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HYMNY W OFICJUM ZA ZMARŁYCH
PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II

Ofi cjum za zmarłych, zwane przed reformą liturgiczną Soboru Watykańskiego 
II Offi  cium defunctorum, nie należało do ofi cjum głównego Liturgii godzin, ale do 
tzw. wotywnego, inaczej dodatkowego, które wykształciło się w wyniku rozwoju 
historycznego. Występowało ono obok dwóch innych ofi cjów wotywnych: ofi -
cjum NMP (tzw. Offi  cium parvum) oraz do Krzyża świętego, które były związane 
z sanktuariami lub ołtarzami1. Offi  cium defunctorum narodziło się w Galii, albo 
ok. 780 r., co można wywnioskować z kodeksu Sangall. 349 (Ordo XVI Andrieu), 
albo ok. roku 800 w Galii południowej, na co wskazuje rytuał Angilberta z St. 
Riquier, w którym podano ścisłe instrukcje co do jego sprawowania2. Początkowo 
powstały Vesperas i Laudes, potem w  IX w. dołączono Matutinum. W średnio-
wieczu ofi cjum to rozwinęło się szczególnie w środowiskach klasztornych. Stało 
się ono codziennym dodatkiem do ofi cjum zasadniczego. Często posługiwano 
się nim w modlitwie za zmarłych, by w ten sposób udzielać pomocy duchowej 
umierającym przez nocne czuwania lub podczas wspominania zmarłych według 
zwyczaju, jaki się wykształcił: w 3, 7 i 30 dniu po śmierci lub pogrzebie zmarłego 
oraz w kolejną rocznicę. W XI w. w Cluny rozpowszechnił się też odrębny dzień 
Wspomnienia wszystkich zmarłych3.

W ciągu dziejów Offi  cium defunctorum przechodziło wiele zmian w swojej bu-
dowie. Były one wynikiem reform, które dotyczyły całego brewiarza. Najbardziej 
zasadnicze to reformy Liturgii godzin w XVI w. oraz odnowa po Tridentinum4. 
Kolejne pomniejsze transformacje Offi  cium Divinum wprowadzali papieże w XX 
w.: Pius X w 1911 r. (bulla Divino affl  atu); Pius XII w 1945 r. (motu proprio In qu-
otidianis precibus, a także jego wypowiedzi w encyklice Mediator Dei z 20.11.1947 

1  Hasło : Liturgia Godzin, w: B. Nadolski , Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 759; Hasło : Of-
fi cium parvum Beatæ Mariæ Virginis, w: B. Nadolski , Leksykon liturgii, s. 1084.

2  L. Kałużyński , Offi  cium Defunctorum Romanum. Genesis et evolutio eius uti offi  cii votivi 
superadditi, Buenos Aires 1972, s. 108.

3  Ofi cjum za zmarłych, w: Leksykon liturgii, s. 1086.
4  E. Mateja , Powstanie Brewiarza Rzymskiego i próby jego reformy do papieża Piusa X, w: H. J. 

S obeczko (red.), Mirabile laudis canticum. Liturgia Godzin: Dzieje i teologia, Opole 2008, s. 91-99.
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r.); Jan XXIII (motu proprio Rubricarum instructum)5. Zawsze jednak w tych re-
formach Offi  cium defunctorum pozostawało nietknięte w swej oryginalnej struk-
turze. Jedną z jego charakterystycznych cech, wskazującą na starożytne pochodze-
nie tego wotywnego ofi cjum, był brak hymnów. Powszechnie wiadomo, że hymny 
nigdy nie występowały w  starożytnym Antyfonarzu Rzymskim6. Rzym bardzo 
sceptycznie odnosił się do praktyki wprowadzania ich do swojej liturgii i dopie-
ro od XI-XII w. stopniowo zaczął je przejmować pod wpływem benedyktyńskie-
go ofi cjum monastycznego. Pomimo tej tendencji zostały zachowane w ksigach 
rzymskich dwa ofi cja ze starożytną strukturą, czyli bez hymnu: za zmarłych 
i ofi cjum w Triduum Sacrum7. W Laudes, Vesperas i Completorium pozostałych 
ofi cjów hymn poprzedzał antyfonę do odpowiedniego kantyku ewangelicznego: 
Benedictus, Magnifi cat czy Nunc dimittis8.

Ta wielowiekowa tradycja została przerwana dopiero przez reformę liturgiczną 
Soboru Watykańskiego II, zarówno jeśli chodzi o zmianę miejsca hymnu w struk-
turze godzin brewiarzowych, jak i dodanie hymnów do ofi cjów, które nigdy wcze-
śniej ich nie posiadały: Offi  cium defunctorum oraz ofi cjum Triduum Paschale. Te 
i inne zmiany zostały wprowadzone w imię założeń, wypracowanych i przyjętych 
przez Radę do Wykonania Konstytucji o liturgii świętej. Owocem pracy tej komi-
sji była nowa Liturgia Horarum9. Jednym z priorytetów reformy, które wpłynęły 
w zasadniczy sposób na hymny w Liturgii godzin była idea ujednolicenia struk-
tury wszystkich godzin10. Odtąd, w imię tej zasady, zrezygnowano z wyróżniania 
struktury jakiegokolwiek ofi cjum przez dodatkowe elementy lub ich brak. Pierw-
szy raz w historii Offi  cium defunctorum zostało poddane tak daleko idącym zmia-
nom, m.in. jego poszczególne godziny liturgiczne wyposażono we własne hymny, 
które musiały być utworzone zupełnie od początku. W naszym artykule dokona-
my ich tekstowej i muzycznej analizy. Oczywiście, po zaprezentowaniu tekstów 
źródłowych w języku łacińskim, skoncentrujemy się na ich przekładach w języ-
ku polskim, bowiem, jak wiadomo, jednym z  założeń soborowej reformy było 
upowszechnienie Liturgii godzin poprzez wprowadzenie języków narodowych. 
Nowe Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin (OWLG) opublikowano na po-
czątku 1971 r. i z rozpoczęciem Adwentu weszło ono w życie. Konferencjom Epi-
skopatów poszczególnych krajów zlecono przygotowanie tłumaczeń w językach 

5  A. Krzystek, Breviarium Romanum w planach generalnej reformy liturgicznej papieża Piusa 
XII, w: H. J. S obeczko (red.), Mirabile laudis canticum. Liturgia Godzin: Dzieje i teologia, Opole 
2008, s. 101 oraz Liturgia Godzin, s. 770-771.

6  W. Apel , Gregorian Chant, Bloomington 1958, s. 503.
7  Por. L. Dobszay, Th e Bugnini-Liturgy and the Reform of the Reform, Front Royal VA 2003, s. 

15.
8  Zob. Tamże, s. 15-16. Autor podaje ciekawą interpretację właśnie takiego, a nie innego umiejs-

cowienia hymnów w strukturze godzin liturgicznych. Ze względu na to, że w nasz artykuł podejmuje 
inne zagadnienie, nie rozwijamy szerzej tego tematu.

9  Krzystek, Breviarium Romanum, s. 101.
10  Liturgia Godzin, s. 771.
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narodowych. Przekład polski ukazał się w  latach 1982-198811. W drugiej części 
artykułu przedstawimy i zanalizujemy wybrane kompozycje muzyczne powstałe 
do hymnów Ofi cjum za zmarłych po Soborze Watykańskim II.

. Teksty

Księgą źródłową, w której po raz pierwszy zostały zamieszczone teksty hym-
nów w  Offi  cium defunctorum była oczywiście Liturgia Horarum (dalej Lhor12). 
Ich autorem jest A. Lentini13. Hymn nieszporny został także wydrukowany 
wraz z własną melodią w Antiphonale romanum II (dalej AR14), które tak 
naprawdę jest tylko częścią AR, stanowiąc Vesperale, ponieważ zawiera 
jedynie teksty i melodie Nieszporów wszystkich niedziel i świąt liturgicz-
nych w ciągu roku. Na końcu tej księgi zamieszczono także jedyne ofi cjum 
wotywne, a mianowicie Offi  cium defunctorum.

