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ROLA CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO 
W KSZTAŁTOWANIU POLSKIEJ RELIGIJNEJ 

KULTURY MUZYCZNEJ

Śpiew gregoriański stanowi bardzo ważny element szerokiego zakresu muzyki 
liturgicznej, który określamy jako monodia. Termin ten nie jest jednoznaczny. 
W pierwszym rzędzie odnosi się on do muzyki wykonywanej przez jednego śpie-
waka. Głównie chodzi tu o śpiew solowy z towarzyszeniem instrumentów. Upra-
wiano go już w średniowieczu m.in. w galijskiej balladzie, rondeau, virelai, a także 
w  madrygale i  ballacie na terenach Italii. Po 1600 r. powstał styl tzw. monodii 
akompaniowanej. Wykonywano ją z towarzyszeniem basso continuo. Ta monodia 
stała się podstawowym środkiem wyrazu w operze, kantacie i oratorium. Zasad-
niczą przyczyną pojawienia się monodii akompaniowanej było dążenie do wy-
eksponowania śpiewanego tekstu, który został zatarty przez wybujałą polifonię 
późnego renesansu1.

Wyrażenie „monodia” używane jest także w odniesieniu do śpiewów jedno-
głosowych wykonywanych bez akompaniamentu instrumentalnego, i  to zarów-
no solowych, jak i zespołowych (schola). W istocie rzeczy ten gatunek oznacza 
monofonię, czyli muzykę pozbawioną elementu harmonicznego, a opierającą się 
wyłącznie na melodii. W Europie taką czystą monofonię reprezentują: muzyka 
antyku, chorał gregoriański, śpiew bizantyjski, pieśni trubadurów, truwerów, 
minnesingerów, meistersingerów, iberyjskie cantigas, XIII-wieczne laudi z  Italii 
oraz większość pieśni ludowych2. Niektórzy muzykolodzy współcześni przyjęli 
termin „monodia liturgiczna” wyłącznie na określenie tzw. twórczości postgrego-
riańskiej3. Wydaje się to zbyt wielkim zawężeniem zakresu muzyki monodycznej. 
Dzisiaj bowiem, po niemal 50. latach od ukazania się konstytucji Sacrosanctum 
Concilium, do monodii należałoby włączyć także jednogłosowe śpiewy liturgiczne 

1  I. Pawlak, Metodologia badań nad monodią liturgiczną, w: M. Rusecki  (red.), Studia nauk 
teologicznych PAN, t. 2, Lublin 2007, s. 353.

2  Por. W. Apel , Gregorian Chant, Bloomington a. London 1958, s. 430; M. Bukofzer, Muzyka 
w epoce baroku, Warszawa 1970, s. 44.

3  J. Pikul ik , Klasyczne formy chorału gregoriańskiego oraz monodii liturgicznej, w: J. Masłow-
ska (red.), Muzyka sakralna. Materiały z seminariów „Gaude Mater”, Warszawa 1998, s. 17 i 24.
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w językach narodowych4. A zatem wolno nam przyjąć, że klasyczny chorał gre-
goriański, kompozycje postgregoriańskie oraz współczesne jednogłosowe śpiewy 
liturgiczne, w tym niektóre pieśni kościelne, wchodzą w skład gatunku nazwane-
go „monodią”.

. Repertuar gregoriaski
Kiedy twórca państwa polskiego, Mieszko I, przyjął wraz ze swym dworem 

chrzest w 966 r., repertuar gregoriański był już sztuką zakończoną i wypełniał po-
trzeby ówczesnej liturgii w ciągu całego roku kościelnego. Tak więc Polska otrzy-
mała w darze ukształtowany zasób śpiewów liturgicznych, które wraz z misjona-
rzami przywędrowały do niej z zachodniej Europy.

.. Źródła
Śpiewy chorałowe przyjęły się w  Polsce z  chwilą, kiedy powstały i  ustali-

ły się miejsca ich wykonywania: katedry i klasztory. W X w. pierwszym ośrod-
kiem i wówczas jedynym był Poznań, gdzie powstało pierwsze biskupstwo (968). 
W 1000 r. doszło jeszcze Gniezno, Wrocław i Kraków. Inne centra powstałe póź-
niej to m.in. Trzemeszno, Kruszwica, Międzyrzecz Wielkopolski, Opatów Mało-
polski, Płock, Kalisz i Sieradz. Sam fakt istnienia tych ośrodków jest dowodem na 
pojawienie się i pielęgnowanie chorału gregoriańskiego5. Z  tego okresu brakuje 
jednak jakichkolwiek zabytków rękopiśmiennych. W latach 1040-1140 rozszerzał 
się w Polsce śpiew liturgiczny uprawiany przez benedyktynów. Osiedlili się oni 
m.in. w Tyńcu, Mogilnie, Lubiniu i Łęczycy. Razem z księciem Kazimierzem I, 
który po wyniszczającej Polskę reakcji pogańskiej i najeździe Czechów powrócił 
do kraju (po 1038 r.), przybył Aaron z Braunweiler, desygnowany na pierwszego 
opata benedyktyńskiego w Tyńcu i niebawem potem na biskupa krakowskiego. 
On to wprowadził do katedry wawelskiej stały śpiew godzin kanonicznych. Prak-
tyka taka stała się możliwa dzięki mnichom, którzy przybyli razem z Aaronem6. 
Dowodzą tego częściowo zachowane księgi liturgiczne z przełomu XI/XII w. Na-
leżą do nich: Sakramentarz tyniecki (ok. 1060), Pontyfi kał biskupów krakowskich 
(przed 1110), Ewangeliarz płocki (ok. 1130) oraz kodeks wrocławski Ordinarius 
pontifi calis antiquus (XII w.)7.

4  Por. I. Pawlak, Biblia w muzyce: Kantyki Nowego Testamentu w polskiej monodii liturgicznej po 
Soborze Watykańskim II, w: M. Rusecki  (red.), Studia nauk teologicznych PAN, t. 4, Lublin 2004, s. 
317-318.

5  H. Feicht , Polskie średniowiecze, w: Z. L issa  (red.), Studia nad muzyką polskiego średniowie-
cza, Kraków 1975, s. 47-48.

6  J. Węcowski , Poczatki chorału benedyktyńskiego w Polsce (968-1150), w: J. Morawski  (red.), 
Musica medii aevi (MMA), t. 2, Kraków 1968, s. 40-51.

7  H. Feicht , Dzieje polskiej muzyki religijnej w zarysie, w: M. Rechowicz  (red.), Księga 1000-le-
cia katolicyzmu w Polsce, cz. 2, Lublin 1969, s. 393; Z. B ernat , Pontyfi kał wrocławski z XII wieku 
jako zabytek muzyczny, MMA, t. 3, Kraków 1969, s. 7-29.
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Obok wyżej wymienionych zachowały się w archiwach i bibliotekach polskich 
jeszcze inne księgi pochodzenia obcego, które nie zostały w praktyce muzycznej 
wykorzystane z powodu zbyt późnego dotarcia do centrów liturgicznych. Należy 
do nich m.in. Missale plenarium z Niederalteich (XI-XII w.) z zapisem neuma-
tycznym, przechowywane w Gnieźnie8.

Z zachowanych ksiąg rękopiśmiennych wynika, że Polska już w XI w. pozosta-
wała w żywych stosunkach z najwybitniejszymi ówczesnymi ośrodkami muzycz-
nymi w Europie, takimi jak Kolonia, Leodium, Salzburg, Niederalteich i in. Upra-
wianie zaś chorału koncentrowało się przede wszystkim wokół katedr i opactw 
benedyktyńskich. Jest rzeczą bezsporną, że właśnie chorał benedyktyński kształ-
tował oblicze profesjonalnego życia muzycznego w  Polsce i  wywarł zasadniczy 
wpływ na późniejszy rozwój polskiej monodii liturgicznej9.

Dla polskiej kultury muzycznej wielkie znaczenie miał także chorał uprawiany 
przez cystersów, którzy osiedlili się w Polsce już w połowie XII w. (Jędrzejów, Łek-
no, Ląd). Od XIII w. tworzono inne klasztory: Mogiła, Pelplin, Oliwa, Henryków. 
Najstarsze cysterskie zabytki muzyczne pochodzą z drugiej połowy XIII w. Kalen-
darz liturgiczny i odmienność atrybutów śpiewów cysterskich komponowanych 
według ściśle określonych zasad, pozwala odróżnić zabytki cysterskie od innych 
(np. franciszkańskich czy benedyktyńskich).

