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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

ŚPIEWNIK CANTUS CATHOLICI
Z KOLEGIUM PIJARÓW W PODOLIŃCU

Idea bezpłatnego nauczania w ogólnodostępnych szkołach, szczególnie dzieci 
i młodzieży z najuboższych warstw społecznych, stała się charyzmatem zakonu 
pijarów1, założonego w  Rzymie na początku XVII w. przez św. Józefa Kalasan-
cjusza(José de Calasanz 1556-1648). Z duchowością założyciela Pijarów łączy się 
jego myśl pedagogiczna, której podstawowym hasłem było Pietas et Litterae (Po-
bożność i Nauka).

Celem szkół kalasanckich było przygotowanie dzieci i młodzieży do zdobycia 
zawodu umożliwiającego im w przyszłości pracę2. Dlatego w cyklu podstawowym, 
oprócz nauki religii i katechizmu, kładziono nacisk na naukę matematyki, kaligra-
fi i, gramatyki łacińskiej i języka ojczystego oraz czytania3. Jedną z form nauczania 
i przysposobienia do zawodu była również nauka muzyki i gry na instrumentach. 
Wiadomo, że już pierwsze szkoły organizowane w Rzymie i w Campi przez same-
go założyciela Józefa Kalasantego posiadały klasy kształcące chłopców na muzy-
ków, którzy w ten sposób mogli zarobić na swoje utrzymanie4. Kolejne klasztory 
i kolegia pijarów poza Italią były fundowane na Morawach i w Czechach, gdzie 
również nauczanie muzyki było jednym z głównych zadań5.

1  Pełna nazwa zgromadzenia brzmi Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół 
Pobożnych (łac.: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum). Skró-
cona nazwa Scholae Piae (SchP lub SP); Encyklopedia Katolicka. Wykaz skrótów, J. Warmiński 
(opr.), Lublin 2010, kol. 17. 

2  J. Kalasancjusz pisał w jednym z listów: „Młodzieniaszek, który umie pięknie pisać, albo po-
prawnie rachować łatwo znajdzie pracę w warsztacie lub w sklepie, a mając znośne warunki bytu, 
będzie mógł żyć uczciwie”, J. Rychl icki, Pedagogika Św. Józefa Kalasancjusza, w: Pijarzy w kulturze 
dawnej Polski. Ludzie i zagadnienia, Kraków 1982, s. 26.

3  Istniał też cykl średni, który przygotowywał do przejścia na uniwersytety, por. G.S. Guerr i, 
Święty Józef Kalasancjusz, Kraków 1994, s. 156-157.

4  „W latach późniejszych stworzono klasę muzyki, (...) przez co rozszerzyły się możliwości za-
trudnienia dzieci, szczególnie w Rzymie, który obfi tował w ‘zespoły’ muzyczne. Zdobyło to również 
powszechną akceptację w Europie Centralnej”, Tamże, s. 158; J. Buba, A. i Z.M. Szweykowsc y, 
Kultura muzyczna u pijarów w XVII i XVIII wieku, „Muzyka” (1965), n. 2, s. 15.

5  Najprężniejsze ośrodki znajdowały się w  miejscowościach: Mikulov, Litomyšl, Kosmonosy, 
Strážnice, Slaný, Kromĕříž. W tym ostatnim, ołomuniecki biskup Karl von Liechtenstein, założył 
muzyczne seminarium (1688 r.), a jego prowadzenie powierzył pijarom, M. Z emek, J. B ombera, 
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Pierwsze polskie klasztory i kolegia pijarów powstały w 1642 r. w Warszawie 
i  w  Podolińcu6. Zachowane siedemnasto- i  osiemnastowieczne podolinieckie 
muzykalia (rękopisy, druki, inwentarze) oraz archiwalia świadczą nie tylko o na-
uczaniu muzyki w tym kolegium, ale również o prężnym klasztornym ośrodku 
muzycznym.

Oprócz wokalno-instrumentalnej muzyki wielogłosowej7 uprawiano również 
chorał gregoriański, a nadto pieśń nabożną w  języku ojczystym. Dowodzi tego 
wpis w inwentarzu z 1691 roku8, gdzie znajduje się dwukrotna wzmianka o trzech 
księgach liturgicznych: Libritres Antiphonarium Graduale et Psalterium oraz Can-
tionale. Wspomniane księgi zawierały śpiewy chorałowe, które prawdopodobnie 
były wykonywane przez kapelistów podczas liturgii. Natomiast termin Cantionale 
odnosi się prawdopodobnie do Cantionale Rituale (Wien 1681), który został zre-
dagowany na podstawie zbioru Cantus Catholici, wydanego w 1655 roku.

W kościele pw. św. Stanisława biskupa i męczennika w Podolińcu przeważa-
ła muzyka fi guralna. Jednak wspomniane wyżej księgi wskazują, że podczas li-
turgii śpiewano również chorał gregoriański. Istniała także praktyka alternatim 
z organami, jak i zastępowanie antyfonalnych śpiewów chorałowych9 przez pieśń 

A. Fi l ip, Piaristé v Čechách, na Moravĕ a ve Slezsku 1631-1950, P. Kol lár (red.), Prievidza 1992, 
s. 167-187; F. Č elovský, Periodizácia dejín piaristov na Slovensku, w: P. Kol lár (red.), Návrat k 
prameňom. Zborník štúdií k 350. výročiu príchodu piaristov na Slovensko, Prievidza 1992, s. 14-21; V. 
Bar tůšek, Die Piaristen und ihre Ordenshäuser in Mitteleureopa, w: L. Kačic  (red.), Piaristen und 
Schulwesen, Wissenschaft , Kunst in Mitteleuropa im 17.-19. Jahrhundert. Konferenzbericht (SvätýJur, 
30.9.- 2.10.2010), Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Slovenský komitét slavistov, Bratislava 2012, 
s. 14-15.

6  W roku 1662 powstała Provinciae Poloniae. Należały do niej klasztory w Podolińcu, Prievidzy, 
Świętym Jurze, Nitrze, które – oprócz Podolińca – przeszły po 1721 r. pod administrację prowincji 
węgierskiej wydzielonej w tym roku z polskiej prowincji. Klasztor podoliniecki został przekazany 
pod zarząd Provincia Hungariae po I zaborze austriackim (1771 r.) w roku 1782. Z Podolińca (Po-
dolínec, Pudlein, Podolin, 1642-1919) pijarzy przybyli do Prievidzy (1666 r.) i do Spišská Belá (Sze-
pesbéla, residentia Belensis, parafi a 1674-1852); V. Bar tůšek, Die Piaristen und ihre Ordenshäuser 
in Mitteleureopa, s. 14-15.

7  D. Smolarek, Katalog tematyczny muzykaliów z klasztoru pijarów w Podolińcu. Th ematischer 
Katalog für Müsikalien aus dem Piaristen-Kloster in Pudlein, Lublin 2009.

