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Od redakcji

Oddajemy w Państwa ręce zbiór artykułów, zebranych po konferencji pt. Uniwersalizm i partykularyzm jezuickiej kultury artystycznej: konteksty – tradycja
– źródła, zorganizowanej w dniach 22–23 września 2017 roku w ramach projektu Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga
Narodów (1565–1773), realizowanego przez Uniwersytet Warszawski w module „Tradycja 1a” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł konferencji zachęcał
jej uczestników do przyjrzenia się jezuickiej kulturze artystycznej XVII i XVIII
wieku zarówno z perspektywy zjawisk globalnych, jak i lokalnych; miał też
sugerować wybór perspektywy badawczej, osadzonej w perspektywie komparatystycznej, ideowej bądź źródłoznawczej.
W poszukiwaniu klucza do interpretacji jezuickiej kultury muzycznej, pielęgnowanej w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wzięli udział nie tylko muzykolodzy, ale także reprezentanci siostrzanych dyscyplin humanistycznych. Muzyka była bowiem jednym z wielu języków tej samej kultury, przemawiającej za
pośrednictwem różnych gałęzi sztuki, które służąc wspólnemu nadrzędnemu
celowi, powiązane były tymi samymi prawidłami retoryki. Badacze zajmujący się jezuicką architekturą, edukacją, literaturą, muzyką i teatrem, zgodnie
potwierdzają, że sztukę krzewioną w środowisku Towarzystwa Jezusowego
warunkowały z jednej strony bardzo wyraźne tendencje do homogenizacji: zarówno w skali prowincji czy państw, jak i kontynentów, a nawet całego globu.
Z drugiej strony kierunek działania wskazywały jezuitom strategie kulturowej
akomodacji, tak bardzo charakterystyczne dla tego środowiska, a zarazem tak
daleko wyprzedzające swoją epokę.
W perspektywie tej jedynej w swoim rodzaju i fascynującej dychotomii
przybliżamy więc zjawiska kultury, składające się na ten historycznie bezpreV
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cedensowy projekt cywilizacyjny. Projekt ten powstawał w oparciu o precyzyjnie sformułowaną, nośną i konsekwentnie stosowaną koncepcję misji w kulturze (Dariusz Kowalczyk SJ); kształtowano go także w nieustannym dialogu
z obecnymi w piśmiennictwie ideami humanizmu (Alina Nowicka-Jeżowa).
O niezwykłych owocach tych kulturowych konfrontacji zadecydował doskonale zorganizowany system administracji zakonnej, regulujący funkcjonowanie różnego rodzaju instytucji (Jerzy Kochanowicz, Serhij Sieriakow) i programujący modus operandi zakonników, posłanych nie tylko jako misjonarze
i muzycy (Barbara Przybyszewska-Jarmińska), ale także rzemieślnicy i artyści
(Dariusz Galewski). Ogromny impet, z jakim Towarzystwo Jezusowe św. Ignacego Loyoli szerzyło swą misję w Europie XVII–XVIII wieku, zaowocowało
szerokim rozprzestrzenianiem się powstających w Rzymie wzorów kultury
(Lars Berglund), odnoszących się zarówno do ewangelickiego radykalizmu,
jak i do katolickiego przepychu architektury baroku (Andrzej Józef Baranowski). Kształcenie i wychowanie młodzieży również wymagało sztuki: przede
wszystkim muzyki i teatru, które skwapliwie wykorzystywano, rozwijano i pielęgnowano w wielu ośrodkach zakonnych kontynentu (Jūratė Trilupaitienė).
Rozmach organizacyjny Towarzystwa Jezusowego pozostawił na mapie
Europy sieć nowych kościołów oraz kolegiów, w których powstały i rozwijały
się liczne i nowe zjawiska w kulturze. Ich definiowanie i śledzenie wyznacza
tematy badawcze dla muzykologów i historyków kultury, nie mniej istotne niż
dla literaturoznawców czy historyków sztuki. Wśród eksplorowanych w tej
dziedzinie źródeł na szczególną uwagę zasługują różne rodzaje dokumentów
historycznych: zakonne roczniki i katalogi (Maciej Jochymczyk), sumariusze
teatralne (Jan Okoń), inwentarze pokasacyjne (Andrea Mariani), tabulatury
organowe (Marcin Szelest), a także traktaty teoretyczne i rękopisy muzyczne
(Irina Gerasimowa). Obserwowane dzięki tym źródłom zjawiska i studiowane
w proponowanych perspektywach badawczych procesy składają się na niezwykle plastyczną panoramę uprawianej przez polskich jezuitów kultury, rozpiętej
szeroko między ideałami określanymi wtedy jako ars a ich realizacją – praxis,
wykazującą cechy zarazem globalne i lokalne.
Bogna Bohdanowicz, Tomasz Jeż
VI

Editor’s note

The collection of articles we now present to you is the product of a conference
entitled Universalism and Particularism in Jesuit Artistic Culture: Contexts –
Traditions – Sources, held on 22nd–23rd September 2017 as part of the project
The Music Repertoire of the Society of Jesus in the Polish-Lithuanian Commonwealth (1565–1773), within the “Tradition 1a” module of the National Programme for the Development of Humanities, financed by the Polish Minister
of Science and Higher Education. The first part of the conference title encouraged the participants to look at Jesuit 17th- and 18th-century artistic culture in
the context of both global and local phenomena, while the second suggested the choice of a research perspective: comparative, focused on ideas, or on
source studies.
The participants of our search for the keys to interpret Jesuit music culture
as cultivated in the Polish-Lithuanian Commonwealth were not only musicologists, but also representatives of sister disciplines in the field of the humanities. Music was one of the many languages of one and the same culture,
speaking through many disciplines of art, but serving one superior goal and
bound by the same rhetorical principles. Scholars dealing with Jesuit architecture, education, literature, music and theatre all agree that art created in the
environment of the Society of Jesus was conditioned by a very distinct tendency toward homogenisation (on the level of provinces, states, continents, as well
as globally) on the one hand, and by strategies of cultural accommodation on
the other – so highly characteristic of Jesuit activity and very much ahead of
their time.
In the context of this unique and fascinating dichotomy, we examine the vari
ous cultural phenomena that made up the Jesuits’ historically unprecedented
civilizational project. It was a project based on an attractive, precisely formulated
VII
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and consistently applied concept of mission within the given culture (Dariusz
Kowalczyk SJ), developed in continuous dialogue with humanist ideas present in
contemporary texts (Alina Nowicka-Jeżowa). These cultural confrontations bore
wonderful fruit thanks to the perfectly organised system of Jesuit administration,
which regulated the activity of many types of institutions (Jerzy Kochanowicz,
Sergiy Seryakov) as well as the modus operandi of Jesuits sent to various locations
not only as missionaries and musicians (Barbara Przybyszewska-Jarmińska), but
also as craftsmen and artists (Dariusz Galewski). The impetus with which the
Society of Jesus developed its missions in 17th- and 18th-century Europe led to
a wide dissemination of cultural models originating in Rome (Lars Berglund),
including both Protestant radicalism as well the wealth of the Catholic Baroque
architecture (Andrzej Józef Baranowski). The education and formation of youth
also called for the use of art, in particular – of music and theatre, which were eagerly employed for that purpose, developed and cultivated in many Jesuit centres
in Europe (Jūratė Trilupaitienė).
The vast scope of Jesuit organisational work led to the appearance on the
map of Europe of a whole network of new churches and collegia, in which
numerous cultural phenomena originated and developed. Their identification and study is a research task for musicologists and historians of culture,
but also for scholars in the fields of literary studies and art history. The many
types of Jesuit historical documents are of particular interest in this field: the
order’s annals and catalogues (Maciej Jochymczyk), summaries of theatrical
spectacles (Jan Okoń), inventories prepared after the Suppression of the Jesuits (Andrea Mariani), organ tablatures (Marcin Szelest), as well as theoretical
treatises and music manuscripts (Irina Gerasimova). Phenomena observed in
the light of these sources and processes examined from the different suggested research perspectives make up a very vivid picture of Polish Jesuit culture,
covering a wide field – from the ideals then referred to as ars to their practical
implementation (praxis) – and demonstrating both global and local qualities.
Bogna Bohdanowicz, Tomasz Jeż
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Dariusz Kowalczyk SJ
Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie

Wiara wcielona w kulturę, czyli jezuickie
szukanie Boga we wszystkich rzeczach.
Muzyczne paradoksy pierwszych jezuitów
„Omnia ad maiorem Dei gloriam” – to zawołanie, które Ignacy Loyola uczynił
mottem założonego przez siebie zakonu jezuitów. Można je znaleźć, wyrażone na różne sposoby, w Ćwiczeniach Duchownych, Konstytucjach Towarzystwa
Jezusowego i listach św. Ignacego. Skrót tego hasła „AMDG” widnieje na jezuickich budynkach, kościołach, kolegiach i domach zakonnych. Dewizę jezuitów można interpretować dwojako. Z jednej strony głosi ona, by wszystko
podporządkować Bogu, a więc odrzucić to, co sprzeciwia się prawom Bożym,
i jak najlepiej wykorzystać czas oraz środki w służbie Bogu. Z drugiej jednak
stanowi zachętę, by we wszystkim – również w tym, co wydaje się wyłącznie
świeckie i bez związku z wiarą w Boga, a nawet jakoś od niej dalekie – znajdować Stwórcę i Zbawiciela. Takie myślenie zrywa z podziałem na sacrum
i profanum, sferę świętą, związaną z Bogiem, i sferę czysto doczesną, laicką.
Z tego punktu widzenia szczególnym miejscem szukania Boga i odnajdowania
Go jest kultura, czyli: literatura, poezja, architektura, malarstwo, rzeźba, teatr
i muzyka.
Nie można zrozumieć artystycznych (w tym muzycznych) pasji jezuitów
bez odwołania się do ich duchowości i misji. Tym bardziej że owe pasje były
rozwijane ze względu na cele duszpasterskie i ewangelizacyjne, i niekiedy dla
tych samych powodów musiały być ograniczane. Ten paradoks widać wyraźnie w przypadku muzyki. Jest on związany między innymi z niejednoznacznym rozumieniem relacji między Kościołem a światem. Pojęcie „świata” w Biblii, a szczególnie w pismach Janowych, ma dwa znaczenia. Z jednej strony
„świat” jest dobry; to w nim Bóg Stwórca nie tylko umieścił człowieka, ale
szuka go i zbawia. Z drugiej strony „świat” oznacza wszystko to, co sprzeciwia
się Bogu, co jest pożądliwością, pychą tego życia (por. 1 J 2,16). Z tego podwójnego rozumienia „świata” rodzi się duchowe napięcie pomiędzy byciem
1
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w świecie a byciem nie z tego świata (por. J 17,14). Jest ono widoczne w duchowości św. Ignacego i jego naśladowców. W różnego rodzaju pismach, w tym
w Ćwiczeniach Duchownych, założyciel jezuitów uczy, jak właściwie przeżywać
to napięcie. Niemniej jednak w praktyce nie zawsze było to łatwe. Działania na
styku głoszenia wiary i zajmowania się kulturą, w tym muzyką, są tego – jak
zobaczymy – dobrym przykładem.
Duchowy fundament jezuickiej muzyki
Znane są słowa Jana Pawła II napisane w związku z powołaniem Papieskiej
Rady ds. Kultury, dotyczące potrzeby syntezy kultury i wiary: „Wiara, która nie
staje się kulturą – stwierdził Papież – jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nie przeżytą wiernie”1. Rozumieli to, czasem intuicyjnie,
pierwsi jezuici, przy czym ich celem było zbawienie dusz poprzez szerzenie
wiary, a kultura stanowiła środek do tego celu. Innymi słowy, do aktywności na
polu kultury dochodzili nie tyle poprzez refleksję nad znaczeniem kultury, ale
od strony apostolskiej gorliwości, która pozwala patrzeć na wszystko w perspektywie Bożej chwały i zbawienia człowieka. W dokumentach XXXI Kongregacji Generalnej jezuitów (1965–1966), w dekrecie 30. „O pielęgnowaniu
sztuk pięknych w Towarzystwie”, czytamy: „Pod patronatem Towarzystwa wielu i to znakomitych artystów zabłysnęło w ubiegłych wiekach w poezji, w malarstwie, w muzyce, w sztuce scenicznej i dramatycznej oraz w architekturze;
niemało zaś między nimi było członków samego Towarzystwa. […] Tradycja
ta trwa nadal w dzisiejszym Towarzystwie, wielu bowiem naszych dużej miary
artystów nie tylko uprawia sztuki piękne, ale przez tę swoją działalność przyczynia się do głębszego rozumienia i docenienia ewangelicznej nauki”2.
Świat, w którym żyjemy, składa się z natury i kultury, rozumianej jako całość ludzkiego działania i jego skutków. Od natury i kultury teologowie odJan Paweł II, List do Kardynała Sekretarza Stanu Agostino Casaroli w związku z powołaniem
do życia Papieskiej Rady ds. Kultury, Rzym, 20 maja 1982, w: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, red. Marian Radwan, Stefan Wylężek, Teresa Gorzkula, Rzym: Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Lublin: Fundacja Jana Pawła II 1986, s. 161.
2
Dekrety Kongregacji Generalnej XXXI Towarzystwa Jezusowego. Wyłącznie do użytku Naszych, Rzym: Kuria Przełożonego Generalnego 1969, nr 555, s. 176.
1
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różniają (co nie znaczy, że oddzielają) sferę nadprzyrodzoną, która jest Bożą
łaską przekraczającą naturę. Wszak – jak podkreślał Tomasz z Akwinu – łaska
buduje na naturze (Summa Theologiae, I,1,8 ad 2). Nie wszyscy jednak podzielali pogląd Tomasza. W historii duchowości nie brakowało nurtów, które
charakteryzowało radykalne odcięcie się od spraw doczesnych i surowa asceza. Także Ignacy Loyola po swoim nawróceniu w 1521 roku był niewątpliwie
pod wpływem takich tendencji. Lektura różnych opowieści i legend o świętych
budziła w nim chęć wielkich umartwień, lecz, jak to zwykle bywa na początku
drogi duchowej, pragnienia te były dość niedojrzałe. Jednocześnie żywił chęć,
jak to nazywał, „pomagania duszom”3. Dojrzewanie Ignacego do podjęcia
wielkich dzieł polegało na rozeznawaniu, jak w sposób roztropny łączyć ducha ascezy z apostolstwem, które wymaga nie tylko środków duchowych, lecz
także intelektualnych i materialnych. Pierwsi jezuici dążyli do ideału, starając
się prowadzić życie proste i ubogie, nawet jeśli zarządzali niemałymi dobrami
materialnymi, jak na przykład kolegia. Ta sytuacja miała istotny wpływ na rozumienie roli sztuki, w tym muzyki, w misji jezuitów.
Przywołane na początku hasło: „Wszystko na większą chwałę Boga” tłumaczy się w duchowości ignacjańskiej poprzez dwa wyrażenia: „szukać i znajdować Boga we wszystkim” oraz „kontemplacja w działaniu”4. Sens pierwszego
dobrze oddają słowa samego Ignacego, który w jednym z listów przypomina,
iż „należy ćwiczyć się w szukaniu obecności naszego Pana we wszystkich rzeczach, jak na przykład w rozmowie, chodzeniu, patrzeniu, smakowaniu, słuchaniu, myśleniu oraz we wszystkich czynnościach, albowiem prawdą jest, że
Jego Boski Majestat znajduje się w każdej rzeczy przez swoją wszechobecność,
potęgę i istotę”5. Z kolei „kontemplacja w działaniu” to formuła, która zaprasza
do łączenia akcji (działania) i kontemplacji (modlitwy). Dla Ignacego podział