Obok cystersów pojawiły się też w  Polsce inne zakony ze swoimi tradycjami 
muzycznymi: dominikanie, kanonicy regularni, norbertanie. Nadzwyczaj cenne są 
źródła franciszkańskie. Najstarszym z nich zachowanym na terenie Polski jest gra-
duał klarysek krakowskich z ok. 1232-1255 r. Zawiera on pierwszy w Polsce traktat 
o chorale gregoriańskim Ista rubrica, w którym skryptor domaga się stosowania wy-
łącznie pisowni rzymskiej (nota quadrata romana), przestrzegania pauz i popraw-
nego wykonywania ligatur, a także dokładnie wskazuje miejsce występowania chó-
ru. Wreszcie zastrzega prawo kopiowania rękopisów wyłącznie dla duchownych. 
Inny, niestety zachowany tylko w małym fragmencie, traktat Musica cum sit una 
został zanotowany w antyfonarzu klarysek krakowskich z końca XIII w.10

Jest rzeczą wiadomą, że franciszkanie propagowali chorał rzymski i  znacząco 
wpłynęli na powstanie śpiewu diecezjalnego, który ukształtował się w XIII i XIV w. 
Do ważniejszych kodeksów diecezjalnych pisanych w większości notacją gotycką 
należą m.in. księgi krakowskie z przełomu XIII/XIV w. (Graduał wiślicki, Antyfo-
narz krakowski, Antyfonarz kielecki)11, gnieźnieńskie, płockie, wrocławskie i inne12.

8  Missale plenarium Bibl. Capit. Gnesnensis, MS 149, Musicological and philological analyses, K. 
Biegański  i J. Woronczak (opr.), „Antiquitates Musicae in Polonia”, t. 2, Graz-Warszawa 1972.

9  Węcowski , Początki chorału, s. 51.
10  H. Feicht , Muzyka liturgiczna w polskim średniowieczu, MMA, t. 1, Kraków 1965, s. 18-20.
11  T. Miazga, Antyfonarz kielecki z 1372 roku pod względem muzykologicznym, Graz 1977; H. 

Feicht , Mittelalterliche Choralprobleme in Polen, w: L issa  (red.), Studia nad muzyką, s. 237 nn.
12  H. Feicht , Podstawowe zagadnienia polskiej kultury muzycznej wieków średnich, w: L issa 

(red.), Studia nad muzyką, s. 255-260.
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Wiele polskich rękopiśmiennych ksiąg liturgiczno-muzycznych zaginęło w cią-
gu wieków lub uległo zniszczeniu. Przyczyniły się do tego działania wojenne, po-
żary, kradzieże, bezmyślne pozbywanie się niepotrzebnych już kodeksów itp. Do 
naszych czasów zachowało się ponad 90 graduałów, nie licząc antyfonarzy, msza-
łów, procesjonałów, rytuałów (agend) i innych manuskryptów oraz druków13. Sta-
nowią one podstawę źródłową do badań nad stanem i rozwojem religijnej kultury 
muzycznej w Polsce, której to ważnym elementem pozostaje chorał gregoriański.

.. Wykonawstwo
Wyżej omówione źródła stanowiły podwalinę do wykonywania śpiewów gre-

goriańskich w różnych ośrodkach w Polsce. W celu uprawiania chorału grego-
riańskiego powołano w  Polsce na wzór zachodni, przy katedrach, kolegiatach 
i większych kościołach, osobne zespoły złożone z przygotowanych do tego zada-
nia duchownych. Dzieliły się one na trzy zasadnicze grupy: wikariuszy, mansjo-
narzy i psałterzystów.

1.2.1. Wikariusze
Kanonicy katedralni, zobowiązani do wspólnego odprawiania ofi cjum, zaczęli 

się od ok. XIII w. wyręczać zastępcami wybranymi z  niższego duchowieństwa. 
Nazywano ich vicarii, gdyż każdy z nich (vicarius manualis) reprezentował kon-
kretnego kanonika14. Z  czasem wikariusze przejęli większą część obowiązków 
kapituł katedralnych: brewiarz, msze, asysty przy celebrach biskupich, obecność 
podczas aspersji, procesji i innych obrzędach, jak również konieczność rezyden-
cji przy kościele katedralnym15. Kolegia wikariuszowskie do tego stopnia przejęły 
funkcje kanoników, że same zaczęły się nazywać kapitułami mniejszymi, w odróż-
nieniu od kanonickich, zwanych większymi16. Należała do nich taka sama liczba 
duchownych, na jaką składały się kolegia kanonickie. Wikariuszom zastępującym 
prałatów kapituły przysługiwał tytuł „vice”. Był więc wicedziekan, wicerektor, wi-
cekustosz, wicekantor zwany też precentorem. Ponadto ważne urzędy sprawowali: 
punktator i  notariusz17. Ściśle z  liturgią i  śpiewem łączyło się stanowisko wice-
dziekana, wicerektora, wicekantora i punktatora. Wicedziekan prowadził posie-
dzenia kapituły wikariuszowskiej. On też zazwyczaj układał rubrycelę i przepro-
wadzał korekty ksiąg liturgicznych. Ponadto miał czuwać, aby ofi cjum odbywało 

13  I. Pawlak, M. Straszewicz , Graduały polskie, w: J. Walkusz  (red.), Encyklopedia katolicka, 
t. 6, Lublin 1993, szp. 27.

14  J. Szymański , Biskupstwa polskie w wiekach średnich, w: J. Kłoczowski  (red.), Kościół w Pol-
sce, t. 1, Kraków 1968, s. 212 nn.

15  S. L ibrowski , Kapituła katedralna włocławska, w: Z. Ober tyński  (red.), Studia historico-
-ecclesiastica, t. 1, Warszawa 1949, s. 109.

16  Szymański , Biskupstwa polskie, s. 213.
17  J. Nowacki , Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 1, Poznań 1959, s. 690 nn.
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się w przepisany sposób i w wyznaczonych godzinach18. Wicerektor zastępował 
prałata scholastyka i był zatrudniony w szkole katedralnej, przez co miał znaczny 
wpływ na poziom śpiewu. Wicekantor intonował antyfony, psalmy i  responso-
ria podczas codziennego ofi cjum i  często nauczał śpiewu scholarzy w miejsco-
wej szkole. Punktator wreszcie notował obecność wikariuszy przy sprawowaniu 
służby chórowej19. Stanowisko wikariusza katedralnego mógł objąć nie tylko ten, 
kto odznaczał się wymaganym poziomem wiedzy i zaletami charakteru, ale także 
posiadał dobry i silny głos20.

Dlatego też nowo przyjmowany kandydat musiał przejść próbę. Egzamin ten 
przybierał różne formy w poszczególnych katedrach. We Włocławku kandydaci 
byli poddawani podwójnej próbie: jedna odbywała się przed kolegium wikariuszy, 
którzy sprawdzali znajomość śpiewu i biegłość w posługiwaniu się łaciną, druga 
zaś odbywała się publicznie. Kandydat podejmował miesięczny staż, wykonując 
obowiązki wikariusza w służbie chórowej21. W Poznaniu egzamin publiczny trwał 
przez dwa miesiące22. W Gnieźnie obowiązywał egzamin miesięczny. W pierw-
szym tygodniu kandydat musiał czytać lub śpiewać epistołę podczas liturgii, 
w drugim Ewangelię, w trzecim pełnił obowiązki rektora chóru, a przez czwarty 
tydzień spełniał zadania hebdomadariusza23. Ponieważ większość wykonywanych 
przez wikariuszy czynności łączyła się ze śpiewem, kolegium miało obowiązek 
polecać wyłącznie uzdolnionych kandydatów, a kapituła orzekała o ich przydat-
ności24.

Do zasadniczych obowiązków wikariuszy należało wykonywanie ofi cjum 
przypadającego na dany dzień, zgodnie z  kalendarzem katedralnym. Śpiewać 
zaś mieli godziny brewiarzowe „pobożnie i w odpowiedni sposób”25. W Gnieź-
nie śpiewano Matutinum i w godzinach porannych dołączano prawdopodobnie 

18  Item mandamus vicedecano, quatenus ad offi  cium ecclesiasticum diligenter advertat, ut videlicet 
horae expleantur in ecclesia congruis temporibus. Et quatenus cantus et omnia, quae divinum servi-
tium in ecclesia concernunt, debite, concinne et regulariter expleantur. Archiwum Archidiecezjalne. 
Gniezno (AAG). Acta Capituli Metropolitani Gnesnensis (ACap), Statuta collegii vicariorum almae 
ecclesiae metropolitanae Gnesnenis, sygn. B 719, k. 8v (odpis z początków XVIII w.). Por. Nowacki , 
Dzieje archidiecezji, s. 697.