8  Jego pełna nazwa brzmi: Regestrum hoc scriptum | pariter et resreuisae | Anno 1691. | Sub Pa-
tre Gabriele AS[ancto Angelo Custode] 1692 in | uentae et inscriptae eod[em] | Anno 1693 suscepi 
Chorum | partes[que] traditas, exq[uibus] nihil perijt. | Anno 1694 ibidem nihil perijt. | Anno 1694 
14 Novembrjs | Patri Raymundo a S. Catharina | traditusest Chor[us] usq[ue] ad Annum | 1696 … 
denuo 2dum | Cathalogum hunc res reuisae et inuente | sunt. Inwentarz zawiera 707 zapisanych 
pozycji, w tym 673 muzycznych jednostek inwentarzowych z utworami wielogłosowymi w postaci 
rękopisów, 10 ksiąg drukowanych, 21 punktów dotyczących instrumentarium, 3 informacje o księ-
gach liturgicznych, L. Kačic, Invemtárny zoznam hudobnín a  hudobných nástrojov piaristického 
klàštora v Podolínci z  rokov 1691-1702, w: J. Kal inayová i  in. (red.), Hudobné inventáre a reperto-
ár viachlasnej hubdy na Slovensku v 16.-17. storočí, Bratislava 1994, ss. 104-137, 135.

9  L. Kačic, Hudba a hudobníci piaristického kláštora w Podolínci v 17. a 18. storočí, „Musico-
logicaSlovaca et Europea” (1994), n. 19, ss. 84, 96; Prawdopodobnie zastępowano również śpiewy 
przeznaczone na Komunię św. (Communio) ariami ku czci Najświętszego Sakramentu, np. Lauda 
Sion.
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w języku narodowym10. Tę ostatnią uwagę potwierdza wspomniany w inwentarzu 
Cantionale Rituale, a przede wszystkim zachowany, pochodzący z dawnej biblio-
teki podolinieckich pijarów drukowany śpiewnik Cantus Catholici (1655)11, który 
zawiera śpiewy w języku słowackim. Na stronie tytułowej znajduje się inskrypcja 
wskazująca proweniencję podoliniecką: Domus Podolinensis Schol.[arum] Piarum 
Bibliotheca Domus Podolin Schol:[arum] Piar[um]12 (zob. Fot. 1.). Obecnie zbiór 
ten znajduje się w zbiorach Maticeslovenskej w Martinie na Słowacji13. 

. Opis ródła
Synod w Trnawie w 1629 roku wskazał na potrzebę reformy Kościoła kato-

lickiego w  Królestwie Węgierskim, aby pieśni używane podczas liturgicznego 
celebrowania były ostrożnie dobierane i pozbawione treści heretyckich. Podczas 
innego synodu trnawskiego (1638 r.) zarządzono, by katolicką kolekcję hymnów 
wydać w ofi cjalnym druku. Prawdopodobnie ta decyzja była umotywowana poja-
wieniem się w 1636 roku protestanckiego śpiewnika Cithara Sanctorum.

Projekt obu synodów zrealizował jezuita, ojciec Benedictus Szőllősi SJ14 (1609-
1656), który podczas swojego pobytu w miejscowościach Szendrő (obecnie Wę-
gry), Košice, Kláštor pod Znievom i Spišská Kapitula (obecnie Słowacja) opraco-
wał dwie wersje kancjonału. Pierwsza wersja węgierska została wydana w 1651 r., 
a słowacka w 1655 r. Obydwa zbiory hymnów zostały opublikowane przez Lau-
rentiusa Brewera w Levočy. Jeżeli chodzi o zawartość, to dwie wersje są całkowicie 
niezależne od siebie. Słowacki śpiewnik kościelny Cantus Catholici został wydany 
później po raz drugi w edycji nieznacznie poszerzonej w 1700 r. przez wydawnic-
two jezuitów Uniwersytetu w Trnavie (Tyrnavia)15.

10   Tenże, „Cantus Catholici” a dobová liturgická prax na Slovensku, w: Tenże (red.), Cantus 
Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe, Bratislava 2002, s. 67-77.

11  Tenże, Hudba a  hudobníci, ss. 84, 95, 105; Tenże, Tlačené a  rukopisné hudobné pramene 
z knižnice a chóru podolínskych piaristov, w: M. Domová(red.), Kniha ’97-’98. Zborník o problé-
moch a dejinách knižnej kultúry, Martin 2000, s. 254; Siedemnastowieczny inwentarz muzykaliów 
z klasztoru pijarów w Podolińcu wymienia w spisie Cantionale. Możliwe, że chodzi w  tym przy-
padku o  Cantionale Rituale (Wien 1681) pijara Mikulaša Hausenki (1637-1683). Autor umieścił 
w nim pieśni z Cantus Catholici oraz śpiewy chorałowe przeznaczone na większe święta. Te ostatnie 
były zastępowane lub śpiewane naprzemiennie z  pieśniami w  języku narodowym, Tenże, „Can-
tus Catholici” a dobová liturgická praxna Slovensku, s. 70-74; Tenże, Invemtárny zoznam hudobnín 
a  hudobných nástrojov piaristického klàštora v Podolínci z  rokov 1691-1702, s. 135; M. Hausenka 
(w zakonie jako Nicolaus Augustinus ab Immaculata Conceptione B.M.V.) działał w szkole pijar-
skiej w Prievidzy również jako magister musicae. To kolegium było przez pewien czas fi lią klasztoru 
podolinieckiego.

12  Kačic, Hudba a hudobníci, s. 105.
13  Matica slovenská jest organizacją, która dokumentuje literaturę, dorobek kulturalny, wiedzę i na-

ukę Słowaków. Jej odpowiednikiem może być biblioteka narodowa.
14  Solidnie wykształcony ksiądz Towarzystwa Jezusowego działał jako duszpasterz, kaznodzie-

ja, spowiednik, katecheta i misjonarz, V. Duf ka, „Cantus Catholici” (1655): liturgické a teologické 
aspekty, w: Kačic (red.), Cantus Catholici a duchovná, s. 43.

