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Ks. Stanisław Garnczarski
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II
KRAKÓWTARNÓW

PIEŚŃ MARYJNA 
W TWÓRCZOŚCI FRANCISZKA WALCZYŃSKIEGO

Obowiązkiem wszystkich prawowiernych chrześcijan-
katolików, jako «Dzieci Maryi» jest czcić i kochać Ją, słu-
żyć Jej wiernie i naśladować Ją gorliwie, jako Matkę Bożą 
i Matkę naszą1.

(Ks. Franciszek Walczyński)

Mottem powyższego opracowania są słowa Ks. Franciszka Walczyńskiego, 
które są potwierdzeniem wielowiekowej pobożności maryjnej, tak charaktery-
stycznej szczególnie dla Kościoła polskiego, a także szczególnej pobożności jego 
samego, którą otaczał Najświętszą Maryję Pannę w swoim kapłańskim życiu. 

„(...) Cześć Maryi wije się jak „złota nić” poprzez dzieje Kościoła. Każda epoka 
na swój sposób wyrażała ścisły związek z Matką Chrystusa”2. Szczególny rozkwit 
kultu maryjnego nastąpił w średniowieczu, zwłaszcza w XII i późniejszych wie-
kach. Tematykę twórczości muzycznej poświęconej Matce Bożej w  sposób wy-
czerpujący podjął w swoim artykule K. Mrowiec3. Epoka baroku cechowała się 
także dużą maryjnością, ponadto znalazła nowe formy Jej kultu, jak: koronacje 
obrazów czy fi gur Maryi, wzmożony ruch pielgrzymkowy, nowe sanktuaria ma-
ryjne, tzw. kolumny maryjne (wywodzący się z antyku znak wyniesienia władcy). 
Do pogłębienia i rozwoju kultu maryjnego przyczynił się „Ruch maryjny” w XIX 
stuleciu, inspirowany przez zgromadzenia zakonne, ruch misyjny, objawienia ma-
ryjne4. Nowe święta maryjne w kalendarzu liturgicznym stawały się także moty-
wem coraz głębszej pobożności maryjnej. Te wszystkie formy czy przejawy ży-
cia religijnego powodowały, iż wzrastało nieustannie zapotrzebowanie na pieśni 

1  F. Wa l c z y ń s k i, Co mówi Duch Święty o Najśw. Marji Pannie w Piśmie św. starego i nowego 
zakonu?, Pobożne o Matce Bożej rozważania, Tarnów 1932, s. 5.

2  B. N a d o l s k i, Liturgika, t. 2, Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 147.
3  K. M r o w i e c, Kult Matki Bożej w kulturze muzycznej Polski XVI wieku, RTK 29 (1982), z. 2, 

s. 155-167.
4  N a d o l s k i, Liturgika, s. 147.
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o tematyce maryjnej. Nie oznacza to, iż w twórczości kompozytorów brakowało 
utworów poświęconych Matce Bożej. Takich była ogromna liczba5, jednakże były 
to dzieła o wysokim stopniu artyzmu, możliwe do wykonywania przez wykształ-
conych muzyków, posiadających odpowiedni warsztat wykonawczy. Zapotrze-
bowanie zaś rodziło się na pieśni, które mógłby wykonywać lud w świątyniach 
lub amatorskie zespoły śpiewacze. Stąd zapewne tak duża liczba utworów maryj-
nych w twórczości ks. Walczyńskiego. Ks. Walenty Chrobak w krótkim artykule 
o ks. Walczyńskim nazwał go „maryjnym pieśniarzem diecezji tarnowskiej”6. Jest 
to potwierdzenie, iż grupa pieśni maryjnych  w twórczości tego kapłana-kompo-
zytora jest najliczniejsza.