19  Nowacki , Dzieje archidiecezji, s. 697.
20  Tamże, s. 693.
21  L ibrowski , Kapituła katedralna, s. 109.
22  Nowacki , Dzieje archidiecezji, s. 693.
23  Item ut quicumque vicarii canonicales noviter fuerint praesentati, examinari debent per unam 

mensem ita, quod prima hebdomada legant Epistolam, secunda Evangelium, tertia in chori regant, 
et quarta hebdomadarii vices suppleant, et si expost per vicedecanum et alios seniores inventi fuerint 
idonei, ex tunc primo per decanum aut eius viceregentem ad huiusmodi vicarias instituantur. Statuta 
Ecclesiae Gnesnensis. Cyt. za J. Kor ytkowski , Prałaci i  kanonicy katedry metropolitalnej gnieź-
nieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. 4, Gniezno 1883, s. 582.

24  Vicarii sua habent statuta de electorum suorum. Ideo...cognoscunt...ipsis videtur musicus ido-
neus, atque capitulum indicavit de idoneitate. AAG, ACap, sygn. B 17, k.17v. Por. Także: S. Chodyń-
ski , Wikaryusze katedry włocławskiej, Włocławek 1912, s. 14.

25  AAG, ACap, sygn. B 719, k. 1.
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Laudes. Potem odprawiano mszę ze śpiewem. Zaraz po niej wykonywano Pry-
mę i Tercję. Około południa sprawowano Sekstę i Nonę, a wieczorem Nieszpo-
ry i Kompletę26. Poszczególne części ofi cjum najczęściej dzielono między grupy 
wykonawców. Przykładowo w katedrze włocławskiej jedni śpiewali Venite, inni 
hymny, jeszcze inni antyfony27. Ponadto wszyscy uczestnicy liturgii byli zobowią-
zani do przestrzegania reguł śpiewu: wyraźnego wymawiana słów, właściwego 
wytrzymywania dźwięków, zachowania odpowiedniego tempa oraz oddzielania 
poszczególnych wierszy stosownymi pauzami28. Do innych ważnych obowiązków 
wikariuszy należał udział w liturgii mszalnej. Przypuszczalnie były to msze uro-
czyste, sprawowane z asystą, zwłaszcza w niedziele i święta29. Zawsze też podczas 
Mszy wikariusze wykonywali wyznaczone śpiewy gregoriańskie30.

1.2.2. Mansjonarze
Kolegium mansjonarzy miało jako zadanie wykonywanie określonych czynno-

ści i śpiewów liturgicznych. Pierwsi mansjonarze w Polsce zostali powołani w Kra-
kowie na Wawelu przez biskupa Zawiszę z Kurozwęk w latach 1380-1382 w liczbie 
7 osób31. W Poznaniu podobne kolegium liczące 11 duchownych erygował biskup 
Wojciech Jastrzębiec w 1403 r.32 W katedrze gnieźnieńskiej  10-osobowe kolegium 
mansjonarzy ufundował arcybiskup Mikołaj Trąba w 1422 r.33 Włocławskie ko-
legium mansjonarzy, zwane także Collegium Marianum powstało przed 1435 r. 
i składało się z 7 członków34. Przy niektórych katedrach istniały dwa kolegia man-
sjonarskie, które najczęściej wykonywały albo repertuar maryjny (Włocławek)35, 

26  In Ecclesia Metropolitana decantandum iste (offi  cium) est perpetuum et qui numquam immuta-
tur. Matutinum in primo hyeme hora plerumque nona incipit. Aestate vero hora octava et septima non 
umquam in horis diminutionem et accretionem noctis. Matutinum immediate semper sequitur Missa...
Tunc demum Horae incipient in Choro... Prima igitur et Tertia in Choro a Vicariis...decantetur. Post Mis-
sam Altaris Sexta hora tandem Nona et sic offi  cium antemetridianum fi niatur. Postmeridiano... in Choro 
Vesperas et Completorium. AAG, Archiwum Gnieźnieńskiego Konsystora Generalnego (ACons). Wi-
zytacje archidiakonatu gnieźnieńskiego Wincentego de Sevé z 1608 r., sygn. E 40, k. 18.

27  Chodyński , Wikaryusze, s. 36 nn.
28  Statuimus quatenus omnes Vicarii...cantant quoque et psallant concinne et devote omnes Horas 

cum verborum debita expressione ac notarum prolatione, nec nimis cursorie nec etiam  lente, in legen-
do psalmos unus chorus expectet, quam alios versum fi niant. Versus autem psalmorum in pausis bene 
distinguant... AAG, ACap, sygn. B 719, k. 1.

29  Tamże, k. 6.
30  I. Pawlak, Graduały piotrkowskie jako przekaz chorału gregoriańskiego w Polsce po Soborze 

Trydenckim, Lublin 1988, s. 35.
31  L. Łętowski , Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 1, Kraków 1852, s. 293.
32  J. Nowacki , Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964, s. 623.
33  AAG, ACap, sygn. B 717, k. 3. Odpis z 1776 r.
34  S. Chodyński , Organy, śpiew i muzyka w kościele katedralnym włocławskim, Włocławek 1902, 

s. 136.
35  L ibrowski , Kapituła katedralna, s. 112.
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albo też śpiewy ku czci Męki Pańskiej (Poznań)36. Mansjonarzy ustanawiano także 
przy kolegiatach i innych kościołach mających większe znaczenie.

Kolegia mansjonarskie rządziły się własnymi prawami nadanymi im przez ka-
pituły katedralne i pozostawały pod ich bezpośrednim nadzorem37. Zwierzchni-
kiem mansjonarzy był senior. Obok niego istniał urząd prokuratora dbającego 
o sprawy materialne oraz punktatora, który notował nieobecności podczas spra-
wowania funkcji liturgicznych38. Zadaniem mansjonarzy było podnoszenie i po-
mnażanie kultu. Dokonywało się to poprzez śpiew dziennych i nocnych godzin 
kanonicznych oraz celebrowanie codziennych mszy, najczęściej ku czci Najświęt-
szej Maryi Panny39. Mszę wotywną de Beata nazywano Missa Matura, natomiast 
całe poranne nabożeństwo mansjonarskie, na które składały się ranne godziny 
ofi cjum i msza, określano terminem Maturum Sacrum40. Do kolegium przyjmo-
wano nowych członków po dwutygodniowym egzaminie publicznym polegają-
cym na śpiewaniu ofi cjum i wotywy maryjnej41.

Księgi, z których śpiewano ofi cjum w olbrzymiej większości się nie zachowały. 
Prawdopodobnie wynika to z faktu, że ofi cjum mansjonarskie miało ustaloną for-
mę i śpiewacy znali je na pamięć42. W stosunku do codziennych godzin kanonicz-
nych, ofi cjum de Beata, a także inne ofi cja wykonywane przez mansjonarzy (de 
Cruce, de Omnibus Sanctis), były czymś dodatkowym. Z czasem jednak przyjęły 
się tak dalece, że już w XIII w. uzyskały niemal moc prawną43. Stąd ofi cja man-
sjonarskie nazywano często „Godzinkami” celem odróżnienia ich od właściwych 
godzin kanonicznych. Cursus de Domina cotidie znajduje się np. w drukowanych 
brewiarzach krakowskich z 1507 i 1524 r.44 W brewiarzach potrydenckich umiesz-
czano je oddzielnie, najczęściej na końcu ksiąg, pt. Offi  cium parvum de Beata 
Maria Virgine45. W śpiewie posługiwano się znanymi melodiami zaczerpniętymi 
z antyfonarzy. Najprawdopodobniej stosowano dwie wersje melodyczne: prostą, 
używaną w dni powszednie, i uroczystą – w dni świąteczne. Wynika to z interpre-

36  Nowacki , Dzieje archidiecezji, t. 2, s. 623.
37  I. Pawlak, Kolegium mansjonarzy katedry gnieźnieńskiej, „Summarium” 10 (1981), s. 331.
38  I. Pawlak, Mansjonarze katedry gnieźnieńskiej, „Muzyka” 26 (1981), n. 3-4, s. 121.
39  Ad laudem et honorem omnipotentis Dei et eius Genitricis Gloriosae... horas nocturnas pariter et 

diurnas nec non de Beata Virgine singulis diebus... celebrari deberunt devote et solemniter decantare. 
AAG. Dypl. Gn. 967 (odpis z XVII w.).

40  Pawlak, Kolegium mansjonarzy, s. 334.
41  L ibrowski , Kapituła katedralna, s. 111.
42  Pawlak, Kolegium mansjonarzy, s. 336.
43  J. Kopeć, Męka Pańska w religijnej kulturze polskiego średniowiecza. Studium nad pasyjnymi 

motywami i tekstami liturgicznymi, w: A. L. Szaf rański  (red.), Textus et studia historiam theologiae 
in Polonia excultae spectantia, t. 3, Warszawa 1975, s. 194.