15  L. Kačic, S. Z avarský, P. Ž eňuch, Cantus Catholici (1655): Th e First Slovak-Latin Catholic 
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Na stronie tytułowej omawianego śpiewnika znajduje się następujący napis:
CANTUS CATHOLICI | Pýsne | KATHOLJCKE. | Latinské y Slowenské: Nové y 

Starodávné | z kterymi Krestiané w Pannoňygi Na Wýročne | Swatky, Slawnosti pry 
Službe Božj, a w ginem | obzwlasstnem času z pobožnosti swé | krestianské ožýwagi. 
| Naaledugý po tem, Pýsne na Katechizmus: O swá- | -tostech Nowého Zakona. | 
Letaňye rozlane na Wýchodi Cyrkewne, a neb | Processyge a Putowaňy. | Z mno-
húpilnosti ku potesseňy Lidu Krestianskému, z-nowu | zebrané, a wubec widané. 
| S. Pawol a Ephessim Cap. 5. V. 19 | Naplňený budte Duchem Swatim, mluwýce 
samy sobe w Žal- | -mých, a w Chwalach, a w Pýsnietiach duchowných spýwagýce, 
a | chwalu wzdawagýce w srdcých swých Panu.|Cum facultate | ILLUSTRISSIMI ac 
REVERENDISSIMI | DOMINI, DOMINI | GEORGI LIPPAI | ARCHIEPISCOPI 
STRIGONIENSIS. | Regni Ungariae Primatis. | A. M. D. G. B. V. M. & O. SS. H. | 
A. P. R. | 1655

Strona tytułowa druku jest zaopatrzona w  tekst wskazujący na zawartość 
śpiewnika. Są to pieśni katolickie łacińskie i słowackie (słowiańskie?), nowe jak 
i stare, które mogą być używane przez chrześcijan Pannonii podczas służby Bożej 
w czasie świąt i uroczystości. W zbiorze znajdują się pieśni katechizmowe, pro-
cesyjne, pielgrzymkowe oraz litanie Kościoła Zachodniego. W tytule zacytowano 
fragment z  listu św. Pawła do Efezjan (Ef 5, 19) zachęcający do przemawiania 
w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana 
w sercach. Śpiewnik wydany z upoważnienia Najjaśniejszego i Najczcigodniejsze-
go Pana Georgio Lippai, arcybiskupa Esztergom, Prymasa Królestwa Węgier16, dla 
Większej Chwały Boga, Najświętszej Marii Panny i wszystkich świętych węgier-
skich w roku 1655.

Wspomniana ręczna inskrypcja proweniencyjna znajdująca się na karcie ty-
tułowej druku: Domus Podolinensis | Schol.Piarum || Bibliotheca Domus Podolin 
Schol: Piar wskazuje na właściciela, jakim była biblioteka zakonu szkół pobożnych 
w Podolińcu.

Śpiewnik rozpoczyna krótka łacińska dedykacja zaadresowana do burmistrza 
okręgu Spiša (Spišská Kapitula), Georgiusa Soosa. Znajdują się tam interesujące 
informacje o praktyce liturgicznej na Słowacji w początkach XVII wieku. Szőllősi 
podaje, że u zarania tego stulecia część kanonu mszalnego była w niektórych ko-
ściołach wypowiadana w  języku narodowym. W kilku miejscowych kościołach 
części Kyrie, Gloria, Credo wciąż były śpiewane w języku słowackim. Autor przy-
puszcza, że na Słowacji (wówczas ziemie te zwano Horné Uhorsko czyli Górne 
Węgry) utrzymywała się ciągła tradycja śpiewu w języku narodowym. Ten zwy-

Hymnbook, „Slavica Slovaca” 48 (2013), n. 1, s. 76-78.
16   Ordynariusz archidiecezji Ostrzychom, założonej w 1001 r. przez króla Stefana I (węg. Eszter-

gom, łac. Strigonium) posiadał godność prymasa z przywilejem koronowania władców węgierskich. 
Prymasi rezydowali często w Trnawie i w Bratysławie, B. Modzelewska, Ostrzyhom, w: Encyklo-
pedia Katolicka, t. 14, Lublin 2010, kol. 990-991.
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czaj rozpoczął się za czasów świętych Cyryla i Metodego, tzn. od późnego IX wie-
ku i trwał po czasy współczesne Szőllősi’ego17.

Moment powstania słowacko-łacińskiego śpiewnika Cantus Catholici w kon-
tekście rozwoju pieśni katolickiej jest przełomowy. Bowiem w tym czasie w Euro-
pie Środkowej, na bazie barokowej duchowej liryki, rozwinął się ten rodzaj śpie-
wu. Wcześniej, w XVI i na przełomie XVI i XVII wieku, religijna pieśń katolicka 
była skonfrontowana z silną tradycją pieśni reformacyjnej (chorał protestancki).

Autor kancjonału zaczerpnął większość tekstów oraz melodii z innych, niżej 
wymienionych źródeł (śpiewników)18:

– Kancyonál Jana Rozenpluta, Ołomuniec 1601 r.
– Pjsně Katholické Jiříka Hlohovský’ego, Ołomuniec 1622 r.
– Groß Catholisch Gesangbuch, Norymberga 1625 r.
– Cžeský Dekakord, Staré Město Pražské 1642 r.
– Geistliche Nachtigal der Catholischen Teütschen, Wiedeń 1649 r.
– Cantus Catholici (wersja węgierska), Levoča 1651 r.
 – Cithara Sanctorum, Levoča 1653 r.
Śpiewy zawarte w  Cantus Catholici są pochodzenia morawskiego, czeskiego 

oraz niemieckiego. Te ostatnie były zamieszczone również w węgierskiej wersji 
tego kancjonału. Ciekawą sprawą jest wykorzystanie przez Szőllősi’ego hymnów 
z drugiego wydania protestanckiego śpiewnika Cithara Sanctorum19.

Cantus Catholici zawiera 295 tekstów, z  tego 67 łacińskich oraz 198 notacji 
muzycznych do poszczególnych śpiewów20. Śpiewnik nie był przeznaczony dla 
każdego, ale miał pełnić funkcję przewodnika dla kantorów, których zadaniem 
było prowadzenie śpiewu ludu. Hymny z Cantus Catholici były wykonywane pod-
czas celebracji liturgicznych, szczególnie w małych wiejskich kościołach, jak rów-
nież w niektórych zakonach (np. franciszkanie, pijarzy). Kancjonał ten zawiera 
śpiewy z Ordinarium Missae (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus) w języku ojczystym 
(słowackim), hymny na okresy i  święta roku kościelnego (Adwent, Boże Naro-
dzenie, Wielki Post, Wielkanoc, uroczystości Maryjne itd.) w języku narodowym 
i łacińskim oraz pieśni doktrynalne powiązane z katechizmem oraz z prawdami 
teologicznymi (zob. fotografi e ze spisem treści i registrem)21.

17  Kačic, Z avarský, Ž eňuch, Cantus Catholici (1655): Th e First, s. 77.
18  P. Ruščin, Estetické a hudobnoštýlové špecifi ká spevnika „Cantus Catholici”, w: Kačic (red.), 

Cantus Catholici a duchovná, s. 11-12.
19  Tamże, s. 12.
20  Wraz z drugim wydaniem w Trnavie zawiera 304 hymny, w tym 70 łacińskich oraz 208 melodii. 

Ruščin,Estetické a hudobnoštýlové, s. 11.
21  Kačic, Z avarský, Ž eňuch, Cantus Catholici (1655): Th e First, s. 76-78.
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. Teksty i ich rodzaje
Pochodzenie tekstów pieśni można podzielić na cztery grupy: średniowieczne 

(przed reformacją), protestanckie (z XVI wieku jak i starsze ze środowiska bra-
ci czeskich oraz słowackie pieśni reformacyjne z  początku XVII w.), katolickie 
przedbarokowe i katolickie barokowe. Na przykładzie repertuaru Cantus Catholi-
ci, gdzie pieśni protestanckie występują w dość pokaźnej liczbie, można zauważyć, 
iż muzyczna kultura Kościoła katolickiego i protestanckiego od końca XVI wieku 
wzajemnie się przenikała. 

