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Ave Maria! NajwiĊkszy zbiór pieĞni religijnych do N. Marji Panny – tak zatytuáowaá swoją maryjną kolekcjĊ pieĞniową Józef Uroda z Buczkowic. Autorstwo
zbioru, czas i miejsce jego powstania poĞwiadcza druga inskrypcja karty tytuáowej: Zebraá: J. Uroda. Buczkowice 1936. Wiele lat temu rĊkopis ten podarowaáy
mi – za sprawą koligacji rodzinnych – siostry ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych
De Notre Dame w Bielsku-Biaáej.
Zbiór Józefa Urody przykuwa uwagĊ zarówno liczebnoĞcią pieĞni maryjnych,
jak i ze wzglĊdu na fakt, Īe poĞród mnogoĞci zapisanych w nim Ğpiewów przynosi ponad dwadzieĞcia utworów dotąd zupeánie nieznanych, caákowicie zapomnianych; nieobecnych ani w repertuarze Ğpiewników drukowanych, ani w opublikowanych edycjach pieĞni religijnych Īyjących w tradycji ustnej.
Jako nadzwyczaj interesująca jawi siĊ jednoczeĞnie sylwetka samego autora
manuskryptu. Byá bowiem Józef Uroda kiedyĞ znaczącą postacią Īycia kulturalno-artystycznego Buczkowic, czáowiekiem duĪych zasáug dla lokalnej spoáecznoĞci, co znamienne teĪ i warte specjalnego podkreĞlenia – z waĪnym, nie tylko
dla buczkowickich dziejów, Īyciorysem; ob¿tującym w zdarzenia dramatyczne,
niekiedy tragiczne, które związane byáy z czasem hitlerowskiej okupacji. DziĞ,
niestety, naleĪy do ludzi zupeánie zapomnianych.
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Postaü Józefa Urody mogĊ przybliĪyü dziĊki nieocenionej pomocy jego córki,
pani Marii ĝwierczek, do dziĞ mieszkającej w Buczkowicach, która zechciaáa
podzieliü siĊ ze mną wieloma informacjami1 i licznymi rodzinnymi pamiątkami
związanymi z postacią ojca, m.in.: odrĊcznie sporządzonymi przez niego zbiorami muzycznymi, gáównie pieĞniowymi, obok tego równieĪ innymi zapiskami,
unikatowymi drukami Ğpiewników koĞcielnych jego autorstwa, prawdopodobnie
zupeánie dziĞ nieznanymi, a takĪe dotyczącymi go urzĊdowymi dokumentami,
artykuáami oraz wycinkami prasowymi2. Nie są to wprawdzie materiaáy obszer1
[Informacje pisemne od Marii ĝwierczek] Informacje dotyczące Józefa Urody – organisty
w Buczkowicach, Buczkowice 10 II 2014; List Marii ĝwierczek do autora artykuáu, Buczkowice,
10 II 2014; Wywiad autora z Marią ĝwierczek, Buczkowice 14 III 2014.
2
Od pani Marii ĝwierczek – której w tym miejscu pragnĊ záoĪyü wyrazy wielkiej wdziĊcznoĞci
– otrzymaáem nastĊpujące materiaáy: rĊkopiĞmienne autografy tekstowo-muzyczne Józefa Urody –
Nieszpory na caáy rok koĞcielny. CzĊĞü I. Psalmy [teksty]; [Nieszpory na caáy rok koĞcielny] CzĊĞü
II. Hymny [teksty]; KolĊdy [teksty]; O Cor Jesum. Zbiór pieĞni do Najsáodszego Serca Jezusa / Rex
Christe! Zbiór pieĞni na uroczystoĞü Chrystusa Króla, zebraá J. Uroda, Buczkowice 1939 [teksty];
Nieszpory na caáy rok koĞcielny. CzĊĞü I. Psalmy [teksty]; [Nieszpory na caáy rok koĞcielny] CzĊĞü
II. Hymny [teksty]; „Tertia”. Zbiór piosenek na tercet ĪeĔski [nuty]; A nie ta ptaszyna [i inne pieĞni,
nuty]; Gdy taĔczĊ z tobą. Zbiór utworów na maáy zespóá orkiestralny, zebraá J. Uroda, Buczkowice 1953 [nuty, partia puzonu]; Veni Creator [i inne utwory, nuty]; Bóg zaczyna [i inne utwory,
nuty]; O Īoánierzu, co siĊ smucisz? [i inne pieĞni, nuty]; Rorate coeli! Zbiór pieĞni adwentowych
(50 pieĞni), Buczkowice 1936 [nuty]; O Crux ave! Zbiór pieĞni na Popielec, niedzielĊ palmową,
wielki tydzieĔ, postnych i do M. B. Bolesnej, zebraá J. Uroda, Buczkowice 1937 [nuty]; Marsz I-go
Korpusu [i inne utwory, nuty]; Ach, ubogi Īáobie [i inne kolĊdy, nuty]; Dwie matki [i inne utwory,
nuty]; PieĞĔ doĪynkowa [i inne utwory, nuty; Veni Creator [i inne utwory, nuty]; W wiĊziennym
szpitalu [i inne utwory, nuty]; „Przeboje”. Zbiór najlepszych utworów tanecznych na skrzypce
[nuty]; [„Przeboje”. Zbiór najlepszych utworów tanecznych na skrzypce], t. 2, / 1. Obejrzyjcie wy
dziewuchy [i inne pieĞni ludowe, nuty]; Gdy taĔczĊ z tobą… Wybór utworów na maáy zespóá orkiestralny. Harmonizowaá Józef Uroda [nuty, partia skrzypiec]; Adasiu! Chrzestne, kochane me dzieciĊ! […], Katscher (Kietrz) 9. I. 1943 [tekst]; druki – Polski ĝpiewnik Katolicki. NajwiĊkszy zbiór
pieĞni koĞcielnych. CzĊĞü I. Rorate coeli. NajwiĊkszy wybór pieĞni adwentowych, zebraá J. Uroda,
Gáuchoáazy 1945 [teksty]; Nieszpory Polskie na wszystkie ĞwiĊta caáego roku koĞcielnego. CzĊĞü
I. Nieszpory niedzielne, zebraá J. Uroda, Gáuchoáazy 1945 [teksty]; Nieszpory Polskie na wszystkie
ĞwiĊta caáego roku koĞcielnego. CzĊĞü II. Nieszpory adwentowe, zebraá J. Uroda, Gáuchoáazy 1945
[teksty]; ĝpiewniczek ludowy, b. m. r. w. [nuty]; S. DaszyĔska, Hejnaá Odrodzenia. Utwór sceniczny ze Ğpiewami w 3 odsáonach na uroczystoĞci i obchody narodowe (dla dorastającej máodzieĪy),
Katowice b. r. w. (Biblioteczka Teatralna dla Dzieci i MáodzieĪy Nr 64 [tekst]; „Lutnia”, zeszyt
4 [druk, niekompletny, b. r.]; dokumenty urzĊdowe – [rĊcznie wypeániony druk szkolny o nauce
Józefa Urody w GáĊbowicach] Odpis Zawiadomienia szkolnego, GáĊbowice 15 IX 1919; [pismo do
Marii ĝwierczek] Gáówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Instytut PamiĊci Narodowej. OkrĊgowa Komisja w Katowicach. Oddziaá w Opolu, Zh. Ko. 623/94, Opole 30 XI 1994;
[pismo do Marii ĝwierczek] Gáówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Instytut
PamiĊci Narodowej. OkrĊgowa Komisja w Katowicach. Oddziaá w Opolu, Ko. 875/90, Opole 19
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ne ani teĪ pod jakimkolwiek wzglĊdem wyczerpujące, i bardzo daleko do zrekonstruowania na ich podstawie biogra¿i muzyka, niemniej, co najistotniejsze,
umoĪliwiają one jednak wydobycie Józefa Urody z niepamiĊci i prowadzą do
skreĞlenia zrĊbów jego Īyciorysu i dziaáalnoĞci3.

Józef Uroda
(1901-1956)
Biogra¿Ċ Józefa Urody moĪna odtworzyü jedynie szkicowo i fragmentarycznie. Pochodziá z rodziny rolniczej, a jego rodzicami byli Teodor Uroda i Aniela
z domu Grabowska. Józef przyszedá na Ğwiat 10 marca 1901 roku w GáĊbowicach
koáo Wadowic. W latach 1907-1913 uczĊszczaá do szkoáy powszechnej w rodzinnej miejscowoĞci4, a naukĊ gimnazjalną odbyá w Wadowicach. Nie wiadomo,
jak przebiegaáa jego dalsza edukacja, zwáaszcza – co nas specjalnie interesuje
– w zakresie muzyki, a takĪe i pierwsze lata pracy zawodowej. Przypuszczalnie
Uroda zakoĔczyá edukacjĊ szkolną na etapie gimnazjum i podjąá jakieĞ zajĊcia
związane z rolnictwem, dziedzinĊ muzyki zaĞ poznawaá zasadniczo jako samouk, opanowując umiejĊtnoĞü gry na skrzypcach, fortepianie i organach5. Wiemy
natomiast dokáadnie, Īe w 1925 roku Uroda przybyá do Buczkowic, poáoĪonych
na skraju Beskidu ĝląskiego, nieopodal Szczyrku, i objąá tam posadĊ organisty

XI 1990; [druk ulotny] Akademia ku czci O¿ar pomordowanych w obozach i wiĊzieniach oraz polegáych w walce z najeĨdĨcą z Buczkowic, Buczkowice, 2 XI 1946; M. ĝwierczek, Mój ojciec Józef
Uroda, „Gazeta Gminna. Pismo Samorządowe Gminy Buczkowice” nr 5/2007, paĨdziernik 2007;
U. Watoáa, Hitlerowski Polenlager w Kietrzu, [fragment artykuáu, rok i tytuá publikacji niezidenty¿kowane], s. 8, 12; ponadto – zdjĊcie czáonków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokóá”
w Buczkowicach (zob. il. 1).
3
W pracy nad biogra¿ą Urody wspará mnie teĪ Prezes Towarzystwa Spoáeczno-Kulturalnego
„Zagroda” w Buczkowicach, pan Józef Stec, udostĊpniając m.in. zdjĊcie Józefa Urody (zob. il. 2)
oraz dane o jego dziaáalnoĞci w buczkowickim Kole Towarzystwa Szkoáy Ludowej. ĩyczliwej pomocy udzieli mi takĪe siostra Emanuela Marek ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych De Notre Dame
w Strumieniu i pan Krzysztof Marek z Bielska-Biaáej. Wszystkim wymienionym osobom skáadam
serdeczne podziĊkowania.
4
Zob. wyszczególniony wyĪej [rĊcznie wypeániony druk szkolny o nauce Józefa Urody w GáĊbowicach] Odpis Zawiadomienia szkolnego. We wskazanym odpisie ¿gurują m.in.: imiĊ i nazwisko
Józefa Urody, data i miejsce jego urodzenia, potwierdzenie „religii katolickiej obrządku áaciĔskiego”, nadto wykaz uzyskanych przez niego ocen w pierwszym i drugim póároczu roku szkolnego
1912/13. Odpis sporządzono w dniu 15 wrzeĞnia 1919, nie wiadomo jednak, jaki byá powód jego
wydania. Zapewne Uroda staraá siĊ o jakąĞ pracĊ, co wymagaáo okazania stosownych dokumentów.
5
Wywiad autora […] 14 III 2014.
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w koĞciele para¿i pod wezwaniem Przemienienia PaĔskiego. FunkcjĊ tĊ bĊdzie
peániá do sierpnia 1942 roku.
Do Buczkowic Uroda przybyá ze ĞwieĪo poĞlubioną maáĪonką Heleną. W niedáugim czasie urodziáo im siĊ troje dzieci: syn Zbigniew, potem dwie córki, Danuta i Maria.
O organistowskiej dziaáalnoĞci Urody w buczkowickim koĞciele Przemienienia PaĔskiego nie mamy wielu bezpoĞrednich informacji, ale brak ten czĊĞciowo
uzupeániają pozostawione przezeĔ muzykalia. Wiadomo, Īe oprócz wypeániania
obowiązku gry liturgicznej Uroda prowadziá chór koĞcielny. Dla potrzeb koĞcielno-liturgicznych i prowadzonego przez siebie chóru mieszanego komponowaá
pieĞni, ukáadaá równieĪ wielogáosowe opracowania. Repertuar rozbrzmiewający
w buczkowickiej para¿i miaá wiĊc w tych czasach po czĊĞci wáasne rysy. Najbardziej znamienne jednak dla jego muzyczno-liturgicznej aktywnoĞci byáo to,
Īe juĪ od początku bytnoĞci w Buczkowicach rozpocząá zbieranie pieĞni koĞcielnych i czyniá to konsekwentnie przez caáy okres pracy organistowskiej. PieĞni zapisywaá w osobnych zeszytach, grupując je wedáug przeznaczenia liturgicznego.
I tak, na przestrzeni dáuĪszego czasu, stopniowo rodziá siĊ cykl zbiorów pieĞniowych, obejmujących m.in. pieĞni maryjne, ku czci ĞwiĊtych, do Serca Jezusowego, kolĊdy, pieĞni adwentowe, postne, Ğpiewy nieszporne itd. (zob. przypis 2).
Zachowane zeszyty – a niekiedy są to obszerne, oprawne w grubą tekturĊ korpusy – pokazują, Īe gromadzenie pieĞni koĞcielnych i ich systematyzowanie byáo
w przypadku Urody prawdziwą pasją. Jest to równoczeĞnie piĊkne Ğwiadectwo
podejĞcia do zawodu organisty, nacechowanego rzetelnoĞcią, oddaniem i ambicją. Zaznaczmy, Īe poĞród zebranych przez UrodĊ pieĞni są równieĪ jego wáasne
kompozycje oraz poetyckie przekáady tekstów pieĞni niemieckich i Ğpiewów áaciĔskich; znaá bowiem Uroda i áacinĊ, i jĊzyk niemiecki6, a do tego dochodziáy
jeszcze zamiáowania i zdolnoĞci poetyckie.
Warto jeszcze dodaü, Īe muzyka niezmiennie towarzyszyáa Urodzie takĪe
w domu. Miaá w swoim mieszkaniu skrzypce, fortepian, ¿sharmoniĊ, toteĪ – jak
wspomina Maria ĝwierczek – Ğpiew i gra na instrumentach regularnie wzbogacaáy Īycie jego rodziny7.
W równej mierze jak w muzyce Uroda rozmiáowany byá w literaturze i teatrze. Sam zresztą pisywaá wiersze, a takĪe i sztuki teatralne. Na szczególne
podkreĞlenie zasáuguje fakt, Īe w przedwojennych Buczkowicach Uroda zaáoĪyá
kóáko teatralne, skupiające máodzieĪ i ludzi starszych, z którym przygotowywaá
Ibid.
Ibid. Uroda angaĪowaá siĊ równieĪ w róĪne przykoĞcielne przedsiĊwziĊcia niezwiązane zasadniczo z zawodem, jak np. wykonaniem ĞcieĪek na cmentarzu w maju 1935 roku. Zob. B. ForyĞ,
Z dziejów Para¿i pw. Przemienienia PaĔskiego w Buczkowicach, Buczkowice 2008, s. 64.
6
7
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i wystawiaá spektakle. W programie prowadzonego przezeĔ zespoáu znalazáy siĊ
nie tylko konwencjonalne dla grup amatorskich jaseáka i inne okolicznoĞciowe
przedstawienia, lecz takĪe pozycje o wiele powaĪniejsze, pochodzące z kanonu
dokonaĔ wybitnych polskich dramaturgów i pisarzy, m.in.: Mazepa Juliusza Sáowackiego, Zemsta Aleksandra Fredry, Chata za wsią Józefa Ignacego Kraszewskiego, Zemsta Cygana Seweryna GoszczyĔskiego8.
AktywnoĞü kóáka teatralnego Urody nie ograniczaáa siĊ przy tym do Buczkowic.
Zespóá zapraszany byá do róĪnych miejscowoĞci, goĞciá nawet w Krakowie. Po wystawieniu w którymĞ z krakowskich teatrów Mazepy – i tak to pamiĊta Maria ĝwierczek – „tamtejsi widzowie nie mogli uwierzyü, Īe to zespóá amatorski”9. Z pewnoĞcią
wiĊc spektakle przygotowane przez UrodĊ musiaáy staü na wysokim poziomie.
Buczkowicki organista aktywnie udzielaá siĊ równieĪ spoáecznie, wáączając siĊ
w rozmaite lokalne przedsiĊwziĊcia kulturalno-oĞwiatowe. Wspóápracowaá z miejscowym oddziaáem Organizacji MáodzieĪy Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OMTUR)10, w latach 1927-1929 wchodziá w skáad zarządu buczkowickiego
Koáa Towarzystwa Szkoáy Ludowej, peániąc w tym gremium funkcjĊ skarbnika11,
byá takĪe czáonkiem mającego w Buczkowicach swoją komórkĊ Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokóá”12. Pamiątką tej przynaleĪnoĞci jest grupowe
zdjĊcie buczkowickiego „Sokoáa” (niewątpliwie okazale prezentującego siĊ na
przedstawionej fotogra¿i), na której widnieje takĪe postaü Józefa Urody (zob. il. 1).
Z wybuchem wojny áączy siĊ pierwszy dramatyczny, zarazem doĞü niejasny
epizod. Na początku kampanii wrzeĞniowej Uroda ucieká wraz ze swoimi kolegami na wschodnie tereny Polski, przedostając siĊ aĪ za Bug. Nic bliĪej o tym
pobycie jednakĪe nie wiadomo, ani o jego celu, ani o przebiegu. Po kilku tygodniach, wyczerpany i przygnĊbiony, wróciá do Buczkowic i w zmienionych juĪ,
bo okupacyjnych warunkach kontynuowaá pracĊ organisty.
8
ĝwierczek, op. cit., s. 6. Byü moĪe w repertuarze teatru Urody znalazáa siĊ teĪ sztuka Stanisáawy DaszyĔskiej pod tytuáem Hejnaá Odrodzenia. Utwór sceniczny ze Ğpiewami w 3 odsáonach na
uroczystoĞci i obchody narodowe (dla dorastającej máodzieĪy), poĞród materiaáów bowiem pozostaáych po Urodzie zachowaá siĊ egzemplarz tego utworu. Zob. DaszyĔska, op. cit.
9
ĝwierczek, op. cit., s. 6.
10
Ibid., s. 6.
11
Pierwotną komórką Towarzystwa Szkoáy Ludowej w Buczkowicach byáa tzw. Czytelnia,
powoáana na zebraniu 14 lutego 1926 roku w siedzibie miejscowego „Sokoáa”, przeksztaácona 20
marca 1927 w Koáo TSL. Przez caáą kadencjĊ (tj. od 20 marca 1927 do 24 lutego 1929 roku) Uroda
byá czáonkiem zarządu, peániąc funkcjĊ skarbnika. Zaznaczyü trzeba, Īe w okresie tym buczkowickie Koáo TSL powoáaáo Czytelnie w Szczyrku i w Sampolu (obecnie czĊĞü Szczyrku). Informacji
tych udzieliá mi listownie Józef Stec. Por. teĪ J. Stec, Historia Buczkowic. Szkice. Zwyczaje mieszkaĔców na przeáomie XIX i XX wieku, Buczkowice 2009, s. 234.
12
ĝwierczek, op. cit., s. 6.
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Ilustracja 1. Czäonkowie „Sokoäa” w Buczkowicach,
pierwszy z prawej w rzödzie siedzñcych – Józef Uroda.