44  Pawlak, Mansjonarze katedry, s. 126.
45  P. Podejko, Z życia muzycznego dawnego Gdańska, „Zeszyty Naukowe PWSM w Gdańsku” 

11(1972), s. 65; M. Korolko, Charakterystyka religijnych i literackich form staropolskiej pieśni pasyj-
nej, w: J. Nowak-Dłużewski  (red.), Polskie pieśni pasyjne, t. 1, Warszawa 1977, s. 30.
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tacji nakazów niektórych statutów zalecających w dni świąteczne wykonywanie 
śpiewów „solemniter”46.

Codzienne msze mansjonarskie, zwłaszcza wotywy maryjne, były często spra-
wowane uroczyście z  udziałem organisty, kantora i  scholarzy47. Msze łączono 
z porannym ofi cjum, które niekiedy rozpoczynano jeszcze przed zakończeniem 
liturgii mszalnej48. Nieszpory i kompletę odprawiano w godzinach wieczornych49.

1.2.3. Psałterzyści
Tym mianem określano kolejne kolegium niższego duchowieństwa wykonu-

jące śpiewy liturgiczne. Jak sama nazwa wskazuje, psałterzyści zostali powołani 
przede wszystkim do śpiewania psalmów. Nie były to jednak psalmy oddzielone 
od konkretnego ofi cjum, a to w różnych kościołach było odmienne.

Najstarsze kolegium psałterzystów w Polsce powstało w Krakowie na Wawelu 
w  latach 1393-1397 dzięki fundacji królowej Jadwigi50. W  Poznaniu biskup Jan 
Lubrański powołał 12 psałterzystów przy altarii św. Krzyża51. W Gnieźnie 12-oso-
bowe kolegium psałterzystów erygował arcybiskup Maciej Drzewicki w 1534 r.52 
Z kolei we Włocławku biskup Mikołaj Dzierzgowski mansjonarskie kolegium ro-
rantystów przemienił na psałterzystów w 1542 r.53

Psałterzyści wykonywali swoje ofi cjum w czasie wolnym od innych śpiewów54. 
Sprawowali także odpowiednią mszę wotywną. W Gnieźnie np. była to wotywa 
o Trójcy Świętej55 lub o Krzyżu św.56 W Poznaniu odprawiano mszę o Krzyżu św., 
o Apostołach, o św. Wojciechu lub o św. Stanisławie57. We Włocławku psałterzyści 
codziennie celebrowali wotywę Rorate58.

Statuty zwracały uwagę nie tylko na sam repertuar, ale także na sposób śpiewu. 
Przypominano o zachowaniu odpowiednich pauz, o staranności i wyrównanym 
wykonaniu59. Dla psałterzystów fundowano niekiedy osobne księgi liturgiczne. 

46  AAG, ACap, sygn. B 718a, k. 2v.
47  Nowacki , Dzieje archidiecezji, t. 2, s. 622.
48  Pawlak, Mansjonarze katedry, s. 124.
49  J. Kor ytkowski , Arcybiskupi gnieźnieńscy, t. 2, Poznań 1888, s. 443.
50  Nowacki , Dzieje archidiecezji, t. 1, s. 699.
51  Tamże, s. 256.
52  AAG, ACap, sygn. Dypl. Gn. 719 oraz B 18, k. 234.
53  L ibrowski , Kapituła katedralna, s. 29.
54  Psalteriste et eorum quilibet bini et bini divinis cessantibus horis omnibus in ecclesia...cantabunt 

psalterium. AAG, ACap, sygn. Dypl. Gn. 719.
55  I. Pawlak, Psałterzyści katedry gnieźnieńskiej w  pierwszej połowie XVI wieku, „Muzyka” 1 

(1980), s. 78.
56  Tamże.
57  Nowacki , Dzieje archidiecezji, t. 1, s. 700.
58  L ibrowski , Kapituła katedralna, s. 116 nn.
59  Pawlak, Psałterzyści, s. 78.
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Przykładem może być dwutomowy graduał Macieja Drzewickiego z 1536 r. prze-
znaczony właśnie dla gnieźnieńskiego kolegium psałterzystów60.

Tak więc codziennie w  katedrach polskich i  innych znaczniejszych kościo-
łach, poza konwentualną mszą kanonicką, wikariusze odprawiali mszę i ofi cjum 
według kalendarza diecezjalnego, mansjonarze swój cursus i Missam Maturam, 
a psałterzyści przypadające na nich ofi cjum i mszę wotywną. Cały przeto dzień, 
a początkowo także i w nocy (die noctuque) świątynie polskie rozbrzmiewały śpie-
wem gregoriańskim61.

.. Nauczanie
Ponieważ Polska wraz z chrześcijaństwem przyjmowała wszystkie instytucje 

Kościoła, trzeba uważać za pewnik, że wraz z nimi przyszło do Polski także szkol-
nictwo. Tworzono szkoły katedralne, kolegiackie, parafi alne i zakonne. Miały one 
za cel nie tylko ogólne kształcenie duchowieństwa, ale także zapewnienie odpo-
wiedniej liczby wykonujących śpiewy dla aktualnych potrzeb liturgii. Rozwój 
szkół na terenie Polski datuje się od ok. XII w., to jest od czasów, gdy w Europie 
Zachodniej szkolnictwo zaczęło już upadać, bądź to z powodu rozluźnienia dys-
cypliny, szczególnie w zakonach, bądź też ze względu na powstawanie uniwersyte-
tów, na które ze szkół odchodzili zarówno nauczyciele, jak i uczniowie62.

Organizacja szkół polskich całkowicie opierała się na programach szkół za-
chodnich. Podstawą nauczania były sztuki wyzwolone (artes liberales), składające 
się z trivium i quadrivium. Z tego ostatniego programu wybierano tylko te kierun-
ki, które służyły praktyce duszpasterskiej, np. znajomość kalendarza liturgicznego 
oraz opanowanie minimum repertuaru wokalnego63. Jednocześnie bowiem z na-
uką czytania w języku łacińskim rozpoczynała się nauka śpiewu, który uczniowie 
musieli uprawiać przez cały czas uczęszczania do szkoły. Ponieważ szkoły, zwłasz-
cza parafi alne, wychowywały przyszłych kapłanów, uważano, że nauka ceremonii 
i śpiewu jest im potrzebna na równi z wiedzą teologiczną64.

Na czele szkoły stał rektor, który miał czuwać nad zewnętrzną i wewnętrzną 
jej organizacją. Rektor też powoływał odpowiednich nauczycieli, w  tym także 
kantora, który do objęcia urzędu musiał być dobrze przygotowany. Często był to 
jeden z wikariuszy katedralnych, który kierował śpiewem podczas obrzędów li-
turgicznych65. W szkole uczono, obok praktyki, także teorii opartej na systemie 

60  Tamże, s. 79.
61  Pawlak, Graduały piotrkowskie, s. 37.
62  A. Petrani , Szkolnictwo teologiczne w Polsce, w: Rechowicz  (red.), Księga 1000-lecia katoli-

cyzmu, cz. 1, s. 256.
63  Tamże, s. 260-263.
64  Tamże, s. 264.
65  K. W. Niemöl ler, Untersuchungen zu Musikpfl ege und Musikunterricht an den deutschen 

Lateinschulen vom ausgehenden Mittelalter bis um 1600, Regensburg 1969, s. 4.
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heksachordalnym Guido z  Arezzo66, ale praktyczna znajomość śpiewu stała na 
pierwszym miejscu. Ucząca się młodzież stanowiła cenną grupę wokalną wspie-
rającą kolegia niższego duchowieństwa, a czasami nawet je zastępującą. Repertuar 
wykonywany przez scholarzy był dość obszerny i na ogół jednolity we wszystkich 
katedrach polskich. Żacy musieli znać na pamięć Nieszpory, część Matutinum, 
godziny mniejsze, Kompletę i antyfony maryjne, w Wielkim Tygodniu zaś śpie-
wali część Improperiów i psałterz, a w Wielki Piątek, Wielką Sobotę i na Boże 
Narodzenie – całą Jutrznię67. Często właśnie oni stanowili o świetności lub upad-
ku muzyki liturgicznej68. Poszczególne ośrodki dysponowały wystarczającą liczbą 
ksiąg chórowych potrzebnych do wykonywania muzyki liturgicznej. Dzięki nim 
praktyka chorałowa mogła być uprawiana w bardzo szerokim zakresie i to w spo-
sób zadawalający69. Od XVI w. w obrzędach liturgicznych coraz bardziej do głosu 
zaczęła dochodzić muzyka polifoniczna. Dotyczyło to głównie liturgii mszalnej, 
gdzie chorał gregoriański ograniczono do części między czytaniami (graduał, 
alleluja, traktus, sekwencje) i antyfon komunijnych, ale nie stosowano tego po-
wszechnie. Natomiast repertuar gregoriański znalazł całkowicie zastosowanie 
w ofi cjum70.

