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AnnAles lublinenses pro MusicA sAcrA 8–9 (2017–2018)

Ukazujący się od 2010 r. Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II tym razem stanowi numer podwójny. Pismo po-
święcone monodii liturgicznej jest owocem troski o odpowiedni kształt muzyki 
w liturgii, która zachowując wysoki poziom artystyczny, powinna przede wszyst-
kim wyrażać ducha sprawowanych obrzędów oraz unosić serca i myśli wiernych 
ku Najwyższemu. Bieżące wydanie Annales Lublinenses pro Musica Sacra pod-
kreśla, jak ważnym elementem życiowym dla Kościoła są czynności liturgiczne, 
ściśle powiązane z muzyką, uwypuklającą ich znaczenie i doniosłość.

W niniejszej publikacji, prócz wstępu Od Redakcji, wyróżniono pięć zasadni-
czych części. W dziale Dokumenty Kościoła w Polsce znalazł się przedruk najnow-
szej Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z 2017 r. Drugi 
dział stanowią przekrojowe artykuły, naświetlające współczesne, jak również hi-
storyczne problemy muzyki Kościoła. Ks. Jerzy Bisztyga przybliża postać sando-
mierskiego kapłana – ks. Stefana Świetlickiego, który w swoim życiu wiele miejsca 
poświęcił rozważaniom na temat muzyki kościelnej, jej uwarunkowań, problemów 
oraz wyzwań przed nią stojących. Pieśni ku czci świętych zawarte w kancjona-
le Stanisława Serafina Jagodyńskiego (wyd. z 1638 i 1695 r.) analizuje natomiast 
ks. Stanisław Garnczarski. Naświetla on wpierw sylwetki patronów, którym zostały 
poświęcone poszczególne kompozycje, przechodząc następnie do kontekstu źró-
dłowego, poetyckiego i melodycznego badanych śpiewów. W alarmująco zatytuło-
wanym artykule Tragedii „Kyrie” ciąg dalszy ks. Ireneusz Pawlak przybliża wie-
lowiekową, bogatą tradycję śpiewu Kyrie eleison, jego kształt i przemiany, które 
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doprowadziły go ‒ jak zaznacza autor ‒ do statusu „liturgicznego tułacza”. Myślą 
przewodnią kolejnego tekstu, również ks. Pawlaka, jest refleksja nad Instrukcją 
Episkopatu Polski o muzyce kościelnej. W kilku punktach autor przedstawia wizje 
i możliwości rozwoju muzyki kościelnej w Polsce.

Dalszą część omawianego numeru czasopisma stanowią Recenzje. Na dwie po-
czątkowe składają się omówienia ks. I. Pawlaka. Najpierw przygląda się on wyda-
nemu dla Kościoła katolickiego w Chinach śpiewnikowi, podając również przykła-
dy tamtejszego zapisu pieśni. Następnie zwraca uwagę na opublikowaną w 2017 r. 
kopię Kancyonału pieśni nabożnych z 1721 r., która ukazała się w Krakowie za 
sprawą muzykologa – ks. Stanisława Garnczarskiego oraz polonisty i językoznaw-
cy – Jana Godynia. Beata Bodzioch przypatruje się natomiast rozprawie naukowej 
ks. Dariusza Sobczaka, dotyczącej ks. prof. Ireneusza Pawlaka i jego koncepcji 
odnowy muzyki kościelnej. Ostatnią z recenzji stanowi tekst ks. D. Sobczaka, który 
bierze pod lupę pracę ks. Jerzego Bisztygi, skupiającą się na tradycji muzycznej 
diecezji sandomierskiej w 200-lecie jej istnienia.

Całość numeru uzupełniają Wspomnienia ks. Michała Olejarczyka, kreślące-
go postać ks. Zbigniewa Rogali – oddanego animatora muzyki kościelnej w die-
cezji kieleckiej, a także ks. Piotra Wiśniewskiego, przybliżającego sylwetkę 
o. prof. dr. hab. Józefa Ścibora CSsR, który wiele uwagi poświęcił tłumaczeniom 
zawiłości tonalnych śpiewów gregoriańskich. Zwieńczenie wydania stanowi nato-
miast homilia ks. Ireneusza Pawlaka, wygłoszona w kościele akademickim KUL 
z okazji uroczystości św. Cecylii w listopadzie 2017 r.

