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NA MELODIACH PIEŚNI KOLĘDOWYCH OSNUTE  
CHARAKTERYSTYKA PRELUDIÓW ORGANOWYCH 

MIECZYSŁAWA SURZYŃSKIEGO OP. 42

W twórczości Mieczysława Surzyńskiego wyróżnić można dwie podstawowe gru-
py utworów. Kompozycje należące do pierwszej z nich inspirowane są muzyką reli-
gijną, zwłaszcza polską pieśnią kościelną. Powstały zapewne pod wpływem idei ce-
cylianizmu. Przeważają wśród nich opracowania pieśni, przygrywki, improwizacje. 
Druga grupa to utwory w całości pochodzące z inwencji kompozytora1. 

1. Opis zbioru Rok w pieśni kościelnej op. 42
Szczególne miejsce w omawianej twórczości zajmuje pozycja Rok w pieśni kościel-

nej op. 42, wydana po raz pierwszy przez wydawnictwo Gebethnera i Wolff a w War-
szawie2. Jest to cykl preludiów organowych opartych o polskie pieśni kościelne, po-
dzielony na pięć zeszytów. Pierwszy poświęcił kompozytor pieśni adwentowej, drugi 
– kolędom, trzeci – pieśniom pasyjnym, czwarty – pieśniom wielkanocnym, eucha-
rystycznym i o Trójcy Świętej, a piąty – pieśniom maryjnym i okolicznościowym. 

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie analiza muzyczna preludiów pocho-
dzących z drugiego zeszytu Roku w pieśni kościelnej, zatytułowanego Na melodiach 
pieśni kolędowych osnute. Zawiera on kompozycje trzech autorów:

- 12 preludiów organowych oraz Pastorale M. Surzyńskiego,
- 3 preludia organowe: Tryumfy Króla Niebieskiego, Jezus Malusieńki, W żłobie 

leży Szczepana Siei,
- preludium organowe Jezus Malusieńki Stefana Surzyńskiego. 
1 Podział zaczerpnięty z: L. K, Twórczość organowa Mieczysława Surzyńskiego, „Muzyka” 

18 (1973) 3, s.  122–127. Inne artykuły dotyczące tematu: , Twórczość organowa Mieczysława 
Surzyńskiego (I), w: J. K (red.), Organy i muzyka organowa, Gdańsk 1977, s.  155–165; 
, Twórczość organowa Mieczysława Surzyńskiego (II), w: J. K (red.), Organy i muzyka 
organowa, t. VIII, Gdańsk 1991, s.  183–194; , Mieczysław Surzyński (1866–1924) – sylwetka 
kompozytora i zestawienie dorobku, w: J. K (red.), Organy i muzyka organowa, t. IX, Gdańsk 
1994, s.  69–82; T. P Polska pieśń kościelna w twórczości organowej kompozytorów od XVI 
wieku do Mieczysława Surzyńskiego, w: J. K (red.), Organy i muzyka organowa, t. X, Gdańsk 
1997, s. 135–150.

2 M. S, Rok w pieśni kościelnej, t. II: Preludia organowe op. 42 na melodiach pieśni 
kolędowych osnute, b.r.w.,

www.imslp.org/wiki/The_Year_in_Sacred_Hymns%2C_Op.42_(Surzy%C5%84ski%2C_
Mieczys%C5%82aw), (dostęp: 06.02.2020). Kolejne wydanie zostało zrealizowane przez Wydawnictwo 
OO. Karmelitów Bosych: M. S, S. S, Rok w pieśni kościelnej, t. II Preludia organowe 
op. 42 na melodiach pieśni kolędowych osnute, Kraków 1999.

„Musica Ecclesiastica”
15 (2020), s. 125–137
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Analizie zostanie poddany pierwszy zbiór utworów – preludia organowe M. Su-
rzyńskiego (zob. tabelę). Scharakteryzowane zostaną forma kompozycji oraz elemen-
ty dzieła muzycznego. Cel analizy stanowi wskazanie różnic i podobieństw, a także 
wiodących cech charakterystycznych preludiów. 

