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z konkretnymi potrzebami i wydarzeniami w życiu szkoły bądź domu zakonnego. Niemalże na
tychmiast były wykonywane przez chóry i zespoły muzyczne, które osobiście prowadził.

Ostatni rozdział książki ks. Drewniak poświęcił analizie wybranych dzieł kompozytora, by na 
jej podstawie wskazać źródła inspiracji twórczej i określić elementy stylu kompozytorskiego Mań- 
skiego. Badając szczegółowo strukturę formalną utworów, typy faktury wokalnej i instrumentalnej, 
indywidualne traktowanie melodii oraz elementy języka harmonicznego, Autorowi udało się wyar
tykułować istotne cechy, określające indywidualny styl i warsztat kompozytorski ks. Mańskiego. 
Twórcy pokolenia, w którym działał Mański, nawiązywali często do stylu sięgającego korzeniami 
XIX w., czyli epoki romantycznej i neoromantycznej. Kształt muzyki kościelnej w tym czasie na
kreśliły istotnie założenia ruchu cecyliańskiego. Artysta był jednak daleki od tego nurtu. Wykorzy
stywał szerszy zasób środków kompozytorskich, niż pozwalały na to założenia estetyki cecyliań- 
skiej. Pod względem warsztatowym oraz preferowanych przez kompozytora orientacji estetycznych 
utwory ks. Mańskiego wykazują cechy stylu późnoromantycznego.

Recenzowana publikacja zawiera liczne tabele, zestawienia i przykłady muzyczne oraz ob
szerny aneks -  katalog twórczości ks. Idziego Ogiermana Mańskiego. Książka została napisana 
językiem przystępnym, mimo, iż ma charakter naukowy, czyta się ją  bez znużenia. W godny podzi
wu sposób prezentuje się zebrana przez Autora bibliografia oraz znakomicie przeprowadzona anali
za wszystkich dostępnych źródeł. Ks. Drewniak dokonał imponującej pracy, dzięki której możemy 
pełniej poznać życie wielkiego salezjańskiego kompozytora oraz należycie docenić wreszcie jego 
twórczość. Pozycję tę zdecydowanie polecam nie tylko gronu zaangażowanych w życie muzyczne 
Kościoła, ale szerokiemu gremium muzyków, chórmistrzów i organistów, którzy w zasobach dzieł 
ks. Mańskiego znajdą znakomite utwory, które z pewnością na stałe już zagoszczą w ich repertu
arze. Należy wyrazić nadzieję, że dalszym etapem przybliżania Polsce zasłużonego dla jej muzycz
nej kultury twórcy będzie przygotowanie i wydanie jego O p e r a  o m n ia .

Ks. Krzysztof Niegowski SDB 
U K S W , W a r s z a w a

Ks. Piotr Kul ita ,  Wybrane śpiewy Nieszporów Niedzielnych w polskich 
śpiewnikach katolickich po Soborze Watykańskim II, Wydawnictwo Polihymnia, 
Lublin 2008, ss. 223.

