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PIE SAKRALNA CZASU ADWENTU
Celebrujc co roku liturgi Adwentu,
Koció aktualizuje to oczekiwanie Mesjasza;
uczestniczc w dugim przygotowaniu pierwszego przyjcia Zbawiciela,
wierni odnawiaj gorce pragnienie Jego drugiego Przyjcia.
KKK 524

I. HISTORIA

Adwent (z ac. adventus – przyjcie) w Kociele zachodnim w IV wieku
obchodzony by jako czas przygotowujcy najpierw do obchodów wita Epifanii, a w V wieku do wita Narodzenia Paskiego. W Galii i Hiszpanii trwa
6 tygodni jako czas postu i pokuty, bo by jednoczenie czasem przygotowania
na przyjcie sakramentu chrztu w. Pod koniec VII wieku mia ju pi
tygodni. Natomiast w Rzymie od poowy VI wieku by obchodzony jako
czterotygodniowy okres radosnego oczekiwanie na przyjcie Chrystusa.
wiadcz o tym zachowane homilie papie a Grzegorza Wielkiego i teksty formularzy mszalnych znajdujce si w Sakramentarzu Gregoriaskim1. W tych
ksigach z przeomu VIII/IX wieku Adwent traktowany by jako pocztek
nowego roku liturgicznego2. Obecnie jego obchód rozpoczyna niedziela przypadajca na dni midzy 27 listopada a 3 grudnia i trwa od 23 do 28 dni. Ma
cztery niedziele i koczy si wigili Bo ego Narodzenia. Tradycja szeciotygodniowego obchodu Adwentu zachowaa si w liturgii ambrozjaskiej.

Ks. dr TADEUSZ BRATKOWSKI – adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego; adres do korespondencji: ul. J. Dbrowskiego 83,
35-040 Rzeszów; e-mail: muzyka@univ.rzeszow.pl
1
J. S t e f a  s k i. Liturgia dla kadego. Gniezno 1995 s. 74.
2
W. S c h e n k. Adwent. I. Historia. W: Encyklopedia Katolicka. T. 1. Lublin 1985 kol. 112113; Adwent. W: Leksykon liturgii. Oprac. B. Nadolski. Pozna 2006 s. 50-51.
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Liturgicznie Adwent prze ywany jest w podwójnym wymiarze. Do 16
grudnia mylami przewodnimi staj si zapowiedzi eschatologicznego oczekiwania na ostateczne przyjcie Chrystusa. Temat ten ukazywany jest przy
pomocy wielkich profetycznych wizji Izajasza, postaci Jana Chrzciciela
wzywajcego do nawrócenia oraz treci Ksig Prorockich. Od 17 grudnia
rozpoczyna si okres przygotowania do Uroczystoci Bo ego Narodzenia,
a oczekiwanie nabiera wymiaru historycznego. Teksty ze Starego Testamentu o tematyce mesjaskiej zapowiadaj przyjcie Zbawiciela, a teksty Ewangelii wskazuj na zbli ajcy si moment spotkania z Panem, wysuwajc na
pierwszy plan posta Jana Chrzciciela, Maryi i w. Józefa 3.

II. TEOLOGIA

Czas Adwentu powinien by prze ywany jako wezwanie do ksztatowania
konkretnych postaw chrzecijaskich, poród których szczególne miejsce
zajmuje czujno , radosne oczekiwanie, nadzieja, nawrócenie i pokora.
Atmosfera czujnoci i oczekiwania wynika z konkretnych adwentowych zapowiedzi i obietnic, ukazywanych szczególnie przez proroka Izajasza. To
wszystko, co zapowiada prorok, speni si w osobie Chrystusa, w kontekcie
Jego przyjcia na ziemi, w historycznie okrelonym czasie. Natomiast
chrzecijanin zwraca uwag na wypenianie si Bo ych obietnic – wraz
z ostatecznym przyjciem Pana w chwale. Woanie: Marana tha, „Przyjd
Panie Jezu”, jest woaniem caego Kocioa w jego ziemskiej pielgrzymce do
domu Ojca.
Adwent „jest te okresem liturgicznym wielkiego wychowania do nadziei”4. T nadziej ogarnita zostaa Maryja, Matka Jezusa, która w penym
zaufaniu i pokorze wobec Boga zgadza si na wspóudzia w dziele zbawienia przez wypowiedziane w Nazarecie sowo fiat. Maryja staje si znakiem nadziei i pocieszenia dla ludu Bo ego, bdcego w drodze, a nie
nadejdzie dzie Paski5.
Adwent jest równie prze ywany jako czas nawrócenia, powrotu do Pana.
Zgodnie z wizj proroka Izajasza nawrócenie polega ma na prostowaniu
3
S. S o r b o n i. Adwent, przeywanie i witowanie chrzecijaskiej nadziei. Kraków 2001
s. 43-44; R. N i p a r k o. Adwent. II. W liturgii wspóczesnej. W: Encyklopedia Katolicka. T. I. Lublin 1985 kol. 113-114.
4
A. B e r g a m i n i. Chrystus witem Kocioa. Kraków 2003 s. 140.
5
Tam e s. 141.
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dróg ycia. Nawrócenie wyra ane jest równie w przeciwstawnych sobie
znakach: ciemnoci i wiata. Chrzecijanin jest synem wiatoci, a wic
powinien trwa w wiatoci i pozostawa czujnym, by przeciwstawia si
ciemnoci, która jest symbolem za. „Jeli wiato, które jest w tobie, jest
ciemnoci, jak e wielka to ciemno ” (Mt 6, 23).
W Adwencie szczególnej wymowy nabiera posta Maryi i Jej zwizek
z bezporednim zaanga owaniem w histori zbawienia, w przyjcie Mesjasza
na ziemi. Teksty liturgiczne tego okresu przestawiaj Maryj jako Niewiast suchajc sowa Bo ego. Podziwiamy jej posuszestwo wiary, zawierzenie wbrew nadziei, Jej ufno z penym oddaniem si sprawom Boym, wyra on w sowach: „Oto ja, Su ebnica Paska, niech mi si stanie
wedug sowa twego”. W trakcie Adwentu przypada Uroczysto Niepokalanego Poczcia Maryi (8 XII). Uroczysto ta ukazuje, e Maryja jako pierwsza z ludzi dowiadcza owocu odkupienia dokonanego przez zasugi Syna,
oraz uczy, jak przyj dar aski ofiarowany przez Boga. Szczególn rol Maryi
w dziele zbawienia pokazuj równie teksty mszalne czasu Adwentu. Owe
Msze nazwano Roratami. Nazwa pochodzi od antyfony introitu Rorate caeli
desuper („Niebiosa, ros lijcie nam z góry”). Z ich treci wynika, e Maryja
jest t niewiast, która z Bo ej woli za zwiastowaniem anielskim Odwieczne
przyja Sowo. To Dziewica czuwajca i oczekujca narodzenia Emmanuela,
w której speniaj si proroctwa Starego Testamentu.