2. Analiza muzyczna preludiów organowych
Preludium organowe A cóż z tą dzieciną będziem czynili zapisał Surzyński w to-

nacji g-moll, w metrum 3, w tempie allegretto. Ma formę fugi, której tematem są 
dwa pierwsze takty kolędy. W całym utworze podano dokładną artykulację – stac-
cato, frazowanie, akcentowanie. Wskazane są również odautorskie propozycje regi-
stracyjne: głosy 8’ i 4’. Temat ukazany został w tonacjach g-moll i d-moll w czterech 
różnych głosach. Kontrapunkty nie różnią się pod względem wartości rytmicznych 
od tematu. Ostatnie przeprowadzenie rozwija się w harmonizację melodii całej pie-
śni. Wzmaga się wówczas dynamika – z mezzo forte obowiązującej na przestrzeni 
całej kompozycji aż do forte fortissimo. Kulminację charakteryzuje zwielokrotnienie 
głosów oraz wydłużenie wartości rytmicznych. 

Preludium organowe Anioł pasterzom mówił zapisane jest w tonacji As-dur, 
w metrum 4, w tempie moderato. Występują tu cztery głosy. Kompozytor wydzielił 
trzy części utworu. Pierwsza z nich to harmonizacja melodii pieśni umieszczonej 
w długich wartościach rytmicznych w trzecim głosie. Pojawiają się łuki legato. Te-
matowi kontrapunktuje charakterystyczny akompaniament oparty o skok o kwartę 
i pochód w dół (przykł. 1). 
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Przykł. 1. Anioł pasterzom mówił

Część pierwsza wykonywana jest na dwóch manuałach w dynamice forte dla c.f. 
oraz mezzo forte dla pozostałych głosów. Część drugą charakteryzuje zmiana tonacji 
na C-dur. Ponownie melodia pieśni zostaje zharmonizowana, znajduje się tym razem 
w drugim głosie. Towarzyszy jej ten sam charakterystyczny akompaniament, który 
pod koniec części się usamodzielnia. Coraz częściej pojawiają się drobne wartości 
rytmiczne. Cała część druga wykonywana jest w dynamice forte na jednym manuale. 
Pod koniec następuje stopniowe crescendo i przejście do kolejnego fragmentu. Część 
trzecia, w której kompozytor wraca do tonacji głównej, składa się z � guracji opartych 
o ruch sekundowy i skok o kwartę, a w dalszym fragmencie o rozłożone akordy. Nie 
występuje w niej c.f. W ostatnich taktach następuje kulminacja w dynamice forte 
fortissimo w długich wartościach rytmicznych. 

Utwór Dzieciątko się narodziło to trzygłosowe preludium organowe w tonacji 
B-dur, w metrum 3, w tempie allegretto. C.f. stanowi melodia kolędy zmieniona ryt-
micznie ze względu na wykorzystanie przez kompozytora rytmu trójdzielnego za-
miast parzystego3 (przykł. 2). 

Przykł. 2. Dzieciątko się narodziło

3 Można podejrzewać, że M. Surzyński znał melodię w takim zapisie rytmicznym, chociaż 
najpopularniejsze śpiewniki (Mioduszewskiego i Siedleckiego) takiego nie podają.
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Kompozytor wykorzystał frazowanie i staccato. Utwór dzieli się na trzy części. 
Pierwsza przedstawia c.f. w pierwszym głosie na osobnym manuale. Kompozytor 
podaje wskazówki kolorystyczne: kilka łagodnych głosów 8’ i jeden głos 4’. Akompa-
niament, składający się z jednego głosu na drugim manuale i pedału, powinien być 
wykonywany piano. Najniższy głos to w większości długie nuty pedałowe, zaś drugi 
głos odznacza się triolami, które utrzymują się aż do końca kompozycji. Środkowa 
część oparta jest w tonacji D-dur. Drugi manuał ulega wyciszeniu – pozostaje tyl-ko 
jeden głos: �et 4’ solo. C.f. wciąż jest wykonywany na pierwszym manuale, ale w 
drugim głosie. Po zakończeniu prezentacji głównej melodii kompozytor rezygnuje z 
drugiego manuału i przechodzi do kolejnej części poprzez stringendo oraz crescen-
do. Część trzecią charakteryzuje powrót do wcześniejszej tonacji i tempa oraz dyna-
mika forte fortissimo. Jedynie w tej części występują cztery głosy. C.f. został podany 
w pierwszym głosie. 

