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ŚPIEWY PROCESJI WIELKANOCNEJ PRZED SUMĄ 
ZACHOWANE W GRADUAŁACH PIOTRKOWSKICH1

Procesja wielkanocna przed sumą dotąd nie doczekała się pełnego muzyko-
logicznego opracowania w  języku polskim. Wprawdzie zajął się nią T. Miazga 
w 1979 r., ale jego dzieło ukazało się wyłącznie w języku niemieckim i oparte zo-
stało głównie na przekazach rękopiśmiennych. Natomiast autor nie uwzględnił 
w nim druków polskich, które nas szczególnie interesują, a mianowicie graduałów 
piotrkowskich2. Właśnie te graduały wydane w Krakowie w drukarni Andrzeja 
Piotrkowczyka stanowić będą podstawowe źródła, na których oprzemy nasze 
badania. Wspomniane kodeksy ukazały się kolejno w latach: 1600 (GP1)3, 1614 
(GP2)4, 1629 (GP3)5 i 1651 (GP4)6. Są one jednymi z pierwszych zreformowanych 
ksiąg wydanych w Polsce po Soborze Trydenckim. Źródła te porównamy z wyda-
ną w 1591 r. agendą H. Powodowskiego7 (AP) oraz z innym drukami piotrkow-
skimi: procesjonałem z 1621 r.8 (P) oraz rytuałem z 1631 r.9 (R). Z uwagi na kra-
kowskie pochodzenie ksiąg drukowanych, odniesiemy się też do powstałych tam 

1  Artykuł jest streszczeniem pracy magisterskiej pod tym samym tytułem, napisanej na semina-
rium naukowym w Katedrze Chorału Gregoriańskiego (dziś Katedra Monodii Liturgicznej) Insty-
tutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1993 r. prowadzonym przez ks. prof. dr. 
hab. Ireneusza Pawlaka. Literaturę naukową uzupełniono o niektóre pozycje, jakie ukazały się już po 
napisaniu pracy.

2  T. Miazga, Die Gesänge zur Osterprozession in der handschrift lichen Űberlieferungen vom 10. 
bis zum 19. Jahrhundert, Graz 1979.

3  Graduale Romanum, Cracoviae 1600, Bibl. Seminarium Duchownego w Tarnowie, sygn. 6444.
4  Graduale Romanum, Cracoviae 1614, Bibl. Bernardynów Krakowskich, sygn. XVII-P 442.
5  Graduale Romanum, Cracoviae 1629, Biblioteka Jagiellońska, sygn. 311397 IV St. Dr.
6  Graduale Romanum, Cracoviae 1651, Bibl. KUL, sygn. XVII 1400.
7  Agenda seu ritus sacramentorum ecclesiasticum, Cracoviae 1591, Bibl. KUL, sygn. XVI 1826.
8  Processionale, Cracoviae 1621, Bibl. Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, 

sygn. 8259.
9  Rituale Sacramentorum, Cracoviae 1631, Bibl. Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego 

w Lublinie, sygn. 8254.
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zabytków rękopiśmiennych: graduału z XV w. (ms. 45)10 i graduału fundacji Jana 
Olbrachta z 1506 r.11 (GO). Aby w pełni prześledzić dzieje procesji wielkanocnej aż 
do Soboru Watykańskiego II, sięgnęliśmy także do druków XX-wiecznych, a mia-
nowicie kancjonałów: J. Surzyńskiego12, W. Gieburowskiego13 i G. Mizgalskiego14. 
Ta dość szeroka podstawa źródłowa pozwoli przynajmniej w części odpowiedzieć 
na nurtujące nas pytania: czy w badanych drukach zostały uwzględnione tradycje 
polskie związane z rytem i śpiewami procesji wielkanocnej? Na ile zrealizowano 
w nich potrydencką reformę liturgii? Czy XVII-wieczne druki polskie odzwier-
ciedlają założenia estetyczne epoki renesansu?

Studia nad tymi zagadnieniami podejmiemy w następującym porządku: dzieje 
i  rozwój procesji wielkanocnej przed sumą, ryt i  teksty śpiewów procesyjnych, 
zastosowane melodie.

. Zarys dziejów procesji wielkanocnej

Historia tego obrzędu wymaga omówienia początków i rozwoju procesji naj-
pierw na terenie Europy. To pozwoli nam umieścić procesję przed sumą w tradycji 
polskiej, którą przedstawimy w dwóch etapach: przed i po Soborze Trydenckim.

.. Geneza i rozwój procesji
Procesja, od łacińskiego słowa procedere, oznacza uroczysty pochód religijny 

połączony zazwyczaj ze śpiewami15. Pochód ten, mający głównie charakter bła-
galny, czasami też dziękczynny, odbywa się pod przewodnictwem duchowień-
stwa i zmierza z jednego miejsca świętego do drugiego w określonym porządku16. 
Procesje były już znane w czasach starożytnych. Często wspomina o nich Stary 
Testament17. Kościół zaczął urządzać procesje do grobów męczenników, a  tak-
że procesje pogrzebowe. W IV w. wprowadzono procesje do miejsc związanych 
z męczeństwem, a także organizowano procesje przy przenoszeniu relikwii. W ten 
sposób utworzyły się jednocześnie tzw. stationes, czyli „przystanki”, podczas któ-

10  Graduale (ok. 1415), Archiwum Kapitulne, Kraków sygn. ms. 45.
11  Graduale, 1506, Archiwum Kapitulne, Kraków, sygn. ms. 42, 43, 44.
12  Cantionale ecclesiaticum, Posnaniae 1914.
13  Cantionale ecclesiaticum, Katowice 1933.
14  Kancjonał kościelny, Poznań 1952.
15  Por. Procesja, w: G. Mizgalski  (red.), Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej, Poznań 1959, 

s. 391.
16  A.G. Mart imort , L’ Église en Priére. Introduction à la liturgie. Paris 1965, s. 649-650. Te po-

chody, które odbywają się wyłącznie z udziałem duchowieństwa oraz ewentualnie szeroko rozumia-
nej asysty, a także wewnątrz kościoła, nie są w ścisłym znaczeniu procesjami. Należą do nich np. 
procesja na wejście czy do Komunii św. w liturgii mszalnej. Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po 
Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2001, s. 331.