Pieśni protestanckie pochodziły w dużej mierze z czeskiego Kościoła utrakwi-
stycznego (odłam husytów). Były akceptowane przez katolików, o czym świadczą 
morawskie katolickie kancjonały Rozenpluta i Hlohovský’ego. Duża część tekstów 
łacińskich pochodzi z twórczości barokowej. Natomiast katolickie pieśni z okresu 
przed barokiem B. Szőllősi czerpał ze starszych morawskich śpiewników. 

Zestawienie tekstów znajdujących się w Cantus Catholici według pochodzenia:
I. Grupa śpiewów średniowiecznych (31)

– Tropy (2)
– Sekwencje (4)
– Antyfony (2)
– Łacińskie kantyki (13)
– Leis (1)
– Hymny (9)

II. Pieśni pochodzenia protestanckiego (92)
– Czeskie tropowane Kyrie (10)
– Parafrazy pozostałych tekstów Ordinarium Missae (10)
– Parafrazy sekwencji i hymnów (6)
– Pieśni psalmowe (8)
– Inne (58)

III. Grupa pieśni z czasu przed barokiem (96)
– Kantyk łaciński (1)
– Parafrazy sekwencji, hymnów, antyfon i kantyków (29)
– Litanie (6)
– Pieśni litanijne (8)
– Pieśni katechizmowe (18)
– Pieśń psalmowa (1)
– Pieśni z „makaronizmami”
– Inne (31)

IV. Katolickie pieśni barokowe (85)
– Nowe łacińskie kantyki (30)
– Parafrazy tekstów Ordinarium Missae (8)
– Parafrazy hymnów, antyfon i kantyków (11)
– Pieśni psalmowe (5)
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– Plankty (2)
– Litanie (2)
– Pieśni litanijne (2)
– Pozostałe pieśni (25)

. Liturgiczno-teologiczny aspekt kancjonału

Zamiar, jaki przyświecał autorowi śpiewnika, można odczytać ze struktury 
zbioru, ale również w dedykacjach znajdujących się na pierwszych jego stronach. 
Pierwsze dwa cytaty w języku łacińskim i słowackim pochodzą od św. Hieroni-
ma i św. Jana Złotoustego. Znajdowały się one również w Pjsně Katholické Jiříka 
Hlohovský’ego (Ołomuniec 1622 r.), z którego B. Szőllősi wykorzystał teksty (129) 
i melodie (73).

Cytat ze św. Hieronima odnosi się do przedstawionego na stronie tytułowej 
fragmentu z listu św. Pawła do Efezjan i zwraca uwagę, aby śpiewak miał świado-
mość, że słowa są ważniejsze, niż estetyczne właściwości jego głosu. Ale również 
piękno muzyki jest ważne, bo może „wlać” do serca ludzkiego pokój i  harmo-
nię23. Natomiast fragment z kazania św. Jana Złotustego do Psalmu 14 wskazuje, 
iż śpiew należy do cech przyrodzonych człowieka i może być użyty do wyrażania 
nieprzyzwoitości (sprośności) oraz nieprawdy. Jednak Pan Bóg proponuje takie 
śpiewy i psalmy, które mogą mu posłużyć do duchowego wzrostu.

B. Szőllősi napisał również łacińską dedykację, która składa się z dwóch czę-
ści. W pierwszej, w której cytuje ojców Kościoła (m.in. Klemens Aleksandryjski, 
Cyprian, Tertulian, Ignacy Antiocheński, św. Augustyn), wskazuje na wewnętrzną 
postawę śpiewaka i jego serca, ponieważ śpiew ma być modlitwą, a nie tylko wy-
dawaniem dźwięku za pomocą głosu. Również ważne jest to, aby ludzie młodzi 
uczyli się psalmodii ze śpiewem, a nie tylko pisania i pobożności. Druga część de-
dykacji, która rozpoczyna się słowami „Gens nostra Pannona”, zauważa tradycję 
św. Cyryla i Metodego wyrażającą się w zdolności ludu panońskiego24 do śpiewu. 
Autor mówi, że tego, co lud nauczył się w  kościele, śpiewa się również na po-
lach, podczas pracy w winnicach. Oznacza to, że śpiew ludu nie został zamknięty 
w murach kościoła, ale stał się częścią jego żywota.

Powyższe teksty wskazują na trzy cechy śpiewu kościelnego i związane z nim 
postawy wierzących:

– śpiew ma stawać się modlitwą (Lex orandi),

22   Tę część artykułu zredagowano w oparciu o Duf ka, „Cantus Catholici” (1655): liturgické, s. 
43-60.

23   Św. Hieronim powoływał się na 1 Sm 16, 23: „A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na 
Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od 
niego”.

24   Panonia (łac. pannonia) jest historyczną krainą na terenach obecnych Węgier, Austrii, Słowe-
nii, Chorwacji i Bośni, P. Szczur, Panonia, Encyklopedia Katolicka, t. 14, Lublin 2010, kol. 1224-
1225.
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– śpiewana modlitwa ma zdolność formować człowieka i pomagać w jego du-
chowym wzroście (Lex credendi),

– wspólna modlitwa (w tym śpiew) staje się częścią życia ludzkiego, już poza 
murami kościoła (Lex vivendi).

Zawartość Cantus Catholici zdaje się spełniać wyżej wymienione zasady i cele, 
dla których został opracowany przez doświadczonego duszpasterza, jakim był je-
zuita B. Szőllősi.

Obrzędy i teksty liturgiczne winny charakteryzować się m.in. takimi właściwo-
ściami, jak: anamneza, epikleza, doksologia i koinonia.

Anamneza albo pamiątka nie wspomina tylko przeszłości, ale również skut-
ki dzieł, które Bóg dokonał dla zbawienia ludzi25. Narracyjne części śpiewów za-
chowują dość wiernie teksty biblijne, ale pojawiają się również pozabiblijne ele-
menty ludowej pobożności, np. w pieśni Pan Gežiss wstal z mrtvych, Wstalt gest 
této chwýle, w której jest mowa, że Zmartwychwstały Chrystus zjawił się najpierw 
swojej Matce, o czym nie wspomina żaden Ewangelista26. Poprzez tego rodzaju 
teksty (tłumaczone często z  łaciny na język słowacki) formował się obraz Boga 
u ówczesnego człowieka, jak również nasza kultura duchowa.

Epikleza jest przywołaniem Ducha Świętego, jak i modlitwą o owocność Eu-
charystii dla tych, którzy w niej uczestniczą, np. tekst pieśni Pan Búh Wssemohúcy 
zawiera prośby za jedność Kościoła, za spokojne czasy, o szczęśliwą śmierć, dobry 
urodzaj. W wielu pieśniach o  charakterze pokutnym znajduje się prośba o od-
puszczenie grzechów, tęsknota za Królestwem Bożym i inne.