Preludium organowe Narodził się Jezus Chrystus zapisane jest w metrum 24, w 
tonacji Es-dur. W przeważającej części jest to utwór 4-głosowy. Preludium dzieli się 
na trzy części. W pierwszej, wstępnej, w kolejnych głosach poczynając od 
najniższego, pojawia się niedokładna melodia kolędy, tworząc stretto. Znacząca jest 
zmiana już pierwszego interwału – sekundy małej na wielką. Na początku utworu 
c.f. pojawia się w głosach oddalonych od siebie o kwintę (od dźwięków b, f, c), 
później ta prawidłowość zanika. Stretto doprowadza do głównej tonacji Es-dur. 
Część drugą charakteryzuje zmiana dynamiczna (z forte na piano) oraz 
spowolnienie tempa (meno mosso). Dopiero tutaj pojawia się prawidłowa melodia 
kolędy. Występuje w różnych głosach i tonacjach. Towarzyszy jej stały kontrapunkt, 
składający się z szesnastek i ósemek, a jego pierwszy charakterystyczny element to 
ruch schodzący. Część druga jest zróżnicowana pod względem dynamicznym – 
pojawiają się określenia od piano pianissimo do forte, oraz fakturalnym – we 
fragmentach piano zanika najniższy głos. Ostatni element to �guracyjny, jedno- lub 
dwugłosowy pochód opatrzony terminem stringendo. Następuje kulminacja tej 
części, a po niej pauza generalna. Część trzecią – �nałową – kompozytor rozpoczął 
od zagęszczenia faktury z cztero- do nawet sześciogłosowej. C.f. pojawia się jako 
górny głos słupów akordowych. Towarzyszy mu zwielokrotniony kontrapunkt 
(równoległe tercje). Utwór kończy kadencja w długich wartościach rytmicznych. 

Preludium organowe Przybieżeli do Betlejem pasterze M. Surzyński skomponował 
w tonacji G-dur, w metrum 2. Utwór ma budowę ABA’. Część pierwsza to harmo-
nizacja pieśni. Rozpoczyna się kwintą w pedale ozdobioną przednutką o wyraźnym 
ludowym charakterze. Na tym tle ukazana zostaje pełna melodia kolędy. Druga część 
to fuga. Jej czterotaktowy temat składa się w pierwszej połowie z melodii refrenu, 
a w drugiej z oktaw (przykł. 3). Jest on prezentowany w różnych głosach w tonacjach: 
G-dur, D-dur i A-dur. 
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Przykł. 3. Przybieżeli do Betlejem

Kompozytor łączy ze sobą motywy pochodzące ze zwrotki oraz refrenu kolędy. 
Ostatnia część przedstawia harmonizację zmienionej fragmentarycznie melodii. 
Faktura jest zmienna, liczba głosów waha się od jednego do sześciu. Pedał pojawia się 
rzadko w pierwszych dwóch częściach, natomiast jest obecny w � nałowej. Dynamika 
stopniowo rośnie – od mezzo forte rozpoczynającego utwór, poprzez crescendo, po 
forte fortissimo w � nałowej części. Registracja została zasugerowana przez kompo-
zytora: głosy 8’ i 4’. 

Preludium Rozkwitnęła się lilija kompozytor zapisał w tonacji As-dur, w metrum 
3. Faktura w przeważającej części pozostaje czterogłosowa. Utwór to zestawienie 
wariacji na temat melodii kolędy. Na przestrzeni całej kompozycji M. Surzyński 
podkreśla c.f. za pomocą dynamiki i kolorystyki. Część pierwsza to harmonizacja 
niezmienionej melodii przedstawionej za pomocą ćwierćnut na tle nuty pedałowej. 
Towarzyszy jej ósemkowy akompaniament. W części drugiej występuje � guracyj-
ny kontrapunkt w drobnych wartościach rytmicznych oraz długi tryl. W c.f. została 
wprowadzona artykulacja portato. Kompozytor podaje właściwe głosy: dla drugiego 
manuału Flet 4’ – akompaniament; dla pierwszego – Gamba 8’ i Flet 8’ – melodia. 
Część trzecia to powtórzenie pierwszej, jednak w jednoimiennej tonacji mollowej. 
W części czwartej powraca tonacja główna. C.f. występuje w pedale, towarzyszy mu 
akompaniament w triolach. Dla podkreślenia melodii zastosowano określenie dy-
namiczne forte fortissimo. Część piątą charakteryzuje kontrastująca z poprzednimi 
dynamika piano, a miejscami nawet pianissimo. Temat wędruje z głosu do głosu, 
poczynając od tenoru w oktawie małej. Drugą część melodii opatrzono łukami legato 
oraz frazowaniem. Ostatnia część – koda – nie zawiera już melodii kolędy. Są to � gu-
racje na tle nuty pedałowej. 