W sierpniu roku 1942 wraz ze spodziewającą siĊ dziecka Īoną i córkami
Uroda zostaá internowany jako wiĊzieĔ polityczny do Polenlagru 92 w Kietrzu
(niem. Katscher). WiĊziony byá tam do maja 1944 roku13. Ten okres w Īyciu Józefa Urody jest stosunkowo dobrze znany, najpierw z uwagi na badania historyczne
prowadzone nad polenlagrami14, w tym i obozu w Kietrzu, równoczeĞnie teĪ ze
wzglĊdu na jego wáasną dziaáalnoĞü obozową.
Polenlager 92 w Kietrzu byá obozem, w którym przebywali nie tylko doroĞli
(mĊĪczyĨni i kobiety), lecz takĪe dzieci, i to w niemaáej iloĞci. Jako Īe Uroda dobrze wáadaá jĊzykiem niemieckim, Niemcy nakazali mu, aby uczyá dzieci
13
Dokumentuje to [pismo do Marii ĝwierczek] Gáówna Komisja Badania […] 19 XI 1990
Ko.875/90, w którym czytamy m.in.: „Maria Uroda, c. Józefa i Heleny, ur. 11 lutego 1929 r., wraz
z najbliĪszą rodziną, jako nieletnia wiĊĨniarka obozu hitlerowskiego «Polenlager 92» w Kietrzu od
sierpnia 1942 r. do maja 1944 r.”. O wysiedleniach, przesiedleniach z Buczkowic, a takĪe uwiĊzieniach w obozach niemieckich, m.in. w Kietrzu mieszkaĔców Buczkowic, w tym i rodziny Urodów,
piszą J. Stec, CzeĞü i pamiĊü, Buczkowice 2008, passim (publikacja ta ma teĪ swoją wersjĊ internetową [data dostĊpu: 10.12.2013], B. ForyĞ, op. cit., s. 29, Watoáa, op. cit., s. 12.
14
Polenlagry to sieü 26 obozów prowadzonych przez SS. WiĊziono w nich Polaków za samą
przynaleĪnoĞü narodową, a takĪe z powodu dziaáalnoĞci politycznej. Usytuowano je gáównie na
ĝląsku. Zob. R. Hrabar, Niemieckie obozy dla Polaków na ĝląsku w czasie II wojny Ğwiatowej
„Polenlager”, Katowice 1972.

RökopiĈmienny zbiór pieĈni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

89

Ğpiewaü pieĞni niemieckich, co teĪ czyniá. Zarazem podejmowaá inne dziaáania
o charakterze kulturalno-artystycznym; przede wszystkim po to, by podtrzymywaü na duchu wspóáwiĊĨniów. Urszula Watoáa, opisująca gehennĊ w Kietrzu, tak
charakteryzuje ówczesną rolĊ Urody:
„[…] Mimo tej tragicznej sytuacji znajdowali siĊ tacy, którzy swoją
o¿arną i spoáeczną postawą starali siĊ áagodziü stany depresji i podtrzymywaü wspóáwiĊĨniów na duchu. NaleĪaá do nich Józef Uroda z Buczkowic
koáo Bielska, zesáany z Īoną Heleną i dwoma maáoletnimi córkami Danutą
i Marią. Zachowaá siĊ jego pamiĊtnik obozowy z lat 1942-1943 z uáoĪoną
przez UrodĊ «humoreską lagrową» na temat gáodu, w której autor potra¿á,
wĞród áez i rozpaczy, wykrzesaü jakieĞ pogodniejsze i ironiczne spojrzenie
na obozową rzeczywistoĞü […]”15.

Wymowny dla osobowoĞci Urody epizod z tych czasów pozwala siĊ odczytaü z ocalaáego na kartce papieru wiersza jego autorstwa. Zapis jest autografem,
z wáasnorĊcznym podpisem oraz zaznaczeniem miejsca i daty: „Józef Uroda.
Katscher (Kietrz) 9. I. 1943”, a takĪe z póĨniejszym dopiskiem Marii ĝwierczek:
„Wiersz dedykowany dziecku, które urodziáo siĊ w obozie w Kietrzu. TatuĞ zostaá chrzestnym – (dziecko zostaáo potajemnie wyniesione z obozu)”16. Strofy te
przytaczam w caáoĞci:
Adasiu! Chrzestne, kochane me dzieciĊ!
W tak ciĊĪkiej chwili zrodzonyĞ na Ğwiecie;
ĩe juĪ w niewoli, choü jeszcze w powiciu!
Ile przeszedáeĞ juĪ w tak krótkiem Īyciu.
A co ci jeszcze to Īycie gotuje?
ĩe na myĞl samą serce trwogĊ czuje.
Ale nas wszystkich ta nadzieja krzepi,
ĩe potem kiedyĞ… kiedyĞ, bĊdzie lepiej.
WyroĞniesz dzieciĊ dla rodziców lube,
Im na pociechĊ, OjczyĨnie na chlubĊ,
Doczekasz jeszcze innej, lepszej doli,
Boü serce ludzkie tak wiele przeboli.

15
16

Watoáa, op. cit., s. 12.
Zob. Adasiu!...
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Tak wiele w Īyciu swoim przenieĞü moĪe!
WiĊc siá do walki w Īyciu daj Ci BoĪe!
ByĞ nie zaáamaá siĊ od trosk goryczy,
Tego Ci z serca chrzestny ojciec Īyczy.
Jest to przede wszystkim wzruszające Ğwiadectwo, jak w najgorszych nawet
warunkach, na przekór okolicznoĞciom, czáowiek dba o to, aby waĪne dlaĔ chwile w jakikolwiek choüby sposób uwznioĞliü, upamiĊtniü.
W tym czasie przyszáa teĪ chwila wyjątkowo tragiczna dla samego Urody.
Dnia 15 maja 1943 roku zmaráa jego piĊciomiesiĊczna, urodzona juĪ w obozie,
córeczka Jadwiga17.
Tym, czym szczególnie zapisaá siĊ Józef Uroda podczas pobytu w obozie,
byáo, Īe pod przykrywką nauczania dzieci pieĞni niemieckich potajemnie sporządzaá notatki o charakterze ewidencyjnym. Zawieraáy one skrupulatnie sporządzane wykazy wiĊĨniów, daty transportów, daty urodzeĔ i Ğmierci w obozie. Zapiski
te uda siĊ póĨniej Urodzie zabraü z obozu i ocaliü. DziĞ tym bezcennym materiaáem Ĩródáowym o Polenlagrze 92 z lat 1942-1944 dysponują historycy18. Urszula
Watoáa przypuszcza, Īe to wáaĞnie owa tajna kronikarska dziaáalnoĞü Józefa Urody wzbudziáa podejrzenia Niemców, „skoro decyzją organów «Volksdeutsche
Mittelstelle» w Katowicach z dnia 25. 4. 1944 r. usuniĊto go natychmiast wraz
z rodziną z obozu i nakazano osiedliü siĊ w […] tzw. Generalnej Guberni”19.
W maju 1944 roku tedy rodzina Urodów opuĞciáa kietrzaĔski Polenlager 92
i znalazáa siĊ w przymusowym miejscu zamieszkania – w Harbutowicach na te-

17
W cytowanym wczeĞniej urzĊdowym piĞmie z opolskiego oddziaáu Instytutu PamiĊci Narodowej
znajdujemy potwierdzenie tego faktu, wraz z dokáadną datą Ğmierci dziecka: „W obozie tym [Kietrzu],
w dniu 15 maja 1943 r. poniosáa Ğmierü siostrzyczka Pani, Jadwiga Uroda”. Zob. [pismo do Marii ĝwierczek] Gáówna Komisja Badania […] 19 XI 1990 Ko.875/90; takĪe Wywiad autora […] 14 III 2014.
18
PoĞród informacji zawartych w notatkach Urody są dane dotyczące przebywających w obozie dzieci. Urszula Watoáa pisze: „Józef Uroda, w swoim notatniku rejestruje 129 dzieci w wieku
szkolnym, w tym 71 cháopców i 58 dziewcząt. Dzieci umiejących czytaü Uroda odnotowuje zaledwie 30, w tym 16 cháopców i 14 dziewcząt”. Watoáa, op. cit., s. 12. O tym, Īe zapiski Urody są
cennym Ĩródáem historycznym, Ğwiadczy fragment listu, jaki Maria ĝwierczek otrzymaáa z IPN:
„W zaáączeniu zwracam dokument w postaci rĊkopisu Ğ. p. Józefa Urody, zawierający wykaz wiĊĨniów obozu niemieckiego «Polenlager 92» w Kietrzu. RĊkopis ten jest b. cenny. Za udostĊpnienie
go dla potrzeb tut. OkrĊgowej Komisji wyraĪam Pani serdeczne podziĊkowanie”. [pismo do Marii
ĝwierczek] Gáówna Komisja Badania […] 30 XI 1994.
19
Watoáa, op. cit., s. 12.
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renie Generalnego Gubernatorstwa20. I tam teĪ, po ogóáem niemal trzech latach
przebywania w niewoli, wszyscy doczekali oswobodzenia.
Zaraz po wyzwoleniu Uroda byá krótki czas organistą w Gáuchoáazach na ĝląsku Opolskim. I wáaĞnie w Gáuchoáazach, zaraz po okupacyjnej nocy, zapragnąá
zrealizowaü nader ambitny pomysá wydania najwiĊkszego Ğpiewnika polskich
pieĞni koĞcielnych. W 1945 roku, najpewniej jesienią, zdoáaá opublikowaü wáasnym sumptem („Nakáad i wáasnoĞü autora”) co najmniej trzy pozycje: Rorate
coeli. NajwiĊkszy wybór pieĞni adwentowych, Nieszpory Polskie. CzĊĞü I. Nieszpory niedzielne oraz Nieszpory Polskie. CzĊĞü II. Nieszpory adwentowe, sygnując poszczególne zeszyty nazwiskiem z adnotacją: „organista w Gáuchoáazach”21.
Te niewielkie, o maáych formatach edycje zwierają wyáącznie teksty Ğpiewów.

Ilustracja 2. Karta tytuäowa edycji Nieszpory Polskie, cz. II: Nieszpory adwentowe.
20
ĝwierczek, op. cit., s. 6. Wedáug Urszuli Watoáy natomiast byáy to Przytkowice (Watoáa, op.
cit., s. 12). W piĞmie z IPN ograniczono siĊ do stwierdzenia: „[…] a nastĊpnie zostaáa Pani wraz
z rodziną deportowana z obozu do tzw. Generalnego Gubernatorstwa”, nie podano zaĞ miejsca tej
deportacji. Zob. [pismo do Marii ĝwierczek] Gáówna Komisja Badania […] 19 XI 1990 Ko.875/90.
21
Zob.: Polski ĝpiewnik Katolicki. NajwiĊkszy zbiór pieĞni koĞcielnych. CzĊĞü I. Rorate coeli….;
Nieszpory Polskie na wszystkie ĞwiĊta caáego roku koĞcielnego. CzĊĞü I. Nieszpory niedzielne...;
Nieszpory Polskie na wszystkie ĞwiĊta caáego roku koĞcielnego. CzĊĞü II. Nieszpory adwentowe….
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Nie wiemy, czy Urodzie udaáo siĊ wydaü dalsze czĊĞci Polskiego ĝpiewnika
Katolickiego. Jego motywacje w tym wzglĊdzie oraz plany na bliską przyszáoĞü
wyjaĞnia odautorski komentarz zamieszczony w zbiorach Rorate coeli i Nieszporach adwentowych:
„Polski ĝpiewnik Katolicki. Przez 20 lat swej praktyki organistowskiej
doĞwiadczyáem, Īe brak u nas Ğpiewnika koĞcielnego, któryby zawieraá caáoĞü materiaáu do Ğpiewania, tak u nas w Polsce bogatego, Īe Īaden naród tym
poszczyciü siĊ nie moĪe. […] Zbierając skrzĊtnie przez caáe lat 20 wszystkie
pieĞni, przekroczyáem liczbĊ 2000 i materiaá ten, dziĞ w nowej, odrodzonej
Polsce chcĊ oddaü na usáugi narodu. Z uwagi na zbyt ob¿ty materiaá, pieĞni
te wychodziü bĊdą seriami, jednak caáoĞü moĪna bĊdzie oprawiü w jedną
ksiąĪkĊ. Serie: 1. PieĞni adwentowe (okoáo 70 pieĞni), 2. PieĞni na BoĪe
Narodzenie (250). 3. KolĊdy (do domowego uĪytku 260), 4. PieĞni Postne
(220), 5. Na okres Wielkiej Nocy (aĪ do Trójcy ĝw. 160), 6. Eucharystyczne
na BoĪe Ciaáo (180). 7. Do Serca Jezusowego (90), 8. Do N. M. Panny (420),
9. Przygodne (340), 10. Mszalne 40, 11. ĩaáobne (za dusze zmaráe 220),
12. Do ĝwiĊtych PaĔskich (300). Warunki sprzedaĪy, jak przy nieszporach.
Do wszystkich tych pieĞni posiadam nuty. Gdyby P. T. Ks. Proboszczowie,
organiĞci i w ogóle ci, którym pieĞni koĞcielne leĪą na sercu – przesáali swe
zamówienia, aĪebym mógá zorientowaü siĊ w iloĞci zapotrzebowania i zbytu, oraz rodzaju wydawnictwa nutowego, wydaábym drukiem serie poszczególne z nutami. Pozostaje przeto do usáug P. T. J. Uroda”22.

Bez wątpienia byáo to zamierzenie niezwykle ambitne, tym bardziej, Īe w razie
pojawienia siĊ zainteresowania ze strony duchowieĔstwa i organistów Uroda chciaá
publikowaü równieĪ edycje nutowe swojego Ğpiewnika. Projekt taki miaá o tyle
mocne podstawy i niewątpliwie jawiá siĊ autorowi jako caákowicie realistyczny, Īe
materiaá pieĞniowy byá od strony rzeczowej i formalnej juĪ od dawna zgromadzony, przygotowany, wymagaá jedynie stosunkowo niewielu uzupeánieĔ, prac redakcyjnych i dopracowania detali potrzebnych do realizacji typogra¿cznej. Nie wiemy
jednak, czy jakiekolwiek nastĊpne z zaplanowanych czĊĞci cyklicznego Polskiego
ĝpiewnika Katolickiego udaáo siĊ Urodzie wydaü. JeĞli tak, to najpewniej mogáy to
byü w pierwszej kolejnoĞci te czĊĞci, które ¿gurują w drukowanych komentarzach
22
Ibid. W edycjach tych znajdujemy nadto informacjĊ dotyczącą sposobu nabywania Ğpiewnika: „Zamawiaü moĪna bądĨ pojedyncze zeszyty, bądĨ caáoĞü: Uroda Józef, organista, Gáuchoáazy,
Plac WolnoĞci 27., II. p., wpáacając zaliczkĊ w dowolnej wysokoĞci na konto P. K. O. Katowice
III. – 4492. Wobec zniszczeĔ, jakie poczyniáa wojna, okazuje siĊ, zwáaszcza na nowo odzyskanych
ziemiach zachodnich, ogromny brak polskiego, drukowanego sáowa, mam wiĊc nadziejĊ, Īe ludnoĞü polska, katolicka, wydawnictwo to poprzeü raczy. J. Uroda”.
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jako publikacje „w przygotowaniu” (tj. Nieszpory na BoĪe Narodzenie i caáy okres
i Nieszpory MariaĔskie, na uroczystoĞü NMP). Nie ma natomiast Īadnego Ğladu,
aby Ğwiatáo dzienne ujrzaáy nutowe edycje ĝpiewnika.
NajpóĨniej jesienią 1946 roku – choü przypuszczalnie byáo to znacznie wczeĞniej – Józef Uroda powróciá do Buczkowic. Nie objąá juĪ jednak posady organisty. Z zaangaĪowaniem natomiast wáączyá siĊ w odbudowĊ Īycia kulturalnego
wsi. Wespóá z byáymi swoimi chórzystami i czáonkami kóáka teatralnego utworzyá komitet, którego celem byáo ocalenie od zapomnienia waĪnych wydarzeĔ
z dalszej i bliĪszej przeszáoĞci Buczkowic, przede wszystkim poprzez organizowanie okolicznoĞciowych uroczystoĞci. Jedną z pierwszych i jednoczeĞnie najbardziej pamiĊtaną do dziĞ pozostaje peána rozmachu akademia z Dnia Zadusznego 1946 roku ku czci pomordowanych mieszkaĔców Buczkowic, zorganizowana
wáaĞnie przez komitet Józefa Urody. Dokumentuje to druk ulotny zatytuáowany
Akademia ku czci O¿ar pomordowanych w obozach i wiĊzieniach oraz polegáych
w walce z najeĨdĨcą z Buczkowic23, zapraszający wszystkich mieszkaĔców Buczkowic na mszĊ ĞwiĊtą oraz akademiĊ patriotyczno-artystyczną, z dokáadnie wypisanym programem uroczystoĞci i krótkim wierszem Urody:
Gdy Īycie wam skrycie odebraá wróg,
Niechaj wam cierpienia nagrodzi Bóg!
Za wasz ból i mĊki bezkresne tam,
Niech przyjmie was Pan Bóg do niebios bram!
Pozostaá nam po was Īal, rozpacz, áza
I pamiĊü mĊczeĔstwa, co w sercach trwa
I wiara, Īe kara przyjdzie i cios,
Bo Bóg ma w swych rĊkach narodów los!
23
Ten okolicznoĞciowy druk zawiera: informacjĊ o uroczystoĞci i zaproszenie („Początek akademii
o godzinie 6-tej wieczór w Sali dawnego «Sokoáa». WstĊp wolne datki. Za fundusz uzyskany, sprawiona
bĊdzie marmurowa tablica pamiątkowa, z nazwiskami o¿ar. Wszystkich, bez wyjątku, Obywateli-Polaków, uprasza o przybycie KOMITET”), wiersz Urody Gdy Īycie wam skrycie, nazwiska tych mieszkaĔców Buczkowic, którzy zginĊli w podczas kampanii wrzeĞniowej 1939 roku oraz póĨniej w obozach
koncentracyjnych, program uroczystoĞci („1. Powitanie goĞci, przez soátysa A. UrbaĔskiego. 2. Przemówienie okolicznoĞciowe, przez p. kier. Szkoáy F. IsulĊ. 3. Uczczenie o¿ar przez powstanie i jednominutowe milczenie. 4. PieĞĔ: «Gdy Īycie wam skrycie», wykonana przez chór mieszany. 5. Deklamacja:
«Czerwone maki», przez p. Cadra Br., medyka. 6. PieĞĔ: «Zmará biedaczysko», wykonana przez chór
mieszany. 7. Sztuka sceniczna: «JEDEN Z WIELU» na tle aresztowaĔ w pierwszych latach okupacji.
8. Na zakoĔczenie: «Hymn Rzeczypospolitej» Nowowiejskiego, wykonana [sic!] przez chór mieszany”) oraz komunikat: „Rano o godzinie 9-tej, trzecia Msza Ğw. ĩaáobna z pieĞniami okolicznoĞciowymi,
wykonanymi przez chór mieszany.”. Zob. Akademia ku czci O¿ar […] 2 XI 1946.
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Wiadomo, Īe Uroda napisaá równieĪ do tych sáów muzykĊ, a utwór – jak gáosiá
program – zostaá wykonany podczas wspomnianych uroczystoĞci przez chór mieszany, najpewniej pod dyrekcją samego Urody. Niestety, kompozycja ta pozostaje do
dziĞ nieznana, byü moĪe bezpowrotnie zaginĊáa. Nie wiadomo teĪ, w czyich opracowaniach zaprezentowano pieĞni Zmará biedaczysko i Rota Nowowiejskiego („Hymn
Rzeczypospolitej” [sic!]), a takĪe pozostaáe, zbiorczo anonsowane w programie pieĞni okolicznoĞciowe. Niemal pewne, Īe nad wszystkimi tymi wykonaniami czuwaá
Uroda. W dniu akademii wystawiona zostaáa równieĪ jego sztuka dramatyczna pod
tytuáem Jeden z wielu, która, niestety, takĪe siĊ nie zachowaáa do naszych czasów. Jak
wynika z treĞci programu, spektaklowi scenicznemu towarzyszyáa jeszcze prelekcja
na temat historycznych uwarunkowaĔ powstania wystawionego dramatu.
W póĨniejszych latach Józef Uroda dojeĪdĪaá do pracy w Bielsku-Biaáej. Niestety, ani charakter, ani miejsce tego zatrudnienia nie są mi znane24. JeĞli chodzi
o sferĊ dziaáaĔ oraz zainteresowaĔ muzycznych, to – sądząc po zachowanych
jego rĊkopisach muzycznych z tamtych lat – zmieniáy siĊ one diametralnie. Uroda nadal kompletowaá mniej lub bardziej obszerne zbiory z róĪnymi, grupowanymi tematycznie utworami, oprawiaá je w grubą tekturĊ, wyposaĪaá w spisy treĞci,
ale teraz zwróciá siĊ do zupeánie innych juĪ gatunków: polskiej i obcej muzyki
rozrywkowej, gáównie tanecznej, Ğwieckiej pieĞni ludowej, a nawet do repertuaru
o socjalistycznym juĪ zabarwieniu25.
Mimo zawiązania wspomnianego komitetu i szczytnych planów na przyszáoĞü
uroczystoĞü z 2 listopada 1946 roku byáa jednym z ostatnich przejawów intensywnej dziaáalnoĞci spoáeczno-kulturalnej Józefa Urody26. W kolejnych bowiem
24
InformacjĊ o pracy Urody w Bielsku-Biaáej zasiĊgnąáem od Marii ĝwierczek, która wszakĪe
nie zna bliĪszych na ten temat szczegóáów (Wywiad autora […] 14 III 2014).
25
W kilku wiĊkszych oprawnych w tekturĊ zbiorach i maáych zeszytach nutowych zapisanych
w latach powojennych zgromadziá m.in.: polskie i Ğwiatowe szlagiery (np. Jerzego Petersburskiego,
Henryka Warsa, Jana Markowskiego, Adama KarasiĔskiego, Tadeusza KwieciĔskiego, Antoniego
Buzuka, Wáadysáawa Szpilmana), poĞród których znajdujemy tak znane utwory i piosenki, jak
La Cumparsita, Milonga, Pierwszy siwy wáos, Uralska jarzĊbina, Serce, Ostatnia niedziela, Czy
pamiĊtasz tĊ noc w Zakopanem, Ada, to nie wypada, Bajeczki Ğpią, Jak drogie są wspomnienia,
Jesienne róĪe, François, Serce matki, PieĞĔ o matce, Palesia czar, Bo zawsze bĊdzie czegoĞ ci brak,
Bluzeczka zamszowa, JesieĔ, Kiedy jesteĞ zakochany i wiele innych; wĞród tych utworów dominują
tanga, walce, polki, fokstroty, slow-foxy; obok niech mamy takĪe rumbĊ, boogie-woogie, nadto
mazury, kujawiaki, oberki, polonezy, marsze. Innym nurtem obdarzonym zainteresowaniem byáy
polskie pieĞni ludowe, pochodzące szczególnie z poáudniowych rejonów Polski, w tym z najbliĪszych okolic (np. z Buczkowic, ze Szczyrku), które takĪe Uroda notowaá w osobnych zeszytach.
Zupeánie wreszcie odmienne akcenty, w pierwszym rzĊdzie ideologiczne, napotykamy w pieĞniach
i piosenkach, które wiązaáy siĊ juĪ z nastaniem wáadzy ludowej. Uroda wpisaá do swoich kolekcji
takie pozycje, jak Budujemy nowy dom, Maáe mieszkanko czy Marsz I-go Korpusu.
26
Por. ĝwierczek, op. cit., s. 6.
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latach, mimo podtrzymywania swoich muzycznych pasji27, zacząá traciü siáy
i ustawicznie podupadaá na zdrowiu. Zmará dnia 31 grudnia 1956 roku w Buczkowicach. Pochowany zostaá na miejscowym cmentarzu para¿alnym.