17  Por. P. S czaniecki , Służba Boża w dawnej Polsce, t. 1, Poznań 1961, s. 36.
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rych odprawiano nabożeństwo18. Z czasem zaczęto urządzać procesje z różnych 
okazji, np. fundowania kościołów czy klasztorów, podczas panującej zarazy, woj-
ny, dla uproszenia pogody itp. Prawdopodobnie wśród takich pochodów zrodziła 
się także procesja wielkanocna, która dała początek średniowiecznym procesjom 
niedzielnym, odprawianym przed sumą19. Każda bowiem niedziela zawsze była 
traktowana jako powtórzenie misterium paschalnego i Niedzieli Wielkanocnej20. 
W zapisach rękopiśmiennych takich ksiąg, jak mszały i graduały, obrzęd proce-
sji niedzielnej umieszczano przed Mszą św.21 W VIII w. w środowiskach zakon-
nych pojawił się zwyczaj tzw. aspersji, czyli pokropienia22. Polegał on na tym, że 
przed główną mszą niedzielną (sumą) święcono wodę i  skrapiano nią poszcze-
gólne miejsca klasztoru. Tym samym utworzyła się procesja, która wpłynęła na 
kształt późniejszej procesji niedzielnej23. W IX w. przy parafi ach wykształciła się 
druga tradycja tego samego obrzędu. Do dotychczasowych składników procesji 
dołączono wspomnienie chrztu i Wielkanocy, eliminując jednocześnie pierwot-
ny sens oczyszczający i pokutny24. To przypomnienie dokonywało się najuroczy-
ściej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego25. W ten sposób obrzęd aspersji 
został włączony w procesje niedzielne i w procesję wielkanocną. Wszystkie one 
rozpoczynały się od pokropienia wodą święconą ze śpiewem Asperges me, z tym 
że w okresie wielkanocnym tę antyfonę zastępowano inną: Vidi aquam26. T. Mia-
zga zauważa, że w procesji wielkanocnej już od średniowiecza istniała tylko jedna 
grupa śpiewów: Cum Rex gloriae, Salve festa dies, Sedit Angelus27. Była to pierwsza 
i właściwa procesja, nazwana z czasem „procesją wielkanocną przed sumą”, w od-
różnieniu od procesji rezurekcyjnej, która prawdopodobnie powstała w oparciu 
o tę pierwszą28. Obydwie procesje odbywały się w Niedzielę Wielkanocną, ale były 
od siebie niezależne.

18  B. Nadolski , Liturgika, t. 2, Poznań 1991, s. 49-50.
19  S czaniecki , Służba Boża, s. 38-43.
20  Tamże, s. 36. Zob. W. S chenk, Z dziejów liturgii w Polsce, w: M. Rechowicz  (red.), Księga 

1000-lecia katolicyzmu w Polsce, t. 1, Lublin 1969, s.150.
21  G. Gol ler, Von den Prozessiongesängen, „Musica sacra” 88 (1986), s. 61.
22  S czaniecki , Służba Boża, s. 39. Por. S. Marsy l i , Asperges me, w: G. Pizzardo  (red.), Enci-

clopedia Vaticana, t. 1, Rome 1949, s. 154-155.
23  Zob. P. Paćkowski , Śpiewy procesyjne „Proprium de sanctis” w „Processionale” Andrzeja Piotr-

kowczyka z 1621 r. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne, Lublin 2007, s. 90 (praca dokt. w Archi-
wum KUL).

24  Tamże.
25  S czaniecki , Służba Boża, s. 39-40.
26  Marsy l i , Asperges me, s. 159.
27  Miazga, Die Gesänge, s. 1-40; Tenże, Wielkanocne śpiewy procesyjne, Graz 1986, s. 3-11.
28  Por. T. Macie jewski , Graduał z Chełmna, w: J. Morawski  (red.), Musica medii aevi (MMA), 

t. 4, Kraków 1973, s. 238.
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.. Procesja wielkanocna w Polsce
Dokładniejsze informacje dotyczące powstania procesji wielkanocnej w Polsce 

pochodzą dopiero z XIII w.29 Rozwój procesji kształtował się, podobnie jak na Za-
chodzie, w dwóch środowiskach: zakonnym i parafi alnym. W zakonach sprawowa-
no najpierw obrzęd aspersji, który został nakazany w 1320 r. przez biskupa Nanke-
ra. Pokropienie miało przypominać chrzest. Po aspersji udawano się na cmentarz, 
zatrzymując się przy tzw. stationes, gdzie śpiewano antyfonę i orację30. Z czasem, już 
poza zakonami, dodawano inne stationes m.in ku czci Najśw. Maryi Panny. Działo 
się tak m.in. w katedrze poznańskiej, gdzie w uroczystość Zmartwychwstania i na-
stępujących po niej niedzielach przygotowano statio w  niedaleko położonym od 
katedry kościele Najśw. Maryi Panny. Tam też prowadzono procesję31. W kościołach 
parafi alnych procesja miała przebieg mniej uroczysty, chociaż wyznaczano wiele 
stationes, podczas których wykonywano śpiewy łacińskie i polskie32.

Procesje w  Polsce miały w  gruncie rzeczy bardzo rozbudowany ceremoniał 
i  trwały czasem bardzo długo. Udawano się bowiem rano do różnych kościołów 
i wracano późno do kościoła głównego na sumę33. W Niedzielę Zmartwychwsta-
nia, sprawowano dwie procesje: rezurekcyjną (od XVIII w. wczesnym rankiem) 
oraz przed sumą z pokropieniem i śpiewem Vidi aquam, po którym wykonywano 
cytowane już śpiewy łacińskie. Wszystkie polskie źródła rękopiśmienne zamiesz-
czają ten sam ryt procesji łącznie z towarzyszącą mu grupą śpiewów34. Od połowy 
XIV w. do śpiewów procesyjnych dołączano także pieśni polskie, wykonując je na 
przemian ze śpiewami łacińskimi. Ten zwyczaj (clerus literaliter, populus vulgari-
ter) praktykowany był do połowy XX w. W źródłach przed Soborem Trydenckim 
pewne różnice występowały w umiejscowieniu rytu procesji. Najczęściej sprawowa-
no ją w dzień Wielkanocy. W niektórych rękopisach określano nawet porę celebry. 

29  Zob. S chenk, Z dziejów liturgii, s. 150; S czaniecki , Służba Boża, s. 39; H. Feicht , Pieśń 
religijna, w: Z. L issa  (red.), Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków 1975, s. 77.

30  Por. Wita Korczewskiego rozmowy polskie łacińskim językiem przeplatane z 1553 r., J. Karłowicz 
(wyd.), Kraków 1889, s. 18; S chenk, Z dziejów liturgii, s. 150; S czaniecki , Służba Boża, s. 40.

31  Agenda posnaniensis biskupa Latalskiego, Lipsiae 1533 r. k. LXV; por. S czaniecki, Służba 
Boża, s. 42.

32  S czaniecki , Służba Boża, s. 43.
33  S chenk, Z dziejów liturgii, s. 150.
34  Miazga, Wielkanocne śpiewy, s. 12. W Płocku tak opisano procesję: „...następnie wraz z wodą 

święconą diakoni podchodzą do ołtarza, śpiewając Vidi aquam, po czym kantor intonuje antyfonę 
Sedit Angelus. Po jej zakończeniu dwóch lub trzech chłopców, wcześniej czyniąc pokłon, intonuje 
Salve, festa dies wraz z dołączonymi wersetami. Przy wejściu do klasztoru kapłan rozpoczyna Chri-
stus resurgens”. Zob. Zapiski o cudach. Kodex n. 2 zaginiony, noty marginalne fol. 148v. facsimile, w: 
M. Bergson (wyd.), Księgozbiór katedry płockiej, Warszawa 1899. Z kolei według krakowskiego ms. 
45 „podczas pokropienia śpiewało się antyfonę Vidi aquam, po czym ruszała procesja ze śpiewem 
Cum Rex gloriae. Po nim trzech chłopców intonowało hymn Salve, festa dies. Następnie in introitu 
ecclesiam śpiewana była antyfona Sedit Angelus z wersetami Crucifi xus in carne”. Zob. A. Jończyk, 
Analiza źródłoznawcza rękopisu ms. 45 z Biblioteki Kapitulnej na Wawelu, w: J. Pikul ik  (red.), Mu-
zyka religijna w Polsce, t. 1, z. 1, Warszawa 1975, s. 279; T. Miazga, Graduał Jana Olbrachta, Graz 
1980, s. 62-63, 182-183.
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Graduał z Chełmna nakazuje odprawiać procesję rano w Niedzielę Wielkanocną35. 
Z kolei graduał Olbrachta procesję przypisuje do Wielkiej Soboty36.