Kompozycja Pan z nieba i z łona zapisana jest w tonacji Es-dur, w metrum 3. 
Dzieli się na trzy części. W pierwszej zostaje zaprezentowany temat – pełna melodia 
pieśni – w trzecim głosie na odrębnym manuale. Towarzyszy mu akompaniament 
pedału i dwóch górnych głosów w drobnych wartościach rytmicznych. Podstawą ma-
teriału muzycznego jest mniej popularny wariant tytułowej kolędy, który wyróżnia 
się triolami. W kontrapunkcie pojawiają się stałe struktury melodyczno-rytmiczne, 
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opatrzone artykulacją legato (przykł. 4). Występują one także w części drugiej. Nie 
pojawia się tam temat. Liczba głosów waha się od jednego do czterech; nie występuje 
pedał, co wyraźnie odróżnia tę część od pozostałych. 

Przykł. 4. Pan z nieba i z łona

Kolejny wyróżnik stanowi kolorystyka – część ta jest wykonywana wyłącznie 
na drugim manuale. Część trzecia rozpoczyna się zharmonizowanym tematem 
w górnym głosie w tonacji głównej, jednak już po kilku taktach tonacja zmienia się 
na Ges-dur. Następnie temat przechodzi do trzeciego głosu. Ostatni fragment grany 
jest sostenuto i forte fortissimo. Po ostatnim zaprezentowanym temacie rozpoczyna 
się koda – przypomniana zostaje stała struktura melodyczno-rytmiczna na tle nuty 
pedałowej. Dokładnie rozpisana jest artykulacja – łuki legato oraz akcenty. Utwór 
kończą długie wartości rytmiczne. 

Preludium Bóg się rodzi zostało skomponowane w tonacji E-dur, w metrum 3. 
Składa się z trzech części. Melodia tytułowej pieśni występuje jedynie w skrajnych. 
Na początku pojawia się w trzecim głosie, w dynamice forte, na odrębnym manu-
ale. Opatrzona jest dokładnym frazowaniem. Towarzyszy jej kontrapunkt w słupach 
akordowych wykonywany staccato oraz � guracje oparte o gamy. Część druga otrzy-
mała formę fugi na temat nawiązujący do melodii kolędy (przykł. 5). Wykonywana 
jest wyłącznie na drugim manuale, w dalszej części dochodzi pedał z określeniem: 
più mosso. 

Przykł. 5. Bóg się rodzi
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Temat pojawia się pięciokrotnie w różnych głosach w tonacjach E-dur, H-dur oraz 
cis-moll. Część trzecia, wykonywana forte i commodo, to harmonizacja melodii ko-
lędy. Zwieńczona jest kulminacją w tutti, w dynamice forte fortissimo ze zwiększoną 
liczbą głosów w długich wartościach rytmicznych. 

Preludium organowe W żłobie leży zapisane jest w tonacji G-dur, w metrum 3. 
Nie licząc � nałowej kulminacji, w utworze występują jedynie trzy głosy. Kompozy-
cja opiera się na rozwijaniu motywów częściowo nawiązujących do melodii kolędy 
(przykł. 6). Często występują długie nuty pedałowe. Właściwa melodia pojawia się 
w wyodrębnionym fragmencie dopiero w połowie utworu. Zostaje wprowadzona na 
drugim manuale za pomocą głosów smyczkowych i języczkowych. Towarzyszą jej 
niepojawiające się wcześniej triole. Następnie na pierwszym manuale wykonywana 
jest dalsza część kolędy. Stopniowo wzmaga się dynamika aż do forte fortissimo w � -
nałowej kulminacji zapisanej w długich wartościach rytmicznych. 

