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RELIGIJNE PIE�NI FRANCISZKA KARPIÑSKIEGO

JAKO PRZYK£AD MUZYKI KO�CIELNEJ W S£U¯BIE WIARY

Wstêp

30 grudnia 2010 r., Ojciec �wiêty Benedykt XVI przyj¹³ na audiencji
Pueri Cantores przyby³ych do Rzymu z okazji ich XXXVI Miêdzynarodo-
wego Kongresu, który odby³ siê w dniach od 28 grudnia 2010 r. do 1 stycznia
2011 r. Jego tematem by³ tytu³ pierwszej papieskiej Encykliki Deus Caritas est
(Bóg jest mi³o�ci¹). Uczestnicy kongresu podejmuj¹c temat papieskiego na-
uczania, pragnêli w ten sposób razem z Ojcem �wiêtym zastanowiæ siê nad
kwesti¹ naszego sposobu pojmowania Boga. W papieskim przemówieniu1

skierowanym do zgromadzonych mo¿na by³o wyró¿niæ trzy funkcje �piewu
i muzyki sakralnej.

�piew liturgiczny jako s³u¿ba Bogu. W tym aspekcie Benedykt XVI przy-
pomnia³ Kazanie 34 �w. Augustyna, gdzie biskup z Hippony stwierdza, ¿e �piew
jest wyrazem rado�ci i mi³o�ci. Mi³osne spotkanie pomiêdzy dusz¹
a Panem w naturalny sposób rodzi owoc w postaci rado�ci, z której niejako
natychmiast wyp³ywa chêæ wyra¿enia jej na zewn¹trz. Owa rado�æ przez
swoj¹ naturê przewy¿sza ludzk¹ zdolno�æ ekspresji. Konkluduj¹c, trudno wy-
raziæ j¹ tylko samymi s³owami. W tym w³a�nie momencie roztacza siê szerokie
pole dla �piewu i muzyki sakralnej, które jako �rodki wyrazu s¹ zdolne wyj�æ
poza ograniczenia ci¹¿¹ce na s³owie mówionym. Za po�rednictwem muzyki,
jak powiedzia³ Ojciec �wiêty, udziela siê g³osu naturalnemu pragnieniu ka¿dej

1 Por. Benedykt XVI, Ai partecipanti al Congresso della Federazione Interna-
zionale dei Pueri Cantores. Nella musica il mistero dell�amore di Dio, �Insegnamenti
di Benedetto XVI� (dalej IBXVI), VI, 2 (2005), s. 1116�1118.
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osoby chwalenia Boga pie�ni¹ mi³o�ci2. Wed³ug Papie¿a muzyka sakralna
jest tak¿e aktem sprawiedliwo�ci, oddaj¹c nale¿n¹ cze�æ Bogu. Piêkno �piewu
ko�cielnego jest wyrazem mi³o�ci i rado�ci wobec Boga.

Druga funkcja �piewu i muzyki sakralnej polega na s³u¿bie wobec innych
czcicieli. Modlitwa nie zawsze jest spraw¹ ³atw¹. Zarówno umys³, jak
i serce mog¹ ulec niebezpieczeñstwu roztargnienia i w konsekwencji nie
znale�æ drogi do Boga. W tym w³a�nie szczególnym momencie mo¿e przyj�æ
z pomoc¹ muzyka sakralna, która wznosi umys³ i serca w modlitwie3. Piêkno
�piewu liturgicznego pomaga wiernym wej�æ g³êbiej w misteria sprawowane
podczas liturgii4.

Trzecia funkcja muzyki sakralnej to s³u¿ba dla ca³ego Ko�cio³a. Funkcja
ta niejako dotyka tajemnicy Ko�cio³a i posiada równie¿ wymiar escha-
tologiczny. W pewnym sensie daje przedsmak liturgii niebiañskiej, w której
chóry anio³ów i �wiêtych jednocz¹ siê w jednej, niekoñcz¹cej siê pie�ni mi³o�ci
i uwielbienia5.

Benedykt XVI stwierdza, ¿e dobra muzyka, czyli nie jakakolwiek muzyka,
jest w stanie wyraziæ co� z tajemnicy mi³o�ci Boga wobec nas, jak równie¿
naszej mi³o�ci wobec Boga.

1. Religijna twórczo�æ Franciszka Karpiñskiego
w kontek�cie wspó³czesnej polskiej muzyki religijnej

Kwestia muzyki sakralnej w Ko�ciele w Polsce nadal stanowi przedmiot
wielu dyskusji, wzbudzaj¹c przy okazji du¿o emocji. Pod pretekstem dostoso-
wywania liturgii do czasów obecnych niejednokrotnie wprowadzane s¹ utwo-
ry, które ani przez swoj¹ tre�æ, ani przez muzykê w ¿aden sposób nie spe³niaj¹
warunków wymaganych do tego, aby by³y wykonywane podczas liturgii6.
Z drugiej strony, bardzo czêsto mo¿emy spotkaæ siê z liturgi¹, podczas której
�piew i muzyka s¹ ca³kowicie nieobecne. Lub te¿ mamy do czynienia ze

2 Por. IBXVI, s. 1116.
3 Por. tam¿e.
4 Por. IBXVI, s. 1117.
5 Por. IBXVI, s. 1116.
6 Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykañskim

II, nr 3: Muzyk¹ liturgiczn¹ nazywamy tê muzykê, która mo¿e byæ u¿ywana przy
sprawowaniu kultu Bo¿ego. Zgodnie z tre�ci¹ Instrukcji Musicam Sacram (dalej MS)
powinna siê ona odznaczaæ charakterem sakralnym oraz doskona³o�ci¹ formy (MS 4a).
Celem muzyki liturgicznej jest �chwa³a Bo¿a i u�wiêcenie wiernych� (KL 112) zarówno
wykonawców, jak i pozosta³ych uczestników liturgii. Do muzyki liturgicznej zaliczamy:
�piew jednog³osowy (chora³ gregoriañski i �piew ludowy, �piew wielog³osowy [poli-
fonia dawna i nowsza] oraz muzykê instrumentaln¹ (MS 4b).
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zjawiskiem, kiedy Msza �w. staje siê tylko pretekstem do koncertu, gdzie
wierni s¹ jedynie biernymi s³uchaczami.

Po�ród s³ów krytyki obecnej sytuacji a postulatami reform warto jednak,
pomimo poszukiwañ nowych form muzycznych dla liturgii, siêgn¹æ do bogate-
go skarbca naszej polskiej tradycji ko�cielnej. Przy czym nie chodzi³oby tylko
o czêstsze wykonywanie tradycyjnych pie�ni ko�cielnych, ale przede wszyst-
kim o refleksjê nad tre�ci¹, któr¹ one w sobie nosz¹.

W tym kontek�cie chcia³bym zwróciæ uwagê na twórczo�æ religijn¹
Franciszka Karpiñskiego7. Twórczo�æ ta stawia go w�ród pisarzy polskiego
o�wiecenia w pozycji wyj¹tkowej, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e epoka ta nie
sprzyja³a rozwojowi poezji religijnej. Stwierdziæ jednak nale¿y, ¿e ¿aden poeta
owego czasu nie pozostawi³ po sobie zbioru poezji religijnej o tak wyra�nym
przeznaczeniu liturgicznym jak Franciszek Karpiñski. Taki w³a�nie liturgiczny
charakter mia³y z za³o¿enia zarówno Pie�ni nabo¿ne, jak i przek³ad Psa³te-
rza. W tym sensie Karpiñski jest jedynym poet¹ religijnym epoki polskiego

7 Franciszek Karpiñski (1741�1825), urodzi³ siê w Ho³oskowie na Pokuciu, obec-
nie w granicach Ukrainy, jako syn ubogiego szlachcica. Studiowa³ na Akademii Lwow-
skiej, gdzie uzyska³ tytu³ doktora filozofii i nauk wyzwolonych oraz baka³arza �wiêtej
teologii. Po studiach wyjecha³ na pó³tora roku do Wiednia. Po powrocie do kraju
wiód³ skromne ¿ycie ziemianina dzier¿awcy. Pracowa³ równie¿ jako nauczyciel na wielu
dworach magnackich. S³awy doczeka³ siê ju¿ za ¿ycia, staj¹c siê szybko poet¹ ludowym
i narodowym. Debiutowa³ w 1780 r. tomikiem Zabawki wierszem i przyk³ady obyczaj-
ne, który zadedykowa³ ksiêciu Adamowi Kazimierzowi Czartoryskiemu. W tym samym
roku wyjecha³ do Warszawy, gdzie obj¹³ funkcjê jego sekretarza. Karpiñski by³ przed-
stawicielem a zarazem pierwszym teoretykiem poezji sentymentalnej w Polsce. My�li
na jej temat zawar³ w rozprawie O wymowie w prozie albo w wierszu. Po wydaniu
trzech kolejnych tomików wierszy, rozczarowany ¿yciem w stolicy, powróci³ na wie�.
Od 1785 r. przebywa³ w Bia³ymstoku, na dworze Branickich, gdzie napisa³ og³oszone
wiosn¹ 1792 r. Pie�ni nabo¿ne, które zwiêkszy³y jeszcze jego popularno�æ. Pie�ni
nabo¿ne ³¹cz¹ w sobie podnios³o�æ, prostotê, motywy znane z psalmów, pie�ni
liturgicznych, hejna³ów oraz ³aciñskich hymnów religijnych. Ramê kompozycyjn¹
ca³ego tomu stanowi¹ Pie�ñ poranna i Pie�ñ wieczorna. Przez wiele kolejnych lat
pe³ni³ funkcjê guwernera w wielkopañskich domach, a równocze�nie pozostawa³
prowincjonalnym szlachcicem dzier¿awc¹. Wysoko ceniony w warszawskim Towarzy-
stwie Przyjació³ Nauk nigdy nie przyj¹³ proponowanych mu honorowych funkcji.
Pod koniec ¿ycia naby³ na w³asno�æ wie� Chorowszczyznê w powiecie wo³kowyskim,
obecnie w granicach Bia³orusi. W tej¿e wiosce koñczy³ pisanie swego pamiêtnika,
wzoruj¹ce siê na Wyznaniach J. J. Rousseau. Trwa³e miejsce w literaturze polskiej
zapewni³a mu poezja wzruszeñ osobistych i intymnych oraz liryka religijna. By³ pre-
kursorem romantyzmu w Polsce. Adam Mickiewicz w swych paryskich wyk³adach
o literaturze s³owiañskiej porówna³ Karpiñskiego z Goethem. (por. A. K. Guzek, Fran-
ciszek Karpiñski. w: Pisarze polskiego o�wiecenia, t. I, red. T. Kostkiewiczowa
i Z. Goliñski, Warszawa 1992, s. 608�639.)
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o�wiecenia, jako twórca w pe³ni �wiadomie zajmuj¹cy siê tematyk¹ religijn¹.
Jego wiersze, które niekoniecznie musia³y byæ wyrazem jego g³êbokich
prze¿yæ religijnych � chocia¿ nie nale¿y tego zupe³nie wykluczyæ � mia³y
natomiast pomagaæ w wyra¿aniu i wzbudzaniu tego rodzaju prze¿yæ u innych8.
Jego utwory mia³y za zadanie nie tylko byæ wyrazem wiary i czci wobec Pana
Boga, ale równie¿ mia³y j¹ pog³êbiaæ u wiernych, pe³ni¹c rolê swoistej kate-
chezy. W tym te¿ kryje siê wielko�æ poety, ¿e dostrzeg³ tê ogromn¹ rolê poezji
religijnej w ¿yciu wiary ludzi swojego czasu. �mia³o mo¿na zaryzykowaæ
tezê, ¿e rola ta nie uleg³a umniejszeniu i dzi�. Z drugiej strony nie powinna
dziwiæ owa intuicja i zarazem kompetencja poety, bior¹c pod uwagê, ¿e posia-
da³ on stopieñ akademicki baka³arza �wiêtej teologii.