Wszystkie hymny Ofi cjum za zmarłych zostały przetłumaczone na ję-
zyk polski przez P. Galińskiego i  wydrukowane w  Liturgii godzin (dalej LG15). 
Wcześniej jeszcze hymny na Jutrznię i Nieszpory z  jego tłumaczeniem znalazły 
się w ofi cjalnej edycji Obrzędów pogrzebu16 (dalej OP117, OP218, OP319). Oprócz 
tych, zamieszczonych w księgach liturgicznych, ukazały się również inne wydania 
hymnów Ofi cjum za zmarłych (niektóre także w innych tłumaczeniach). Zawie-
rają je śpiewniki lub modlitewniki autorstwa: S. Ziemiańskiego (dalej WP20), K. 
Gałuszki (dalej UP121 i  UP222) czy A. Skwierczyńskiego (dalej MZ23). Niektóre 
wydawnictwa diecezjalne czy też indywidualni autorzy wydali opracowania mu-

11  Tamże. s. 771.
12  Dla potrzeb tego artykułu zostało wykorzystane wydanie: Liturgia Horarum iuxta ritum roma-

num, t. I, II, III, IV, Typis Polyglottis Vaticanis 1977.
13  Ofi cjum za zmarłych, s. 1086.
14  Antiphonale romanum in canto gregoriano ad exemplar Ordinis cantus Offi  cii dispositum, II ad 

Vesperas in dominicis et festis, Solesmis 2009.
15  Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. I, II, III, IV, Poznań 1982-2006.
16  W analizie tekstów wzięliśmy pod uwagę wszystkie wydania tej księgi, ponieważ występują 

w nich drobne różnice tekstowe.
17  Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1977.
18  Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1978.
19  Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. II uzupełnione, Katowice 

1991.
20  J. Ł aś , S. Z iemiański , Wysławiajmy Pana. Zbiór nowych pieśni kościelnych z towarzyszeniem 

organów, Kraków 1978. Istnieje jeszcze wydanie tego śpiewnika z 2005 r., które jest dokładnym pow-
ieleniem wydania poprzedniego, z którego korzystamy w naszym artykule.

21  K. Gałuszka (zebr. i opr.), Uwielbiajmy Pana. Śpiewy Liturgii Godzin. Hymny, Kraków 1987.
22  K. Gałuszka (zebr. i  opr.), Uwielbiajmy Pana. Śpiewy Liturgii Godzin. Hymny. Wydanie 

z harmonizacją, t. V, Wspólne o świętych i za zmarłych, Kraków 1990.
23  A. Skwierczyński  (wybór i opr.), Modlitwy za zmarłych, wyd. II uzupełnione, Warszawa 

2008.
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zyczne śpiewów stosowanych w czasie pogrzebu, wśród których znalazły się także 
Jutrznia i Nieszpory za zmarłych ze swoimi hymnami24. Dla przykładu możemy tu 
wymienić: Obrzędy pogrzebu A. Poziorskiego25, Pogrzeb chrześcijański. Pomoce li-
turgiczne dla organistów wydane w Krakowie26 czy śpiewnik Tobie Panie zaufałem 
H. Chamskiego27. Ponieważ jednak były to jedynie przedruki tekstów i melodii 
zawartych w OP1, OP2 lub OP3, nie poddajemy ich odrębnej analizie. Hymny 
Ofi cjum za zmarłych ukazały się wraz z  oryginalnymi melodiami także w  pol-
skim przekładzie Antyfonarza Monastycznego28 (dalej AM), który jest przykładem 
obecnej w polskim Kościele tradycji zakonnej, w tym przypadku tradycji bene-
dyktyńskiej. W 1972 r. na polecenie ks. prymasa S. Wyszyńskiego ukazało się tak-
że wydanie skróconej wersji Liturgii godzin pt. Liturgiczna modlitwa dnia, prze-
znaczone do użytku zakonników29. W miejsce hymnów zaproponowano w nim 3 
pieśni, stąd w naszych analizach nie bierzemy tego wydania pod uwagę. Również 
ks. W. Danielski przygotował tłumaczenie na język polski Offi  cium defunctorum 
do użytku Ruchu Światło-Życie30, jednak zamiast hymnów własnych także zasu-
gerował zastosowanie pieśni, stąd również to opracowanie nie zostało objęte na-
szymi badaniami.

Z pewnością w  literaturze można by się doszukać jeszcze wielu innych pol-
skich przekładów hymnów Ofi cjum za zmarłych. Z uwagi na to, że artykuł podej-
muje zagadnienia muzykologiczne, a nie językoznawcze, przedmiotem naszych 
badań stały się jedynie wydania ksiąg liturgicznych oraz inne źródła zawierające 
melodie do tych tłumaczeń. Zaprezentujemy je zgodnie z kolejnością, w jakiej wy-
stępują w LG.

.. Hymny Godziny czyta.

Oryginalna wersja hymnu przeznaczonego na Godzinę czytań Offi  cium de-
functorum brzmi następująco31:

24  Z pewnością takich wydawnictw było wiele, nie jesteśmy w stanie w naszym artykule podać 
pełnej ich liczby, jedynie nadmieniamy, że takie istnieją i podajemy kilka ich przykładów.

25  Poziorski  A. (opr. organowe), Obrzędy pogrzebu, (brak miejsca i roku wydania).
26  Pogrzeb chrześcijański. Pomoce liturgiczne dla organistów, Kraków 2001.
27  H. Chamski  (opr.), Tobie Panie zaufałem. Pogrzeb chrześcijański, Płock 2005.
28  Antyfonarz Monastyczny, Tyniec 1988, s. 922.
29  S. Kazimierczak (opr.), Liturgiczna modlitwa dnia, Poznań 1972.
30  Ks. Danielski przetłumaczył Jutrznię i Nieszpory przeznaczone na 2 XI, czyli Wspomnienie 

Wszystkich Wiernych Zmarłych. Tekst tego tłumaczenia znajduje się w formie maszynopisu w Bib-
liotece Centralnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie w Lublinie.

31  Lhor (w  odniesieniu do tego źródła nie podajemy szczegółowo numerów stron, ponieważ 
w różnych tomach Lhor Offi  cium defunctorum znajduje się na innych stronach).
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1.  Qui vivis ante sæcula
 vitæque fons es unicus,
 nos, Deus, morti obnoxios
 culpæque reos aspice.

2.  Peccanti, Pater, homini
 pœnam sanxisti interitum,
 ut, pulvis datus pulveri,
 se subderet piaculum.

3.  Vitale sed spiraculum
 quod indidisti providus,
 æternitatis permanet
 germen immarcescibile.

4.  Hæc spes, hoc est solacium:
 revirescemus, Domine,
 primusque resurgentium
 ad te nos Christus rapiet.

Pro uno defuncto:
5.  Hoc vitæ regno perfrui
 defunctum præsta famulum,
 quem Christi fi des imbuit,
 quem almus unxit Spiritus.

Pro una defuncta:
5.  Hoc vitæ regno perfrui
 defunctam præsta famulam,
 quam Christi fi des imbuit,
 quam almus unxit Spiritus.

Pro pluribus:
5.  Hoc vitæ regno perfrui
 da fratres in te mortuos,
 quos Christi fi des imbuit,
 quos almus unxit Spiritus. 

6.  Hoc regnum nobis propera
 e terris cum cesserimus,
 ut concinamus omnium
 te fi nem, te principium. Amen.

Hymn ten został przetłumaczony na język polski przez dwóch autorów: P. Ga-
lińskiego oraz S. Ziemiańskiego. W tab. 1 przedstawiono oba tłumaczenia i okre-
ślono źródła, w których one występują:
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Tab. 1. Przekłady hymnu Qui vivis na język polski.
32 33 34 35

Przekład P. Galińskiego Przekład S. Ziemiańskiego

LG32, UP1, UP233, AM34 WP35

1. Boże, jesteś ponad czasem,
W Tobie tylko źródło życia,
Wejrzyj na nas, ludzi grzesznych
I podległych prawu śmierci.

2. Śmierć ustanowiłeś karą
Dla człowieka upadłego,
Aby proch, co w proch powraca,
Przez nią mógł przebłagać Ciebie.

3. Z Twojej woli jednak, Ojcze,
Winno przetrwać tchnienie życia
Jako ziarno niezniszczalne,
Które znakiem jest wieczności.

