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i eh znacznie
·wolno określić jako

muzymuzyczna kultura
a na„wet opory. Jest to -i-'""n1"""'"'
. Nie zamierzam analiże chodzi tu o

określenie

muzyką religijną.

bardzo
obejmującą
muzykę,

poza

a nawet

podobieńsbvem

wiążą
mocno
o zespolenie ze
wielkie znaczenie
materiale
wyw kulturze. Każda kultura

u
łożyła

bet

k: Ko,foiól a kultury. vVm·i:;z11;1,v,t 1972

67 (z

an,gwlskrniJ~o

prze-

I. Józefowiczowa).

2 Problem wartościowania kultur mnzycznych. ~„: Jlfuzyka w kontekście kultury. Spotkani'.a
-mu.zyczne w Barammvie wrzesień 1976. T. 1. Kraków 1978 s. 230.
3
Por. J. Ti s
i sztuka. „Concilium" 1-10 (Hł7l). Poznań 1972
123.
4
Człowiek
religia. Zarys filozofii religii. Lublin 1977 s. 197.
5 Por. C h. Da ws .o n: Religio-n and Oult'ure. London 1947. (Rel-ig1:a i kultura, tłum. J. \V.
Zieliriski. ·vvarszawa Hl59).
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porządek

natury i
religią

znajdującym

a

swe uzasadnienie
nie
oczyw1sme
religijne, zwłaszcza poprzez

kulturą

na życie
podobnie
moralność, rozwijając
go na dobro i piękno, może pogłębiać życie
Kultura ma charakter historyczny i
rzeczywistością
zmienia S\voje formy ~vyrazu, wiąże się z tzw. duchem epoki. Również
w swoim
kulturo,vym nie stanmvi tworu statycznego, lecz
przekształceniom "\V ramach przemian zjawisk kulturowych. Zmienia
np. architektura sakralna, muzyka religijna, język itd. 7
lVIimo
wzajenmyeh związków między religią a
w stosunku do
pozostaje transcendentna w tym sensie, że swoje ostateczne
ze źródeł pozakulturowych oraz że konkretna
w sposób konieczny z
typem kultury 8 •
że znaczną
szczytowych osiągnięć
muzyczdzieła o treści
religijne, czy związane
jednym z potężnych impulsów inspirujących
kultur. Również

m)Żna

na1st~a,1 szą,

1)
muzyczną,

a

6

i
gregoriańska

na
dominowała

rdzennie

ającą

na obszarze niemal

inspirujący

przez

Pod jej

Z cl y bi ka, jw. s.
Tamże s. 187.
8 Tamże. Szczegółowe refleksje na. temat wza,jemnych relacji n1iędzy religią i kulturą oraz
kulturze chrześcijariskiej znajdzie czytelnik w miesięczniku
1964 nr 121/122 i 124,
którym opublikowano materiał z trzydniowej sesji (17--19 kwietnia 1964) poświęconej kulturze współczesnej i jej relacji do chrześcijai1.stwa i Kościoła..
9 J. G. :F' ras er: The 1'vl.agic Artin the Golden Bough. New York 1919. Podaję za J. vV ie rył owskim: P8yclwlogia muzyki. Warszawa 1979 s. 304.
7
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średniowieczna. ·wrocław

1962 s. 90.
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muzyczną Hochkultur.
obiektem rozmaicie upro-

J. I,ewański napjsaJ:
liturgiczny europejski gromadzimy dzieła
utwory dramatyczno-teatralne, związane bezpośrednio z liturgią Kościoła katolickiego a realizowane między X
wiekiem".
gatunki dramatyczno-teatralne. Z. L Dramat
stronie muzycznej jednego z
dramatu liturgicznego pisał B. Ba
sk
Vi,sitatio sepulchri w polskich przekazach średniow1:ecznych.
W: Musica medii aevi. T. 4. Kraków 1973 s. 129-163.
12
Zob. B. P cie j: Bach - muzyka wielkość. Kraków 1972, passim.
11
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"'"H.·o-r'"'"'"" badań.

lVIimo to niekompletna, a niekiedy wręcz fragmentaryczna
nasza wiedza o upra·wianych na przestrzeni kilku stuleci formach mszy
i motetu (szczególnie od wieku XVII
formach, które podlegały
okresach dużym przemianom strukturalnym i
profesjonalnej form ananie ma w historii europejskiej
do mszy i
na przykładzie których można badać elementy
zmienne stałe.
tu określeniem msza w stosunku do twórczości
z okresu kilku
ileż potrzeba badań,
wykazać genologiczne
continuum między mszą chorałową, mszą z Tournai (XIV
czy mszą
G. de l\!Iachault'a
a
B. Schaffera. Co te
: kanoniczny tekst z elementami transcendentnymi określającymi
do Boga? Czy może sama idea formy jest niezmienna '?
jeden nurt bogatej twórczości religijnej, trwający nieprzer\vanie od Bogurodzicy do dzisiejszych czasów, nurt powstawania i życia
religijnych.
zaawansowany stan badań
!J.LVOL.U.<ĄJ religijną
w pracach filologów, mniej natow pracach muzykologów .