Uchwały Soboru Trydenckiego, przyjęte na synodzie prowincjonalnym w Piotr-
kowie w 1577 r., wymusiły niejako reformę życia liturgicznego w diecezjach polskich. 
Trzeba było przyjąć rzymskie księgi liturgiczne, a jednocześnie dostosować do nich 
tradycyjne obrzędy i śpiewy. Należało więc dokonać adaptacji dawnych zwyczajów 
do nowych ksiąg37. Polskie edycje potrydenckie opierały się głównie na brewiarzu 
(1568) i mszale rzymskim (1570). Zachowano jednak w niektórych obrzędach dawne 
i utrwalone tradycje diecezji polskich38. Jedną z pierwszych ksiąg drukowanych, która 
podjęła próbę połączenia liturgii rzymskiej z tradycjami polskimi, w tym także używa-
nych w Polsce melodii, była AP. Zamieszcza ona porządek dwóch procesji wielkanoc-
nych. Pierwszą nazywa processio in apertione sepulchri, a drugą processio ante maiorem 
missam. I ta druga nas szczególnie interesuje. Według rubryk w AP „celebrans z mini-
strantami podchodzi do głównego ołtarza i oddają mu pokłon. Zaraz potem następuje 
pokropienie przy śpiewie Vidi aquam z wersetem i modlitwą. Po nim rozpoczyna się 
responsorium Cum Rex gloriae, które śpiewa chór stojąc aż do momentu, kiedy wyko-
nuje się Advenisti. Wówczas, jeśli sprzyja pogoda, rusza procesja i chór na cmentarz. 
W innym przypadku procesja odbywa się wewnątrz kościoła. Na przedzie procesji idą 
niosący sztandary i świece, za nimi, po prawej stronie, idzie niosący fi gurkę Chrystusa 
Zmartwychwstałego, a po lewej idzie niosący krzyż. Procesja zatrzymuje się przy sta-
cjach, gdzie śpiewa się hymn Salve, festa dies. Podczas tego śpiewu uczestnicy procesji 
przystają. Po odśpiewaniu ruszają dalej. Lud śpiewa popularną pieśń radości o zmar-
twychwstaniu Chrystusa. Ostatnia stacja przypada w środku kościoła, gdzie śpiewa się 
antyfonę Sedit Angelus wraz z wersetami, które wykonuje na przemian kapłan i chór 
według zwyczaju każdego kościoła”39. Kolejne księgi, które również przystosowują 
zwyczaje polskie do liturgii rzymskiej, to P i R. W zasadzie obie powielają ryt zawarty 
w AP. Dodano wszakże w P, że pomiędzy wersetami hymnu Salve, festa dies lud śpiewa 
polską pieśń Przez Twe święte. W samym rycie pominięto jednak rubrykę o niesie-
niu przez wiernych fi gurki i krzyża40. W kancjonałach Surzyńskiego, Gieburowskiego 
i Mizgalskiego w zasadzie zachowano porządek i śpiewy procesji przyjęte przez księgi 
piotrkowskie. W ten sposób niedzielna procesja wielkanocna przed sumą ostała się aż 
do reformy liturgicznej przeprowadzonej po Soborze Watykańskim II.

35  Macie jewski , Graduał z Chełmna, s. 139.
36  Miazga, Graduał Jana Olbrachta, s. 62-63.
37  I. Pawlak, Graduały piotrkowskie jako przekaz chorału gregoriańskiego w Polsce po Soborze 

Trydenckim, Lublin 1988, s. 13; Tenże, Repertuar śpiewów łacińskich w polskich obrzędach i zwycza-
jach liturgicznych zachowany w księgach piotrkowskich, „Zeszyty naukowe KUL” 41 (1998), n. 1-2, 
s. 119-131.

38  M.in. utrzymano w  liturgii mszalnej 9 tradycyjnych sekwencji, które zostały usunięte przez 
potrydencką reformę liturgii. Zob. M. Strawa-Iracka, Repertuar sekwencyjny w graduałach piotr-
kowskich, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 2 (2011), s. 105 nn; por. także M. Nowak , Se-
kwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II, Lublin 2008, s. 34 nn.

39  AP, s. 122-126.
40  P, s. 102-107.
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. Teksty piewów

Ten problem omówimy w dwóch odrębnych punktach. Pierwszy będzie doty-
czył rubryk określających ryt procesji, natomiast w drugim zajmiemy się tekstami 
śpiewów i ich analizą.

.. Ryt procesji wielkanocnej
W  graduałach piotrkowskich procesję wielkanocną przed sumą w  dniu Zmar-

twychwstania opatrzono tytułem Processio paschalis ante maiorem missam. Rozpo-
czyna się ona obrzędem aspersji, na rozpoczęcie którego celebrans intonuje antyfonę 
Vidi aquam. Chór podejmuje śpiew od słowa egredientem. Następnie wykonuje psalm 
Confi temini i  powtarza antyfonę. Po jej zakończeniu przypada werset: V. Domine, 
apud te est fons vitae, alleluia; R. Et in lumine tuo videbimus lumen, alleluia. Dalej ka-
płan śpiewa modlitwę, po której następuje responsorium Cum Rex gloriae. Po słowie 
Advenisti rusza procesja. Po zakończeniu responsorium procesja zatrzymuje się przy 
stacjach, gdzie wykonuje się kolejne zwrotki hymnu Salve, festa dies. Przy ostatniej sta-
cji na środku kościoła  śpiewa się responsorium Sedit Angelus. We wszystkich księgach 
polskich ryt procesji jest jednakowy i nie ulega większym zmianom. W przekazach 
zachodnich kolejność śpiewów bywa często przestawiana41. Edycje piotrkowskie róż-
nią się między sobą nieistotnymi szczegółami. Najdokładniej procesja została opisana 
w R. Mniej uwag zawiera P. Jest to zgodne z opinią wyrażoną przez P. Paćkowskiego, 
który uważa, iż ważniejszą księgą był rytuał, natomiast procesjonał był tylko jego uzu-
pełnieniem muzycznym42. Redaktorzy wszystkich wydań GP ograniczają się tylko do 
ogólnych wskazówek dotyczących porządku liturgicznego procesji. Znajdujemy tam 
jednak pewne uwagi typu dramatyzacyjnego, np. że podczas śpiewu Salve, festa dies 
procesja się zatrzymuje, a responsorium Sedit Angelus należy wykonywać w środku 
kościoła. Dodatkowo w GP4 zamieszczono uwagę, że podczas śpiewu Sedit Angelus 
lud klęka na słowo Adorate. Tak lakoniczne uwagi są zrozumiałe, jeśli weźmie się pod 
uwagę funkcję ksiąg gradualnych, które były przeznaczone dla scholi43.

