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DOŚWIADCZENIA W REDAKCJI 
MODLITEWNIKA I ŚPIEWNIKA DROGA DO NIEBA

WSTĘP
W moim krótkim przedłożeniu świadomie pominę bardzo wiele szczegółowych 

aspektów techniczno-formalnych, związanych z przygotowaniem i realizacją ostat-
nich wydań Drogi do nieba (począwszy od wydania z 2001 r.), a skupię się przede 
wszystkim na założeniach naszego projektu redakcyjnego, na kryteriach doboru tre-
ści i  formy śpiewnika oraz zasadach organizacji pracy zespołu redakcyjnego. Przy 
czym uwagę szczególną chciałbym zwrócić na dylematy i trudności, które napotyka-
liśmy w trakcie prac redakcyjnych. Na błędach bowiem nauczyć się można najwięcej!

Tytułem wstępu warto zauważyć, że od pierwszego wydania nowej Drogi do nie-
ba minęło raptem 13 lat, a w międzyczasie doczekaliśmy się już nie tylko kilku ko-
lejnych, poprawionych wersji samego modlitewnika i  śpiewnika (wydania LIII do 
LXVI) i to w różnych formatach (2 formaty książeczki z nutami, 2 formaty książeczki 
bez nut – z małym i dużym drukiem, 1 format z dodatkiem parafialnym), ale także 
innych pozycji wydawniczych, które odnoszą się do Drogi do nieba i są poniekąd jej 
kontynuacją. Chodzi mianowicie o: Chorał „Droga do nieba” – opracowania akom-
paniamentu organowego do wszystkich śpiewów zawartych w Drodze do nieba, nowy 
modlitewnik Zwycięzca śmierci z modlitwami i śpiewami na Wielki Tydzień i okta-
wę Wielkanocy oraz nową diecezjalną Agendę liturgiczną. Te dwie ostatnie pozycje 
liturgiczne odwołują się często do modlitw i śpiewów zawartych w Drodze do nieba, 
uwzględniając również numerację zawartych w niej pozycji. Dla celów duszpaster-
stwa mniejszości niemieckojęzycznej stworzono również dwujęzyczny modlitewnik 
i śpiewnik z nutami Weg zum Himmel – Droga do nieba (2 formaty), za którym poszło 
również opracowanie akompaniamentu organowego. Właśnie tak szeroka i komple-
mentarna oferta wydawnictw skojarzonych z Drogą do nieba niewątpliwie wzmacnia 
jej pozycję i jej użyteczność w praxis liturgicznej i duszpasterskiej naszego lokalnego 
Kościoła. W zasadzie uznać można, że funkcjonuje ona jako obowiązująca książecz-
ka do nabożeństwa w opolskiej i gliwickiej diecezji.

1.  UWARUNKOWANIA PROJEKTU NOWEJ DROGI DO NIEBA
Łatwiej da się zrozumieć nasze redakcyjne priorytety i wysiłki, gdy uświadomimy 

sobie historyczny i socjologiczny kontekst, w jakim nasz modlitewnik i śpiewnik po-
wstawał. Skrótowo przedstawić go można w następujących punktach: 
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a) Śląsk posiada bardzo bogatą i żywą tradycję ludowego śpiewu podczas liturgii. 
Wyraża się ona nie tylko w bogatym repertuarze śpiewanych podczas nabożeństw 
pieśni (nierzadko nieznanych w innych regionach naszego kraju), ale także w zwy-
czaju odprawiania mszy właściwie wyłącznie w formie śpiewanej. Do dzisiaj w nie-
których parafiach msza tylko recytowana wzbudziłaby zdziwienie, a nawet sprzeciw 
u parafian.

b) Śląsk, w  tym również Opolski, posiada bardzo bogatą tradycję wydawanych 
drukiem książeczek do nabożeństwa (do użytku liturgicznego i domowego). Sporo 
o tej działalności wydawniczej dowiedzieć się można z artykułu ks. prof. H. Sobecz-
ki, opublikowanego w materiałach sympozjum zorganizowanego z okazji 100-lecia 
Drogi do nieba ks. Ludwika Skowronka1. Tutaj wystarczy zauważyć, że początki ślą-
skich drukowanych modlitewników sięgają XVI w., a niekompletny zestaw śląskich 
modlitewników do 1914 r. wylicza 332 pozycje. Warto też zauważyć, że w przedwo-
jennej diecezji wrocławskiej w powszechnym użyciu były już diecezjalne książeczki 
do nabożeństwa w języku niemieckim z zapisem nutowym. Z modlitewników w języ-
ku polskim szczególną popularność na Śląsku Górnym i Opolskim uzyskała właśnie 
książeczka Droga do nieba, a później również Skarbiec modlitw i pieśni (diecezja kato-
wicka). Samych powojennych wydań Drogi do nieba jest już ponad pół setki. „Nawet 
jeszcze dziś – zauważa ks. prof. Sobeczko – mieszkańcy innych dzielnic Polski, kiedy 
przejeżdżają w niedzielne przedpołudnie przez parafie górnośląskie, z pewnym zdzi-
wieniem spostrzegają, iż większość ludzi śpieszących do swoich kościołów niesie ze 
sobą książeczki do nabożeństwa”2.