Przykł. 6. W żłobie leży

Preludium Mesyasz przyszedł to trzyczęściowy utwór zapisany w tonacji A-dur, 
w metrum 44. Pierwsza część, w tempie moderato, opiera się na pełnej melodii kolę-
dy wykonanej w długich wartościach w trzecim głosie na wyodrębnionym manuale 
w dynamice mezzo forte. Głos ten wykazuje frazowanie sprzeczne ze śpiewaną 
wersją pieśni. Akompaniament składa się z wykonywanych piano dwóch wyższych 
głosów w drobnych wartościach rytmicznych oraz pedału. Środkowa część 
wykonywana jest wyłącznie na pierwszym manuale. W górnym głosie kompozytor 
wprowadza motyw nawiązujący do melodii kolędy, imitowany później przez inne 
głosy (przykł. 7). W końcowym fragmencie części pojawia się czwarty głos, w 
pedale, przypominając wspomniany motyw w augmentacji. Towarzyszy temu 
ritardando oraz diminuendo. Finałowa część zapisana jest w tempie nieco żywszym, 
allegretto, w stonowanej dynamice (mezzo forte i piano). Jest to ponowne 
zaprezentowanie całej zharmonizowanej melodii kolędy. Utwór kończy się 
wyciszeniem i stopniowym zwolnieniem.
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Przykł. 7. Mesyasz przyszedł

Preludium organowe Z nieba wysokiego Bóg zstąpił zapisane jest w tonacji G-
dur, w metrum 44. Kompozytor wydzielił trzy części. Pierwsza – wstęp – 
wykonywana jest maestoso i forte fortissimo. Składa się ze słupów akordowych w 
długich wartościach. Surzyński wyraźnie zaznaczył frazowanie. Zasadniczą część 
utworu stanowi fuga nawiązująca do motywu przewodniego kolędy. Dwutaktowy 
temat, oparty na melodii pieśni, pojawia się w czterech głosach w tonacjach: G-dur, 
D-dur, e-moll i C-dur (przykł. 8). 

Przykł. 8. Z nieba wysokiego

W kontrapunktach znaleźć można motywy przypominające dalszy ciąg kolędy. 
Obecne są łączniki wewnętrzne i zewnętrzny. Ich najciekawszym materiałem wydaje 
się motyw zbudowany z ósemek, w którym kompozytor jasno wskazuje artykulację 
legato (przykł. 9) Kolorystyka fugi jest różnorodna, Surzyński określa, kiedy używać 
dwóch manuałów. Dynamika waha się od piano do forte fortissimo. Finałowa część 
kompozycji to zharmonizowana melodia pieśni w czterogłosie na tle nuty pedałowej. 
Dokładnie zaznaczono artykulację staccato, frazowanie i akcentowanie. Kulminacja 
wykonywana jest tutti. 
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Przykł. 9. Z nieba wysokiego

Preludium Wśród nocnej ciszy to jeden z najkrótszych utworów cyklu. Zapisane 
jest w tonacji D-dur, w metrum 4.. Rozpoczyna się dwutaktowym tematem, który na-
stępnie imitują pozostałe głosy. Kompozytor podał konkretny rejestr: Klarnet. W te-
macie można rozpoznać melodię tytułowej kolędy jedynie dzięki charakterystycz-
nej opadającej kwarcie (przykł. 10). Pozostałe interwały i rytm zostały zmienione. 
W utworze pojawiają się również inne motywy nawiązujące do kolędy (przykł. 11). 
Kadencja w długich wartościach została zakończona diminuendo. 

Przykł. 10. Wśród nocnej ciszy

Przykł. 11. Wśród nocnej ciszy
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3. Wnioski
Kolędowe preludia M. Surzyńskiego wykazują liczne cechy wspólne. Jak cała 

twórczość organowa tego kompozytora, stylistycznie należą do tradycyjnego nurtu 
polifonii barokowej4. Generalne założenia tego stylu przeniósł on na grunt epoki, 
w której tworzył. 

Preludia mają zróżnicowaną budowę – od jednoczęściowego Wśród nocnej ciszy 
do sześcioczęściowego Rozkwitnęła się lilija. Przeważa jednak forma trzyczęściowa. 
Wyraźny jest kontrast pomiędzy częściami skrajnymi i środkową. Pojawia się sche-
mat: harmonizacja – fuga (fugato) – harmonizacja w innej wersji, a więc ABA’. Su-
rzyński wyodrębnia części m.in. za pomocą mody� kacji kolorystycznych, faktural-
nych i zmian tonacji. Kompozytor zróżnicował długość kompozycji – od 37-taktowej 
Wśród nocnej ciszy do 112-taktowej Narodził się Jezus Chrystus. Faktura utworów 
również jest zmienna, choć najczęściej występują cztery głosy, a ich liczba wzrasta 
w kulminacji. 