3
Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej XXXIV
oraz Normy Uzupełniające zatwierdzone przez tę samą Kongregację, red. Bogusław Steczek, Jakub Kołacz, Kraków: Wydawnictwo WAM, Warszawa: Polskie Prowincje Towarzystwa Jezusowego 2001, nr [351], s. 146.
4
Dariusz Kowalczyk, Odezwij się, a powiem ci, kim jesteś, „Życie Duchowe” 29 (2002), s. 75–83.
5
Ignacy Loyola, Do o. Antoniego Brandano, w: idem, Pisma wybrane, t. 1, oprac. Mieczysław
Bednarz, Kraków: Wydawnictwo WAM 1969, s. 530.
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na życie „w świecie” i życie w „klasztornym ukryciu” nie ma znaczenia w powołaniu jezuity. Najważniejsza w nim jest kontemplacja Bożej wielkości poprzez wszystkie podejmowane czynności i zadania.
Szukanie, znajdowanie i kontemplowanie Boga we wszystkim wymaga jednak spełnienia pewnych warunków. Fundamentem jest wolność serca, która sprawia, że nie gubimy z oczu tego, co najważniejsze – celu życia. Dlatego
św. Ignacy stwierdza, że w Ćwiczeniach Duchownych chodzi o „uporządkowanie swego życia – bez kierowania się jakimkolwiek przywiązaniem, które byłoby nieuporządkowane” (ĆD, 21)6. Stąd troska, by zajmowanie się na przykład
muzyką nie stało się uzależnieniem, czyli nieuporządkowanym przywiązaniem.
Inna zasada Ignacego to słynne „tantum quantum” (o tyle, o ile), która głosi:
„Człowiek powinien ich [rzeczy stworzonych] w takim stopniu używać, w jakim
go wspomagają w zmierzaniu do jego celu [to jest wielbienia, czczenia i służenia
Bogu], a w takim stopniu powinien się ich pozbywać, w jakim mu w dążeniu
do celu przeszkadzają” (ĆD, 23). Stąd dywagacje Ignacego i jego następców na
przykład na temat obecności instrumentów muzycznych w domach jezuickich:
pomagają czy przeszkadzają w dążeniu do celów Towarzystwa Jezusowego?
Zasada „tantum quantum” jest jeszcze wzmocniona przez tak zwaną
„świętą obojętność”. Ignacy zaleca „byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej
zdrowia niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów więcej niż
wzgardy”, ponieważ „trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej
pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni” (ĆD, 24). Owa święta ignacjańska obojętność nie jest jakąś dewocyjną apatią, ale ewangeliczną wolnością ludzi „ubogich w duchu”. Jeśli właśnie z perspektywy zasady „świętej
obojętności” spojrzymy na różnego rodzaju reguły, nakazujące dystans wobec praktyki muzycznej (przedstawimy ją w dalszej części tekstu), to zobaczymy, że w gruncie rzeczy nie są one skierowane przeciwko muzyce jako
takiej, ale wyrażają troskę, aby piękno muzyki nie stało się pułapką hamującą
jezuitów w drodze do głównego celu.
Wspomnijmy także o ignacjańskich trzech stopniach pokory. Najwyższy
jej stopień został objaśniony następująco: „w wypadku, gdyby równa [przyIgnacy Loyola, Ćwiczenia Duchowne, tłum. Mieczysław Bednarz, Kraków: Wydawnictwo
WAM 2002 [dalej jako: ĆD].
6

4

Wiara wcielona w kulturę, czyli jezuickie szukanie Boga...

najmniej] była cześć i chwała Boskiego Majestatu, chcę i wybieram raczej
ubóstwo z Chrystusem ubogim niż bogactwo; zniewagi z Chrystusem znieważanym niż zaszczyty; i bardziej pragnę uchodzić za obłąkańca i głupca z powodu Chrystusa, boć Jego pierwszego za takiego miano, niż być uważanym za
mądrego i roztropnego na tym świecie” (ĆD, 167). Jaki to ma związek ze stosunkiem jezuitów do muzyki? Otóż taki, że piękny śpiew i muzyka przynoszą
splendor i zaszczyty. Dobrzy wykonawcy są oklaskiwani, cieszą się popularnością, a Ignacy chciał, by jezuita utożsamiał się z Chrystusem odrzuconym.
W sformułowaniu trzeciego stopnia pokory kluczowe jest jednak stwierdzenie
„gdyby równa [przynajmniej] była cześć i chwała Boskiego Majestatu”. W wielu bowiem konkretnych sytuacjach jezuici rozeznawali, że śpiew i gra na instrumentach przynoszą większą chwałę Bogu i korzyści duchowe dla wiernych
niż brak muzyki w kościele. Kiedy zaś byli już przekonani do realizacji jakiegoś przedsięwzięcia, odwoływali się do innego jeszcze hasła, a mianowicie do
„magis” (więcej), które oznacza nieustanne wychodzenie ponad przeciętność,
wykonywanie ku chwale Bożej wszystkiego jak najlepiej, niezadowalanie się
raz osiągniętym poziomem. W konsekwencji, kiedy jezuici, pomimo ograniczeń narzuconych przez regułę zakonną, zaczęli już zajmować się muzyką, to
dochodzili na tym polu do wybitnych osiągnięć.
Z wrażliwością muzyczną związana jest także w pewien sposób metoda kontemplacji ignacjańskiej. Ignacy Loyola w rozmyślaniu o narodzeniu
Pana Jezusa zachęcał odprawiającego rekolekcje, by używał „pięciu zmysłów
wyobraźni” (ĆD, 121), w tym słuchał „uszami [wyobraźni], co mówią lub co
mówić mogą” postaci z tą tajemnicą związane (ĆD, 123). Natomiast w kontemplacji o piekle założyciel jezuitów radził, by „słuchać uszami [wyobraźni]
lamentów wycia, krzyków i bluźnierstw przeciw Chrystusowi” (ĆD, 67). Pięć
zmysłów wyobraźni to w duchowości Ignacego jedna z uprzywilejowanych
dróg do Boga i do człowieka. Ówczesna antropologia nawiązująca do tradycji
filozofii starożytnej wyróżniała w człowieku poziomy zmysłów, duszy i ducha,
stwarzając w ten sposób miejsce dla takich pojęć metafizycznych i estetycznych, jak piękno, harmonia, consonantia7.
Psyche and Soma: Physicians and Metaphysicians on Mind-Body Problem from Antiquity to
the Enlightenment, red. John P. Wright, Paul Potter, Oxford: Clarendon Press 2000.
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Jedno z ważnych przeżyć mistycznych Ignacego Loyoli miało par excellence
charakter muzyczny. Mowa o wizji Trójcy Świętej, jakiej doświadczył podczas
odosobnienia w Manresie, w grocie skalnej nad brzegiem rzeki Cardoner. Założyciel jezuitów opisał swe doświadczenia duchowe bardzo lapidarnie. W spisanej w trzeciej osobie Autobiografii czytamy: „Pewnego dnia, gdy odmawiał
oficjum o Matce Boskiej […], jego umysł zaczął się wznosić ku górze i ujrzał
Przenajświętszą Trójcę jakby pod postacią trzech klawiszy organów, a to z tak
obfitymi łzami i z takim łkaniem, że nie mógł zapanować nad sobą”8. Wizja
trzech klawiszy może się wydawać dość uboga jako przedstawienie Trójcy, ale
można ją interpretować nie tylko jako widzenie, ale również słyszenie trzech
różnych dźwięków, które są w perfekcyjnej harmonii i tworzą jeden akord.
To tłumaczyłoby emocjonalną intensywność tego przeżycia. Maria Chodyko
zauważa, że w owym doświadczeniu mistycznym „Ignacy doświadczył zniesienia pewnej antynomii, jaką narzuca zwykła percepcja zmysłów w odbiorze
rzeczywistości. Co jest uchwytne dla wzroku, nie jest dostępne dla słuchu czy
dotyku. […] W tej wizji zostały zniesione progi i przedziały owej percepcji.
[…] Ujrzał harmonię dźwięku akordu – zobaczył to, co zwykle można jedynie
usłyszeć. A nawet więcej: zrozumiał to, co podlega jedynie odczuciu”9. Skoro
zatem Bóg, który jest wspólnotą Trzech: Ojca, Syna i Ducha Świętego, daje
się doświadczyć jako harmonia dźwięków, to przepowiadanie Boga powinno
z muzycznych odniesień korzystać.
Czy Ignacy Loyola był wrogiem muzyki?
Rola, jaką jezuici odegrali na polu muzyki, pozornie kłóci się z faktem, że
w pierwszych dziesięcioleciach swej działalności zakon Ignacego Loyoli przyjął postawę, określaną przez niektórych wręcz jako antymuzyczną10. W zatwierdzonej przez papieża Pawła III Formule Instytutu Towarzystwa Jezu-

8
9

s. 92.

Ignacy Loyola, Opowieść pielgrzyma, w: idem, Pisma wybrane…, op. cit., nr 28, s. 191.
Maria Chodyko, Uniwersalność mistyki chrześcijańskiej, „Przegląd Powszechny” 6 (2007),

Johann Herczog, Orfeo nelle Indie. I gesuiti e la musica in Paraguay (1609–1767), Lecce:
Congedo 2001, s. 166.
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sowego (Regimini militantis Ecclesiae z dnia 27 września 1540 roku) mowa
jest o obowiązku „odmawiania oficjum według zwyczaju Kościoła, jednakże
prywatnie i indywidualnie, a nie wspólnie”11. Dziesięć lat później poszerzona
Formuła Instytutu, zatwierdzona przez papieża Juliusza III (Exposcit debitum
z dnia 21 lipca 1550 roku), precyzuje, że jezuici-kapłani są „zobowiązani do
odmawiania oficjum według powszechnego zwyczaju Kościoła, jednak prywatnie, a nie wspólnie lub w chórze”12. A przecież to właśnie śpiew oficjum
liturgii godzin w chórze wspólnoty zakonnej był ważnym miejscem rozwoju
muzyki kościelnej. Jezuici z niego zrezygnowali, co budziło zdziwienie i sprzeciw niektórych kręgów ówczesnego Kościoła, gdyż idea zakonu bez wspólnych,
chórowych modlitw wydawała się jakąś fanaberią.
W Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego napisanych przez św. Ignacego
Loyolę i zatwierdzonych po jego śmierci w roku 1558 przez I Kongregację Generalną powyższa reguła zostaje potwierdzona: „Nasi nie odprawiają w chórze godzin kanonicznych ani nie śpiewają Mszy świętych lub innych uroczystych nabożeństw”13. Interesujące jest uzasadnienie poprzedzające ten przepis.
Stwierdza się mianowicie, że „ponieważ zajęcia podejmowane dla zbawienia
dusz są wielkiej doniosłości, właściwe naszemu Instytutowi i rozliczne, i ponieważ nasze przebywanie w tym czy w innym miejscu jest przygodne, dlatego niech Nasi nie odprawiają w chórze godzin kanonicznych ani nie śpiewają
Mszy świętych”14. Wynika z tego, że św. Ignacy uważał, iż prowadzenie chóru
i oprawa muzyczna mszy wymaga pewnej stabilności, odpowiednich przygotowań, które mogłyby być przeszkodą dla głównej misji jezuitów, dla ich mobilności w dziele ewangelizacji. W następnym numerze Konstytucji czytamy,
że w niedziele i w dni świąteczne można odprawić z wiernymi nieszpory „bez
śpiewu zrytmizowanego i chorałowego, jak to nazywają, lecz w jakimś tonie
nabożnym, miłym i prostym, a to w tej mierze i w tym celu, żeby lud pobudzić
do częstszego przystępowania do spowiedzi, słuchania kazań i wykładów”15.
11
12
13
14
15

Konstytucje…, op. cit., s. 36.
Loc. cit., s. 37.
Loc. cit., nr [586], s. 207.
Loc. cit.
Loc. cit., nr [587], s. 207.
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Ze względu na styl życia i charakter misji pierwszych jezuitów muzyka i śpiew
były zatem eliminowane, ale – z drugiej strony – z uwagi na dobro wiernych
w konkretnych sytuacjach można było robić wyjątki i wprowadzać do liturgii
elementy muzyczne. Z czasem to drugie działanie przeważyło nad pierwszym.
Niemniej jednak upowszechniło się – nie do końca prawdziwe – powiedzenie
„Jesuita non cantat” (jezuita nie śpiewa). Wielu postrzegało jezuitów wręcz
jako politycznych pragmatyków niewrażliwych na sztuki piękne. Miguel Unamuno w jednym ze swoich dzieł pisał o jezuitach: „ledwie mógł jakiś pasikonik
śpiewający znaleźć miejsce w tym mrowisku księży”16.
W Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego znajdujemy jeszcze inny antymuzyczny akcent. Czytamy mianowicie, że: „Nie powinno być w domu [zakonnym] żadnej broni ani przedmiotów schlebiających próżności, lecz tylko
to, co pomaga do osiągnięcia tego celu, jaki sobie wytyczyło Towarzystwo, to
jest do służby i chwały Bożej. […] Takimi przedmiotami byłyby: przedmioty do zabawy albo instrumenty muzyczne, książki świeckie itp.”17. Wyrażenie
„przedmioty do zabawy albo instrumenty muzyczne” zostało odwołane przez
XXXIV Kongregację Generalną, a więc dopiero w 1995 roku. W najnowszym
wydaniu Konstytucji z 2001 roku przy tym sformułowaniu znajduje się nota:
„Ten przepis trzeba uznać za przestarzały”18. Muzyka prawdopodobnie kojarzyła się Ignacemu Loyoli – przed nawróceniem oddanemu rycerskim i dworskim uciechom – z próżnością i trwonieniem czasu.
Zapewne za młodu Ignacy w ramach swej edukacji na rycerza uczył się
śpiewu i gry na niektórych instrumentach19. Był wrażliwy na muzykę. W swych
Ćwiczeniach Duchownych, spisanych jeszcze przed założeniem zakonu (a zatem również przed napisaniem Konstytucji), Ignacy podaje tak zwane Reguły o trzymaniu z Kościołem. Jedna z nich brzmi: „Pochwalać częste słuchanie
mszy, a także śpiewy, psalmy i długie modlitwy w kościele i poza nim; podobCyt. za: Juan Plazaola Artola, Ignazio di Loyola e l’arte dei gesuiti, „Gesuiti. Annuario della
Compagnia di Gesù” 2006, s. 63.
17
Konstytucje..., op. cit., nr [266] i [268], s. 121–122.
18
Ibid., s. 122, przypis 10.
19
Félix Zabala Lana, Músicos Jesuitas. A lo largo de la historia, Bilbao: Mensajero 2008,
s. 21–22.
16
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nie godziny ustanowione w pewnych porach, przeznaczone na całe oficjum
[chórowe] i na wszelkie modlitwy i godziny kanoniczne” (ĆD, 355). W Opowieści pielgrzyma, czyli autobiografii św. Ignacego, czytamy, że kiedy przyszły
założyciel jezuitów przebywał w Manresie, to codziennie słuchał mszy, nieszporów i komplety: „wszystkie nabożeństwa były śpiewane i znajdował w nich
wiele pociechy”20. Cenne w tym kontekście jest świadectwo Pedro de Ribadeneiry, jednego z pierwszych jezuitów, który przekazał nam wypowiedź samego
Ignacego: „Gdybym się kierował własnym upodobaniem i skłonnością duszy,
ustanowiłbym w Towarzystwie chór i śpiew liturgiczny; nie uczynię wszakże
tego, bo zrozumiałem, że nie jest to wolą Bożą, i że instytut nasz wzywa nas nie
do tego, ale do czego innego”21. Podobne świadectwo znajdujemy u ojca Gonzáleza Cámary, zaufanego sekretarza Ignacego Loyoli: „Zwierzył mi się – pisze
Cámara – że wchodził do kościołów, kiedy odprawiano śpiewane oficjum, a po
takiej modlitwie wydawało mu się, że opuścił samego siebie. Było to dobre
nie tylko dla duszy, ale także dla zdrowia cielesnego. A kiedy czuł się źle, nie
pomagało mu nic innego, jak tylko słuchanie pieśni religijnych w wykonaniu
jakiegoś współbrata”22.
W świetle powyższych wypowiedzi możemy z całą pewnością stwierdzić,
że ograniczenia dotyczące muzyki, które znajdujemy w jezuickich Konstytucjach, nie wynikały z jakiejś awersji założyciela Towarzystwa Jezusowego do tej
sztuki i nie dotyczyły muzyki kościelnej w ogóle, ale wiązały się z pragnieniem,
by jezuita prowadził życie proste i pozostawał w każdym momencie dyspozycyjny do podjęcia nowej misji. Znamienne, że niektórzy następcy Ignacego nie
tylko utrzymywali owe ograniczenia, ale jeszcze bardziej je zaostrzyli23.