. Sylwetka ks. Franciszka Walczyskiego jako 
kompozytora i autora opracowa

Ks. Franciszek Walczyński, kapłan Diecezji Tarnowskiej, żyjący w  la-
tach1852 -19377, jest swoistym fenomenem na polu muzyki kościelnej swojego 
czasu. Jego zamiłowanie do muzyki, wewnętrzna muzykalność, rozwijane jedy-
nie drogą prywatnych lekcji, nigdy nie ugruntowane systematycznymi studia-
mi muzycznymi, wydały mimo to ogromne owoce. Był autodydaktą, który dla 
poszerzenia swojej wiedzy muzycznej odbywał podróże zagraniczne, m.in. do 
Berlina, Wiednia, Monachium, Pragi czy Ratyzbony8. Tam nawiązywał kontak-
ty z ośrodkami duszpasterskimi, muzycznymi, słuchał wykonywanej w liturgii 
muzyki, śpiewów i  w  ten sposób wyrabiał sobie zdanie na temat właściwego 
spojrzenia na muzykę w  liturgii. Obok działalności popularyzatorskiej, peda-
gogicznej, dyrygenckiej i  społecznej realizował swoją pasję muzyczną w dzie-
dzinie kompozycji oraz opracowań chóralnych. Jego dorobek obejmuje w  tej 
dziedzinie ok. 230 utworów, z  tego ok. 200 to utwory wokalne. Oprócz kilku 
utworów świeckich (Zegar, Żaba oraz Tańce polskie na skrzypce solo Op. 210) 
jest to twórczość religijna. Zawiera twórczość instrumentalną, głównie na or-
gany oraz wokalną. Utwory wokalne pod względem formy można podzielić na 

5  Tematykę tę omawia i poddaje analizie porównawczej z twórczością innych krajów europej-
skich w osobnym artykule: K. M r o w i e c, Polska pieśń maryjna XIX i XX wieku w aspekcie mu-
zycznej tradycji Zachodu i Wschodu, w: J. Wojtkowski, S.C. Napiórkowski (red.), Nosicielka Ducha. 
Pneumatofora, Materiały z  Kongresu Mariologicznego na Jasnej Górze w  dniach 18-23 sierpnia 
1996, Lublin 1998.

6  W. C h r o b a k, Pieśniarz maryjny diecezji tarnowskiej, „Currenda” 107 (1957), n. 5, s. 328-
329.

7  S. G a r n c z a r s k i, Ks. Franciszek Walczyński – tarnowski kompozytor muzyki religijnej, „Tar-
nowskie Studia Teologiczne” 21 (2002), n. 1-2, s. 331-332.

8   W.  O r z e c h,  Działalność kościelno-muzyczna ks. Infułata Franciszka Walczyńskiego, „Chór 
parafi alny” (1938), s. 5.
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dwie zasadnicze grupy, mianowicie: pieśni jednogłosowe z towarzyszeniem or-
ganowym oraz utwory opracowane wielogłosowo na chór a cappella. Natomiast 
wg kryterium tematycznego można wyróżnić pieśni: eucharystyczne, ku czci 
Najśw. Serca Pana Jezusa, Chrystusa Króla, ku czci Duszy Chrystusowej, mszal-
ne, maryjne oraz ku czci świętych: św. Józefa, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
św. Augustyna, św. Jadwigi Śląskiej, św. Stanisława Biskupa i Męczennika, św. 
Antoniego, św. Stanisława Kostki, bł. Joanny d’Arc, wówczas bł. Kingi (dzisiaj 
jest świętą) oraz kolędy. 

. Twórczo maryjna Ks. Walczyskiego

Całość twórczości maryjnej ks. Franciszka Walczyńskiego można podzielić ge-
neralnie na: śpiewy jednogłosowe oraz kompozycje chóralne. W obu wymienio-
nych grupach da się dostrzec śpiewy w języku łacińskim lub polskim, wzorujące 
się na chorale gregoriańskim lub nie nawiązujące do niego, przyporządkowane 
określonym świętom i uroczystościom lub ujmujące tematykę maryjną w sposób 
ogólny.  

.. Śpiewy jednogłosowe
Powyższych śpiewów Walczyński wydał niewiele. Starał się ubogacić je przez 

opracowania wielogłosowe, a przynajmniej dwugłosowe. Te ostatnie cechują się 
prostotą i dzięki temu są łatwe do wykonania przez chóry amatorskie, głównie 
szkolne.

2.1.1. W języku łacińskim
W zbiorze zatytułowanym Ad Mariam, Virginem et Matrem9 znalazły się dwa 

śpiewy maryjne oznaczone opusem 49: O Maria Virgo pia  oraz  Omni die dic Ma-
riae. Ave regina to utwór wydany osobno w roku 193210. Mimo języka łacińskiego, 
śpiewy te swoją melodyką nie nawiązują do chorału gregoriańskiego, czego przy-
kładem może być śpiew pierwszy: O Maria, Virgo pia (Przykł. 1).