2. Tematy teologiczne w trzech wybranych pie�niach
Franciszka Karpiñskiego

Z po�ród bogatej twórczo�ci Franciszka Karpiñskiego chcia³bym siê
zatrzymaæ nad trzema jego utworami, które nie trac¹ na swojej popularno�ci
a¿ do dnia dzisiejszego, a s¹ to: Pie�ñ o Narodzeniu Pañskim, Pie�ñ poran-
na i Pie�ñ wieczorna, pochodz¹ce ze zbioru Pie�ni nabo¿ne. Zbiór ten
powstawa³ w latach 1787�1792 i obj¹³ swym zakresem 29 utworów o bardzo
ró¿norodnej tematyce, jednak zawsze o wymiarze blisko zwi¹zanym z pro-
blematyk¹ wiary. W swojej analizie bêdê siê stara³ wskazaæ g³ówne tematy
teologiczne zawarte w tych¿e trzech pie�niach.

2.1. Pie�ñ o Narodzeniu Pañskim

G³ównym tematem Pie�ni o Narodzeniu Pañskim Franciszka Karpiñ-
skiego, bardziej znanej pod tytu³em Bóg siê rodzi, pod którym te¿ najczê�ciej
jest umieszczana w �piewnikach ko�cielnych, jest tajemnica Wcielenia. Ta praw-
da wiary mówi, ¿e zbawienie cz³owieka i �wiata zosta³o dokonane przez Syna
Bo¿ego. On to bêd¹c w pe³ni Bogiem, sta³ siê równie¿ w pe³ni cz³owiekiem
w okre�lonym miejscu i czasie9. Na podstawie budowy pierwszej strofy mo-
¿na w niej wyodrêbniæ trzy kategorie: Boskie, ludzkie i paradoksalne. Kategorie
te zosta³y zrealizowanie za pomoc¹ pozornie sprzecznych okre�leñ poetyckich
i kontrastowych zestawieñ, podkre�laj¹cych wszechmoc i nieskoñczon¹
transcendencjê Boga, wyra¿onej poprzez Chrystusa w nieprzeniknionej

8 Por. T. Chachulski, Franciszek Karpiñski jako poeta religijny, w: Motywy
religijne w twórczo�ci pisarzy polskiego o�wiecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Lublin
1995, s. 156.

9 Por. J 1,14; Ga 4,4-5.
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ludzkim umys³em Jego immanencji: Bóg � a siê rodzi, moc � a truchleje, Pan
niebiosów � a obna¿ony, ma granice � chocia¿ jest nieskoñczony, wzgar-
dzony � a jednak okryty chwa³¹, �miertelny � mimo ¿e jest Królem wieków.
W tym zestawieniu Boskiego majestatu z krucho�ci¹ i marno�ci¹ ludzkiej
egzystencji mo¿na odczytaæ biblijny temat kenozy (gr. kénosi � wyniszczenie),
gdzie druga Osoba Trójcy �wiêtej, Syn Bo¿y, dokonuje samouni¿enia przez
fakt przyjêcia ludzkiej postaci w tajemnicy Wcielenia dla naszego zbawienia10.
Co nie oznacza porzucenia swojej Boskiej natury, ale zaakceptowanie ograni-
czeñ ludzkiej natury, której szczytem by³a poni¿aj¹ca �mieræ na krzy¿u.

Uni¿enie Syna Bo¿ego szczególny wyraz znajduje w drugiej strofie, gdzie
mowa jest wprost o porzuceniu nieba dla cz³owieka, dla jego zbawienia,
dziel¹c z nim ca³y ból ludzkiej egzystencji. Te wszystkie przeciwieñstwa godzi
sformu³owanie wyra¿one w postaci refrenu A S³owo cia³em siê sta³o i miesz-
ka³o miêdzy nami, które jest dos³ownym cytatem z Prologu Ewangelii wed³ug
�w. Jana11, w przek³adzie ks. Jakuba Wujka. W Prologu �w. Jan wystêpuje
w roli apologety Chrystusa jako S³owa, które by³o na pocz¹tku i które z mi³o�ci
do ludzi sta³o siê cia³em. Ewangelista nawi¹zuje tym samym do literatury
starotestamentalnej, gdzie nauka o S³owie (Logos) by³a zarysowana do�æ
wyra�nie12, i daje jednocze�nie odpowied� na b³êdne gnostyckie pogl¹dy
rozprzestrzeniaj¹ce siê w tym okresie, które zaprzecza³y istnieniu pierwiastka
ludzkiego w Chrystusie.