Tradycja śpiewania Nieszporów w języku polskim sięga XVII w. Jeszcze w Π połowie XX 
wieku, należały one do najbardziej znanych i wykonywanych w naszych świątyniach nabożeństw. 
Dzisiaj niestety już tylko w niektórych kościołach można spotkać się z ich śpiewaniem i to przez 
niewielką grupę wiernych. Jak zauważa ks. prof. I. Pawlak, nabożeństwo to, po Soborze Watykań
skim Π, zostało w sposób naturalny „wyparte” przez wprowadzenie popołudniowej lub wieczornej 
Mszy św. Wcześniej ludzie przychodzili w niedzielę wieczorem do kościoła na Nieszpory, teraz 
w tym czasie jest dodatkowa Eucharystia i nie ma już czasu na to nabożeństwo, a duszpasterze 
wydają się nie przywiązywać do tego większej wagi. Tymczasem Soborowa Konstytucja o świętej 
liturgii z 1963 r., wyraźnie zachęca duszpasterzy, by starali się „w niedziele i uroczyste święta cele
brować w kościołach z udziałem wiernych główne godziny, zwłaszcza Nieszpory” (nr 100). Nato
miast Wprowadzenie Ogólne do Liturgii Godzin (z 1971 r.) zezwala na łączenie głównych godzin 
dnia (Jutrznia, Nieszpory) z Mszą św. (nry 94,96). O popularności Nieszporów świadczy niewątpli
wie fakt, że wszystkie najbardziej znane śpiewniki polskie zamieszczały je w swoim repertuarze. 
Starsze śpiewniki zawierają tradycyjny, czyli potrydencki układ śpiewów nieszpomych (np. aż 5 
psalmów). Śpiewniki wydawane pod koniec XX w. cechuje tzw. ryl przejściowy, godzący niejako 
elementy przed- i posoborowe. Najnowsze śpiewniki respektująjuż wyraźnie wskazania topicznego 
wydania L itu r g i i  G o d z in .
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Praca ks. Piotra Kulity koncentruje się na wybranych śpiewach Nieszporów niedzielnych, za
mieszczonych w polskich śpiewnikach katolickich wydanych po Vaticanum II. Należy zauważyć, że 
Autor z niezwykłą starannością przeanalizował 20 dostępnych śpiewników, wyróżniając 22 wersje 
Nieszporów niedzielnych. Przeprowadził wielokierunkowe porównania tychże śpiewów, ukazując 
ewolucję liturgii nieszpomej w Polsce po Soborze Watykańskim II.

Książka została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym z nich Autor dokonał prezenta
cji źródeł, począwszy od wielokrotnie wydawanego i najbardziej znanego śpiewnika ks. Jana Sie
dleckiego, a skończywszy na Nieszporach Niedzielnych ks. Ireneusza Pawlaka. Dokonano tutaj 
szczegółowej charakterystyki poszczególnych grup śpiewników o tym samym rodowodzie oraz 
innych, wydawanych np. tylko raz, w latach 1971-2005, o zasięgu krajowym i regionalnym. Ksiądz 
Kulita podał krótką historię powstania śpiewników, jak i ich kontekst środowiskowy. W przypisach 
umieścił także noty biograficzne autorów lub redaktorów poszczególnych śpiewników.

W drugim rozdziale przedstawiona została struktura Nieszporów niedzielnych, która została 
przyjęta w Kościele katolickim po reformie Soboru Watykańskiego Π. Odnowioną Liturgią Godzin 
(Liturgia horarum, wcześniej funkcjonowała nazwa Breviarum Romanum), konstytucją apostolską 
Laudis canticum z 1 listopada 1970 r., zatwierdził papież Paweł VI. Ta nowa struktura Liturgii 
Godzin, tym samym i Nieszporów stała się pierwszym kryterium analizy materiału zawartego w 
śpiewnikach. W jej wyniku Autor wyróżnił trzy kategorie, według których dokonał podziału źródeł: 
(1) Nieszpory niedzielne o strukturze przedpoborowej -  7 wersji, (2) Nieszpory niedzielne o struk
turze przejściowej -  2 wersje, (3) Nieszpory niedzielne o strukturze posoborowej -  13 wersji. 
Ksiądz Kulita szczegółowo omówił strukturę Nieszporów we wszystkich trzech kategoriach, artyku
łując wyraźnie zasadnicze różnice w ich budowie. Wielokrotnie przywoływał psalmy, wykonywane 
we wszystkich kategoriach śpiewników, podając ich numerację i incypity słowne. Szkoda, że w 
tym miejscu dysertacji, nie okazał się konsekwentny i nie podał także incypitów słownych pieśni 
z Nowego Testamentu, które zaczęły się pojawiać w trzeciej kategorii śpiewników. Podając np., że 
chodzi o „... kantyk z Apokalipsy (19, lc-2a,5b.7)...” bądź „kantyk św. Pawła (Ef 1, 20b-23a)” 
(s. 51), nie umieścił ich incypitu słownego. Utrudnia to niewątpliwie lekturę tej części opracowania.