Ignacy Loyola, Opowieść pielgrzyma, op. cit., s. 188.
Idem, Pisma wybrane, op. cit., t. 1, s. 240, przypis 56.
22
Fontes Narrativi de S. Ignacio de Loyola, t. 1: Narrationes scriptae ante annum 1557, Romae: Apud Monumenta Historica Soc. Iesu 1943 (Monumenta Historica Societatis Iesu [dalej
jako: MHSI], 66), s. 636.
23
Thomas D. Culley, Jesuits and music. A study of the musicians connected with the German
College in Rome during the 17th century and of their activities in Northern Europe, Rome: Jesuit
Historical Institute, St. Louis: St. Louis University 1970 (Sources and studies history of Jesuits, 2),
t. 1, s. 15n.
20
21
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Następcy Ignacego o śpiewie i muzyce
Jakub Laynez, drugi generał jezuitów, który piastował to stanowisko w latach 1558–1565, był zasadniczo niechętny, by robić wyjątki od Konstytucji spisanych przez Ignacego, również w kwestiach dotyczących muzyki.
Jednak na wyraźne ustne polecenie papieża Pawła IV musiał założyć chór
w Towarzystwie, to jest podjąć wspólne śpiewanie codziennej liturgii godzin. Pisał o tym nie bez ironii w jednym z listów: „Zaangażowaliśmy się
w przygotowanie chóru, ale nie wiem, jak wielkimi mistrzami się okażemy”24. W innym miejscu stwierdził: „Nasz chór rozwija się, z wyjątkiem
jednak śpiewu figuralnego [canto figurado] i śpiewu gregoriańskiego […],
ale w każdym razie owocną rzeczą jest być posłusznym”25. Wraz ze śmiercią Pawła IV w roku 1559 przestało być aktualne jego zalecenie dotyczące
wprowadzenia chóru, ale z kościołów i kolegiów jezuickich napływały prośby, by kontynuować działalność muzyczną. Kryteria, jakie stosował Laynez
w rozeznawaniu tych próśb, były ignacjańskie: zaangażowanie w muzykę
nie może osłabiać misji głoszenia kazań i posługi spowiedzi świętej, nie
należy śpiewać melodii zbyt skomplikowanych; trzeba badać, co przyniesie
większy pożytek wiernym26.
Tego rodzaju ograniczenia dotyczące praktyki muzycznej nie istniały jedynie u jezuitów, lecz i w innych zakonach założonych lub reformowanych
w dobie trydenckiej. Wykonywanie muzyki zarówno wokalnej, jak i instrumentalnej na użytek samych zakonników było ograniczone do minimum
albo ogólnie zakazane. Rygorystyczne zapisy w tym względzie obowiązywały
na przykład w zakonie wizytek, gdzie zakazane było nawet używanie kamertonu, a oficjum wykonywano tylko na jedną prostą melodię (tak zwane „trzy

Lainii documenta. Epistolae et acta Patris Jacobi Lainii, t. 3: 1558, Matriti: Typis Gabrielis
Lopez del Horno 1913 (MHSI, 47), s. 538.
25
Ibid., t. 4: 1558–1560, Matriti: Typis Gabrielis Lopez del Horno 1915 (MHSI, 49), s. 191.
26
José I. Tejón, Música y danza, w: Diccionario Histórico de la Compañía de Jesus. Biográfico-Temático, t. 3, red. Charles E. O’Neill, Joaquín M. Domínguez, Roma: Institutum Historicum
S.I., Madrid: Universidad Pontificia Comillas 2001, s. 2777.
24
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nutki”)27. A w Konstytucjach Pierwotnych karmelitanek bosych z 1567 roku,
napisanych przez Teresę z Ávili, czytamy: „Śpiew nie będzie nigdy modulowany, lecz na jednym tonie, unisono. Zazwyczaj wszystko recytuje się, także Mszę św.”28. Zakaz wykonywania muzyki, czy też posiadania instrumentów, był w zakonach doby potrydenckiej jednym z rodzajów ascezy. Istotny
wpływ miało tutaj nauczanie soboru trydenckiego w sprawie muzyki. 8 lipca
1562 roku, a zatem już pod koniec soboru, niektórzy biskupi zaproponowali
zapis, aby dzieła muzyczne, które „bardziej cieszą uszy, niż podnoszą ducha”, zostały usunięte z kościołów29. Tę propozycję złagodzono: 10 września
1562 roku na XXII sesji plenarnej zaapelowano o wyzbycie się „świeckości”
w muzyce kościelnej oraz o zrozumiałość śpiewanych podczas liturgii tekstów. Ostatecznie „wydano 17 września 1562 roku krótkie orzeczenie, które
znalazło się w końcowym dekrecie soboru De observandis et evitandis in celebratione missae; stwierdza się w nim, że z kościołów należy usunąć te gatunki
muzyki, w których znalazło się coś «swawolnego lub nieczystego»”30.
Po Laynezie nastał Franciszek Borgiasz, który był nie tylko trzecim generałem zakonu (1565–1572), ale także pierwszym kompozytorem jezuitą.
Pochodził on ze znamienitego rodu hiszpańskiego, był wicekrólem Katalonii, potem księciem Gandii, ale kiedy zmarła jego żona, z którą miał ośmioro
dzieci, postanowił porzucić wszystkie stanowiska oraz majętności i wstąpić do
jezuitów, co nastąpiło w 1547 roku. Franciszek Borgiasz komponował przed
wstąpieniem do Towarzystwa Jezusowego, ale i potem, także w czasie, gdy był
jego generałem31. Nie jest odosobniona opinia, że Borgiasz zasłużył na miano
Coustumier et directoire pour les soeurs religieuses de la Visitation de Saincte Marie, Lyon:
Vincent de Coeursilly 1626.
28
Reguła y Constitucie zakonnic karmelitanek bossich Zakonu Naświętszey Panny Mariey
z Góry Karmelu z włoskiego na polski ięzyk przetłumaczone, Kraków: w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka 1635, nr 2–3.
29
Ireneusz Pawlak, Muzyka. IV. W dokumentach Kościoła, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13,
Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2009, s. 566.
30
Loc. cit.
31
Maricarmen Gómez Muntané, Francisco de Borja y la música: autor y promotor, w:
Francesc de Borja (1510–1572), home del Renaixement, sant del Barroc / Francisco de Borja
(1510–1572), hombre del Renacimiento, santo del Barroco (Actes del Simposi Internacional Gan27
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odnowiciela muzyki sakralnej w XVI wieku32. W jednym z listów do Ignacego
Loyoli, w roku 1554, a zatem kiedy był już jezuitą, Borgiasz wspominał, że
jego polifoniczny utwór o tematyce wielkotygodniowej i wielkanocnej przyniósł wiele pocieszenia wiernym33. Jezuita Dionisio Vázquez, pierwszy biograf
Borgiasza, pisał w 1586 roku, że jedną z jego pasji „była muzyka, a szczególnie śpiew z muzyką organową, w którym był tak wybitny, iż nie tylko śpiewał
ze szczególną wprawą z najlepszymi muzykami, ale sam komponował wiele
utworów. […] Wszystkie jego utwory były nakierowane na to, co Boskie. To,
co komponował, było tak piękne, że wiele kościołów w Hiszpanii używało jego
mszy, magnifikatów i innych dzieł, które nazywano «utworami księcia Gandii». Kiedy był już generałem Towarzystwa, podczas rekonwalescencji z długiej choroby, na którą zapadł w Rzymie, komentował i wspaniale opracował
muzycznie Psalm 118, Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini.
A kiedy ból podagry bardzo mu dokuczał, zamiast narzekać i wykrzykiwać
«aj», śpiewał jakiś psalm Dawida albo antyfonę do Matki Bożej”34.
Jednak jako generał Borgiasz przestrzegał – podobnie jak wcześniej Loyo
la i Laynez – aby nie poświęcać zbyt wiele czasu na przygotowanie śpiewów
i muzyki. Niemniej jednak to właśnie on zezwolił na mianowanie w Collegium
Germanicum w Rzymie nauczyciela (maestro) muzyki. Został nim Tomás Luis
de Victoria, hiszpański kompozytor, organista, śpiewak, który dwa lata później
zaczął pełnić także funkcję maestro w Seminarium Romanum.
Kolejnym generałem Towarzystwa Jezusowego był Ewerard Mercurian,
który pełnił urząd w latach 1573–1580. Kongregacja Generalna, która go wybrała, w jednym ze swych dekretów stwierdza: „Śpiew w kościołach Towarzystwa powinien być […] pobożny, słodki i prosty, nie zaś figuratus, ani firmus;
można go wykonywać tylko tam, gdzie mogą to czynić z łatwością Nasi, a nie
dia, 25–27 d’octubre – València, 4–5 de novembre de 2010), red. Santiago La Parra, Maria Toldrà,
Gandia: CEIC Alfons el Vell 2012, s. 517–528.
32
St Francis Borgia, w: The Catholic Encyclopedia, http://www.newadvent.org/cathen/06213a.
htm [dostęp: 17.12.2017].
33
S. Franciscus Borgia quartus gandiae dux et Societatis Iesu praepositus generalis tertius, t. 3:
1539–1565, Matriti: Typis Augustini Avrial 1908 (MHSI, 35), s. 262–263.
34
Cyt. za Giovanni Arledler, San Francesco Borgia e la musica, „La Civiltà Cattolica” 3875
(2011/4), s. 457.
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obcy. […] To pozwolenie dotyczy przede wszystkim krajów heretyckich i niewiernych, gdzie prowadzenie śpiewu, jego kontynuacja, sposób wykonywania
i rodzaj powinny być zgodne z wolą ojca generała”35. W tym przypadku wola
ojca generała była bardziej rygorystyczna niż jego poprzedników. W liście do
wszystkich prowincjałów w 1575 roku Mercurian stwierdzał, że śpiew kościelny jest przez jezuitów akceptowany, jeśli śpiewa się od czasu do czasu, ale druki z muzyką świecką, sprośną powinny być spalone36. Natomiast w liście do
prowincjała Meksyku pisał, że nie należy pozwalać, aby Nasi (jezuici) słuchali
śpiewu Salve Regina wraz z innymi studentami, z wyjątkiem tych jezuitów, którzy przewodniczą ewentualnie takiemu zgromadzeniu37.
Inny, bardziej otwarty niż Mercurian, stosunek do muzyki miał Klaudiusz
Acquaviva, który był generałem jezuitów aż 34 lata, to jest w latach 1581–1615.
Udzielał wielu pozwoleń na różnorodną działalność jezuitów na polu muzyki,
szczególnie na misjach. Za jego generalatu obserwujemy rozwój działalności
muzycznej jezuitów polskich. To właśnie do Acquavivy pisał w roku 1585 Piotr
Skarga, prosząc o pozwolenie na śpiew w kościele św. Barbary w Krakowie.
W liście Skarga przekonywał, że śpiewem zajmą się świeccy, a szczególnie
Bractwo Miłosierdzia, a zatem oprawa muzyczna liturgii nie będzie odciągać
jezuitów od innych prac apostolskich. Pozwolenia udzielono. Wprowadzanie
muzyki było, jak zatem widać, niejako wymuszane przez wiernych świeckich.
Nie znaczy to jednak, że ograniczenia przestały istnieć. W 1594 roku generał
zakazywał jezuitom polskim wprowadzania organów do kaplic i świątyń, a zezwalał jedynie na utrzymywanie instrumentów już istniejących38, przy czym
Monumenta paedagogica Societatis Iesu, t. 4: 1573–1580, red. Ladislaus Lukács, Romae: Institutum Historicum Societatis Iesu 1981 (MHSI, 124), s. 248. Por. cytat w: Jerzy Kochanowicz, Wkład
jezuitów w kulturę muzyczną okresu staropolskiego, w: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, red. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków–Warszawa: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM 2004, s. 546.
36
Monumenta paedagogica Societatis Jesu..., op. cit., t. 4, s. 600.
37
Monumenta Mexicana, red. Felix Zubillaga, t. 1: 1570–1580, Romae: Apud Monumenta Historica Soc. Iesu 1956 (MHSI, 77), s. 189.
38
Muzyka, w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564–1995, red. Ludwik Grzebień i zespół, Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Instytut Kultury Religijnej, Wydawnictwo WAM 1996, s. 447.
35
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miały na nich oczywiście grać osoby spoza zakonu. Kilkanaście lat potem
Acquaviva wyraził zgodę na wprowadzanie w kościołach jezuickich instrumentów dętych. W kontekście zasadniczej otwartości Acquavivy na działalność muzyczną jezuitów zdziwienie może budzić postawa dwóch z nich, Odona Pigenata i Lorenzo Maggia, w stosunku do jezuitów kolegium paryskiego.
Pierwszy jako prowincjał zabronił w 1585 roku wykonywania jakiejkolwiek
muzyki ze słowami, drugi natomiast jako członek Kurii Generalnej zakonu zabronił jezuitom śpiewania razem z innymi studentami i komponowania muzyki bez pozwolenia rektora. Można przypuszczać, że obu bardziej odpowiadała
polityka prezentowana przez generała Mercuriana39.
Po Acquavivie kolejnym generałem został Muzio Vitelleschi, który rządził Towarzystwem przez 30 lat. Do historii przeszedł jego sympatyczny gest
przesłania współbratu, Luisowi Bergerowi, strun, których ten potrzebował
do swej lutni40. Generalat Vitelleschiego to czas rozwoju różnych form muzycznej działalności jezuitów. Wykonywanie oratoriów i dramatów muzycznych staje się w kolegiach działalnością zwyczajną. Choć można również odnotować, że w 1617 roku Vitelleschi „zabraniał udziału alumnów muzyków
w uroczystościach w kościołach obcych”41. Chodziło między innymi o to, aby
aktywność muzyczna nie zajmowała zbyt dużo czasu i nie przysłaniała innych obowiązków.
Ten krótki przegląd stanowisk zajmowanych przez pierwszych generałów
Towarzystwa Jezusowego wobec muzyki można podsumować, cytując znawcę
tematu, jezuitę Juana Plazaolę Artolę: „Ani Ignacy, ani jego następcy nie mieli żadnego «uprzedzenia wobec muzyki». Może niektórzy, świadomi wpływu,
jaki ma muzyka na człowieka, i ryzyka oddania się jej wszystkimi zmysłami, nie
uważali jej za szczególnie godną polecenia w posłudze jezuitów. Ale tego rodzaju napięcia były zawsze przezwyciężane poprzez rozsądne apostolskie rozeznanie”42. Hieronim Nadal, który współpracował z Ignacym nad tekstem Konstytucji zakonu, wskazywał na podstawowe kryterium owego rozeznawania: aby nie
39
40
41
42

José I. Tejón, Música y danza…, op. cit., s. 2778.
Loc. cit.
Muzyka, w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, op. cit., s. 447.
Juan Plazaola Artola, Ignazio di Loyola..., op. cit., s. 69.
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brakowało dostatecznej liczby kapłanów „do spowiedzi, głoszenia kazań, wykładów i do innych posług właściwych Towarzystwu; posług tych nie powinno się
nigdy pomijać z powodu śpiewanej liturgii”43. Kapłanów jednak nie brakowało
i w rezultacie muzyka powracała do liturgii w kościołach Towarzystwa, a jeszcze
bardziej była obecna w przygotowywanych przez kolegia przedstawieniach teatralnych i na uroczystościach akademickich, a przede wszystkim jako narzędzie
apostolskie na misjach. Szczególnie ważnym środkiem duszpasterstwa i ewangelizacji okazała się muzyka w jezuickich misjach w Ameryce Łacińskiej.
Muzyka w jezuickich misjach
Splot ewangelizacyjnych celów Towarzystwa Jezusowego, wyrażonych w haśle „ad maiorem Dei gloriam” oraz muzyki, widać szczególnie wyraźnie na
przykładzie misji w redukcjach paragwajskich (1609–1767). W słynnym filmie
Rolanda Joffé Misja (1986) pada następujące zdanie: „Przy pomocy orkiestry
jezuici mogliby nawrócić cały kontynent”. Na określenie fenomenu posługiwania się muzyką przez jezuitów w amerykańskich misjach René Fülöp-Miller
natomiast ukuł wyrażenie „Musik-Staat” (państwo muzyczne)44. Rzeczywiście,
muzyka w redukcjach paragwajskich odgrywała rolę nie tylko ewangelizacyjną
i duszpasterską, ale także kolonizacyjną, państwowotwórczą, geopolityczną45.
Nazwa „redukcje” pochodzi od łacińskiego słowa reducere i w tym przypadku
oznacza doprowadzenie Indian, oczywiście bez używania przemocy, do życia
zgodnego z normami chrześcijańskiej cywilizacji. Ewangelizacyjno-cywilizacyjna propozycja jezuitów okazała się z różnych względów dość atrakcyjna
dla tubylców. Pierwsza redukcja została założona w 1609 roku na terenie na
wschód od Asunción. W XVII wieku, wśród Indian Guaraní, powstało ich
trzydzieści. Sposób działania jezuitów był następujący: nawrócenie na chrześcijaństwo plemienia, budowa na jego terenie siedziby zakonnej wraz z ko-