4. W Tobie ufność pokładamy,
Że do życia nas przywrócisz,
I wydźwignie nas ku Tobie
Chrystus, pierwszy zmartwychwstały.

5. Wszystkich, co zasnęli w Tobie,
Wprowadź do królestwa swego,
Jezus bowiem dał im wiarę,
A Najświętszy Duch namaścił. Amen.

1. Boże żyjący w wieczności bez końca,
Tyś źródłem życia jedynym,
Na nas śmiertelnych spójrz Ty, nasz Obrońca
I odpuść nam grzesznym winy.

2. Ojcze, Tyś ludziom zuchwale grzeszącym
Śmierć jako karę zgotował,
Aby proch ludzki, gdy z prochem się złączy,
Za grzech swój odpokutował.

3. Lecz mimo śmierci nie wszystko w nas ginie,
Życie swe tchnąłeś w nas, Panie,
Choć się rozpadnie śmiertelne naczynie,
Ziarno wieczności zostanie.

4. Stąd nasza ufność i radość wytryska,
Że odrodzimy się w niebie,
Tam Pan nasz Chrystus, co pierwszy zmartwychwstał,
Nas poprowadzi do Ciebie.

5. Spraw, Boże Ojcze, by szczęścia zaznali
W królestwie życia wiecznego
Zmarli, co w wierze Chrystusa wytrwali
I w łasce Ducha Świętego. Amen.

Z zestawienia wersji oryginalnej hymnu Qui vivis z jego tłumaczeniem na język 
polski autorstwa P. Galińskiego wynika, że tłumacz doskonale zachował strukturę 
łacińskiego wzorca: strofy złożone z czterech ośmiosylabowych wersów – typowy 
hymn ambrozjański. Zmienił jednak ilość zwrotek. W oryginale bowiem istnieje 
6 zwrotek z  dostosowaniem tekstu 5. zwrotki dla jednego zmarłego lub jednej 
zmarłej, lub wielu zmarłych. P. Galiński pominął tę zwrotkę w swoim przekładzie, 
przechodząc od razu do zwrotki 6. W ten sposób powstał hymn pięciozwrotkowy.

Natomiast S. Ziemiański zaproponował w  swoim przekładzie zupełnie inną 
strukturę tego hymnu. Biorąc po uwagę ilość sylab, strukturę zwrotek w tej wersji 
tłumaczenia możemy przedstawić za pomocą schematu: 11+8+11+8; zaś zastoso-
wane rymy są parzyste: a b a b. W tej wersji hymnu również została ograniczona 

32 W odniesieniu do tego źródła nie podajemy numeru stron, ponieważ w różnych tomach LG 
Ofi cjum za zmarłych znajduje się na różnych stronach.

33  UP1, s. 327; UP2, s. 464. 
34  AM, s. 919.
35 WP, s. 168.
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ilość zwrotek z 6. do 5. z pominięciem 5. zwrotki oryginału łacińskiego. Ogromną 
zaletą przekładu S. Ziemiańskiego jest piękny poetycki język – cecha niezwykle 
istotna w odniesieniu do utworów literackich, jakimi są liturgiczne hymny.

Interesującym jest fakt, że w polskim wydaniu LG został wydrukowany jeszcze 
jeden hymn, którego nie ma w oryginale łacińskim tej księgi, a który został dopusz-
czony do użytku jako fakultatywny. Posiada on dwie wersje tekstowe: w odniesieniu 
do jednego zmarłego brata oraz jednej zmarłej siostry, zatem nie może być użyty w mo-
dlitwie za wielu wiernych zmarłych. Najprawdopodobniej stworzył go P. Galiński:

1. Zmiłuj się, Boże, nad naszym bratem36,
 Którego droga dobiegła kresu37;
 Dziś oto stoi przed Twoim tronem
 Na sąd czekając.

2. Nie ma niczego na swą obronę
 Prócz krwi Chrystusa i Jego męki,
 Która przyniosła całemu światu
 Obmycie z grzechów.

3. Wspomnij, o Panie, że go38 stworzyłeś,
 By stał się wiernym obrazem Twoim39,
 Dałeś mu40 życie i miłowałeś
 Jak własne dziecko.

4. Przeważ na szali sprawiedliwości
 Przewinę ludzką cierpieniem Syna;
 Okaż swą litość i miłosierdzie
 Zmarłemu bratu41.

5. Ty, który dajesz nadzieję wiernym
 Powstania z martwych ze Zbawicielem,
 Bądź pochwalony przez śmierć i życie,
 Najlepszy Ojcze. Amen.

Hymn ten występuje jedynie w LG, UP1, UP242. Jest zbudowany z 5. cztero-
wersowych zwrotek o strukturze sylabicznej: 10+10+10+5. Tekst hymnu wyraża 
bezpośrednią prośbę zanoszoną do Boga o zbawienie konkretnie jednego brata 
lub jednej siostry, a więc może być stosowany w modlitwie wspólnoty chrześcijań-
skiej po śmierci lub w rocznicę śmierci jednego z jej członków.

36  W hymnie o jednej zmarłej siostrze w tym miejscu jest tekst: naszą siostrą.
37  W hymnie o jednej zmarłej siostrze ten werset brzmi: Bo już jej droga dobiegła kresu.
38  W hymnie o jednej zmarłej siostrze w tym miejscu jest tekst: ją.
39  W hymnie o jednej zmarłej siostrze ten werset brzmi: By wiernym była obrazem Twoim.
40  W hymnie o jednej zmarłej siostrze w tym miejscu jest tekst: jej.
41  W hymnie o jednej zmarłej siostrze w tym miejscu jest tekst: Tej zmarłej siostrze.
42  UP1, s. 327-328; UP2, s. 464-465.
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.. Hymny Jutrzni
Lhor podaje następujący tekst hymnu na Jutrznię w Offi  cium defunctorum:

1. Spes, Christe, nostræ veniæ,
 tu vita, resurrectio;
 ad te sunt corda et oculi
 cum mortis dolor ingruit.

2. Tu quoque mortis tædia
 passus dirosque stimulos,
 Patri, inclinato capite,
 mitis dedisti spiritum.

3. Vere nostros excipiens
 languores, pastor miserens,
 tecum donasti compati
 Patrisque in sinu commori.

4. Apertis pendens bracchiis,
 in cor transfi xum pertrahis
 quos morituros aggravat
 morbus vel mæror anxius.

5. Qui portis fractis inferi
 victor pandisti cælicas,
 nos nunc dolentes erige,
 post obitum vivifi ca.

Pro uno defuncto:
6. Sed et qui frater corpore
 nunc dormit pacis requie,
 iam te beante vigilet
 tibique laudes referat. Amen.

Pro una defuncta:
6. Sed et quæ soror corpore
 nunc dormit pacis requie,
 iam te beante vigilet
 tibique laudes referat. Amen.
 
Pro pluribus:
6.  Sed et qui fratres corpore
 nunc somno pacis dormiunt,
 iam te beante vigilent
 tibique laudes referant. Amen.

Hymn Spes, Christe, podobnie jak hymn Qui vivis z  Godziny czytań, także 
doczekał się dwóch tłumaczeń na język polski, których dokonali: P. Galiński i S. 
Ziemiański. Teksty obu przekładów prezentujemy w tab. 2:
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Tab. 2. Przekłady hymnu Spes, Christe na język polski.

Przekład P. Galińskiego Przekład S. Ziemiańskiego

LG, OP1, OP243, OP344, UP1, UP245, AM46 WP

1. Chryste, nadziejo zbawienia,
 Życie i zmartwychpowstanie47;
 Do Ciebie w śmierci godzinie
 Wznosimy serca i oczy.

2. Wiesz, czym są lęki śmiertelne,
 Znasz także grozę konania,
 Bo cichy, głowę skłoniwszy,
 Oddałeś Ojcu swą duszę.

3. Wziąłeś na siebie z miłości
 Boleść i smutek człowieczy,
 A wszystkich z Tobą cierpiących48,
 W Ojcowskie składasz ramiona.

4. Wisząc przybity do krzyża,
 Ręce rozwarłeś szeroko,
 By konających w udręce
 Do rany serca przygarnąć.

5. Ty zwyciężyłeś szatana,
 Tyś bramy nieba otworzył,
 Więc teraz pociesz nas, Panie,
 I życiem obdarz po śmierci.

6. Także i ci, których ciała
 Śpią już w bezmiernym pokoju,
 Niech w Twoim świetle się zbudzą,
 By Ciebie wielbić na wieki. Amen.