Trzecia strofa ukazuje okoliczno�ci przyj�cia na �wiat Syna Bo¿ego
poprzez opis betlejemskiej rzeczywisto�ci: nêdznej szopy i zwierz¹t. Autor
wskazuje na pasterzy jako tych, którzy pierwsi powitali nowo narodzonego
Chrystusa, uprzedzaj¹c w tym bogaczy stoj¹cych na szczycie ówczesnego
spo³eczeñstwa. Pasterze bêd¹cy przedstawicielami ubogich, poprzez swoje
uprzywilejowane spotkanie z Jezusem wskazuj¹ na realizacjê proroctwa
Izajasza odno�nie do pos³annictwa Mesjasza: Pos³a³ mnie Pan, abym g³osi³
dobr¹ nowinê ubogim13.

Czwarta strofa jest kontynuacj¹ opisu narodzenia Chrystusa14 i rela-
cjonuje przybycie królów, którzy oddaj¹ pok³on Dzieciêciu razem z prostym
ludem, ofiaruj¹c Mu przyniesione dary. Z po�ród czterech ewangelistów tylko
�w. Mateusz wspomnia³ owych tajemniczych przybyszów ze Wschodu. Mate-
usz okre�li³ ich mianem magów (magoi w greckim t³umaczeniu). Nie czyni
jednak ¿adnej wzmianki o ich królewskiej godno�ci. Pocz¹tkowo nazywano
ich wiêc magami. Stopniowo okre�lenie to nabiera³o jednak coraz bardziej

10 Por. Flp 2,5-11; 2 Kor 8,9.
11 Por. J 1,14a.
12 Por. Prz 8,22; Mdr 7.
13 Iz 61,1.
14 Por. Mt 2,1-23.
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pejoratywnego znaczenia, poniewa¿ magowie kojarzyli siê z okultystycznymi
praktykami i pogañskimi rytua³ami, które uwa¿no za grzeszne. Tymczasem
w staro¿ytno�ci, na terenie Persji, Medii, Babilonii mianem magów okre�lano
równie¿ ludzi wykszta³conych, zajmuj¹cych siê nauk¹, bêd¹cych przewa¿nie
doradcami monarchów. Pe³nili oni jednocze�nie funkcje kap³añskie, podobnie
jak w staro¿ytnym Egipcie. Dlatego w Polsce przyjê³o siê okre�laæ ich mianem
mêdrców, które wydaje siê lepiej oddawaæ staro¿ytne znaczenie s³owa �mag�.
Na pocz¹tku III w. rzymski teolog Tertulian (ok. 160�ok. 220), jako pierwszy
nazwa³ ich królami ze Wschodu. My�l tê podchwyci³ w VI w. Cezary z Arles
(470�542), który wymieni³ ich imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Królowie
ofiarowali Jezusowi dary: mirrê, kadzid³o i z³oto. W¹tpliwo�ci nie budzi
te¿ interpretacja znaczenia symbolicznego tych darów. Ju¿ Beda Czcigodny
(673�735) okre�li³ je na pocz¹tku VIII stulecia tak, jak t³umaczy siê to wspó³-
cze�nie. Z³oto symbolizowa³o co�, co jest piêkne, chwalebne, warto�ciowe.
Oznacza³o godno�æ Jezusa jako króla. Kadzid³o, u¿ywane w �wi¹tyniach
podczas sk³adania ofiar, symbolizowa³o modlitwy. Oznacza³o, ¿e Jezus jest
Bogiem. Mirra to balsam, którym namaszczano zmar³ych, a dodany do wina
wzmacnia³ je. Taki napój podawano skazañcom. To zapowied� mêki Pana
i Jego pogrzebu. Jezus otrzyma³ zatem kadzid³o jako Bóg, z³oto jako król,
a mirrê jako cz³owiek. Ostatni wers, mówi¹cy o zmieszaniu darów królew-
skich z wie�niaczymi ofiarami, wskazuje na uniwersalno�æ pos³annictwa
Chrystusa, który przyszed³ zbawiæ wszystkich ludzi, ze wszystkich stanów
i narodów.

Ostatnia strofa jest modlitewnym wezwaniem do Bo¿ego Dzieciêcia
o b³ogos³awieñstwo dla Ojczyzny, jak i dla bezpo�rednio siê modl¹cych. Praw-
dziwy Bóg i cz³owiek jest Panem historii, który kieruje losami ludzi i narodów,
i to w wymiarze jak najbardziej konkretnym, dotycz¹cym spraw prozaicznych,
takich jak majêtno�æ. Strofa ta wyra¿a przekonanie, ¿e ¿adne ludzkie dzia³anie
bez Bo¿ego b³ogos³awieñstwa nie mo¿e siê zakoñczyæ powodzeniem.