9  Ad Mariam, Virginem et Matrem, Cantilenae sacra, No 1, O Maria Virgo pia.; No 2. Omni 
die dic Mariae, Op. 49; No 3, Oremus pro pontifi ce nostro Leone Op. 45, (Partytura wokalna z tow. 
Org. Ad lib.), Liege 1902, „Courrier de St. Gregoire” Suplpl. au „Cour. De S. Greg. (Livraison Juillet 
1902).

10  Ave Regina, Paris 1932.
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Przykł. 1.

2.1.2. W języku polskim
W  tej grupie pieśni maryjnej ks. Walczyńskiego zawarte są głównie pieśni 

przeznaczone dla diecezjalnych sanktuariów maryjnych w Tuchowie, Zawadzie 
i Domosławicach. Dla Tuchowa powstały: „W drodze do Tuchowa” – Do Ciebie, 
Matuchno, „Przed obrazem w Tuchowie” – O, jako piękna i błoga, „Na pożegna-
nie” – Już żegnać Cię musim, Maryjo!11. Tekst do tych trzech pieśni ułożył O. Józef 
Poppi, Redemptorysta12. Dla sanktuarium zawadzkiego ks. Walczyński skompo-
nował „Pieśń do Matki Boskiej Zawadzkiej” – Cudowna Matko!13. Luźny druk za-
wiera opracowanie dwugłosowe, ale z pewnością pieśń ta była wykonywana tak-
że przez całą wspólnotę wiernych jednogłosowo. Dla Pani z Domosławic napisał 
dwie pieśni, jednakże, dostępne autorowi niniejszego opracowania, ich wydanie 

11  Pieśni do Matki Boskiej Tuchowskiej, W. S z o ł d r s k i, Cuda i łaski Matki Boskiej Tuchowskiej 
w XVII i XVIII w., Kraków 1917; Pieśni do Matki Boskiej Tuchowskiej, Cieszyn 1920.

12  Pieśni do Matki Boskiej Tuchowskiej, Szołdrski, Cuda i łaskii, s. 163.
13  Pieśń do Matki Zawadzkiej, Tarnów [b.r.].
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zawiera tylko tekst utworów14. Jako przykład prezentowanych pieśni zostanie po-
niżej zaprezentowana - O, jak jest piękna i błoga (Przykł. 2).

Przykł. 2.

królewskiej

.. Kompozycje chóralne
Powyższa grupa kompozycji ks. Franciszka Walczyńskiego jest bardzo liczna. 

Potwierdza to tezę K. Mrowca, twierdzącego, iż bujny rozwój twórczości chóral-
nej w  XIX stuleciu miał swoje źródło w  likwidacji zawodowych kapel przyko-
ścielnych, w miejsce których wchodziły zespoły śpiewacze złożone z amatorów, 
a nie profesjonalistów15. „Fakt ten pociągnął za sobą, z jednej strony konieczność 

14  [2] pieśni o M. Boskiej Domosławickiej, w: W. Szołdrski, Kościół i łaskawy obraz Najśw. Panny 
w Domosławicach, Włocławek 1926 (bez nut). 

15  K. M r o w i e c, Maryja w muzyce polskiej XIX wieku, w: B. Pylak, Cz. Krakowiak (red.), Niepo-
kalana, Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, Lublin 1988, s. 686.
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tworzenia prostej i łatwej od strony wymogów technicznych literatury chóralnej, 
z drugiej zaś potrzebę uwzględnienia estetyki doby romantyzmu, która stawiała 
na pierwszym miejscu uczucie, głęboką emocjonalność wyrazową i subiektywizm 
przeżywania treści religijnych”16. 

Podobnie, jak przy śpiewach jednogłosowych kryterium podziału tego reper-
tuaru może być język łaciński lub polski, wzorowanie się na chorale gregoriań-
skim lub nie nawiązywanie do niego, przyporządkowanie określonym świętom 
i uroczystościom lub ujmujące tematykę maryjną w sposób ogólny.