Tak więc dziedzictwo chorału gregoriańskiego przejęte z Europy Zachodniej 
było w Polsce bardzo żywe i zdominowało repertuar śpiewów liturgicznych. Wier-
ni, nawiedzający świątynie, ciągle oswajali się z chorałem gregoriańskim, który 
mimo wszystko dla Słowian wydawał się obcy i rzeczywiście takim był. Z biegiem 
lat przeniknął on jednak do świadomości powszechnej i  stał się nieodzownym 
czynnikiem tworzenia kultury muzycznej.

66  T. Przybylski , Z dziejów nauczania muzyki w Krakowie od średniowiecza do czasów współcze-
snych, Kraków 1994, s. 12-13.

67  I. Pawlak, Gnieźnieńska szkoła katedralna w  I  połowie XVI wieku, „Studia Gnesnensia” 5 
(1979-80), s. 319.

68  J. Prosnak, Z dziejów nauczania muzyki i  śpiewu w ośrodkach klasztornych i diecezjalnych 
w Polsce do wieku XIX, w: J. Pikul ik  (red.), Stan badań nad muzyką religijną w kulturze polskiej, 
Warszawa 1973, s. 138; W. Z ientarski , Z dziejów katedralnej kapeli muzycznej w Gnieźnie, „Nasza 
Przeszłość” 24 (1966), s. 144.

69  W. Gieburowski , Chorał gregoriański w Polsce od XV–XVII wieku, Poznań 1922, s. 57.
70  H. Feicht , Dzieje polskiej muzyki religijnej w zarysie, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 12 

(1965), n. 4, s. 13; K. Mrowiec , „Złoty wiek”. Reformacja protestancka i reforma katolicka (1506-
1572). Kultura muzyczna Kościoła, w: B. Kumor i Z. Ober tyński  (red.), Historia Kościoła w Pol-
sce, t. 1, cz. 2, Poznań-Warszawa 1974, s. 122.
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. Postgregoriaska twórczo rodzima
Przebogaty i nieskończenie piękny repertuar śpiewów gregoriańskich, zamknię-

ty jako twórczość w VIII w., musiał w pewnym momencie otworzyć się na potrze-
by nowej epoki i poprzez przyjęcie nowych zasad przybrać nieznaną dotąd szatę 
stylistyczną. Normy kompozycji wypracowane przez średniowiecznych teoretyków 
uległy zapomnieniu. Ich miejsce zajęły nowe, oparte na innych niż dotąd założe-
niach. W IX w. pojawił się nowy kierunek nazwany później postgregoriańskim. Do 
Polski, która, jak wiadomo, przyjęła całą spuściznę gregoriańską, dotarły także te 
nowe prądy. Niebawem awangardowa, jak na owe czasy, twórczość rozlała się sze-
rokim strumieniem i ogarnęła zarówno liturgię mszalną, jak i ofi cjum brewiarzowe.

.. Liturgia mszalna
Szczególnie prężną twórczość postgregoriańską na terenie obrzędów mszal-

nych można odnotować w trzech sferach: śpiewach ordinarium missae, w werse-
tach allelujatycznych oraz w sekwencjach.

2.1.1. Ordinarium missae
Rozwój stałych śpiewów mszalnych rozpoczął się prawdopodobnie w X w. Od 

tego czasu każde stulecie dokładało do nich nowe melodie. Szczyt tej twórczości 
przypadł na XV w., ale nie zaprzestano jej w latach późniejszych, aż do XIX w. 
włącznie71. Polska nie pozostała w tej dziedzinie w tyle za krajami Europy Zachod-
niej. Nowe kompozycje polskiego pochodzenia zachowały się w wielu rękopisach 
i drukach ksiąg liturgicznych. Jedną z nich jest prawdopodobnie Missa de Passione 
oparta na melodii hymnu Vexilla regis72 (Przykład 1).

Przykład 1.

71  Apel , Gregorian chant, s. 405.
72  J. Pikul ik , Indeks śpiewów Ordinarium Missae w graduałach polskich do 1600 r., w: J. Pikul ik 

(red.), Muzyka religijna w Polsce, t. 2, Warszawa 1978, s. 139-271.
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Osobnymi ciekawymi utworami są kompozycje Credo, z których dwie bezdy-
skusyjnie pochodzą od polskich twórców (na Boże Narodzenie i na Wielkanoc)73, 
gdyż nawiązują do polskich pieśni kościelnych.

W księgach liturgiczno-muzycznych zanotowano jeszcze inne śpiewy pocho-
dzenia rodzimego, których omówienie w tym miejscu nie jest możliwe.

2.1.2. Wersety allelujatyczne
Śpiewy Alleluja wraz z wersetami stanowią żywotny i bardzo zmienny element 

proprium missae. W Polsce tworzono je od XIII do XVI w., co nie odbiegało od 
praktyki ogólnoeuropejskiej74. W  rękopisach polskich znajduje się duży ich za-
sób. Tworzą one wspaniałą mozaikę, bądź to z uwagi na nowe melodie aklama-
cji Alleluja, bądź też ze względu na budowę formalną wersetów, z których wiele 
skomponowano jako utwory rymowane, niekiedy w  postaci wersetów podwój-
nych. Aktualizowały one poszczególne uroczystości i  święta, których z biegiem 
czasu przybywało tak, że niemal wyparły one z użycia liturgię dni powszednich. 
Znaczna liczba śpiewów allelujatycznych przeznaczona była na święta maryjne75.

Melodie do nowych wersetów czasami zapożyczano z istniejących już utwo-
rów (melodie typiczne), czasami źródłem melodyki stawały się inne śpiewy gre-
goriańskie, wreszcie nierzadko podstawą melodii stawała się inwencja własna 
kompozytora.

Poniżej przedstawiamy ilustrację zapożyczenia melodii Alleluja z  antyfony 
do Magnifi cat na uroczystość Bożego Ciała O sacrum convivium. Jako przykład 
posłużą nam fragmenty wersetów allelujatycznych o św. Katarzynie (Qui creavit) 
i o św. Elżbiecie (Sponsa veri), zachowane w rękopisach polskich, choć prawdo-
podobnie zostały one przejęte ze źródeł obcych. Jak się dalej okaże, właśnie ta an-
tyfona była ulubionym materiałem muzycznym dla polskich twórców, także przy 
komponowaniu innych form postgregoriańskich (Przykład 2).

73  T. Miazga, Die Melodien des einstimmige Credo der römisch- katholischen lateinischen Kirche, 
Graz 1976, s. 277-284; A. Jończyk, Ordinarium Missae najstarszych diecezjalnych graduałów kra-
kowskich i jego znaczenie dla kultury muzycznej w Polsce, Warszawa-Lublin 1986, s. 278 (praca dokt. 
w Archiwum KUL).

74  I. Pawlak, Śpiewy alleluja w graduale Macieja Drzewickiego z 1536 r., MMA, t. 7, Kraków 
1986, s. 119-120.

75  J. Pikul ik , Śpiewy alleluja o Najświętszej Maryi Pannie w polskich graduałach przedtrydenc-
kich, Warszawa 1984.
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Przykład 2 a), b), c).

a)

b)

c)

 

2.1.3. Sekwencje
Bogata twórczość sekwencyjna, jaka rozkwitła w  całej Europie, znalazła na 

terenie Polski bardzo podatny grunt do swego rozwoju. Ustalono, że w  Polsce 
powstały 22 melodie do pełnych tekstów oraz 2 melodie do niektórych zwrotek 
istniejących już utworów. Głównymi ośrodkami twórczości sekwencyjnej był 
Kraków i  Wrocław. Na liście polskich autorów fi gurują następujące nazwiska: 
Wincenty z Kielczy (XIII w.), Jan IV z Kępy Łodzia (zm. 1346), Adam Świnka 
z Zielonej (zm. 1433), Marcin ze Słupcy (XV w.) oraz inni76.

76  J. Pikul ik , Indeks sekwencji w polskich rękopisach muzycznych, Warszawa 1974; Tenże,  Sekwen-
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Oto sekwencja polskiego anonimowego kompozytora z XV w. na dzień trans-
lacji św. Tomasza z Akwinu Jocundetur totus coetus (Przykład 3).

Przykład 3.

 

.. Officium divinum
Podobnie jak części mszalne, śpiewy ofi cjów również podlegały twórczości 

neogregoriańskiej. Ponieważ zaś brewiarz wypełniał większą część dnia, dlatego 
te śpiewy były traktowane w sposób szczególny i w znaczącej mierze wpłynęły na 
obraz muzyki liturgicznej w średniowieczu.