c) W ramach posoborowej reformy liturgicznej światło dzienne ujrzały już naj-
ważniejsze nowe księgi liturgiczne w  językach narodowych. W związku z  tym po-
jawiła się pilna potrzeba uwzględnienia w redagowanym modlitewniku i śpiewniku 
nowych tekstów, ale też nowych trendów w duchowości liturgicznej. Podobnie rzecz 
się miała z  rozlewającym się szeroką falą repertuarem nowych modlitw, a  zwłasz-
cza pieśni liturgicznych, powstających w nurcie posoborowej twórczości (nowe cykle 
mszalne, śpiewy naprzemienne, hymny i pieśni).

d) Postanowienia i dyrektywy zawarte w nowych dokumentach Kościoła, wpro-
wadzających liturgiczną reformę Vaticanum II i  poświęconych muzyce sakralnej, 
zobowiązywały do poddania krytycznej ocenie i  weryfikacji repertuaru modlitw 
i pieśni starej Drogi do nieba, zwłaszcza pod względem ich liturgicznej poprawności 
i  przydatności. W  wydaniach Drogi do nieba z  lat 70. i  80. pojawiło się np. sporo 
nieliturgicznych piosenek religijnych, które musieliśmy usunąć z nowego wydania!

e) Szczególne uwarunkowanie tworzyły żywe relacje i kontakty ludności Opolsz-
czyzny z Kościołem i wiernymi (często krewnymi) w Niemczech, gdzie funkcjonował 

1 H.J. Sobeczko, Pierwsze wydanie modlitewnika „Droga do nieba” na tle ówczesnej literatury 
dewocyjnej i  jego kolejne redakcje, w: R. Pierskała (red.), Stulecie „Drogi do nieba” ks. Ludwika 
Skowronka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Kateedrę Liturgiki i Hagiografii Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz „Caritas” diecezji opolskiej, Opole 2003, s. 47–59. 

2 Tamże, s. 47.
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nowy, wspólny dla obszaru niemieckojęzycznego Gotteslob, z nutowym zapisem wy-
stępujących w nim śpiewów. 

2. ZAŁOŻENIA REDAKTORSKIE REFORMY DROGI DO NIEBA
Nad redakcją nowego modlitewnika i śpiewnika czuwała Międzydiecezjalna Ko-

misja ds. Liturgii, Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej Diecezji Opol-
skiej i Gliwickiej. Prace nad częścią śpiewnikową rozpoczęły się na początku 1996 r. 
i koncentrowały się przede wszystkim na ustaleniu repertuaru śpiewów i właściwej 
wersji melodyczno-rytmicznej śpiewu. To jest bodaj najtrudniejsze zadanie, jakie stoi 
przed każdym zespołem redakcyjnym śpiewnika, ze względu na daleko posuniętą 
niejednolitość wersji tekstowych i melodycznych nawet bardzo znanych pieśni za-
mieszczonych w większości polskich śpiewników. Do tego dochodzą różnice w prak-
tyce śpiewaczej. O wyborze danej wersji decydowaliśmy wspólnie, często na drodze 
głosowania. Te prace zakończyliśmy mniej więcej po roku czasu, jednocześnie prze-
kazując etapami zatwierdzony materiał do redakcji technicznej, którą realizował K. 
Suszko. Na początku 1998 r. gotowa była pierwsza wersja nowego śpiewnika. Niestety 
ze względu na opóźnienia prac części modlitewnej musieliśmy czekać jeszcze ponad 
dwa lata, zanim książeczka ujrzała światło dzienne.