2.2.1. W języku łacińskim
Śpiewy wielogłosowe w języku łacińskim zajmują w twórczości ks. Walczyń-

skiego ważne miejsce. Teksty, które wykorzystał zaczerpnął z muzycznej tradycji 
Kościoła katolickiego, głównie spośród tekstów liturgicznych17. O wspomnianej 
wadze śpiewów wielogłosowych łacińskich świadczy liczba ich wydań. Autor do-
liczył się 19 różnych zbiorów powyższych śpiewów. Są one opracowywane gene-
ralnie na trzy lub cztery głosy, w większości mieszane, chociaż zdarzają się też 
opracowania na głosy równe. 

W zbiorze, wydanym w 1900 r., a zawierającym motety na cztery głosy miesza-
ne przeznaczone na Wielki Post, dokładniej na adorację Krzyża, o czym świadczy 
tytuł całego zbioru – Coram Crucifi xo, znajdujemy także utwór maryjny - sekwen-
cję na święto Matki Bożej Bolesnej – Stabat Mater18. Inne opracowanie tej sekwen-
cji, mimo że na taki sam skład – cztery głosy mieszane, znajduje się w zbiorze  
wydanym przez ks. Walczyńskiego w 1909 roku19. W roku 1900 pojawił się także 
zbiór zawierający dwa śpiewy maryjne na trzy głosy równe: O gloriosa virginum 
i Ave mundi spes, Maria20. Tekst pierwszego utworu: O gloriosa virginum Op. 30b 
został zaczerpnięty z hymnu z Laudesów na uroczystość Niepokalanego Poczęcia. 
Został on jeszcze opracowany na cztery głosy mieszane i zamieszczony w zbiorze 
Carmina Sacra ad Mariam Virginem Matremque op. 3221 z  1902 roku. Ku czci 
Matki Bożej Niepokalanie Poczętej ks. Walczyński skomponował jeszcze kilka 
utworów i opracował je wielogłosowo. Są to: Inviolata Op. 50a zawarty w pierw-

16  Tamże.
17  Tamże.
18  Coram Crucifi xo, 1. Adoramus te Christe; 2. Cruz ale benedicta; 3. Crux fi delis; 4. Jesu dulcis 

amor meus; 5. O bone Jesu; 6. Stabat Mater, Sex Motetta quatuor vocum inaequalium, Op. 20, Milano 
1900.

19  In honorem B.V.Mariae, 1/ Stabat Mater; 2/ Regina Coeli; „Ad pedes Crucifi xi”; 3/ Jesu, dulcis 
amor; Ad IV voces in aequales, Op. 93, Liege 1909 „Courrier de S. Gregoire”, Liege (Livraison Janvier 
1909), Suppl. au „Courrier de S. Gregoire”, Liege (Livraison Janvier 1909).

20  1. O gloriosa virginum; 2. Ave mundi spes, Maria; Ad 3 voces aequales; 3. Jesu, dulcis memoria; 
Ad 4 voces inaequales (Partytura wokalna), [Op. 30b] [Liege] 1900 „Courrier de St Gregoire”, Suppl. 
au Cour. de St. Greg. (Livr Juillet 1900).

21  Carmina sacra ad Mariam Virginem Matremque, Op. 32, na 4 głosy mieszane, Ljubljana 1902.
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szej części zbioru z 1903 roku, a zatytułowanej Invocatio B. V. Mariae22 oraz Tota 
pulchra Op. 50b zawarte w  drugiej części zbioru, zatytułowanej Laudatio B. V. 
Mariae23. W  50 rocznicę ogłoszenia dogmatu o  Niepokalanym Poczęciu NMP, 
w 1904 roku, ukazały się dwa zbiory o tej tematyce: Virgini – Matri Immaculatae 
Hymni sacri Op. 6124 oraz zbiór pieśni w języku polskim, o którym będzie mowa 
w dalszej części opracowania.

W roku 1901 ks. Franciszek wydał zbiór Laudes Marianae Op. 2725, w którym 
zawarł kilka śpiewów maryjnych w  trzygłosowym układzie na głosy równe. Są 
to: Omni die, Ave maris Stella, Ave mundi spes, Maria mater gratiae, O gloriosa 
Domina, a także Ave Maria.