Epistolae P. Hieronymi Nadal Societatis Jesu, t. 4: 1546–1557, Matriti: Typis Augustini Avrial
1905 (MHSI, 27), s. 492.
44
René Fülöp-Miller, Macht und Geheimnis der Jesuiten, Leipzig–Zürich: Grethlein & Co.
1929, s. 325.
45
Johann Herczog, op. cit., s. 11n.
43
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ściołem, kształcenie w uprawie roli i rzemieślnictwie, uczenie dzieci i młodzieży czytania i pisania, a także muzyki. Wszystko to wymagało od jezuitów
różnorakich umiejętności, stąd misjonarzy do Ameryki Łacińskiej wybierano
starannie, przygotowując ich odpowiednio w Europie. Indianie byli ludźmi
wrażliwymi na piękno i sztukę, stąd istotnym elementem budowania wspólnoty stała się kultura, szczególnie muzyka, w której tubylcy okazali się bardzo
utalentowani. O tej wrażliwości Indian południowoamerykańskich na muzykę
wiedziano zresztą dużo wcześniej przed pojawieniem się tam jezuitów. Członkowie Towarzystwa Jezusowego skorzystali w tym względzie z doświadczeń
m.in. misjonarzy franciszkańskich, którzy już na początku XVI wieku prosili,
by z Europy posyłano do nich muzyków z instrumentami46.
Muzyka w redukcjach paragwajskich związana była przede wszystkim
z liturgicznym przeżywaniem tajemnic wiary katolickiej. Wyrażała tę wiarę,
a zarazem ją umacniała i pogłębiała. Tę samą rolę odgrywał taniec, który z jednej strony jezuici znali z europejskich, w tym szczególnie iberyjskich, ludowych tradycji procesyjnych, a z drugiej stanowił twórczą odpowiedź jezuitów
na pogańskie rytuały taneczne. Wykonywana w redukcjach muzyka pochodziła przede wszystkim z Europy, ale jezuici od początku starali się twórczo
łączyć europejski barok z tradycjami instrumentalnymi i wokalnymi Indian.
Bohdan Pociej pisał o swoistej kulturze, którą można by nazwać „indojezuicką”47. Lucetta Scaraffia, włoska dziennikarka i historyczka, pisała o prawdziwej
multikulturowości jezuickich redukcji. Z drugiej strony podkreślała niebywałą zdolność jezuitów do uczenia Indian muzyki tak innej od ich lokalnych
tradycji. Scaraffia tłumaczy tę umiejętność pasją ewangelizacji: „Misjonarze
byli przekonani, że muzyka jest drogą prowadzącą do Boga, drogą ewangelizacji, tak jak słowo i obraz, a być może jeszcze bardziej skuteczną, i dlatego nie
szczędzili wysiłków, aby uczyć muzyki i prowadzić do ukochania muzyki”48.
Ibid., s. 15.
Bohdan Pociej, Barokowa muzyka jezuitów, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IM/barok_jezuicki.html [dostęp: 17.12.2017].
48
Luccetta Scaraffia, Nella musica delle „reducciones” gesuitiche. Il vero multiculturalismo,
„L’Osservatore Romano” 19–20.09.2011 (216), s. 1. Dostępny online: http://w2.vatican.va/content/osservatore-romano/it/comments/2011/documents/216q01b1.html [dostęp: 17.12.2017].
46
47
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A zatem miłość do muzyki była podporządkowana miłości do Boga, a nie stanowiła celu samego w sobie. By prowadzić do Boga, jezuici nie proponowali
Indianom prostych, wpadających szybko w ucho piosenek, ale mieli odwagę
uczenia muzyki na najwyższym poziomie, która porusza najgłębsze wymiary
duszy i otwiera na transcendencję.
Od początku istnienia redukcji paragwajskich muzyka stanowiła ważne
spoiwo życia społeczno-religijnego. Zinstytucjonalizowaną, powszechną praktyką stała się jednak dopiero wraz z przybyciem do Ameryki Łacińskiej Antona Seppa (1655–1733), jezuity z południowego Tyrolu, który wcześniej był
członkiem kapeli cesarskiej w Wiedniu. To właśnie Sepp nauczył Indian robienia różnego rodzaju instrumentów. Jemu zawdzięczamy budowę pierwszych
organów w Ameryce Łacińskiej49. Z Seppem związana jest ciekawa anegdota.
Otóż młodzi jezuici wypływający do Ameryki Łacińskiej mieli zaopatrywać
się w instrumenty muzyczne w Europie. Źródła jezuickie donoszą, że Sepp
zwlekał z odpowiednimi zakupami aż do ostatniego momentu, za co spotkała
go surowa reprymenda ze strony przełożonego50. Widzimy zatem paradoks.
Oto z jednej strony – jak zauważyliśmy – w Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego zostało napisane, że w domach jezuickich nie powinny znajdować się
instrumenty muzyczne, z drugiej strony opieszałość jezuity w nabywaniu instrumentów, by przewieźć je przez ocean, została ukarana przez przełożonych.
Innym muzycznym geniuszem redukcji był Domenico Zipoli (1688–1726),
uznawany zgodnie za najbardziej wszechstronnie wykształconego muzyka
wśród jezuickich misjonarzy. Tuż przed wstąpieniem do zakonu jezuitów był
on organistą w kościele Il Gesù w Rzymie. A zatem w tamtym czasie jezuici
nie tylko kształcili muzyków, ale ich misja i sposób życia były na tyle atrakcyjne, że wstępowali w ich szeregi już uformowani muzycy. Trzeba zauważyć,
że w tego rodzaju przypadkach zakon wymagał dyspozycyjności i wcale nie
było pewne, czy i w jakiej mierze jezuita muzyk będzie mógł praktykować muzykę. Z drugiej strony Towarzystwo Jezusowe umiało wykorzystywać talenty
Gianpaolo Romanato, Il cemento delle Riduzioni. Musica sacra nelle missioni dei gesuiti
in America meridionale, „L’Osservatore Romano” 27–28.12.2011 (298), s. 5. Dostępny online:
http://www.gliscritti.it/blog/entry/1211 [dostęp: 17.12.2017].
50
Johann Herczog, op. cit., s. 16.
49
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swoich członków w duszpasterstwie i ewangelizacji. Stąd Zipoli został wysłany do Ameryki Łacińskiej jeszcze jako nowicjusz. To dzięki ludziom takim
jak on nie była czczą przechwałką opinia José Cardiela, hiszpańskiego jezuity
z XVIII wieku, że w kościołach redukcji paragwajskich „słucha się lepszej muzyki niż ta, którą można usłyszeć w najsławniejszych katedrach Europy”51.
Wspomnijmy jeszcze Martina Schmida (1694–1772), szwajcarskiego jezuitę, który w jednym z listów tak opisywał swą duszpasterską pracę na terenie obecnej Boliwii: „Szczęście, jakie mi sprzyjało na tego rodzaju misjach,
było związane z faktem, że znam się na muzyce. Dopiero teraz widzę, dlaczego
Boża Opatrzność sprawiła, że za młodu ją studiowałem. Dzięki temu czynię
z Indian nie tylko gorliwych i pobożnych chrześcijan, ale także muzyków, jako
że do tej pory nie słyszeli oni muzyki artystycznej i nigdy nie widzieli nut. Jest
bardzo ważne, aby Indianie mieli kontakt z muzyką. Widać to we wszystkich
misjach. Mają oni bowiem dziwną, naturalną inklinację do muzyki. A zatem
poprzez muzykę mogą w kościołach dojść do szczególnej pobożności”52. W tej
wypowiedzi widać po raz kolejny zakorzeniony w duchowości jezuickiej wysiłek harmonizowania ewangelicznych celów i ludzkich środków.
Muzyka w kolegiach i bursy muzyczne
Jezuici kojarzą się – i słusznie – ze szkolnictwem, z kolegiami. Nie znaczy to
jednak, że Ignacy i jego pierwsi towarzysze, którzy podjęli decyzję o założeniu
zakonu, mieli od początku zamysł tworzenia kolegiów kształcących młodzież
świecką. Mówili raczej o przepowiadaniu, spowiadaniu, uczeniu dzieci katechizmu, duszpasterstwie chorych i uwięzionych, dawaniu ćwiczeń duchownych. By być bardziej wolnymi i dyspozycyjnymi, nie chcieli – jak już wielokrotnie wspomnieliśmy – ograniczać się chórową modlitwą we wspólnocie.
Z tego samego powodu nie planowali zakładania szkół, które przecież ograniczają mobilność. Szybko jednak zauważyli, że zorganizowane szkolnictwo
to wyzwanie czasu. Już w 1548 roku powstało w Messynie na Sycylii pierwsze
Loc. cit.
Martin Schmid, List z 3 marca 1730 roku z Potosí, w: P. Martin Schmid SJ 1694–1772. Seine Briefe und sein Wirken, red. Rainald Fischer, Zug: Verlag Kalt-Zehnder-Druck 1988, s. 69n.
51
52

18

Wiara wcielona w kulturę, czyli jezuickie szukanie Boga...

jezuickie kolegium. Rozwój kolegiów wiąże się ściśle z rozwojem działalności
muzycznej. O ile sami jezuici mogli ograniczać do minimum muzykę w swoim osobistym i wspólnotowym życiu, o tyle w szkołach nie mogło brakować
nauczycieli do prowadzenia stosownych zajęć z tej dziedziny. Frank Thomas
Kennedy jednak zauważa: „muzyka nie jest widziana jako dobro samo w sobie,
ale raczej jako konieczność apostolska”53.
Stopniowe otwieranie się na tradycje muzyczne widać w dwóch tekstach
Hieronima Nadala. W roku 1555 pisał on do Ignacego Loyoli, że funkcjonowanie szkół i kolegiów zostało uregulowane, i że postanowiono, iż „nasi studenci
nie śpiewają”. Jednak, aby w kościołach jezuickich mogła być odprawiana msza
śpiewana, wybiera się niektórych studentów do śpiewania w chórze, a mszę
śpiewa ksiądz diecezjalny54. 11 lat potem Nadal zatwierdził bardziej otwartą
regułę dla Kolegium Królewskiego w Wiedniu: „Podczas mszy niech się śpiewa polifonicznie jedynie Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei i odpowiedź na Ite
missa est. […] Z okazji uroczystości dopuszczalne są wyjątki i za pozwoleniem
rektora lub prowincjała można wprowadzać więcej śpiewów polifonicznych.
Choć podczas mszy i nieszporów dozwolone są motety, to nie powinny być
one zbyt długie, szczególnie podczas mszy”55. Instrukcja Nadala była punktem odniesienia dla innych kolegiów i kościołów. Z Instructiones wydanych
w 1562 roku w kolegium w Billom we Francji dowiadujemy się o uczeniu
doktryny chrześcijańskiej poprzez śpiewanie katechizmu na ulicach i placach56. Swoistą formą katechizowania były także muzyczne przedstawienia teatralne. Jedno z pierwszych tego rodzaju przedstawień odbyło się w Lizbonie
w 1556 roku.
Ograniczenia, które jezuici narzucali sobie w praktykowaniu muzyki,
sprawiły, że trzeba było zatrudniać muzyków świeckich, przy czym niejednokrotnie byli to wybitni mistrzowie epoki. Na przykład z kolegiami w Rzymie
Thomas Frank Kennedy, I gesuiti e la musica, w: Ignazio e l’arte dei gesuiti, red. Giovanni
Sale, Milano: Jaca Book 2003, s. 299.
54
Idem, Jesuits and music. Reconsidering the Early Years, „Studi Musicali” 17 (1988), s. 75.
55
Cyt. za: idem, Jesuit Colleges and Chapels. Motet Function in the Late Sixteenth and Early
Seventeenth Centuries, „Archivum Historicum Societatis Iesu” 65 (1996), s. 201.
56
Idem, Jesuits and music…, op. cit., s. 81.
53
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związane były tak wybitne postaci jak: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomás
Luis de Victoria, Agostino Agazzari, Giovanni Francesco Anerio, Domenico
Massenzio, Giovanni Girolamo Kapsberger czy też Giacomo Carissimi57. To
z kolei wiązało się z dość dużymi wydatkami, co było dodatkowym argumentem w dyskusji dla tych jezuitów, którzy widzieli w muzyce więcej niebezpieczeństw niż korzyści. W połowie XVII wieku to właśnie obciążenia finansowe
stanowiły w Towarzystwie Jezusowym główny argument przeciwko rozwijaniu
muzyki w kościołach i kaplicach.
Kiedy w 1564 roku jezuici przybyli do Polski, obowiązywał ich zakaz wprowadzania instrumentów muzycznych do kościołów. Władze zakonu tolerowały jedynie już istniejące organy. Jezuici jednak szybko zdali sobie sprawę
z roli śpiewu i muzyki w duszpasterstwie na terenie Polski i Litwy. Zresztą
sami wierni grozili, że przejdą do innych kościołów, nawet do innowierców,
jeśli nie będzie muzyki. Stąd jezuici słali do Rzymu listy z prośbami o zgodę na
pielęgnowanie różnych form śpiewu i muzyki kościelnej. I uzyskiwali tego rodzaju pozwolenia, jednak – jak zauważa Stanisław Obirek – „pod warunkiem
że uprawiać go będzie młodzież świecka, a nie jezuici”58. Ponadto z powodu
sukcesu szkół jezuickich zaczęły pustoszeć szkoły katedralne i parafialne, których uczniowie dotychczas uświetniali śpiewem uroczyste nabożeństwa katedralne i kolegiackie. W tej sytuacji lokalne władze kościelne domagały się, aby
tę rolę przejęli wychowankowie jezuitów59. Między innymi właśnie z potrzeby
rozwiązania tego problemu zrodziły się bursy muzyczne, które w archiwach są
różnie określane: chór, muzyka, bursa, bursa ubogich, bursa muzyków. Obirek
streszcza ich funkcjonowanie następująco: „Przez trzy lata chłopcy uczyli się
gry na różnych instrumentach oraz teorii muzyki i kompozycji. W ciągu następnych trzech lat uczyli młodszych od siebie chłopców, spłacając jakby dług
zaciągnięty wobec kolegium. Po sześciu latach nauki i pracy odchodzili na stanowiska organistów kościelnych lub też pozostawali nadal w bursie i otrzymyIdem, I gesuiti e la musica..., op. cit., s. 306.
Stanisław Obirek, Jezuici w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w latach 1564–1668. Działalność religijna, społeczno-kulturalna i polityczna, Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego 1996, s. 84.
59
Jerzy Kochanowicz, Wkład jezuitów w kulturę muzyczną…, op. cit., s. 547.
57
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wali za swoją pracę wynagrodzenie”60. Choć różne rozporządzenia zakonne
stawiały na nauczycieli muzyki niejezuitów, to z bursami muzycznymi związani byli także jezuiccy kompozytorzy i autorzy pieśni, jak na przykład Jan Brant
(1554–1602), Szymon Berent (1585–1649), Martin Kretzmer (1631–1696)61.
Bursy muzyczne, które zasadniczo istniały wszędzie tam, gdzie działały jezuickie kolegia, odegrały ogromną rolę w kształtowaniu polskiej kultury muzycznej. Co roku opuszczało je przeciętnie kilkudziesięciu przygotowanych
do wykonywania zawodu muzyków, którzy wywodzili się z ubogich rodzin
mieszczańskich, a niekiedy nawet z rodzin chłopskich. Oczywiście, lekcje muzyki i śpiewu były w programie wszystkich szkół jezuickich, ale ich poziom
był o wiele niższy niż w bursach, które będąc swoistym połączeniem edukacji
szkolnej i kształcenia cechowego, stanowiły – można powiedzieć – pierwsze
konserwatoria muzyczne. Muzycy wykształceni w bursach jezuickich zdominowali ówczesny rynek muzyczny. Kres działalności szkół jezuickich, w tym
muzycznych, nastał wraz z kasatą zakonu w 1773 roku.
Po przywróceniu Towarzystwa Jezusowego w 1814 roku jezuici nie byli
w stanie nawiązać do swych tradycji muzycznych sprzed kasaty. Na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, który jest kontynuatorem tradycji akademickich
Collegium Romanum, istnieje obecnie jedynie skromny chór, a wśród wykładów opcjonalnych Wydziału Teologii pojawił się kurs „Teologia i muzyka”. Zajęcia ze śpiewu i muzyki w formacji jezuitów są raczej szczątkowe. Współcześ
ni jezuici nie mają dylematów muzycznych, które były obecne w pierwszym
Towarzystwie. Działalność muzyczna zakonu na wyższym poziomie to przede
wszystkim organizowanie koncertów czy też festiwali muzycznych w jezuickich kościołach. Oczywiście, nie brakuje dzisiaj jezuitów wyróżniających się na
polu muzyki, ale trudno mówić o jakiejś instytucjonalnej i szeroko zakrojonej
działalności muzycznej, która – pomimo wskazanych napięć – miała miejsce
w XVII i XVIII wieku.