Cele i  kryteria, jakie przyświecały zespołowi redakcyjnemu części muzycznej, 
można sprowadzić do następujących:

– przejęcie dziedzictwa śpiewów religijnych pielęgnowanych w Polsce, zwłaszcza 
na Śląsku, szczególnie z zachowaniem prawie w całości repertuaru starej Drogi do 
nieba i repertuaru Chorału Opolskiego (z wykluczeniem repertuaru piosenkarskiego 
starej Drogi do nieba);

– wprowadzenie podstawowego kanonu śpiewów gregoriańskich;
– uwzględnienie podstawowych śpiewów obrzędowych (śpiewy Triduum Pas-

chalnego, śpiewy pogrzebowe, śpiewy związane z liturgią sakramentów itp.);
– wzbogacenie śpiewnika o nową twórczość (śpiewy części stałych mszy w języku 

polskim, śpiewy naprzemienne, śpiewy psalmodyczne, kantyki biblijne), zwłaszcza 
o repertuar zawarty w Śpiewniku liturgicznym i śpiewniku Exultate Deo; 

– dowartościowanie śpiewów związanych z liturgią godzin (hymny, psalmy, kan-
tyki);

– uwzględnienie pieśni liturgicznej dziecięcej (w mniejszym stopniu);
– wprowadzenie zapisu nutowego śpiewów;
– wprowadzenie nowej numeracji (z podaniem starej);
– wprowadzenie metryczek wskazujących autorów i źródło śpiewnikowe śpiewu;
– ustalenie i  ujednolicenie wersji melodycznej i  tekstowej (głównie w  oparciu 

o Śpiewnik liturgiczny);
– uwzględnienie kompletu zwrotek pieśni (na ogół) i numerowanie zwrotek;
– uporządkowanie repertuaru według nowych kryteriów doboru śpiewów zwłasz-

cza pod kątem ich przydatności do Eucharystii.
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3. ŹRÓDŁA
Śpiewnik informuje o źródłach, z  jakich korzystał zespół redakcyjny przy usta-

laniu repertuaru i wersji melodycznej śpiewów. Wykaz źródeł muzycznych obejmu-
je 47 pozycji. Łatwo zorientować się, że uwzględniono wszystkie ważne historyczne 
i współczesne śpiewniki proweniencji śląskiej, wśród nich zasłużone dla kultury mu-
zycznej naszego regionu śpiewniki Nachbara, Cieplika, Gillara, Hoppego. Uwzględ-
niono również większość uznanych śpiewników ogólnopolskich (przed- i posobo-
rowych). Głównym punktem odniesienia dla ustaleń repertuarowych był Śpiewnik 
liturgiczny, nowe wydania Śpiewnika kościelnego ks. Siedleckiego oraz popularny 
śpiewnik oazowy Exultate Deo. Wzięto także pod uwagę kilka śpiewników autor-
skich najbardziej zasłużonych twórców współczesnych (Pawlak, Rączkowski, Łaś, 
Ziemiański).

Zdecydowana większość śpiewów doczekała się metryczki, informującej o źródle 
śpiewnikowym, a tam, gdzie okazało się to możliwe, również o autorze tekstu i me-
lodii.

Ze względu na postanowienia Konferencji Episkopatu Polski, ustalające jako 
wzorcowe i  normatywne wersje tekstowe i  melodyczne śpiewów zamieszczonych 
w Śpiewniku liturgicznym, teksty i melodie nowej Drogi do nieba starano się dosto-
sować do tychże wersji. Z tego tytułu pojawiło się (jak się później okazało) najwięcej 
kontrowersji u odbiorców śpiewnika.

4. ZAWARTOŚĆ TREŚCIOWA ŚPIEWNIKA
Podobnie jak modlitewnik, również śpiewnik proponuje zdecydowanie bogatszy 

niż dotychczas repertuar śpiewów i prześciga w tym względzie wszystkie współcze-
sne polskie śpiewniki kościelne. W sumie obejmuje 1009 pozycji (z tego 150 zamiesz-
czono w modlitewniku). W stosunku do poprzedniego wydania Drogi do nieba jest 
to przyrost o około 250 numerów, a jeśli odliczyć piosenki religijne, to różnica sięga 
ok. 300 numerów. W nowszych wydaniach dochodzi jeszcze kolejnych 22 śpiewów 
w Dodatku.