Sześć lat później ukazał się zbiorek zatytułowany Flores Mariani26, także dla 
trzech głosów równych, w którym kompozytor zawarł następujące śpiewy: Ave 
Maria, Ave maris Stella, O Sanctissima, Maria, Mater gratiae, Inviolata, Alma Re-
demptoris, Ave Regina, Regina coeli, Salve Regina oraz Sub tuum praesidium.

W cytowanym już zbiorze z 1909 roku - In honorem B. V. Mariae27 zawarte 
jest ciekawe opracowanie antyfony maryjnej Regina Coeli Op. 93 na cztery głosy 
mieszane (Przykł. 3). Kompozytor kształtuje tutaj harmonikę w oparciu o postro-
mantyczne wzorce harmoniki funkcyjnej. W środku niezbyt długiego, jak widać, 
utworu wprowadza radykalną zmianę trybu molowego na durowy (z g-moll na 
G-dur – takty 32-35) poprzedzając ją kilkutaktową modulacją zakończoną akor-
dem D-dur. Generalnie kompozytor zastosował fakturę homofoniczną, z kilkoma 
miejscami, gdzie poszczególne głosy sprawiają wrażenie quasi polifonii.

22  Invocatio B.V. Mariae IV vocum inaequalium, No 1. Inviolata, Op. 50a, Milano (1903) Cal-
cografi a Musica Sacra 1565, Annesso al Periodico Musica Sacra 1903, No 1.

23  Laudatio B.V. Mariae IV vocum inaequalium, No 2 Tota pulchra, Op. 50b, Milano 1903, Cal-
cografi a Musica Sacra 1565, Annesso al. Periodico Musica Sacra 1903, No 2.

24  Virgini-Matri Immaculatae, Hymni sacri IV vocibus in aequalibus canendi, Op. 61 (Partytura), 
Lubljana 1904.

25  Laudes Marianae 3 vocibus aequalibus canendae, Auctore… Op. 27, (Ljubljana) (1901) „Cerkv. 
Glasb.”

26  Flores Mariani, Motets en i honneur de la Ste Vierge, A 3 voix egales, Arras 1907, Procure 
Generale de Musique Religieuse, Suppl. a la Revue Ste Cecile, Juillet-Aout-Septembre 1907.

27  In honorem B.V.Mariae, 1/ Stabat Mater. 2/ Regina Coeli; „Ad pedes Crucifi xi”, 3/ Jesu, dulcis 
amor, Ad IV voces in aequales, Op. 93, Liege 1909; „Courrier de S. Gregoire”, Liege (Livraison Jan-
vier 1909), Suppl. au „Courrier de S. Gregoire”, Liege (Livraison Janvier 1909).
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Przykł. 3.
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Ponieważ ks. Franciszek Walczyński prowadził chór klerycki w Seminarium Du-
chownym, to tworzył także opracowania na głosy męskie. Przykładem jest tu zbiór 
Cantilenae Eucharisticae tribus vocibus canendae Op. 10728, w którym znalazły się 
także śpiewy maryjne - 2 Cantilenae Marianae. Op. 108: Ave Maris stella, Maria Ma-
ter gratiae, Ave mundi spes Maria, opracowane na chór męski a capella. Utwory chó-
ralne na dwa głosy równe z towarzyszeniem harmonium lub organów zawiera zbiór 
wydany w 1912 roku - Cantilenae Sacrae29. Oprócz śpiewów eucharystycznych autor 
umieścił w nim dwa utwory maryjne: Ave Maris stella. Op. 118 C, Maria, Mater 
gratiae. Op. 118 D. W następnym roku ukazał się zbiór pieśni chóralnych Op. 12530, 
zawierający dwa utwory do Najśw. Serca Pana Jezusa i dwa maryjne. Te ostatnie to: 
O Virgo pulcherrima. Op. 125C, Ave mundi spes Maria. Op. 125D, w opracowaniu 
na dwa głosy równe z towarzyszeniem organów lub harmonium.