.. Analiza porównawcza tekstów
Antyfona Vidi aquam pochodzi z  X w.44 Śpiew wywodzi się z  procesji, która 

udawała się do baptysterium, urządzanej w Wielką Niedzielę po Nieszporach. Przy 
chrzcielnicy biskup ukazywał neofi tom wodę, którą potem byli obmywani. W tym 
momencie chór wykonywał właśnie Vidi aquam. Kiedy procesje po Nieszporach 

41  Miazga, Wielkanocne śpiewy, s. 3.
42  Paćkowski , Śpiewy procesyjne, s. 82.
43  M. Huglo, Gradual, w: S. Sadie  (red.), Th e New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

t. 7, London 1980, s. 601.
44  Miazga, Wielkanocne śpiewy, s. 4; Tenże, Die Gesänge, s. 6. Autor powołuje się na Kod. 121 

z 970-990 r. znajdujący się w Einsiedeln Stift sbibliothek.
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zostały zniesione, śpiew złączono z przedpołudniową procesją. Tekst samej antyfo-
ny w porównaniu do tekstu wzorcowego (Kod. 121) nie został zmieniony. W edy-
cjach piotrkowskich rozszerzono go jednak o psalm Confi temini i doksologię Gloria 
Patri. Prawdopodobnie przejęto tę wersję z ms. 45 lub z AP. W tych jednak zabyt-
kach posłużono się doksologią skróconą: Gloria saeculorum. Amen. Pełny tekst 
zamieszczony w GP przedstawia się następująco: Ant. Vidi aquam egredientem de 
templo a latere dextro, alleluia. Et omnes ad quos pervenit aqua ista salvi facti sunt et 
dicent: alleluia, alleluia. Ps. Confi temini Domino, quoniam bonus: quoniam in saecu-
lum misericordia eius. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et 
nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Taką wersję przejęły też kancjonały 
kościelne. Należy dodać, iż właśnie taką postać zaleca Graduale Romanum (1908).

Cum Rex gloriae powstało w IX-X w. Za jego twórcę uważa się Notkera Balbulusa, 
mnicha z St. Gallen45. Klasyfi kacja tego śpiewu nastręcza pewne trudności, gdyż raz 
jest nazywany antyfoną, a innym razem responsorium. Wydaje się, że mimo braku kla-
rownego responsu, można ten śpiew zaliczyć do form responsorialnych, o czym będzie 
mowa w dalszym ciągu rozprawy. Do Polski śpiew dotarł wraz z Pontifi cale rzymsko-
-germańskim powstałym w  950 r. w  Moguncji46. Pierwotnym jego przeznaczeniem 
była procesja wielkanocna. Szybko jednak zaczęto używać go we wszystkich procesjach 
okresu Wielkanocnego47. Pełny tekst responsorium przedstawia się następująco: 

Cum Rex gloriae Christus infernum debellaturus intraret: et chorus 
Angelicus ante faciem eius portas principum tolli praeciperet, Sanc-
torum populus qui tenebatur in morte captivus,voce lacrymabili cla-
maverunt: Advenisti desiderabilis, quem expectabamus in tenebris, ut 
educeres hac nocte vinculatos de claustris. Te nostra vocabant suspiria, 
a te larga requirebant lamenta: tu factus es spes desperatis, magna con-
solatio in tormentis. Alleluia. 

Należy zauważyć, że także w tym śpiewie pojawia się pewien przejaw dramaty-
zacji, gdyż przy słowach advenisti desiderabilis procesja, która dotąd stała w miej-
scu, rusza w drogę.

Inny problem dotyczy tropu związanego z końcowym alleluia, który został zano-
towany w ms. 45 i GO: Triumphat Dei Filius, de hoste superbissimo, resurgens a mor-
te,delens eam primam.Latronem sero fl ebilem. Coniunctum beatissimis. Praemisit ad 
regna. Quo iturus erat. Petrum cum reliquis visitat, atque omnes sedulo consonet voce 
pia48. W GP, wydanych już po reformie trydenckiej, tego dodatku nie ma. Redakto-

45  Miazga, Die Gesänge, s. 67 i 77.
46  J. Woronczak, Tropy i sekwencje w literaturze polskiej do połowy XVI w., „Pamiętnik literacki” 

43 (1952), s. 335.
47  Tamże.
48  Ten trop został zaadaptowany z innym tekstem jako śpiew eucharystyczny i był wykonywany 

na zakończenie każdej procesji z Najśw. Sakramentem: Rex Christe primogenite, agnelle Dei mystice; 
virtutum fons, vita, mundi caro viva. Divinitatis hostia, aeterni Patris victima, omnium plasmator, 
mundi restaurator. Tuo nos corpore refi ce, sacroque sanguine ablue sordes nostrae culpae Jesu Christe. 
Por. Surzyński , Cantionale ecclesiasticum 1914, s. 127.
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rzy bowiem graduałów musieli podporządkować się zarządzeniom Kościoła i wyeli-
minować tropy, mimo iż wiele tropów było w Polsce popularnych49.

Hymn Salve, festa dies został skomponowany przez Venantiusa Fortunatusa 
w drugiej połowie VI w.50 Znajdujemy go głównie w przekazach diecezjalnych. 
W zakonnych, zwłaszcza bernardyńskich i augustiańskich, bywał często pomija-
ny. Prawdopodobnie działo się tak dlatego, że w tych środowiskach albo nie urzą-
dzano procesji, albo była ona bardzo krótka51. Hymn składa się z pięciu zwrotek:

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo, qua Deus infernum vicit et astra 
tenet.
Ecce renascentis testatur gratia mundi omnia cum Domino dona re-
disse sua.
Namque triumphanti post tristia tartara Christo undique fronde ne-
mus gramina fl ore favent.
Legibus inferni oppressis super astra meantem laudant rite Deum lux, 
polus, arva, fretum.
Qui crucifi xus erat Deus ecce per omnia regnat, dantque creatori cunc-
ta creata precem.

W drukach P i R zanotowano polską pieśń Przez Twoje święte Zmartwychpow-
stanie, którą śpiewano pomiędzy stacjami procesji po wykonaniu odpowiedniej 
zwrotki hymnu. W zależności od święta zmieniano wersję tej pieśni na Wniebo-
wstąpienie lub Ducha Zesłanie. Prawdopodobnie na tych księgach (P i R) opierały 
się kancjonały Surzyńskiego, Gieburowskiego i Mizgalskiego.