III. TEKSTY PIENI ADWENTOWYCH

Treci adwentowe zawieraj nie tylko formularze mszalne czy Liturgia
sowa, ale równie pieni adwentowe. Tematycznie w sposób szczególny
zwizane s z liturgi tego czasu, stajc si nonikami treci teologicznych,
ale te niejednokrotnie i tradycji ludowych zwizanych z prze ywanym
Adwentem. Dlatego najpierw spojrzymy na teksty pieni, nastpnie za, jako
e pie jest piewem, a nie recytacj, popatrzymy na wystpujce formy
muzyki w pieniach adwentowych. Ze wzgldu na tre pieni adwentowe
mo emy podzieli na trzy gówne dziay: pierwszym, najliczniej reprezentowanym s pieni tematycznie zwizane z oczekiwaniem na przyjcie Zbawiciela, drugi dzia tworz pieni oparte na treciach mariologicznych, a trzeci
wielkie antyfony rozpoczynajce si od „O”.
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1. PIENI O TEMATYCE OCZEKIWANIA
W pieniach adwentowych temat oczekiwania przybiera podwójny charakter. Oczekiwanie mo e by przedstawione w atmosferze radoci, z doz
wielkiego optymizmu i nadziei, bo przyjdzie Odkupiciel – „strapionych
Zbawiciel” – albo jako czas wielkiego smutku i tsknoty za Oczekiwanym.
W adwentowym piewie Gos wdziczny z nieba wychodzi ju w pierwszej
zwrotce, gdy jest mowa o nowej Gwie dzie, która ma rozwieci ciemnoci,
ukazane jest, skd pochodzi ta ciemno . Wywodzi si z tsknoty, smutku
i braku nadziei. Jest znakiem zoci, nienawici, a tak e mierci. Usunicie
ciemnoci sprawi wielk rado , bo wreszcie nastanie czas tak oczekiwany,
zapowiadany przez proroków. Bardzo wymownym w tym kontekcie jest odwoanie do obrazów starotestamentalnych, w których na okrelenie od dawna
zapowiadanego przychodzcego Zbawiciela u yto zwrotów: „z ró d ki Jessego kwiat zakwita”, „bdzie pochodzi z plemienia Dawidowego”. O Jego
bliskim nadejciu poinformuje posaniec z nieba, od Boga samego, anio,
który w scenie Zwiastowania zosta ukazany jako pierwsza dobra nowina dla
czowieka przesana z nieba. Kto zostaje w tej pieni przywoany do wielkiej
radoci? Najpierw caa ziemia, na któr przybdzie Zbawiciel. Owa rado
ma by szczególna z kilku powodów. Pierwszym nich jest fakt, e to z niebieskich wy yn przychodzi „Syn Zacnego” na ziemskie niziny „z wymownej
swej litoci”. Przedmiotem szczcia i radoci jest wic przybycie Syna
Bo ego, który wypenia zapowiedzi proroków. Jest On przychodzcym z litoci i pochylajcym si nad „niskoci ziemi”, aby da jej szans wywy szenia. Do wesela wezwani s tak e wszyscy wici, przepenieni Bo 
radoci. To oni maj by wzorem radoci dla ludzi „smutkiem zdjtych”.
Smutek i strapienie zostan zamienione w rado , a sprawi to swym przybyciem Zbawiciel, który przez odkupienie dokona zmiany czowieka ze
smutnego na radosnego, a wic na czowieka Bo ego, któremu nie bdzie od
tej pory obca rado witych.
Poród piewów adwentowych ukazujcych radosne oczekiwanie mo na
wymieni pie Hejna wszyscy zapiewajmy. Nie ma w tym tekcie
bezporedniego odniesienia do radoci, jak to miao miejsce w poprzednim
piewie, chocia w pierwszej zwrotce, gdy mowa o oddaniu Panu czci
i chway, mo na odebra sens tych sów jako znak radoci skierowanej do
Boga. Gówn przyczyn radoci maj by zmiany dokonane przez Pana
posyajcego Syna, który sw wszechmocnoci rozpdzi „piekielne ciemnoci”. Dlatego minie noc majca swój pocztek w grzechu oraz skutki tej
nocy. Teraz Bóg bierze pod sw opiek czowieka, a tym samym „czar-
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towsk znosi rk” i usuwa „piekieln mk”. Po tak dramatycznych obrazach w ostatniej zwrotce ukazany jest promyk nadziei i radoci, poniewa
Bóg czowieka wyjmuje spod wadzy ciemnoci grzechu i daje mu sw
zbawienn wiato .
Oczekiwanie w atmosferze smutku i tsknoty znajdujemy w tekcie pieni
Boe wieczny, Boe ywy. Przedstawiona zostaa tu trudna sytuacja
oczekujcych zbawienia. Ju w pierwszej zwrotce zostanie niejako ukonstytuowany klimat tej pieni w sowach bagalnego woania o „wysuchanie
gosu paczliwego”. Nale y zwróci uwag na ukad prób, które formuuje
autor tekstu pochodzcego z XVII wieku. Pierwsz jest proba skierowana
do Boga na wysokoci, aby schyli si w „nasze gbokoci”, a tym samym
uchyli nieba i u yczy litoci. Nastpna proba biegnie w stron gór wysokich, które tak wa n rol odgrywaj w historii zbawienia Starego i Nowego
Testamentu. Pan Bóg przemawia do czowieka z góry, na górze zawiera
z nim przymierze, na górze w Nowym Testamencie ma miejsce scena Przemienienia Paskiego i tam da si sysze gos Ojca. Na górze dokona si
zbawienie caego wiata. I oto w sposób poetycki autor odwouje si do gór
niebieskich, które s dla niego s srogie, ale zarazem s wiadkami wielkich
zbawczych wydarze, aby „day nam zbawienie drogie”. Chmury s równie
symbolem tajemnicy, gdy obok pojawia si wtedy, gdy Bóg chcia rozmawia z czowiekiem. Tekst ten mo e by równie odwoaniem si do
perykopy z Ewangelii wedug w. Marka, w której mowa jest o czasie
Paruzji. Gdy ona nastanie, ludzie „ujrz Syna Czowieczego przychodzcego
w obokach z wielk moc i chwa” (Mk 13, 26). Inna mo liwo interpretacji mo e opiera si na sowach „swoim d d em”: tak jak spalona socem ziemia oczekuje drogocennej wilgoci przyniesionej przez deszczowe
chmury, tak czowiek Adwentu czeka na przyjcie Sprawiedliwego, który
u y ni gleb ludzkiego serca, dziki czemu czowiek bdzie móg sprawiedliwie i pobo nie y . Przychodzcy nie bdzie tylko sprawiedliwym, ale
równie i miosiernym, bo – jak piewamy w ostatniej zwrotce pieni –
czowiek jest mizerny, saby i potrzebuje równie miosierdzia, a nie tylko
sprawiedliwoci. Ostatnie wersy pieni odpowiadaj na pytanie, kto szczególnie oczekuje przyjcia Zbawiciela. Ten, kto jest wierny Bogu, kto ufa
i wie, e obietnice zo one przez Boga zostan wypenione. Wierno w wierze nie przeszkadza czowiekowi woa do Stwórcy, aby jak najrychlej wypeni swoje obietnice.
O trudnej sytuacji czowieka prze ywajcego Adwent traktuje pie
Grzechem Adama ludzie uwikani. Nawizujc do prehistorii biblijnej, siga
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a do raju, który czowiek opuszcza z powodu popenionego za. Ludzie,
jako potomkowie Adama, uwikani w grzech pierworodny, woaj
„z otchani”. Ow otchani jest ich ci ki los po grzechu pierworodnym,
który ludzko nosi w sobie jako jego skutki. Bkaj si poród okropnej