Z roku 1930 posiadamy dwa zbiory utworów chóralnych o charakterze ma-
ryjnym, mianowicie Flores Mariani. Cantiones in honorem B. Mariae Virginis31 
oraz Cantiones Sacrae32. Do pierwszego zbioru autorowi powyższego opracowania 
nie udało się dotrzeć, natomiast drugi zbiór zawiera dwa utwory maryjne: Salve 
Regina i Regina Coeli. Są one opracowane na dwa głosy równe. Kilka lat później, 
w roku 1934 ukazał się w Paryżu zbiór utworów maryjnych na 4 głosy lub na chór 
unisono. Zawiera: O Maria, mater pia; Maria, Mater gratiae; Virgo clemens; O Ma-
ria, Mater pia; Imperatrix Angelorum; O Virgo pulcherrima!33. Ostatnim zbiorem, 
w którym znalazł się utwór maryjny był ten z roku 1935, a oprócz innych utworów 
zawierał: Ave mundi spes, Maria34, na 4 głosy mieszane lub dwa głosy równe.

28  Cantilenae Eucharisticae tribus vocibus canendae, Op. 107, A. Adoro Te  devote; B. Panis Angeli-
cus; - 2 Cantilenae Marianae, Op. 108, A. Ave Maris stella; B. Maria Mater gratiae; C. Ave mundi spes 
Maria, [Na chór męski a capp. Partytura], Liege 1910, „Cour. de St Greg.” Suppl. au Cour de St Greg, 
De Liege, Livr. Janvier 1910.

29  Cantilenae Sacrae, Ad 2 voces aequales cum harmonio vel organo, 1. O salutaris Hostia, Op. 
118 A; 2. Tantum ergo, Op. 118 B; 3. Ave Maris stella. Op. 118 C; 4. Maria, Mater gratiae, Op. 118 D, 
[Partytura wokalna z tow. Fisharm. Lub org.], Liege 1912, „Courrier de ST Gregoire”, Suppl. au Cour. 
de St Greg, [Livr. Octobre 1912].

30  1 O Cor Jesu, fons amoris, Op. 125A; 2. Cor Jesu melle dulcius, Op. 125B; 3. O Virgo pulcher-
rima, Op. 125C; 4. Ave mundi spes Maria, Op. 125D, A 2 voix egales,  [Partytura wokalna z  tow. 
Org. lub fi sharm.], Liege 1913, „Courrier de ST. Gregoire” 221, Suppl. au Cour. de St. Greg, [Livr. 
Sept.-Oct. 1913].

31  Flores Mariani, Cantiones in honorem B. Mariae Virginis ad 3 voces aequales composuit… Paris 
(b.r. – ok. 1930), Procure Generale de Musique.

32  Cantiones Sacrae ad duas voces aequales (organo comitante quas collegit H. Delepine), Paris 
1930.

33  O Maria, mater pia; Maria, Mater gratiae; Virgo clemens; O Maria, Mater pia; Imperatrix An-
gelorum; O Virgo pulcherrima! – wszystkie á 4 voix ou pour choeur á l’unisson,  Paris 1934.

34  Ave mundi spes, Maria, A 4 voix mixtes ou a 2 voix egales – [G.P. da Palestrina: Desu, Rex Ad-
mirabilis, A 3 voix d’hommes, Albert Alain: Tantum ergo, A 3 voix egales – Georges Renard: Je suis 
la voix, la Verita, la Vie. Cantique a l’unisson avec refrain a 2 voix egales et accompagnement d’orgue, 
Paroles d-u P.E.J. – P. Martini: Tristis es anima mea, Motet a 3 voix egales pour le temps de la Passion, 
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2.2.2. W języku polskim
W języku ojczystym ks. Walczyński skomponował także wiele utworów maryj-

nych przeznaczonych na chór. Było to odbiciem ogólnej tendencji, według której 
utwory chóralne z  polskimi tekstami rozpowszechniły się w  2. poł. XIX wieku 
i później. Wykorzystywano w nich teksty będące parafrazami modlitw maryjnych, 
czy oryginalnymi tekstami poetyckimi. „Z czasem zaczęto także opracowywać na 
chór a cappella znane powszechnie pieśni maryjne, śpiewane jednogłosowo przez 
lud polski. Jeśli chodzi o stronę muzyczną omawianych kompozycji, to były one 
utrzymane w prostej, akordowej fakturze, którą charakteryzowała – w zależności 
od talentu kompozytora – mniej lub bardziej bogata treść harmoniczna”35.