60
61

Stanisław Obirek, Jezuici w Rzeczpospolitej Obojga Narodów..., op. cit., s. 86.
Jerzy Kochanowicz, Wkład jezuitów w kulturę muzyczną…, op. cit., s. 554–561.
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Na zakończenie: kultura i Ewangelia
Temat: „jezuici a muzyka” jest częścią szerszego zagadnienia: kultura a Ewangelia. Chrześcijaństwo nie byłoby tym, czym jest, gdyby nie jego zdolność
wchodzenia w inne niż semicka kultury. Rozumiał to doskonale św. Paweł,
który nie unikał rozmów z filozofami epikurejskimi i stoickimi, a punktem
wyjścia jego słynnej mowy na Areopagu uczynił fakt, że Ateńczycy wznieśli
wiele ołtarzy, w tym ołtarz z napisem „Nieznanemu Bogu” (Dz 17,16-34)62.
Jezuici chcieli przede wszystkim głosić Ewangelię. Wiedzieli jednak, że nie
ma skutecznej ewangelizacji bez twórczego spotkania z kulturą danego czasu
i miejsca. Z czasem rozumieli coraz lepiej, że Pawłowe „fides ex auditu”, czyli
stwierdzenie, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy” (Rz 10,17), obejmuje
także muzykę. Czy to oznacza, że traktowali kulturę i sztukę czysto instrumentalnie, że nie kochali muzyki dla niej samej? To stwierdzenie nieuprawnione.
Wszak odnoszenie wszystkiego do Boga i do zbawienia człowieka niczego ani
nikogo nie instrumentalizuje. Wręcz przeciwnie! Otwiera nowe, nieskończone
horyzonty. Wiara potrzebuje kultury, bo bez niej jest niezdolna do uwiarygodniania samej siebie, a ponadto podatna na sekularyzację nadziei przez politykę. Ale z drugiej strony kultura, która zamyka się na transcendencję, staje
się ślepa, bezbronna wobec mentalności magicznej i nastawionej na rozgłos
i zysk pseudokultury. Muzyka osiągała głębie i szczyty, kiedy starała się wypowiedzieć Niewypowiedzianego. Wiara i kultura potrzebują siebie nawzajem.
Jezuici, tak jak wielcy kompozytorzy, przeczuwali, że muzyka jest najlepszą
wyrazicielką sacrum. I zajmowali się muzyką, by wszystko było „ad maiorem
Dei gloriam”.

Dariusz Kowalczyk, Cóż mają wspólnego Jerozolima, Ateny i Indie?, „Przegląd Powszechny” 2 (1999), s. 137–147.
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Faith Embodied in Culture, or the Jesuit Quest
for God in All Things.
The Musical Paradoxes of the first Jesuits
Summa ry
“Omnia ad maiorem Dei gloriam” – is the Jesuit motto, which in a sense abolishes the
division between the sacred and the profane and indicates that the faith can be propagated by various means, not only those directly related to the mission of the Church.
Hence the Jesuits’ interest in the broadly conceived culture, which can serve as an expression of the faith on the one hand and lead to faith on the other. The Society of Jesus
has promoted Christian culture, but it has also had the courage to open up to other
cultures, looking in them for elements that could be used as points of departure for
evangelisation. One of the aspects of this combination of faith and culture was music –
though initially Jesuit regulations limited musical education and practice. Despite this,
the Jesuits have rendered great services also in this field, among others – by running
music schools and boarding schools – the convicti.
Keywords: Jesuit spirituality – evangelisation – regulations of music practice – music
education – boarding schools

Alina Nowicka-Jeżowa
University of Warsaw

Post-Tridentine Jesuit Writers
and the Humanist Tradition.
Continuities and Revaluations
in the Works of Piotr Skarga1
The Council of Trent turned a fresh page in the annals of the Catholic Church
and opened up a new chapter in European history. The people involved in
implementing its provisions were launching a cultural project that aimed to
restore the Roman Catholic Church to its former centrality on a continent
destabilised by the Reformation, and to integrate Catholicism into the identity
constructs of national cultures.
In the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Jesuit order was closely involved in this process of change. Jesuit activities were not limited to counter-Reformation work; instead, their goal was to develop a new cultural formation based on mediaeval and Renaissance traditions that had become
internalised in society2. That synthesis, however, did not involve reanimating
pre-existing arrangements, but rather aimed to create a new and integralThe first version of this text was published in Lithuanian as Dialogas su renesansiniu
humanizmu Petro Skargos veikal, in: “Senoji Lietuvos literatura” 35–36 (2013), pp. 302–324.
An amended and expanded Polish version appeared as Dialog z humanizmem renesansowym
w dziełach Piotra Skargi [A dialogue with Renaissance humanism in the writings of Piotr Skarga],
“Ruch Literacki” 56/4–5 (2013), pp. 405–424. This piece combines the theses of those two publications, and adds some new discussion along with new readings and reflections.
2
The perspective indicated in this sketch was identified by Czesław Hernas in the chapter
“Piotr Skarga jako teoretyk przemiany kulturowej” [Piotr Skarga as a theorist of cultural transformation] in: Barok (5th amended and expanded edition), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN 1998, pp. 180–194. Hernas’s influential insight offered a new research angle: previously Skarga was mostly viewed as a counter-Reformation activist. Cf. Janusz Tazbir, Piotr Skarga,
szermierz kontrreformacji [Piotr Skarga: a swordsman for the Counter-Reformation] Warszawa:
Wiedza Powszechna 1983.
1
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ly Catholic whole, where any elements regarded as incompatible with the
Church’s teaching would be reformulated in the spirit of legitimate theology
and anthropology, with a specifically Ignatian outlook.
The Society of Jesus was thus entering into a dialogue with the past that
was confrontational and open-minded in equal measure. The problem of the
humanist tradition was a particularly interesting aspect of the exchange. Research on the subject3 leaves no doubt that Jesuit environments contributed to
3
Including, among others: Dzieje teologii katolickiej w Polsce [The history of Catholic theology
in Poland], Vol. 2: Od Odrodzenia do Oświecenia, Część pierwsza: Teologia humanistyczna [From
the Renaissance to the Enlightenment, Part One: Humanist theology], ed. Marian Rechowicz, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1975. Studies: Marian Rechowicz, Uwagi wstępne [Introductory remarks], pp. 15–32; Idem, Teologia pozytywno-kontrowersyjna: szkoła polska w XVI wieku
[Positive-controversy theology: The Polish school in the 16th century], pp. 33–86; Bronisław Natoński, Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna w XVII i XVIII wieku. Nauczanie
i piśmiennictwo [Jesuit humanism and positive-controversy theology in the 17th and 18th centuries],
pp. 87–220, a study later published separately under the same title, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum”, Wydawnictwo WAM 2003 (Klasycy Jezuickiej Historiografii, 2). Important findings are contained in the series edited by Alina Nowicka-Jeżowa: Humanizm. Idee, Nurty i Paradygmaty Humanistyczne w Kulturze Polskiej. Syntezy [Humanistic
Ideas, Strains and paradigmas in Polish Culture], Warszawa: Neriton 2009–2010. See following
volumes: Vol. 4. Humanitas i christianitas w kulturze polskiej [Humanitas and christianitas in
the Polish Culture], ed. Hanusiewicz-Lavallee; Vol. 5. Humanistyczne modele kultury nowożytnej
wobec dziedzictwa starożytnego [Humanist models of modern culture and the traditions of classical antiquity], ed. Marek Prejs (see the study by Marek Prejs Humanizm potrydencki i nowy model kultury katolickiej (manieryzm czy barok?) [Post-Tridentine humanism and a new model of
Catholic culture (Mannerism or Baroque?)], pp. 153–176); Vol. 3. Etos humanistyczny [The humanist ethos], ed. Piotr Urbański (see the studies by: Anna Kapuścińska, Vita activa – Vita contemplativa. Praktycyzm i kontemplacjonizm w polskim humanistycznym piśmiennictwie teologicznym i parenetycznym [Vita activa – Vita contemplativa. Practicism and contemplationism in
Polish humanist writings on theology and paraenesis], pp. 196–202. Further work by the research
team led by myself was published in in the series Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu
z Europą, Hermeneutyka Wartości [The Culture of the First Commonwealth in Dialogue with
Europe. Hermeneutics of Values], Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2015-2016: Vol. 6: Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego [The formative process of Catholic culture in the post-Tridentine period. Universal and national dimensions of Polish Catholicism], ed. Justyna Dąbkowska-Kujko including studies by Justyna Dąbkowska-Kujko, Wprowadzenie [Introduction], pp. 7–21 and Alina
Nowicka-Jeżowa, Pokolenia trydenckie między tradycją a wyzwaniami przyszłości [The post-Tri-
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the emergence of the specific characteristics of post-Renaissance humanism.
As a side note to this scholarly literature I wish to make several observations
based on my research on humanism in Polish culture4, preceded by some introductory comments.
The history of research into the Jesuit legacy of the 16th and 17th centuries
points to certain difficulties in its appraisal. Literature of the subject, whether
apologetic or radically critical in its outlook, is not free from historical stereotype5 and personal bias. With its fairly hermetic combination of principle
and pragmatism, the specific discourse of the period likewise poses unique
challenges to formulating hermeneutic interpretations of Jesuit writings6. In
dentine generations: Between tradition and future challenges], pp. 21–102); Vol. 7: Drogi duchowe
katolicyzmu polskiego XVII wieku [The spiritual paths in Polish 17th-century Catholicism], ed. Alina Nowicka-Jeżowa, (see the studies by Anna Kapuścińska, Theatrum meditationis. Ignacjanizm i jezuityzm w duchowej i literackiej kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej – źródła, inspiracje,
idee [Theatrum meditationis. Ignatianism and Jesuitism in the spiritual and literary culture of the
First Commonwealth – sources, inspirations, ideas], pp. 119–229 and Justyna Dąbkowska-Kujko,
Theatrum Stanisława Herakliusza Lubomirskiego [Theatrum by Stanisław Herakliusz Lubomirski], pp. 464–509.
4
That research project was conducted in 2008–2011 as part of research programme PBZMNiSW-03/II/2011: “Humanizm. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej”.
5
The stereotypical images of Skarga found in the literary, artistic and research traditions
were coloured by ideology, and were either openly positive (cf. Fabian Birkowski’s idea of Skarga as a patriot and a prophet, see his sermon Na pogrzebie Wielebnego Ojca ks. Piotra Skargi…
[At the funeral of the Reverend Father Piotr Skarga] 1612, Adam Mickiewicz’s lecture at Collége de France on 25 June 1841, or Jan Matejko, the painting Kazanie Piotra Skargi [Piotr Skarga preaching], 1864), or negative (this perspective dominates in current research). Cf. Kazimierz
Panuś, Nowy Eliasz – wizerunek ks. Piotra Skargi w kazaniu pogrzebowym Fabiana Birkowskiego
OP [The New Elijah – the image of Piotr Skarga in the funeral sermon of Fr. Fabian Birkowski OP],
in: Nad spuścizną Piotra Skargi [On the legacy of Piotr Skarga], ed. Janusz S. Gruchała, Kraków:
Unum 2012, pp. 11–26.
6
Another relevant element in the correct interpretation of Jesuit writings is correspondence,
which reveals the mentality of post-Tridentine writers. Cf. published correspondence including: Listy Ks. Piotra Skargi TJ z lat 1566–1610 [Letters of Piotr Skarga SJ, 1566–1610], ed. Jan
Sygański, Kraków: Wydawnictwa Towarzystwa Jezusowego 1912 and, compiled by the same editor, Działalność ks. Piotra Skargi TJ na tle jego listów 1566–1610. Szkic historyczny [The activity of Piotr Skarga SJ based on his correspondence 1566–1610: A historical sketch], Kraków: Wydawnictwa Towarzystwa Jezusowego 1912; Korespondencja księdza Jakuba Wujka z Wągrowca
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order to establish a reliable identification of their ideas it is necessary to bear
in mind the fundamental principle of the unity of the Church’s teaching, a fact
that often goes underappreciated in synchronic studies. Similarly, one must
also be mindful of the longue durée of ideas to resist the urge to make hasty
historical attributions in discussing structural elements that may in fact reach
much further back in history. Finally, one must also take into account the vitality of the mediaeval tradition7 which, far from having been discarded in
z lat 1569–1696. Podług autografów wydał i objaśnił ks. Jan Sygański [The correspondence of Fr.
Jakub Wujek of Wągrowiec, 1569–1696. Based on autograph sources edited with commentary by
Fr. Jan Sygański], “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznania” 44 (1917); Stanisław Bednarski, Stosunki kardynała R. Bellarmina z Polską i Polakami (na podstawie korespondencji) [The
relations between Cardinal Bellarmine and Poland and Poles (based on correspondence)], Kraków:
Drukarnia Przeglądu Powszechnego 1928, pp. 73–96, 150–174; Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego [The letters of Hieronim Rozrażewski], ed. Paweł Czaplewski, Vols 1–2, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu 1937, 1947; Korespondencja Stanisława Hozjusza, kardynała
i biskupa warmińskiego [The correspondence of Stanisław Hozjusz, Cardinal and Bishop of War
mia], Vol. 5: Rok 1564, Vol. 6: Rok 1565, ed. Alojzy Szorc, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo
Diecezjalne 1976, 1978 (Studia Warmińskie, 13, 15); Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657–1699) [Correspondence of Adam Adamandy Kochański SJ (1657–1699)], ed.
by Bogdan Lisiak in collaboration with Ludwik Grzebień, Kraków: Wydawnictwo WAM 2005;
Wiktor Gramatowski, Giovanni Sobieski e la Compagna di Gesù. La corrispondenza conservata
nell’ARSI, 1670–1694, “Archivum Historicum Societatis Iesu” 56 (1987), pp. 267–291.
7
Significantly, the myth of the mare tenebrarum, which played a constitutive role in Italian
humanism, was not widespread in Polish culture. Cf. Walter Ullmann, Średniowieczne korzenie
renesansowego humanizmu [original title: Medieval Foundations of Renaissance Humanism],
translated into Polish by Jolanta Mach, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1985; Jan Czerkawski, Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce XVI i XVII wieku [Humanism and scholasticism. Studies on the history of philosophical culture in 16th- and 17th-century
Poland], Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1992, pp. 37–
–45; Dariusz Galewski, Jezuici wobec tradycji średniowiecznej: barokizacje kościołów w Kłodzku, Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu [Jesuits and the mediaeval tradition: Baroque modifications of churches in Kłodzko, Świdnica, Jelenia Góra and Żagań], Kraków: Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2012 (including some interesting comments in: Podsumowanie: Jezuickie zespoły architektoniczne a problem inkulturacji w społeczeństwie protestanckim [In summary: Jesuit architectural complexes and the problem of acculturation in Protestant communities], pp. 199–202). For a more detailed discussion of the topic see my pieces: La
tradizione medievale nei canti riflessivo-funebri del tardo Barocco, in: La percezione del Medioevo
nell’epoca del Barocco: Polonia, Ucraina, Russia. Atti del Congresso tenutosi a Urbino, 3–8 luglio
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the Renaissance period, was still being built upon and used in prudent ways.
Particularly fruitful in this context was the legacy of personalism, primarily
interpreted from the 13th century onwards in the context of Franciscan spirituality and its benevolent outlook on human affairs, later followed by the Modern Devotion movement that valued the dignity of work and family life. In
terms of the spiritual culture that had emerged over the preceding centuries,
the Renaissance ideas of humanitas kept developing, broadly crystallising into
two variants which were not mutually exclusive (or at least not outwardly so)8:
secular humanitas (situated within the temporal world and characterised by
a activistic outlook), which informed the landowning and chivalric ideologies9, and religious humanitas (which was related to the metaphysical foundations of life). The latter formation drew on the philosophical doctrines of the
15th and 16th centuries, notably including Aristotelianism, Neoplatonism and
Erasmianism.
In discussing the Jesuit negotiations of humanist tradition I will focus on
the works of Piotr Skarga, a representative of the earliest and most creative
1989, ed. Giovanna Brogi Bercoff, “Ricerche Slavistiche” 36 (1990), pp. 193–216; Tradycja średniowieczna w religijności katolickiej XVI w. (Próba spojrzenia ogólnego) [The mediaeval tradition
in 16th-century Catholic religion (a tentative general overview)], in: Nurt religijny w literaturze
polskiego średniowiecza i renesansu [The religious current in Polish Renaissance and mediaeval
literature], eds Stefan Nieznanowski, Janusz Pelc, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1994,
pp. 187–219 (Religijne Tradycje Literatury Polskiej, 4); Jan Kochanowski wobec protestantyzmu
[Jan Kochanowski and Protestantism], in: Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI–XVII wieku [The Reformed Evangelical Church in the First Commonwealth. Dialogue with Europe and axiological choices in the context of 16th- to 17th-century literature and other writings], ed. Dariusz
Chemperek, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2015 (Kultura Pierwszej
Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, 9), pp. 216–274.
8
This outward compatibility of ideological currents that competed or contradicted each other in European culture can be viewed as a general tendency in Polish culture.
9
I examine the humanist sources of both these constructs in my analyses and interpretations,
as well as in a more general discussion in Chapter VII, “Cincinnatus sarmacki czyli Idee obywatelskie, ziemiańskie i rycerskie” [The Sarmatian Cincinnatus, or civic, landowning and chivalric
ideas] in: Barok polski między Europą i Sarmacją. Część I: Profile i zarysy całości [The Polish Baroque between Europe and Sarmatia. Part I: Profiles and overviews], Warszawa: Neriton 2009–
–2011, pp. 235–287.
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generation of Jesuits in Poland, which also included such notable individuals
as Jakub Wujek (hagiographer and Bible translator and commentator, educated in Vienna and Rome), Stanisław Warszewicki (a disciple of Melanchton educated at Padua, translator of Heliodorus and Louis of Granada); Stanisław
Grodzicki (a Rome-educated doctor of theology, author of treatises and sermons), Marcin Laterna, Adrian Junga and others10.
Skarga’s relationship with the humanist formation was ambivalent. He
was impervious to the allure of the Horatian muse: unlike the famous Latin
poet Maciej Kazimierz Sarbiewski, he did not choose to join the Jesuit Europa litterarum. Focused on his mission, Skarga only tackled those works
that served his purposes directly11. He used mediaeval literary genres that
were looked down upon by humanists, but were well-loved by the general
public: prayer books, stories of saints’ lives (in which he combined an earlier
tradition of vitae sanctorum with Renaissance biography writing), and, above
all, sermons12, a genre that faced two rivals in sixteenth-century deliberative
Researchers emphasize the dynamism, daring, and religious bellicosity of Jesuits from that
generation. However, the familiar and much-studied Jesuit involvement in the secular and religious life of the country should not overshadow their personal religious experiences as ascetics
and mystics, since it was that combination of the vita activa and vita contemplativa that made
Jesuit efforts so impactful.
11
Żywoty Świętych [Lives of Saints] by Piotr Skarga (first published in Vilnius by the Radziwiłł printing press in 1579; eight more editions followed in Skarga’s lifetime) drew on the hagio
graphic tradition, continued from Jacopo di Voragine to Jean Bolland, and remains closely
linked to De probatis Sanctorum Historiis, a work by Laurentius Surius, a Carthiusian monk in
Köln (Cologne: Calenium & haredes Quentilios 1570–1575). Andrea Ceccherelli places Skarga’s
Lives as one of the foremost examples of the abridgements, translations and adaptations of Surius’s collection to appear in the languages of early modern Europe, cf. Andrea Ceccherelli, Od
Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o “Żywotach Świętych” [From Surius to Skarga. A comparative study on Lives of Saints], Izabelin: Świat Literacki 2003 (Nauka o Literaturze Polskiej za
Granicą, 8), p. 47. Roczne dzieje kościelne od narodzenia Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa.
Wybrane z Rocznych dziejów kościelnych nazwanych Annales Ecclesiastici Cesara Baroniusza…
[Annals of Church history from the birth of our Lord and God Jesus Christ, selected from the Annales Ecclesiastici by Caesar Baronius], published by Andrzej Piotrkowczyk in Kraków in 1603.
Baronius’s monumental work first appeared in Rome in 1588–1607.
12
In recent years we have seen a flowering of studies on sixteenth- and seventeenth-century
sermons, notably including work by Wiesław Pawlak: Koncept w polskich kazaniach barokowych
10
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paraenetic writing: the dialogue (where the reader was treated as a partner),
and the speculum literature (which presented individuals as models for emulation). Contrary to the trends of his time, Skarga the preacher combined
an authoritarian, mediaeval poetics with the literary achievements of Renaissance rhetoric. With a surname that invited self-identification with Jeremiah’s “man of strife” (skarga means complaint in Polish, a word that appears
as człowiek skargi in the Polish translation of Jer 15:10), the author relied on
aggressive vituperatio in launching a deliberate assault on the reader’s imagination and emotions. Similarly, in his Żywoty Świętych [Lives of Saints] Skarga tried to replace the measured diction of the role models found in speculum literature with a different imagery of sacrifice and martyrdom (which
he did with considerable success, as confirmed by the large readership his
work attracted). Although he did not question the “modal” ethics inherent
in the structures of early modern Poland’s “Sarmatian” society, and actively
encouraged individuals to remain loyal to the duties dictated by their social
position, he nonetheless argued that the pinnacle of Christian life consisted
in heroic virtue, a lofty goal open to anyone willing to embrace the call to
sainthood – which Skarga viewed as a universal goal and the essence of human life.
Outside of those formal considerations of poetics, Skarga’s engagement
with the traditions of Renaissance humanism also plays out in ideology.
I will present some of those ideological threads here; for reasons of clarity
I will be relying on a simplified model of humanism that no doubt fails to