nocy i nikt ich nie mo e „wspomóc w niemocy”, dlatego prosz, by jak
deszcz o ywczy, nawadniajcy spalon ziemi, zstpi z oboków Sprawiedliwy, który wszystko odwie y i odnowi, zmieni sytuacj czowieka dowiadczonego skutkami grzechu. W tej niedoli pojawi si promyk nadziei
(zwrotka 4), którym jest Maryja „wiekami dana”. Nie przez ludzkie zasugi, ale tylko z mioci do „ziemskich stron” Oczekiwany przyjdzie przyjmujc ludzkie ciao wraz z jego bólem i niedostatkami. Ta blisko przez
zbratanie ze swoim ludem, jest powodem do wyra enia wdzicznoci i mioci za przybycie i miosierdzie. Wznoszc za swoje rce ku górze, czowiek
za wszystkie spenione obietnice wypiewa „chwa Bogu najwy szemu”.
Niebiosa ros jest równie pieni oczekujcych na przyjcie Zbawiciela.
W refrenie zawarta zostaa proba do niebios, aby Sprawiedliwy przyby jak
najszybciej na ziemi. Dlaczego? Poniewa na ziemi dziej si rzeczy ze.
Grzech dochodzi do gosu, panuje obawa przed Bo ym zagniewaniem i
zarazem kierowana jest proba o zapomnienie tych wykrocze przeciw
Bo emu Prawu. Lud jest znkany i yje pod ci arem grzechu, dlatego chce
jak najszybciej zmieni swoj sytuacj yciow. Std ogromna proba, aby
do tego znkanego ludu przyszed Ten „który ma by zesany”. To On jest w
stanie pocieszy swój lud w niedoli oraz zakoczy czas niewoli.
Kontynuacj tej adwentowej myli znajdujemy w pieni Spucie nam na
ziemskie niwy. Znów jest odwoanie do oboków, które powinny spuci
Zbawc na ziemskie niwy. W tej pieni najlepiej ukazano sytuacj mieszkaców ziemi przed przyjciem Zbawiciela. Nieszczcia tego wiata spowodowane s przez grzech. To grzech sprawia, e w czowieku panuje gboka noc, e trwa panowanie czarta, mierci i trwogi. A gdy do tego doszy
ziemskie przewinienia, bramy zbawienia zostay pozamykane. Jak diametralnie zmieni si sytuacja czowieka, gdy Ojciec zlituje si nad ndzn ludzi
dol. Zbawiciel zejdzie na ziemi, nastanie rado dla „plemienia Adamowego”. Wtedy nawet pieko bdzie miao powody do niepokojów i dr enia
na widok Zbawiciela, gdy zostanie ono pogr one w wiecznej nocy. Ten
wielki adunek radoci zosta zawarty w ostatniej zwrotce pieni. Jest woaniem do braci, aby nie byli upieni w czasie, gdy Zbawienie ludzkie
nadchodzi. Teraz noc przemieni si w jasny dzie, „dziea niecnoty wylknione wród ciemnoty” zostan usunite. I nastpi ten moment najwa niej-
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szy, aby ka dy w przyszoci „wdziewa zbroj wiatoci”, a tym samym nie
chodzi w ciemnoci i nie podlega prawu zego, bo ten czas mija; tylko
w wiatoci nale y szuka swego szczcia, radoci i zbawienia.
Poród pieni adwentowych zamieszczony zosta hymn w. Ambro ego
Creator alme, który w swobodnym tumaczeniu na jzyk polskim otrzyma
tytu Stworzycielu gwiazd wieccych. W pierwszych wersach Zbawiciel
ukazany jest jako wieczne wiato trwajce w wierzcych. To gos
pokornych jest kierowany Boga, woa o pomoc dla bdcych w trudnej
sytuacji. Niedola przedstawiona poprzez odwoanie do choroby (miertelnie
zachorzaego), która mo e by wyleczona przez „lekarstwo leczce rany
srogie”. Co bdzie tym lekarstwem? Przyjcie Oblubieca, który jako „zdrój
krynicy wyszed z Matki, Przeczystej Dziewicy”. To On bdzie wszystkich
ratowa, broni od „szatana zoliwego”. Jak w ka dym hymnie, tak i tu
ostatnia zwrotka jest uwielbieniem Ojca Przedwiecznego, Syna równemu
Ojcu i Ducha witego za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa.
W pierwszym okresie Adwentu, gdy mowa jest o drugim przyjciu Chrystusa w czasach ostatecznych, czsto wykonujemy piew Oto Pan Bóg przyjdzie oraz Oto Pan przybywa. Pierwsza antyfona jest tumaczeniem aciskiej
antyfony Ecce Dominus veniet. Wedug niej Pan przybdzie z rzesz witych i to bdzie dzie wielkiej radoci, wyra ony przez aklamacj Alleluja.
Druga pie, Oto Pan przybywa, treciowo zwizana jest z Liturgi sowa
pierwszych dni adwentowych. Ten czas powinien by przeznaczony na
prostowanie cie ek ludzkiego ycia, do czego wzywa starotestamentalny
prorok Izajasz. Wersety maj charakter proby skierowanej do Boga o pomoc w wyzwalaniu z pt grzechów, o nowe ycie otrzymywane dziki
Ojcowskiemu miosierdziu. Nadchodzcy Zbawca zgadzi grzech caej ziemi, owiecajc ka dego wiatoci Prawdy, „bymy zd ali do Królestwa”.
2. PIENI O TEMATYCE MARYJNEJ
Mo na wyró ni dwie grupy pieni adwentowych o tematyce maryjnej. Do
pierwszej zaliczymy te, które w caoci powicone s Matce Jezusa, do
drugiej za pieni, w których temat maryjny jest jedn z wielu motywów
adwentowych ukazywanych w danym piewie. Do pierwszej grupy nale 
pieni: Archanio Boy Gabriel, Bogosawiona jeste Maryja, Gwiazdo morza
gbokiego, Matko Odkupiciela, Oto Panna pocznie, Zdrowa bd Maryja.
Archanio Boy Gabriel to typ pieni narracyjnej, opisujcej wydarzenie
zbawcze – spotkanie Anioa z Maryj – z Ewangelii wedug w. ukasza
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1, 26-38. W najnowszym wydaniu piewnika ks. J. Siedleckiego zachowano
tylko pierwsze cztery zwrotki, najbli sze tekstowi Ewangelii, sporód
jedenastu w najstarszych wydaniach tego piewnika. Relacja ze spotkania
Anioa z Maryj rozpoczyna si od opisu przybycia Anioa, potem ukazane
zostaje zadziwienie (zdumienie) Maryi, dialog z posacem – a po wyraenie przez Maryj zgody na wspóprac z Bogiem w dziele zbawienia.
W szóstej zwrotce owa zgoda Maryi zostaa ujta w sowach: „Sta si wedug sowa twego”. Zwrotki siódma i ósma treciowo nawizuj do Bo ego
macierzystwa: „Syn Bo y sta si Czowiekiem w ywocie Panny najczystszej, rychlej, ni by kto mkn okiem”. Dwie nastpne zwrotki (dziewita
i dziesita) odnosz si do anioa Gabriela, wychwalajc Go i proszc Bo ego posaca o wstawiennictwo, „abymy z grzechów powstali i po mierci
z Nim królowali”. Ostatnia zwrotka jest wychwalaniem Boga w Trójcy Jedynego „za ten cud mioci” – wcielenie Syna Bo ego.
Pie Bogosawiona jeste, Maryja, skomponowana przez ks. W. Kdziel, w trzech zwrotkach wychwala Maryj jako Matk Niepokalan za to, e
przez swoje fiat pozwolia Bogu dokona wielkich rzeczy, e z wiar
przyja Sowo, które Ciaem si stao. W ostatniej zwrotce Maryja nazwana
jest Bogurodzic i zarazem obroczyni tych, którzy bkaj si w ciemnoci. Std proba skierowana do Matki Jezusa, aby bdc i nasz Matk,