Ogólnie 144-stronicowy egzemplarz najnowszego rocznika Annales Lublinen-
ses pro Musica Sacra porusza niezwykle aktualne zagadnienia i problemy muzyki 
kościelnej w Polsce, która wymaga nieustannej troski i pielęgnowania. Zawarte 
rozważania naświetlają aktualny jej stan i potrzeby na tle kontekstów historycz-
nych. Warto więc zatrzymać się nad tym jakże ważnym elementem, gdyż „muzycz-
na tradycja całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wyróżniający 
się wśród innych form wyrazu artystycznego szczególnie tym, że śpiew kościelny, 
jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej li-
turgii” (KL 112).

Ewelina Szendzielorz 
Instytut Muzykologii UWr
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Niestrudzony propagator i popularyzator dzieł św. Hildegardy w Polsce, 
ks. Wiesław Hudek wraz z zespołem redakcyjnym czwartym tomem „Studiów 
Hildegariańskich” inauguruje drugie dziesięciolecie okrzepłego już żorskiego fe-
stiwalu.

Recenzowany tom, na 321 stronach mieści w głównej części siedem tek-
stów źródłowych i artykułów naukowych. Część II (omówienia, recenzje, varia) 
to 6 recenzji i sprawozdań. Od razu można zapytać Redakcję, dlaczego teksty 
ks. Ireneusza Pawlaka Refleksje nad znaczeniem „Instrukcji Episkopatu Pol-
ski o muzyce kościelnej” dla rozwoju muzyki liturgicznej w Polsce oraz Doroty 
Woszczyny pt. Leczenie wg pism św. Hildegardy nie znalazł się w zasadniczej 
części periodyku, wszak są to autorskie ujęcia problemowe, a dodatkowo, drugi 
stanowi treść referatu wygłoszonego na konferencji i to poświęconej św. Hil-
degardzie. Zdaniem recenzenta, z powodzeniem mogłyby znaleźć swe miejsce 
właśnie w części pierwszej tomu. W III dziale zamieszczono pięć kompozycji 
nagrodzonych na konkursie kompozytorskim, będącym istotnym filarem żorskie-
go festiwalu.

Struktura tomu nie odbiega od wypracowanego w ubiegłych latach, zresztą po-
dobny układ przyjmują także inne czasopisma naukowe. Znakomita większość pre-
zentowanych w numerze studiów dotyczy osoby i dzieła św. Hildegardy, zgodnie 
zresztą z profilem naukowym pisma. Jednak i pozostałe warte są lektury.

Pierwszym zamieszczonym tekstem jest tłumaczenie Drugiej Księgi Żywotu św. 
Hildegardy, dziewicy (ss. 19–29). Trudu przekładu, na podstawie pisma Teodery-
ka z Echternach w edycji Moniki Klaes z 1993 r. (seria: Corpus Christianorum 
Continuatio Mediaevalis, t. CXXVI), podjęła się Małgorzata Kowalewska, znana 
autorka opracowań pism świętej. Tak więc polskojęzyczny czytelnik dostaje do 
rąk czytelny przekład źródła. Jest to kontynuacja pracy M. Kowalewskiej z po-
przedniego tomu, a jak wynika z zapowiedzi, kolejnej partii spodziewać się należy 
w następnym tomie.

Następny artykuł, niezwiązany co prawda z osobą św. Hildegardy, niemniej do-
tykający istoty muzyki sakralnej, wyszedł spod pióra niedawno zmarłego francu-
skiego muzyka, Claude’a Thompsona pt. Esej na stulecie Motu proprio Świętego 
Piusa X o muzyce sakralnej 1903–2003 (oryginał w jęz. fr. ss. 31–40, tłum pol. 
Danuty Karwat, ss. 41–50). Na temat wspomnianego motu proprio napisano wiele 
studiów i analiz, a prezentowany tekst, choć może nie jest odkrywczy, to przeka-
zuje osobistą refleksję na temat muzyków i muzyki liturgicznej na przełomie XX 
i XXI w.
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Trzeci tekst, w wersji angielskiej, ks. Janusza Mocarskiego, kapłana diecezji 
Rockville Centre (USA) dotyczy pojęcia „nada” według św. Jana od Krzyża jako 
drogi do prawdziwej wolności i rozkwitu człowieka jak brzmi tytuł opracowania 
w tłumaczeniu na polski. Tekst (ss. 51–57) wyjątkowo nie jest tłumaczony w cało-
ści, a jedynie redakcja zamieściła krótkie streszczenie na s. 58. Autor, zafascyno-
wany psychologią, w artykule akcentuje potrzebę prowadzenia badań interdyscy-
plinarnych na pograniczu duchowości i psychologii.