W kolejnym rozdziale, zatytułowanym „Teksty”, Autor pracy skupił uwagę na tłumaczeniach 
tekstów psalmowych, które zostały wykorzystane przy redakcji Nieszporów w badanych śpiewni
kach. Wykazał, że w zasobach śpiewnikowych, jeśli chodzi o przekład psalmów, występują dwie 
tradycje. Jedną z nich jest przekład Franciszka Karpińskiego, który występuje zdecydowanie najczę
ściej (19 na 22 razy), natomiast drugą reprezentuje oficjalny przekład Liturgii Godzin przedstawiony 
przez Episkopat Polski i zatwierdzony przez Kongregację Kultu Bożego w 1977 r. Wydaje się być 
ciekawym zjawisko, że przekład ten występuje jedynie trzy razy. Dominacja przekładu Karpińskie
go stanowi o sile polskiej tradycji, sięgającej korzeniami XIX wieku. Autor dokonał także charakte
rystyki innych tekstów cyklu nieszpornego: kantyków (formy psalmodyczne, których tekst pochodzi 
z innych ksiąg Pisma św. niż Księga Psalmów), antyfon, próśb i wersetu wprowadzającego.

W ostatnim rozdziale -  „Formy muzyczne i melodie” -  dokonano analizy melodii poszczegól
nych śpiewów. Materiał źródłowy pozwolił Autorowi stwierdzić różnorodność form muzycznych 
występujących w liturgii Nieszporów, które zostały ujęte w pięciu grupach: psalmy i kantyki, anty- 
fony, responsoria, prośby i werset wprowadzający. W zasobach śpiewów nieszpornych wykazano 
126 różnych melodii. W psalmodii, spośród 58 melodii, 23 z nich, stanowią ścisłą adaptację chora
łowych tonów psalmowych, a 8 jedynie do nich nawiązuje. Melodie oryginalne stanowią 45% ogółu 
melodii w tej grupie. Dla niektórych melodii psalmów, antyfon i responsoriów odkryte zostały 
wzorce melodyczne pochodzenia chorałowego, z tzw. psalmodii polskiej i pieśni kościelnych. 
Szczególną grupę stanowią melodie pochodzące z inwencji własnej kompozytorów. Autorem naj
większej ich liczby jest ks. Ireneusz Pawlak.

Na końcu opracowania ks. Kulita zamieścił siedem aneksów, podając kolejno melodie: psal
mów, kantyków mniejszych, kantyków większych, antyfon, responsoriów krótkich, próśb i wersetu 
wprowadzającego. Zestawienie to jest niewątpliwie dodatkowym atutem pracy, która stanowi jed
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nocześnie źródło zasobów wszystkich melodii liturgii nieszpomej. Imponująco przedstawia się 
zebrana przez Autora bibliografia, którą stanowią pozycje źródłowe (10 dokumentów Stolicy Apo
stolskiej i Episkopatu Polski; 2 Księgi liturgiczne i użytkowe oraz śpiewniki), opracowania (80 
książek lub artykułów naukowych) oraz 6 leksykonów, słowników i encyklopedii.

Recenzowana książka, mimo iż jest publikacją naukową, została napisana zrozumiałym i ko
munikatywnym językiem. Posiada wiele walorów praktycznych, jak chociażby wszystkie warianty 
melodyczne cyklu nieszpomego, podane w aneksach. Może być doskonałą lekturą nie tylko dla 
muzykologów, teologów i liturgistów, ale także dla muzyków kościelnych. Polecić ją  można rów
nież samym duszpasterzom oraz organistom, odpowiedzialnym za animację muzyczną w ośrodkach 
parafialnych, z nadzieją, że nabożeństwo Nieszporów na nowo zostanie zauważone i powróci do 
naszych kościołów.