Nie zabrakło w śpiewniku bogactwa form i stylów współczesnej wokalnej muzyki 
kościelnej, choć całkowicie zrezygnowano z  formy piosenki religijnej, jako nieod-
powiedniej dla potrzeb liturgii (w poprzednim wydaniu Drogi do nieba było ich ok. 
40). Obok kanonu śpiewów gregoriańskich (2 cykle mszalne, aklamacje mszalne, an-
tyfony maryjne, wybrane hymny i inne śpiewy gregoriańskie - w sumie 17 pozycji) 
oraz bogatego repertuaru tradycyjnej, kościelnej pieśni ludowej (m.in. pieśni mszal-
nej, pieśni związanej z okresami roku liturgicznego i nabożeństwami, tak chętnie do 
dziś śpiewanej na Śląsku) znaleźć tu można wiele przykładów twórczości muzycznej 
z okresu reformy posoborowej. Są to na ogół kompozycje oparte o biblijny i  litur-
giczny tekst i przekonujące szlachetną, wzorowaną często na chorale gregoriańskim, 
melodyką i rytmiką. W tej ostatniej grupie wyróżnić trzeba przede wszystkim 11 cy-
kli mszalnych z  tekstami części stałych mszy. W  języku polskim dużą grupę śpie-
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wów stanowią kompozycje do tekstów liturgii godzin. Tej grupie przewodzą hym-
ny (37 z tekstami z nowego brewiarza), są również antyfony, responsoria, modlitwy 
wstawiennicze oraz liczne parafrazy psalmów i kantyków biblijnych (ok. 80 pozy-
cji). Do nowotestamentalnych tekstów odwołuje się ponad 30 śpiewów. W śpiewni-
ku jednoznacznie dowartościowano bardzo propagowaną po soborze formę śpiewu 
naprzemiennego, nie stroniąc przy tym również od trudniejszych kompozycji tego 
typu, które wymagają zaangażowania kantora albo scholi liturgicznej. Jest nawet kil-
ka przykładów śpiewów w opracowaniu na trzy głosy. Osobną grupę stanowią formy 
litanijne, związane zwłaszcza z nabożeństwami.

Bardzo trafny i praktyczny wydaje się być podział treści śpiewnika. Uwzględnia 
on przede wszystkim potrzebę doboru śpiewów do codziennej i niedzielnej Eucha-
rystii. W związku z tym dużą grupę pieśni traktowanych dotąd jako tzw. okoliczno-
ściowe i nowych śpiewów naprzemiennych związano z częściami liturgii mszalnej. 
Zauważyć można również rezygnację z tradycyjnego (ale mało zasadnego) podziału 
śpiewów adoracyjnych na pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu i pieśni na bło-
gosławieństwo. 

Z perspektywy czasu luką repertuarową śpiewnika Droga do nieba wydaje się być 
pominięcie w nim twórczości ośrodka w Taizé i twórczości kompozytorów muzyki 
liturgicznej prężnego ośrodka dominikańskiego.

5. KILKA UWAG KRYTYCZNYCH
Redaktorowi śpiewnika wypada wystrzegać się uwag wartościujących. Te pozostać 

powinny domeną recenzentów, a przede wszystkim adresatów śpiewnika. W kontek-
ście jednak zamysłu redakcji nowego ogólnopolskiego Śpiewnika liturgicznego warto 
zasygnalizować najczęściej zgłaszane przez duszpasterzy i wiernych uwagi krytyczne 
pod adresem nowej Drogi do nieba. Najczęściej formułowane były następujące za-
strzeżenia:

– Za duża objętość i  zbyt wielki format książeczki. Przesądziła o  tym przede 
wszystkim zbyt bogata część modlitewna i oczywiście nutowy zapis. Stąd m.in. po-
wstało zapotrzebowanie na formę mniejszą i  beznutową modlitewnika. Niestety 
mimo naszych starań wersja nutowa przegrała konkurencję z wersją beznutową.

– Za mała czcionka. Dlatego też zrealizowane później zapotrzebowanie na ksią-
żeczkę w większym formacie i książeczkę z dużym drukiem.

– Brak popularnych piosenek ze wcześniejszych wydań Drogi do nieba. Staliśmy 
konsekwentnie na stanowisku, że w książeczce do nabożeństwa takiego repertuaru 
być nie powinno. Drobnym ustępstwem wobec wielu narzekających duszpasterzy 
i wiernych było umieszczenie kilku najbardziej popularnych piosenek w Dodatku, 
który pojawił się w kolejnych wydaniach książeczki.

– Zmiany w tekstach niektórych pieśni. Zmiany te wynikały z chęci dostosowania 
tekstów pieśni do tekstów publikowanych w ogólnopolskim Śpiewniku liturgicznym.
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Powyższe zastrzeżenia nie przeszkodziły jednak w pozytywnym, a nawet bardzo 
przychylnym odbiorze nowej książeczki przez duszpasterzy i ogół wiernych. Wydaje 
się, iż nowa Droga do nieba stała się prawdziwym bestsellerem w swoim gatunku i już 
na dobre zadomowiła się wśród wiernych gliwickiego i opolskiego Kościoła.