2.2. Pie�ñ poranna

Pie�ñ poranna, powszechnie znana pod tytu³em Kiedy ranne wstaj¹
zorze, pod którym zazwyczaj figuruje w �piewnikach ko�cielnych, jest
wyrazem czci wszelkiego stworzenia wobec swego Stwórcy. Wszystko,
co jest zosta³o stworzone na chwa³ê Bo¿¹. Jak wyja�nia �w. Bonawentura
(1217�1274), Pan Bóg stworzy³ wszystko nie po to, aby powiêkszyæ w³asn¹
chwa³ê, lecz po to, aby j¹ ukazaæ i jej udzieliæ15. Cz³owiek poprzez kontem-
placjê stworzonego �wiata odkrywa j¹ we wschodz¹cej rannej zorzy, ziemi,

15 Por. S. Bonaventura, In libros sententiarum, 2,1,2,2,1.
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niebie i wszelkim ¿ywiole i sam przy³¹cza siê do oddawania czci Stwórcy
razem z ca³¹ natur¹.

Druga strofa jest w zasadzie pytaniem retorycznym o uwielbienie Boga
przez cz³owieka. Cz³owiek nie mo¿e nie oddawaæ Mu czci, poniewa¿ zosta³
przez Niego nie tylko stworzony, ale te¿ obsypany bezmiernymi darami.
Z nich najwiêkszym jest ocalenie od �mierci, dziêki zbawczej mêce i zmar-
twychwstaniu Jezusa Chrystusa. Chwa³¹ Boga jest sam ¿ywy cz³owiek. Od-
powiedzi¹ cz³owieka na zbawcz¹ Bo¿¹ inicjatywê jest cze�æ, jak¹ cz³owiek
powinien oddawaæ Panu Bogu. W Pie�ni porannej daje siê zauwa¿yæ wp³yw
wczesnochrze�cijañskiego pisarza �w. Ireneusza z Lyonu (140�202), który
w swoim dziele Adversus haereses napisa³ miêdzy innymi:

Albowiem chwa³¹ Boga jest cz³owiek ¿yj¹cy, a ¿yciem cz³owieka jest ogl¹danie
Boga. Je�li zatem objawienie siê Boga przez dzie³o stworzenia da³o ¿ycie wszyst-
kim istotom, jakie ¿yj¹ na ziemi, o ile¿ bardziej objawienie siê Ojca przez S³owo
daje ¿ycie tym, którzy widz¹ Boga16.

Cz³owiek ca³y czas szuka spotkania z Bogiem. Po przebudzeniu szuka Go
w modlitwie. Ewagriusz z Pontu (346�399) definiuje modlitwê jako wzniesie-
nie siê umys³u do Boga, a �w. Jan Damasceñski (675�749) jako dialog
umys³u z Bogiem, przy czym umys³u nie nale¿y tutaj rozumieæ w sposób �ci�le
intelektualny: modlitwa ogarnia równie¿ sferê uczuciow¹ cz³owieka, a tak¿e
jego wolno�æ, i mo¿e przybieraæ ró¿ne formy, np. wo³anie17. To modlitewne
wo³anie skierowane jest do Boga na niebie. Biblia mówi o niebie jako miej-
scu, gdzie Bóg zasiada na tronie18 i z którego zstêpuje19, ale przyznaje te¿,
¿e niebo i ziemia nie mog¹ obj¹æ Boga20. Na koñcu czasów zostan¹ stworzone
nowe niebo i nowa ziemia21. Niebo jest miejscem, albo lepiej stanem, gdzie
b³ogos³awieni zamieszkaj¹ na zawsze z Bogiem22. Cz³owiek, który chwali
Boga odk¹d otworzy oczy, tego Boga ci¹gle poszukuje wokó³ siebie. Jest to
przyk³ad wiary szukaj¹cej zrozumienia, jak to kre�li³ �w. Anzelm (1033�1109)
w swoim dziele Proslogion23, charakteryzuj¹cej siê tym, ¿e wierz¹cy pragnie
lepiej poznaæ Tego, w którym z³o¿y³ swoj¹ wiarê, i lepiej zrozumieæ to, co On
objawi³. Z kolei g³êbsze poznanie bêdzie domagaæ siê wiêkszej wiary, coraz
bardziej przenikniêtej mi³o�ci¹.

16 S. Irenaei, Adversus Haereses, IV, 20, 7: Sch 100/2, s. 648�649.
17 Por. G. O�Collins, E. G. Farrugia, Dizionario sintetico di teologia, Città del

Vaticano 1995, s. 289.
18 Por. Ps 11,4; 115,16.
19 Por. Wj 19,18-20.
20 Por. 1 Krl 8,27.
21 Por. Iz 65,17; 2 P 3,13; Ap 21,1-22,5.
22 Por. 1 Tes 4,17; J 14,3; 1 P 1,4.
23 Por. S. Anselmo, Proslogion, 1: PL 158, 226.
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W ostatniej strofie autor dotyka kwestii �mierci, która przychodzi niczym
sen. �mieræ jawi siê jako co� naturalnego, jako integralna czê�æ ludzkiej egzy-
stencji, podobnie jak sen. Podmiot liryczny wspomina o �nie �mierci bez
trwogi, poniewa¿ wierzy, ¿e po nim nast¹pi przebudzenie do ¿ycia wiecznego
� zmartwychwstanie. �mieræ nie jest kresem wszystkiego, ale pewnym eta-
pem w drodze do Boga. Podmiot liryczny wspomina o niej, aby tym bardziej
podkre�liæ, jak wa¿ny jest ka¿dy dzieñ w ¿yciu cz³owieka, który ¿yje po to,
by Boga chwaliæ. Jest to dar a zarazem obowi¹zek dla tych, którzy jeszcze
nie zostali dotkniêci snem �mierci. Stanowi okazjê, która jutro mo¿e siê ju¿
nie powtórzyæ.