W zakresie melodyki na pierwszy plan wysuwają się różne sposoby wykorzysta-
nia tradycyjnej melodii pieśni. Klasy� kacji sposobu operowania materiałem c.f. do-
konał L. Kucharski5. Kategorią, która przeważa w omawianym zbiorze, są preludia, 
w których c.f. występuje w całości. Wyróżnia się jedynie kilka utworów: 

- preludium, w którym c.f. występuje fragmentarycznie: Narodził się Jezus Chrystus,
– fuga A cóż z tą dzieciną będziem czynili, 
- wariacje Rozkwitnęła się lilija, 
- fuga oparta na c.f., poprzedzona wstępem: Z nieba wysokiego, 
- preludium, będące swobodną improwizacją opartą o fragmenty c.f.: Wśród 

nocnej ciszy.
Takie elementy, jak kontrapunkty, łączniki, wstępy, często nawiązują do melodii 

pieśni (np. A cóż z tą dzieciną będziem czynili – przykł. 12, W żłobie leży – przykł. 6), 
co czyni utwór bardziej spójnym. Surzyński stosuje w nich często techniki właściwe 
dla fug. 

Przykł. 12. A cóż z tą dzieciną

4 L. K, Twórczość organowa Mieczysława Surzyńskiego, s. 124.
5 Tamże, s. 124–125.
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Kwestie rytmiczne kompozytor kształtuje w taki sposób, że c.f. zwykle podaje 
w dłuższych wartościach, a akompaniament dobiera na zasadzie rytmiki uzupełnia-
jącej. Kontrapunkt często ma charakter improwizacyjny i � guracyjny. Bywa, że po-
wtarza się on na przestrzeni całego utworu (np. w preludium Anioł pasterzom mówił). 
Dla uzyskania większego kontrastu Surzyński stosuje synkopy i grupy trójdzielne. 
Natomiast element zaskoczenia stanowi pauza generalna, zastosowana przed � nałem 
w preludium Narodził się Jezus Chrystus. Najniższy głos występuje zwykle w długich 
wartościach, nutach pedałowych. Choć należy pamiętać, że kompozytor przyczynił 
się do usamodzielnienia partii pedału w utworach organowych, co jest najbardziej 
widoczne w fugach. Długie wartości rytmiczne charakterystyczne są także dla koń-
cowych kadencji.

Harmonika utworów Surzyńskiego opiera się na systemie dur-moll. Kompozytor 
nie stroni od chromatyki, choć w ograniczonym zakresie. W wielu preludiach linię 
demarkacyjną pomiędzy częściami stanowi zmiana tonacji, np. Dzieciątko się naro-
dziło, Anioł pasterzom mówił. 

Agogika kolędowych preludiów organowych sprowadza się do dwóch określeń 
i to dość bliskoznacznych: moderato i allegretto. Są one dobrze dopasowane do 
tempa wykonywania pieśni. Do wyjątków należą określenia zwiększające lub zmniej-
szające tempo: stringendo, più mosso, ritardando, meno mosso, à tempo, tempo pri-
mo. Trzykrotnie pojawiają się terminy interpretacyjno-wykonawcze: sostenuto (Pan 
z nieba i z łona), commodo (Bóg się rodzi), maestoso (Z nieba wysokiego).

Kompozycje Surzyńskiego są bardzo zróżnicowane dynamicznie. Określenia 
zmieniające natężenie dźwięku często powiązane są z terminami agogicznymi, np. 
ritardando i diminuendo w preludium Mesyasz przyszedł. Połączenia takie pojawiają 
się również w kadencjach. Zwykle utwory kończą się stopniowym zgłośnieniem aż 
do forte fortissimo (A cóż z tą dzieciną, Przybieżeli do Betlejem), poza diametralnie 
różnymi wyjątkami (Wśród nocnej ciszy). Kompozytor nie określił sposobu mody� -
kowania dynamiki – za pomocą szafy ekspresyjnej lub registracji. Często wskazuje 
jednak, na którym manuale należy wykonywać partie. Prowadzi to do podkreślenia 
melodii kolędy, np. w drugiej części wariacji Rozkwitnęła się lilija. W tym samym 
utworze w części czwartej melodia umieszczona jest w najniższym głosie z określe-
niem: forte fortissimo, a pozostałe wykonywane są forte. 