Doksologia wychwalająca Boga jest równocześnie dziękczynieniem za Boże 
dzieła w ludzkich dziejach i wnosi do modlitwy charakter dialogowy, np. w śpie-
wie Tretýho Dnewstal Stworytel.

Przez koinonia należy rozumieć wspólnotowy charakter modlitwy. Teksty pie-
śni wyrażają głos społeczności wiernych, np. poprzez wyrażenia „wszyscy” (wssy-
chňý), „razem” (spolu). Przykładem może być śpiew Otce Naymilostiwegssýcho. 
Niektóre teksty zaznaczają wspólnotę ze świętymi lub z aniołami.

Wymienione wyżej właściwości są charakterystyczne dla pieśni związanych 
z okresami roku liturgicznego (s. 1-231). Dobór tych śpiewów przez B. Szőllősi-
’ego był przemyślany tak, aby ich zawartość tekstowa wiązała się z modlitwą li-
turgiczną. Repertuar Cantus Catholici proponuje więc lepsze zrozumienie śpiewu 
w kontekście uroczystości liturgicznych.

Ponadto kancjonał zawiera pieśni związane z  muzycznym kręgiem kulturo-
wym regionu (s. 231-242), śpiewy katechizmowe (s. 243-264), nabożne pieśni lu-
dowe (końcowa część śpiewnika).

25   Np. We Mszy św. słowa wymawiane przez celebransa: „…to czyńcie na moją pamiątkę” nie 
tylko przypominają, ale uobecniają krwawą ofi arę Jezusa Chrystusa dokonaną na Krzyżu.

26   Ewangelista wspomina: „Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień 
tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów” (Mk 
16, 9).
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. Styl muzyczny repertuaru
Cechy stylu śpiewów kancjonału można określić poprzez wskazanie tonalno-

ści (modalności), rytmu i formy muzycznej. Najmniejszą część repertuaru tworzą 
śpiewy chorałowe z epoki średniowiecza, znacznie większą z okresu renesansu, 
a najwięcej z okresu baroku.

Tonalność śpiewów w dużej mierze opiera się na modusie doryckim i jońskim, 
nieco mniej na eolskim i miksolidyjskim, a w małej ilości na frygijskim. Oczywi-
ście należy tutaj wziąć pod uwagę również ich transpozycje. Rozwija się również 
poczucie harmoniczne dur-moll poprzez podwyższenie 7 stopnia w skali eolskiej 
i doryckiej (z interwałem małej tercji pomiędzy I a III stopniem)27.

Niektóre monorytmiczne śpiewy wykazują jeszcze związek z  formą recyta-
tywną. Jednak struktury rytmiczne są w wielu przypadkach wariabilne. Przykład 
przechodzenia z  formy recytatywnej na monorytmiczną znajdujemy w  pieśni 
polskiego pohodzenia, „Po zlém pádu človeka hrýšneho” („Po upadku człowieka 
grzesznego”28). Typowa monorytmiczna forma w pieśni „Vesel se a plesaj dušemá 
milá” (z melodią pochodzenia protestanckiego z  I poł. XVI w.) posiada motyw 
rytmiczny związany z metryką wiersza. Rytmiczna struktura większości śpiewów 
odpowiada notacji monorytmicznej, izorytmicznej i biorytmicznej29.

Formę muzyczną śpiewów z  Cantus Catholici przedstawiają w  zasadzie trzy 
typy: repetycyjna (66), repryzowa (31) oraz otwarta (112). W niektórych utwo-
rach z kancjonału można zauważyć niewielki wpływ muzycznych fi gur retorycz-
nych, najczęściej w nowych łacińskich cantiones30.

Powyższe cechy pozwalają stwierdzić, że repertuar omawianego kancjonału 
wyraża rozwojowe tendencje cechujące pieśń duchowną środkowej Europy poło-
wy XVII wieku, a typowe dla okresu baroku. Zawartość Cantus Catholici, oprócz 
dawnych, zawiera aktualne śpiewy zorientowane na misyjne i pastoralne potrzeby, 
przeznaczone dla wielu warstw społecznych. Znajdują się więc śpiewy z kancjo-
nału protestanckiego Cithara Sanctorum31, jak i  pochodzące z  własnej tradycji 
katolickiej.

27  Ruščin, Estetické a hudobnoštýlové, ss. 14, 19.
28  Ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny, Kraków 2011, s. 31.
29  Ruščin, Estetické a hudobnoštýlové, s. 15-16.
30  Tamże, s. 16-17.
31  Zob. Cithara sanctorum 1636-2006, zborník z vedeckej konferencje konanej 22.-23.11. 2006 v 

Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Jáne, M. Kovačka, E .  August ínová (red.), Martin 2007. 
Edycja na stronie internetowej: http://www.snk.sk/BZ_CS (dostęp z dnia 25.10.2014).
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. Wpływ Cantus Catholici na ówczesn praktyk 
liturgiczn
Repertuarem zawartym w omawianym kancjonale niewątpliwie posługiwano 

się od połowy XVII wieku aż do czasów józefi ńskich (XVIII w.). Dają temu wyraz 
różne rękopiśmienne rytuały, ceremoniały32. Ważnym źródłem są tutaj francisz-
kańskie śpiewniki, a przede wszystkim rękopiśmienne zbiory o. Paulina Bajana 
OFM (1721- 1792)33. 

Bardzo istotnym źródłem zawierającym informacje o śpiewach pochodzących 
z Cantus Catholici jest drukowane Cantionale Rituale (1681) pijara, o. Mikuláša-
Hausenki. Tenże rytuał ukazuje wielkie znaczenie i wpływ pierwszego słowackie-
go katolickiego śpiewnika na repertuar śpiewów kościelnych stosowanych rów-
nież w kolegium pijarskim Podolińca.

Autor Cantionale Rituale Georgius (Jiří) Hausenka (lub Housenka), w zako-
nie ojciec Nicolaus (Mikuláš) Augustinus ab Immaculata Conceptione B.M.V. 
SchP urodził się 22. marca 1637r. w Litomyšlu (Czechy), zmarł 10. lipca 1683r. 
w  polskim Radomiu34. Do zakonu pijarów wstąpił w  Litomyšlu (jeden z  naj-
starszych czeskich klasztorów Provincia Germaniae) 6. grudnia 1654 r., gdzie 2. 
kwietnia 1657 r. przyjął habit i złożył pierwsze śluby. Święcenia kapłańskie przy-
jął 2. kwietnia 1662 r. Prawdopodobnie w roku szkolnym 1662/63 uczył retoryki 
w rzeszowskim kolegium, a w latach 1664-1668 przebywał w pijarskim klasztorze 
w Warszawie. Wieczystą profesję złożył 6. stycznia 1670 r. w Prievidzy35. Tutaj od 
samego początku był zaangażowany jako prefekt gimnazjum (1668-1672, praefec-
tus scholarum), nauczyciel syntaksy i gramatyki oraz muzyki (magister musicae). 
W roku 1673 był superiorem kolegium. W latach 1675-1676 działał jako misjo-

32  Np. ze Skalicy Ordo Divinioffi  cii, Series Cursus Devotionalis, Kačic, „Cantus Catholici” a dobo-
vá liturgická, s. 67.