Responsorium Sedit Angelus wyszło spod pióra nieznanego autora52. Śpiew powstał 
prawdopodobnie ok. X w., gdyż zawiera go rękopis Kod. 121 pochodzący z tego okre-
su. W Polsce responsorium znane było już w II połowie XII w.53 Wersja tekstowa śpie-
wu znajdująca się w polskich zabytkach nie ulegała większym zmianom, stąd kodeksy 
piotrkowskie przekazują ten tekst według wzorów wcześniejszych. W kancjonałach 
polskich Sedit Angelus zostało nazwane antyfoną54. Wydaje się jednak, że jest to śpiew 
responsorialny. Świadczy o tym podział tekstu na refren rozbity na dwie części Sedit 
Angelus i Crucifi xum, a także następujące po nim dwa wersety: Nolite metuere oraz 
Recordamini. Całość kończy melizmatyczne Alleluia. Nigdzie nie ma jednak uwagi 
o powtórce refrenu. Ponadto widoczna jest dramatyzacja śpiewu z podziałem na role 
chóru i celebransa z zaznaczeniem, że na słowa a morte adorate należy przyklęknąć. 
Cały tekst przedstawia się następująco: Sedit Angelus ad sepulcrum Domini, stola clari-
tatis coopertus: videntes eum mulieres nimio terrore perterritae asisterunt a longe. Tunc 
locutus est Angelus et dixit illis. Sacerdos: Crucifi xum in carne laudate et sepultum prop-

49  Pawlak, Graduały piotrkowskie, s. 40 i 178.
50  Miazga, Die Gesänge, s. 77.
51  Tamże, s. 12-13.
52  Miazga, Die Gasänge,s. 77.
53  Miazga, Wielkanocne śpiewy, s. 4.
54  Tego śpiewu nie zawiera w ogóle kancjonał Gieburowskiego i Mizgalskiego.



95Śpiewy procesji wielkanocnej przed sumą...

ter vos glorifi cate resurgentemque a morte adorate. Chorus: V. Nolite metuere dico vobis: 
quia ille quem qaeritis mortuum, iam vivit, et vita hominum cum eo surrexit. Sacerdos: 
V. Recordamini quomodo praedixit: quia oportet fi lium hominis crucifi gi, et tertia die 
a morte suscitari. Chorus: Alleluia.

. Melodie

Śpiewy procesji wielkanocnej w większości (poza Vidi aquam) nie są związane 
z psalmodią. Można je podzielić według form chorału gregoriańskiego na: anty-
fony, responsoria i hymny55.

.. Antyfony
Nazwą tą określa się liturgiczny śpiew z nierymowanym tekstem, rozpoczyna-

jącym i kończącym psalm56. Tekstowo antyfona podkreśla jakąś prawdę wiary lub 
cnoty związanej z osobą świętego czy też zwraca uwagę na myśl przewodnią ob-
chodzonej uroczystości. Muzycznie natomiast łączy się pod względem modalnym 
z następującym po niej psalmem i stanowi jego zakończenie. Początków antyfony 
można szukać w praktykach żydowskiej synagogi. Z pewnością zwyczaj ten przejął 
Kościół bizantyjski, włączając pomiędzy wersety psalmu krótkie frazy nazwane hy-
popsalma, a później antifonon, zaczerpnięte z psalmu57. Do liturgii mszalnej antyfo-
ny wprowadził papież Celestyn w V w. Przede wszystkim jednak antyfony stanowiły 
ważną część ofi cjum. Powstała ich bardzo znaczna liczba58. Z czasem zaczęto antyfo-
ny ubogacać melodycznie, co spowodowało, że ich wykonawcami byli już wykształ-
ceni kantorzy, ewentualnie zespół śpiewaczy, a  nie zgromadzeni wierni. Okazało 
się też, że większa liczba wersetów psalmowych, które dotąd wykonywano, nie jest 
już ani potrzebna, ani wskazana, gdyż przedłużałaby nabożeństwo. Zmniejszono 
także częstotliwość powtarzania antyfon. Śpiewano je odtąd tylko na początku i na 
końcu psalmu. Osobną partię tworzyły także antyfony okolicznościowe wykonywa-
ne zazwyczaj w łączności z procesjami. Powstały wreszcie antyfony allelujatyczne 
z rozbudowaną linią melodyczną, przeznaczone głównie na czas Wielkanocy. Pod 
względem strukturalnym Vidi aquam właśnie należy do tych ostatnich. Składa się 
ona ze wstępu, dwóch okresów: A  i B, zakończonych słowem alleluja, oraz kody 
czyli końcowego alleluja. Schemat ten przedstawia się następująco:

55  Por. P. Wagner, Einführung in die gregorianischen Melodien, t. 3, Gregorianische Fomenlehre, 
Leipzig 1921, s. 5 nn; D. Johner, Wort und Ton im Choral, Leipzig 1953, s. 5.

56  A. Blume, Antiphon, w: Th e New Grove, t. 1, London 1980, s. 471.
57  E. Wel lesz , Historia muzyki i hymnografi i bizantyjskiej, Kraków 2006, s. 49.
58  Por. R.J. Hesber t  (red.), Corpus antiphonalium offi  cii, t. 1-6, Rome 1963-1979. Ponadto trzeba 

przytoczyć także L. Dobszay i G. Prószéky  (opr.), Corpus antiphonalium offi  cii ecclesiarum Cen-
tralis Europae, Budapest 1988.
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wstęp – Vidi aquam,
period A – Egredientem... alleluja
period B – Et omnes... alleluja
koda – alleluja.

Po antyfonie następuje psalm Confi temini oraz doksologia Gloria Patri, po 
czym powtarza się całą antyfonę. Należy dodać, że niektóre antyfony procesyjne 
zostały potraktowane jako swego rodzaju introity. Do takich antyfon należą m.in. 
Exsurge Domine, wykonywane podczas procesji na tzw. Dni Krzyżowe, a  także 
Asperges me i  Vidi aquam rozpoczynające obrzęd pokropienia wodą święconą 
i procesję przed niedzielną sumą. Introitalny charakter tych antyfon podkreśla też 
zastosowany ton psalmodyczny zaczerpnięty nie z  psalmodii prostej (ofi cjum), 
ale z psalmodii introitalnej, a więc melodycznie bardziej ozdobnej59 (Przykład 1).

Przykład 1.

W  niektórych księgach polskich np. A, R czy w  kancjonale J. Surzyńskiego 
z 1895 r. śpiew ten zakwalifi kowano do działu responsoriów. W GP, P oraz kan-
cjonałach XX-wiecznych mamy już poprawną nazwę: antyfona. We wszystkich 
GP melodia antyfony nie wykazuje zmian. Jedynie w GP4 następują niewielkie 
różnice w stosunku do poprzednich wydań spowodowane prawdopodobnie błę-

59  W. Apel , Gregorian chant, Bloomington 1958, s. 404.
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dami drukarskimi. Występujące w zabytkach rękopiśmiennych skoki melodyczne 
są w GP czasami wypełniane przez nutę przejściową. Są to jednak przypadki od-
osobnione60.