2.3. Pie�ñ wieczorna

Pie�ñ wieczorna Franciszka Karpiñskiego, rozpowszechniona pod tytu-
³em Wszystkie nasze dzienne sprawy, zosta³a skomponowana w formie
modlitwy na zakoñczenie dnia skierowanej do Boga. Podmiot liryczny w obli-
czu nadchodz¹cej nocy i snu, który czêsto w Biblii jest symbolem �mierci,
ofiaruje wszystko sprawiedliwemu Bogu i przynosi w darze to, co stanowi
jego ¿ycie, a jednocze�nie prosi o Jego opiekê. Czyni to bez strachu i lêku,
lecz z drugiej strony wyczuwa siê pewien niepokój co do w³asnych si³, o czym
�wiadcz¹ pro�by kierowane do Boga: o ratunek, o odwrócenie nocnych
przygód, obronê przed wszelk¹ szkod¹, o wiekuist¹ pieczê. Ma siê wra-
¿enie, jakby spoczynek, do którego przygotowuje siê podmiot liryczny, mia³
byæ wiecznym spoczynkiem, albowiem dokonuje siê wobec nocy i ciemno�ci,
które mog¹ z sob¹ przynie�æ kres doczesnego ¿ycia. Ciemno�æ jest symbolem
�mierci, pod os³on¹ nocy uaktywniaj¹ siê si³y z³a, dokonuje siê najwiêcej
grabie¿y, napadów, rozbojów. W ciemno�ci kolory trac¹ swoj¹ wyrazisto�æ,
zacieraj¹ siê kszta³ty, zamiera ¿ycie. Ciemno�æ symbolizuje królestwo szatana
i grzechu. Znamienne, ¿e w opisie Ostatniej Wieczerzy w Ewangelii wed³ug
�w. Jana, ewangelista pisz¹c o zdradzie Judasza, gdy ten opu�ci³ Wieczernik,
dodaje szczegó³: A by³a noc24, który niejako potêguje grozê sytuacji i w pe-
wien sposób wyja�nia, dlaczego ta zbrodnia mog³a siê dokonaæ, dlaczego
Judasz móg³ siê dopu�ciæ zdrady, dlaczego uleg³ pokusie. Sam Pan Jezus
w momencie pojmania w Ogrodzie Oliwnym zwraca siê do maj¹cych Go
aresztowaæ ludzi s³owami: oto wasza godzina i panowanie ciemno�ci25.
Ciemno�æ to przeciwieñstwo �wiat³o�ci, która jest królestwem Chrystusa.
Jego dzie³o zbawcze polega na wyrwaniu cz³owieka z ciemno�ci grzechu
i �mierci. Temat �wiat³o�ci obecny jest zw³aszcza w listach �w. Paw³a:

24 J 13,30.
25 £k 22,53.
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Niegdy� byli�cie ciemno�ci¹, lecz teraz jeste�cie �wiat³o�ci¹ w Panu, postê-
pujcie wiêc jak dzieci �wiat³o�ci26.

Ale wy bracia nie jeste�cie w ciemno�ciach, aby ów dzieñ mia³ zaskoczyæ was
jak z³odziej. Wszyscy jeste�my synami �wiat³o�ci i synami dnia27.

Z rado�ci¹ dziêkujcie Ojcu, który was uzdolni³ do uczestnictwa w dziale �wiê-
tych w �wiat³o�ci. On to uwolni³ nas spod w³adzy ciemno�ci i przeniós³ do
królestwa swego umi³owanego Syna, w którym mamy odkupienie � odpuszcze-
nie grzechów28.

Ciemno�æ sprawia wra¿enie, ¿e zamiera ca³y �wiat. Cz³owiek tak¿e �pi,
a sen jest jakby ma³¹ �mierci¹. Podmiot liryczny obawia siê nie tyle samego
snu, ile �mierci, która mo¿e przyj�æ podczas jego trwania. W tym kontek�cie
rodzi siê pytanie, czym tak naprawdê jest �mieræ? Najczê�ciej okre�la siê j¹
jako od³¹czenie duszy od cia³a, czyli jako przej�cie ludzkiego nie�miertelnego
�ja� do nowej formy istnienia. Tak uczy Katechizm Ko�cio³a Katolickiego,
stwierdzaj¹c:

W �mierci, bêd¹cej rozdzieleniem duszy i cia³a, cia³o cz³owieka ulega zniszczeniu,
podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem, chocia¿ trwa w oczekiwaniu
na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym cia³em (KKK 997).

Podmiot liryczny przygotowuj¹c siê do snu i nocy, prosi, aby ten niebez-
pieczny moment, kiedy cz³owiek pogr¹¿a siê we �nie i ciemno�ciach, w którym
mog¹ siê wydarzyæ nocne przygody, sta³ siê równie¿ czasem chwalenia
Boga. Owe s³owa s¹ niczym dalekie echo my�li �w. Paw³a, wyra¿onych
w Pierwszym Li�cie do Koryntian: Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokol-
wiek innego czynicie, wszystko na chwa³ê Bo¿¹ czyñcie (10,31). W tej
modlitwie nie widaæ strachu ani trwogi, poniewa¿ podmiot liryczny czuje siê
otoczony opiek¹ Boskiej Opatrzno�ci i wierzy w sprawiedliwo�æ Bo¿ych
wyroków, choæ jednocze�nie jest �wiadom w³asnej s³abo�ci, dlatego prosi
o pomoc. Bardzo czêsto w chrze�cijañskiej ikonografii Bo¿a Opatrzno�æ wy-
obra¿ana jest poprzez oko umieszczone w trójk¹cie. St¹d te¿ zapewne ten
antropomorfizm: twoje oczy obrócone. Nawet w ciemno�ciach, które s¹ miej-
scem panowania z³ych si³, Ojciec Niebieski nie przestaje troszczyæ siê o cz³o-
wieka. Wszechmoc i potêga Bo¿a s¹ silniejsze od z³a i �mierci, silniejsze od
grzechu. U mistyków noc to tak¿e symbol uprzywilejowanego spotkania
z Bogiem. Noc ciemna � o której pisa³ �w. Jan od Krzy¿a (1542�1591) �
jest szczególnym prze¿yciem, które dokonuje oczyszczenia duszy od ziemskich
przywi¹zañ poprzez rozliczne próby i do�wiadczenia. �wiêty Jan rozró¿nia³