2.2.1. Ofi cja rymowane
Początki neogregoriańskich ofi cjów przypadają na wiek IX. Tworzono je w ta-

kich ośrodkach jak Prüm, Landivenec, St. Gallen i  innych, a  ich autorami byli 
m.in. Hucbald (775-850), Stefan z Leodium (zm. 920), Odo z Cluny (zm. 942), 
Herman Contractus (1013-1054) i inni77. W Polsce możemy odnotować powsta-
nie ofi cjów: o św. Wojciechu (Benedic regem cunctorum z XIII w.), o św. Stanisła-
wie (Dies adest celebris z XIII w.), kilku ofi cjów o Najśw. Maryi Pannie (XIV/XV 
w.), ku czci św. Jadwigi Śląskiej i św. Wacława (XV w.) oraz wielu innych. Łącznie 
w polskich zabytkach zachowało się 37 ofi cjów78.

Pełne ofi cjum rymowane rozpoczyna się I Nieszporami (5 psalmów z antyfo-
nami i antyfona do Magnifi cat). W Matutinum antyfona inwitatoryjna poprzedza 
9 antyfon i 9 responsoriów długich. Laudes – to 5 antyfon do psalmów i antyfo-
na do Benedictus. Ofi cjum kończy się II Nieszporami (5 psalmów z antyfonami 

cje polskie, MMA, t. 4, Kraków 1973, s. 7-126; Tenże, Sekwencje polskie, MMA, t. 5, Kraków 1976.
77  B. B odzioch, Brewiarzowe teksty wierszowane zachowane w potrydenckiej liturgii w Polsce, 

„Disputationes scientifi cae Universitatis Catholicae in Ružomberok” 6 (2006), n. 4, s. 29-31.
78  Tamże, s. 52-54.
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i antyfona do Magnifi cat). Wierszowaniu podlegały wszystkie teksty z wyjątkiem 
psalmów79.

Znaczna część polskich ofi cjów jest kompilacją istniejących już tekstów i me-
lodii. Udokumentowanym utworem polskim jest ofi cjum o św. Stanisławie autor-
stwa Wincentego z Kielczy. Najstarsze jego zapisy pochodzą z XIV w.80 Antyfona 
3 z Nieszporów Grandescit fi tque minimus wykazuje pewne związki z utworzoną 
później antyfoną do Magnifi cat: Per merita sancti Adalberti z ofi cjum o św. Woj-
ciechu Benedic regem cunctorum81. Być może autor tej ostatniej zaczerpnął  pewne 
motywy z istniejącej już antyfony o św. Stanisławie (Przykład 4).

Przykład 4.

W twórczości ofi cjów rymowanych Polska nie ustępowała innym krajom eu-
ropejskim. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy były mnożące się święta 
ku czci patronów polskich.

2.2.2. Hymny
Na terenie krajów zachodnioeuropejskich hymny pojawiły się dość wcześnie, 

bo już w IV w. Ciekawa rzecz, że w liturgii rzymskiej hymny, zanim dostały się 
do ofi cjum, już funkcjonowały podczas procesji82. Historia hymnodii ofi cjum jest 
dość skomplikowana, ale została już szczegółowo zbadana oraz opisana. Przed 
nami staje nie tyle problem całej hymnodii łacińskiej, ile raczej zagadnienie 
twórczości hymnicznej w Polsce. A tej należy szukać dopiero w XIII w. Pierwsze 

79  F. Wolnik , Liturgia śląskich cystersów w średniowieczu, Opole 2002, s. 280.
80  K. Szymonik, Ofi cjum rymowane o św. Stanisławie „Dies adest celebris” i hymn „Gaude Mater 

Polonia” w polskich zabytkach przedtrydenckich, Niepokalanów 1996, s. 179.
81  J. Pikul ik , Święty Wojciech w polskiej muzyce średniowiecznej, Warszawa 1996, s. 82.
82  Apel , Gregorian chant, s. 427.
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hymny pochodzenia rodzimego były związane ściśle z  ofi cjami rymowanymi83. 
Z  zachowanych ksiąg liturgiczno-muzycznych wynika, że duża część repertu-
aru hymnicznego pochodzi z diecezji krakowskiej i wrocławskiej84. W zabytkach 
krakowskich odnaleziono dwa hymny najprawdopodobniej autorstwa polskiego. 
Jednym z nich jest utwór Laudibus summi ku czci św. Jana Jałmużnika z 1545 r.85 
(Przykład 5).

Przykład 5.

Znany procesyjny hymn Salve festa dies, ułożony przez Venantiusa Fortunatu-
sa (zm. po 600 r.), przeznaczony na procesję w Niedzielę Wielkanocną, doczekał 
się, począwszy od drugiej zwrotki, swojego polskiego melodycznego odpowiedni-
ka.  Najbardziej autentyczną postać polskiej wersji zawiera graduał Jana Olbrachta 
z 1506 r.86 (Przykład 6).

Przykład 6.

.. Tropy
Tropy, czyli melodyczne a potem także tekstowe dodatki do utworów grego-

riańskich, zostały zainicjowane przez mnicha Tuotilo (zm. 913) z opactwa St. Gal-

83  H. Kowalewicz , Hymny polskie. Wstęp, MMA, t. 8, Kraków 1991, s. 16.
84  Tamże, s. 17.
85  A. Reginek, Repertuar hymnów diecezji krakowskiej, MMA, t. 8, s. 175-176 i aneks n. 62.
86  T. Miazga, Wielkanocne śpiewy procesyjne, Graz 1986, s. 7 i 42.
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len. W późniejszych latach tropy usamodzielniły się i wiele z nich funkcjonowało 
jako osobne utwory. Do Polski dotarły razem z księgami liturgicznymi przywie-
zionymi z krajów Europy zachodniej. W wyniku reformy potrydenckiej tropy zo-
stały usunięte z liturgii, jednakże niektóre z nich przetrwały nie tylko w księgach 
liturgicznych, ale także w użyciu praktycznym.

Zachowane w rękopisach używanych w Polsce tropy są obcego pochodzenia, 
to znaczy, że żaden z nich nie jest utworem rodzimym. Mimo to niektóre tropy 
zostały do tego stopnia przejęte przez obrzędy i zwyczaje polskie, że uważano je 
niejako za własność polskiej religijnej kultury muzycznej87. Przykładem może być 
trop Triumphat Dei Filius utworzony do alleluja po responsorium Cum Rex glo-
riae wykonywany podczas procesji w Niedzielę Wielkanocną88. Do melodii tego 
tropu podłożono z czasem inny tekst związany z Eucharystią: Rex Christe primo-
genite. W tej postaci zachował się on w Polsce nie tylko w księgach (agendy, rytu-
ały kancjonały), ale obowiązkowo był wykonywany na zakończenie procesji teo-
forycznych aż do reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II (Przykład 7).

Przykład 7.

.. Chorał gregoriaski po Soborze Trydenckim
Czas wprowadzania w Polsce dekretów Soboru Trydenckiego można uznać za 

okres przełomowy. Wiadomo, że w całym Kościele przyjęto posoborowe księgi 
(Breviarium 1568, Missale 1570, Caeremoniale episcoporum 1600, Rituale 1614) 
w różnym stopniu i w różnym czasie. Ponieważ w Polsce brakowało odpowied-
nich rękopisów liturgicznych, dlatego biskupi polscy zgromadzeni w Piotrkowie 
na synodzie prowincjonalnym (1589) zarządzili, by stosowne księgi zostały wyda-
ne drukiem89. Na polecenie prymasa Stanisława Karnkowskiego drukarz krakow-

87  T. Miazga, Przyczynki do twórczości gregoriańskiej w Polsce, Graz 1982, s. 46; P. Wiśniewski , 
Śpiewy późnośredniowieczne w antyfonarzach płockich z XV/XVI wieku na podstawie responsoriów 
Matutinum, Lublin 2010, s. 110 nn.

88  T. Miazga, Die Gesänge zur Osterprozession in den handschrift lichen Űberlieferungen von 10. 
bis zum 19. Jahrhundert, Graz 1979, s. 209, 258-260.