.. Responsorium
Początki tej formy wywodzą się z praktyki wykonawczej pierwszych wieków 

chrześcijaństwa, polegającej na naprzemiennym wykonywaniu wersetu solowego 
i refrenu. Werset wykonywał zwykle przewodniczący liturgii (praecentor), nato-
miast refren powtarzała schola (succentor). Partię solisty nazwano responsorium, 
zaś odpowiedź chóru, z uwagi na powtarzanie, określono jako refren61. Pierwsze 
świadectwa o istnieniu tego gatunku, wykorzystujące pełne teksty psalmowe, po-
chodzą, według przekazu św. Augustyna, z Północnej Afryki62. Od V w. pojawiła 
się tendencja do skracania śpiewów i używania tylko wybranych wersetów. W ten 
sposób wykształciła się forma, którą można nazwać klasyczną63. Responsoria pro-
lixa, czyli długie, należały do godziny kanonicznej zwanej Matutinum i pełniły 
podobną rolę jak śpiewy międzylekcyjne w  liturgii mszalnej64. W  pierwotnych 
responsoriach każdy modus miał własną postać melodyczną wersetu. Natomiast 
niektóre responsoria, zwłaszcza komponowane w  późnym średniowieczu, cha-
rakteryzowały się odmiennymi od przyjętych schematów melodiami, stąd nazwa-
no je responsoriami swobodnymi65. Powstały również responsoria nie związane 
z Liturgią godzin. Stosowano je głównie podczas procesji66. 

W procesji wielkanocnej funkcjonowały dwa responsoria długie: Sedit Angelus 
oraz Cum Rex gloriae.

Responsorium Sedit Angelus zostało zanotowane już w X w.67 W Polsce naj-
starszym zabytkiem zawierającym to responsorium jest graduał wiślicki z XIII/
XIV w.68 W ciągu wieków było ono wykonywane obowiązkowo aż do połowy XX 
w. Nie umieszcza go Kancjonał kościelny W. Gieburowskiego i G. Mizgalskiego.

60  Opinia wyrażona przez H. Feichta o częstym wypełnianiu skoków tercjowych chrakteryzującym 
polskie śpiewy chorałowe w przypadku tej antyfony nie znajduje potwierdzenia. Zob. H. Feicht , Św. 
Cyryl i Metody w polskich księgach chorałowych i śpiewnikach, w: Z. L issa  (red.), Studia nad muzyką 
polskiego średniowiecza, Kraków 1975, s. 248; por. także Pawlak , Graduały piotrkowskie, s. 279.

61  T.H. C onnoly, Responsorium, w: Th e New Grove, t. 15, s. 759; H. Hucke, Responosorium, w: 
F. Blume (red.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, t. 11, Kassel und Basel 1963, szp. 314-315; 
Miazga, Wielkanocne śpiewy, s. 26.

62  J.A. Jungmann, Missarum solemnia, t. 2, Wien 1952, s. 190.
63  Por. P. Wiśniewski , Śpiewy późnośredniowieczne w antyfonarzach płockich z XV/XVI wieku 

na podstawie responsoriów „Matutinum”, Lublin 2011, s. 175. Autor rozróżnia trzy typy responso-
riów: klasyczne (najstarsze), późnośredniowieczne rymowane i późnośredniowieczne tropowane.

64  Apel , Gregorian chant, s. 330.
65  Tamże, s. 340 nn.
66  Tamże.
67  Ms 121 (970-990), Einsiedel Stift sbibliothek; por. Miazga, Wielkanocne śpiewy, s. 3.
68  Miazga, Wielkanocne śpiewy, s. 43.
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Sedit Angelus bez wątpienia trzeba zaliczyć do formy responsorium. Pierwotna 
struktura tego śpiewu przedstawia się następująco:

Respons – Sedit Angelus
Refren – Nolite
Werset – Crucifi xum
Refren – Nolite
Werset – Recordamini 
Refren – Nolite
W rękopisach polskich, zwłaszcza pochodzących z terenu Krakowa, przyjęto 

nieco odmienny schemat:
 Sedit Angelus
 Nolite
 Crucifi xum
 Recordamini
 Alleluja69.
Widać zatem, że pierwotna forma responsorium uległa zachwianiu, gdyż ver-

siculus Nolite nie spełnia już roli refrenu i staje się jednym z kolejnych wersetów. 
Być może dlatego Sedit Angelus w niektórych zabytkach polskich zostało nazwane 
antyfoną. Tak stało się w GP, P, R, w AP i kancjonale Surzyńskiego z 1897 r. Kan-
cjonał Surzyńskiego z 1914 r. przyjmuje jeszcze inną kolejność (Przykład 2).

Przykład 2.

Wiadomo więc, że omawiane responsorium było w ciągu wieków poddawane 
różnego rodzaju modyfi kacjom odnoszącym się do samej struktury śpiewu.

69  Tamże, s. 26.
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Pod względem modalnym omawiane responsorium obraca się w kręgu tetrar-
dusa i to zarówno autentycznego, jak i plagalnego. Świadczy to o postgregoriań-
skim pochodzeniu utworu, gdyż często w śpiewach neogregoriańskich następowało 
mieszanie modusów70. Do innych nielicznych odrębności muzycznych zachodzą-
cych pomiędzy drukami GP można zaliczyć wprowadzenie bemola w wersecie 
Nolite przez GP3 i GP4, czy też skracanie w GP2 i GP3 neum przypadających na 
ostatnią sylabę słowa, co z kolei służyło podkreślaniu sylab akcentowanych. Taka 
praktyka była zgodna z renesansowym rozumieniem akcentu słownego71. Wzbo-
gacanie melizm przez stosowanie dźwięków przejściowych w stosunku do ręko-
pisów porównawczych zdarza się dość często. W tym przypadku teza H. Feichta 
o wypełnianiu skoków w drukach piotrkowskich znajduje pewne potwierdzenie72. 
Istnieją wreszcie niewielkie fragmenty melodii, które nie pokrywają się z żadnym 
z wymienionych rękopisów. Nasuwa to przypuszczenie, iż redaktorzy GP mogli 
sięgać do wzorców znajdujących się w innych, nie znanych nam manuskryptach. 
J. Surzyński do swego kancjonału przyjął melodię znajdującą się w GP4.

Innym responsorium znajdującym się w GP jest Cum Rex gloriae znane już 
w XII w. Zanotował je benedyktyński kodeks ms. lat. Q664, znajdujący się w Ber-
lin Staatsbibliothek73. Znajduje się ono w całości już w XIII-wiecznym graduale 
cysterskim ms. L35 przechowywanym w  Bibliotece Seminarium Duchownego 
w Pelplinie74. Wokół tego utworu wśród muzykologów powstało wiele wątpliwo-
ści. Chodzi o kwalifi kację jego formy. Jedni Cum Rex uważają za antyfonę, i po-
wołując się na niektóre źródła rękopiśmienne, uzasadniają swój pogląd faktem, 
że w kompozycji nie ma wyraźnego podziału na wersety i respons, a jedynie cha-
rakteryzuje się ona schematem strukturalnym przemawiającym za budową anty-
fonalną75. Inni z kolei, również na podstawie niektórych rękopisów, uznają Cum 
Rex za responsorium76, gdyż, mimo iż brakuje osobnego responsu, widać w nim 
wyraźny podział na poszczególne części, a końcowe alleluja można zaliczyć do 
neumata charakterystycznych dla śpiewów responsoryjnych77. Cum Rex gloriae 
w naszych badaniach uważać będziemy za responsorium zgodnie z nazwą przyję-
tą w kancjonałach polskich.