Ilustracja 3. Józef Uroda w ostatnich latach Ĕycia.

Ku czci NajĞwiĊtszej Marii Panny

Ilustracja 4. Karta tytuäowa zbioru Ave Maria! Józefa Urody.
27
Patrząc na repertuar kompletowany przez UrodĊ w latach powojennych (zob. przypis 2), dostrzegamy sporą iloĞü opracowaĔ na chór mĊski, chór ĪeĔski i skáady orkiestrowe. Byü moĪe Uroda
prowadziá w tym czasie – w Buczkowicach albo w innych pobliskich miejscowoĞciach – tego typu
zespoáy, a o tym zdają siĊ Ğwiadczyü osobne zeszyty gáosowe dla gáosów wokalnych i instrumentów.
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Sporządzony w 1936 roku zbiór Ave Maria! – z którego teksty miaáy ukazaü siĊ w ramach wspomnianego Polskiego ĝpiewnika Katolickiego – jest najwiĊkszą zachowaną kolekcją pieĞniową Józefa Urody28. RĊkopis ma poziomy
format maáego zeszytu nutowego, jest oprawny w tekturową obwolutĊ, zszyty
grubymi niümi, a liczy 413 niepaginowanych stron. Jak wiemy z informacji
podanych we wzmiankowanych edycjach opublikowanych w Gáuchoáazach,
Uroda planowaá zgromadziü ogóáem okoáo 420 pieĞni maryjnych. W rĊkopisie
zaĞ liczba ta siĊga 383 pozycji (382 numerowane, 1 nienumerowana, wpisana
na verso karty tytuáowej). UáoĪone są one w porządku alfabetycznym (ze sporadycznymi odstĊpstwami). Autor jednak nie ukoĔczyá zaplanowanej przez siebie
pracy: nie wpisaá aĪ 40 sygnowanych tytuáami i numerami pieĞni, a pod 14
naniesionymi melodiami nie podpisaá tekstu sáownego; niekiedy poprzestaá teĪ
na wpisaniu jednej tylko zwrotki, zaniechaá nadto dokoĔczenia umieszczonego
na koĔcu indeksu, urywając go na 161 numerze (mimo wolnych jeszcze 5 kart).
Trudno dociec, dlaczego Uroda, doĞü precyzyjnie projektując caáy Ğpiewnik,
nie dokoĔczyá wpisów. Byü moĪe odciągnĊáy go od tego liczne inne przedsiĊwziĊcia, w które byá zaangaĪowany, a byü moĪe wszystkie konieczne uzupeánienia odáoĪyá na czas nieokreĞlony, podobnie jak w wypadku takĪe innych
grup tematycznych swojego Ğpiewnikowego cyklu. Wszystkie te wszakĪe luki
zdają siĊ Ğwiadczyü o tym, Īe Urodzie nie udaáo siĊ jednak opublikowaü maryjnej czĊĞci Polskiego ĝpiewnika Katolickiego, nawet choüby w samej tylko jego
warstwie tekstowej; w przeciwnym bowiem razie naniósáby ex post niezbĊdne
uzupeánienia29.
Ostatecznie wiĊc zbiór zawiera 343 pieĞni, z czego 14 pieĞni to melodie bez
tekstu. Tutaj jednak tylko w trzech przypadkach nie wiemy, jakie miaáy byü sáowa, albowiem przy 9 pieĞniach Uroda – o czym przyjdzie nam jeszcze szerzej
powiedzieü – odsyáa do okreĞlonych Ğpiewników (dodając tu takĪe adnotacje
wskazujące na numery, pod którymi ¿gurują owe pieĞni w tychĪe Ğpiewnikach);
w jednym wypadku sam dokonaáem identy¿kacji. Trzeba teĪ dodaü, Īe w owych
40 przypadkach, gdzie ¿gurują tylko tytuáy pieĞni, a brak jest i melodii, i tekstów
sáownych, aĪ przy 24 tytuáach wiadomo, co Uroda zamierzaá wpisaü, poniewaĪ
28
W caáej koncepcji Polskiego ĝpiewnika Katolickiego – jak podawaá w odautorskim komentarzu Uroda – wiĊcej miaáo byü tylko kolĊd, tj. 510, jeĞli liczyü jako jedną grupĊ „PieĞni na BoĪe
Narodzenie” i „KolĊdy do uĪytku domowego”.
29
Wiele detalicznych uzupeánieĔ naniósá Uroda w jakiĞ czas po sporządzeniu zbioru (zapewne
w 1945 roku lub nieco póĨniej), co widaü w dopiskach kolorem czerwonym i oáówkiem (okreĞlających np. przeznaczenie liturgiczne pieĞni, Ĩródáo Ğpiewnikowe). Jest ich jednak zdecydowanie
za maáo, by mówiü o doprowadzeniu caáoĞci do takiego stanu, który mógáby stanowiü podstawĊ
wydania drukowanego.

RökopiĈmienny zbiór pieĈni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

97

zanotowaá tam nazwisko kompozytora wzglĊdnie autora Ğpiewnika, równieĪ
wraz ze wskazaniem Ğpiewnikowego numeru danej pieĞni. Tak wiĊc z owych
40 niezapisanych pieĞni niewiadomych dla nas jest tylko 16 pozycji30. NaleĪy
w tym miejscu podkreĞliü, Īe choü zbiór nie zostaá przez UrodĊ ukoĔczony, to
i tak liczba 343 pieĞni maryjnych (nie licząc domyĞlnych 24 dalszych pozycji)
ma swoją wymowĊ.
Uroda wpisaá 112 pieĞni w postaci jednogáosowej, a 231 w prostych redakcjach dwugáosowych31. Gáównym Ĩródáem staáy siĊ dla niego Ğpiewniki drukowane i zbiory zawierające towarzyszenia organowe do pieĞni. Ponad jednej
czwartej zawartoĞci zbioru patronuje nazwisko Ryszarda Gillara (1855-1939).
Do jego zbioru towarzyszeĔ organowych odsyáa Uroda aĪ 94 pozycje. Wiele pieĞni, bo w liczbie co najmniej 79, zaczerpnąá Uroda ze Ğpiewnika Tomasza Flaszy
(1865-1940). ħródáami staáy siĊ ponadto Ğpiewniki i zbiory: ks. Michaáa Marcina Mioduszewskiego (1787-1868) – 37 pieĞni; ks. Franciszka WalczyĔskiego
(1852-1937) – 20 pieĞni; ks. Jana Siedleckiego (1829-1902) – 17 pieĞni; ks. Józefa SurzyĔskiego (1851-1919) – 11 pieĞni; Teo¿la Klonowskiego (1805-1876) – 9
pieĞni; ks. Emiliana Schindlera (1831-1911) – 8 pieĞni; ks. Józefa Mazurowskiego – 2 pieĞni; nadto wydany w Krakowie ĝpiewniczek Eucharystyczny – 2 pieĞni32. Wszystko to Ğwiadczy o wielkiej popularnoĞci wyszczególnionych wyĪej
30
Na koĔcu zbioru Uroda wynotowaá jeszcze siedem tytuáów pieĞni (których nie ma w jego
zbiorze), byü moĪe nosząc siĊ z zamiarem ich wpisania. Są to nastĊpujące pozycje: Sáowiczki juĪ
Ğpiewają, Przedziwna Matko (melodia druga ze zbioru Gillara), Sancta Maria (melodia Schweitzera), Wielbmy takĪe w poboĪnoĞci, Ucieczko grzesznych Matko litoĞci, Przed Tobą klĊkamy (melodia
druga ze zbioru Flaszy), Boga chwalcie (melodia druga ze zbioru Flaszy).
31
Utworów dwugáosowych miaáo byü duĪo wiĊcej, wiele bowiem pieĞni Uroda zanotowaá tak,
jak siĊ wpisuje gáos górny w dwugáosie, tj. wyáącznie z ogonkami w górĊ, niezaleĪnie od wysokoĞci
nut. W tym elemencie teĪ wiĊc widaü, Īe zbiór nie zostaá ukoĔczony w myĞl pierwotnie powziĊtych
zaáoĪeĔ.
32
Chodzi tu o nastĊpujące zbiory: ĝpiewnik koĞcielny, czyli PieĞni naboĪne z melodyjami w KoĞciele Katolickim uĪywane a dla wygody koĞcioáów para¿alnych, oprac. M. M. Mioduszewski,
Kraków 1838; Szczeble do Nieba czyli Zbiór pieĞni z melodyjami w KoĞciele rzymskokatolickim od
najdawniejszych czasów uĪywanych, t. 1-2, oprac. T. Klonowski, PoznaĔ 1867; Melodye do zbioru
pieĞni naboĪnych katolickich do uĪytku koĞcielnego i domowego do grania na organach i Ğpiewu na
cztery gáosy, oprac. J. Mazurowski, Pelplin 1871; F. WalczyĔski, ĝpiewnik, Tarnów 1884; ĝpiewniczek Eucharystyczny: pieĞni na czeĞü PrzenajĞwiĊtszej Panny i ĝwiĊtych paĔskich uĪywane w koĞciele NajĞw. Serca Jezusowego przy klasztorze Sióstr Franciszkanek NajĞwiĊtszego Sakramentu
we Lwowie, Kraków 1886; ĝpiewniczek zawierający pieĞni koĞcielne z melodyami dla uĪytku máodzieĪy szkolnej, oprac. J. Siedlecki, Kraków 1895; ĝpiewnik koĞcielny dla uĪytku para¿i rzymskokatolickich, oprac. J. SurzyĔski, PoznaĔ 1896; ĝpiewnik zawierający pieĞni koĞcielne z melodyami dla
uĪytku wiernych, oprac. J. Siedlecki, Kraków 1901; ĝpiewnik KoĞcielny katolicki, czyli najwiĊkszy
podrĊcznik dla organistów w koĞcioáach katolickich, cz. 1-3, oprac. T. Flasza, Kraków 1903-1909;
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wydawnictw Ğpiewnikowych i towarzyszeĔ organowych, na czele ze zbiorami
Ryszarda Gillara i Tomasza Flaszy, zarazem teĪ pokazuje, z jakich publikacji
korzystaá Uroda w swojej praktyce organistowskiej, a to z kolei pozwala nabraü
pewnego wyobraĪenia o harmonicznej stronie jego gry liturgicznej; zapewne tak
dokáadnie i konsekwentnie nanoszone uwagi przy nazwiskach autorów zbiorów
(wraz z numerami) byáy dla Urody wskazaniem tyleĪ Ĩródáa pieĞni, co akompaniamentu organowego.
W licznych doĞü wypadkach, idąc za informacjami ze Ğpiewników i innych
zbiorów z repertuarem pieĞniowym, Uroda odnotowywaá przy pieĞniach nazwiska ich kompozytorów33 – wĞród których szczególnie czĊsto pojawiają siĊ ks.
Antoni Chlondowski i ks. Franciszek WalczyĔski – a niekiedy takĪe i autorów
tekstów34. W piĊciu przypadkach napotykamy na wskazówki dotyczące proweniencji Ğpiewów: po jednej pieĞni „z Buczkowic” i „z GáĊbowic”, trzech zaĞ
„z Kalwarii”. Niekiedy wreszcie mamy ogólne okreĞlenia w rodzaju „melodia
francuska”, „niemiecka”, „sycylijska”, „angielska”.

Zbiór Melodyi dla uĪytku koĞcielnego i prywatnego/Sammlung Polnischer Melodien für kirchliche
Zwecke und private Andachtsübungen, oprac. R. Gillar, Bytom 1903; Laudate pueri Dominum!
Chwalcie dzieci Pana! ĝpiewnik do naboĪeĔstwa dla szkolnej máodzieĪy, oprac. E. Schindler, Lwów
1903; Psallite Domino, oprac. J. SurzyĔski, PoznaĔ 1908; ĝpiewnik koĞcielny katolicki. NajwiĊkszy
zbiór PieĞni NaboĪnych z nutami do Ğpiewu na 2 gáosy, oprac. T. Flasza, Kraków 1930.
33
Jako kompozytorzy pieĞni ¿gurują: Johann Caspar Aiblinger (1779-1867), Filipina BrzeziĔska (1800-1886), ks. Antoni Chlondowski (1884-1962), ks. A. Dąbrowski, Ignacy Feliks DobrzyĔski (1807-1867), P. Firich, Kazimierz GarbusiĔski (1883-1945), Charles Gounod (1818-1893), ks. Guignet, F. [Bernard? – T. J.] Kothe, ks. Michaá Krawczyk (1884-1973), Karol KurpiĔski (1785-1857), Feliks Nowowiejski (1877-1946), ks. Rudolf Nowowiejski, ks. Alojzy Orszulik
(1897-1970), ks. Józef Orszulik (1896-1974), Franciszek Popper, Richling, M. [Wincenty? – T. J.]
Richling, Mieczysáaw Rudkowski, Franz Schubert (1797-1828), Józef Sierosáawski (zm. 1918),
Karol StudziĔski (1828-1883), Piotr StudziĔski (1826-1869), ks. Józef SurzyĔski (1851-1919), ks.
Wendelin ĝwierczek (1888-1974), kompozytor o inicjaáach S. P. J., Józef Uroda (1901-1956), ks.
Franciszek WalczyĔski (1852-1937), ks. Wáadysáaw WojtoĔ, ks. Alfred Wróblewski (1861-1943),
W. ZdoliĔski, Józef Záotaszewski (ok. 1821-1866), Wáadysáaw ĩeleĔski (1837-1921), Otton Mieczysáaw ĩukowski (1867-1931).
34
Jako autorzy tekstów pieĞni ¿gurują: ks. Karol Antoniewicz (1807-1852), ks. Ludwik Bober
(1834-1891), ks. Józef Wiktor Hoáubowicz (1835-1887), ks. Jarynkiewicz, ks. Tadeusz Karyáowski
(1882-1945), ks. Józef Kiedrowski, papieĪ Leon XIII, Kazimierz Lubecki (1880-1939), ks. Jan
MarczyĔski, ks. Józef Morelowski (1777-1845), ks. G. Nawrocki, ks. Henryk Pertak, ks. Franciszek Skiba (1871-1954), ks. Tom. Soátysik, ks. Józef Tuszowski, Józef Uroda, Zygmunt Sarnecki
(1837-1922) oraz autor odnotowany w inicjaáach ks. Al. P. T.
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Ilustracja 5. PieĈþ Säyszaäem wdziöczny gäos.