26 Ef 5,6.
27 1 Tes 5,4-6.
28 Kol 1,12-14.
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noc ciemn¹ zmys³ów, która os³abia³a przywi¹zanie do dóbr zmys³owych, i noc
ciemn¹ duchow¹, która odrywa³a duszê od pocieszeñ natury duchowej. Bóg
jest zarazem sprawiedliwym Sêdzi¹, który za dobre wynagradza, a za z³e
ka¿e, lecz tak¿e i Stró¿em, który wychodzi naprzeciw ludzkiej niedo³ê¿no�ci,
oczekuj¹cej Jego ratunku.

3. Zakoñczenie i pewne uwagi pastoralne

Zawsze moje zdziwienie budzi³ fenomen popularno�ci zagranicznych
grup muzycznych w naszym kraju i ich utworów w�ród polskiej publiczno�ci,
która czêsto nie tylko nie rozumia³a tekstów piosenek, ale nawet znaczenia
obcojêzycznych nazw zespo³ów. Zreszt¹ ten fenomen jest charakterystyczny
nie tylko dla kultury masowej w Polsce, ale równie¿ w innych krajach. Jeszcze
wiêksze zdziwienie budzi sytuacja, kiedy polscy wykonawcy do polskiej
publiczno�ci �piewali w jêzyku obcym. A kiedy udawali siê na zagraniczne
wystêpy, zazwyczaj �piewali w jêzyku zrozumia³ym dla tamtejszych odbior-
ców. Byæ mo¿e przyczyna tego tkwi w skupianiu siê bardziej nad doznaniami
estetycznymi ni¿ intelektualnymi. Analogiczne zjawisko mo¿e zachodziæ
i w przypadku muzyki sakralnej, kiedy dla wiernych nie tyle licz¹ siê przekazy-
wane tre�ci, co uczucia estetyczne czy sentymentalne, jakie okre�lone utwory
wywo³uj¹. Co samo w sobie nie jest niczym nagannym, natomiast problem
pojawia siê w momencie, gdy muzyka zatrzymuje siê na tym poziome, trac¹c
swój s³u¿ebny charakter wobec wiary. Klasycznym przyk³adem podobnej sy-
tuacji mog¹ byæ kolêdy, które w Polsce bardzo czêsto wykonywane s¹ poza
kontekstem religijnym. Nawet wielu ludzi niewierz¹cych przyznaje, ¿e lubi je
s³uchaæ i �piewaæ, poniewa¿ wytwarzaj¹ one niepowtarzalny nastrój, nazy-
wany czêsto w kulturze popularnej magi¹ �wi¹t, gdzie ju¿ samo po³¹czenie
tego, co ��wiête� z tym, co �magiczne� wywo³uje do�æ szokuj¹cy dysonans.
Niestety, od jakiego� czasu widzimy tendencje w kulturze masowej do pozba-
wienia �wi¹t ich chrze�cijañskiego charakteru i zredukowania do sentymen-
talnego czasu rozrywki i wypoczynku. W miejscach publicznych, w �rodkach
masowego przekazu coraz czê�ciej znikaj¹ elementy chrze�cijañskie, które
jasno wskazywa³aby, o jakiego rodzaju �wiêta chodzi. Zamiast �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia lub �wi¹t Wielkiej Nocy u¿ywa siê krótkiego sformu³owania
�wiêta, a same ¿yczenia w swojej tre�ci, które kr¹¿¹ w przestrzeni publicznej,
równie dobrze mog³yby byæ skierowane z okazji ¿ydowskiej Hanukki, muzu³-
mañskiego Ramadanu czy hinduskiego Diwali.

W tym kontek�cie, jako pastoralny postulat, jawi siê sugestia, a¿eby tre�æ
pie�ni �piewanych podczas liturgii stawa³a siê tak¿e przedmiotem rozwa¿añ
podczas kazañ czy katechezy. Nale¿a³oby równie¿ zachêciæ samych wiernych
do refleksji nad �piewanymi tekstami. Tematy z niektórych pie�ni, b¹d� te¿
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osoby lub wydarzenia w nich zawarte, mog¹ byæ wspania³ym punktem
wyj�cia do poszukiwañ biblijnych i teologicznych, tak jak to zosta³o przedsta-
wione w powy¿szej analizie pie�ni, oczywi�cie przy zachowaniu zasady muta-
tis mutandis. Zasygnalizowana religijna twórczo�æ Franciszka Karpiñskiego
mo¿e te¿ s³u¿yæ jako pewien wzór dla wspó³czesnych twórców pie�ni reli-
gijnych. Utwory Karpiñskiego pokazuj¹, ¿e mo¿na mówiæ o sprawach skom-
plikowanych w sposób prosty, zrozumia³y, a jednocze�nie piêkny.

