci fundatorów , kapituł i klasztorów (św. Kinga dla klasztoru w Starym Sączu, opat 
Maciej Skawinka dla opactwa tynieckiego, król Zygmunt I dla katedry wawelskiej itd.). 
Obecny, nierówny stan zachowania polskich ksiąg gradualnych to efekt ich wybrakowa
nia przez rabunkową działalność wspomnianego Lindego dla bibliotek w W iedniu, Pe
tersburgu i Warszawie, a także zniszczenia nieznanej liczby kodeksów w Bibliotece N a
rodowej w czasie powstania warszawskiego w 1944 r.

W obecnym stanie badań ks. prof. Pikulik ustalił, że w zasadzie wszystkie kodeksy 
przyjęły podział według tradycyjnego stylu, najpierw  de tem pore, potem  de sanctis, 
com m une sanctorum  i m iscelanea. W pierwszym dziale rok kościelny liczył się od A d
wentu do XXIV niedzieli w ciągu roku. W zasadzie był on uniwersalny dla całego Ko
ścioła łącznie ze zwyczajami zakonnym i, pom ijając partykularne śpiewy antyfon, a je 
śli były one różne od ogólnie przyjętych, pozwoliły określić krąg proweniencji, kontak
ty zakonne z dom am i głównymi lub tworzącymi księgi liturgiczne. W analizie treścio
wej A utor odkrył szereg ciekawych elem entów  zależności między kręgam i diecezjalny
mi i w spólnotam i zakonnymi. In teresujące są wyniki badań o zależności liturgicznej 
dom inikanów od cystersów, od których przejęli ich teksty liturgiczne z pom nikowego 
dzieła C odex N orm alis  z 1190 roku. Od dom inikanów z kolei przejął zarówno teksty li
turgiczne, jak również pewne elem enty duchowości zakon krzyżacki. Fakty te zdają się 
potw ierdzać o wzajemnych powiązaniach obu wspólnot, o których pisał przed laty 
prof. Karol Górski.

Podział roku liturgicznego, narzucony Kościołowi powszechnemu, zaakceptowany 
został przez wszystkie diecezje i wspólnoty zakonne z wyjątkiem kalendarza dla w ła
snych świętych. Za pom ocą kalendarza i filiacji tekstów A utor określił proweniencję 
i czas powstania kodeksów, a nierzadko także i samego mecenasa. A utor prześledził je 
pod kątem  kręgów macierzystych i zależnych od nich mutacji. E lem entem  rozpoznaw
czym były nadto narastające święta maryjne, uroczystości patronalne miast oraz kon
kretnych kościołów. Poświadczają one problemy o narastaniu różnych tajemnic ich kul
tu, jak również wskazują na pewną zależność od wzorców cysterskich, a później francisz
kańskich. Dość słabo w kwestii świąt maryjnych wypadają dom inikanie i znowuż paralel-



[5] RECEN ZJE I OM ÓW IENIA 3 0 5

nie krzyżacy, co tym bardziej wydaje się dziwne, że ci ostatni mienili się przecież zako
nem maryjnym.

Po tych długich uwagach ogólnej natury wypada zauważyć, że istotną partią dzieła 
ks. prof. Pikulika jest żmudne zanalizowanie pełnego zasobu graduałów polskich we
dług schem atu podanego wyżej. Analiza dotyka incipitów psalmów na introit, gradu
ałów, wersetów allelujatycznych, offertoriów i communio, a na końcu szczegółowe noty 
do miejsc w konkretnych kodeksach. Wykaz ten oddaje pełny obraz tekstowy, a przy 
okazji stanowi odniesienie do kodeksów macierzystych ze wskazaniem na czas ich po
wstania. Znam ienne są nadto niektóre święta maryjne, które oddają pewien obraz reli
gijności i zaangażowania duchownych, lub wiernych, na rzecz propagowania jakiegoś 
przywileju Matki Bożej. I tak warto zauważyć, że u dominikanów święto Niepokalanego 
Poczęcia występuje 2 razy, Oczyszczenia, Nawiedzenia i W niebowzięcia Najświętszej 
Panny po jednym razie. Także święta patronalne mają swoją znam ienną specyfikę, m. in. 
tylko jeden raz występuje św. Karol Wielki w graduale wiślickim pochodzącym, jak wia
domo, z kręgu Krakowa; Paweł Pustelnik 1 raz w kodeksach dom inikanów i benedykty
nów. Powszechne były święta, dzisiaj praktycznie usunięte, m. in.: Pawła Pustelnika, 
Dziesięciu Tysięcy Męczenników i 12 Tysięcy M ęczenniczek i wielu innych. Słabo reje
strowano Pięciu Braci Pustelników i praktycznie o szerszym zasięgu ich kultu nie można 
niczego powiedzieć.

Całokształt m ateriału kodeksowego jest nieocenionym rejestrem  czci tajemnic bo
skich i świętych w diecezjach i wspólnotach zakonnych. Cenny to dowód zabiegów twór
ców -  o możliwie różnorodny zestaw tekstów kultowych. Byłby on jeszcze bardziej uży
teczny, gdyby posiadał incipity nutowe, a także -  co byłoby również pożyteczne -  daty 
dzienne ich czci, co jak wiadomo pozwala precyzyjnie określać czas i pertynencję tek
stów oraz samego kodeksu do miejsca powstania lub przeznaczenia.