Znamienne, Īe Józef Uroda, ukáadając swój „najwiĊkszy zbiór”, nie staraá siĊ
zgromadziü wszystkich pieĞni maryjnych, jakie zamieszczone zostaáy w wykorzystywanych przezeĔ publikacjach. Dokonaá pewnego wyboru. Kierowaá siĊ
najpewniej lokalnymi potrzebami, popularnoĞcią okreĞlonych Ğpiewów w buczkowickiej para¿i, wreszcie wáasnym gustem; w wielu wypadkach zamieszczaá
bowiem po kilka róĪnych melodii z tym samem tekstem, rezygnując równoczeĞnie z wielu innych pieĞni, które mógáby uwzglĊdniü. Wydaje siĊ, iĪ naczelną
dyrektywą dla caáego zamierzenia byáa, z jednej strony, chĊü stworzenia zbioru
moĪliwie uniwersalnego dla muzyczno-liturgicznej i muzyczno-religijnej oprawy celebracji kultu maryjnego, o czym Ğwiadczą m.in. konsekwentnie nanoszone
dopiski z nazwami Ğwiąt, uroczystoĞci, czĊsto wraz z ich datami, z okreĞleniami
funkcji pieĞni, charakteru, usytuowania w okresach szczególnie wzmoĪonego
kultu maryjnego etc., z drugiej zaĞ strony – chĊü urzeczywistnienia do pewnego
stopnia autorskiej koncepcji Ğpiewnika maryjnego, który obok repertuaru uniwersalnego mieĞciáby w sobie akcenty lokalne, a takĪe – by uprzedziü dalsze
nasze konstatacje – wáasny Ğlad autora zbioru.
Maryjny repertuar zebrany przez UrodĊ uderza ob¿toĞcią i duĪą róĪnorodnoĞcią.
PieĞni przeznaczone są na nastĊpujące uroczystoĞci, ĞwiĊta i wspomnienia: Niepokalane PoczĊcie NMP (8 grudnia), NMP LoretaĔskiej (10 grudnia), ZaĞlubienie NMP
(23 stycznia), NMP z Lourdes (1 lutego), Oczyszczenie NMP (2 lutego), Zwiastowa-
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nie NMP (25 marca), NMP WspomoĪenia Wiernych (24 maja), NMP àaskawej (2
niedziela maja lub 31 maja), MB Nieustającej Pomocy (27 czerwca), Nawiedzenie
NMP (2 lipca), MB Ucieczki Grzeszników (2 lipca), NMP Szkaplerznej (16 lipca),
MB Anielskiej (2 sierpnia), MB ĝnieĪnej (5 sierpnia), WniebowziĊcie NMP (15
sierpnia), MB CzĊstochowskiej (26 sierpnia), NMP Pocieszenia (28 sierpnia), Do
Serca NMP (4 niedziela sierpnia), Narodzenie NMP (8 wrzeĞnia), O Imieniu NMP
(12 wrzeĞnia), MB Bolesnej (15 wrzeĞnia), NMP z La Salette (19 wrzeĞnia), NMP
RóĪaĔcowej (7 paĨdziernika), NMP Miáosiernej (16 listopada), O¿arowanie NMP
(21 listopada) oraz Do Cudownego Medalika (27 listopada). Sporo pieĞni przeznaczonych jest na miesiące maryjne: maj (z uwagami: „majowa”, „na majowe naboĪeĔstwo”, „majowa wieczorna”) i paĨdziernik (z uwagami: „do Marii w RóĪaĔcu, „na
paĨdziernik”, „róĪaĔcowa”, „na początku RóĪaĔca do NMP”). DuĪą grupĊ tworzą
pieĞni pątnicze, niekiedy związane z okreĞlonym sanktuarium czy miejscem („do
NMP w Gidlach koáo CzĊstochowy”, „o NMP w Bramie FloriaĔskiej w Krakowie”,
„do NMP na Piasku w Krakowie”, „do MB Piekarskiej”). Spektrum pieĞni maryjnych dopeániają: antyfony i hymny nieszporne, Akt miáoĞci do NMP, Pozdrowienie
Anielskie, pieĞni wieczorne i poranne, Īeglarskie, patriotyczne, mszalne, PieĞĔ dzieciĊcia Marji, Modlitwa Ğw. Bernarda, Hymn StowarzyszeĔ Katolickich, pieĞni do
Serca Jezusowego, pieĞni za KoĞcióá ĝwiĊty i za Ojca ĝwiĊtego, pieĞĔ bracka, Ğpiew
„w strapieniu”. Jeden utwór – bez wskazania przeznaczenia – okreĞlony jest jako
„pieĞĔ solowa” (jakkolwiek nie jest to jedyna pieĞĔ solowa zamieszczona w zbiorze).
Niektóre pieĞni nie zostaáy opisane przez UrodĊ pod kątem ich funkcji liturgicznej
czy religijnej, co wiąĪe siĊ ze wspomnianym faktem nieukoĔczenia zbioru; braki te
jednak moĪna by z áatwoĞcią uzupeániü na podstawie treĞci tekstów oraz Ğpiewnikowych ¿liacji, i to wobec wiĊkszoĞci utworów.
Trzeba zatem stwierdziü, Īe Uroda miaá zamiar, by zgromadziü taką kolekcjĊ
pieĞni, która zapewniaáaby oprawĊ tych wszystkich dni i chwil roku, które przynaleĪą kultowi maryjnemu, zarówno gdy chodzi o wielkie, powszechnie obchodzone uroczystoĞci (np. Niepokalane PoczĊcie NMP, WniebowziĊcie NMP), jak
i ĞwiĊta mniejszej rangi (np. ZaĞlubienie NMP), które w ogólnoĞci nie doczekaáy
siĊ tak wielu pieĞni.
Przytaczamy peány wykaz pieĞni pomieszczonych w zbiorze. Trzymając siĊ
danych naniesionych przez autora zbioru (numer, tytuá, przeznaczenie, autorstwo/
zbiór), podajemy kolejno: numer i tytuá (incipit) pieĞni (z zachowaniem oryginalnej pisowni), jej przeznaczenie (wzglĊdnie gatunek) oraz Ĩródáo (tj. nazwisko
autora Ğpiewnika lub/i imiĊ i nazwisko kompozytora, niekiedy teĪ i autora sáów.
CzĊsto wystĊpujące u Urody skrótowe adnotacje zastĊpujemy peánymi wyrazami
(np. zamiast „Miodusz.” – „Mioduszewski”), a inicjaáy imion (lub gdy ich brak)
– peánym ich brzmieniem.

RökopiĈmienny zbiór pieĈni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

101

WYKAZ PIEĝNI ZAWARTYCH W ZBIORZE AVE MARIA! JÓZEFA URODY
[bez numeru] Ave Maria: ZdrowaĞ Maria, z Tobą Pan – Franz Schubert
1. Ach, jak smutne jest rozstanie – pątnicza – Michaá Marcin Mioduszewski
2. Alma Redemptoris – antyfona nieszporna – Franciszek WalczyĔski [brak tekstu]
3. Anielską pieĞĔ dzwon graá – NMP z Lourdes – Jan Siedlecki, melodia francuska
4. Anielskie Twe wejrzenie Mario na mnie rzuü – Akt miáoĞci do NMP – Antoni
Chlondowski, Jan MarczyĔski
5. Anioá Gabriel w poselstwie przychodzi – Zwiastowanie NMP – Mioduszewski
6. Archanielski gáos oĞmiela – Zwiastowanie NMP – Mioduszewski
7. Ave Maria! gratia plena – Pozdrowienie Anielskie – Charles Gounod
8. Ave Maria! – Pozdrowienie Anielskie – Józef SurzyĔski [brak tekstu]
9. Ave Maria! – Pozdrowienie Anielskie – Otton Mieczysáaw ĩukowski [brak nut
i tekstu]
10. Ave maris Stella – antyfona nieszporna – F. Kothe [brak nut i tekstu]
11. Ave maris Stella – antyfona nieszporna – Piotr StudziĔski
12. Ave maris Stella – hymn nieszporny – Franciszek WalczyĔski [brak nut i tekstu]
13. Ave Regina coelorum – antyfona nieszporna – Franciszek WalczyĔski [brak nut
i tekstu]
14. BądĨ Mario pozdrowiona! ĞwiĊta niebios Królowa – NMP Miáosiernej –
Emilian Schindler
15. BądĨ pozdrowiona, báogosáawiona! – majowa – Ryszard Gillar
16. BądĨ pozdrowiona Królowa niebieska! – antyfona Ave Regina – W. ZdoliĔski
17. BądĨ pozdrowiona, o Maria, królowo nieba! – na majowe naboĪeĔstwo – Gillar
18. BądĨ pozdrowiona Panienko Maryja – patriotyczna – Gillar
19. BądĨ pozdrowiona Pani Ğwiata! – Michaá Krawczyk
20. BądĨ pozdrowiona ĞwiĊta Pani przez ziemiĊ caáą
21. BądĨĪe od nas pozdrowiona, Mario, Matko litoĞci – Gillar
22. Biedny, kto Ciebie nie zna od powicia – O Imieniu NMP – Siedlecki, Karol
Antoniewicz
23. Báogosáaw Matko naszej biednej ziemi – patriotyczna – Kazimierz GarbusiĔski,
G. Nawrocki
24. Báogosáaw Matko! – patriotyczna – Otton Mieczysáaw ĩukowski [brak nut
i tekstu]
25. Boga chwalcie, pozdrawiajcie MariĊ PannĊ – Gillar
26. Boga Rodzico Dziewico! Wysáuchaj na Matko BoĪa – Tomasz Flasza
26. Boga Rodzico Dziewico, wysáuchaj – Otton Mieczysáaw ĩukowski [brak nut
i tekstu]
27. Boga Rodzico Dziewico, Opiekunko ludzi – M. Richling
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Boga Rodzico Dziewico, Opiekunko ludzi – Józef Záotaszewski
Boga Rodzico Dziewico, TyĞ odrodziáa Ğwiat – Józef Záotaszewski
Boga Rodzico, Matko! Niepokalanie PoczĊta – Franciszek Popper
Boga Rodzico, Matko! Niepokalanie PoczĊta – Flasza
Boga Rodzico, Polski Królowo! – patriotyczna
Boga Rodzico, Przeczysta Panno – Karol KurpiĔski, Henryk Pertak
Boga Rodzico, Przeczysta Panno – Flasza
Boga Rodzico, TyĞ Ğwiadkiem mej doli – Flasza
Brzmi cichej godziny, przez góry, doliny, dzwoneczka gáos – majowa, wieczorna
– Gillar, melodia niemiecka
ChrzeĞcianie mili zacznijmy Ğpiewaü – majowa – Gillar
Chwalcie áąki umajone – majowa – S. P. J.
Chwaáa Bogu w wysokoĞci – Oczyszczenie NMP – Gillar
Ciebie my Matką Boga wszyscy wyznawamy – Flasza
Ciebie na wieki wychwalaü bĊdziemy – Niepokalane PoczĊcie NMP –
Mioduszewski
Ciebie na wieki wychwalaü bĊdziemy – Niepokalane PoczĊcie – Flasza
Ciesz siĊ wierny narodzie – MB CzĊstochowskiej [brak nut i tekstu]
CudownieĞ ozdobna, piĊkna i nadobna – melodia niemiecka
CudownieĞ ozdobna, piĊkna i nadobna – Gillar
CzeĞü Marii, czeĞü i chwaáa – Flasza
Czystsza nad sáoĔce oczyszczenia czeka – Oczyszczenie NMP – Mioduszewski
Dnia kaĪdego Boga mego MatkĊ duszo wysáawiaj – Flasza
Dnia kaĪdego Boga mego MatkĊ duszo wysáawiaj – do Marii w róĪaĔcu – Flasza
Dobra noc Ci Pani Ğwiata – na naboĪeĔstwo wieczorne – Franciszek
WalczyĔski
Do Królowej RóĪaĔcowej zwróü swe oczy – na paĨdziernik – Franciszek
WalczyĔski
Do Marii pospieszajmy, do Marii, gdzie jej tron – Józef Uroda
Do Marii w RóĪaĔcu pieĞni Ğpiewajmy – na paĨdziernik – Schindler
Domku dziwny w Nazarecie – NMP LoretaĔskiej – Schindler
Doszáa nas nowina – NMP z La Salette – Gillar
Dopokąd na Ğwiecie – Niepokalane PoczĊcie NMP – Mioduszewski [brak nut
i tekstu]
Do Twej dąĪym kaplicy – Īeglarska – P. Firich
Dzisiaj pozdrawiamy Mario Ciebie – majowa – Gillar
Dzisiaj wszedászy do koĞcioáa – Oczyszczenie NMP – Gillar
DziĞ ludu mariaĔski – Niepokalane PoczĊcie NMP – Mioduszewski
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61. DziĞ Panno CiĊ wzywamy – NMP WspomoĪenia Wiernych – Gillar [brak
tekstu]
62. Dzwoneczku nasz miáy, gáosisz z caáej siáy – wieczorna – Józef Uroda
63. Gdy ból táumiony szarpie – pieĞĔ solowa
64. Gdy juĪ wychodzimy teraz – pątnicza – Gillar
65. GdyĞmy przyszli do koĞcioáa, królowa! – pątnicza – Gillar
66. GdyĞmy przyszli do koĞcioáa, królowa! – pątnicza – Flasza
67. Gdy sáoĔce juĪ zgasáo wĞród chmur – wieczorna – Antoni Chlondowski
68. Gdy trwoga nas ogarnie – NMP WspomoĪenia Wiernych – Rudolf
Nowowiejski, 1908.
69. Gdy wĞród rozstajnych dróg
70. Gdy Īal i smutek [brak nut i tekstu]
71. GdzieĪ siĊ smutny mam obróciü – pątnicza – Gillar
72. Gwiazdo jasnoĞci, Panno czystoĞci – SurzyĔski
73. Gwiazdo jasnoĞci, Panno czystoĞci – SurzyĔski
74. Gwiazdo morza gáĊbokiego – Schindler
75. Gwiazdo morza, któraĞ Pana mlekiem swoim karmiáa – Mioduszewski
76. Gwiazda niebieska Ğmierü wykorzeniáa – SurzyĔski
77. Gwiazdo Ğliczna, wspaniaáa, CzĊstochowska Maria – pątnicza – Gillar
78. Gwiazdo zaranna, Ğliczna Jutrzenko – poranna – S. P. J.
79. Gwiazdo z niebios lĞniąca – Niepokalane PoczĊcie NMP – Flasza
81. Honor Maria, WiecznoĞü Maria! – Niepokalane PoczĊcie NMP – Gillar
82. Huczą lasy, szumią zdroje – O Imieniu Marii – Franciszek WalczyĔski
83. Idziemy do Matki áaskawej – NMP àaskawej – Gillar
84. IdĨmy, tulmy siĊ – do Serca NMP – Antoni Chlondowski [brak nut i tekstu]
85. IdĨmy, tulmy siĊ – do Serca NMP – SurzyĔski [brak nut i tekstu]
86. IdĨmy, tulmy siĊ jak dziatki – do Serca NMP – Teo¿l Klonowski
87. IdĨmy ufni jako dziatki – Antoni Chlondowski
88. Jak wiosny kwiat w sáoĔca blask zwraca oczy swe – majowa – melodia
niemiecka, Józef Uroda
89. Jezu, Serca Maryji przedziwna ozdobo – do Serca NMP – Gillar
90. JuĪ ci juĪ odchodziü muszĊ – pątnicza – Gillar
91. JuĪ ci sáoneczko zaszáo (O Palme sonnenklare) – melodia niemiecka
92. JuĪ majowe Ğwiecą zorze – majowa – Franciszek WalczyĔski
93. JuĪ majowe Ğwiecą – majowa – Flasza [brak tekstu]
94. JuĪ Maria w niebo wziĊta – WniebowziĊcie NMP – Gillar
95. JuĪ miesiąc Maryji, juĪ nadszedá cudny maj – majowa – Johann Caspar
Aiblinger
96. JuĪ od rana, rozĞpiewana – poranna – Klonowski, melodia francuska
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97. JuĪ od rana, rozĞpiewana – poranna – Antoni Chlondowski [brak nut i tekstu]
98. JuĪ siĊ teraz zabierajmy – pątnicza – [brak nut i tekstu]
99. JuĪ siĊ zbliĪyá miesiąc maj – majowa – Franciszek WalczyĔski
100. JuĪ teraz wszyscy wraz staĔmy tutaj w okoáo – WniebowziĊcie NMP – Gillar
101. Królowej Anielskiej Ğpiewajmy – MB Anielskiej – Flasza
102. Królowej swej ja wiernoĞü przysiĊgaáam – PieĞĔ DzieciĊcia Marji
103. Królowo nasza, Królowo jedyna – patriotyczna – Ignacy Feliks DobrzyĔski
104. Królowo nasza, na smugach sáoĔca – majowa – Wáadysáaw WojtoĔ
105. Królowo nasza, Niepokalana – Niepokalane PoczĊcie NMP
106. Królowo nieba, co na tronie wiecznym – WniebowziĊcie NMP – SurzyĔski
107. Królowo Polska – patriotyczna – Franciszek WalczyĔski [brak nut i tekstu]
108. Królowo ĞwiĊta – melodia angielska [brak nut i tekstu]
109. Kto chce Pannie Marji sáuĪyü – róĪaĔcowa – Mioduszewski
110. Która miaáa porodziü – O¿arowanie NMP – Gillar [brak nut i tekstu]
112. Którego Ğwiat, ziemia, morze – róĪaĔcowa – Gillar
113. Kto siĊ w opiekĊ odda Pannie ĞwiĊtej – Flasza
114. Kwitną áąki, a z kwiatami radoĞü w sercu siĊ rozkwita – majowa – Franciszek
WalczyĔski
115. Maj przeminie, zdrój przepáynie – majowa – A. Dąbrowski
116. Maj przeminie – majowa – ks. Franciszek WalczyĔski [brak nut i tekstu]
117. Maria Panna ElĪbietĊ nawiedza – Nawiedzenie NMP – Schindler
118. MariĊ pozdrawiaü jest mem pragnieniem – majowa – melodia niemiecka
119. MariĊ pozdrawiaü trzeba [brak nut i tekstu]
120. Marji chwaáĊ Ğpiewaü bĊdziem – NMP WspomoĪenia Wiernych – Kazimierz
Lubecki
121. Mario, co tak Īyczliwie przyjmujesz proĞby Twych dzieci – melodia niemiecka
122. Mario, czysta Dziewico, wierna Bogu sáuĪebnico – Gillar
123. Mario! Maja Królowo – majowa – melodia niemiecka, Józef Uroda
124. Mario, majowy kwiecie, Ciebie znów pozdrawiamy – majowa
125. Mario! Mario! nad ksiĊĪyc piĊkniejsza – O Imieniu Marii – Gillar
126. Mario! Mario! nad ksiĊĪyc piĊkniejsza – O Imieniu Marii – Mioduszewski
127. Mario! Mario! witaj ukochana! – O Imieniu Marii – Mioduszewski
128. Mario, Matko, gdy pozdrawiam Ciebie – Flasza, S. P. J., wiersz papieĪa Leona
XIII
129. Mario! Matko áaskawa! – NMP àaskawej – Flasza
130. Mario! o Matko przedwiecznego Syna – Flasza
131. Mario! przyjmij dziĊki za hojny áaski zdrój
132. Mario! Ĩródáo miáoĞci, Ciebie prosimy – Flasza
133. Marsz, marsz, me serce, pobudkĊ bijĊ – pątnicza – Mioduszewski
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134. Marsz, marsz me serce, pobudkĊ bijĊ – Gillar
135. Matko Boska CzĊstochowska Mario – MB CzĊstochowskiej – Flasza
136. Matko cierpiąca, której Serce tkliwe – MB Bolesnej – Mieczysáaw Rudkowski
137. Matko, Królowo ojczystej Korony, co kochasz szczerze Polski lud – patriotyczna
138. Matko litoĞci! Witaj nam Królowo! – Gillar
139. Matko NajĞwiĊtsza, do Serca Twego – NMP Ucieczka grzesznych – Flasza
140. Matko NajĞwiĊtsza, do Serca Twego – MB Bolesnej – Flasza
141. Matko nasza, dzieci Twoje – Flasza
142. Matko nasza, Matko BoĪa! Mario! – Gillar
143. Matko nasza, Matko BoĪa! Mario! – z Kalwarii
144. Matko nasza ukochana, o Mario!
145. Matko niebieskiego Pana – Niepokalane PoczĊcie NMP – Mioduszewski, sáowa
z XVIII wieku
146. Matko Odkupiciela z niewiast najsáawniejsza – W. ZdoliĔski
147. Matko Odkupiciela z niewiast najsáawniejsza – Siedlecki (wyd. 1)
148. Matko Odkupiciela z niewiast najsáawniejsza – z Buczkowic
149. Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani – NMP Pocieszenia – Alfred Wróblewski
150. Matko Pomocy Nieustającej – MB Nieustającej Pomocy – Franciszek
WalczyĔski
151. Matko potĊĪna na niebie i ziemi – do Serca NMP – Siedlecki, Józef Sierosáawski
152. Matko PotĊĪna na niebie i ziemi – do Serca NMP – Flasza, Mieczysáaw
Rudkowski
153. Matko RóĪaĔca ĞwiĊtego – róĪaĔcowa – Flasza
154. Matko RóĪaĔcowa, Pani áaskawa – NMP RóĪaĔcowej – melodia niemiecka
155. Matko Szkaplerza ĞwiĊtego – NMP Szkaplerznej [brak nut i tekstu]
156. Matko wszechwáadcy – Flasza [brak nut i tekstu]
157. MiĊdzy gwiazdami [brak nut i tekstu]
158. MieszkaĔcy ziemi i wy, co niebiosy Górne DzierĪycie – O Imieniu Marii – Gillar
159. My chcemy Boga – Hymn StowarzyszeĔ Katolickich [brak nut i tekstu]
160. Na caáym okrĊgu ziemi, co widzĊ oczami memi – do Serca NMP – Gillar
161. Na Jasnej Górze – MB CzĊstochowskiej [brak nut i tekstu]
162. NajĞliczniejsza lilia, Kalwaryjska Maria! – pątnicza – Mioduszewski
163. NajĞwiĊtsza Panno Gidelska! – do NMP w Gidlach koáo CzĊstochowy
164. NajĞwiĊtsza Panno, do Ciebie biegniemy – pątnicza – z Kalwarii
165. NajĞwiĊtsza Panno, do Ciebie biegniemy– pątnicza – Gillar
166. NajĞwiĊtsza Panno Mario, do Ciebie uciekamy (lub KtóĪ Matki Zbawiciela) –
Gillar
167. NajĞwiĊtsza Panno Mario! (lub Matko droga, gdy do Ciebie) – Gillar
168. NajĞwiĊtsza Panno Mario, do Ciebie uciekamy – Flasza
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169. NajĞwiĊtsza Panno, o Matko BoĪa – SurzyĔski
170. NajĞwiĊtsza Panno, w której áonie zamieszkaü raczyá Bóg – do Serca
Jezusowego – Flasza
171. Na rajskich niw zagonie wyrosnąá Ğliczny kwiat – majowa – Antoni
Chlondowski
172. Niebieskiego Dworu Pani, do Ciebie z páaczem woáamy – Flasza
173. Niebieskiego Dworu Pani, do Ciebie z páaczem woáamy – Gillar
174. Niebieskiego Dworu Pani, do Ciebie z páaczem woáamy – Klonowski
175. Niebios Królowo, Boga Rodzico – Flasza
176. Niebo siĊ dziĞ odzywa – Oczyszczenie NMP – Gillar
177. Nie opuszczaj nas – Filipina BrzeziĔska, 1861, Karol Antoniewicz
178. Nie opuszczaj nas – SurzyĔski [brak nut i tekstu]
179. Nie opuszczaj nas – Siedlecki, S. P. J.
180. Nie opuszczaj nas – Flasza [brak nut i tekstu]
181. Nie páacz juĪ dziecino – angielska melodia koĞcielna, Jarynkiewicz
182. Niepokalana Dziewico, Maria – pątnicza – Gillar
183. Niepokalana ĞnieĪna lilio – Flasza
184. Niepokalana, Tobie czeĞü Twe dzieci dzisiaj Ğpieszą nieĞü
185. Nieprzebranych áask skarbnico, cudownego znaku Pani – do Cudownego
Medalika – Józef Orszulik
186. Nieustającej Matko Pomocy, weĨ w swą opiekĊ naród sierocy – NMP
Nieustającej Pomocy – Al. P. T.
187. Oblecz SiĊ ziemio w záotolite szaty – O¿arowanie NMP – Gillar
188. Obrono z nieba nam dana – o NMP w bramie FloriaĔskiej w Krakowie [brak
nut i tekstu]
189. Ocuü siĊ ziemio! – Nawiedzenie NMP – Gillar
190. O Gospodzie uwielbiona – Mioduszewski
191. Ogromny piorun z iskierka w obáoku – ZaĞlubienie NMP – Gillar
192. O Gwiazdo morza, Pani miáoĞci (O Stern im Meere) – melodia niemiecka
193. O, jakĪeĞ nadobna, do lilji podobna (Wunderschön, prächtige) – melodia
niemiecka
194. O Maria, Virgo pia – Flasza [brak tekstu]
195. O Mario, cesarzowa, Panno najdostojniejsza – pątnicza – Gillar
196. O Mario, cna Patronko wszech grzeszników – Flasza
197. O Mario, cudzie chwaáy – Niepokalane PoczĊcie NMP – Flasza
198. O Mario! czemu biegniesz w niebo – WniebowziĊcie NMP – Siedlecki
199. O Mario, czysta Dziewico, porodziáaĞ królewica – na początku RóĪaĔca do
NMP – Mioduszewski, Gillar
200. O Mario, dobrotliwa – NMP àaskawej – Mioduszewski, Flasza
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201. O Mario, dusz zbawienie – do NMP Szkaplerznej – Flasza
202. O Mario, Gwiazdo morza i Matko Boskiej mądroĞci – Īeglarska – Gillar
203. O Mario, kwiecie biaáy – na majowe naboĪeĔstwo – Franciszek WalczyĔski
204. O Mario, Matko Boga – Gillar [brak nut i tekstu]
205. O Mario, Matko Boga – Mioduszewski
206. O Mario, Matko Boga – Siedlecki [brak nut i tekstu]
207. O Mario, Matko moja, TyĞ wątpiących nadzieja – Gillar
208. O Mario, Matko moja, Ty przez Īycie prowadĨ mnie – Gillar
209. O Mario, moja radoĞü, moje pocieszenie – Gillar
210. O Mario, moja radoĞü, o Mario serce me – Klonowski
211. O Mario, na gáos sáugi nie odmawiaj Twej pomocy – Siedlecki, Karol
Antoniewicz
212. O Mario, o Mario, Matko ma – Gillar
213. O Matko, przyjm w o¿erze – Mioduszewski
214. O Mario, rajski kwiecie, Tobie ĞwiĊcĊ wonny maj – na maj – Franciszek
WalczyĔski
215. O Mario, peána áaski – NMP àaskawej – Gillar
216. O Mario, szukam CiĊ dawny czas – pątnicza – Gillar
217. O Mario, TyĞ przed wieki od Boga wybrana – Niepokalane PoczĊcie NMP –
Flasza
218. O Mario, Twoja chwaáa na Ğwiecie sáynie – Flasza
219. O Mario, wieĞü wesoáa peáną áaski dziĞ CiĊ gáosi – na maj – Franciszek
WalczyĔski
220. O Marjo, wspomnij na mnie – Gillar
221. O Mario, Īycie moje – majowa – Siedlecki
222. O Matko Chrystusa Pana [brak nut i tekstu]
223. O Matko miáoĞciwa, Panno litoĞciwa – SurzyĔski
224. O Matko miáoĞciwa – Mazurowski [brak nut i tekstu]
225. O Matko nasza wspólna w niebie – Gillar
226. O Matko ukochana! Dziewico wybrana – MB Szkaplerznej – Mioduszewski
227. O NajĞwiĊtsza Matko BoĪa, jesteĞ Ğliczna jako róĪa – Flasza
228. O NajĞwiĊtsza Matko BoĪa, jesteĞ piĊkna, jako róĪa – Flasza
229. O NajĞwiĊtsza Matko BoĪa, jesteĞ piĊkna, jako róĪa – Gillar
230. O NajĞwiĊtsza i najdroĪsza Matko BoĪa – Gillar
231. O NajĞwiĊtsza i najdroĪsza Matko BoĪa – Gillar
232. O NajĞwiĊtsza Rodzico Matko Pana Jezusa – WniebowziĊcie NMP – Flasza
233. O Pani peána jasnoĞci! Mario! – melodia niemiecka
234. O Panno czcią ozdobiona – Gillar
235. O Panno ĞwiĊta do Twych nóg máodzieĪy zastĊp pada – Antoni Chlondowski