89  Pawlak, Graduały piotrkowskie, s. 57.
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ski Andrzej Piotrkowczyk podjął się wytłoczenia psałterza (1599, 1654), gradu-
ału (1600, 1614, 1629, 1651), antyfonarza (1600, 1607, 1614, 1645), procesjonału 
(1621, 1654), rytuału (1631, 1647, 1671) oraz innych ksiąg, które od nazwiska 
wydawcy nazwano później piotrkowskimi. Zarządzenia Stolicy Apostolskiej mia-
ły na celu ujednolicenie obrzędów. W Polsce przyjęto wprawdzie dekrety Soboru 
Trydenckiego na synodzie piotrkowskim w 1577 r.90, ale postanowiono także za-
chować obrzędy i zwyczaje, choćby w szczątkowej postaci, sprawowane od dawna, 
gdyż wiązały się one ściśle z  życiem religijnym, a  także z pobożnością ludową. 
W ten sposób nastąpiła pewna polonizacja liturgii, która przetrwała aż do Sobo-
ru Watykańskiego II. Szczególnie wdzięcznym terenem zachowania utrwalonych 
zwyczajów stały się procesje. Należały do nich m.in. procesja w Niedzielę Palmową, 
wielkopiątkowa procesja do Bożego Grobu, procesja przed sumą w dzień Zmar-
twychwstania, którą sprawowano we wszystkie niedziele okresu Wielkanocnego 
oraz w uroczystość Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego, a także procesja 
w dzień Bożego Ciała i przez całą oktawę. Zawsze były one sprawowane uroczy-
ście, ze śpiewami gregoriańskimi, z licznym udziałem duchowieństwa i wiernych. 
Przykładowo w Niedzielę Palmową odbywała się tzw. „statio” pośrodku kościoła, 
w czasie której śpiewano hymn O crux ave, a w Niedzielę Wielkanocną wykony-
wano wspomniane już responsorium Cum Rex gloriae oraz hymn Salve festa dies 
z pięcioma zatrzymaniami – stacjami podczas procesji. Wszystkie te zwyczaje nie 
powstały w Polsce, lecz zostały przejęte z krajów zachodnich. Trwały one jednak 
od średniowiecza, podczas gdy w innych krajach szybko zanikały. Utrzymywanie 
się i przyswojenie ich w tradycji religijnej sprawiło, że Polska pod tym względem 
stanowiła teren zupełnie wyjątkowy nawet w skali światowej91.

Godny uwagi jest jeszcze jeden problem, a mianowicie autentycznych wersji 
chorału gregoriańskiego. Słynna „Editio Medicaea” (antyfonarz 1611 i  graduał 
1614/15), sporządzona na zlecenie Stolicy Apostolskiej, dokonała korekty śpie-
wów liturgicznych. Niestety, oparto się na fałszywych założeniach i  w  konse-
kwencji ukazał się zdeformowany repertuar gregoriański. Niektóre kraje tę wersję 
przyjęły. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności Polska uniknęła skutków wydań me-
dycejskich. Uchroniły ją od tego druki piotrkowskie, które weszły w użycie przed 
ukazaniem się ksiąg medycejskich. W polskich edycjach zachowano tradycyjny 
chorał gregoriański oparty na przekazach rękopiśmiennych i zabrakło w nich na-
wet śladów reformy medycejskiej92. Z  tego względu księgi tłoczone w  drukarni 
Piotrkowczyka okazały się chlubnym wyjątkiem na terenie europejskim.

90  Tamże, s. 56.
91  P. S czaniecki , Służba Boża w dawnej Polsce, seria 2, Poznań 1966, s. 162; por. też I. Pawlak, 

Repertuar śpiewów łacińskich w polskich obrzędach i zwyczajach liturgicznych zachowany w księgach 
piotrkowskich, „Zeszyty Naukowe KUL” 41 (1996), n. 1-2, s. 119-131.

92  I. Pawlak, Repertuar śpiewów o Męce i Zmartwychwstaniu Pańskim w graduałach piotrkow-
skich i jego związek z Editio Medicaea, w: E. Harendarska (red.), Musica antiqua, t. 7, Bydgoszcz 
1975, s. 356.
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. Melodie gregoriaskie z tekstami w jzyku 
polskim
Jak już wspomniano, dla plemion słowiańskich repertuar gregoriański stano-

wił nie lada przeszkodę w jego przyswajalności. Trudny okazał się nie tylko język 
(łacina), ale także melodyka oparta na systemie modalnym. Początkowo słowa 
łacińskie i greckie Polacy deformowali według swoich pomysłów (np. Kierlesz za-
miast Kyrie eleison). W drugim etapie pod istniejące melodie podkładano teksty 
rodzime. Ta praktyka dotyczyła form recytatywnych (psalmy, kantyki) lub syla-
bicznych (hymny, sekwencje). W ten sposób można było zachęcić lud do udziału 
w obrzędach. Jednakże był to udział „praeter liturgiam”, gdyż śpiewy niełacińskie 
nie były uznawane za liturgiczne.

.. Melodie oryginalne
Już w  XIV w. w  Polsce śpiewano dekalog na melodie psalmów93. W  XV w. 

znana była melodia sekwencji Dies irae ze słowami Dzień gniewu, dzień on no-
winy94. Z tego samego czasu pochodzi tłumaczenie sekwencji Grates nunc omnes 
rozpoczynającej się w języku polskim od słów Dziękujemy wszyscy tej Bożej do-
broci95. W połowie XIV w. znany był przekład sekwencji Victimae paschali, którą 
lud wykonywał po polsku po każdej zwrotce śpiewanej po łacinie przez ducho-
wieństwo96. O tych śpiewach zachowały się tylko wzmianki, a brakuje przekazów 
pisemnych.

Zupełnie inna sytuacja zaistniała pod koniec XVIII i  z  początkiem XIX w. 
Wtedy to coraz śmielej zaczęto wykorzystywać melodie gregoriańskie i podkładać 
pod nie teksty polskie. Odnosiło się to przede wszystkim do hymnów. Dowodem 
może być polska pieśń adwentowa Głos wdzięczny z nieba wychodzi całkowicie 
oparta na hymnie Creator alme siderum, a także Przed tak wielkim Sakramentem, 
który to tekst podłożono pod oryginalną melodię Tantum ergo Sacramentum97. 
Ta tendencja nasiliła się w XX w. Przełożono wiele hymnów tak, aby odpowia-
dały melodiom gregoriańskim, np. O zbawcza Hostio lub O Stworzycielu Duchu, 
przyjdź i inne (Przykład 8).

93  Feicht , Polskie średniowiecze, s. 82.
94  Tamże, s. 98.
95  H. Feicht , Polska pieśń kościelna, w: L issa  (red.), Studia nad muzyką, s. 382.
96  Tamże, s. 379.
97  Por. Cantionale ecclesiasticum... per L. Grabski, Gnesnae 1873, s. 177.
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Przykład 8 a), b), c).

Śpiewy te znalazły się w śpiewnikach i kancjonałach i są używane do dnia dzi-
siejszego, stanowiąc trwały wkład w ubogacenie repertuaru pieśniowego za po-
mocą melodii gregoriańskich.

.. Adaptacje
Przez adaptację rozumiemy dostosowanie melodii do istniejących lub nowo-

utworzonych tekstów. W tym przypadku nie chodzi zazwyczaj o dokładny cytat 
muzyczny, ale raczej o wykorzystanie motywów lub podstawowej struktury utwo-
ru gregoriańskiego.

Praktyka adaptacji nasiliła się po Soborze Watykańskim II razem z rozszerzo-
nym zakresem używania języków narodowych. Szukając odpowiedniego klucza 
do tworzenia melodii w  języku polskim, kompozytorzy mieli do wyboru dwie 
możliwości: albo zaadaptować istniejącą już melodię do tekstów polskich, albo 
też skomponować melodię zupełnie nową. W większości przypadków wybrano 
opcję pierwszą. Jest to zresztą zgodne z zaleceniami instrukcji Musicam sacram 
z 1967 r., w której czytamy: Artyści kompozytorzy niech rozważą, czy nie można 
przy sporządzaniu... melodii wykorzystać używanych tradycyjnych melodii liturgii 
łacińskiej dla tych samych tekstów wypowiadanych w języku narodowym  (n. 56)98. 
W konsekwencji pojawiły się śpiewy oparte wprawdzie na wzorcach gregoriań-
skich, ale w  stosunku do nich często ukazują się one jako utwory deformujące 
melodię gregoriańską lub też ją okaleczające. Można zaryzykować twierdzenie, że 
nastąpił w dużej mierze nawrót do „Editio Medicaea”, tyle że w polskim wydaniu. 
Kształt tym melodiom nadała koncepcja adaptatora z reguły nie określająca żad-
nych zasad adaptacji. Oczywiście, ta uwaga nie dotyczy wszystkich dokonanych 

98  In his confi ciendis, considerent musici artifi ces num traditae melodiae liturgiae latinae, quae 
hunc in fi nem usurpantur, melodias suggere possint pro iisdem textibus in lingua vernacula proferendis 
(n. 56).
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przystosowań, ale z pewnością znacznej ich większości99. Przykładem mogą być 
niektóre śpiewy „Obrzędów pogrzebu” wydane w 1995 r. (Przykład 9).

Przykład 9 a), b).

Innym terenem adaptacji jest psalmodia recytatywna. Wiele psalmów śpiewa-
nych w języku polskim wzoruje się na oryginalnej melodii psalmów łacińskich, 
ale z  zasady pomija inicjum lub też w  kadencjach dokonuje rozbicia neum na 
pojedyncze nuty (dieresis), aby bardziej uwypuklić prozodię języka polskiego 
(Przykład 10).

Przykład 10.