1. O Chryste, nadziejo przebaczenia,
 Tyś życiem i naszym zmartwychwstaniem,
 Do Ciebie się wznoszą serc pragnienia,
 Gdy boleść i śmierć przed nami stanie.

 Ty także lękałeś się przy zgonie,
 Przeżyłeś katusze w swej udręce,
 A jednak w pokorześ głowę skłonił
 Oddając swą duszę w Ojca ręce.

2. Zaprawdę, Pasterzu miłosierny,
 Tyś nasze na siebie wziął słabości,
 By z Tobą współcierpieć mógł lud wierny,
 I z Tobą u Ojca żyć w radości.

 Na krzyżu ramiona swe otwierasz,
 Pociągasz do serca przebitego
 Człowieka, co cierpi i umiera
 Wśród trwogi i smutku niezmiernego.

3. Złamawszy zwycięsko piekła bramy,
 Niebieskie otwarłeś nam podwoje.
 Daj siłę, gdy w boju upadamy,
 Po śmierci daj udział w życiu twoim.

 A bracia, co w wiecznym śpią pokoju,
 Na ziemi pozostawiwszy ciało,
 Niech czerpią z twojego szczęścia zdroju
   I Ciebie wieczystą sławią chwałą. Amen.

43 44 45 46 47 48

Z zestawienia oryginału hymnu Spes, Christe z jego przekładem Chryste, na-
dziejo zbawienia widać, że autor, P. Galiński, wiernie zachował wszystkie cechy 
strukturalne łacińskiego wzorca. Oba utwory składają się z 6. czterowersowych 
strof, przy czym każdy werset w zwrotce posiada 8 sylab – typowa forma hymnu 
ambrozjańskiego. P. Galiński w swoim tłumaczeniu zrezygnował jedynie z dosto-

43 OP1 i OP2, s. 290-291.
44 OP3, s. 303.
45 UP1, s. 328-329; UP2, s. 466.
46 AM, s. 922.
47 W OP1, OP2 ten werset brzmi: Tyś zmartwychwstanie i życie.
48 W OP1, OP2 ten werset brzmi: A tych, co cierpią wraz z Tobą.
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sowania tekstu ostatniej zwrotki dla jednego zmarłego lub jednej zmarłej. Opra-
cował jedynie wersję w odniesieniu do wielu zmarłych.

Z kolei tłumaczenie S. Ziemiańskiego O Chryste, nadziejo przebaczenia posiada 
swoje oryginalne cechy, które odróżniają je od łacińskiego wzorca. Przede wszyst-
kim twórca tego przekładu podzielił tekst hymnu na 3 dwuczęściowe zwrotki. 
Każda z tych części składa się z 4. dziesięciosylabowych wersów, bardzo ciekawie 
wykorzystanych w melodii. Jak we wszystkich swoich przekładach S. Ziemiański 
zastosował w zwrotkach rymy parzyste a b a b, choć nie zawsze dokładne oraz 
zadbał o piękny poetycki język tekstu.

.. Hymny Modlitwy w cigu dnia.

Typiczna księga Lhor na Modlitwę w ciągu dnia w Offi  cium defunctorum cy-
tuje następujący tekst hymnu:

1. Qui lacrimatus Lazarum
 gemensque cum sororibus,
 ipsum fecisti præpotens
 illarum reddi studiis:

2. Qui petivisti sontibus
 benignus indulgentiam,
 ac verba miserantia
 dixisti pœnæ socio:

3. Qui, moriens, discipulo
 matrem donasti Virginem,
 tuorum quæ fi delium
 agoni adesset ultimo:

4. Da nobis, Christe Domine,
 tuo redemptis sanguine,
 duræ mortis tristitiam
 in vitæ verti gaudium.

Pro uno defuncto:
5. Tuumque voca famulum,
 ex hoc profectum sæculo,
 ut ubi mors iam deerit
 te vitæ canat principem. Amen.

Pro una defuncta:
5. Tuamque voca famulam,
 ex hoc profectam sæculo,
 ut ubi mors iam deerit
 te vitæ canat principem. Amen.

Pro pluribus:
5. Tuosque voca famulos,
 ex hoc profectos sæculo,
 ut ubi mors iam deerit
 te vitæ canant principem. Amen.

W Lhor oraz w LG – polskim przekładzie tej księgi – rubryki podają następu-
jącą uwagę: Jeżeli odmawia się trzy Godziny mniejsze, to w Modlitwie przedpołu-
dniowej recytuje się zwrotki: pierwszą, czwartą i piątą; w Modlitwie południowej: 
drugą, czwartą i piątą; w Modlitwie popołudniowej: trzecią, czwartą i piątą – jeżeli 
tylko jedną Godzinę, hymn odmawia się w całości.

Hymn ten posiada 2 wersje tłumaczenia na język polski: pierwsza autorstwa P. 
Galińskiego, druga autorstwa S. Ziemiańskiego. Prezentujemy je w tab. 3:
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Tab. 3. Przekłady hymnu Qui lacrimatus na język polski.
49 50 51

Przekład P. Galińskiego Przekład S. Ziemiańskiego

LG, UP1, UP249, AM50 WP51

1. Ty, który razem z siostrami
 Opłakiwałeś Łazarza,
 Swoją wszechmocą sprawiłeś,
 Że do nich żywy powrócił.

2. Ty swego Ojca prosiłeś,
 By Twoim katom przebaczył;
 Łotra, co cierpiał przy Tobie,
 Podniosłeś słowem pociechy.

3. Ty umierając, uczniowi
 Maryję dałeś za Matkę,
 Aby się stała dla wiernych
 otuchą podczas konania.

4. Zmiłuj się, Chryste, nad nami,
 Bo za nas krew swą przelałeś;
 Przemień obawę przed śmiercią
 Na radość życia wiecznego.

Za jednego zmarłego:
5. Brat, który z ziemi odchodzi,
 Niech Twe wezwanie usłyszy,
 Tam, gdzie już śmierć nie panuje,
 Niech Ciebie wielbi na wieki. Amen.

Za jedną zmarłą:
5.  Siostra, co z ziemi odchodzi,
 Niech Twe wezwanie usłyszy,
 Tam, gdzie już śmierć nie panuje,
 Niech Ciebie wielbi na wieki. Amen.

Za wielu zmarłych:
5.  Ci, którzy z ziemi odchodzą,
 Niech Twe wezwanie usłyszą,
 Tam, gdzie już śmierć nie panuje,
  Niech Ciebie wielbią na wieki. Amen.

1. Jezu płaczący nad Łazarzem,
 Z jego siostrami zasmucony,
 Tyś go, Mocarzu nad mocarze,
 Wskrzesił ich prośbą zwyciężony.

2. Tyś prosił w swojej łagodności
 O przebaczenie dla zbrodniarzy,
 Tyś słowem łaski i litości
 Współwiszącego łotra darzył.

3. Ty swoją Matkę i Dziewicę
 Dałeś uczniowi w testamencie,
 By wierni w Niej Orędownicę
 Mieli w ostatnim swym momencie.

4. O Chryste, Zbawco nasz i Panie,
 Coś za nas wylał krew serdeczną,
 Zmień nam śmierć smutną i konanie
 W życie bez końca, w radość wieczną!

5. Racz wezwać także sługi swoje,
 Którzy już świat ten opuścili,
 By tam, radując się pokojem,
  Jak Pana życia Cię chwalili. Amen.

Przekład P. Galińskiego zachował wiernie strukturę łacińskiego wzorca, a więc 
posiada 5 czterowersowych zwrotek, składających się z 8. sylab – hymn ambro-

49 UP1, s. 329-331; UP2, s. 467.
50 AM, s. 925-926.
51 WP, s. 168.
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zjański. Tłumacz nie zrezygnował także z opracowania 5. – ostatniej zwrotki na 
trzy sposoby, z dostosowaniem jej do użycia za jednego zmarłego, za jedną zmarłą 
lub za wielu zmarłych.