108

Tomasz Jasiþski

236. O peána litoĞci, Matko áaskawoĞci – Flasza
237. O Serce Marji niepokalane – do Serca NMP – Flasza
238. O ĞwiĊta Mario, co królujesz w niebie
239. O ĞwiĊta niebios Pani – Flasza
240. O szczĊĞliwe góry francuskiej ziemi – NMP z Lourdes – Gillar
241. Oto przychodzim przed twój obraz Pani! – pątnicza – Mioduszewski
242. O Ty miáa Jasnogóro [brak nut i tekstu]
243. O wielka Matko od Boga wybrana – MB CzĊstochowskiej – Mioduszewski
244. PamiĊtaj, najlitoĞciwsza – Gillar [brak tekstu]
245. Pani, bądĨ pozdrowiona, o Maria! – Gillar
246. Panie w o¿erze Tobie dzisiaj skáadam – ks. Alojzy Orszulik, 1928, Karol
Antoniewicz
247. Panie w o¿erze Tobie dzisiaj skáadam – Flasza, Karol Antoniewicz
248. Pani, bądĨ pozdrowiona, o Maria! – melodia sycylijska (z niemieckiego)
249. Panno ĞwiĊta, my sieroty – Flasza [brak nut i tekstu]
250. Peána ĞwiatáoĞci, peána litoĞci – PieĞĔ Īeglarzy sycylijskich – Klonowski
251. Peráo droga, cna Panienko – SurzyĔski
252. Peráo droga, Matko Boga – do Serca NMP – Flasza, Mioduszewski
253. Peráo droga, Matko Boga – do Serca NMP
254. PieĞnią wesela witamy, o Mario miesiąc Twój – majowa – Antoni Chlondowski
255. PieĞnią wesela witamy, o Mario miesiąc Twój – Siedlecki
256. Páonie niebo w sáoĔca blasku – majowa – ks. Franciszek WalczyĔski, Józef
Wiktor Hoáubowicz
257. Pod sztandarem Twym stajemy – Siedlecki, Feliks Nowowiejski, Franciszek
Skiba
258. Pod Twój páaszcz siĊ uciekamy – MB Szkaplerznej – Flasza
259. Pod Twój páaszcz siĊ uciekamy – MB Szkaplerznej – Gillar
260. Po górach, dolinach, rozlega siĊ dzwon – MB z Lourdes – melodia francuska,
Guignet, Józef Kiedrowski
261. Po górach, dolinach, rozlega siĊ dzwon – MB z Lourdes – Flasza, Józef
Kiedrowski
262. PokraĞniaá Ğwiat – ks. Antoni Chlondowski [brak tekstu]
263. Pomnij Marjo, Matko miáa – Modlitwa Ğw. Bernarda – Siedlecki
264. Pomnijmy, Īe z áaski Boga ku CzĊstochowie – pątnicza – Mioduszewski
265. Ponad gwiazdami, ponad Ğwiatáami – MB ĝnieĪnej – Flasza
266. Przeczysta Dziewico, o Boga Rodzico! – Siedlecki
267. Przeczysta Dziewico, o Boga Rodzico – Wendelin ĝwierczek
268. Przed Tobą klĊkamy, Ciebie Panno pozdrawiamy – Gillar
269. Przed wieki wybrana, Panno Mario! – Gillar

RökopiĈmienny zbiór pieĈni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

109

270. Przedziwna Boga Rodzico, Niewysáowiona Dziewico! – Flasza
271. Przedziwna Matko Sáowa wcielonego – mszalna – Flasza
272. PrzeĞliczna Panno nad Panny Dziewico – Flasza
273. Przeradosna a miáosna nastaáa nam godzina – pątnicza – Gillar
274. Przez Twe Mario czyste zaĞlubienie – ZaĞlubienie NMP – Mioduszewski
275. Przy obchodzie, przy obchodzie Twego, o Mario – mszalna – Schindler
276. Przy obchodzie, przy obchodzie Twego, o Mario – mszalna (introit) – Józef
Mazurowski
277. Radujcie siĊ bracia, juĪ do nieba wziĊta – WniebowziĊcie NMP – A. Dąbrowski
278. Radujcie siĊ wszyscy miáujący Pana – WniebowziĊcie NMP – A. Dąbrowski,
Ludwik Bober
279. Ratuj nas Mario Dziewico – w strapieniu – ĝpiewniczek Eucharystyczny
280. RóĪa, lilia, Jezus, Maria! – róĪaĔcowa – Gillar
281. RóĪa Maria, piĊknoĞü Maria – róĪaĔcowa – Gillar
282. RóĪa Maria, piĊknoĞü Maria
283. Rozwija siĊ kwiecie, Ğwieci sáoneczko – pątnicza – Gillar
284. Salve Regina, zawitaj Królowa – Mioduszewski
285. Serce Przeczystej Dziewicy, Królowej nieba i ziemi – do Serca NMP
286. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi (lub BądĨ pozdrowiona serc poboĪnych
ázami) – Flasza
287. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi – do Serca NMP – Mioduszewski
288. Serdeczna Matko [brak nut i tekstu]
289. Sieroty zebrane Panno Mario! – Flasza
290. Sieroty zebrane Panno Mario! – Gillar
291. ĝliczna jak ksiĊĪyc, porównana z sáoĔcem – Niepokalane PoczĊcie NMP –
Mioduszewski
292. Sáudzy Maryji wam pewne zbawienie – pieĞĔ bracka – Gillar
293. Sáudzy Maryji wam pewne zbawienie – pieĞĔ bracka – Mioduszewski, Flasza
294. Sáyszaáem wdziĊczny gáos, Maria woáa nas – pątnicza – Flasza
295. Smutek z ázami, páacz z pieĞniami – WniebowziĊcie NMP – Gillar
296. ĝpiewa mi sáowiczek na rajskim dworze
297. ĝpiewa mi sáowiczek na rajskim dworze – pątnicza – Gillar
298. ĝwiĊta Mario, biaáa lilio! O Matko Chrystusa – Wáadysáaw ĩeleĔski, 1885,
Zygmunt Sarnecki
299. ĝwiĊta Mario, Matko Chrystusowa – majowa (z Litanii LoretaĔskiej) –
Siedlecki, Flasza
300. ĝwiĊta Mario, módl siĊ za nami – majowa – Flasza, Karol StudziĔski
301. ĝwiĊta Panno, TyĞ nad wszystkie czystsza dziewice – NMP RóĪaĔcowej –
Mioduszewski, Flasza
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302. ĝwiĊta Panno, TyĞ nad wszystkie – Gillar [brak nut i tekstu]
303. Tam, gdzie cudowny siĊ znajduje, o Matko BoĪa obraz Twój – pątnicza – Józef
Uroda
304. Tryumf i czeĞü Maryji najczystszej Dziewicy – Józef Sierosáawski, Tom. Soátysik
305. Ty, coĞ nieba jest ozdobą – Flasza
306. Ty, któraĞ piĊknie dni swoje skoĔczyáa – Flasza
307. Ty, któraĞ w pierwszej odkupienia porze – NMP Pocieszenia – Gillar
308. Ty, która królujesz, dziĞ Twój miesiąc Ğwieci – majowa
309. Ty, której beráa ląd i morze sáucha – Īeglarska – Mioduszewski, Flasza, Józef
Morelowski
310. Tysiąckroü bądĨ pozdrowiona o Maria – majowa – Gillar
311. Tysiąckroü bądĨ pozdrowiona o Maria – majowa – Gillar
312. Tysiąckroü bądĨ pozdrowiona o Maria – róĪaĔcowa – Flasza
313. Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie – Flasza
314. Ucieczko grzesznych, przyczyĔ siĊ za nami – Gillar
315. Usáysz sáodka pozdrowienie – Gillar
316. Wejrzyjcie dziĞ niebiosa – pątnicza – Gillar
317. Weselcie siĊ nieba, piĊknoĞci morza – WniebowziĊcie NMP – Mioduszewki
318. Wesel siĊ Królowo miáa [brak nut i tekstu]
319. WeĨ w swą opiekĊ nasz koĞcióá ĞwiĊty – Za KoĞcióá ĞwiĊty – Siedlecki
320. Wielbij caáy Ğwiecie Maryi PoczĊcie – Niepokalane PoczĊcie NMP –
Mioduszewski
321. Winszujemy Panno ĞwiĊta ĪeĞ bez zmazy jest poczĊta – Niepokalane PoczĊcie –
Schindler
322. Witaj gwiazdo morza, wielka Matko BoĪa – hymn nieszporny – Gillar
323. Witaj jutrzenko rano powstająca – MB CzĊstochowskiej – Klonowski
324. Witaj jutrzenko rano powstająca – MB CzĊstochowskiej – Klonowski
325. Witaj Królowo, czysta Dziewico
326. Witaj Królowo, czysta Dziewico – Flasza
327. Witaj Mario, Ğliczna Pani – Siedlecki
328. Witaj Mario, ozdobo – do NMP na Piasku w Krakowie – Richling [bez tekstu]
329. Witaj Matko WspomoĪenia – NMP WspomoĪenia Wiernych – Michaá
Krawczyk
330. Witaj mórz jutrzenko, SzczĊsna Matko Boga – hymn nieszporny – Klonowski,
Tadeusz Karyáowski
331. Witaj nieba i nad nieba jasna ozdobo – róĪaĔcowa – Gillar
332. Witaj niebios Królowo, Pani – NMP Miáosiernej – Flasza
333. Witaj Pani, my poddani – MB Szkaplerznej – Mioduszewski
334. Witaj Pani niebieska, o Mario Anielska – pątnicza – Flasza
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335. Witaj ĞwiĊta i Niepokalana – Siedlecki
336. Witaj ĞwiĊta i poczĊta niepokalanie – Mioduszewski
337. Witaj ĞwiĊta i poczĊta niepokalanie
338. Witaj ĞwiĊta i poczĊta – Niepokalane PoczĊcie NMP – Gillar [brak tekstu]
339. Witaj, witaj i zawitaj, Panienko Piekarska – MB Piekarskiej – Gillar
340. Witam CiĊ witam Królowo – Gillar [brak tekstu]
341. Witamy CiĊ Kalwario, miejsce ĞwiĊte wybrane
342. W mgáĊ spowity, záotolity wynurza siĊ brzask – majowa – Franciszek
WalczyĔski, Józef Tuszowski
343. W pierwszym momencie bez zmazy poczĊta – Niepokalane PoczĊcie NMP –
Gillar
344. Wspomnij o Królowo miáa – MB Ucieczki Grzeszników [brak tekstu]
345. Wszechwáadna, Przeczysta Królowo – za Ojca ĞwiĊtego – ĝpiewniczek
Eucharystyczny
346. WziĊta do nieba Maria Królowa – WniebowziĊcie NMP – Flasza
347. WziĊtaĞ do nieba najáaskawsza Pani – WniebowziĊcie NMP – Flasza
348. Wzmocnij usta Twoje wdziĊcznoĞci pieniem – Niepokalane PoczĊcie NMP –
Gillar
349. Zabrzmiaáy szumy srebrnych fal – Antoni Chlondowski
350. Zabrzmij pieĞni [brak nut i tekstu]
351. Za Matką siĊ udaj – Flasza
352. ZaprowadĨ Panno miáa áaskawie Īeglarzów (Zu Dir o Gnadenquelle) – Gillar
353. ZasnĊáa na czas – [brak nutowego i tekstu]
354. Zawitaj córko Ojca przedwiecznego – Niepokalane PoczĊcie NMP – Flasza
355. Zawitaj Królowo, bądĨ zawsze gotowa – MB Szkaplerznej
356. Zawitaj Królowo [zamiast Maryjo] RóĪaĔca ĞwiĊtego
357. Zawitaj Królowo RóĪaĔca ĞwiĊtego – z GáĊbowic
358. Zawitaj Królowo RóĪaĔca ĞwiĊtego, Przybytku Boga – Mioduszewski
359. Zawitaj ranna Jutrzenko i grzechów naszych lekarko – Flasza
360. Z dalekiej my krainy [brak tekstu]
361. ZdrowaĞ bądĨ Mario, Matko litoĞciwa – Gillar
362. ZdrowaĞ bądĨ Mario, o Maria! áaskiĞ BoĪej peána, o lilia! – Gillar
363. ZdrowaĞ bądĨ Mario, áaski BoĪej peána – Pozdrowienie Anielskie – Piotr
StudziĔski
364. ZdrowaĞ Mario, Boga Rodzico – Franciszek WalczyĔski
365. ZdrowaĞ Mario, Boga Rodzico – Flasza
366. ZdrowaĞ Mario, áaskiĞ peána – Pozdrowienie Anielskie – Flasza
367. ZdrowaĞ Mario [brak nut i tekstu]
368. ZdrowaĞ Mario, áaski peána [brak tekstu]
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369. ZdrowaĞ Mario, Matko Zbawienia – Flasza
370. ZdrowaĞ Mario Ğpiewajmy – Gillar
371. ZdrowaĞ gwiazdo morska [brak nut i tekstu]
372. Zawitaá dla nas majowy poranek – majowa – Klonowski
373. ZejdĨ Pani nieba na nasze padoáy – patriotyczna – Piotr StudziĔski
374. Ze wszech najĞliczniejszą, Ją miáą mam – Gillar
375. Z góry Kalwaryjskiej rozlega siĊ dzwon – pątnicza – z Kalwarii
376. Z gór wiekuistych, z Patriarchów áona – Narodzenie NMP
377. Záączmy razem nasze gáosy – NMP WspomoĪenia Wiernych – Antoni
Chlondowski
378. Z góry Karmelu [brak nut i tekstu]
379. Z wyroków nieba Maria siĊ rodzi – Narodzenie NMP
380. ħródáo áaski, witaj nam (Gnadenquelle, sei gegrüsst) – melodia niemiecka, Józef
Uroda
381. Tam w niebieskiej krainie jest jeden Ğliczny kwiat – majowa – melodia
niemiecka
382. Sáowiczki juĪ Ğpiewają, wesoáy nastaá maj
Widzimy, Īe mamy przed sobą kolekcjĊ stricte pieĞniową, nie ma tu bowiem
innych Ğpiewów maryjnych, np. litanii, godzinek. W caáym zestawieniu wyraĨnie
przewaĪają pieĞni koĞcielne, ale licznie reprezentowany jest równieĪ repertuar pozakoĞcielny, związany m.in. z pielgrzymkami czy sferą prywatnej modlitwy. UwagĊ
zwraca brak niektórych znanych, uĞwiĊconych tradycją pieĞni, jak Bogurodzica czy
Z dawna Polski TyĞ Królową. RównoczeĞnie pojawiają siĊ – jako margines wprawdzie – bardzo popularne pieĞni solowe, np. Ave Maria Franza Schuberta (z tekstem
polskim) czy Ave Maria Charles’a Gounoda. Trzeba wszelako podkreĞliü, Īe zbiór
Urody, przy caáej róĪnorodnoĞci, ma charakter wybitnie narodowy, widoczny w caákowitej dominacji repertuaru polskojĊzycznego oraz obecnoĞci maryjnych Ğpiewów
patriotycznych; pieĞni áaciĔskojĊzyczne stanowią bardzo wąski margines35.
Czy w czasach Urody byá to rzeczywiĞcie „najwiĊkszy zbiór” pieĞni ku czci
NajĞwiĊtszej Marii Panny? Patrząc z dzisiejszej perspektywy, tj. po dziesiĊcioleciach prac zbierackich, naukowych i edytorskich, prowadzonych przez hymnolo35
Jedynym utworem áaciĔskim, jaki zostaá wpisany przez UrodĊ, jest Ave Maria Gounoda.
Tekst áaciĔski miaáy na pewno przynajmniej niektóre kompozycje o áaciĔskojĊzycznych tytuáach
(incipitach), ostatecznie niezapisane lub – jak w jednym wypadku – pozostawione bez podpisanych
sáów. Chodzi tu o nastĊpujące opracowania: Ave Maria Józefa SurzyĔskiego [nr 8], Ave Maria Ottona Mieczysáawa ĩukowskiego [nr 9], Ave maris Stella autorstwa F. Kothe’go [nr 10], Ave maris
Stella Piotra StudziĔskiego [nr 11], Ave maris Stella Franciszka WalczyĔskiego [nr 12], Ave Regina
coelorum Franciszka WalczyĔskiego [nr 13] i O Maria, Virgo pia [nr 194] ze zbioru Flaszy.
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gów, muzykologów, a takĪe róĪnych badaczy z zakresu historii koĞcioáa i mariologii, wspieranych nowoczesnymi metodami identy¿kacyjnymi, bazami danych
etc., ponadto, o czym nie moĪna zapominaü, przy stale przecieĪ powstających
w okresie powojennym nowych pieĞniach maryjnych, moglibyĞmy stwierdziü,
Īe to etykieta zdecydowanie ponad miarĊ. Ale przecieĪ byá to rok 1936, kiedy to
polska pieĞĔ maryjna, wprawdzie tworzona w niemaáych iloĞciach i wydawana
drukiem w rozmaitego typu publikacjach Ğpiewnikowych, nie zostaáa poddana
takim kwerendom, typologiom oraz obserwacjom naukowym, jak w czasach
póĨniejszych, zwáaszcza w ostatnich dekadach. MoĪna zatem uznaü, Īe ze swoim
szeroko zakrojonym, „najwiĊkszym zbiorem” pieĞni maryjnych – na pewno nietworzonym jeszcze z myĞlą o przyszáym Polskim ĝpiewniku Katolickim – Uroda
wszedá w rolĊ protoplasty pieĞniowych antologii pro¿lowanych tematycznie, bo
przecieĪ rozmach caáego przedsiĊwziĊcia jest tu naprawdĊ imponujący. Zaryzykujmy: wtedy – w 1936 roku – byá to chyba rzeczywiĞcie najwiĊkszy zbiór polskich pieĞni religijnych ku czci NajĞwiĊtszej Marii Panny.
Z poznawczego wszakĪe punktu widzenia najistotniejsze jest to, Īe maryjna
kolekcja Józefa Urody przynosi pieĞni do tej pory nieznane i niezidenty¿kowane,
zupeánie zapomniane, które wzbogacają polski repertuar maryjny o wiele nowych pozycji, równoczeĞnie teĪ rzucają naĔ dodatkowe Ğwiatáo, zwáaszcza gdy
chodzi o poáudniowe rejony Polski.