[The conceit in Polish Baroque sermons], Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005; idem, Teoria kaznodziejstwa w Polsce wobec reformy trydenckiej (do połowy XVII wieku) [Theoretical views
on the sermon in Poland and the Tridentine reform (before 1650)], in: Formowanie kultury katolickiej…, op. cit., pp. 435–496. Cf. critical edition of sources: Kazania w kulturze polskiej. Edycje
Kolekcji Tematycznej [Sermons in Polish culture. Editions of the Thematic Collection], ed. Kazimierz Panuś, Vol. 1: Kazania maryjne [Marian sermons], eds Roman Mazurkiewicz and Kazimierz Panuś, Vol. 2: Kazania funeralne [Funeral sermons], eds Kazimierz Panuś, Marek Skwara,
Vol. 3: Kazania pasyjne [Passion sermons], eds Janusz S. Gruchała, Kazimierz Panuś, Kraków:
Unum 2012–2014. Similarly, Nad spuścizną Piotra Skargi is largely devoted to Skarga’s ars praedicandi.
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reflect the full range of diverse cultural phenomena found in that period13.
I will be mapping Skarga’s ideological choices into the humanist ideologeme
proclaimed in the triumphalist manifestoes of the Quattrocento, particularly those characterised by secularizing tendencies, which provoked polemics
during the Reformation as well as during the post-Tridentine ideological offensive. My simplification may be troubling to those researchers who work in
the philological tradition, and treat literary texts as original acts of creation.
In history of culture, however, simplification becomes a matter of necessity
since the cultural studies perspective focuses primarily on that which is repeatable and schematized14.
History – a legacy of classical and modern culture
Historicism is a hallmark of Renaissance humanism. Humanists like Giovanni
Pontano, Sperone Speroni, Francesco Robortello or Stanisław Iłowski reflected
on problems in philosophy of history, methodology, and archaeology. At the
same time they treated history as an assemblage of facts that holds timeless
lessons on private and political life. Skarga did not join those methodological
debates or the humanist quest for relics of classical past. To him, the main focus was on identifying the spiritual meanings beneath the surface of historical
events. Regardless of the historical context at any given time, he was interested
A summary of the literature on humanism in Polish culture can be found in the series
Humanizm. Idee... (see above). My introductive study Humanitas w literaturze polskiego renesansu [Humanitas in Polish Renaissance literature], in: Humanitas. Projekty antropologii huma
nistycznej. Część pierwsza. Paradygmaty – tradycje – profile historyczne [Humanitas. Projects of
humanist anthropology. Part One. Paradigms – traditions – historical profiles], ed. Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa: Neriton 2009–2010, pp. 287–384 defines humanism as an anthropological
idea; the model of humanist culture is examined both in the strict sense of Renaissance humanism, and in the broader sense (in later periods).
14
For instance, the diversity and richness of ideas in the works of Erasmus has been overshadowed by the Erasmian constructs developed by our writers, which later became a fixed part
of collective thinking, including Erasmianism of the humanist (Jan Kochanowski), Protestant
(Mikołaj Rej, Jan Łaski Młodszy, Andrzej Frycz Modrzewski, Andrzej Wolan), and counter-Reformation varieties (Andrzej Krzycki, Stanisław Reszka, Kasper Cichocki). Skarga used Erasmus’s ideas to define his own position in matters of anthropology.
13
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in matters of eschatology, primarily in values. Although he was not ignoring
the political or social specifics15, he treated those as the background against
which the metaphysical meaning of history made itself known.
To humanists, history was primarily a collection of spiritual assets fixed in
language. This axiom (which entailed a respect for national cultures regarded as repositories of the legacies of various human communities), found its
expression in the missionary activities of the Jesuit order that reached every
corner of the globe. The Society of Jesus proclaimed the universality of the
evangelical message, but it was also implementing a programme of cultural
adaptation. In the Polish-Lithuanian Commonwealth, a country where Roman
Catholicism was in need of shoring up and restoration, that effort inspired
cultural reflection and ethnological research, and set down the rules for Christianizing the traditions of classical antiquity. Enshrined in the Ratio studiorum,
those rules dictated the educational curricula that would affect large groups of
young people, and shape the culture of future generations16.
Piotr Skarga shared with his fellow Jesuits a conviction that history was
embedded in culture, viewed as the collective work of generations. A teacher
and founder of the academy in Vilnius, he praised the humanistic erudition
of “rhetoricians, poets, philosophers, theologians”; “the wise, condensed and
mighty writing of books in all areas of knowledge” that were able to “open
people’s eyes”17. However, he refrained from regarding erudition as an absolute
Cf. Stanisław Obirek, Wizja Kościoła i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi SJ [The idea
of Church and state in the sermons of Fr. Piotr Skarga SJ], Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża
Jezuici 1994, pp. 201–203.
16
Cf. Jakub Niedźwiedź, Inkulturacja szkolnictwa jezuickiego w Polsce i na Litwie w XVI–
–XVIII wieku [Inculturation of Jesuit schooling in Poland and Lithuania in the 16th to 18th centuries], in: Formowanie kultury katolickiej…, op. cit., pp. 222–248. Also impactful were the Jesuit
school theatres, cf. Jan Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (Rodzimość i europejskość)
[On the Jesuit stages of old Poland (local and European influences)], Warszawa: Ośrodek Badań
nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Uniwersytet Warszawski,
Wydawnictwo DiG 2006.
17
Piotr Skarga, Próba Zakonu Societatis Iesu [The trial of the order of Societas Iesu], Kraków:
Andrzej Piotrkowczyk 1607, reprinted in: Obrona Jezuitów…, Warszawa: [s.n.] 1814, pp. 44–
–45. Cited in: Stanisław Obirek, op. cit., p. 191. A comprehensive literature of the subject recounts the scholarly achievements of Jesuits, see among others: Edmund Elter, Adam Kochański
15
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value per se. Instead, he perceptively discerned the syncretic and neo-pagan
strands in humanist thought, identified and corrected those elements that impinged on the integrity of Catholic teaching. He didn’t agree with the neo-Stoical concept of “autonomous virtue”, and even when he recognized (following
Aristotle) that friendship was a valuable form of love, he still insisted that the
essence of friendship consisted in an inner “cleaving unto” the Creator (przypojenie się)18, rather than, as argued by Ficino, a shared quest for truth that
friends favour over historically mutable doctrines. Questioning “the wisdom
of this world” is a recurring motif in his Lives, as is the juxtaposition of sin and
sainthood, both of which undermine the moral and intellectual authority of
the magisterial figures of classical antiquity, so centrally important in humanist doctrine. Similarly, Skarga largely prefers biblical inventio (particularly the
loci communes of the Old and New Testaments) over the humanist tendency to
cite classical works.
A similar cross-contamination, legitimised by the metaphysical perspective, characterises Skarga’s vision of the history of ancient Israel, and the history of God’s people in the Polish-Lithuanian Commonwealth. After all, there is
just one God, Lord of the Nations; one Law, which defines values and anti-valTJ, najwybitniejszy przedstawiciel Polski na europejskim terenie naukowym u schyłku XVII wieku
[Adam Kochański SJ, the most eminent representative of Poland in European scholarship in the late
17th century], Rome: Sacrum Poloniae Millenium 1954, pp. 209–251; Roman Darowski, Studia
z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku [Studies on Jesuit philosophy in the 17th and 18th
centuries], Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego 1998; Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane ks. Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi SJ [The Jesuit preaching art. A Festschrifft for Prof. Ludwik Piechnik SJ], eds Maria Wolańczyk, Stanisław Obirek, Kraków: Wydawnictwo WAM 1995; Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi
Grzebieniowi SJ [The Jesuit ars historica. A Festschrifft for Prof. Ludwik Grzebień SJ], eds Marek
Inglot, Stanisław Obirek, Kraków: Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” 2001.
18
Detailed reflection on the subject can be found in Anna Kapuścińska, “Żywoty Świętych”
Piotra Skargi. Hagiografia – parenetyka – duchowość [Lives of Saints by Piotr Skarga. Hagiography – paraenesis – spirituality], Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
2008. The quotation appears on p. 168. I refer to Kapuścińska’s study on several occasions here.
She quotes extensively from Obroki duchowne [Spiritual feed] based on the 1610 Kraków edition
of Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu published by Andrzej Piotrkowczyk.
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ues. Historical legacy and national identity amount to a set of values inherited
from the ancestors; loyalty to the country requires that those values should be
put into practice, and disloyalty will have catastrophic consequences for the
state – this argument recurs constantly in Skarga’s writings.
Like the Renaissance humanists, we might add, Skarga believed that the
past was made present in its heroic figures. But unlike the humanists, who put
on their togas to commune with the shadows of Socrates and Plato, Skarga
embraced the supportive presence of the Church Triumphant, its Polish saints
in particular.
God – world – eternity
At the centre of Skarga’s thought lies the belief that God is the Lord of human
life and national history. It is a belief that leaves no room for fate or fortune,
which results in a dramatic reorientation of discourse, shifting from an anthropocentric perspective to a theocentric one. Skarga’s notion of God, which
is based on the Bible, stands a world apart from the theism popular among the
humanist elites. It does not resemble the rapt contemplation of Platonic philosophy, the Stoic contemplation of the cosmos, or the Epicurean partnership
between the wise man and the laughing Demiurge. Instead, the metaphisical
experience provokes fear, but also trust and love, encouraging prayerful humility and patience, and an attitude of complete commitment to doing God’s will.
Like his predecessors, Skarga expresses admiration for the created world,
which he regards as a work of God, however he revises the old mediaeval and
Renaissance models of the world. He reinstates the eschatological horizon, which
is often blurred in humanist visions19, and views the temporal world with all its
fame and power as a thing of vanity; but as he does so he eliminates the mediaeval
meditation de mundo immundo as an alien admixture external to Christianity20.
See the valuable study by Janusz S. Gruchała, Katechetyczne obowiązki kaznodziei. Piotr
Skarga o rzeczach ostatecznych [The catechetical duties of a preacher. Piotr Skarga on the last
things], in: Nad spuścizną Piotra Skargi…, op. cit., pp. 187–202.
20
Anna Kapuścińska (“Żywoty Świętych”…, op. cit., p. 180) notes correctly that (to translate
from the original Polish) “Skarga […] wanted to rebuild in sixteenth-century society a deep
faith: grounded on an inner connection to God and compatible with the spirit of the Primitive
19
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He shares the humanist belief that flight and passivity are both incompatible with
the human mission, but his idea of the human mission is not to build a permanent dwelling in “a City of the Sun”, but rather to fight sin and seek heaven (cf.
Philippians 3:20). This is not to say that Skarga does not believe that there is a real
possibility of putting the world to rights. Both as an inheritor and a destroyer of
humanist utopianism, he has a dream that the utopian vision will come true in
the Polish-Lithuanian Commonwealth, provided that the nobles of the realm (“the
noble brotherhood”) learn to look beyond private interest, and unite in Catholic
faith.
Man
Mirosław Korolko called Skarga’s outlook a “metaphysical version of humanism”21. This apt formulation is confirmed by the subject matter of Skarga’s
works, which combine religion and anthropology. In this perspective, the
two spheres intermingle: the religious discourse relates to man, and all that
which is human reveals religious truth. Reflections on human nature, and on
the meaning and purpose of existence, aim to restore the full teaching of the
Church about man.
The authors of ideologized treatises de excellentia ac dignitate hominis proclaimed individualism, activism, and voluntarism. Skarga – who promoted the
doctrines of the Council of Trent – does not question the dignity or rationality
Church, but far removed from superstitious devotion or unhealthy exaltation”. In support of this
claim she cites from Skarga: “Około […] modlitew, które pospolicie drukują w Rajach dusznych
[…], potrzeba się strzec zabobonów. Bywa tam nie wiem jaka przybłąkana nadzieja […]. Nie
mówienie tylko ustne samo, ale serdeczny a roztropny głos Pan Bóg przyjmuje w pokorze i sercu skruszonym” (“As regards the prayers popularly printed in Paradises of the Soul... we need
to be wary of superstition. We find stray hopes in those, come from we know not where... God
does not accept words on [people’s] lips alone, but also that voice which is heartfelt and prudent,
[coming from] humility and a contrite heart”. See comments on pp. 167, 169–172, 182–183, 187
of Kapuścińska’s monograph. More complex is Skarga’s outlook on the dualist concept of man
(transmitted along with the mediaeval tradition), and on religious teaching that generates fear
of the “four finalities” (death, judgement, heaven and hell).
21
Mirosław Korolko, O prozie “Kazań sejmowych” Piotra Skargi [On the prose of Parliamentary Sermons by Piotr Skarga], Warszawa: “Pax” 1971, p. 3.
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of human beings endowed with free will. However, he corrects the demiurgic
ideas, bringing back to prominence the truth that human nature is tainted by
original sin, an idea that was suppressed in humanist manifestoes; similarly, he
counters any aspirations to self-creation or self-salvation. Skarga argues that
humans are guided not only by reasoned attention (baczenie), which belongs
in the rational order of things: a human being is also gignetic, and must struggle with a proneness for evil and irrational things22.
Skarga’s thought clearly implies a revalorization of the anthropological
model based on the secular areas of humanism. Instead, he recognizes man’s
unconditional dependence on God, foregrounds soteriological dogma, and
calls for a war on sin that could be summed up by the motto vince te ipsum23
(as opposed to the Socratic nosce te ipsum), a rallying call to strive for perfection in virtue – especially in such virtues as humility, patience in suffering,
obedience to Christ (along with an obedience to the Church and the Apostolic
See), and a willingness to embrace sacrifice even unto the cross – all of which
were less popular among the humanists, fascinated as they were with the mirage of immortality in memoria et litteris. Skarga refuses to be seduced by the
gentle, peaceful ideal of humanitas or serenity at the end of life. He argues that
“the saints bought their dear treasure at a dear price, and worked hard for high
22
Cf. Juliusz Domański, Paideia Platona i humanitas Cycerona. Perspektywa antropologiczna [Plato’s Paideia and Cicero’s humanitas. An anthropological perspective], in: Humanitas. Projekty antropologii…, pp. 137–163; Idem, Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz
nędzy i godności człowieka [Historical musings on vanity and disdain for the world, and on human
misery and dignity], Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii 1997. Vanity themes in humanist literature are also identified by Jan Czerkawski, Humanizm i scholastyka…, op. cit., p. 34. Examples of meditation on human weakness and the mirage of fame include
Petrarch’s Secretum and Poggio Bracciolini’s De miseria humanae conditionis libri duo, or Giovanni Garzoni’s De miseria humana epistolae consolatoriae. However, Skarga aims his polemic at
secular ideology, which had already faced strong criticism from Protestant quarters.
23
See Chapter IV of Anna Kapuścińska’s monograph, “Vince te ipsum. Charytologia i ascetyka w Obrokach duchownych” [Vince te ipsum or Vanquish yourself. Charitology and asceticism in
Spiritual Feed], pp. 105–143 of op. cit (et passim, including p. 147). However, objections to Socratic optimism and narcisisstic self-knowledge need not be tantamount to giving up on understanding the conditions of human nature and existence – not only in terms of weakness but also
in terms of man’s metaphysical calling.
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wages” (drogi skarb drogo święci kupowali, za wielką zapłatę ciężko robili)”24.
At the same time he emphasises that even extreme commitment and sacrifice
are not sufficient by themselves, since virtue and salvation are gifts of grace
unfailingly bestowed on anyone who makes the requisite effort, and remains
faithful until death.
In Skarga’s writings, the problem of charity – put at an arm’s length in humanist literature, but radically foregrounded in Lutheranism – takes on a shape
that reflects the stipulations of the Council of Trent. Like the evangelicals and
Erasmus, Skarga places Christ at the centre. But whereas the disciples of Luther focus on the belief that salvation is unearned by the sinner, and over time
lean towards deterministic conclusions (in the Evangelical Reformed Church),
and whereas Erasmus believes that by rationally nurturing virtue, despising
evil, and isolating oneself in the inner stronghold one can find an effective
remedy against sin to guarantee a harmonious life25, Skarga argues that it is
impossible to reintegrate a nature torn in half by sin, and to effectively bring
one’s will under the guidance of reason. This said, Skarga also appreciates the
value of heroic action, and understands the need to use all of one’s talents and
personal potential “as if everything depended on you” – but at the same time
he understands that one must defer completely to God, on whom “everything
depends”, an ideal that combines Renaissance humanitas with kenosis26. This
24
Żywot św. Martyny Męczenniczki [The Life of St. Martina the Martyr], in: Żywoty Świętych
Starego i Nowego Zakonu, Kraków: Andrzej Piotrkowczyk 1610.
25
The relationship of Ignatianism and Erasmianism has been discussed by a number of researchers including John C. Olin, Erasmus and St. Ignatius Loyola, in: Idem, Six Essays on Erasmus and a Translation of Erasmus’ Letter to Carondelet, 1523, New York: Fordham University
Press 1980, pp. 75–92; and Piotr Urbański, Natura i łaska w poezji polskiego baroku (okres potrydencki). Studia o tekstach [Nature and grace in the poetry of Polish Baroque (post-Tridentine
period). Textual studies], Kielce: “Szumacher” 1996, pp. 46–50.
26
See: Hugo Rahner, Geneza i duch pobożności ignacjańskiej [original title: Ignatius von Loyola und das geschichtliche Werden seiner Frömmigkeit], translated by Mieczysław Bednarz, in:
Święty Ignacy Loyola. Pisma wybrane. Komentarze [St. Ignatius Loyola. Selected writings. Commentaries], Vol. 1, ed. Mieczysław Bednarz in collaboration with Stefan Filipowicz and Roman Skórka, Kraków: Wydawnictwo WAM 1968, pp. 611, 633–638, 666–676. I cite the study
Humanitas w literaturze…, op. cit., p. 372. The difficulty of this task is attested by Skarga and
Sarbiewski. Both complain about “courtly distractions, interpellations and journeyings”, and
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tricky balance between the twin extremes of activity and self-abnegation can
only be achieved through imitation of Christ by practicing self-denial, fides in
omnibus, patience in adversity and “steadfastness in good things” (w dobrym
stateczność)27. Situated within this paradoxical space, such an existence makes
it possible to fulfil one’s humanity in a way that reflects the Creator’s expectations.
In view of all this, the following goals become apparent in Skarga’s writ
ings: to reinterpret the humanist paradigm, and to enrich it with the wisdom
of the Middle Ages found in the patristic literature and in the writings of the
subsequent centuries, and in doing so to restore the integrity of Christian
teaching on humanity after a period of ideological pluralism. Situated within
the context of Protestantism, Erasmianism, and the Platonic tradition (which
had over the centuries become interwoven with the Church’s teaching), the
anthropological summa designed by Skarga reveals his intellectual ambitions,
and a truly Ignatian audacity.
To close this general description of the anthropological model shaped by
Piotr Skarga we need to turn our attention to several of its elements, namely
to his reflection on the universal nature of the Christian vocation, his negation
of the idea that personal development was a linear thing, his valorisation of
courage, and his reformulation of chivalric and civic ideals.
Universality – authorities – vocatio
ad magnitudinem
Particularly in its Plato-inspired variant, humanism was characterized by exclusivist and elitist tendencies. Full humanity, a condition to be laboriously
dreamed to find themselves “locked in a room with poor brethren”, and pleaded to be released
from their exhausting duties as court preachers. Sarbiewski’s sudden death shows that those
complaints were not merely conventional figures of speech. Cf. Czesław Lechicki, Jezuici i Skarga na dworze Zygmunta III [The Jesuits and Skarga at the court of Sigismond III of Poland], Lwów:
[s.n.] 1929, pp. 18–19, 31; Korespondencja Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ze Stanisławem Łubieńskim [The correspondence of Maciej Kazimierz Sarbiewski and Stanisław Łubieński], translated and edited by Jerzy Starnawski, Warszawa: “Pax” 1986.
27
See analyses by Anna Kapuścińska in: “Żywoty Świętych”…, op. cit., pp. 150–157, 161–164.
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achieved through a process of self-creation, was an individual achievement:
a lasting prize claimed by a sage towering over the grey mass of not-quite-humans. Only a select few could hope to be initiated into spiritual truths (hence
the two-tiered poetics aimed at different audiences). Skarga dismissed that hubris of the humanist writers – instead, he postulated a return to the idea that
anyone could know God through faith, practical virtue, and biblical learning.
Although the capabilities of the readers of his Lives of Saints were presumably
limited, he nonetheless sought to reveal to them the hidden secrets of the via
illuminativa.
Skarga insisted that anyone deserved respect, regardless of social status or
even current moral condition, provided that they had trust in God and the Roman Catholic Church, and were walking the path leading to perfection. This
did not entail a lack of belief in authorities, but unlike secular humanism which,
for all its criticism and scepticism, paid lip service to “St. Socrates” and “divine
Plato”, and unlike Protestantism, which rejected the auctoritas of church traditions or the veneration of saints, Skarga keeps the doctrines of faith and the
Christian tradition on the pedestal, and the saints, whose lives were personified role models, are held up as rightful objects of veneration and emulation.
Obviously, there was nothing new, relative to humanism, in setting up real
people as role models for emulation. But what was new here was the change
in axiological ideas: Skarga’s role models were constructed out of a theology
of virtue practised heroically28 rather than integrity or honesty (poczciwość),
a rationalised secular virtue situated comfortably and harmoniously within the
context of temporal life. What we are seeing here is a fundamental re-evaluation of the system of values, which would change the course of cultural currents:
The confessionalization of humanism, which had been taking place since
the 1520s, can be understood as a kind of reaction to its constant exhausting
willingness to throw things into doubt, a tendency that was part and parcel of