Wczesnochrze�cijañska zasada lex orandi, lex credendi równie¿ powin-
na odnosiæ siê do pie�ni �piewanych podczas liturgii. Przedstawione powy¿ej
trzy pie�ni Franciszka Karpiñskiego s¹ przyk³adem, jak g³êbokie prawdy
wiary mog¹ znale�æ swój poetycki wyraz w atrakcyjnej formie.

�piew ko�cielny jako s³u¿ba Panu Bogu jest uwielbieniem Ojca Niebie-
skiego za Jego dary, przede wszystkim za� za Jego mi³o�æ, która najpe³niej
wyrazi³a siê w ofierze umi³owanego Syna. Chocia¿ Bóg nie jest do koñca po-
znawalny, to jednak w swojej dobroci objawi³ siê cz³owiekowi, a najpe³niej
w Jezusie Chrystusie. Cz³owiek przez wiarê odpowiada na Bo¿¹ inicjatywê
objawienia. Wierzy w to, co Stwórca objawi³, a Ko�ció³ do wierzenia podaje.
Cz³owiek oddaje cze�æ i uwielbienie Panu Bogu przez uczestnictwo w liturgii,
której integraln¹ czê�ci¹ jest �piew29, gdzie niezmiernie wa¿na jest tre�æ �pie-
wanych pie�ni. Dlatego tak wielk¹ warto�æ a¿ do dzisiaj maj¹ liturgiczne pie�ni
Franciszka Karpiñskiego.

Funkcja muzyki ko�cielnej i �piewu, jako s³u¿ba wobec innych czcicieli
Boga, w szczególny sposób ujawni³a siê we wspomnianych utworach Kar-
piñskiego ze wzglêdu na ich g³êboko teologiczny charakter i warto�æ kateche-
tyczn¹. Mog¹ one byæ doskona³¹ pomoc¹, aby g³êbiej wej�æ w misteria
sprawowane podczas liturgii.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e religijna twórczo�æ Franciszka Kar-
piñskiego s³u¿y ca³emu Ko�cio³owi do chwili obecnej.

29 Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykañ-
skim II, nr 4: Muzyka, a zw³aszcza �piew, jest nie tylko ozdob¹ uroczystej liturgii, ale
jest jej integraln¹ czê�ci¹, Dlatego nale¿y pilnie zabiegaæ o to, by czynno�ci liturgiczne
w miarê mo¿liwo�ci by³y odprawiane ze �piewem, uwzglêdniaj¹c równocze�nie podzia³
funkcji miêdzy ró¿ne osoby (MS 5). �piew bowiem sprzyja zjednoczeniu zgromadzo-
nych i otwiera ich dusze na tajemnice roku liturgicznego (WOMR 25). Dlatego te¿,
je¿eli nie zachodzi uzasadniona przeszkoda, czê�ci przeznaczone do �piewu z za³o¿enia,
powinny byæ rzeczywi�cie �piewane z uwzglêdnieniem rodzaju formy, których domaga
siê ich charakter (MS 6).
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Riassunto

ALCUNI CANTI RELIGIOSI DI FRANCISZEK KARPIÑSKI

COME UN ESEMPIO DELLA MUSICA SACRA AL SERVIZIO DELLA FEDE

L�autore cerca di presentare con esempio di tre canzoni: Canzone sulla nascita
del Signore, Canzone mattutina e Canzone serale del poeta polacco Franciszek
Karpiñski (1741�1841), l�importanza della musica sacra nel processo di espressione
della fede e della crescita nei fedeli. Come introduzione, viene presentato il Discorso
del Santo Padre Benedetto XVI, pronunciato all�udienza ai Pueri cantores convenuti
a Roma per celebrare il loro XXXVI Congresso internazionale. Sulla base del citato
discorso, è stata individuata la triplice funzione della musica sacra: come servizio
a Dio, servizio agli altri adoratori e un servizio a tutta la Chiesa. Successivamente, viene
brevemente presentata la persona del poeta Franciszek Karpiñski, che nella lettera-
tura polacca dell�epoca dell�Illuminismo era rappresentante della corrente senti-
mentale e praticamente unico poeta religioso di quell�epoca. Franciszek Karpiñski
ha dedicato molte delle sue opere ai temi religiosi, di queste molti canti sono popolari
fino ad aggi.

Poi, le tre canzoni sopramenzionate sono state analizzate sotto il profilo teologico
e biblico e sono stati individuati i principali temi teologici in esse presenti.

Nella conclusione l�autore dell�articolo propone che il contenuto dei canti liturgici
dovrebbe essere anche un tema per le prediche e per la catechesi. Nella musica sacra
non ci si può limitare soltanto sull�aspetto estetico dei canti religiosi, ma essa deve
essere al servizio della fede. Da un lato deve esprimerla e da un altro lato deve farla
crescere. Un esempio riuscito di tale obbiettivo sono i canti religiosi di Franciszek
Karpiñski, che possono servire anche come un modello per artisti contemporanei
nella composizione dei nuovi canti liturgici, come in maniera bella e allo stesso tempo
semplice, esprimere le cose complicate.
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w Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotycz¹cych ekumenizmu,
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papieskiej dyplomacji, �Studia Sandomierskie� 15 (2008), z. 4, s. 75�94. Reskrypt
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