Z kolei S. Ziemiański w swoim tłumaczeniu, jak zawsze wykazał się oryginal-
nością i nadał temu hymnowi zupełnie inną, niepowtarzalną budowę: czterower-
sowe zwrotki składają się tym razem z 9. sylab. Jak zawsze w swoich przekładach, 
S. Ziemiański posłużył się poetyckim językiem z zastosowaniem rymów parzy-
stych w układzie a b a b. Autor zrezygnował ze zróżnicowania tekstu 5. zwrotki, 
opracowując ją jedynie w wersji za wielu zmarłych.

.. Hymny na Nieszpory.

Oryginalny tekst nieszpornego hymnu Offi  cium defunctorum zamieszczony 
w Lhor i AR przedstawia się następująco:

1. Immensæ rex potentiæ,
 Christe, tu Patris gloriam
 nostrumque decus moliens,
 mortis fregisti iacula.

2. Infi rma nostra subiens
 magnumque petens prœlium,
 mortem qua serpens vicerat,
 victor calcasti moriens.

3. Surgens fortis e tumulo,
 paschali nos mysterio
 peccato rursus mortuos
 ad vitam semper innovas.

4. Vitam largire gratiæ,
 ut, sponsus cum redieris,
 ornata nos cum lampade
 iam promptos cælo invenias.

5. In lucem nos et requiem
 serenus iudex accipe,
 quos fi des sanctæ Triadi
 devinxit atque caritas.

Pro uno defuncto:
6. Tuumque voca famulum,
 qui nunc exutus corpore
 in regna Patris inhiat,
 ut te collaudet perpetim. Amen.
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Pro una defuncta:
6. Tuamque voca famulam,
 quæ nunc exuta corpore
 ad regna Patris inhiat,
 ut te collaudet perpetim. Amen.

Pro pluribus:
6. Fratres et omnes advoca,
 qui nunc exuti corpore
 in regna Patris inhiant,
 ut te collaudent perpetim. Amen.

W języku polskim hymn Immensæ rex jako jedyny posiada aż trzy wer-
sje tłumaczenia: pierwsza P. Galińskiego, druga S. Ziemiańskiego i trzecia, 
zamieszczona w  MZ. Nie jesteśmy w  stanie wskazać precyzyjnie autora 
ostatniej wersji przekładu, gdyż zgodnie z wywiadem, jaki przeprowadzi-
liśmy z księżmi marianami – autorami MZ – tekst ten został zaczerpnięty 
z  tradycji ewangelików. Dziś trudno wskazać konkretne źródło jego po-
chodzenia52. W tab. 4 zostały zamieszczone teksty wszystkich przekładów:

52  Na odstawie wywiadu przeprowadzonego z ks. M. Pisarzakiem MIC możemy stwierdzić, że 
w 1973 r. zajął się on redakcją Nieszporów za zmarłych w języku polskim, bazując na starych tłuma-
czeniach tekstów liturgicznych i biblijnych. Było to związane z obchodami 300. rocznicy powstania 
Zgromadzenia Marianów, dla którego modlitwa za zmarłych jest znaczącym elementem charyzma-
tycznym. Celem tego opracowania było udostępnienie wspólnotom marianów oraz wiernym w ma-
riańskich parafi ach wspólnej modlitwy za zmarłych tekstami liturgicznymi w języku polskim. Tech-
niką małej poligrafi i Nieszpory zostały wydane przez Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie 
w 1975 r. Były dostępne także na użytek duszpasterski. Potem funkcjonowały w obiegu w różnych 
kserokopiach i przedrukach, np. w 1987 r. znalazły się także w zbiorze modlitw zakonnych pt. Sługa 
Niepokalanej. Modlitewnik Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów od Niepokalanego Po-
częcia NMP, Stockbridge-Warszawa 1990, s. 96-107 (było to nawiązanie do modlitewnika pod takim 
samym tytułem). Według świadectwa ks. Pisarzaka już około 1970 r. ks. K. Chrostowski MIC opra-
cował muzycznie Nieszpory za zmarłych, które zostały zamieszczone jako dodatek w MZ (w pierw-
szym wydaniu tego modlitewnika owego dodatku nie było). Aktualnie Przełożony Prowincjalny 
dąży do nadania mariańskim Nieszporom ofi cjalnej akceptacji ze strony Komisji ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów przy Episkopacie Polski.
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Tab. 4. Przekłady hymnu Immensæ rex na język polski.
53 54 55 56 57 58 59 60

Przekład P. Galińskiego Przekład S. Ziemiańskiego Ze źródeł ewangelickich

LG, OP1, OP253, OP354, 
UP1, UP255, AM56 WP MZ

1. O potężny Królu, Chryste,
 Ty dla chwały swego Ojca
 I naszego odkupienia,
 Zwyciężyłeś przemoc śmierci.

2. Ty przyjmując ludzką słabość,
 Cios zadałeś szatanowi,
 Własną śmiercią pokonałeś57

 Śmierć przez niego zgotowaną.

3. Pełen blasku wstałeś z grobu
 I przez moc misterium Paschy
 Twoje życie w nas odnawiasz58,
 Gdy nas grzechy uśmiercają.

4. Udziel nam ożywczej łaski,
 Byś przychodząc po raz drugi
 Zastał nas przygotowanych
 I z płonącą lampą w ręce.

5. Wprowadź nas, łaskawy Sędzio,
 W światło i wieczysty pokój,
 Bo przez wiarę oraz miłość
 Już do Boga należymy59.

Za jednego zmarłego60:
6. Wezwij też do siebie brata,
 Który świat ten opuszczając
 Pragnie wejść do Ojca domu,
 Aby Ciebie chwalić wiecznie.
 Amen.

1. Królu mocy niezmierzonej,
 Chryste, Ty dla Ojca chwały
 I naszego wywyższenia
 Połamałeś śmierci strzały.

2. W słabość zbrojny miast oręża
 Ty na bój podążasz srogi.
 Śmiercią swoją śmierć zwyciężasz,
 Którą walczył wąż złowrogi.

3. Z grobu wstając pełen mocy,
 Stale życie w nas odnawiasz
 W tajemnicy Wielkanocy,
Gdy nas grzech o śmierć przyprawia.

4. Daj nam życie swojej łaski,
 Byś gotowych znalazł w niebie,
 Kiedy strojnej lampy blaskiem
 Tam będziemy witać Ciebie.

5. Sędzio pełen łagodności,
 Przyjm do światła i pokoju
 Tych, co wiary i miłości
 Węzeł z Trójcą Świętą spoił.

1. Tajemnica Paschy Twej,
 Jezu Chryste, Synu Boży.
 Niesie dla wierzących w Cię
 Przeobfi te łaski dary.
 Zwyciężona śmierci moc,
 Nowe życie czeka nas.

2. Chcemy przeto sławić Cię
 I opiewać Twe zwycięstwo.
 Tyś przez krzyż otworzył nam
 Do Ojczyzny prostą drogę.
 Tam pielgrzymowania kres,
 Pośród świętych szczodry dział.

3. Zechciej, Panie, łaskaw być
 Wszystkim, których odwołałeś,
 By po znojnym życie dniu
 Od prac swoich odpoczęli.
 Ukaż im oblicze swe,
 Do światłości przyjąć racz.

4. A gdy przyjdzie Wielki Dzień
 Odnowienia wszystkich rzeczy,
 Z prochu ziemi wzbudzić chciej
 Do udziału w chwale Twojej.
Tym, co w śmierć włączyłeś swą,
W zmartwychwstaniu udział daj.

53 OP1 i OP2, s. 303-304.
54 OP3, s. 315-316.
55 UP1, s. 331-332; UP2, s. 468.
56 AM, s. 928-929.
57 W OP1, OP2 ten werset brzmi: Bo przez swoją śmierć zdeptałeś.
58 W OP1, OP2 ten werset brzmi: Nowe życie nam przywracasz.
59 W OP1, OP2, ten werset brzmi: Należymy już do Boga.
60 W OP1, OP2, OP3 występuje tylko jedna wersja 6. zwrotki: Za wielu zmarłych. 
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Za jedną zmarłą:
6. Wezwij też do siebie siostrę,
 Która świat ten opuszczając
 Pragnie wejść do Ojca domu,
 Aby Ciebie chwalić wiecznie.
 Amen.

Za wielu zmarłych:
6. Wezwij też do siebie wszystkich,
 Którzy świat ten opuszczając61,
 Pragną wejść do Ojca domu62,
 Aby Ciebie chwalić wiecznie.
 Amen.