33   W swoich rękopiśmiennych śpiewnikach o. Bajan oprócz melodii zapisywał aktualną praktykę 
akompaniamentu organowego (z basem cyfrowanym) do śpiewów z Cantus Catholici. Najbardziej 
znanymi zbiorami są: Beckovský slovenský spevník, Beckov 1758 oraz Skalický slovenský spevník, Ska-
lica 1783, Kačic, Z avarský, Ž eňuch, Cantus Catholici (1655): Th e First, s. 77; L. Kačic, Život 
a hudobná tvorba P. Paulína Bajana, w: L. Kačic (red.), P. Paulín Bajan OFM (1721-1792) a sloven-
ská hudba, literatúra, jazyk 18.storočia, Bratislava 1992, s. 51-64.

34   L. Kačic, Piaristi-hudobníci medzi Čechami, Moravou a Slovenskom v 17. a 18. storočí, „Slo-
venská Hudba” (2003), n. 1, s. 7-8; Tenże, Hudba a  hudobníci piaristického, s. 84-105; Tenże, 
„Nova miscellanea” zur Musikgeschichte der Piaristen in der Slowakei, w: Tenże (red.), Piaristen und 
Schulwesen, Wissenschaft , Kunst in Mitteleuropa im 17.-19. Jahrhundert. Konferenzbericht (Svätý Jur, 
30.9.-2.10.2010), Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Slovenský komitét slavistov, Bratislava 2012, 
ss. 128, 133; F. Č elovský, Členovia Rehole Zbožných škôl, ktorí majú najväċší význam pre dejiny 
Slovenska, w: P. Kol lár (red.), Návrat k prameňom. Zborník štúdií k 350. výročiu príchodu piaristov 
na Slovensko, Prievidza 1992, s. 23; Z. Masar yková, Mikuláš Hausenka - Cantionale Rituale, w: 
Hudební výchova 2011 – Webová konference KHV PdF OU (Katedra hudební výchovy, Pedagogic-
ká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě), http://konference.osu.cz/khv/index.php (dostęp z dnia 
25.10.2014).

35  Kolegium w Prievidzy założone w 1666 r. należało do 1721 r. do polskiej prowincji pijarów 
(Provinciae Poloniae powstała w 1662 r.).
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narz w Brezne, a potem był proboszczem w Lopeji (węg. Lopér) i w Predajnej. 
W 1677 roku powrócił do Prievidzy, gdzie przebywał do roku 1682. Sprawował 
tutaj funkcje prefekta gimnazjum, wicerektora, profesora retoryki i poetyki oraz 
kaznodziei świeckiej kongregacji Maryjnego Bractwa Szkaplerznego. Podczas po-
wstania Emeryka Th ököly’ego został uwięziony, ale udało mu się zbiec z Prievidzy 
i przez Podoliniec uciec do Radomia (1682-1683), gdzie zmarł36.

Ojciec Hausenka poświęcał się muzyce od pierwszych lat swojego pobytu 
w zakonie. Był również kompozytorem na co wskazują zapisy we wspomnianych 
wyżej inwentarzach podolinieckich. Są to utwory zaginone: Litaniae P[ater]. N[i-
colaus]. a 6 (1680), Salve Regina a 6 Voc. 2. Violinis. au:[thore] P. Nicolao (1691), 
Litaniae de Nomine Jesu a 9: 6 Voc. 3. Instrum. P.[ater] N.[icolaus] (1691)37.

N. Hausenka zredagował łacińsko-słowacki Cantionale Rituale, który został 
wydany w Wiedniu u nadwornego cesarskiego drukarza Johanna Christophora-
Cosmeroviusa w roku 1681 pod patronatem prymasa węgierskiego, Juraja Szelep-
chény’ego (1667-1685)38. Kancjonał był ofi cjalnym rytuałem archidiecezji ostrzy-
homskiej (węg. Esztergom, słow. Ostrihom). Głównym celem tego kancjonału 
była pomoc dla kantorów kościelnych w podniesieniu poziomu śpiewu jak oraz 
rekatolizacji.

Podstawą w zestawieniu śpiewów był rytuał rzymski i ostrzychomski. Do śpie-
wów liturgicznych Hausenka dodał śpiewy znajdujące się jednoznacznie w Can-
tus Catholici (1655 r.), chociaż na ten zbiór nie powołuje się ani razu. Jednak jak 
twierdzą muzykolodzy słowaccy, incipity wskazują jednoznacznie na śpiewnik 
B Szőllősi’ego. Równocześnie Cantionale Rituale było przeznaczone dla prowin-
cjonalnych kościołów i  zawierało wiele słowackich przekładów łacińskich śpie-
wów gregoriańskich39.

36   O. Nicolaus Hausenka był wspominany jako „vir eruditissimus, laborum patientissimus, [...] 
in variis artis et scientiis adeo versatus” oraz „primus docuit philosophiam in Provincia Poloniae”; 
cyt. za Kačic, Piaristi-hudobníci, s. 7.

37   Zachowały się jego przedstawienia szkolne, do których komponował prawdopodobnie muzy-
kę: Conradinus, Miracula Christi, Christus patiens, Actio carmine heroico a Cadmus (1676, wykonany 
przed grafem Karolem Pálff ym), Actio a Drama.

38  Juraj Pohronec-Slepčiansky, Juraj Selepčéni, Juraj Szelencseneyi-Pohronec, György Sze-
lepcsényi, Georgius Pohroncious Szelepcseny. Na jego portrecie z 1685 r. znajduje się inskrypcja: 
GEORGIUS SZELEPCSENY ARCHIEPISCOPUS STRIGON.[IENSIS] PRIMAS HUNG.[ARIAE] 
(Jerzy Szelepcseny arcybiskup Ostrzyhomia, prymas Węgier), por. Juraj Pohronec-Slepčiansky, w: 
strona internetowa Wikipedia: http://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Pohronec-Slep (dostęp z dnia 
31.10.2014).