Ks. Krzysztof Niegowski SDB 
UKSW, Warszawa

Henryk Damian Woj tyska  CP, Historia Zgromadzenia Pasjonistów w Pol
sce, t. 1: Prehistoria i okres fundacyjny (do 1938 r.), Papier-service, Łódź 2006, 
ss. 519; t. 2: Hekatomba wojenna i okupacyjna (1939-1945), Polska Prowincja 
Zgromadzenia Pasjonistów, Przasnysz 2007, ss. 360.

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa, założone w 1720 r. przez włoskiego mistyka św. Pawła 
od Krzyża, obecne jest na ziemiach polskich od przeszło 80 lat. Przez wiele lat badacze historii 
Kościoła w Polsce, a w szczególności dziejów życia zakonnego, czekali na obszerną monografię 
dokumentującą życie i apostolat pasjonistów w naszym kraju. Zadania tego podjął się o. Henryk 
Damian Wojtyska, jeden z duchowych synów św. Pawła od Krzyża, były prorektor i wykładowca 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz profesor Uniwersytetu Warmińsko- 
Mazurskiego w Olsztynie, wieloletni kierownik ds. edytorskich Polskiego Instytutu Historycznego 
w Rzymie i członek Papieskiej Komisji Historycznej. W 2006 r. wydał on pierwszy tom książki pt. 
Historia Zgromadzenia Pasjonistów w Polsce, którego podtytuł oznajmia nam, iż chodzi o tzw. 
„prehistorię” oraz okres fundacyjny do roku 1938. Rok później ukazał się tom drugi, obejmujący 
lata II wojny światowej. Obydwa tomy stanowią obszerną dysertację, liczącą sobie kolejno 519 
(t. 1) i 360 stron (t. 2).

Tom pierwszy posiada chronologiczny układ treści i składa się z czterech części. Pierwszej 
z nich nadano znamienny tytuł Prehistoria i ukazano w niej próby przeszczepienia zakonu do Pol
ski, sięgające jeszcze XVIII stulecia, oraz opisano sylwetki pierwszych Polaków-pasjonistów. 
W części drugiej została naświetlona panorama początkowych lat funkcjonowania fundacji pasjoni- 
stowskiej w Przasnyszu -  od jej założenia w 1923 r. do wizytacji przełożonego generalnego w roku 
1927. Autor określił ów okres w tytule jako Czas budowania. Cezurę czasową trzeciej części pt. 
Czas trudnego dojrzewania (1927-1933) zamyka powstanie w Polsce osobnej jednostki administra
cyjnej zgromadzenia -  komisariatu generalnego. Funkcjonowanie komisariatu aż do chwili prze
kształcenia go w oddzielną wiceprowincję w roku 1938 stanowi treść części czwartej, noszącej 
charakterystyczny tytuł Czas próby i prawdy (Kryzys wzrostu, 1933-1938). Każda część składa się z 
kilku rozdziałów. Niektóre z rozdziałów dzielą się na paragrafy. Całość opracowania poprzedzono 
krótką prezentacją sylwetki i charyzmatu założyciela pasjonistów, nie uciekając przy tym od teolo
gicznej refleksji i nakreślając idee, z których zrodziła się ta zakonna wspólnota. Książka została 
opatrzona wykazem skrótów, indeksami nazw osobowych i geograficznych oraz spisem ilustracji.

W części pierwszej przyciąga uwagę sam tytuł. Czytelnik domyśla się, że chodzi o przenośne 
znaczenie terminu „prehistoria”, co Autor wyjaśnia we wstępie: ,jest to czas tak zamierzchły, że 
ośmieliłem się nazwać go prehistorią” (s. 7). Nieco niezrozumiałe jest początkowe twierdzenie,