prowadzia nas do wiata wiary drog witoci.
Zdrowa bd , Maryja to pie, w której tekst pozdrowienia anielskiego
zapisany zosta w postaci akrostychu. Liczy jedenacie zwrotek, a ka da
z nich w pierwszych sowach wersu ma jeden element tej modlitwy. W najnowszych wydaniach piewnika ks. J. Siedleckiego zamieszczonych zostao
tylko pi zwrotek. Warto wic spojrze na konstrukcj tej pieni w penym,
jedenastozwrotkowym zapisie. Jakie treci zawarte zostay w poszczególnych zwrotkach? Maryja porównana jest do kwiatu lilii, symbolu czystoci,
jest Panu Bogu mia, a dla nas Matk litociw i nasz ucieczk we wszelkich potrzebach (zwrotka 1). Jest T, która ukazuje drog pewn do Boga
i zarazem jest nadziej naszego zbawienia (zwrotka 2). Poniewa jest aski
pena, jest najwitsza, czysta jak anioowie, prosi si J o wstawiennictwo
za swoimi dzie mi (zwrotka 3). Nastpne zwrotki ukazuj wielk pokor
Maryi oraz fakt, e przez Jej narodzenie wiat „wzi swoje pocieszenie”.
Maryja jest t, która naprawia to, co Ewa stracia. Przez Ducha witego –
jak to zostao wyra one w ostatnim wersie szóstej zwrotki – „obyczajem
dziwnym” pocz si w Maryi Syn Bo y. Maryja nazywana jest równie
Matk litociw, Królow anielsk, Matk nasz mi, janiejsz od soca.
W pitej zwrotce zachowaa si ludowa tradycja, jakoby pierwsi rodzice
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„zgrzeszyli jabkiem”. Ta tradycja nie ma oparcia opisie Biblijnym, gdy
tam wyra nie chodzio tylko o owoc. Dlaczego wic jabko? Mo e dlatego,
e jabko jest owocem piknym w swym wygldzie, niekiedy zawieszanym
np. na drzewkach choinkowych. Niemay wpyw na t tradycj miaa wizja
artystów malujcych obrazy ukazujce grzech pierworodny w raju, na
których malowane jest drzewo owocowe, najczciej jabo, a wokó jego
pnia owinity w . Owe obrazy wpyny znacznie na tradycj ludow, gdy
mowa jest o rajskim drzewie. Jest to miejsce, zreszt nie jedyne, w którym
scena biblijna zostaa przetransformowana na ludow tradycj. Dwunast
zwrotk koczy aklamacja Amen. Pie odnosi si do wszystkich chrzecijan, którzy zeszli si tu „ku chwale tej Pani”, i koczy si prob o zachowanie przez Jej wstawiennictwo od wszelkiego zego.
Pieni o tematyce maryjnej maj melodie zaczerpnite z chorau gregoriaskiego, natomiast ich tekst w jzyku polskim zosta w sposób swobodny dokomponowany do tych e melodii. Pierwszym piewem tego typu
jest hymn Ave maris stella, z polskim tytuem Gwiazdo morza gbokiego.
Inicjalne Ave („Witaj”) z oryginau zostao tu dwukrotnie oddane sowami
„Bd pozdrowiona”. W pierwszej zwrotce mamy zapisanych wiele wezwa
do Maryi: „Gwiazdo morza gbokiego”, „Matko Boga Najwy szego”, „Furto
rajska” albo tylko „Panienko”. Bardzo charakterystyczne s tu proby skierowane do Maryi, aby przyniosa wiato (Chrystusa) zalepionym, odmienia,
co ze z naszej strony, i nie wypuszczaa nas spod swej obrony. Jako Matka
Jezusa jest proszona o wstawiennictwo u swego Syna, aby ku nam grzesznym
„skoni ucha”. Antyfona Alma Redemptoris Mater otrzymaa w polskim
tumaczeniu tytu Matko Odkupiciela. Maryja przedstawiona jest tu jako jedyna nadzieja czowieka grzesznego. Podziwiana za cudowne zrodzenie wiatu
Zbawiciela, za Jego wykarmienie, ale równie i za to, e archanio Gabriel
uczci J wdzicznym pozdrowieniem. Pie t koczy proba o wstawiennictwo za grzesznymi, o ratunek i opiek Maryi nad swoimi sugami.
Nale y jeszcze zwróci uwag na odnoszcy si do Maryi refren piewu
Oto Panna pocznie, którego tekst pochodzi z ksigi proroka Izajasza
(Iz 7, 14), teksty wersów natomiast pochodz z psalmu 71. Zapowiedziany
przez proroka Izajasza Emmanuel („Bóg z nami”) to Chrystus narodzony
z dziewiczego poczcia przez Maryj. Inspirowane psalmem 71 teksty wersów nawizuj do czasów mesjaskich. Gdy one nastan, Emmanuel bdzie
panowa od morza do morza, zakwitnie sprawiedliwo , biedak uciskany
zostanie wyzwolony, podobnie jak ubogi, który nie ma opieki. W ostatnim
wersie jeszcze raz potwierdzone jest miosierdzie nad biednym i ubogim
oraz zapewnienie, e ndzarz bdzie ocalony od mierci. Treciowo pie ta
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zostaa osadzona w atmosferze Starego Testamentu, ale z ukierunkowaniem
na czas przyszy, jako zapowied czasów nowych, nadchodzcych wraz
z pojawieniem si Mesjasza na ziemi.
Druga grupa pieni czy tematyk maryjn z innymi motywami odnoszcymi si do spraw charakterystycznych dla adwentowych rozwa a. Druga
zwrotka pieni Czekam na Ciebie, Jezu mój may przedstawia Maryj jako
Matk suchajc swoje dzieci. Do Niej skierowana jest proba, aby przekazaa wiatu „Soce, które rozwieci cie grzechu i bdu”. Caa ziemia
stskniona oczekuje Zbawcy, dla którego yje i pragnie Mu odda serca swe.
Obraz postaci Maryi rysuje pie Grzechem Adama ludzie uwikani. Ta,
która bya „wiekami dana”, zostaa z judzkiej krainy wybrana. I oto w trzeciej zwrotce okazuje si, e poprzez swoj pokor i „oczami skromnymi”
Boga cigna ku ziemi. Tego, którego wiat nie obj wielkoci, „dziewicze zamkny wntrznoci”.
W do specyficzny sposób opisana zostaa posta Maryi w pieni Po
upadku czowieka grzesznego. W drugiej zwrotce zawarte jest pozdrowienie
anielskie, a zaraz po nim przedstawiona Maryja, która w momencie przybycia Gabriela „Psaterz czytaa”. Mamy tu ukazan wielk zadum Maryi
nad tym wydarzeniem; nawet sam anio, „widzc Pann troskliw”, sam J
pociesza, aby si nie lkaa. Caa dramaturgia tego spotkania widoczna jest
w dalszych zwrotkach pieni, obecnych w starszych wydaniach piewnika
ks. J. Siedleckiego. Gdy, wedug tekstu tej pieni, Maryja wyrazia zgod na
wol Bo , w tym samym momencie nastpi dalszy etap realizacji historii
zbawienia.
Msze roratnie w Polsce poleci odprawia Synod Piotrkowski, a papie
Urban VIII potwierdzi t decyzj dla Kocioa w Polsce 29 stycznia 1752 r.
specjalnym dekretem, uprawniajcym do odprawiania Rorat przez cay Adwent6. Pieni wykonywane podczas tej liturgii powinny by zwizane z tematyk maryjn i dobierane nie tylko z dziau pieni adwentowych, ale równie sporód pieni maryjnych. Mog to by nastpujce piewy: Ciebie na
wieki, Cze Maryi, Dzisiaj pozdrawiamy, Gwiazdo zaranna, Ju od rana
rozpiewana, O Maryjo, moja rado , Witaj, Gwiazdo morska, Witaj, Maryjo, liczna Pani, Witaj, wita i Niepokalana, Witaj wita i poczta, Zdrowa Maryja.