PieĞni nieznane i zapoznane
Porównawcza wery¿kacja repertuaru zebranego przez UrodĊ – polegająca na
konfrontacji melodii i tekstów sáownych z zawartoĞcią wykorzystanych przez
niego Ğpiewników i zbiorów towarzyszeĔ organowych36, a takĪe treĞci wielu
36
Obok cytowanych wczeĞniej Ğpiewników i zbiorów (zob. przypis 32) za Ĩródáa porównawcze posáuĪyáy m.in.: Cantionale locupletissimum nec non Processionale Ecclesiasticum continens
ea omnia cantica, oprac. M. DembiĔski, PoznaĔ 1847; Choraá, czyli dostateczny zbiór melodyj do
przeszáo 700 pieĞni koĞcielnych w jĊzyku polskim, oprac. J. Nachbar, Opole – Berlin 1856; Katolik
w modlitwie czyli KsiąĪka do NaboĪeĔstwa oraz ĝpiewnik KoĞcielny na caáy rok, Mikoáów 1861;
ĝpiewnik KoĞcielny (Cantionale ecclesiasticum) obejmujący PieĞni, Hymny, Antyfony, Nieszpory etc.
z melodyami, oprac. R. Zientarski, Warszawa 1870; Zupeány Ğpiewnik i ksiąĪka do naboĪeĔstwa, Mikoáów ok. 1880; ĝpiewnik koĞcielny i domowy wraz z ksiąĪką modlitewną dla wygody katolików z róĪnych ksiąĪek i Ğpiewników zebrany i uáoĪony, z dodaniem of¿cyum za umaráych czyli naboĪeĔstwa za
dusze w czyĞcu sprawiedliwoĞci Boskiej zadoĞü czyniące, CzĊstochowa – Warszawa 1887; ĝpiewnik
koĞcielny dla máodzieĪy szkolnej, oprac. E. Urbanek, Lwów 1894; Zbiór Modlitw i PieĞni zwykle
uĪywanych podczas naboĪeĔstwa majowego przez X. W. G. w ZwierzyĔcu, Hrubieszów ok. 1896,
wyd. faksymilowe Lublin 2008; Kancyonaá czyli ĝpiewnik dla máodzieĪy, oprac. T. Kiewicz, Pelplin
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prac muzykologicznych poĞwiĊconych pieĞniom maryjnym37, innych publikacji
Ğpiewnikowych, licznych stron internetowych z wykazami, incipitami i notami
1901 (wyd. 2); ĝpiewnik koĞcielny dla uczenic Seminaryów nauczycielskich w Krakowie, oprac. J. R.,
Kraków 1915; Choraá, czyli towarzyszenie organ do ksiąĪeczki para¿alnej „Droga do nieba”, oprac.
K. Hoppe, Racibórz 1920; PieĞni ku czci Serca Pana Jezusa, NajĞwiĊtszej Maryi Panny i ĝwiĊtych
PaĔskich. Zbiór pieĞni religijnych uáoĪony na cztery gáosy do grania na organach, oprac. T. Cieplik,
Bytom b. r. w.; ĝpiewnik koĞcielny dla diecezji CheámiĔskiej, oprac. J. WiĞniewski, Pelplin 1928;
ĝpiewniczek KoĞcielny, oprac. A. Pohl, Bielsko 1931; Skarbiec Modlitw i PieĞni. KsiąĪka diecezjalna
do NaboĪeĔstwa dla katolika kaĪdego stanu i wieku, oprac. ksiĊĪa Diecezji Katowickiej, Katowice
1933; Rok KoĞcielny w pieĞniach i hymnach, oprac. F. Konior, b. r. m. w.; ĝpiewnik para¿alny czyli
zbiór pieĞni sakralnych polskich i áaciĔskich oraz modlitw dla uĪytku wiernych w koĞcioáach rzymsko-katolickich, oprac. W. Lewkowicz, Olsztyn 1968 (wyd. 6); ĝpiewnik Kalwaryjski, red. A. Chadam,
oprac. muz. M. Michalec, S. Szydeáko, wyd. 2, Kalwaria Zebrzydowska 1984; Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i Ğpiewnik, Opole 2001. Kilka Ğpiewników udostĊpniáa mi dr hab. Teresa Krasowska
z Instytutu Muzyki UMCS, której serdecznie za to dziĊkujĊ.
37
Por. m.in.: K. Mrowiec, Polska pieĞĔ koĞcielna w opracowaniu kompozytorów XIX wieku,
Lublin 1964; W. ĝwierczek, Katalog kancjonaáów staniąteckich i pieĞni, Lublin 1980; K. Mrowiec,
Maryja w muzyce polskiej XIX wieku, [w:] Niepokalana. Kult Matki BoĪej na ziemiach polskich
w XIX wieku, Lublin 1988; Polskie Ğpiewy religijne spoáecznoĞci katolickich. Studia i materiaáy,
t. 1, red. B. Bartkowski, Lublin 1990; K. Winowicz, Ksiądz praáat dr Józef SurzyĔski (ĩycie i dzieáo), PoznaĔ 1991; R. Hanke, Silesia cantat. Dzieje polskiego Ğpiewactwa koĞcielnego na ĝląsku,
Katowice 1996; J. Chudalla, WartoĞci historyczne i liturgiczne choraáów organowych wydawanych
w jĊzyku polskim na Górnym ĝląsku w XIX i początkach XX wieku, [w:] Sympozja 23. Ksztaácenie
muzyków koĞcielnych na ĝląsku, red. R. PoĞpiech, P. Tarlinski, Opole 1997, s. 179-194; K. Mrowiec, Recepcja obcych melodii pieĞni maryjnych w polskich Ğpiewnikach koĞcielnych XIX i XX
wieku, [w:] Affetti musicologici. KsiĊga pamiątkowa z afektem o¿arowana Profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicĊ urodzin, red. P. PoĨniak, Kraków 1999, s. 399-414;
A. WiĊclewska-Bach, Das polnische katholische Kirchenlied in oberschlesischen Gesangbüchern
von 1823 bis 1922, Sinzig 1999; R. Kaczorowski, Fenomen warmiĔskich pieĞni sanktuaryjnych,
„Liturgia Sacra. Liturgia – Musica Ars” 10: 2004, nr 2, s. 395-420; PieĞĔ religijna na ĝląsku.
Stan zachowania i funkcje w kulturze, red. K. Turek, wspóáprac. B. Mika, Katowice 2004; Polska muzyka religijna – miĊdzy epokami i kulturami, red. K. Turek, wspóáprac. B. Mika, Katowice
2006; R. Kaczorowski, Kult maryjny na Warmii w XIX wieku, GdaĔsk 2006; A. Kusto, Z badaĔ
nad przekazami Ĩródáowymi pieĞni ludowych. Na przykáadzie pieĞni maryjnych z Lubelszczyzny,
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skáodowska. Artes” vol. V 2007, s. 131-163; S. Garnczarski,
PieĞĔ maryjna w twórczoĞci Franciszka WalczyĔskiego, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra”
1: 2010, s. 299-313; J. Gáadysz, Maryjny repertuar pieĞniowy w sanktuarium Matki BoĪej w Tuchowie, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 1: 2010, s. 315-344; S. Garnczarski, Zbiór PieĞni do NajĞwiĊtszej Maryi Panny Niepokalanie poczĊtej… ks. Franciszka WalczyĔskiego. Studium
teologiczno-muzykologiczne, „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars” 18: 2012, nr 2, s. 495-512; A. Reginek, Kancjonaá rĊkopiĞmienny jako przekaz tradycji Ğpiewów koĞcielnych na Górnym
ĝląsku w XIX wieku. Studium Ĩródáoznawcze na podstawie trzech zbiorów: Kancjonaá z LeĞnicy
Opolskiej (1810-1848), Kancjonaá Ellgotcki (1832), Kancjonaá ze ĝląska Pruskiego (2 poá. XIX w.),
[w serii:] Studia i Materiaáy Wydziaáu Teologicznego Uniwersytetu ĝląskiego w Katowicach, nr 71,
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pieĞni maryjnych – pozwoliáa ustaliü, Īe omawiany zbiór mieĞci w sobie 26 pozycji dotychczas nieznanych. Dotyczy to – w zaleĪnoĞci od przypadku – albo
równoczeĞnie i melodii, i tekstu sáownego, albo bądĨ to melodii, bądĨ to tekstu,
wreszcie jedynie rezultatu samego zespolenia melodii i tekstu w jeden organizm
pieĞniowy, bo melodia i tekst same w sobie, tj. osobno traktowane, nie są niczym
nowym. PoniewaĪ zdajĊ sobie sprawĊ z tego, Īe bardzo trudno jest dotrzeü do
wszystkich Ĩródeá drukowanych z repertuarem maryjnym, tak jak i z pieĞniowym
w ogólnoĞci, nadto áatwo przy takiej kwerendzie o przeoczenie czegoĞ, co bywa
niekiedy nawet i w zasiĊgu rĊki, to do okreĞlenia „nieznane” dodaáem równieĪ
„zapoznane” – na wypadek, gdyby jednak okazaáo siĊ, Īe jakieĞ pieĞni spoĞród
owych „nieznanych” ukazaáy siĊ w pominiĊtym lub przeoczonym przeze mnie
Ĩródle, co i tak nie przekreĞli faktu, iĪ Ğpiewy te nie są czĊĞcią repertuaru, która
byáaby otoczona szczególną pamiĊcią38. Dodaü teĪ trzeba, Īe najpewniej wiele z owych „nieznanych i zapoznanych” pieĞni byáo za sprawą organistowskiej
i chórmistrzowskiej aktywnoĞci Urody w swoim czasie dobrze znanych w buczkowickiej para¿i, a dopiero póĨniej repertuar ten zostaá wyparty ze ĞwiadomoĞci
i popadá w zapomnienie.
1. PieĞni Józefa Urody
Na pierwszy plan, choü nie pod wzglĊdem liczebnoĞci, wysuwają siĊ utwory
autorstwa Józefa Urody. W sytuacji, gdy wiemy z rozmaitych relacji, Īe buczkowicki organista komponowaá pieĞni, byá teĪ autorem opracowaĔ chóralnych,
wykonywanych podczas rozmaitych uroczystoĞci, a równoczeĞnie nie dysponujemy przekazami tych prac (jak np. wspomnianego Ğpiewu o tytule Gdy Īycie
wam skrycie), to pieĞni ze zbioru Ave Maria! stanowią w obecnej chwili jedyny
dokument jego twórczoĞci na tym polu. Są to trzy kompozycje i trzy poetyckie
przekáady-parafrazy niemieckich pieĞni maryjnych.

red. A. Malina, Katowice 2012. Serdecznie dziĊkujĊ prof. dr. hab. Remigiuszowi PoĞpiechowi za
wskazanie mi kilku waĪnych pozycji z zakresu literatury przedmiotu oraz edycji Ğpiewnikowych.
38
Wobec przynajmniej czĊĞci pieĞni uznanych za pozycje dotąd nieznane przyjmujemy podobny punkt widzenia do tego, jaki zaprezentowaá ks. Antoni Reginek. Wyszczególniając grupĊ nieznanych pieĞni koĞcielnych z XIX-wiecznych kancjonaáów Ğląskich, ks. Reginek dodaá nastĊpującą
uwagĊ: „Nie da siĊ wykluczyü, Īe w wyniku dalszych badaĔ prowadzonych w przyszáoĞci niektóre
z tych Ğpiewów i pieĞni mogą jeszcze znaleĨü swoje potwierdzenie w innych Ĩródáach, w tym takĪe
w drukach ulotnych. Niemniej oznaczenie ich, na tym etapie badaĔ, jako utworów nieznanych,
stanowi ewidentne Ğwiadectwo sáabego ich upowszechnienia, raczej zawĊĪonej recepcji w obrĊbie
mniejszej modlitewnej wspólnoty, korzystającej z danego kancjonaáu”. Ibid., s. 75.
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1. 1. Kompozycje
Uroda zamieĞciá w zbiorze trzy swoje pieĞni: [nr 52] Do Marii pospieszajmy,
[nr 62] Dzwoneczku nasz miáy i [nr 303] Tam, gdzie cudowny. Wszystkie zapisaá
w prostym ukáadzie dwugáosowym. Teksty pieĞni Dzwoneczku nasz miáy i Tam,
gdzie cudowny funkcjonowaáy juĪ wczeĞniej z innymi melodiami39. Nie udaáo mi
siĊ natomiast odnaleĨü tekstu pieĞni Do Marii pospieszajmy. Wykazuje on pod
wzglĊdem jĊzykowym pewne pokrewieĔstwo z tekstami, o których wiemy na
pewno, Īe pochodzą od Urody; niewykluczone wiĊc, iĪ to on wáaĞnie napisaá te
sáowa. Przytaczamy wszystkie trzy pieĞni wraz z peánym zasobem strof.
Przykáad 1. Do Marii pospieszajmy, muzyka Józef Uroda.
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Do Marii pospieszajmy,
Do Marii, gdzie Jej tron;
Naszej Matce zaĞpiewajmy
Jeden wspólny, dĨwiĊczny ton:
Ave, Ave Maria,
Nuümy wszyscy wraz,
ZdrowaĞ, zdrowaĞ Królowo!
Serca rozpal w nas.