W roku 1904 Ks. Franciszek Walczyński wydał zbiór XII pieśni do Najśw. Ma-
ryi Panny ułożonych na cztery głosy mieszane, zawierający następujące utwory: 
Bądź pozdrowiona Panno nieskalana; Bogarodzico, przeczysta Panno; Bogarodzico, 
Tyś świadkiem mej doli; Bolesna Matko; Królowo Polska; Maryo, Bogarodzico; Naj-
świętsza Panno; Nie opuszczaj nas; O prześliczna Panienko; O wielka Matko; Perło 
droga, cna Panienko; Witaj Jutrzenko36. W tym samym roku ukazał się zbiór Pieśni 
do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej37 Op. 72, opracowany na dwa 
głosy. Okazją była 50 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Są 
tu takie pieśni, jak: Ciebie na wieki; Gwiazdo jasności; Matko niebieskiego Pana; 
Między gwiazdami; Prześliczna Panno; Ty, któraś pięknie dni swoje skończyła; Wi-
taj! Święta i poczęta niepokalanie; W pierwszym momencie; Wzmocnij usta twoje; 
Zawitaj Córko; Ziemia ożyła oraz Dobra noc Ci, Pani świata.

Nieduży zbiorek pieśni „Gwiazdo jasności”38 został wydany w Poznaniu w 1925 
roku jako Op 147 C. Zawiera dwanaście krótkich pieśni opracowanych na trzy równe 
głosy. Co ciekawe, okładka jest drukowana, natomiast same pieśni napisanie ręcz-
nie zostały tylko skopiowane. Zbiór zawiera następujące utwory: Cześć Maryi, cześć 
i chwała; Ciebie na wieki wychwalać będziemy; Gwiazdo Jasności; Matko Pomocy Nie-
ustającej; Panie, w ofi erze Tobie; Biedny, kto Ciebie; Idźmy, tulmy się; O Maryo, na 
głos sługi; O Maryo, Matko Boga; Panno święta, my sieroty; Prześliczna Panno; Perło 
droga, cna Panienko. Ks. Franciszek Walczyński skomponował i opracował na głosy 
wiele pieśni maryjnych związanych z miesiącem majem oraz nowym świętem, wpro-
wadzonym przez papieża Benedykta XV w roku 1920 na prośbę Episkopatu Polski, 
a mianowicie świętem NMP Królowej Polski. Święto to zostało ustalone na dzień 3 

Partytura, Paris 1935], Suppl. a la Revue Sainte-Cecile, Janvier 1935.
35  Mrowiec, Niepokalana, s. 687.
36  XII pieśni do Najśw. Maryi Panny na cztery głosy mieszane, Op. 46, Tarnów 1904.
37  Pieśni do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej na dwa równe głosy ułożył... ,Op. 

72, Tarnów 1904,  (Na pamiątkę 50-letniej rocznicy ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny (1854-1904).

38  Gwiazdo Jasności, 12 pieśni ku czci Najświętszej Maryi Panny na chór trzygłosowy, Op. 147 C, 
Poznań 1925.
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maja. Odnośnie do maryjnego charakteru miesiąca maja oraz w związku z rozpo-
wszechnieniem w Polsce nabożeństwa majowego39 ks. Walczyński wydał w Poznaniu 
w 1925 roku zbiór „Już majowe świecą zorze” Op. 147 A40. Zawarł w nim następujące 
śpiewy opracowane na trzy głosy równe: Chwalcie łąki; Huczą góry; Maj przeminie; 
Zawitał dla nas; Kwitną łąki; O Maryo, rajski kwiecie; Płonie niebo; Już się zbliżył mie-
siąc maj; O Maryo, wieść wesoła; Dzień majowy; Już majowe świecą zorze i Słowiczki 
już śpiewają. Natomiast pieśni związane ze świętem trzeciego maja zawiera  zbiór 
„Królowo Polska” wydany także w Poznaniu w 1925 roku, opatrzony Op. 147B. Są to 
następujące pieśni opracowane na trzy głosy równe: Królowo Polska od Boga obrana; 
Królowo Polska! do Ciebie wołamy; Królowo Polski, dzisiaj naród cały; Bądź pozdrowio-
na Panienko Maryo; Bądź pozdrowiona, o Niepokalana; Bogarodzico; Matko Bolesna; 
Najświętsza Panno; Ranna Jutrzenko; Maryo Bogarodzico; Maryo, Niebios Królowo 
oraz Witaj Jutrzenko. Do tego dorobku doszły jeszcze dwie pieśni. Pierwsza wydana 
w Tarnowie w 1928 roku – Boga-Rodzico Dziewico41 Op. 183 na czterogłosowy chór 
męski, do słów Juliusza Słowackiego (Przykł. 4) oraz druga – Modlitwa za Ojczynę42 
Op. 175, wydana także w Tarnowie w roku 1931, opracowana na czterogłosowy chór 
męski, do tekstu XVI-wiecznego, jak wskazuje notka przy autorze utworu.