61 62

Z  zaprezentowanego w  tab. 4 zestawienia polskich przekładów hymnu 
Immensæ rex wynika, że tym razem zarówno P. Galiński jak i S. Ziemiań-
ski zachowali amrozjańską formę wzorca łacińskiego: zwrotki złożone 
z czterech 8-sylabowych wersów. Przekłady te różnią się jedynie tym, że 
P. Galiński opracował ostatnią, 6. strofę, w trzech wariantach: za jednego 
zmarłego, za jedną zmarłą i za wielu zmarłych, podczas gdy S. Ziemiański 
w ogóle zrezygnował z tłumaczenia ostatniej zwrotki. Jego utwór jest do-
datkowo wzbogacony, jak zresztą wszystkie poprzednie tłumaczenia hym-
nów tego ofi cjum, o rymy parzyste w układzie a b a b.

Zupełnie inaczej przedstawia się przekład obecny w źródłach ewangelickich. 
Trzeba stwierdzić, że w warstwie treściowej nie jest to tłumaczenie dosłowne, ale 
wręcz bardzo swobodne. Podział zwrotek i redukcja ich liczby z 6. do 4. też odbie-
ga od oryginału. Wynikać to może z faktu, że w przypadku tego utworu nie zasto-
sowano zwrotek czterowersowych, lecz sześciowersowe z następującym układem 
sylab: 7+8+7+8+7+7.

Podsumowując zebrane i zaprezentowane wiadomości na temat tekstów hym-
nów, stworzonych do posoborowego Ofi cjum za zmarłych przez A. Lentiniego, 
należy stwierdzić, że wszystkie hymny zamieszczone w  Lhor mają jednakową, 
ambrozjańską, strukturę – są utworami o  czterowersowych strofach, zbudowa-
nych z 8. sylab. Ich tłumaczeniem na język polski zajęli się P. Galiński i S. Zie-
miański. Hymn nieszporny Immensæ rex posiada jeszcze jeden przekład pocho-
dzący z nieznanych nam źródeł ewangelickich. Jedynie P. Galiński we wszystkich 
swoich tłumaczeniach zachował wiernie formę łacińskiego wzorca. S. Ziemiań-
ski nadał swoim przekładom oryginalną strukturę, zmieniając w nich ilość sylab 
w wersach, układ zwrotek oraz ubogacił je o rymy parzyste. P. Galiński pokusił się 
o dopisanie do Godziny czytań własnego hymnu, który został dopuszczony jako 
fakultatywny, obok tłumaczenia oryginału łacińskiego. Nieszporny hymn pocho-

61 W OP1, OP2, ten werset brzmi: Którzy z ciała wyzwoleni.
62 W OP1, OP2, ten wers brzmi: Pragną wejść do domu Ojca.
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dzący ze źródeł ewangelickich jest zupełnie luźnym i  odbiegającym od wzorca 
przekładem hymnu Immensæ rex.

Wartą podkreślenia jest kwestia treści teologicznej wszystkich powstałych po 
reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II hymnów. Są one bowiem dosko-
nałą ilustracją ewolucji myśli eschatologicznej Kościoła. Wszystkie hymny w swej 
treści podkreślają bezcenną wartość i  darmowość zbawienia, jakie przez swoją 
Śmierć i  Zmartwychwstanie wysłużył wierzącym Chrystus. Jawi się On w  tych 
tekstach jako miłosierny Obrońca i  Pośrednik pomiędzy zmarłymi członkami 
swojego Kościoła a  Ojcem niebieskim. W  porównaniu z  tekstami Offi  cium de-
functorum przed Soborem Watykańskim II, nie akcentuje się już w tych hymnach 
sprawiedliwej kary za popełnione grzechy, której domaga się Bóg, sprawiedliwy 
Sędzia, ale wychwala się miłosierdzie Boże, do którego ucieka się odchodzący z tej 
ziemi grzesznik63.

. Melodie

Z uwagi na to, że modlitwa za zmarłych była zawsze obecna i żywa w poboż-
ności wiernych, Ofi cjum za zmarłych znajdowało szerokie zastosowanie. Już w XV 
w. w Polsce pojawiły się pierwsze przekłady (przynajmniej niektórych części) Of-
fi cium defunctorum z łaciny na język polski, aby tym samym dać ludowi Bożemu 
teologiczne teksty do modlitwy64. Jednak wszystkie te tłumaczenia nigdy nie po-
siadały własnych melodii, gdyż były przeznaczone do użytku prywatnego. Wraz 
z  reformą liturgiczną Soboru Watykańskiego II, która dała możliwość zastoso-
wania języków narodowych w liturgii – ofi cjalnym kulcie Kościoła – pojawiła się 
potrzeba stworzenia oryginalnych melodii do polskich przekładów Ofi cjum za 
zmarłych. W sposób szczególny konieczność ta odnosiła się do hymnów, które ze 
względu na swój poetycki i laudatywny charakter powinny być śpiewane, szcze-
gólnie w  ofi cjum odmawianym wspólnie65. Takie kompozycje powstały, zarów-
no do ofi cjalnego przekładu hymnów zamieszczonego w Liturgii godzin, jak i do 
przekładów własnych zaprezentowanych w punkcie 1 naszego artykułu, dotyczą-
cym tekstów hymnów. Z zebranych przez nas źródeł wynika, że istnieje 17 melodii 
do polskich tekstów hymnów z  Ofi cjum za zmarłych. Z  uwagi na ograniczone 
ramy tego artykułu, zaprezentujemy tylko niektóre z nich, wskazując na pewne 
zagadnienia związane z  melodyką hymnów i  ich funkcją w  liturgii. Wszystkie 
odnalezione melodie zostaną przedstawione i omówione w przyszłości w przy-
gotowywanej przez autorkę rozprawie doktorskiej. W naszych analizach muzyko-
logicznych uwzględnimy, oprócz polskich kompozycji, jedyną melodię gregoriań-
ską zamieszczoną w  AR do łacińskiego tekstu hymnu nieszpornego Immensæ 

63  J. D ydek, Ludzki i Boży wymiar śmierci w świetle kultu zmarłych, Warszawa 2000, s. 82-99.
64  Zob. K. Małkowski , Przegląd najdawniejszych pomników języka polskiego, Warszawa 1872, s. 

128-143.
65  OWLG, n. 280.
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rex. Pozostałe hymny Offi  cium defunctorum zamieszczone w  LHor nie 
zostały jeszcze objęte ofi cjalną edycją muzyczną.

.. Hymny Godziny czyta
Do dwóch przekładów hymnu na Godzinę czytań Qui vivis zostały skompono-

wane trzy własne melodie: dwie do tłumaczenia P. Galińskiego Boże, jesteś ponad 
czasem (autorstwa K. Gałuszki66 i melodia zawarta w AM67) oraz jedna do tłuma-
czenia S. Ziemiańskiego Boże żyjący w wieczności bez końca (autorstwa samego 
tłumacza68). W naszej prezentacji poddajemy analizie tę ostatnią z wymienionych 
melodii:

Kompozycja ta, napisana w tonacji D-dur i metrum 4/4, jest jednookresową 
pieśnią złożoną z  poprzednika (t. 1-4) i  następnika (t. 5-8). Interesującym jest 
fakt, że nieregularne frazy tekstowe (11+8+11+8) S. Ziemiański ułożył w regu-
larne zdania muzyczne. Występujący tu zatem okres muzyczny jest mały i syme-
tryczny (4 t.+ 4 t.). Poprzednik standardowo kończy się na dominancie, zaś na-
stępnik na tonice. Ponadto występujące tu frazy muzyczne możemy przedstawić 
za pomocą schematu: a b a c. Kompozycja jest raczej dość prosta melodycznie 
i  niezróżnicowana rytmicznie, co wskazuje na jej przeznaczenie dla ludu. Pro-
stota nie pozbawia jej jednak swoistej melodyjności i przemyślanej przez autora 
koncepcji. Hymn kończy się prostym dwunutowym opracowaniem słowa Amen.