6

B. N a d o l s k i. Liturgika. T. II: Liturgia i czas. Pozna 1991 s. 112.
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3. ANTIPHONAE MAIORES
Wyjtkowe miejsce w piewach adwentowych zajmuje siedem tzw. wielkich antyfon (antiphonae maiores), rozpoczynajcych si od „O”. Wszystkie
wykonywane byy, wraz z kantykiem Magnificat, kolejno przez siedem dni
przed Uroczystoci Narodzenia Paskiego. Ich struktura jest trzyczciowa:
w czci pierwszej u yto okrele odnoszcych si do Mesjasza, zapo yczonych z ksig mdrociowych lub prorockich, w czci drugiej s odniesienia
do Starego Testamentu, a cz trzecia przyjmuje charakter modlitwy7.
O Sapientia („O Mdroci”). Mdro , która wysza z ust Najwy szego
(Syr 24, 3), w Chrystusie jest urzeczywistniona i rozpoznawalna. Proba
zawarta w tej modlitwie jest wyra eniem pragnienia, aby Pan wskazywa
nam drog mdroci. Tym, który tej drogi nas nauczy, jest Mesjasz. Dlatego
wielkie woanie skierowane jest o przybycie Zapowiedzianego, aby jako
Wieczna Mdro nauczy nas roztropnoci.
O Adonai („O Panie”). Sowem Adonai („Pan”) posugiwali si ydzi w
modlitwie zanoszonej do Boga, by ze wzgldu na szacunek nie wymienia
imienia Jahwe. Ten Pan, który tak wielkie rzeczy uczyni czowiekowi, teraz
proszony jest, by przyszed z pomoc „upadym pod ci kim brzemieniem,
z silnym ramieniem”.
O radix Jesse („O korzeniu Jesse”). Tytu ten nawizuje do sów proroka
Izajasza (Iz 11, 10), który w sposób profetyczny interpretuje posta Dawida.
Tak jak król Dawid zjednoczy w jedno królestwo plemiona Izraela, tak
Mesjasz uczyni z wielu narodów jeden lud Bo y8. Jego przybycie nie bdzie
adnym uciskiem czy su b dla Niego, ale sam bdzie su y i wybawia z
niewoli.
O Clavis David („O Kluczu Dawida”). To kolejne odniesienie do tekstów
proroka Izajasza (Iz 22, 22). W tej antyfonie nastpuje uto samienie
Chrystusa z kluczem, który otwiera drzwi prowadzce do nowego ycia.
W myl antyfony tylko Chrystus, moc swej prawicy, jest w stanie wyprowadzi „wi niów ciemnicy”, bdcych pod wadz królestwa mroku, na
drog innego, Bo ego ycia.
O Oriens („O wschodzie”). Sowo Oriens („Wschód”), rozumiane jako
Wschodzca Gwiazda, odnosi si do Chrystusa, którego narodzenie porównywane jest do soca, do jutrzenki dnia, stajc si wiatem dla narodów.
W modlitwie antyfony zamieszczona jest proba, aby Promieniste Soce
7
8

Antyfony „O”. W: Leksykon liturgii s. 112.
S o r b o n i. Adwent, przeywanie i witowanie chrzecijaskiej nadziei s. 127.
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Sprawiedliwoci przybyo i owiecio tych, a jest ich tysice, którzy siedz
w ciemnociach. To wiato prowadzi Mdrców do Betlejem, ono równie
jest drogowskazem na drogach ycia, prowadzc ludzi do Boga.
O Rex gentium („O Królu narodów”). Tytu Króla, przypisywany Bogu, w
Nowym Testamencie jest odnoszony do Chrystusa. To On, bdc kamieniem
odrzuconym przez budujcych, sta si kamieniem wgielnym. Modlitwa tej
antyfony jest prob o przybycie do czowieka, majcego szans zbawienia
w nowym królestwie, w którym przezwyci one zostan podziay, nienawi
i urazy, a zapanuj pokój, przebaczenie i zgoda.
O Emmanuel („O Emmanuelu”). Nawizanie do sów proroka Izajasza, e
oto „Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz
7.14). W biblijnej tradycji imi to oznacza Boga z nami i dla nas9. Takie
oczekiwanie narodów na przyjcie Mesjasza jest wyrazem pragnienia
obecnoci Boga w codziennym yciu i w dziejach wiata. Jako Król i Prawodawca stawia wymagania, które s niezbdne dla osignicia nowego ycia
w Jego królestwie. Przykad tego daje Chrystus, mówic: „Ja jestem drog
i prawd, i yciem” (J 14, 6). W modlitwie tej antyfony szczególne miejsce
zajmuje proba „przybd ”.

4. MELODIE W PIENIACH ADWENTOWYCH 10

Ze wzgldu na struktur melodii pieni adwentowe wystpujce w polskim piewniku mo na podzieli przynajmniej na dwie grupy. Pierwsz tworz pieni jednoczciowe, drug – dwuczciowe z refrenem lub bez refrenu. Do jednoczciowych zaliczy nale y nastpujce pieni: Bogosawiona jeste Maryja, Hejna wszyscy zapiewajmy, Gwiazdo morza gbokiego, Oto Pan Bóg przyjdzie, Stworzycielu gwiazd wieccych, Boe wieczny, Boe ywy, Gos d wiczny z nieba wychodzi, Po upadku czowieka
grzesznego. Wszystkich pieni tego typu w piewniku ks. J. Siedleckiego
w wydaniu z 2006 r. jest osiem. Pozostae maj struktur dwuczciow.
Biorc pod uwag tonalno piewów adwentowych, równie da si je
podzieli na dwie grupy. Pierwsz bd kompozycje oparte wyra nie na
strukturze akordowej w trybie Dur lub moll, std mo emy mówi o tona9

Tam e, s. 135.
O muzyce czasu Adwentu zob. I. P a w l a k. Muzyka w okresie Adwentu. „Msza wita”
31:1975 nr 12 s. 280; B. B o d z i o c h. piewy liturgii Adwentu. „Liturgia Sacra” 5:1999 nr 2
s. 345-364.
10
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cjach, w których je zapisano. W piewniku ks. J. Siedleckiego z 2006 r.
takich pieni jest jedenacie (przy incipitach w nawiasach podane zostay
tonacje): Bogosawiona jeste, Maryjo (d), Czekam na Ciebie (d), Grzechem
Adama (F), Matko Odkupiciela (D), Stworzycielu gwiazd wieccych (g),
Archanio Boy Gabriel (D), Mdroci, która (D), Niebiosa ros (As), Po
upadku czowieka grzesznego (D), Spucie nam na ziemskie niwy (A), Zdrowa bd Maryja (Es).
Drug grup tworz piewy o strukturze modalnej, które nale y podzieli
na trzy typy. Do pierwszego zaliczymy piewy, których melodia pochodzi
z chorau gregoriaskiego, np. antyfona Oto Pan Bóg przyjdzie, zapisana
w modus V. Nie najlepszym pomysem w piewniku byo zastosowanie w tej
melodii podziaów na takty, gdy nie jest on adekwatny dla tej melodii.
Melodia chorau gregoriaskiego wystpuje w pieni Gos wdziczny z nieba
wychodzi, pochodzcej z hymnu Conditor alme siderum.
Drugi typ tworz pieni o charakterze modalnym, ale nie bdce dosownymi cytatami melodii choraowych. Nale  tu piewy: O gwiazdo morza
gbokiego, Hejna wszyscy zapiewajmy, Stworzycielu gwiazd wieccych.
Trzeci i ostatni typ pieni to melodie postchoraowe, komponowane
wspóczenie, wzorowane na modalnoci chorau gregoriaskiego. Reprezentantami tego stylu s w piewniku ks. J. Siedleckiego z 2006 r. dwa
piewy: Oto Pan przybywa oraz Oto Panna pocznie. S to piewy typu antyfonalnego z refrenem i wersetami, które otrzymay melodi o charakterze
modalnym.