I am grateful to Prof. Roman Mazurkiewicz for his comments on the theological connotations of Skarga’s writings. Particularly noteworthy is the way Skarga’s writings foreground the
topics discussed and resolved at Trent.
28
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the intellectual procedures of the humanists. In other words, it became necessary in the end to reach some sort of clear-cut resolution, to nail one’s colours to
the mast, to offer an unambiguous reply. With its affirmation of the critical and
searching mind (though one shaped by humble study and liberty which paved
the way to all knowledge), the ideal of humanitas no longer had the power to
unite. Moderate scepticism […] was no longer capable of triumphing in a Europe engulfed by religious wars.29

By placing at a distance the “querying spirit” that niggled at the tolerant and
relativist-leaning humanist culture, the humanist idea that human beings were
called to greatness underwent a wholesale transformation.
Humanist anthropology, particularly of the Neoplatonic variety, assumed
that personal development was a process leading from amor vulgaris to amor
coelestis. The life of a sage was a constant striving upwards, reaching out for
that pinnacle of humanitas, separated by a tremendous distance from the lowlands inhabited by the profanum vulgus. Skarga similarly envisioned human
life to be a path, however he did not believe in linear progress, and taught that
practices of purification were not some sort of preparatory stage. On the contrary, purification is still just as necessary in the further reaches of one’s path
to sainthood, because human beings are continually at risk from spiritual fall30.
29
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Humanitas w kręgu napięć baroku [Humanitas and the
tensions of the Baroque period], in: Humanitas. Projekty antropologii…, p. 407. The author refers
to Erika Rummel’s monograph, The Confessionalisation of Humanism in Reformation Germany,
Oxford: Oxford University Press 2000, pp. 50–51 and to Richard H. Popkin’s The History of Scepticism: From Savonarola to Bayle, Oxford: Oxford University Press 2003, pp. 21–25.
30
We should note that Skarga’s project differs not only from the humanist concept of personal
growth, but also from the teachings of St. Bonaventure that Skarga often refers to. St. Bonaventure believed purification was the first stage of one’s progress to sainthood as a precondition
for entering the path of enlightenment and mystical union. According to Kapuścińska, however (quoted here in English translation), Skarga “repeatedly emphasizes that foundational to purification are virtues such as faith (the primary and basic Christian virtue); humility (because
it offers a critical insight into one’s own sin and weakness); and endurance (which guarantees
that one can reach the final destination of Christian existence). However, developing those virtues must involve a constant process of purification to remove the sinful tendencies and passions tainting human nature as a result of an original sin. In a sense, then, the via purgativa takes
a lifetime since giving up on the constant fight to oppose «Satan, the flesh, and the world» will
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Constant existential tension engenders valour and unshakeable steadfastness. Skarga writes about the iron will and heroic endurance of his characters,
“which makes flesh harder than the oppressors’ swords, and turns fire into
a heavenly breeze”, and contrasts that with the soft ego of humanist writers:
delicate, sensitive, egotistical individuals who shrank from direct confrontation but were well-versed in the skills of religious dissimulation or “Nicodemianism”.
We might add that it was not only Skarga, who was known as the Christian Plutarch, but also other Jesuits who showed examples of inner strength
culminating in martyrdom, veridiction (straight dealing), and a tremendous
work ethos. One interesting case in point to illustrate this is the correspondence between Stanisław Łubieński (Bishop of Płock) and Maciej Kazimierz
Sarbiewski, as mentioned above.
Homo militans
The figure of a “soldier of Christ” fighting against the world, Satan and his own
flesh (originally inspired by the epistles of St Paul, and then productively and
continuously explored from the early Middle Ages onwards) was reinterpreted in the humanist vein in the Enchiridion militis Christiani by Erasmus of
Rotterdam (1503). Transformed further in Ignatius Loyola’s Exercitia spiritu
alia (written 1522–1523), the soldier of Christ became an iconic figure of the
post-Tridentine period, marked as it was by the experience of human existence
as struggle against physical and spiritual foes.
An enthusiastic promoter of this military model of personality, Piotr Skarga
debated Erasmus’s views from the Ignatian perspective, countering Erasmus’s
gentle scepticism with an “inspired certainty”31: an attitude that placed exinevitably lead to a sliding back into old errors or, even more dangerously, to moral fall” (“Żywoty Świętych”…, op. cit., pp. 152–153).
31
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Humanitas w kręgu napięć…, op. cit., p. 409. See the
reflections on the concept of the soldier of Christ in Chapter V, “Miles Christi. Parenetyka
chrześcijaństwa zaangażowanego” in Anna Kapuścińska’s “Żywoty Świętych”…, op. cit., pp. 145–
–189; Mirosław Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze
i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XV–XVIII w.) [Miles pius et iustus. The Christian sol46
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treme demands on the Christian “soldier”, but also provided him with a boost
of strength and morale. The Erasmian soldier was solitary but self-sufficient,
strong in virtue nurtured through reason and good works. Skarga’s soldier was
well aware that, to quote a sixteenth-century Polish poet, “our life under the
sky is a struggle” (bojowanie byt nasz podniebny), and that the attacks from his
foes would come thick and fast. Rather than shrink from evil, he faced it on the
battlefield secure in his confidence in God’s unfailing support32.
The underlying principle of Skarga’s military rhetoric is a fusion of spiritual
ideas (inner struggle) and their concrete designates in the material world
(fighting the enemies of religion and of the country). As the author of A Soldier’s Devotions [Żołnierskie nabożeństwo, 1st edition: 1606], Skarga tailors his
rhetorical persuasion in accordance with the strategy of cultural adaptation. In
doing so, he situates the Ignatian ars bellandi within the Sarmatian theatre of
war, relying on language and ideas familiar to the Polish noble class, invoking
the stereotype of chivalric death and related values. At the same time he realizes that there is a degree of incompatibility between the Renaissance stereotype
of chivalric death and the requirements of Christian ethic, and he proposes
certain important revisions. As we have shown, Skarga interrogates the idea
that deeds should be motivated by worldly fame – after all, heavenly glory
should be a Christian’s ultimate prize. He argues that the Christian calling is
inalienably connected with qualities such as a maximalist approach to one’s
goals (as befits human dignity), and a heroic commitment to fighting evil in
the world and in oneself (an attitude previously pushed to the margins by the
belief that a soldier’s death on the battlefield would be enough to guarantee salvation, regardless of a person’s sins). Above all, Skarga is trying to instil into the
soldier of Christ a dialectic of responsibility: an attitude of uncompromising
loyalty and sacrifice coupled with a recognition of one’s own dependence on
God who is the “master of war” (wojną władnie). To this he adds a pointed reminder about discipline (hardly a traditional virtue among the Sarmatian nodier of Catholic faith in the culture and writings of the Commonwealth (15th–16th centuries)],
Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2009 (Studia Staropolskie. Series Nova, 21).
32
I am grateful to Prof. Andrzej Borowski for pointing out the importance of Kochanowski
and Sęp as the context for understanding Skarga’s works.
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ble class), though he concedes that discipline does not entail blind obedience:
only free choice, based on faith and virtue, can motivate an individual to follow
orders, and to be ready to sacrifice one’s life for the Church and the country.
By valorising individuality and the liberty-centred Sarmatian ideologeme,
an attitude rooted in the mentality of the citizens of the Polish-Lithuanian
Commonwealth, Skarga appreciates the ideological productivity of the idea
of a nation33 entrusted with a mission to fight a holy cause. Skarga’s greatest
achievement, historically, was probably this transposition of the homo militans model onto the level of community as the idea of a natio militans. This
opened up the way for concepts in philosophy of history which would lead to
the emergence of Polish messianism in the wake of the catastrophic Swedish
invasion of 1655–1660.
Homo civis
Sixteenth-century humanists created the type of the perfect citizen: a Cincinnatus-like figure whose dignity as a nobleman was based on a combination of
chivalric, landowning, and rhetorical responsibilities34. Skarga did not abrogate that paradigm, rooted as it in popular mentality, however he transformed
it in such a way as to rebuild the authority of the Catholic Church on the basis
of social and political ideology. His attempts were aimed at fusing the secular
ideal with a religious one, and involved a sacralisation of the idea of the country as a national and religious community. In the kind of country he envisaged, political activity would have to be rooted in the metaphysical order, and
subordinated to religion,35 whereas the system of government would have to
33
This distinction between ideology and ideas is presented at length in my Nurty huma
nistyczne w kulturze polskiej, in: Humanitas. Projekty antropologii…, op. cit., pp. 48–59.
34
For a more detailed study of this topic see my Humanitas w literaturze polskiego renesansu…, op. cit., pp. 339–340.
35
“Cóż tu ma czynić miłośnik czci Bożej i Kościoła Bożego, i Ojczyzny, i sumnienia swego stróż dobry? […] Pierwej wiecznej ojczyzny nabywać niźli ówczesnej” [“What should he do
in this case, he who loves godly devotion, the Church and the Country, a good custodian of his
soul? ... He should strive to win the eternal country first, rather than the temporal one”) – Skarga wrote in Dyskurs na konfederacyją [A discourse on the confederacy] (1607, cited in: Mirosław
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be integrated with the order of the Church36. We might add that his concept
did not invoke the political principle of cuius regio, eius religio, but rather was
based on an immanently religious and ethical interpretation of history, and on
the conviction that the dignity and greatness of God’s people manifested itself
in embracing its honourable mission as antemurale christianitatis: a bulwark
of Christianity37.
Skarga’s doctrine drew its inspiration from European treatises (from Machia
velli to Suarez and Bellarmine) and from Polish writers38. However, where
scholarly theories clashed with reality it became obvious that the vision of an
ideal noble democracy (predicated on such humanist anthropological myths
as the belief in rational individual choices, the inherently positive inclination
of the human will, or the harmonious balance between individual and public
good) was utopian in nature39. The peculiar “mixed monarchy” that was the
Polish-Lithuanian Commonwealth was prone to political paralysis, and vulnerable to pressures from factors such as powerful individual interests, demagoguery in political debate among the nobility, or strident religious controKorolko, “Klejnot swobodnego sumienia”. Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach
1573–1658 [“The jewel of a free conscience”. Polemical writings on the Confederation of Warsaw
in 1573–1658], Warszawa: “Pax” 1974, p. 367.
36
Stanisław Obirek, op. cit., pp. 167, 175, 202. Elsewhere (p. 211) he writes (translated here
from the original Polish): “At the end of the day Skarga views the Church is the state as a single
reality”. For a more detailed discussion see pp. 151–180; for a more comprehensive analysis of
the topic see: Elwira Buszewicz, Koncepcja jedności Kościoła i idea Polski katolickiej w twórczości
pisarzy potrydenckich [The idea of Church unity and the idea of Catholic Poland in the writings of
post-Tridentine writers], in: Formowanie kultury katolickiej…, op. cit., pp. 388–434.
37
For more on this topic see: Barbara Otwinowska, Wyraz “Ojczyzna” na przestrzeni życia
i twórczości Jana Kochanowskiego [The word “Ojczyzna” (“native country”) in the life and works of
Jan Kochanowski], “Poezja” 8/9 (1980), p. 67.
38
See: Stanisław Obirek, op. cit., pp. 151–180, 202; Piotr Urbański, Roberto Bellarmino
(1542–1621) i wpływ jego myśli na rozwój kulturowych oraz religijnych idei w Rzeczypospolitej
[Roberto Bellarmino (1542–1621) and the influence of his thought on the development of cultural and religious ideas in the Commonwealth], in: Formowanie kultury katolickiej…, op. cit.,
pp. 182–221.
39
This practice was not limited to following political events. Skarga was one of the patres aulici, active at the royal court. His political experience is discussed by Czesław Lechicki, op. cit.,
passim.
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versies, whose grotesque incompetence had terrified Jan Kochanowski. The