39
Tekst pieĞni Tam, gdzie cudowny siĊ znajduje przytacza J. Chrząszcz, Duchowna Pielgrzymka do Lourdes, Góra Ğw. Anny 1913, s. 79-80. Tekst pieĞni Dzwoneczku nasz miáy, [w:] Droga do
nieba. Modlitewnik opracowany przez Kapáanów diecezji opolskiej, Opole 1981 (wyd. 43), s. 496,
tekst i melodia (jak Brzmi cichej godziny), [w:] Droga do nieba. Katolicki…, s. 1089, 1098.
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Matko nasza, Matko BoĪa,
TyĞ jest peána BoĪych tchnieĔ,
ĝwieü wĞród Īycia nam rozdroĪa,
Niech nas mija chmury cieĔ!
Ave, Ave Maria…
TyĞ nam Matką i Królową
Jest od niepamiĊtnych lat,
WeĨ w opiekĊ swą na nowo
UciĞniony, biedny Ğwiat.
Ave, Ave Maria…
DziĞ jak Matce i Patronce
Kornie Ğcielem siĊ do stóp,
Po naszej z ziemią rozáące,
zrób nam w niebie miejsce, zrób.
Ave, Ave Maria…

Przykáad 2. Dzwoneczku nasz miáy, muzyka Józef Uroda.


   

 

    

 
     
    


  
  
 

 

  
  
  


  
  

  
 
 

   

   

         

 



  

  

Rozsyáasz twe gáosy
Przez pola i lasy,
ZachĊcasz nas,

   

       



        

Dzwoneczku nasz miáy,
Gáosisz z caáej siáy
Zwiastowanie,
Anioáa BoĪego,
Posáa niebieskiego
ĝwiĊtej Pannie.
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ByĞmy siĊ modlili,
MatkĊ Boga czcili,
Na kaĪdy czas.
Przy porannej zorzy,
ZbliĪam siĊ w pokorze
Z uniĪeniem,
Przed CiĊ Panno ĞwiĊta
Bez grzechu poczĊta
Z pozdrowieniem.
BądĨĪe pozdrowiona,
àaską napeániona,
Matko Boga,
O ĞwiĊta Panienko,
Zaranna jutrzenko
JakĪeĞ báoga.
Przy dziennej robocie,
W ciĊĪkoĞciach i pocie
Prosimy zaĞ,
O najdobrotliwsza
I najmiáoĞciwsza,
Nie opuĞü nas!
Gdy sáoĔce zagaĞnie
We wieczornym czasie,
ZbliĪa siĊ noc,
StrzeĪ nas, o Maria,
TyĞ czysta lilia,
Nasza pomoc.
Przy koĔcu naszego
ĩycia mizernego,
O Mario!
Prosim CiĊ serdecznie,
UproĞ Īycie wieczne,
O Mario!
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Przykáad 3. Tam, gdzie cudowny, muzyka Józef Uroda.
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Tam, gdzie cudowny siĊ znajduje,
O Matko BoĪa, obraz Twój,
Gdzie dusza nasza w sercu czuje
àask BoĪych przez CiĊ zlany zdrój.
Gdzie obraz Twój zasáynąá z áask
I Twój przyĞwieca cudów blask,
Tam dziĞ spieszymy, Matko, wraz,
O! zechciej Ty wysáuchaü nas.
Tam, gdzie tysiące dusz pospiesza,
Wyleczyü siĊ z grzechowych ran,
Gdzie wzrok Twój miáy je pociesza
I áaskĊ na nie zlewa Pan.
Gdzie obraz Twój…
Gdzie Twoje dzieci Ci z wdziĊcznoĞci
ĝlubują miáoĞü, wiernoĞü swą,
KtóreĞ Ty Matko w swej miáoĞci
Pociechą pokrzepiáa Twą.
Gdzie obraz Twój…
GdzieĞ w sáawnej ĞwiĊtej Twej kaplicy,
àez tyle osuszyáa juĪ,
Gdy kornie prosili grzesznicy
O miáosierdzie dla swych dusz.
Gdzie obraz Twój…
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Wysáuchaj naszych dusz báaganie,
I wyproĞ u Jezusa tam
Nad nĊdzą naszą zmiáowanie,
I bądĨ na zawsze Matką nam!
Bo gdzie Twój obraz sáynie z áask…
1. 2. Przekáady i parafrazy pieĞni niemieckich
Sáowa autorstwa Józefa Urody są poetyckimi przekáadami lub parafrazami
tekstów pieĞni niemieckich, podáoĪonymi przez niego pod prymarne melodie,
kaĪdorazowo opatrzone dopiskiem „melodia niemiecka”. Są to trzy utwory: [nr
88] Jak wiosny kwiat, [nr 123] Mario! maja Królowo i [nr 380] ħródáo áaski, witaj
nam. Pierwsza i trzecia zapisane są w postaci jednogáosowej, druga w ukáadzie
dwugáosowym. O ile w przypadku ħródáo áaski, witaj nam Uroda wskazaá pierwowzór w postaci pieĞni Gnadenquelle, sei gegrüsst, o tyle wobec dwu pozostaáych pieĞni nie uczyniá tego. Zidenty¿kowaáem jeden wzór: Mario, maja Królowo to przekáad tekstu i wierne cytowanie melodii pieĞni Maria, Maienkönigin.
Przykáad 4. Jak wiosny kwiat, melodia niemiecka, sáowa Józef Uroda.
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Jak wiosny kwiat w sáoĔca blask zwraca oczy swe,
Tak wzrok mój do Ciebie w górĊ mknie.
Do Ciebie Mario ma dusza siĊ rwie,
O Matko, nade mną ulituj siĊ.
Ulituj siĊ Mario, Matko nĊdzy mej,
I áask promieĔ w dusze moją wlej,
Z padoáu do Ciebie woáam ziemi tej,
O Matko, nade mną, ach, litoĞü miej.
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A zwáaszcza kiedy nadejdzie juĪ Īycia kres,
PoĪegnaü mi przyjdzie ten padóá áez,
Gdy czoáo pokryje Ğmiertelny mi znój,
O Matko litoĞci, Ty przy mnie stój!

Przykáad 5. Mario! maja Królowo, melodia pieĞni Maria, Maienkönigin,
sáowa Józef Uroda.


 

        
  


       


   


 
  

    


 





 




 
 





     




       





 


 
 



 




   
 
















Ziemia okryta kwiatami
Swe wdziĊki w koáo sieje,
I páynie pieĞĔ nad Ğwiatami
Tej, co w niebie jaĞnieje.
SzczĊĞliwy, w sercu którego
Uroczy maj zagoĞci,
Ten nie zapragnie niczego
W tem Īyciu i w wiecznoĞci.
Lecz komu winy do duszy
Wtargną z myĞlami záemi,
Ten caáe piekáo katuszy
Przechodzi juĪ na ziemi.









   

Mario, Moja Królowo,
W miesiącu Twym o Pani,
CzeĞü Tobie niesiem na nowo
U Twoich stóp zebrani.
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Mario, moja Królowo,
Spraw niechaj CiĊ statecznie,
Co roku chwalim na nowo
Na ziemi, potem wiecznie.

Przykáad 6. ħródáo áaski, witaj nam, melodia pieĞni Gnadenquelle, sei gegrüsst,
sáowa Józef Uroda.


    
  





 



  














  

 
   

   
 





     

     







   







 

ħródáo áaski, witaj nam,
Co wypáywasz z niebios bram,
O Mario, o Mario,
Matko nasza, witaj nam!
Matko, myĞmy dzieci Twe,
Daj nam wiecznie wielbiü CiĊ!
Daj siĊ kochaü, daj siĊ sáawiü,
Nieustannie w nocy, dnie!
Niesáychana rzecz ta,
By nie doznaá áaski kto,
Gdy do Ciebie siĊ uciekaá,
Pewnie Matko wsparáaĞ go!
Zewsząd czyha wroga dáoĔ,
Przeto Ty nas Marjo broĔ,
W walce Īycie, o Mario,
àaską swoją Ty nas sáoĔ!
Po doczesnym Īyciu tu
Do wiecznego prowadĨ snu,
Niechaj w niebie Jezusowi
Wieczne hymny Ğpiewam mu!
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JeĞli porównamy teksty Urody z pierwowzorami niemieckimi40, widzimy, Īe
chodzi tu o bardzo swobodne przekáady, wchodzące niekiedy juĪ na pole parafrazy. O ile ħródáo áaski, witaj nam (Gnadenquelle, sei gegrüsst) mieĞci siĊ jeszcze
w kategorii poetyckiego przekáadu, o tyle Mario! Maja Królowo (Maria, Maienkönigin) jest juĪ nader swobodną parafrazą, i to jedynie w pierwszej stro¿e,
przechodzącą w nastĊpnych zwrotkach w niemal autonomiczny juĪ wiersz.
2. Inne utwory
Obok pieĞni Józefa Urody w zbiorze odnajdujemy 20 dalszych utworów, które
wydają siĊ byü pozycjami dotąd nieznanymi. Dzielą siĊ one, analogicznie jak
pieĞni Urody, na dwie grupy. Do pierwszej, obejmującej 11 tytuáów, naleĪą pieĞni
o nieznanych melodiach, takĪe po czĊĞci i tekstach, do drugiej natomiast, liczącej
9 tytuáów – melodie pieĞni niemieckich z tekstami w jĊzyku polskim.
2. 1. Melodie i teksty
GrupĊ nieznanych dotychczas melodii tworzą nastĊpujące pieĞni: [nr 20] BądĨ
pozdrowiona ĞwiĊta Pani, [nr 63] Gdy ból táumiony szarpie, [nr 69] Gdy wĞród
rozstajnych, [nr 70] Gdy Īal i smutek, [nr 105] Królowo nasza Niepokalana, [nr
137] Matko, Królowo ojczystej Korony, [nr 144] Matko nasza ukochana, [nr 148]
Matko Odkupiciela, [nr 184] Niepokalana, Tobie czeĞü!, [nr 238] O ĞwiĊta Mario,
[nr 341] Witamy CiĊ Kalwario i [nr 357] Zawitaj Królowo RóĪaĔca. W przypadku pieĞni Gdy Īal i smutek przytoczymy tylko melodiĊ, poniewaĪ Uroda nie
podpisaá tu sáów, a mnie nie udaáo siĊ natra¿ü nawet na incipit tego tekstu. WĞród
tekstów wymienionych pieĞni ponad poáowa jest znana z rozmaitych innych
40
Tekst pieĞni Maria, Maienkönigin: 1. Maria, Maienkönigin, | Wir kommen, dich zu grüssen, |
O holde Freudenspenderin, | Sieh uns zu deinen Füȕen. | 2. Nichts glich an Schönheit einstens dir, |
Nichts dir an Tugendglanze. | Nun prangst du als die schönste Zier | Dort in der Heil’gen Kranze. |
3. Wir möchten gern, o Jungfrau mild, | Auch unsre Herzen schmücken | Und deiner Tugen holdes
Bild | In unsre Herzen drücken. Cyt. [za:] Lieder und texte zur Maiandacht, s. 25, www.kirchenlieder.name/page1.htlm [data dostĊpu: 18.03.2014]. Tekst pieĞni Gnadenquelle, sei gegrüsst (strofy,
które legáy u podstaw przekáadu): 1. Gnadenquelle, sei gegrüsst, | Quelle, die beständig Àiesst,
| Trost der Christen, o Maria! | Jungfrau, sei gegrüsst! | 3. Liebste Mutter, wir sind dein, | Zeig
dich, Mutter stets zu sein, | Schreib uns alle deinem Herzen | Unauslöschlich ein. | 5. Mutter, es ist
unerhört, | Dass dein Sohn dir nicht gewährt, | Was du deinen treuen Dienern | Gütigst hast begehrt.
| 6. Wenn Gefahr der Seele droht, | In des Lebens jeder Not, | Rettet uns in deinem Namen | Der
versöhnte Gott. | 12. Nach vollbrachten letzten Streit | Führ’ uns in die Ewigkeit; | Milde Jungfrau,
zeig uns Jesum | In der Herrlichkeit. Cyt [za:] Unser heiligstes Erbe. Katholische Gebete und Kirchengesange aus Werischwar, wyd. Z. Boros, Pilisvorosvar 1997, s. 186-187, www.fogarasy.hu/
Enekesonyv.pdf [data dostĊpu: 18.03.2014].
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opracowaĔ muzycznych, mianowicie: BądĨ pozdrowiona ĞwiĊta Pani – tekst autorstwa Karola Hoffmana (1855-1937), opracowany jako pieĞĔ solowa z towarzyszeniem organów lub fortepianu przez Ottona Mieczysáawa ĩukowskiego41;
Gdy ból táumiony szarpie i Gdy wĞród rozstajnych – oba teksty autorstwa Zo¿i
KĊczkowskiej (1879-1916), takĪe umuzycznione przez Ottona Mieczysáawa ĩukowskiego42; nadto, Witamy CiĊ Kalwario oraz powszechnie do dziĞ Ğpiewana
pieĞĔ Zawitaj Królowo RóĪaĔca, jak wiadomo, mająca wiele ujĊü melodycznych.
Teksty te wszakĪe mają w zbiorze Urody odmienne melodie aniĪeli w znanych
dotąd opracowaniach i przekazach. PieĞĔ Witamy CiĊ Kalwario ¿guruje wprawdzie w ĝpiewniku Kalwaryjskim, z zupeánie jednak inną melodią43.
Osobnego komentarza wymagają dwie pieĞni: Matko Odkupiciela i Zawitaj Królowo RóĪaĔca. Pierwsza z nich – dziĞ znana, zarówno z melodii, jak i z tekstu44 –
opatrzona zostaáa przez UrodĊ uwagą „z Buczkowic”. Jest to wprawdzie zasadniczo
ta sama melodia, którą przynosi zbiór Droga do nieba, niemniej jednak przedstawia
wobec Ğpiewnikowego wzoru wariant, utrwalony najpewniej w buczkowickiej tradycji. Dla udokumentowania owej lokalnej tradycji czynimy tu przeto wyjątek od zasady przytaczania pieĞni nieznanych, prezentując buczkowicką wersjĊ wspomnianego
Ğpiewu. Z kolei przy Zawitaj Królowo RóĪaĔca widnieje dopisek „z GáĊbowic”. Tej
melodii, którą przytacza Uroda, nie udaáo mi siĊ nigdzie odnaleĨü. Byü moĪe mamy
przed sobą melodiĊ powstaáą lub specjalnie rozpowszechnioną wáaĞnie w Urody rodzinnych GáĊbowicach, którą zapamiĊtaá z máodoĞci i utrwaliá.

41
Zob.: K. Hoffman, Hymn do NajĞwiĊtszej Maryi Panny, „Dzwonek CzĊstochowski” 1: 1901,
t. 1, s. 5-7; O. M. ĩukowski, PieĞni do NajĞwiĊtszej Panny na jeden gáos z towarzyszeniem organu
lub fortepjanu, Kraków b. r. w.
42
U ĩukowskiego pieĞĔ Gdy wĞród rozstajnych dróg nosi tytuá Do Matki Boskiej Dobrej Rady,
a pieĞĔ Gdy ból táumiony – tytuá MateĔko moja! Zob. O. M. ĩukowski, Cztery pieĞni do Matki Boskiej na jeden gáos z towarzyszeniem organu lub fortepianu op. 25, Czerniowce b. r. w., s. 4-5, 8-10.
43
ĝpiewnik Kalwaryjski…, s. 253, 427.
44
Zob. Droga do nieba. Katolicki…, s. 1127.
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Przykáad 7. BądĨ pozdrowiona ĞwiĊta Pani.
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BądĨ pozdrowiona ĞwiĊta Pani
przez ziemiĊ caáą, wierny lud.
Hoád Twoich dzieci przyjmij w dani,
ĝpiew z serca, peány rzewnych nut.
Na to królestwem Twym niebiosa,
Na to za MatkĊ daá CiĊ Pan,
ByĞ jako kwiatów zwiĊdáe rosa
rzeĨwiáa dusz czáowieczych áan.

Przykáad 8. Gdy ból táumiony szarpie.
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Gdy ból táumiony szarpie duszĊ,
Ona ku niebu z skargą wzlata,
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Czy ázami wciąĪ siĊ poiü muszĊ?
CzyliĪ nie skoĔczą siĊ katusze?
MateĔko moja, Pani Ğwiata!
Królowo niebios, dzieciĊ Twoje
Przed Tobą pada na kolana,
Och, w Īycia drodze trudy, znoje
I niezgáĊbione smutków zdroje,
MateĔko moja ukochana!
Przykáad 9. Gdy wĞród rozstajnych.
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Gdy wĞród rozstajnych stoimy dróg,
Niepewni, która wiedzie do nieba,
I jakich o¿ar chce od nas Bóg,
Jaką do Niego ĞcieĪką iĞü trzeba;
Ty, która szczĊĞcia naszego chcesz,
Ty z dobrą radą, o Matko, spiesz!

Przykáad 10. Gdy Īal i smutek.

  

  
  

 



 


  







  

  





 





  






  






 

  

  
 










127

RökopiĈmienny zbiór pieĈni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

Przykáad 11. Królowo nasza Niepokalana.


  

  


    

 


  
     
  






  





        

  

  

  

 



Królowo nasza, Niepokalana,
Matko przeczysta Boga i Pana!
Ach! Otwórz niebiosy,
korne usáysz gáosy,
Mario!
O zrzuü áaskawie kajdan to brzemiĊ,
Pod którym lud twój w niewoli drzemie,
Czartowskiej broĔ mocy,
Od grzechów nas nocy,
Wyratuj!
O grzechy, grzechy gniotą nam siáy,
Nie dają wzlecieü z ciemnej mogiáy,
ChroĔ naszych máodzieĔców,
PanieĔskich strzeĪ wieĔców,
Mario!
Matuchno ĞwiĊta dziecinąĞ byáa,
W bólu, radoĞci dzieciĊĞ powiáa,
Nad nasze dziedziny
Z niebieskiej krainy,
Przelatuj!
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Przykáad 12. Matko, Królowo.
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Matko, Królowo ojczystej Korony,
Co kochasz szczerze Polski lud,
ProwadĨ go zawsze tam, gdzie Syna trony,
I spraw to Mario, okaĪ ten cud!
Ze ázami w oczach, z sercem gorejącem,
Do Ciebie Mario modli siĊ lud,
OkaĪ swą litoĞü nad ludem cierpiącym,
Spraw to Mario, okaĪ ten cud!
Matko, Królowo, zmarnieją Twe dzieci,
Gdy Ty odwrócisz serce swe,
O! litoĞü Twoja niech nam zawsze Ğwieci,
Spraw to Mario, báagamy CiĊ!
Ze ázami w oczach…
Synowie Twoi, o nasza Królowo,
Za WiarĊ nieĞli Īycie i krew,
DziĞ gdy zyskali wolnoĞü swą na nowo,
Przebáagaj Syna twojego gniew.
Ze ázami w oczach…
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Przykáad 13. Matko nasza ukochana.
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Matko nasza ukochana, o Mario!
TyĞ od Boga jest wybrana, o Maria!
Weselcie siĊ Cherubini!
ZaĞpiewajcie Sera¿ni!
Salve, salve, salve Regina!
Grzesznych nas OrĊdowniczko, o Mario!
àask Boskich wielka Skarbniczko, Alleluja!
Weselcie siĊ…
StwórcĊ BogaĞ nam zrodziáa, o Maria!
A nas smutnych tym zbawiáa, Alleluja!
Weselcie siĊ…
UproĞ nam z grzechów powoáanie, o Maria!
W niebie wieczne królowanie, Alleluja!
Weselcie siĊ…
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Przykáad 14. Matko Odkupiciela, z Buczkowic.
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Matko Odkupiciela, z niewiast na najsáawniejsza,
Gwiazdo morska do nieba, ĞcieĪko najproĞciejsza.
TyĞ jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
TyĞ jedyna nadzieja czáowieka grzesznego.
Przykáad 15. Niepokalana, Tobie czeĞü!
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Niepokalana, Tobie czeĞü,
Twe dzieci dzisiaj Ğpieszą nieĞü,
TyĞ najpiĊkniejsza, peána áask,
Dla duszy ranny brzask!
TyĞ najpiĊkniejszy cudów cud,
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Do Ciebie kornie woáa lud,
Do Ciebie tĊskny wznosi gáos,
Oddaje Ci swój los.
Mario Panno, chwaáa Ci,
Niechaj ze wszystkiej ziemi brzmi,
Niechaj uwielbia wierny lud
PoczĊcia Twego cud.
TyĞ najwdziĊczniejszy z kwiatów kwiat
Co wonią swą napeániá Ğwiat
Do Ciebie modáy spieszym nieĞü,
Niepokalanej czeĞü.
Przykáad 16. O ĞwiĊta Mario.
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O ĞwiĊta Mario, co królujesz w niebie,
TyĞ Patronka nasza, woáamy do Ciebie:
Witaj, zawitaj Pani Anielska,
Matko Jezusowa,
Ranna jutrzenko, Ğliczna Panienko
Niebieska Królowa.
JuĪ dawno proroctwa to przepowiedziaáy,
ĩe przez CiĊ narody zbawione byü miaáy.
Witaj, zawitaj…
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Przykáad 17. Witamy CiĊ Kalwario.
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Witamy CiĊ Kalwario, miejsce ĞwiĊte, wybrane,
Na tej górze, w tym Klasztorze Matki naszej kochanej.
Báogosáaw nas Panienko,
Nasza miáa Patronko,
Báogosáaw nas o Królowo!
Kalwaryjska Maria!
Przykáad 18. Zawitaj Królowo RóĪaĔca, z GáĊbowic.