5. PIEWY ADWENTOWE
W WYBRANYCH POLSKICH PIEWNIKACH

W analizie porównawczej piewów adwentowych za podstaw we miemy
najpierw dwa piewniki ks. J. Siedleckiego – pierwszy 192811, bdcy wydaniem jubileuszowym, a drugi z 2006 r.12 Porównanie repertuaru obu piewników ma na celu ukazanie zachodzcych przemian w repertuarze pieni
adwentowych w przedziale kilkudziesiciu lat. To prawda, e piewnik ks.
J. Siedleckiego nie jest jedynym w Polsce piewnikiem, którego repertuar
u ywany jest w piewach liturgicznych, ale za to bezsprzecznie najstarszym,
11

J. S i e d l e c k i. piewnik kocielny. Wydanie jubileuszowe 1878-1928. Oprac. W. wierczek.
Kraków 1928.
12
T e n e. piewnik kocielny. Wydanie XL poprawione. Red. K. Mrowiec. Kraków 2006.
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najdu ej funkcjonujcym – znacznie ponad wiek – i najczciej u ywanym
w Polskich kocioach. W celach praktycznych dalej w tekcie na oznaczenie
piewnika z 1928 r. u yty bdzie skrót Siedl1928, a dla nowszego wydania –
Siedl2006. We wstpie do nowego wydania piewnika redakcja informuje,
e „gównym motywem [nowego wydania] jest potrzeba cigego dostosowywania repertuaru pieni i piewów do aktualnych wymogów liturgiczno-pastoralnych”13. W repertuarze pieni adwentowych ten element uwidoczni
si m.in. poprzez podzia repertuaru pieni adwentowych na dwie czci,
a mianowicie cz I – do 16 grudnia, a cz II – od 17 grudnia, zgodnie
z podziaem widocznym w tekstach liturgicznych tego okresu. Ró nice
midzy dwoma wydaniami piewnika odnosz si zarówno do iloci zapisanego repertuaru, jak równie do liczby zwrotek.
Na repertuar pieni adwentowych w Siedl1928 skada si 15 piewów,
natomiast Siedl2006 ma tych piewów 18, przy czym nie wszystkie s to same ze piewami ze starszych wyda piewnika. W okresie 1928-2006
zachowano w liturgii i nadal si u ywa 12 pieni adwentowych. Najczstsze
zmiany odnosz si do liczby zwrotek – w nowszych wydaniach piewnika
nastpia znaczna ich redukcja. Poowa pieni w Siedl.1928 ma ponad 10
zwrotek, a w Siedl.2006 nie spotkamy ani jednej z tak liczb zwrotek.
Dlaczego zmniejszono ich liczb w nowym wydaniu piewnika? Po pierwsze, tekst w pieniach zawsze przechodzi proces uwspóczeniania, co
pociga za sob niekiedy konieczno usuwania pewnych zwrotek z pieni.
Druga przyczyna zwizana jest z liturgi. Nale y pamita , e Siedl.1928
funkcjonowa w ramach liturgii potrydenckiej, w której byo znacznie wicej
czasu na wykonywanie piewów, std i potrzeba wikszej iloci zwrotek.
Natomiast w liturgii po Soborze Watykaskim II piew zosta poddany bardziej rygorystycznym normom czasowym w ramach poszczególnych obrzdów. Krótszy czas przeznaczony na wykonanie pieni sprawi, e nie piewano wikszoci dalszych zwrotek, dlatego je ze piewników usunito.
Przed Vaticanum II popularne byy pieni mszalne z tekstami przeznaczonymi na poszczególne czci Mszy witej, od Introibo do Ite missa est,
wykonywane na t sam melodi. Taki tekst Mszy roratniej, o incipicie dla
introitu W czasie smutnym adwentowym, zosta zapisany w Siedl1928. Melodia, zgodnie ze wskazówkami wydawcy, moga by zapo yczona z pieni
Urzd zbawienia ludzkiego lub z pieni Przyjd o zbawienie. Bya to powszechna praktyka w przypadku, gdy tekst nie mia wasnej melodii.

13

Siedl2006 s. 9.
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Tylko trzy adwentowe piewy z Siedl1928 nie znalazy si w nowym
wydaniu Siedl2006: Przyjd o zbawienie, Urzd zbawienia ludzkiego i pie
mszalna W czasie smutnym adwentowym. W Siedl2006 zamieszczono natomiast sze nowych piewów: Bogosawiona jeste Maryjo, Czekam na Ciebie Jezu mój may, Gwiazdo morza gbokiego, Matko Odkupiciela, Oto Pan
przybywa, Oto Panna pocznie. Tym samym powikszy si w Adwencie repertuar o tematyce maryjnej. Pocztkowo byy tylko dwie pieni: Archanio Boy
Gabriel i Zdrowa bd Maryja, teraz doszy trzy pieni: Bogosawiona jeste, Maryjo, Oto Panna pocznie i Matko Odkupiciela, w caoci zwizane z tematyk maryjn, wykonywane równie podczas sprawowania Mszy roratniej.
Analiza porównawcza adwentowego repertuaru piewników ks. J. Siedleckiego pozwala stwierdzi , e nie podlega on nagym i szybkim zmianom,
by to proces bardziej statyczny ani eli dynamiczny. Repertuar adwentowy
piewnika Siedl1928 jest w ogromnej czci nadal wykonywany i silnie zczony z atmosfer adwentowego prze ywania czasu liturgicznego. Liczba
pieni, które pojawiy si w Siedl2006, nie jest wcale du a. Rozwój repertuaru pieni liturgicznej w Adwencie jest zatem raczej niewielki. Taka sytuacja mo e wynika std, e Adwent trwa tylko 4 tygodnie, dlatego nie ma
potrzeby, aby ten repertuar poszerza , skoro to, co jest w piewnikach,
zdecydowanie wystarcza do sprawowania liturgii tego okresu.
piewnik ks. J. Siedleckiego jest jedynym z najstarszych wiadków przemian dokonujcych si w pieni liturgicznej na przestrzeni wielu lat – od
pierwszego wydania jeszcze w XIX wieku (1878 r.) a po czasy wspóczesne.
By najpopularniejszym piewnikiem, przez wiele lat najlepiej odpowiadajcym na potrzeby liturgii. Sytuacja zmienia si po Soborze Watykaskim II,
gdy po reformie liturgii przyszed czas na pewne zmiany w piewach liturgicznych. Dlatego w wydawaniach piewnika ks. J. Siedleckiego po Vaticanum II
dokonywano pewnych korekt. Jedna z wa niejszych miaa miejsce w latach
70. XX wieku, gdy w piewniku pojawi si dodatek z nowymi pieniami, które ju wczeniej znalazy si w innych polskich piewnikach o charakterze
lokalnym, takich jak wydany w Warszawie w 1979 r. piewnik Alleluja pod
redakcj ks. W. Zawitkowskiego14. W piewniku Alleluja w dziale pieni
adwentowych spotykamy m.in. piewy: Bogosawiona jeste Maryja, Czekam
na Ciebie, Jezu mój may, Oto Pan przybywa i Niebiosa ros lijcie nam z góry (tumaczenie choraowego piewu Rorate caeli de super15), które przejte
14

Alleluja. Zbiór piewów mszalnych i pielgrzymkowych. Red. J. Zawitkowski. Warszawa 1978.
Ten piew pojawia si w piewniku Siedleckiego wydanym w 1953, 1987 i 1990 r., natomiast
nie ma go ju w wydaniu z 2006 r.
15