Mimo to, podejmowane próby i popełniane błędy nie dyskwalifi kują w cało-
ści podanego do wykonywania repertuaru. Stanowi on wspaniałe antidotum na 
nasilające się tendencje postmodernistyczne, które usiłują eliminować tradycyjne 
melodie z powszechnego użytku.

99  I. Pawlak, Formy chorału gregoriańskiego w polskojęzycznych obrzędach po Soborze Watykań-
skim II, „Liturgia Sacra” 4 (1998), n. 1, s. 87.
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. Pie kocielna
Jak wyżej wykazano, polska pieśń kościelna już od czasów średniowiecza 

odgrywała ważną rolę w uczestnictwie ludu podczas świętych czynności, będąc 
świadectwem oraz nośnikiem idei duchowych.

Rozwój pieśni kościelnych w Polsce datuje się od XIV w. Niektóre z nich wy-
kazują bezpośredni związek z najstarszą polską pieśnią Bogurodzica. Należy do 
nich m.in. Wstał z martwych król nasz, Syn Boży100. Jak już dowiedziono, pierw-
sze polskie pieśni kościelne powstały w oparciu o łacińskie hymny i sekwencje. 
Według H. Feichta, wybitnego polskiego mediewisty, większość pieśni wywodzi 
się z utworów łacińskich, choć pewna ich część zawdzięcza swoje istnienie twór-
czej inwencji kompozytora, do których należał np. bł. Władysław z  Gielniowa 
(zm.1505)101. Rzeczywiście, w Polsce powstawały i powstają dzisiaj pieśni, z któ-
rych jedne niewolniczo naśladowały wzorzec gregoriański, inne zaś reprezentują 
utwory oryginalne wykorzystujące tylko wzór chorałowy i przetwarzające go na 
różne sposoby. Do pierwszych należy spory zasób pieśni już wyżej omówionych. 
Natomiast do pieśni korzystających tylko z motywów gregoriańskich możemy za-
liczyć najstarszą polską pieśń wielkanocną Przez Twoje święte zmartwychpowsta-
nie. Najdawniejszy zapis jej pierwszego wersu pochodzi z 1368 r.102 Melodia pieśni 
wywodzi się z hymnu bożonarodzeniowego A solis ortus cardine103 (Przykład 11).

Przykład 11.

Z  melodii gregoriańskich korzystano też przy komponowaniu pieśni pasyj-
nych. Ulubionymi wzorcami były hymny m.in. Vexilla regis oraz Crux fi delis. Me-
lodia tego ostatniego stała się podstawą do dziś śpiewanej pieśni Krzyżu święty 
nade wszystko104 (Przykład 12).

100 J.M. Chomiński , K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, cz. 1, Kraków 1989, s. 
100.

101 Feicht , Dzieje polskiej muzyki religijnej, s. 8 i 20; por. I. Pawlak, Spór o pieśń w liturgii, w: 
W. Hudek (red.), Muzyka liturgiczna w Kościele Katowickim 1925-2005, Katowice 2005, s. 13-15.

102 J. Nowak-Dłużewski  (red.), Polskie pieśni wielkanocne. Średniowiecze i wiek XVI, t. 1, War-
szawa 2001, s. 81.

103 Tamże, t. 2, s. 15-16.
104 Polskie pieśni pasyjne, t. 1, s. 157-158; t. 2, s. 100.
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Przykład 12.

Z  bogatego dorobku chorału gregoriańskiego nie zrezygnowały także czasy 
współczesne. Pojawiają się bowiem nowe pieśni, bądź to nawiązujące do melo-
dii gregoriańskich, bądź też nawet cytujące ich znaczne fragmenty. Jedną z nich 
jest pieśń Kiedy razem się schodzimy autorstwa I. Pawlaka. Refren tej pieśni Uczta 
Pańska jest pamiątką niemal dosłownie został oparty na znanej antyfonie eucha-
rystycznej O sacrum convivium (Przykład 13).

Przykład 13.
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Przytoczone nieliczne przykłady są tylko małą cząstką bogatego repertuaru 
pieśniowego odnoszącego się wprost do melodii gregoriańskich.

Przedstawione dość pobieżnie i potraktowane skrótowo studium nad monodią 
religijną w Polsce wymaga pogłębienia i poszerzenia. Ale pokazuje ono, że melo-
die gregoriańskie bardzo głęboko przeniknęły do świadomości Polaków, że są one 
powszechne i szeroko akceptowane. Chorał gregoriański, uprawiany przez wieki, 
stał się niezwykle ważnym elementem polskiej kultury muzycznej, nie tylko reli-
gijnej. Dlatego można bez przesady przyjąć twierdzenie, iż śpiewy gregoriańskie 
są własnością narodu i Kościoła w Polsce. Świadczą o tym nie tylko zachowane za-
bytki rękopiśmienne i drukowane, ale także tradycje wykonawcze. Rolę kolegiów 
niższego duchowieństwa i scholarzy przejęły bowiem z czasem chóry kościelne 
i kapele, które choć w miarę upływu lat, zwłaszcza w okresie baroku, odeszły od 
wykonywania chorału na rzecz muzyki wielogłosowej, to niewątpliwie w pierw-
szym stadium swoje istnienie zawdzięczają właśnie wspomnianym zespołom105.

Oczywiście, rola chorału gregoriańskiego na terenie muzyki polskiej na tym 
się nie kończy. Należałoby jeszcze powiedzieć o związkach, jakie istnieją pomię-
dzy monodią liturgiczną a wokalną muzyką wielogłosową. Polscy kompozytorzy 
różnych epok często opierali swoje utwory na kanwie melodii gregoriańskich. 
Daje się też zauważyć oddziaływanie repertuaru gregoriańskiego na muzykę in-
strumentalną. Ramy niniejszej rozprawy nie pozwalają jednak na krótkie choćby 
spojrzenie w tym kierunku, a tym bardziej na zarysowanie tej problematyki. Jest 
ona godna osobnego opracowania.

W każdym razie poruszone zagadnienie jest doskonałym świadectwem zako-
rzenienia polskiej kultury muzycznej w fundamentach muzyki europejskiej. A są 
nimi bez wątpienia średniowieczne melodie gregoriańskie i postgregoriańskie.

105 Z ientarski , Dzieje kapeli, s. 144.
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THE ROLE OF GREGORIAN CHANT IN SHAPING POLISH 
RELIGIOUS MUSICAL CULTURE

SUMMARY

Gregorian Chant constitutes a  very important element of liturgical music, 
which is defi ned as monody. Choral singing was adoptet in Poland when the pla-
ces where they were performed, i.e. cathedral and monesteries, were founded, at 
the end of 10 th century. However, from this period no historical manuscripts 
have survived. But as early as in the 11th century Poland maintained relations with 
the most excellent music centres in Europe. Many Polish manuscripts of liturgical 
and musical books have been lost or destroyed over the centuries. Th ere have been 
about 90 graduals perserved until our times, along with antiphonals, missals, and 
other manuscripts and prints.

Th e sources contituted basis for performance of Gregorian Chant. Th ere were 
groups of clerygmen appointed by cathedrals, collegiate churches and larger chur-
ches, which were prepared for performance of the Chant: vicars, psalmists, curates 
(mansionarii). Moreover cathedral schools, parish schools and monastic schools 
were created. Th e organisation of Polish schools was based entirely on Western 
schools’ syllabuses. Th e students constituted a valuable vocal groups which sup-
ported the lower clergy’s colleges in the singing during liturgical services.

Poland, which has adopted the entire Gregorian heritage,also faced the new 
post-Gregorian trends.Th ere were many new compositions of Polish origin, as 
Ordinarium Missae, sequences, rhyming offi  cia, hymns and tropes.

Aft er the Council of Trent Polish bishops were decided to keep the long-cele-
brated rituals and customs, as they were closely connected with the religious life in 
Poland and popular piety. Th is practice was especially visible as far as processions 
were concerned ( the procession of Palm Sunday, the procession to the Holy Se-
pulchre, the procession before the Mass on the Day of Resurrection, and others).

Later, the existing melodies were used for Polish lyrics. Th is concerned recita-
tive or syllabic forms. In this way one could encourage the people to participate 
in their rites. At the beginning of the 19 th Century the Gregorian melodies were 
used more boldly and Polish lyrics started to be written for them. Th is applied 
primarlily to hymns. Th is songs could be found in songs books and cantionals and 
are used to this very day.

Th e fi rst Polish church songs were based on Latin hymns and sequences espe-
cially in composing Passion and Easter songs. All in all, the issue discussed here 
is a great testimony to the Polish musical culture rooted in European music, the 
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foundation of which  are undoubtedly medieval Gregorian and post-Gregorian 
melodies.

Key words: history, Gregorian Chant, postgregorian copositions, preformers, 
Polish songs.

Słowa kluczowe: historia, chorał gregoriański, kompozycje postgregoriańskie, 
wykonawcy, pieśni polskie.