Przykł. 4.

39  W maju 1849 roku w kościele mariackim w Krakowie odbyło się pierwsze nabożeństwo majo-
we, K. M r o w i e c, Liturgia i muzyka u Księży Misjonarzy w Polsce (1651-1939), „Nasza Przeszłość” 
13 (1961), s. 188-190.

40  Już majowe świecą zorze, 12 pieśni majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny na chór trzy-
głosowy, Op. 147 A, Poznań 1925.

41  Na Święto Trzeciego Maja – Hymn ku czci Boga-Rodzicy Dziewicy Królowej Korony Polskiej na 
chór męski, Op. 183, Tarnów 1928.

42  Na Święto Trzeciego Maja. Modlitwa za Ojczyznę na chór męski, Op. 175, Tarnów 1931.
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Utwory maryjne nie związane z konkretnym świętem Ks. Franciszek zamieścił 
w wydanym w 1925 roku w Poznaniu zbiorze „Nie opuszczaj nas”43 Op. 147 D. Są 
tu następujące pieśni opracowane na trzy głosy równe: O Maryo najwdzięczniej-
sza; Dnia każdego; Już od rana; Nie opuszczaj nas; O prześliczna Panienko; Pamię-
taj, o Panno święta; Serdeczna Matko; Witaj Gwiazdo; Witaj święta; Witaj Pani; 
Zawitaj Matko; Zdrowaś Maryo.

Ostatnim najprawdopodobniej zeszytem z pieśniami maryjnymi ks. Walczyń-
skiego jest zbiór zatytułowany „Dwanaście pieśni ku czci Najświętszej Maryi Pan-
ny na chór trzygłosowy”44 Op. 223, wydany rok przed śmiercią autora w 1936. 
Zawarł w nim następujące pieśni: Honor Maryja; Ciebie na wieki; Dnia każdego; 

43  Nie opuszczaj nas, Dwanaście pieśni ku czci Najść. Maryi Panny na chór trzygłosowy, Op. 147 
D, Poznań 1925.

44  Dwanaście pieśni ku czci NMP na chór 4-głosowy, Op. 223, Tarnów 1936.
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O Dziewico; O Marjo najwdzięczniejsza; Panno przeczysta; Siedem radości; Witaj 
Marjo; Prześliczna Panno; Z Tobą się cieszymy oraz Zdrowaś Marjo, boleści pełna. 

Podsumowując trzeba stwierdzić, iż dorobek kompozytorski oraz opracowań 
chóralnych pieśni maryjnej ks. Franciszka Walczyńskiego jest ogromny. Jego 
zasługą jest poszerzenie skarbca pieśni ludowych. Jeśli chodzi o  teksty, to czę-
ściej nawiązywał do tekstów popularnych pieśni, przekazanych drogą tradycji, 
aniżeli korzystał z nowej twórczości. Muzyczna wartość twórcza ks. Franciszka 
Walczyńskiego nie powinna być kwestionowana. Jego postawa kompozytorska 
przechodziła pewną ewolucję. Polegała na odejściu przez kompozytora od zasady 
stosowania ścisłej diatoniki w  harmonice, charakterystycznej dla cecylianistów, 
a wprowadzeniu do niej elementów stylu neoromantycznego45.

Czytając kazania ks. Franciszka Walczyńskiego, których wydał kilka tomów, 
można śmiało stwierdzić, iż zacytowany na początku artykułu fragment jednego 
z nich, był przez samego autora realizowany w życiu oraz jego twórczości.

45  K. M r o w i e c, Polska pieśń kościelna w opracowaniu kompozytorów XIX wieku, Lublin 1964, 
s. 98.