22

PIE SAKRALNA CZASU ADWENTU

zostay do nowszych wyda piewnika ks. J. Siedleckiego, a tak e Marana
tha, Pan jest blisko, ju przychodzi, Przyjd szybko do nas, Panie i Wypatrujcie tsknie Pana, które nie znalazy uznania.
Dzia piewów adwentowych ma równie Exsultate Deo16, piewnik opracowany dla Ruchu wiato- ycie. Oprócz tych najbardziej znanych i popularnych s i takie, których nie znajdziemy w piewniku Siedleckiego, cho
tematycznie zwizane s z okresem Adwentu. Do nich nale  dwa piewy
o proweniencji biblijnej, proponowane do antyfony Oto Pan Bóg przyjdzie –
pierwszy, Oczekujemy Zbawiciela wiata, ma tekst z Listu do Filipian (3, 2021), drugi za, O miasto wite Jeruzalem, pochodzi z Apokalipsy (21, 1011, 23 n.), obydwa z melodi ks. prof. J. cibora. Nastpne piewy to
Przyjd do nas, przyjd , Radujcie si zawsze w Panu, Sycha gos stranika
z dala, a tak e utwór W tym witym czasie oczekiwania, który jest hymnem
z Liturgii Godzin, z melodi opracowan w opactwie tynieckim. Hymnami
okresu adwentowego s te Wypatrujcie tsknie wieszczonego Pana, Jak
byskawica znak Twój zajanieje oraz Stwórco gwia dzistych przestworzy,
z melodi ks. Z. Bernata.
Innym zbiorem piewów powstaych z potrzeby dostosowywania ich do
liturgii jest piewnik liturgiczny17, opracowany w Instytucie Muzykologii Kocielnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nad jego powstawaniem
opiek roztoczyli ks. B. Bartkowski, ks. Z. Bernat, ks. K. Mrowiec, ks. I. Pawlak (redaktor naczelny), ks. Z. Rogala i Antonii Zoa (sekretarz redakcji).
piewnik uzyska aprobat Konferencji Episkopatu Polski i powinien by
traktowany jako wzorzec przy doborze i wykonywaniu pieni liturgicznych.
Prócz pieni tradycyjnych, spotykanych w innych piewnikach, zawiera
równie repertuar cakowicie nowy, szczególnie nowe melodie do hymnów
brewiarzowych, które jak najbardziej nadaj si do wykonywania podczas
sprawowanej liturgii. Do tego piewnika doczono równie podstawowy
repertuar piewów gregoriaskich, przypominajc w ten sposób, e piew
chorau gregoriaskiego jest nadal waciwym piewem obowizujcym
w liturgii Kocioa rzymskokatolickiego, który nigdy nie zosta zniesiony na
rzecz piewów w jzykach narodowych – te drugie zostay tylko dopuszczone do liturgii. Repertuar piewów adwentowych w tym piewniku jest
tradycyjny, powszechnie znany. Zachowanie tej tradycji daje mo liwo
podtrzymywania cigoci piewów i stwarza poczucie pewnej stabilizacji
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Exsultate Deo. piewnik mszalny. Oprac. G.M. Skop. Wyd. VIII. Katowice 1998.
piewnik liturgiczny. Red. K. Mrowiec i in. Lublin 1991.
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wykonywanego repertuaru w kocioach na terenie caego kraju. Niektóre
pieni, jak np. Zdrowa bd Maryja, wystpuj w penym zestawie dwunastu zwrotek. Natomiast najbardziej znany piew w jzyku aciskim Rorate
caeli, zapisany z 4 wersami, jest informacj, e repertuar tego piewnika
bdzie nawizywa nie tylko do polskiej tradycji muzycznej, ale równie do
skarbca muzyki Kocioa powszechnego, czyli chorau gregoriaskiego.
Przykadem prób szukania i proponowania nowych kompozycji dla roku
liturgicznego mo e by piewnik Panu memu piewa chc18, opracowany
przez ks. Z. Piaseckiego. Autor wyznaczy w nim równie dzia ze piewami
adwentowymi. Niestety poza trzema pieniami: Czekam na Ciebie, Jezu mój
dobry (zamiana sowa), Niebiosa, ros lijcie nam z góry oraz Niech si
raduj niebiosa autor nie umieci w nim innych tradycyjnych pieni adwentowych. Cz proponowanych kompozycji mogaby su y jako pomoce
katechetyczne, poniewa w swej lekkiej i synkopowanej strukturze rytmicznej zbli aj si bardziej do formy piosenki religijnej (np. Kto zaufa Panu,
Oto Bóg nas wezwa czy Otwórz si niebo), a nie do pieni liturgicznej.
Niekiedy ta sama melodia podkadana jest pod ró ne teksty, np. Anio zapowiada oraz Bóg twój i Pan. Umieszczenie nad piciolini nazw akordów
mo e sprawia wra enie, jakoby te kompozycje byy opracowywane na
gitar, instrument, który nie powinien by u ywany w liturgii. Tak wic
nale aoby umiejtnie wybiera z proponowanego zbioru te formy, które odpowiadaj sacrum w liturgii. Trzeba zwraca szczególn uwag na melodi
i na tekst, które musz w swej architektonicznej budowie sprosta wymaganiom stawianym przez liturgi. Jeli tak nie jest, kompozycja nie mo e
peni funkcji piewu sakralnego.
Jak mo na najogólniej scharakteryzowa piew czasu Adwentu funkcjonujcy w liturgii, a zapisany w polskich piewnikach? Odpowied na to
pytanie mo e uwzgldni dwa aspekty: tekstowy i muzyczny. Teksty pieni
w znakomitej wikszoci (z wyjtkiem piewu choraowego Rorate caeli)
mamy w jzyku polskim i s to albo tumaczenia piewów aciskich, albo
adaptacje wersetów Pisma witego, albo teksty oryginalne, zrodzone z inwencji wasnej autora. Tre piewów czsto oparta jest na opisach symbolicznych, takich jak ciemno – wiato , noc – dzie, góry, oboki,
ziemia – niebo. Teksty ze Starego Testamentu otrzymuj interpretacj mesjask, a teksty z Nowego Testamentu nawizuj przede wszystkim do
wydarzenia Zwiastowania. Patrzc od strony muzycznej, zauwa amy, e
18

Z. P i a s e c k i. Panu memu piewa chc. Wybór piewów nowych i mniej znanych. Wyd. III
poprawione. Warszawa 2007.
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pieni adwentowe konstruowane s wedug struktury bd modalnej, bd
menzuralnej. S to pieni jednoczciowe oraz dwuczciowe zwrotkowe,
z refrenem lub bez refrenu. W ich repertuarze znajdujemy ró ne typy kompozycji: pieniowe, hymniczne, antyfonalne i psalmowe. Zarówno od strony
muzycznej, jak i tekstowej pieni te w peni odpowiadaj treci, duchowi
i klimatowi Adwentu.