39   Kačic, „Cantus Catholici” a dobová liturgická, s. 67-82.
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. Funkcjonowanie Cantus Catholici i Cantionale 
Rituale w kolegium pijarów w Podolicu
O stanie muzyki w tym siedemnastowiecznym kolegium dowiadujemy się 

nie tylko z katalogów i kilku zachowanych muzykaliów z utworami wokalno-
-instrumentalnymi. Pewien obraz życia muzycznego podolinieckich pijarów 
przedstawia bowiem pismo powizytacyjne o. Johannesa Chryzostoma a  S. 
Paulo (Salistri) SchP z 1691 roku. Wskazuje on na oddzielenie muzyki od za-
jęć szkolnych i zaniedbanie chorału gregoriańskiego („cantus planus”), który 
był zastępowany muzyką figuralną określaną jako „do słuchania” lub „do tań-
ca” przez co „lud nie chodzi do kościoła”. Wizytator wskazuje, aby polepszyć 
naukę chorału40 oraz zaangażowanie pedagogów oraz uczniów w  muzyczną 
stronę obrzędów. W piśmie pada ciekawe sformułowanie „cantus Polonicus et 
Hungaricus, quo communiter utuntur in Ecclesia”41. „Cantus Polonicus” ozna-
czało, że w  Podolińcu na pewno śpiewano po polsku. Natomiast „[Cantus] 
Hungaricus” oznaczał język ludu zamieszkującego Spisz, czyli ówczesnych 
Słowaków42.

W  wymienionym inwentarzu (Regestrum hoc scriptum z  1691 r.) padają 
wyrażenia potwierdzające praktykę śpiewu w języku polskim: „Kolenda a 6” 
„Cantillenae duae Polonicae MK” oraz „Piesni Adwentowe. in ysde[m] libris 
omnium Santoru, aliae[que] Colendae”43. Natomiast pieśni „Cantus Hunga-
ricus” znajdowały się w Cantionale Rituale M. Hausenki, a przede wszystkim 
w Cantus Catholici. Ten ostatni, a pochodzący z Biblioteki Kolegium Podoli-
nieckiego (Bibliotecae Domus Podoliniesis), zachowany egzemplarz, niechyb-
nie stanowił podstawę repertuaru pieśni słowackich tamtejszych uczniów pi-
jarskiej szkoły jak i ich nauczycieli-zakonników.

Badania repertuaru Cantus Catholici oraz polskich kancjonałów pozwalają 
zauważyć wzajemne wpływy i przenikanie pieśni polskich, słowackich i cze-
skich44. Przytoczone poniżej tytuły śpiewów znajdujących się w kancjonałach 
polskich i ich odpowiedników słowackich wskazują obrazowo na wzmianko-
wany tutaj proces45.

40   Jak już wspomniano, w podolinieckim inwentarzu z 1691 r. odnotowano trzy księgi liturgicz-
ne: Antiphonarium, Graduale et Psalterium.

41   Kačic, Hudba a hudobníci piaristického, s. 84. Autor artykułu przytacza całe pismo wizytatora 
w języku łacińskim na s. 96-98.

42   Podoliniec, będący własnością Korony Polskiej, był jednym z miast Spiszu, który należał do 
Królestwa Węgier. Jego obszar północny nazywano „Górne Węgry”, w przeciwieństwie do „Dolnych 
Węgier”, które zamieszkiwali Madziarzy.

43   Kačic, Inventárny zoznam, ss. 134, 137.
44  P. Ruščin,  Súvislosti posiej a  slovenskej duchownej piesne v 17 storočí, „Slovenská hudba” 

(2001), n. 4, s. 425-442.
45   Tamże, ss. 429, 430, 431, 434, 435, 436. Oznaczenie skrótów śpiewników polskich: Artomiusz 

1601 = Artomius Piotr: Kancyonal to iest Pieśni chrześcijańskie, ku chwale Boga w Troycy jednego y 
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Polskie śpiewniki: Tytuł pieśni Śpiewnik Cantus Catholici 1655
Artomiusz 1601: Pozegnay nas Boże Požehnag nás Bože
Artomiusz 1601: Rozmyślajmy dżiś Rozmýsslegmež dnes
Artomiusz 1601, Brzeg 1670: Pan ogniem 
swoiey światłości

Buh ohnem Svaté swetlosti

Artomiusz 1601, Brzeg 1670: Uslyss proś-
by moie Boželitosciwy

Uslyss prozby moge Bože lýtostiwý

Gdańsk 1636: Jezu Christe wiecznie żywy melodia do: Ave marisstella
Artomiusz 1620: Będę Cię wielbił moi 
Panie
Brzeg 1670: Będę cie wielbił moy Pánie
St. G.: Będę Cię wielbił mój Panie

melodia do: Ave mundi spes Maria

Brzeg 1670: Obronca uciśnionych Obrance unawených

Nieoznaczone dokładnie, a odnotowane jedynie w inwentarzu podolinieckim-
Cantionale46 jest prawdopodobnie wspomnianym Cantionale Rituale autorstwa o. 
M. Hausenki, który działał w Prievidzy47. O wzajemnych kontaktach pomiędzy 
tym klasztorem, a kolegium podolinieckim świadczą chociażby nazwiska twórców 
występujące w inwentarzach z Podolińca i Prievidzy (Invenatarium Chori A[nn]o 
D[omi]ni 1690)48, np. Marcin Mielczewski, czy pijar o. Damian Stachowicz SchP49. 
Obecność polskich kompozytorów nie powinna dziwić, gdyż klasztor w Prievidzy 
powstały ponad 20 lat później od założonego w 1642 r. kolegium w Podolińcu 
był na początku jego fi lią. Musiały więc istnieć bliskie kontakty pomiędzy tymi 
ośrodkami, chociażby poprzez o. Gabriela Sczawnickiego od św. Anioła Stróża 
pociesze wiernych iego…, Toruń 1601; Artomiusz 1620 = Kancyonal to iest Pieśni chrześcijańskie…, 
Toruń 1620; Brzeg 1670 = Pieśni co Przednieysze z Kancyonała wielkiego Torunskiego… Tym są przy-
dátne 33 Psylmy Janá Kochánowskiego… w Brzegu… 1670, Brzeg 1670; St.G. = [Kancjonał wielogło-
sowy bez tytułu, I poł. XVIII w.], Biblioteka Klasztoru Panien Benedyktynek w Staniątkach, sygn. 
St. G.