Jak wspomnieliśmy w  rozdziale o  tekstach, P. Galiński napisał dodatkowy 
hymn na Godzinę czytań, który zamieszczono w polskim wydaniu LG: Zmiłuj się, 
Boże. Jedyną melodię do tego hymnu stworzyła K. Gałuszka69:

66  UP1, s. 327; UP2, s. 464.
67  AM, s. 919. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto jest autorem melodii zawartych w AM, bowiem 

we wstępie do tej księgi wymienionych jest ogólnie kilku kompozytorów, którzy byli zaangażowani 
w tworzenie tych utworów. Zob. AM, Wstęp, s. 7.

68  WP, s. 168.
69  UP1, s. 327-328; UP2, s. 464.
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Hymn ten, jak wszystkie pozostałe w swoim wydaniu, K. Gałuszka zapisała, nie 
określając metrum, a więc w rytmie swobodnym. Jednak kompozycja ta równie 
dobrze mogłaby być zapisany w metrum 2/4 lub 4/4. Na tym przykładzie wyraźnie 
widać dwie tendencje kompozytorskie: zwolennicy jednej dążyli do zbliżenia się 
w swoich utworach do ideału, jakim zawsze dla muzyki liturgicznej pozostanie 
chorał gregoriański z  jego swobodną rytmiką; zwolennicy drugiej tworzyli pol-
skie hymny liturgiczne w konwencji metrycznej, aby nawet w muzycznej formie 
podkreślić odmienność tych utworów w porównaniu z recytatywnymi psalmami, 
kantykami, antyfonami czy responsoriami. W ten sposób nadawali hymnom for-
mę pieśni. Obie teorie posiadają swoje racje i swoje walory.

Z pewnością zacytowana melodia hymnu Zmiłuj się, Boże, pomimo tego, że 
jest zapisana swobodnie, wyraźnie posiada metryczny charakter. Analiza tonalna 
tego utworu wskazuje, że jest on napisany w „modalizującym” modus doryckim 
(dodanie na początku bemola zniekształca jego pierwotną wersję). Melodia skła-
da się klasycznie z jednego okresu o dwóch zdaniach muzycznych o niejednako-
wej długości: dłuższego poprzednika zakończonego na dźwięku dominanty oraz 
krótszego następnika zakończonego na fi nalis „d”. Motywy muzyczne możemy 
zapisać schematem: a b a c, przy czym motyw c  jest o połowę krótszy od pozo-
stałych. Melodia posiada dwie dwunutowe ligatury, zatem jej styl można określić 
jako półozdobny. Zakończona jest nieznacznie rozbudowanym opracowaniem 
słowa Amen z jedną dwunutową ligaturą.

.. Hymny Jutrzni
Polskie tłumaczenie oryginalnego hymnu łacińskiego na Jutrznię pióra P. Ga-

lińskiego Chryste, nadziejo przebaczenia doczekało się trzech opracowań muzycz-
nych: autorstwa I. Pawlaka70 (zawierają ją wszystkie wydania OP71); K. Gałuszki72 

70  Informacja ta została zaczerpnięta od samego autora. Na podstawie wywiadu z  ks. prof. I. 
Pawlakiem wiemy, że on jest autorem melodii do Ofi cjum za zmarłych zamieszczonego w Obrzędach 
pogrzebu (w księdze tej są tylko dwie godziny kanoniczne: Jutrznia i Nieszpory), zaś ks. prof. K. 
Mrowiec napisał melodie do obrzędów pogrzebu.

71  OP1 i OP2, s. 290; OP3, s. 303. Rzeczą niekorzystną z muzycznego punktu widzenia jest fakt, że 
w poszczególnych edycjach OP wystąpiły zmiany w tekście tego hymnu, co wpłynęło źle na akcenty 
muzyczne kompozycji. Zmiany te zostały też potem wprowadzone w ofi cjalnym wydaniu LG. Autor 
pisał tę melodię do tekstu, jaki jest wydrukowany w OP1.

72  UP1, s. 329; UP2, s. 466.



115Hymny w Oficjum za zmarłych po Soborze Watykańskim II

oraz kompozycja zamieszczona w  AM73. Przekład S. Ziemiańskiego O  Chryste, 
nadziejo przebaczenia autor opatrzył własną oryginalną melodią74. Przedstawiamy 
kompozycję z benedyktyńskiego antyfonarza:

Melodia napisana jest w  „modalizującym” modus V (z  dodanym bemolem 
przy kluczu), utrzymana w  metrum swobodnym i  ścisłym stylu sylabicznym. 
Składa się z czterech motywów melodycznych, z których pierwszy jest dwukrot-
nie powtórzony. Autor nie objął w niej opracowaniem muzycznym końcowego 
Amen. Jest to zabieg dozwolony, bowiem w księgach liturgicznych dopuszcza się 
możliwość pominięcia na końcu hymnu Amen, jeżeli przemawiają za tym wzglę-
dy muzyczne75.

.. Hymny Modlitwy w cigu dnia
Do dwóch polskich wersji tłumaczenia hymnu Qui lacrimatus powstały trzy 

kompozycje. Przekład P. Galińskiego Ty, który razem z siostrami został opatrzony 
dwiema melodiami (autorstwa K. Gałuszki76 i w AM77), zaś przekład S. Ziemiań-
skiego Jezu płaczący nad Łazarzem jedną melodią autorstwa J. Łasia78. Oto ona:

Kompozycja J. Łasia napisana jest w tonacji a-moll i metrum 4/4. W swojej struk-
turze melodia ta stanowi jeden pełny, ośmiotaktowy okres muzyczny złożony z dwóch 
zdań: poprzednika (t. 1-4) i następnika (t. 5-8). Kompozytor zastosował w niej nie-

73  AM, s. 922.
74  WP, s. 169-170.
75  Liber hymnarius, Prænotanda, Hymni, Solesmes 1983, s. X.
76  UP1, s. 329; UP2, s. 467.
77  AM, s. 925.
78  WP, s. 168.
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wielką zmienność rytmiczną, bowiem 4 motywy muzyczne posiadają identyczny 
schemat rytmiczny: ćwierćnuta, 6 ósemek i 2 półnuty. Jedynie środkowy motyw (t. 
5-6) zawiera niewielką zmianę: rozbija jedną półnutę na dwie ćwierćnuty. Z pewno-
ścią brak wariabilności rytmicznej czyni całą melodię dość schematyczną, co zostało 
zrekompensowane dość znaczną ruchliwością melodyczną i różnorodnością interwa-
łową. Melodię J. Łasia można zaliczyć do sylabicznych, bowiem mamy w niej tylko 
jedną podwójną ligaturę. Całość zakończona jest dwudźwiękowym Amen.

.. Hymny Nieszporów
Hymn nieszporny Immensæ rex jako jedyny z hymnów typicznego wy-

dania Lhor posiada melodię, która została zamieszczona w AR79. Oto ona:

Melodia ta skomponowana jest w II modus i utrzymana w stylu pół-
ozdobnym. Na podstawie przeprowadzonych poszukiwań okazało się, że 
jest ona melodią typiczną, która była wykorzystywana do innych hymnów 
ofi cjum. W Liber usualis (dalej LU) występują 2 hymny, do których ją za-
stosowano: Nunc Sancte nobis Spiritus ad Tertiam Dominica de Passione80 
oraz Te lucis ante terminum jako przykład tonu hymnicznego do Komple-
ty81. W księdze tej jest zapis, że ton ten służy także do innych godzin aż do 
V. dnia Wieczerzy Pańskiej oraz w święta świętych82.

W zapisach tej melodii w LU występują niewielkie zmiany w porównaniu z za-
pisem w AR. Przedostatnie sylaby (penultimy) w drugiej i trzeciej frazie utworu 
zamieszczonego w  LU posiadają pojedyncze punctum, natomiast w  tych miej-
scach w melodii w AR występują neumy pes. Najprawdopodobniej redaktor AR 
wprowadził te zmiany w oparciu o źródłowe badania melodii. Ponadto charakte-
rystyczny w melodyce tej kompozycji jest początkowy motyw, który natychmiast 
nasuwa skojarzenie z melodią sekwencji na Zesłanie Ducha Świętego Veni, Sancte 
Spiritus (pierwsze 8 nut melodii).