Cenny w om awianej pracy jest zestaw tekstowy w m iscelanea, z którego A utor wy
łowił antyfony maryjne z okazjonalnym i tropam i i zapisem  nutowym. Ale równie cen
ny okazał się rejestr graduałów  polskich i ich analiza. Dzięki nim weszliśmy w tajniki 
kultury liturgicznej, jej rozwoju i wpływu kręgów religijnych, które spowodowały prze
niesienie tekstów i zapisów nutowych na grunt polski. R ejestr ten przyniósł nade 
wszystko czytelną panoram ę, czym żył średniowieczny Kościół w Polsce, jaką cieszył 
się oprawą słowno-muzyczną przy akom paniam encie organów lub innych instrum en
tów muzycznych.

Om awianą tu pracę ks. prof. Pikulika ocenił Kom itet Badań Naukowych jako zna
kom itą merytorycznie. Do opinii tej nie m ożna niczego dodać poza życzeniem już 
wcześniej wyrażonym, a tutaj niech mi wolno ją powtórzyć, by w następnym  wydaniu 
dzieła znalazły się zapisy incipitów nutowych, które pozwoliłby na precyzyjne usta le
nie m elodii w innych kodeksach, a więc problem u nowatorstwa lub ich kom pilator- 
stwa. Żywię nadzieję, że praca ta nie zam knie dotychczasowych badań nad om aw ia
nym tem atem . Kilka razy zwracałem  bowiem studentom  uwagę na pom ijanie dorobku 
liturgicznego z terenu  dawnych W ęgier i ziem polskich, obecnie zabranych, nierzadko 
razem  z pom nikam i kultury liturgicznej. Pewne inform acje o liturgikach średn io
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wiecznych z terenu  naszych południowych sąsiadów rzuca pionierska do niedawna 
praca Polikarpa R adó (Libri liturgici m anuscrip ti b ib lio thecam m  H ungariae et lim itro- 
p h a ru m  regionum . B udapest 1973). To ważny teren , który należy uwzględnić w kwe
rendach, a drugi to rodzące się perspektywy badawcze w archiwach i bibliotekach ro 
syjskich oraz ukraińskich, gdzie polonika liturgiczne chronione są tylko dlatego, że 
stanowią wyjątkową wartość m aterialną. Trud ten częściowo został już pokonany 
przez A utora om awianej pracy, wypada go jednak  uzupełnić opisem pozostałych ko
deksach w otwieranych powoli archiwach sowieckich i ukraińskich, by wypełnić lukę 
w pełnym poznaniu kultury liturgicznej w średniowiecznej Polsce. Życzyć wypada, by 
A utor dopełnił tego dzieła osobiście, bo któż ośmieli się pisać o polskich graduałach, 
skoro stało  się ono jego specjalnością i pięknym pom nikiem , jaki zbudował z rozpro
szonych skarbów kultury liturgicznej w Polsce?

Janosz Z b udn iew ek Z P

Ks. Michał J a n o c h a ,  Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypo
spolitej. Problem kanonu. Warszawa 2001, ss. 560, il. XXIV.

Książka ks. Michała Janochy zasługuje na wnikliwą uwagę, nie tylko ze względu na 
walory ikonograficzno-ikonologiczne, lecz także dlatego, że: 1. Przypomina, iż Rzeczy
pospolita była obszarem symfonii „dwu płuc” Europy -  wschodniego (konstantynopoli
tańskiego) oraz zachodniego (rzymskiego); 2. Unaocznia specyfikę ikon, uwyraźniając 
swoistość religijności chrześcijan wschodnioeuropejskich, których większość to Rusini, 
będący obywatelami naszej Rzeczypospolitej, od jej narodzin (Krewo -  1385) do upad
ku (G rodno -  1795); 3. Uzmysławia -  rzec można -  że latynizacja części prawosławia 
w Rzeczypospolitej w wyniku unii brzeskiej (1596) zaowocowała banalizacją wielu treści 
teologicznych.1

We wstępie A utor oświadcza, że „głównym tem atem  książki jest ewolucja kanonu 
w ukraińskim i białoruskim m alarstwie ikonowym na ziemiach I Rzeczypospolitej na 
przykładzie tem atów świątecznych” (s. 7). Tak zakreślony przedm iot studium  usprawie
dliwia poprzedzenie przez A utora wnikliwej i nadzwyczaj erudycyjnej, niekiedy pedan
tycznej, prezentacji ikon świątecznych, fascynującą historią ikonostasu w Bizancjum, na 
Rusi Kijowskiej, Halicko-Wołyńskiej, Białej i Czarnej oraz w Rosji (Rusi Moskiewskiej).

1 „Latynizację” prawosławia zarzucano nawet jego odnowicielom -  kniaziowi Konstante
mu Ostrogskiemu, założycielowi Akademii w Ostrogu, której „rektorem” był późniejszy pa
triarcha Konstantynopola Cyryl Lukaris, a także absolwentowi Uniwersytetu Paryskiego -  
Piotrowi Mohyle. Jego „wyznanie wiary” uznano -  szczególnie w Moskwie -  za „prokatolic- 
kie”. Rzeczpospolita i Kościół Ruski utrzymywali za Jagiellonów i Wazów ożywione stosunki 
z patriarchatem ekumenicznym. Zerwano je za Sasów. Dopiero w czasie zaborów prawosła
wie na ziemiach polskich i litewsko-ruskich uległo całkowitej moskalizacji.