70  J. Morawski , Teoria muzyki w średniowieczu. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1973, s. 74; 
por. B. B odzioch, Antyfonarze Andrzeja Piotrkowczyka z lat 1600-1645 jako przekaz polskich tra-
dycji liturgiczno-muzycznych na przykładzie ofi cjów rymowanych. (Studium źródłoznawczo-muzyko-
logiczne), Lublin 2005, s. 219 (praca dokt. w Archiwum KUL).

71  Por. Pawlak, Graduały piotrkowskie, s. 286-287.
72  Por. przypis 60.
73  Miazga, Wielkanocne śpiewy , s. 5.
74  Macie jewski , Graduał z Chełmna, s. 175.
75  Miazga, Wielkanocne śpiewy, s. 18.
76  Kancjonały Surzyńskiego (1897) i Gieburowskiego (1933).
77  Por. Apel , Gregorian chant, s. 343.
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Strukturalnie omawiane responsorium można podzielić na następujące części:
Wstęp  – Cum Rex gloriae
1.  Christus
2.  et chorus
3.  Sanctorum populus
4.  Advenisti
5.  Te nostra
6.  Tu factus
Koda  – Alleluja lub Alle Dei Filius lub Triumphat Dei Filius (Przykład 3).

Przykład 3.

Melodia Cum Rex gloriae wykazuje dużą niestabilność modalną. Formuła ini-
cjalna została oparta na protus autentycznym78. W  dalszym przebiegu melodia 
porusza się głównie w tetrardus autentyczym i plagalnym79. Pomiędzy grupami 

78  T. Bai ley, Th e intonation Formulas of Western Chant, Toronto 1974, s. 60.
79  M. Huglo, Les tonaires. Inventarie, analyse, comparaison, w: Publication de la societe fran-

çaise de musicologie, serie III, Bd. 2, Paris 1971, s. 84; Bai ley, Th e intonation, s. 89-90 (w części 
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graduałów GP1, GP2, a GP3 i GP4 istnieją pewne drobne różnice melodyczne. 
W GP3 i GP4 wzbogacono melizmy o 1-2 neumy. Natomiast bardzo rzadko za-
chodzi tu zjawisko skracania melizm. W GP3 i GP4 incipity wersetów Cum Rex 
oraz Advenisti rozpoczynają się zdecydowanym skokiem kwarty z powtórzeniem 
czwartego stopnia. Z kolei w GP1 i GP2 powtarza się pierwszy stopień. Powtó-
rzenie czwartego stopnia było charakterystyczne dla rękopisów dominikańskich 
oraz większości cysterskich i  augustiańskich80. Powtórzenie pierwszego stopnia 
natomiast występuje w rękopisach diecezjalnych. Stąd rodzi się przypuszczenie, 
że wzorcem dla GP1 i GP2 były rękopisy diecezjalne, a dla GP3 i GP4 rękopisy 
dominikańskie81.

Osobnym problemem jest końcowe Alleluja. W  kancjonale Surzyńskiego 
z 1914 r., a potem także w kancjonale Gieburowskiego z 1933 r. przyjęto skróconą 
formę Alleluja (zob. Przykład 3). Natomiast od XII w, funkcjonowała inna, dłuż-
sza melodia Alleluja82. W Polsce znajduje się ona we fragmencie z XII w. (Wro-
cław, Biblioteka Uniwersytecka, akc. 1955/43), a także w cysterskim L35 z Pelplina 
(XIII w.). Była ona popularna aż do potrydenckiej reformy liturgii. Z uwagi na 
bardzo prostą melodię, wykazującą nawet cechy ludowości, to Alleluja funkcjono-
wało w formie tropu Alle Dei Filius lub Triumphat Dei Filius83 (Przykład 4).

Przykład 4.

Po usunięciu tropów z liturgii stało się obowiązującym śpiewem na zakończe-
nie procesji eucharystycznej z tekstem Rex Christe primogenite84.

Według J. Woronczaka melodia tego tropu skłoniła jakiegoś polskiego du-
chownego do przyswojenia go naszemu pieśniarstwu. Z tej bowiem melodii po-
wstała polska pieśń Wstal smartwich crol nas, syn boży85. Tezę tę potwierdza H. 

poświęconej typicznym formułom antyfonalnym).
80  Miazga, Die Gesänge, s. 183.
81  Brakuje, jak dotąd, badań porównawczych melodii zawartych w GP z melodiami znajdującymi 

się w kodeksach dominikańskich. Można podejrzewać, że te ostatnie w dużej mierze były wykorzy-
stywane przez redaktorów GP.

82  Zob. przytoczony już kodeks berliński ms. lat. Q664.
83  Por. przypis 48.
84  Tamże; zob. kancjonały Surzyńskiego, Gieburowskiego i Mizgalskiego.
85  Woronczak, Tropy i sekwencje, s. 356-357.
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Feicht, który podaje, że melodia pieśni Wstal smartwich w XIV w. została dołączo-
na do Bogurodzicy, jako jej trzecia zwrotka86. W wiekach późniejszych (prawdo-
podobnie w XV w.) utworzono także dalsze zwrotki, które stanowią drugą część 
Bogurodzicy. Część ta we współczesnej wersji rozpoczyna się słowami: Narodził 
się dla nas Syn Boży87.

.. Hymn
Przez hymn rozumiemy śpiewaną poezję religijną o  tematyce pochwalnej 

i dziękczynnej. Teksty zostały ułożone według określonych wzorców metrycznych 
stosowanych w poezji łacińskiej. Treść dotyczy okresu liturgicznego lub konkret-
nego święta88. Cechą charakterystyczną hymnów jest budowa zwrotkowa. Liczba 
strof nie jest ściśle określona.

Melodia hymnów najczęściej była komponowana w  stylu sylabicznym lub 
neumatycznym. W każdej zwrotce wykorzystywano tę samą melodię. Zasadni-
czo hymny były tworzone do użytku w offi  cium divinum. Jednakże powstawały 
również hymny przeznaczone na procesję, np. Gloria, laus et honor stosowany 
w procesji palmowej. Takie hymny na ogół cechuje brak symetrii w konstrukcji 
wierszy89. Do hymnów procesyjnych zalicza się także Salve, festa dies, przezna-
czony na procesję wielkanocną. Jest to hymn nietypowy, gdyż melodia pierwszej 
zwrotki nie powtarza się w następnych. Te bowiem strofy opatrzono inną melo-
dią. W hymnach przeznaczonych na inne czynności liturgiczne niż offi  cium taka 
praktyka była przyjęta. Obok cytowanego już hymnu Gloria, laus można wymie-
nić jeszcze Crux fi delis z  liturgii Wielkiego Piątku. Są to jednak hymny z refre-
nem. Tymczasem bezrefrenowy hymn Salve, festa dies składa się z pięciu zwro-
tek. Pomiędzy czterema GP nie zauważamy istotnych różnic w linii melodycznej. 
Drobne nieścisłości można uznać za błędy drukarskie. We wszystkich GP dla dru-
giej zwrotki Ecce renascentis podano dwie wersje melodyczne: jedną tradycyjną, 
zaczerpniętą z ms. 45, a przejętą z rękopisów zachodnich, i drugą zamieszczoną 
w GO. Ta melodia nie występuje w żadnym z kodeksów zachodnich ani też we 
wcześniejszych od GO zabytkach polskich. Można więc ją uznać za kompozycję 
polską90 (Przykład 5).