Surzyński zwraca uwagę na c.f. także za pomocą artykulacji. Dba o właściwe fra-
zowanie, akcentowanie, łączenie dźwięków (legato, staccato, portato), przy czym 
większość tego typu określeń stosuje w melodiach kolęd. Zwykle sposoby artykulacji 
są intuicyjne, zgodne z tradycyjnym kształtem melodii, poza jednym przypadkiem. 
W preludium Mesyasz przyszedł Surzyński zastosował frazowanie idące na przekór 
wersom kolędy. 

Kolorystykę utworów Surzyńskiego wyczytać można przede wszystkim z odau-
torskich określeń registracyjnych, m.in. w Dzieciątko się narodziło, A cóż z tą dzieci-
ną. Pomoc stanowi również przypisanie partii do odpowiednich manuałów. Intere-
sującym zabiegiem jest powierzenie melodii wyłącznie jednemu głosowi językowego 
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w kompozycji Wśród nocnej ciszy, a także zaprezentowanie c.f. dopiero w połowie 
utworu przy pomocy głosów smyczkowych i językowych w preludium W żłobie leży. 
Pełnię możliwości organów kompozytor przedstawia zwykle w kulminacji, wykony-
wanej tutti. 

Opisywane preludia organowe M. Surzyńskiego to przykład literatury związanej 
z ruchem cecyliańskim. Świadczy o tym wykorzystanie wszystkich elementów dzieła 
muzycznego w taki sposób, by podkreślały melodię c.f. Są to kompozycje niedługie 
i nietrudne, co zwiększa liczbę potencjalnych wykonawców. Kompozytor wielokrot-
nie prezentuje melodie kolęd, co mogłoby doprowadzić do monotonnego powtarza-
nia wciąż tych samych treści. Jednak za każdym razem czyni to w inny, niebanalny 
sposób. Dzięki temu preludia organowe wydają się jednocześnie interesujące, lecz 
także nad wyraz czytelne.

STRESZCZENIE

W twórczości Mieczysława Surzyńskiego wyróżnić można grupę utworów inspi-
rowanych muzyką religijną. Szczególne miejsce zajmuje zbiór Rok w pieśni kościel-
nej op. 42. Jest to cykl preludiów organowych opartych o polskie pieśni kościelne 
podzielony na pięć zeszytów. Pierwszy poświęcił kompozytor pieśni adwentowej, 
drugi – kolędom, trzeci – pieśniom pasyjnym, czwarty – pieśniom wielkanocnym, 
eucharystycznym i o Trójcy Świętej, piąty – pieśniom maryjnym i okolicznościowym. 
Niniejszy artykuł zawiera analizę muzyczną 12 kolędowych preludiów organowych 
Mieczysława Surzyńskiego opartych m.in. na melodiach pieśni Anioł pasterzom mó-
wił, W żłobie leży, Bóg się rodzi, A cóż z tą dzieciną będziem czynili. Scharakteryzo-
wana zostanie forma kompozycji oraz elementy dzieła muzycznego. Cel analizy sta-
nowi wskazanie różnic i podobieństw, a także wiodących cech charakterystycznych 
preludiów. 

SUMMARY

CHARACTERISTICS OF ORGAN PRELUDES 
BASED ON THE MELODIES OF CAROL SONGS OP. 42 

BY MIECZYSŁAW SURZYŃSKI

Two main groups of pieces can be distinguished in Mieczysław Surzyński’s work. 
 e compositions belonging to the � rst on are inspired by religious music, especially 
Polish church song. Surzyński had written them under the in� uence of the   Cecilian 
Movement.  e prevailing pieces are songs, preludes, improvisations.  e second 
group consists of works entirely derived from the composer’s creativity.

 e subject of this article will be the musical analysis of the preludes from the 
second volume of  e Year in a church song op. 42, entitled Based on the melodies of 
carol songs. It contains, among others, 12 organ preludes by Mieczysław Surzyński.
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 e described organ preludes of M. Surzyński are an example of literature related 
to the Cecilian Movement.  is is evidenced by the use of all elements of the musical 
work in such a way as to emphasize the melody of cantus � rmus.  ese composi-
tions are not long and diffi  cult, which increases the number of potential performers. 
Surzyński repeatedly presents carol melodies, which could lead to boring repetition 
of the same content. However, each time he does it in a diff erent, original way.  anks 
to this, the organ preludes seem interesting but also extremely familiar.

Słowa kluczowe: Mieczysław Surzyński, preludia organowe, kolędy. 
Keywords: Mieczysław Surzyński, organ preludes, carols.
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