Trzy tłumaczenia tego hymnu na język polski zostały opatrzone wła-
snymi melodiami. Przekład P. Galińskiego O potężny Królu, Chryste po-

79  AR, s. 727-728.
80  Liber usualis, Parisiis, Tornaci, Romae 1928, s. 505.
81  LU, s. 513.
82  Tamże. s. 513.
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siada aż cztery wersje melodyczne: I. Pawlaka83; K. Gałuszki84; melodię 
zamieszczoną w zbiorze K. Gałuszki, błędnie podpisaną jako pochodzącą 
z opracowania tynieckiego85 oraz melodię w AM86. Przekład S. Ziemiańskie-
go Królu mocy niezmierzonej został opracowany muzycznie przez J. Łasia87.

Zaprezentowana przez nas melodia pochodzi w  kolejnych wydań OP, a  więc 
z  pierwotnego zapisu autorskiego, natomiast trzeba zaznaczyć, że w  innych źró-
dłach wprowadzono drobne zmiany rytmiczne. W UP1 i UP2 całą melodię zapisa-
no ósemkami, zachowując jedynie na końcu wszystkich wersetów ostatnią ćwierć-
nutę bez fermaty. W ten sposób oczywiście powstał zapis ametryczny. Ponadto K. 
Gałuszka w swojej edycji dodała na końcu tego hymnu melodię do Amen. Z kolei 
w AM zapisano tę melodię za pomocą kwadratowych neum gregoriańskich, a więc 
również ametrycznie, transponując ją o kwintę w dół oraz wydłużając dwie ostatnie 
nuty w każdym wersecie o kropkę. W ten sposób otrzymaliśmy melodię w modus II 
w jego zmodyfi kowanej, późniejszej wersji – z dodanym bemolem.

I. Pawlak stworzył oryginalnie tę melodię w modus eolskim, w stylu ściśle sy-
labicznym, z umieszczeniem fermat na ostatniej nucie każdej z czterech fraz me-
lodycznych. Charakterystyczną cechą tej melodii jest fakt, że zapisana w metrum 
4/4 nie posiada żadnego zróżnicowania rytmicznego: jedyną wartością rytmiczną 
w całym przebiegu melodycznym jest ćwierćnuta. Wszystkie wymienione przez 
nas właściwości rytmiczne, tonalne i melodyczne czynią z tej melodii kompozycję 
wyróżniającą się w swej oryginalności.

Jak wspomnieliśmy w  rozdziale pierwszym naszego artykułu, nieznane jest 
źródło pochodzenia tego tłumaczenia. Wiemy jedynie, że zaczerpnięto go z trady-
cji ewangelickiej. Nie wykluczone, że z tych samych źródeł pochodzi także opra-
cowanie muzyczne tego tekstu, zastosowano tu bowiem melodię tzw. śląskiego Te 
Deum88, a więc mamy w tym przypadku do czynienia ze zjawiskiem kontrafaktury 

83  OP1, OP2, s. 303; OP3, s. 315; UP1, s. 331; UP2, s. 469; AM, s. 928. 
84  UP1, s. 331; UP2, s. 469.
85  UP1, s. 332; UP2, s. 469.
86  AM, s. 928.
87  WP, s. 169.
88  MZ, s. 149.
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regularnej89. Powszechnie wiadomo, że w tradycji muzyczno-liturgicznej Kościoła 
melodie hymnów były wykorzystywane do różnych ich tekstów, zjawisko to jed-
nak występowało w ramach tego jednego gatunku. W odniesieniu do tego hymnu 
nieszpornego zaadoptowano do niego melodię z pieśni kościelnej, i to o zupełnie 
innym charakterze i  przeznaczeniu, stąd w  tym przypadku zastosowanie takiej 
kontrafaktury wydaje się bardzo niefortunne. Oto omawiana melodia:

Ponieważ nie jest to melodia oryginalna, nie poddajemy jej szczegółowym 
analizom, jedynie na jej przykładzie chcemy uwrażliwić muzyków kościelnych, 
aby unikali tego typu praktyk, które nie tylko zubożają repertuar muzyczny, ale 
także prowadzą do zacierania się gatunków, form i stylów w muzyce liturgicznej.

Zaprezentowane melodie hymnów w Ofi cjum za zmarłych i  ich analizy mu-
zyczne wskazały na niektóre zagadnienia związane z komponowaniem tych utwo-
rów liturgicznych.

Po pierwsze, przegląd utworzonych melodii wykazał, że dzielą się one na dwa 
style:, nawiązującym do stylu kompozycji chorałowych i pieśniowy.

Po drugie, w tonalności tych melodii zauważono dwie tendencje: funkcyjność 
dur-moll, albo tonalność gregoriańskia, jednak nie w czystej postaci. W tych przy-
padkach możemy mówić o zjawisku „modalizacji”.

Po trzecie, na podstawie analiz tekstowo-muzycznych zauważono problem, 
jaki stwarza kompozytorom każdorazowa zmiana tekstów w wydaniach ksiąg li-
turgicznych. W przypadku bowiem takich form, jak hymny każdorazowa zmiana 
choćby jednego słowa, rzutuje na metrykę tekstu, a co za tym idzie przesuwa ak-
centy muzyczne w przebiegu melodii i przez to ją „kaleczy”.

Po czwarte, nie zawsze muzyczne opracowanie hymnu musi się kończyć sło-
wem Amen, które jest obecne w księdze Liturgii Godzin. Jeżeli kompozytor uzna 
za słuszne opuszczenie tego zakończenia ze względów muzycznych, ma do tego 
pełne prawo i przyzwolenie prawa muzyczno-liturgicznego.

89  F. Gennrich, Die Kontrafaktur im Liedschaft en des Mittelalters, Langen bei Frankfurt 1965, 
s. 48 za D. Jankowska, Kontrafaktura w pieśniach kościelnych. Pojęcie, rozwój historyczny i ocena 
teologiczno-estetyczna. Studium muzykologiczne, Lublin 1981, s. 17 (magist. w Arch. KUL).
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Należy zauważyć, że Ofi cjum za zmarłych jest jednym z najlepiej i najpełniej 
opracowanych muzycznie w polskiej Liturgii godzin. Oprócz melodii do wszyst-
kich hymnów posiada także pełne opracowanie dwóch godzin: Jutrzni i Nieszpo-
rów. Pozostaje na koniec wyrazić pragnienie, aby było ono często śpiewane we 
wspólnotach, zarówno zakonnych, jak i parafi alnych.

HYMNS IN THE OFFICE FOR THE DEAD
AFTER THE SECOND VATICAN COUNCIL

Summary

Th e Offi  cium defunctorum has never been included in the major offi  cium Bre-
viarium Romanum, but in the so-called Votive Offi  ce. Th e Offi  cium defunctorum 
originated in Gaul and has undergone many modifi cations in its structure over 
the years. One of its specifi c features, revealing the ancient origin of the Votive 
Offi  ce, was the absence of hymns. Th e many-centuries-old tradition wasn’t inter-
rupted until the liturgical reforms of the Second Vatican Council. Th e place of the 
hymn changed in the structure of the Liturgy of the Hours and new hymn texts 
were added to the offi  cia which required new melodies. Th e article deals with an 
analysis of the texts and music of all the contemporary hymns in the Offi  ce for the 
Dead, both in their Latin version and their Polish adaptations, revealing problems 
pertaining to the form of the hymn and its liturgical function.

Based on the conducted research, it was established that the author of the Latin 
texts was A. Lentini whereas the Polish translations were made by P. Galiński and S. 
Ziemiański. One Polish vesper hymn is derived from Evangelical resources. Th ere are 
17 melodies to the Polish versions of hymns composed by I. Pawlak, S. Ziemiański and 
J. Łaś – compositions included in the Monastic Antiphonary and one derived from the 
Evangelical tradition. Only one melody for the genuine Latin hymns was discovered, 
namely a vesper hymn which includes Antiphonale romanum II. It is therefore 
submitted that the Offi  ce for the Dead hymns in the Polish language have many in-
terpretations, which are the fulfi llment of the recommendations of liturgical and mu-
sical law aft er the liturgical reform of Vaticanum II. Every eff ort should be made to 
study and bring this treasure into the everyday liturgical life of the Church in Poland.

Key words: Offi  ce for the Dead, a hymn, the Liturgy of the Hours, metrical 
melodies, recitative melodies. 

Słowa kluczowe: Ofi cjum za zmarłych, hymn, hymn ambrozjański, Liturgia 
godzin, melodie metryczne, melodie recytatywne.