Kolejnym, czwartym artykułem w roczniku jest opracowanie Małgorzaty Ko-
walewskiej (chyba „etatowej” już autorki „Studiów”) pt. Filozoficzne i teologiczne 
podstawy antropologii Hildegardy z Bingen (ss. 59–69). Tekst jest komplemen-
tarny z esejem zamieszczonym w poprzednim numerze „Studiów” (Filozoficzne 
podstawy teologii Hildegardy z Bingen, ss. 29–35). W aktualnym artykule autorka 
przedstawia myśl św. Hildegardy, według której, człowiek, znajdujący się w cen-
trum bytów, pojawił się jako cel stworzenia przez Boga wszechświata. Nie był on 
jednak celem ostatecznym, lecz pewnego rodzaju etapem dla zrealizowania zamy-
słu wcielenia Logosu. Święta Hildegarda rozpatruje anatomiczne cechy człowieka 
w świetle filozofii przyrody, zestawiając uniwersum i człowieka jako makro- i mi-
krokosmos.

Ks. Jacek Wróbel jest autorem następnego tekstu pt. Próba reinterpretacji 
hildegariańskich cnót i wad na przykładzie wybranych fragmentów z „liber Vitae 
Meritorum” św. Hildegardy z Bingen (ss. 71–75, streszczenie ang., s.76). Autor 
skoncentrował się na dwóch parach przeciwstawieństw: zwycięstwo (victoria) – 
tchórzostwo (ignavia) oraz wstrzemięźliwość (abstinentia) – obżarstwo (inglu-
vies). Opis owych cnót i wad (w oryginale pierwszeństwo mają wady) naświe-
tlony został w kontekście postaw prozdrowotnych. W koncepcji św. Hildegardy 
zachowanie równowagi w człowieku wymaga nie tylko prowadzenia odpowied-
niego trybu życia, stosowania leków, ale także zachowanie higieny umysłowej, 
na którą składa się m.in. wybór cnót z jednoczesnym odrzuceniem wad. A tytu-
łowa reinterpretacja cnót i wad to w stosunku do tchórzostwa: unikanie za wszel-
ką cenę poniesienia krzywdy, strat (np. na zdrowiu). W stosunku do obżarstwa: 
nieuporządkowanie hierarchii wartości w życiu człowieka (paradoksalnie np. po-
przez uleganie modzie na niejedzenie), podczas gdy chodzi naprawdę o właściwy 
stosunek do odżywiania. Można się z autorem zgadzać lub nie, ale z tekstem 
naprawdę warto się zapoznać.

Michał Sławecki zaprezentował sylwetkę artystyczną i zanalizował pokrótce 
dwie kompozycje maryjne kard. D. Bartolucciego, niedawno zmarłego dyrekto-
ra Kapeli Sykstyńskiej. Opracowanie zawarte na ss.77–86 (streszczenie wł. s. 87) 
obejmuje zasadniczo analizę dwóch antyfon maryjnych Sub tuum praesidium oraz 
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Salve Regina, kompozycji Domenico Bartlucciego. Autor poszukuje w nich pier-
wiastków gregoriańskich i stara się ukazać warsztat kompozytora przetwarzające-
go te popularne tematy w dziełach chóralnych a cappella. Artykuł przybliża także 
postać samego kierownika Capellae Sixtinae w roku stulecia jego urodzin.

Zasadniczą część tomu zamyka artykuł Konrada Janowskiego, Psychologia 
a religia: psycholog między nauką a wiarą (ss. 89–96, streszczenie niem. s. 97). 
Autor najpierw krótko charakteryzuje fenomen religii, następnie ukazuje psycho-
logię jako naukę, by następnie ukazać punkty styczne między nimi.

Czwarty zeszyt Studiów Hildegariańskich jest udaną kontynuacją inicjatywy, 
która coraz śmielej poczyna sobie w polskiej przestrzeni naukowej. Trzeba zauwa-
żyć i pochwalić Redakcję za staranną szatę edytorską, poprawiającą się z roku na 
rok czytelność druku, zwłaszcza dzieł muzycznych w ostatniej części. Gratulując 
tego, co zespół redakcyjny pod kierunkiem ks. Wiesława Hudka już osiągnął, ży-
czyć wypada dalszych sukcesów i poszerzania kręgu czytelniczego.

Czesław Grajewski, UKSW