46   Kačic, Inventárny zoznam, s. 135.
47   Zob. Fot. 11. Cantionale Rituale z inskrypcją Bibliotecae Prividiensis Scholarum Piarum.
48   J. Kal inayová, Inventárny zoznam hudobnín a hudobných nástrojov piaristického klàštora v 

Prievidzi z rokov 1690-1693, w: Kal inayová i   in. (red.), Hudobné inventáre, s. 80-103.
49  P. Damianus [Jan] Stachowicz a  Sanctissima Trinitate SchP (*23.06.1657 Sokołów [dawna 

diecezja przemyska], †27.11.1699 Łowicz). Do zakonu pijarów wstąpił w Rzeszowie (1674) i przy-
brał imię zakonne Damian od Trójcy Przenajświętszej (Damianus a Sanctissima Trinitate SchP). 
9.06.1675 r. przyjął habit. Kształcił się w zakresie poetyki, retoryki, muzyki. 6.08.1675 r. przybył 
do Podolińca, gdzie nauczał poezji i  retoryki. Od 1678 r. przebywał w  Prievidzy, gdzie kształcił 
się w zakresie fi lozofi i i teologii. W tych dwóch klasztorach zajmował się muzyką, na co wskazuje 
duża liczba jego kompozycji, wzmiankowana w tamtejszych zachowanych inwentarzach muzyka-
liów, Stachowicz Damian, w: Encyklopedia Muzyki, A. Chodkowski (red.), Warszawa 2001, s. 832; 
A. Pata las, T. Jas iński, Stachowicz Damian, w: E. Dziębowska(red.), Encyklopedia Muzyczna 
PWM, t. sm-ś, Kraków 2007, s. 62; A. Ż órawska-Witkowska, Stachowicz Damian, w: Die Musik 
in Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe, Personenteil, t. 15, kol. 1257-1259; M. 
Jochymczyk, PIETAS & MUSICA. Damian Stachowicz SchP. Życie i twórczość w kontekście epoki, 
Kraków 2009, s. 14-25. 
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(P. Gabriel a S. Angelo Custode SchP), który prawdopodobnie kopiował lub do-
starczał nuty dla klasztoru w Prievidzy50. Również kancjonały mogły być również 
w ten sposób wzajemnie udostępniane.

Niniejsze krótkie omówienie śpiewnika Cantus Catholici, którego jeden z  eg-
zemplarzy drukowanych w 1655 roku należał do księgozbioru biblioteki klaszto-
ru pijarów w Podolińcu, pozwala poszerzyć wiadomości o życiu muzycznym tego 
ośrodka. Zakon pijarów, którego charyzmatem było prowadzenie bezpłatnych szkół 
podstawowych, wpisuje się w ówczesną praktykę wykorzystywania śpiewów w ję-
zykach narodowych podczas nabożeństw. Specyfi ka geopolitycznego położenia 
Podolińcasprzyjała mieszaniu kościelnego repertuaru pieśniowego polskiego i sło-
wackiego.

Szczegółowe badania Cantus Catholici można poszerzyć o porównanie go z re-
pertuarem pochodzącym ze śpiewników polskich51, jak i kancjonałów innych naro-
dów, szczególnie z XVII i XVIII wieku. Niewątpliwie pozwoliłoby to zaobserwować 
bliżej zjawisko przenikania się i oddziaływania kultury muzycznej w dziedzinie pie-
śni kościelnej.

50   O. Gabriel przebywał w Podolińcu w latach 1672-1673, 1677-1678, 1691-1692. Sporządził tam 
pierwszą część inwentarza Regestrum hoc scriptum | pariter et res reuisae | Anno 1691. | Sub Patre 
Gabriele A S[ancto Angelo Custode]... . W Prievidzy działała prawdopodobnie 1679–1690 i od 1693. 
Tamtejszy inwentarz z 1690 r. (Invenatarium Chori A[nn]o D[omi]ni 1690) odnotowuje jego dwie 
kompozycje, Kačic, Hudba a hudobníci piaristického, s. 89-90, 98-99; Tenże, Inventárny zoznam, s. 
104-137; Kal inayová, Inventárny zoznam hudobnín, s. 80-103.

51   Pod uwagę można wziąć na przykład liczne zachowane rękopiśmienne kancjonały klasztorne 
jak i śpiewniki drukowane z XVII i XVIII wieku, zob. S. Dąbek, Wielogłosowy repertuar kancjona-
łów staniąteckich (XVI-XVIII w.), Lublin 1997; T. Kasprzyk, Polskie pieśni wielogłosowe w kancjo-
nale PP. Benedyktynek sandomierskich z 1721 Lublin 1982 (mps pracy mgagist. w Arch.. KUL); P. 
Tar l iński, Katolicka pieśń kościelna w języku polskim w pierwszej połowie XVII wieku, w: Kačic 
(red.), Cantus Catholici, s. 97-114.
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HYMNBOOK CANTUS CATHOLICI
FROM THE MONASTERY OF PODOLINIEC 

Summary

Th e Slovak-Latin Cantus Catholici hymnbook was an important means of Ca-
tholic renewal in Slovakia. Th is 17th-century printed book, of which only two co-
pies are now extant, is a source of valuable information for diff erent fi elds of study. 
Up to now, research has concentrated mainly on the hymnological and liturgical 
aspects of the hymnbook. Our aim is to present a broader interdisciplinary view of 
Cantus Catholici by joining the diff erent approaches of musicology, slavistics and 
Neo-Latin philology. Being a bilingual publication, the hymnbook provides a rich 
source for the study of Latin-vernacular relations. Another particularly interesting 
aspect of the hymnbook is the way in which it aff ected the paraliturgical chant tra-
dition of the Byzantine-Slavonic church in Eastern Slovakia.

Key words: Cantus Catholici, Cantionale, Benedikt Sőlőši SJ, Nicolaus Hausen-
ka SchP, paraliturgical hymns, piarists, Podoliniec.

Słowa kluczowe: Cantus Catholici, kancjonał, Benedykt Sőlőši SJ, Mikołaj Hau-
senka SchP, hymn paraliturgiczny, pijarzy, Podoliniec.
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Fot. 1. Karta tytułowa Cantus Catholici z 1655 roku z inskrypcją Domus Podolinensis-
Schol. [arum] Piarum Bibliotheca Domus Podolin Schol: [arum] Piar[um]52.

52 Przedruk z artykułu L. Kačica, Hudba a hudobníci piaristického kláštora w Podolínci, s. 105.
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Fot. 2. Karta tytułowa Cantus Catholici z 1700 roku53. 

53 Fotografi a ze strony internetowej Digitálnaknižnica a digitálnyarchív, w: http://dikda.eu/
nabozenske-spevniky (dostęp z dnia 30.10.2014).
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Fot. 3. Cantus Catholici z 1700 roku, spis treści.
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Fot. 4. Cantus Catholici z 1700 roku, spis treści, cd.
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Fot. 5. Cantus Catholici z 1700 roku, register tytułów.
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Fot. 6. Cantus Catholici z 1700 roku, register tytułów, cd.
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Fot. 7. Cantus Catholici z 1700 roku, register tytułów, cd.
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Fot. 8. Cantus Catholici z 1700 roku, register tytułów, cd.
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Fot. 9. Cantus Catholici z 1700 roku, register tytułów, cd.
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Fot. 10. Cantus Catholici z 1700 roku, register tytułów, cd.
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Fot. 11. P. Nicolaus (Mikulaš) Augustinus Hausenka ab Immaculata Conceptione BMV 
Cantionale Ritualae, karta tytułowa z  inskrypcją Bibliotecae Prividiensis Scholarum Pia-
rum54.

54   Przedruk z artykułów L. Kačica: „Cantus Catholici” a dobová liturgická prax na Slovensku, s. 79; 
Piaristi-hudobníci medzi Čechami, Moravou a Slovenskom v 17. a 18. storočí, s. 25.