 

     







 
 

        


  




















        
   







                 
  

   
                             
  


  

       
   
         
  


        

    

  

     

Zawitaj Królowo RóĪaĔca ĞwiĊtego,
Jedyna nadziejo czáowieka grzesznego!
Zawitaj bez zmazy lilia,
Matko RóĪaĔcowa Maria.
Panno nad pannami, ĝwiĊta nad ĝwiĊtymi,
NajĞwiĊtsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
NajĞliczniejszy kwiecie lilia,
Matko RóĪaĔcowa Maria!
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TyĞ jest najĞliczniejsza róĪa ogrodowa,
TyĞ najozdobniejsza róĪdĪka Aaronowa,
ĝwiĊta nad ĞwiĊtymi lilia,
Matko RóĪaĔcowa Maria!
2. 2. Przekáady i kontrafaktury pieĞni niemieckich
Do przekáadów – lub przekáadów-parafraz – z jĊzyka niemieckiego podáoĪonych pod melodie pieĞni niemieckich naleĪą nastĊpujące pieĞni: [nr 44] CudownieĞ ozdobna, [nr 91] JuĪ ci sáoneczko zaszáo, [nr 95] JuĪ miesiąc Maryji, [nr 121]
Mario, co tak Īyczliwie, [nr 154] Matko RóĪaĔcowa, [nr 192] O Gwiazdo morza,
Pani, [nr 193] O, jakĪeĞ nadobna, [nr 233] O Pani peána jasnoĞci i [nr 248] Pani,
bądĨ pozdrowiona. Przy trzech pieĞniach Uroda wskazaá na wzory: dla JuĪ ci sáoneczko zaszáo – O Palme, sonnenklare; dla O Gwiazdo morza, Pani – O Stern im
Meere; dla O, jakĪeĞ nadobna – Wunderschön, prächtige. Przy pieĞni JuĪ miesiąc
Maryji Uroda odnotowaá, iĪ kompozytorem melodii jest Johann Caspar Aiblinger
(„K. Aiblinger”). Z kolei tekst pieĞni CudownieĞ ozdobna jest znany i ma swoje
umuzycznienie, ale melodia, jaką podaje Ryszard Gillar do tego tytuáu45, jest zupeánie inna od tej, którą przytacza Uroda, okreĞlając ją zarazem mianem „melodii
niemieckiej”. Swoją drogą zastanawiające, dlaczego Uroda, tak ob¿cie czerpiąc
z Gillara, zrezygnowaá z podanej przezeĔ wersji na rzecz niemieckiej melodii.
W odniesieniu do pozostaáych pieĞni z „melodiami niemieckimi” udaáo mi siĊ
wskazaü jeden pierwowzór: O Königin, voll Herrlikeit dla pieĞni O Pani peána
jasnoĞci46.

Zob. Zbiór Melodyi dla uĪytku koĞcielnego i prywatnego…, s. 125.
Poszukując niemieckich pierwowzorów melodycznych, uwzglĊdniaáem Ğpiewniki katolickie i protestanckie, m.in.: Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch, Fryburg Bryzgowijski
1975; Evangelisches Kirchen-Gesangbuch, Berlin 1953.
45
46
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Przykáad 19. CudownieĞ ozdobna, melodia niemiecka.
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CudownieĞ ozdobna, piĊkna i nadobna,
Królowo niebieska, ĝwiĊta Pani!
My siĊ Twojej áasce, jako wáasnej Matce,
Ubogie sieroty i poddani;
DziĞ polecamy, cokolwiek mamy,
DuszĊ i ciaáo i wszystko moje
Przyjmij Mario, jako za swoje.
Z tego tu padoáu wzdychamy pospoáu
Do tronu Boga najwyĪszego,
AbyĞ do ostatka, jako miáa Matka,
Prosiáa za nas Syna swego.
AbyĞmy w raju, gdy z tego kraju
Wybieraü siĊ bĊdziem ostatecznie,
Z Tobą Mario Īyli tam wiecznie.
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Przykáad 20. JuĪ ci sáoneczko zaszáo, melodia pieĞni O Palme, sonnenklare.
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JuĪ ci sáoneczko zaszáo, lecz nim spaü pójdziemy
„Dobranoc” Marji Pannie jeszcze zanucimy,
Zebrani tu spoáecznie wierni chrzeĞcijanie,
Pozdrówmy MariĊ PannĊ, to nasze kochanie!
A kiedy bĊdziem spali, jak wierne Twe dziatki,
StrzeĪ Matko z Synem swoim Twej wiernej czeladki,
Albowiem ten szczĊĞliwy tylko siĊ nazywa,
Który w Twojej opiece, Matko, odpoczywa.
PozostaĔ zawsze przy nas, o Matko miáoĞci,
Uchowaj nas w tej nocy od wszelkiej záoĞci,
AbyĞmy wszyscy rano znów w zdrowiu powstali,
I Ciebie, Matko nasza, czciü nie przestawali.
A kiedy siĊ juĪ dusza z tym ciaáem rozstanie,
O Matko nasza miáa, niech tam siĊ dostanie,
Gdzie Ty ze Synem Twoim, z Bogiem, naszym Panem
Przebywasz i królujesz na wiek wieków, Amen.
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Przykáad 21. JuĪ miesiąc Maryji, melodia Johann Caspar Aiblinger.
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JuĪ miesiąc Marii, juĪ nadszedá cudny maj,
Przeczystej lilii dziĞ niebo chwaáĊ daj!
Niech kaĪdy z nas w niebo obraca oczy swe,
Do Panny Marii dziĞ modáy szle.
Z rozbáyskami sáoĔca juĪ pierzcha z ziemi ból
I radoĞü bez koĔca Ğciele siĊ poĞród pól.
I wszystko ku niebu obraca oczy swe,
Do Panny Marii dziĞ modáy szle!
Jak ten maj przeminie, tak minie Īycie twe,
Po tej áez dolinie odpoczniesz w wiecznym Ğnie.
Gdy Ğmierü nas powali, daj to, o Mario, daj,
ByĞmy siĊ dostali, gdzie wiecznie trwa maj.
Przykáad 22. Mario, co tak Īyczliwie, melodia niemiecka.
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Mario, co tak Īyczliwie
Przyjmujesz proĞby Twych dzieci,
Spiesz nam na pomoc skwapliwie,
Gdy CiĊ gáos korny doleci!
Na pomoc spiesz, gdy grzechowy
àaĔcuch nas Ğciska straszliwie,
Rycháo rozwiąĪ win okowy,
W których serce ledwo Īywie.
Na pomoc, gdy Ğwiatáa tego
NĊci nas obraz záowrogi,
Niech dla zbawienia wiecznego
Nie zmylimy kiedy drogi.
Na pomoc, gdy nasze ciaáa
Poczną nĊkaü przeciwnoĞci,
Spraw, by zgoda zajaĞniaáa,
Nim nastąpi czas wiecznoĞci.
Na pomoc wreszcie przybywaj,
Gdy Ğmierü juĪ bliska w nas godzi,
ByĞmy zdobyli wieczny raj,
Którym nas Syn Twój nagrodzi.

Przykáad 23. Matko RóĪaĔcowa, melodia niemiecka.
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Matko RóĪaĔcowa, Pani áaskawa,
Naucz nas przestrzegaü BoĪego prawa,
Do Ciebie woáamy
i Tobie Ğpiewamy,
Pani áaskawa!
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Matko RóĪaĔcowa, Niebieska Pani,
Tobie serca nasze dziĞ niesiem w dani,
ChroĔ nas od niemocy,
Jak we dnie tak w nocy,
Niebieska Pani!
Matko RóĪaĔcowa, ulĪyj w cierpieniu
Tym, co siĊ oddali Twemu Imieniu.
PomóĪ nam w ciĊĪkoĞci,
BroĔ od wrogów záoĞci,
UlĪyj w cierpieniu!
Matko RóĪaĔcowa, udziel opieki
Tym, co siĊ oddali Tobie na wieki,
By z Tobą mogli Īyü
I wiernie Ci sáuĪyü
W niebie na wieki.

Przykáad 24. O Gwiazdo morza, Pani, melodia pieĞni O Stern im Meere.
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O gwiazdo morza, Pani miáoĞci,
TyĞ uciĞnionych wiara i moc,
Gdy siĊ uĞmiechasz peána sáodkoĞci,
Cichną pokusy i pierzcha noc!
Niech CiĊ westchnienie pokorne wzruszy,
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Rzuü Twe spojrzenie ku ziemi tej!
Czyste sumienie i spokój duszy
U Syna swego ubáagaü chciej!
O gwiazdo morza, Pani boleĞci,
TyĞ dla cierpiących najlepszy lek,
Bez Ciebie byt nasz byáby bez treĞci,
Bez Twej pomocy zginąáby czáek.
Niech CiĊ…
O gwiazdo morza! W ciĊĪkim terminie,
Kiedy nadejdzie juĪ Ğmierci czas,
W onej ostatniej Īyciu godzinie,
Nie racz zapomnieü Matko o nas!
Niech CiĊ…

Przykáad 25. O, jakĪeĞ nadobna, melodia pieĞni Wunderschön, prächtige.
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O jakĪeĞ nadobna, do lilji podobna,
Gwiazdami ozdobna, niebieska Pani!
Niebiescy Anieli w ĞnieĪystej swej bieli
Do usáug stanĊli jako poddani!
SáoĔce jasnoĞci swej uĪycza twarzy Jej,
A ksiĊĪyc blaski do stóp Ğle,
NajĞwiĊtsza Mario, jak nie czciü CiĊ!
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Przykáad 26. O Pani peána jasnoĞci, melodia pieĞni O Königin, voll Herrlichkeit.
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O Pani peána jasnoĞci! Mario!
WspomoĪycielko ludzkoĞci, Mario!
Spojrzyj! Oto dzieci Twe,
Korne modáy Ğlą do CiĊ:
BroĔ od upadku
W kaĪdym przypadku
i w Ğmierci czas, Ty ratuj nas, Mario!
Gdy oko ázą zachodzi nam, Mario!
Ty pomoc zeĞlij z niebios bram, Mario!
Ty odmienisz Īycia los,
Ty wysáuchasz proĞby gáos:
BroĔ od upadku…

Przykáad 27. Pani, bądĨ pozdrowiona, melodia sycylijska,
przekáad polski z wersji niemieckojĊzycznej.
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Pani, bądĨ pozdrowiona, o Maria!
TyĞ jest nasza obrona, o Maria!
Cherubini Ğpiewajcie,
Sera¿ni czeĞü dajcie,
Salve, Salve, Salve Regina.
Kwestia autorstwa tych tekstów intryguje. Ks. Karol Mrowiec, badając polskojĊzyczną recepcjĊ obcych Ğpiewów maryjnych w Ğpiewnikach drukowanych
z XIX i XX wieku, nie wymienia ani jednego polskiego tytuáu spoĞród tych, które
widzimy u Józefa Urody47. JeĞli wiĊc zasadniczo – bo chyba w Ğwietle przywoáanych badaĔ hymnologicznych moĪna przyjąü taką tezĊ – brak jest owych
tekstów w edycjach Ğpiewnikowych, a równoczeĞnie w ich warstwie jĊzykowej
widzimy niekiedy pokrewieĔstwo z tymi, które wyszáy spod pióra Urody, to byü
moĪe przynajmniej czĊĞü z owych przekáadów-parafraz równieĪ jest i jego autorstwa. NiezaleĪnie wszakĪe od faktycznego stanu rzeczy w tym wzglĊdzie, trzeba
podkreĞliü, Īe tak liczne egzempli¿kacje polskiej asymilacji pieĞni niemieckich,
wáącznie z polskojĊzycznymi przekáadami i kontrafakturami autorstwa samego
Józefa Urody, tworzą godny odnotowania przyczynek do polsko-niemieckich –
byü moĪe takĪe polsko-austriackich – relacji muzycznych na gruncie pieĞni religijnej z pierwszych dziesiĊcioleci XX wieku.

***
Zapomniane postacie z prowincji i plon ich dziaáaĔ na niwie muzycznej nie
stają siĊ zazwyczaj przedmiotem obserwacji muzykologicznych. ĩyciorysy odlegle od waĪnych oĞrodków kulturalnych i muzycznych; twórczoĞü – daleka od
ksztaátowania zjawisk artystycznie doniosáych, znaczących. Penetracja takich
zjawisk jest raczej domeną etnografów muzycznych, zainteresowanych „dolną” warstwą kultury, albo teĪ – moĪe w jeszcze wiĊkszym stopniu – historyków-regionalistów, oddanych swoim „maáym ojczyznom”, zgáĊbiających dzieje
najbliĪszych okolic i dziaáających tam ludzi. Pomijanie tego obszaru jest wiĊc
poniekąd zrozumiaáe wtedy, gdy – jak w przypadku autora niniejszego studium –
zainteresowania naukowe koncentrują siĊ zasadniczo na nurtach i dzieáach sztuki
„wysokiej”, tej, która istotnie wspóátworzy historiĊ muzyki bądĨ jej wspóáczesne oblicze. Niekiedy jednak i tam, w krĊgu maáej, pozostającej na kulturalnych
obrzeĪach miejscowoĞci, udaje siĊ natra¿ü na coĞ, co powiĊksza naszą wiedzĊ
47

Por. Mrowiec, Recepcja obcych melodii pieĞni maryjnych…, s. 399-414.
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w nieco szerszym, aniĪeli tylko ĞciĞle lokalnym, wymiarze. I to wáaĞnie odnajdujemy w NajwiĊkszym zbiorze pieĞni religijnych do N. Marji Panny Józefa Urody
z Buczkowic.

SUMMARY
Józef Uroda (1901-1956), today entirely forgotten, was an organist at the Trans¿guration church in Buczkowice near Szczyrk from 1925 to 1942. At that time he was a signi¿cant ¿gure in the cultural and artistic life of his village. He was engaged in many
kinds of activities: he conducted the parish choir, collected and noted down religious
songs, composed musical pieces, wrote poetry, theatrical plays, and translated from foreign languages. An ardent lover of literature and theater, he set up a theater group, which
embraced young and older people, with whom he staged some plays (Mazepa by Juliusz
Sáowacki, Zemsta [The Revenge] by Aleksander Fredro, Chata za wsią [The Cottage
behind the Village] by Józef Ignacy Kraszewski, or Zemsta Cygana [Gypsy’s Revenge]
by Seweryn GoszczyĔski). He was also active in his community, taking part in the local
cultural and educational undertakings. He cooperated with OMTUR [Youth Organization
of the Workers’ University Association]), sat on the Board of the Buczkowice section of
the People’s School Society, and he was a member of the Polish Gymnastics Association
“Sokóá” [Falcon]. During the German Nazi occupation he was imprisoned in the concentration camp Polenlager 92 in Kietrz for two years. He died in Buczkowice in 1956.
In the musical collections left by J. Uroda, there is his manuscript collection of Marian
songs of 1936, titled Ave Maria! NajwiĊkszy zbiór pieĞni religijnych do N. Maryi Panny
[Ave Maria. The Largest collection of religious songs to Virgin Mary]. This is a large song
collection containing as many as 343 Marian songs. It should be added that the collection was not completed, it had been planned to contain 420 songs. The Marian repertory
collected by Uroda is impressive because of its vastness and diversity. The songs are
intended for the Feasts of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, Our Lady
of Loreto, Espousal of Virgin Mary, Our Lady of Lourdes, Puri¿cation of Virgin Mary,
the Annunciation, Virgin Mary of Perpetual Help, Virgin Mary Assisting the Faithful,
Virgin Mary the Gracious, Visitation by Virgin Mary, Virgin Mary Refuge of the Sinners,
Our Lady of the Scapular, Our Lady of the Angels, Our Lady of Snows, the Assumption,
Our Lady of CzĊstochowa, Our Lady of Consolation, Our Lady of Sorrows, Our Lady
of La Salette, Our Lady of the Rosary, Our Lady the Merciful, and the Feast of Oblation
of the Blessed Virgin Mary. Many songs are written for Marian months – May and October. A large set of songs consists of pilgrim songs, sometimes associated with a speci¿c
sanctuary or place (“To Our Lady of Gidle near CzĊstochowa”, “On Virgin Mary in the
FloriaĔska Gate in Krakow”, ”To Our Lady at Piasek in Krakow”, “To Our Lady of
Piekary”). Uroda chose this repertory mainly from published songbooks and collections
containing organ accompaniments to songs – mostly from the collections of Ryszard Gillar and Tomasz Flasza, moreover, from those of Rev. Michaá Marcin Mioduszewski, Rev.
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Franciszek WalczyĔski, Rev. Jan Siedlecki, Rev. Józef SurzyĔski, Teo¿l Klonowski, and
Rev. Emilian Schindler.
From the cognitive point of view it is most important that Józef Uroda’s Marian collection contains over twenty previously unknown songs, which enrich the Polish Marian
repertory and shed additional light on it, especially with regard to Poland’s southern regions. These are both previously unknown melodies and song texts and Polish contrafacta
of German songs. Among these unidenti¿ed and previously unknown items there are six
songs authored by Józef Uroda: his three compositions – Do Marii pospieszajmy [Let us
hurry to Virgin Mary] Dzwoneczku nasz miáy [Our lovely bell] and Tam, gdzie cudowny
[Where the miraculous… ]); and his three contrafacta of German songs – Jak wiosny
kwiat [Like a spring Àower] (for an unidenti¿ed German tune), Mario! maja Królowo
[Mary, the Queen of May] (for the song melody of Maria, Maienkönigin) and ħródáo
áaski, witaj nam [Be greeted, the Source of Grace] (for the song melody of Gnadenquelle,
sei gegrüsst).