.,,.,_.., ''""'"'""'""''"

""J·A-.„r"'T-rn. h

zainteresowań

-n n n b·r.-...-rnr.!·"'

Pl0SZC:?;e~!Qll1''Cfl

przedstawiają się

badania nad
melodii) w
przyczyn złożyło się na brak zainteresowań muzykologów tym
·Może u podstaw tkwi nieujawniona wątpliwość, czy ta
twórczość w ogóle może być uznana za przedmiot
choć jest
kultury religijnej, z którą różne związki ma także kultura
Nie bez znaczenia jest także brak
źródeł z pieśniami religijnymi, nie mówiąc
o bibliografii zawartości poszczególnych rękopisów i druków.
Muzykalność ludowa, bardzo silna w niektórych regionach Polski, przeja-w'ia się nie tylko w muzyce
za
ale także w śpiewie religijnym. I dziś jeszcze na niektórych obszarach Polski spotkać można zjawisko
żywej, „religijnej" nrnzyką1ności, przejawiającej się w szczególnie wyrazistym
sposobie śpiewania, w kultywowa~_iu starych, niejednokrotnie melodycznie
to

głównie

13
Bogurodzica. Opracował J. \Voronczak. Wstęp językoz11a.wozy Ewa Ostrowska. Opracowanie muzykologiczne H. Feicht. Liryka średniowieczna„ T. l. "\Vrocław 1962.
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ma
którzy są nosiciejak i religijnych, ale nie ma
że znacznie ·więcej
nosicieli repertuaru
w ramach oficjalnych, normm.vanych
a także w ramach
praxis pietatis, spełnianej w okreś(społecznych) lub prywatnie i indywidualnie.
manifestująca się w
sytuacjach
stanowi continuum także
a żyjąc w kontekście profesjonalnej kulich wpływom i sama odmanifestacji
które
odmienne zastosowanie i różne "'-n'"'J-"V\„,

w niemal
sposób przekształcone (zaśpiewane, „uludowione"),
formuły
·własne nie mające odpowiednika w chorale, znajdziemy w
To wszystko świadczy o głębokim przeniknięciu w
w myślenie muzyczne modelów gregoriańskich.
rodzaj wpływu, wynikający z wzajemnych pm.viąza1i w ramach
co nazwano muzykalnością, to nie
i adaptm-vanie
melodii popularnych.
genetycznie
o czym sporo
ale to przede wszystkim przejmową,nie określonych wzorów myślenia muzycznego, stn1kturowanie
w szerokim
słowa znaczeniu,
na wzór
14 .

W ort ·und Ton im Ohoral.

1953 s. 173.
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ARY

portion
culture
music or
related to music while
the same tame being
connected with religion can be called musical relious culture. It includes various levels of musical
creation, various
varying realizations
course
of history. They
for n1any
centuries exercised a
on the development of other forms of music.
of religious music
with liturgy in mind,
the Organum
centuries) to A. Bruckner's masses (l9th century).
of
(though not exclusively)
music writton by composers during all
of the development of professional music in Europe.
3. The current deriving from
of
liturgical
led
formation of liturgic2J drama and subsequently the mystery and the oratorio. This
includes the rnotet i:md
cantata.
4. Org1w music, ·wh')se independent existence certainly dates back toLandini (l4th century).
achievements of its several centuries of develo1)rnte11Lt were synthesized in the work
J. s.
Bach. It is sti 11 being composed nowade.ys (o.g.
1\fossiBl.:m.).
5. The work of outstanding modern composers (I. Strawiński, K. Szymanowski, K. Pen~
derncki, etc.) arising from religious interests and inspirations, oven if it
not Church music.
6. Religious songs composed over the centuries, from B )guodzica until cur days.
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Sorne type8 and even some forms of religious music form a sort of genological continuum
to the connection of the music with religion,
and timeless and supracultural content. It is
necesary to conduct genological research with this aspect in mind, to trace
continuum and
describe its
essence. For instance, we use
term „l'rfass" to refer to works from
period covering several centuries, but it is only research of an appropriate kind that might
the genological continuity liking the choral Mass ofTurnai
century)
Mass by B. Schaffer.
these forms have in common? The canonical text
its
cendent elements
relation to God Or does
of form itself perhaps
unchanged?