86  H. Feicht , Polska pieśń średniowieczna, w: Lissa  (red.), Studia nad muzyką, s. 379.
87  Por. J. Siedlecki , Śpiewnik kościelny, Opole 1973, s. 181.
88  A. Reginek, Repertuar hymnów diecezji krakowskiej, MMA, t. 8, Kraków 1991, s. 142.
89  Miazga, Wielkanocne śpiewy, s. 25.
90  Tamże.
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Przykład 5.

Melodia hymnu Salve, festa dies weszła z GO do GP niemal w niezmienionej 
postaci. Przejął ją także P oraz kancjonały polskie z XIX i XX w. W kancjonałach 
poszczególne zwrotki hymnu są przeplatane polską pieśnią Przez Twoje święte 
zmartwychpowstanie. Łączy się to ze wspomnianymi już stacjami w procesji wiel-
kanocnej.

Biorąc pod uwagę wspomniane modyfi kacje melodyczne zastosowane w śpie-
wach procesji wielkanocnej, możemy wnioskować, że redaktorzy druków GP byli 
pod wpływem renesansowych zasad estetycznych. Polegały one m.in. na podkreśla-
niu sylab akcentowanych, co uzyskiwano np. przez wydłużanie melizm czy wpro-
wadzanie dźwięku wyższego91. Innym sposobem było skracanie melizm na sylabie 
nieakcentowanej i zmniejszanie jej roli przez obniżenie wysokości dźwięku.

Na zakończenie należy stwierdzić, że w Polsce obrzęd procesji wielkanocnej 
przed sumą był już znany w okresie średniowiecza, gdyż pierwsze o niej wzmianki 
pochodzą z połowy XII w. W rękopiśmiennych księgach liturgicznych zachowa-
nych w Polsce znajduje się tylko jeden ryt procesji. Dopiero w edycjach po Sobo-
rze Trydenckim pojawiły się dwie różne, choć ściśle ze sobą związane, procesje: 
przed sumą i pochodząca od niej procesja rezurekcyjna. Procesja przed sumą wraz 
z należącą do niej grupą śpiewów przetrwała w tradycji polskiej niemalże w nie-
zmienionej postaci aż do reformy liturgii po Soborze Watykańskim II. Niemałą 
w tym rolę odegrały właśnie druki piotrkowskie, na których wzorowali się twórcy 
kancjonałów. Przejęli oni wersję chorału piotrkowskiego głównie z P i GP4. Za-
chowanie tradycji polskiej w tym względzie należy uznać za wielkie osiągnięcie 

91  Johner, Wort und Ton, s. 25.
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na polu rodzimej liturgii i muzyki. Dodać trzeba, że redaktorzy GP w zakresie 
śpiewów korzystali w dużej mierze z ksiąg krakowskich: ms. 45 i GO. Dowodem 
na potwierdzenie tej tezy jest melodia do drugiej zwrotki hymnu Salve, festa dies, 
mianowicie Ecce renascentis, która w dwóch różnych wersjach pochodzących ze 
wspomnianych graduałów rękopiśmiennych weszła do druków piotrkowskich. 
Nie wyklucza to możliwości czerpania przez redaktorów wzorców melodycznych 
także z innych kodeksów, w tym szczególnie dominikańskich. Problem ten jednak-
że dotąd nie został rozstrzygnięty i czeka na naukowe opracowanie. Jest wszakże 
rzeczą pewną, iż GP podzielone na dwie grupy: GP1, GP2 oraz GP3 i GP4 przed-
stawiają w stosunku do siebie znaczące różnice melodyczne. Potwierdza się tym 
samym teza I. Pawlaka o dwóch odrębnych redakcjach tych druków92. Wydaje się 
wreszcie, że prace badawcze nad procesją wielkanocną powinny zostać kontynu-
owane, aby można było wyjaśnić jej funkcjonowanie w Polsce w oparciu o źródła 
zachodnioeuropejskie, a nadto określić jej znaczenie w ważniejszych ośrodkach 
życia liturgicznego w Polsce i dać odpowiedź na pytanie: dlaczego znikła ona po 
Soborze Watykańskim II z praktyki duszpasterskiej.

92  Pawlak , Graduały piotrkowskie, s. 200 nn.
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CHANTS DURING THE EASTER PROCESSION BEFORE HIGH 
MASS PRESERVED IN THE PIOTRKÓW GRADUALS

SUMMARY

Th e procession preceding High Mass (summa missa) on Easter Sunday is one 
of the oldest rituals in the Catholic Church. It should not be confused with so-cal-
led Resurrection Procession, which stemmed from the procession before High 
Mass. Th e ritual in question is composed mainly of chants that accompany the 
procession. Th ey include the Vidi aquam antiphon, during which the people are 
sprinkled with holy water, the Cum Rex gloriae and Sedit Angelus responsories 
performed during the procession, and the Salve, festa dies hymn. Th e hymn is 
interrupted with a halt ( statio), during which is sung its succeeding verse and the 
chant Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie (By Your Holy Ressurrection) in the 
Polish language. Th is was a form assumed by the procession in Piotrków Graduals 
of 1600-1651. It is also the form presented in Polish hymnaries (Cantionalia Eccel-
siastica) of the 19th and 20th Centuries.

Whereas chants intended for the procession have not been composed by Po-
lish authors since they came into existence im the 6th Century (hymn) and in the 
10th Century (the remaining chants), one melody was undoubtedly composed by 
a Polish author, namely the second verse the hymn, starting with the words: Ecce 
renascentis. It was recorded in the gradual founded by King John Albert oh 1506 
and is unknown in any European manuscript.

Th e procession preceding the Easter High Mass, thought it is not of Polish 
origin, was widely accepted in Poland and became an element in Polish liturgical 
customs. Hence it can be rightly considered as a Polish traditional procession.

It was performed from the Middle Ages, through the reform of the Council of 
Trent, until as late as the mid 20th Century. Following the liturgical renewal ini-
tiated by the Second Vatican Council, although it was not banned, it disappeared 
from the Easter rituals.

Key words: procession, hymn, antiphon, responsory, Polish medieval song.

Słowa kluczowe: procesja, hymn, antyfona, responsorium, polskie pieśni śre-
dniowieczne.