6. TEMATYKA ADWENTOWA W MUZYCE POLSKIEJ

Wojciech Kilar (ur. 17 VII 1932 r. we Lwowie) to kompozytor, którego
warsztat kompozytorski przechodzi istotne etapy przemian i poszukiwa od
neoklasycyzmu witalnego, poprzez sonoryzm ekspresywny, a po postmodernizm zaanga owany19. W jego twórczoci znaczce miejsce zajmuje muzyka religijna20 – od opracowa pieni, np. Króluj nam Chryste czy Zdrowa
bd Maryja, poprzez poemat biblijny Exodus, nawizujcy do biblijnej
Ksigi Wyjcia, i Missa pro Pace, a po Symfoni nr 5, zwan Symfoni
Adwentow. „Muzyka Wojciecha Kilara broni si wspóczenie swym
rzemiosem, czystoci intencji twórczej, sugestywn ekspresj i szlachetnoci przesania”21. Tak muzyk odnajdujemy w dziele, którego temat bezporednio odnosi si do pierwszej czci roku liturgicznego, do Adwentu –
Symfonia nr 5 Adwentowa na chór mieszany i orkiestr. Symfonia nr 5
napisana zostaa na orkiestr symfoniczn, z wyeksponowan parti fortepianu, i na chór, któremu w caej kompozycji przedzielone zostay tylko trzy
sowa z Apokalipsy w. Jana: „Veni, Domine Jesu”, a pod koniec aklamacja
„Amen”. Spotykamy tu zatem pewien minimalizm w posugiwaniu si
tekstem biblijnym, który dla tego dziea jest programem i zarazem specyficzn form wypowiedzi kompozytora.
W Symfonii Adwentowej za pomoc d wiku zilustrowane zostay dwa
wa ne obrazy, urastajce do rangi symbolu i nieatwe do przedstawienia,
a mianowicie czas oczekiwania i na jego tle pojawiajce si kroki przychodzcego. Czas pynie nieprzerwanie, std w tle nieprzerwanego brzmienia
orkiestry sycha wyra ne kroki ilustrowane za pomoc akordów fortepianu,
o pot nej sile, wykonywane na cztery rce. Tak rozpoczyna si pierwsza
19

L. P o l o n y. Kilar. ywio i modlitwa. Kraków 2005 s. 56-174.
W. K i l a r. Na Jasnej Górze odnalazem woln Polsk … i siebie. Wyd. albumowe. Czstochowa [brw.].
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cz symfonii. Syszymy w niej piew chóru jakby w trzech odsonach:
najpierw pojawia si proba „Veni”, w której dowiadczamy pewnej kontemplacji brzmienia (czasu). W drugiej odsonie, w wy szym rejestrze, chór
intonuje ju dwa sowa „Veni, Domine”, a w trzeciej z du  ekspresj
w melodii descendentalnej sycha sowo „Jesu”. Po tej ekspresyjnej czci
nastaje jakby bogi spokój, niby echo zawoania „Veni, Domine Jesu”.
Zwaszcza sowo „Jesu” jest bardzo delikatnie powtarzane, a gos fortepianu
nabiera coraz szybszego tempa, ilustrujc szybsze spenianie si proby
„Veni” lub zbli anie si oczekiwanego. Ta cz koczy si bardzo wyra n
kadencj w trybie durowym. Cz druga kompozycji w pocztkowej fazie
dysponuje brzmieniem o niskim rejestrze instrumentów smyczkowych. Za
pomoc pizzicato muzycy wykonuj melodi pieni Jezu, Jezu, do mnie
przyjd . Odczuwamy atmosfer niepewnoci, niepokoju zawartego w oczekiwaniu, z podtekstem: kiedy przyjdzie? Cytowana melodia pieni bdzie
eksponowana jeszcze za pomocy instrumentów o brzmieniu altowym (ukazanie pewnej nostalgii, zadumy), a nastpnie przez instrumenty o wy szej skali
brzmienia (skrzypce). W kocowym odcinku tej czci powraca akordowe
brzmienie fortepianu przerywane cisz, dajc mo liwo nasuchiwania,
czy przychodzcy jest ju blisko. W trzeciej czci symfonii do gosu
dochodz instrumenty dte, m.in. puzony w brzmieniu forte, jakby trby
dnia ostatecznego, a naladowanie kroków przejmuj teraz instrumenty perkusyjne – koty. Kompozytor korzysta z du ego nat enia d wiku, zapowiadajc w ten sposób bliskie ju przyjcie Pana, w atmosferze ogromnej
majestatycznoci i powagi. Cz czwart rozpoczyna orkiestra, a w tle
powraca tekst chóru: „Veni, Domine Jesu”, z którego sowo „Jesu” najpierw
wielokrotnie powtarzane jest w gonej dynamice, a nastpnie cichnie
i w pianissimo staje si jakby echem z zawiatów. To wyciszenie orkiestry
i chóru jest zarazem wprowadzeniem do nastpnego odcinka, w którym
gówn rol wyznaczono partiom solowym instrumentów dtych w nastpujcej kolejnoci: obój, klarnet, fagot i flet poprzeczny. Po takim kontemplacyjnym odcinku powraca gone brzmienie orkiestry oraz centralne sowa
kompozycji piewane przez chór najpierw w gosach mskich, potem wolumen brzmienia zostaje wzmacniany przez doczanie gosów eskich a po
oktawowe zawoania „Veni” i „Jesu”. T cz i zarazem ca kompozycj
koczy aklamacja „Amen” w klimacie mocnego brzmienia orkiestry i chóru
jako ostatecznej kadencji kompozycji.
Poprzez to dzieo kompozytor Wojciech Kilar dzieli si ze suchaczami
bardzo osobistym prze ywaniem i rozumieniem Adwentu. Najpierw poprzez
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ukazanie pyncego czasu uwidacznia prawd dugiego w historii zbawienia
oczekiwania na Zbawiciela. Pojawiajce si w tej historii zbawienia zapowiedzi przybycia Pana, zawarte w ksigach Starego Testamentu, i zarazem
zbli anie si do wypenienia tych e obietnic stwarza atmosfer gorczkowego oczekiwania, nasuchiwania, kiedy zapowiedziany przyjdzie, oraz
coraz goniejsze woanie „Marana tha, przyjd Panie Jezu”. Cay ten klimat, zawarty w trzech sowach: „Veni Domine Jesu”, odczytywanych razem
i osobno, proba wyra ona w melodii pieni Jezu, Jezu, do mnie przyjd ,
oraz wszelkie zabiegi techniki kompozytorskiej – poczynajc od zadumy
i nostalgii, a po zdecydowane wyra enie oczekiwania na przychodzcego –
powoduje odczucie Adwentu jako czasu historycznego i mistycznego. Tej
mistyki dopatrywa si wolno w konstrukcji dziea, w szerokim pamie
brzemienia i cakowitej ciszy, w której da si usysze kroki nadchodzcego.
Ostatnie sowo kompozycji, „Amen”, jest zdecydowanym wyra eniem zgody
oczekujcego na przyjcie nie tylko w wymiarze historycznym, ale i paschalnym. Ca symfoni mo na równie odebra jako wielk kantat na cze
oczkujcych Przychodzcego, „bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25, 13),
ale mo e by ona równie odczytana jako sposób na wychwalanie Boga,
który wierny jest swoim obietnicom. „Boga nale y chwali dobrze” – tak
uwa a kompozytor i zapewne udao si mu zrealizowa ten zamiar w Symfonii Adwentowej, któr zaliczamy do grupy dzie sakralnych, gdy dziki
niej za pomoc d wiku i sowa mo na dowiadczy obecnoci Boga
poprzez uzewntrznienie prze y religijnych samego kompozytora, jak i poprzez wzbudzenie podobnych uczu u suchajcych tego dziea.
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THE SACRED SONG OF THE ADVENT TIME
Summary
The article is an attempt to view Advent in the aspect of the song that is connected with it and
that together with liturgy of this time is given the name of sacred music. The very subject does
not constitute a novum, since it has already been discussed, among others by Rev. Prof. Ireneusz
Pawlak. However, in the article we find a broader view of the genre of the Advent song, both as
far as the verbal and musical content is concerned. This is what Advent is like in its unique
atmosphere of expectation, in its exceptional perception of Mary’s role in the history of salvation,
and with its great antiphons, now only sung in the Polish language — and the author makes
exactly such a division when he discusses the theological contents of the Advent song.
Translated by Tadeusz Karowicz

Sowa kluczowe: Adwent, pie sakralna, Kilar Wojciech, Symfonia nr 5 Adwentowa na chór
mieszany i orkiestr, Antiphonae maiores.
Key words: Advent, sacred song, Wojciech Kilar, Symphony No.5 Advent Symphony for
mixed choir and orchestra, Antiphonae maiores.