independent ethic of a “man of integrity” (człowiek poczciwy), i.e. personal
virtue in the Stoic sense, as well as the ethos of the rhetorician (which justified
the high social position of the citizen as an orator) proved illusory in practical
terms, and were often used only to promote one’s own particular interests, cannily cloaked in the discourse of values.
Skarga judged the status quo harshly, but he did not reject the axiological
connotations of the concept of the country as fashioned in the Polish context by Jan Kochanowski. He accepted the fundamental anthropological and
rhetorical rationale behind Renaissance principles. Like his predecessors, he
positioned the civic ideologeme on personalistic grounds, and upheld the conviction that the decision to act in the country’s interest was a matter of sovereign moral choice. He retained the humanist belief in the creative potential of
an individual, the motivating power of ethical principles, the value of ideologically committed activity (hence his critiques of Quietism, an attitude that
permeated the culture of Polish early modern landowners), and the power of
fraternal unity. He postulated personal responsibility for the common good,
and expected citizens to be active out of disinterested motivations. That kind of
tellingly anti-Machiavellian conviction would remain a characteristic element
in Polish political thought.
Skarga’s vision of the human being is still that of a homo rhetoricus. He
shared the Renaissance humanist belief in the power of God’s word and the
efficacy of human discourse. He was guided by a belief that rhetoric can be an
element of the civic programme, and that it can be an effective influence on human attitudes so long as it serves God and draws inspiration from the revealed
Word. That goal suggested a reinterpretation of the formula of ars bene dicendi.
In his way of understanding things, bene meant not only “effective in terms
of persuasion”, leading to positive political attitudes, but also, and primarily,
“such that it communicates values leading to salvation”.
In Skarga’s writings, fraternal harmony viewed as the primary civic value
takes on a new meaning – one that is deeply theological, but also confessionalist in nature – which he expresses through the evangelical image of the vine.
As a value, he argued, fraternal harmony is realised through charity, which is
the superordinate ethical principle that produces human fulfilment, a source
50
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of growth and a guarantee of the country’s unity. That idea was not new, but
here it took a form free from Platonic reference, focusing instead on caritas to
encourage imitation of Christ40. By way of analogy, the metaphor of the body
as an image of the country’s unity and integrity, which was Platonic in its provenance, invoked St. Paul’s Epistle to Corinthians.
This rationale, predicated as it was on humanist sources, gave rise to a sense
of optimism that paradoxically shines through Skarga’s prophecies of national
doom. Though well hidden under his vehement vituperatio, Skarga’s optimism
is apparent in his willingness to encourage change, and in his hope that by
overcoming inertia, the political community can free up fresh energies to pursue its mission. Perhaps it was this difficult optimism that Skarga’s vision of the
model citizen and the model state (combining as it did political and religious
ideas) gave rise to the formation of Polish patriotism that would prove enduring and exceptionally productive in ideological terms.
The confessionalist positions
Sante Graciotti argued that Christianity in the humanist period lost its denominational character41. Even if Graciotti’s conclusions are perhaps too
categorical and one-sided (as demonstrated by the positions of Philipp Melanchton, Georgius Sabinus and other Protestant and Catholic humanists),
there can be no doubt that the religious experience of many humanist authors (with Jan Kochanowski as one case in point) escapes neat doctrinal
delimitation. By contrast, the denominational dividing lines in Skarga’s writings are drawn firmly, and the attitude towards other denominations takes
on a confrontational aspect42. That position – standing in evident contrast to
Renaissance Irenicism and toleration – nonetheless shows certain affinities
40
For a detailed discussion see Anna Kapuścińska, “Żywoty Świętych”…, op. cit., pp. 151,
167n, where Kapuścińska identifies references to Thomas à Kempis.
41
Sante Graciotti, Polska humanistyczna i europejska Respublica Litterarum [The humanist
and European Respublica Litterarum], in: Humanitas. Projekty antropologii..., op. cit., p. 254.
42
For an example for uncompromising denominational conflict see the aggressive sermon
preached on the day of the convention of Stężyce on 9 April 1606. Czesław Lechicki (op. cit.,
p. 23) points out that Skarga learned German in order to be more effective in his polemics
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with the humanist formation. In both cases organic unity emerges as the
supreme value: this is the Unum that Ficino viewed as divine, and which the
neo-Stoics venerated as the perfect cosmos. By analogy to the idea of the micro- and macrocosm, unity is viewed as the guarantee of the state’s continued
existence. In postulating unity, Kochanowski encouraged his readers to give
up conflict in the name of national interest, which he placed above religious
convictions. Zamoyski looked for unity in the pluralism guaranteed by religious toleration. For the members of the Society of Jesus, the unity needed to
preserve the state from ruin meant subordinating civic activity to a Christian
ethic based on charity in society and, in politics, to denominational homogeneity. Divisions would be prevented by a return to the status quo ante –
 by
bringing the Polish-Lithuanian Commonwealth back to obedience to Rome,
as well as by shoring up the authority of the Church, and subjecting social
and political life to Catholic truths and laws. This understanding of unity
took on a universal dimension rooted in eternity, Skarga argued in a treatise dedicated to the King, O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem
i o greckim od tej jedności odstąpieniu, written 1574 [On the unity of God’s
Church under one Shepherd, and on the Greek schism therefrom], published
1577, 159043. The final word of Renaissance Christian humanism came to be
identified with medieval theocratic universalism44.

against Protestants. Similarly, his fellow Jesuits including Bartsch and Rabe wrote vehement denominational polemics.
43
In the same spirit Mateusz Bembus wrote a treatise entitled Ormiańskie nabożeństwo
y wzywanie ludzi narodu tego zacnego do iedności w wierze y w miłości kościoła ś. katholickiego
rzymskiego [The Armenian liturgy and a call to the people of that honest nation to be one in faith
and love for the Holy Catholic Church of Rome], Kraków: Andrzej Piotrkowczyk 1630.
44
Urszula Borkowska notes some noticeable analogies with a project recorded by the medieval chronicler Jan Długosz (translated here from the Polish version): “Długosz’s narrative
of Church and state history reflects the duality of mediaeval systems of government that entailed a close coexistence of both institutions which, different as they may have been in terms of
structures and laws, both aimed to preserve moral order” (Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem [Ideology in Jan Długosz’s writings], Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1983, p. 93). Cf. Stanisław Obirek, op. cit., p. 211.
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In conclusion
The output of Skarga and his Jesuit contemporaries amounted to a decisive and
consistent reformulation of Renaissance humanism (along with its anthropology, system of values, political concepts and personal models) in the spirit of
post-Tridentine Catholicism. Human history was now reinterpreted in ethical
and religious terms. The model of Christian humanitas emphasized maximalist demands (very obviously marked by the Ignatian rule of “magis”: “more”
or “greater”). Similarly, there was a heightened sense that the individual faced
the imperative to feel responsible for culture, civilisation, and the fate of the
nation. Skarga put paid to the argument that the ethos of classical antiquity was
reconcilable with the Christian ethos. Instead, religious truths were presented
in a categorical and unambiguous manner, unlike the characteristic elisions of
humanist religious dissimulation (Nicodemianism).
The proposed ethos of struggle stood in stark contrast to the anthropological
myths of humanism and its interpretation of paideia that pushed the actuality
of evil out of sight, and promised lasting peace in a “city of the Sun”. The good
fight one had to fight against Satan, the flesh, the world, and the enemies of the
country was now supposed to culminate in the beatific vision rather than in
harmonious self-fulfilment in this world.
The aggressive stance in exposing public transgression did not entail a rejection of the Sarmatian ideal. On the contrary, Skarga sought for an overlap between the Ignatian project and the humanist-inspired formation of noble democracy. Over time – given Poland’s waning military fortunes and the
growing sense of the tragic dimension of history – that paradigm would lose
its original dynamism, but the maximalist programme of Skarga’s generation
continued to meld with Polish culture, as can be seen in academic Horatianism (Maciej Kazimierz Sarbiewski, Albert Ines and others), or became obsolete
under pressure from a diminished and conformist popular religious sensibility
(folk stylizations of Dominik Rudnicki, Józef Baka). But that remains outside
the scope of our reflections here.
Translated by Piotr Szymczak
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Jezuiccy twórcy kultury potrydenckiej
wobec dziedzictwa humanistycznego renesansu.
Kontynuacje i przewartościowania w twórczości
Piotra Skargi
streszcz en i e
Przedmiotem artykułu jest debata twórców jezuickich, a w szczególności Piotra
Skargi, z dziedzictwem humanistycznego renesansu. Celem jej było przeformułowanie humanistycznej wizji świata i człowieka, systemu wartości i koncepcji politycznej
zgodnie z doktryną Kościoła rzymskiego oraz adaptacja i asymilacja do kształtowanej
formacji kulturowej.
Elementy o proweniencji humanistycznej, a także średniowiecznej, poddane rygorystycznej selekcji, weryfikacji i przewartościowaniu w duchu religijnym były włączane w jednorodną ideowo całość. Kulturę humanistyczną, pluralistyczną i otwartą,
miał bowiem zastąpić konstrukt integralnie chrześcijański (w rozumieniu katolicyzmu
potrydenckiego). Obejmował on problematykę historyczną, określał stosunek do antyku i do kultury rodzimej, traktowanej jako obszar działań akulturacyjnych, oraz do
postaci historycznych, prezentowanych jako wzorce osobowe. Perspektywę antropocentryczną zastępował teocentryczną, sytuując człowieka wobec Boga, przypominając
oddalane przez ideologów świeckiego humanizmu dogmaty o grzechu pierworodnym
i łasce koniecznej do zbawienia. Kształtował obraz świata kontrastujący z humanistycznym mitem „miasta słońca”, a miejsce człowieka w świecie określał w aspekcie
wieczności. Redefiniował pojęcie natury ludzkiej, kategorie godności, wolności, jak
również koncepcje sensu i celu egzystencji, misji obywatela i narodu.
Projekt kulturowy kreowany przez Towarzystwo Jezusowe był polemiczny zarówno wobec koncepcji protestanckich, jak wobec erazmianizmu. Zawierał treści charakterystyczne dla duchowości ignacjańskiej: maksymalistyczne wymagania, imperatyw
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odpowiedzialności za kulturę i losy zbiorowości, heroiczny wzorzec żołnierza Chrystusowego, walczącego z ciałem, światem i szatanem oraz z przeciwnikami ojczyzny
i Kościoła. Przystosowywał jednak, zgodnie z jezuickim programem akulturacyjnym,
ignacjańskie wzorce rycerskie i obywatelskie do sytuacji politycznej i społecznej oraz
mentalności mieszkańców Rzeczypospolitej.
Keywords: Piotr Skarga – Jesuit literary output – Polish-Lithuanian Commonwealth
– Post-Tridentine humanism

Barbara Przybyszewska-Jarmińska
The Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

“The Swedish Mission” of Adam Steinhallen
and Two Other Priests from the Collegium
Germanicum and Its Impact on Music
at the Court of Sigismund III Vasa
in the Late 16th and Early 17th Centuries

Research into the music life of the court of the Polish king Sigismund III Vasa
(reigned in 1587–1632) emphasises his predilection for music from Rome.
When in 1594 Sigismund III began to reorganise his royal ensemble, he recruited musicians in the Eternal City. Numerous singers and instrumentalists came to Poland from Rome also in the later years of his reign1. Scholars
who examine the beginnings of Sigismund III’s ‘Italian’ ensemble stress that
the king was assisted in his efforts to acquire musicians by Rome’s church
hierarchs, including Pope Clement (1592–1605), who (still as Cardinal Ippolito Aldobrandini) had stayed in Poland in 1588–1589 as envoy from Pope
Sixtus V in order to mediate in the dispute between Sigismund III and Archduke Maximilian of Habsburg and take part in preparations for the Treaty
of Bytom and Będzin (signed on 9th March 1589). When in the autumn of
1594 the king sent his courtier Krzysztof Kochanowski to Rome in search
of musicians, this mission was supported (in correspondence with the Holy
See’s Secretariat of State) by the Apostolic Nuncio to Poland, Germanico

Anna Szweykowska and Zygmunt M. Szweykowski, Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów [The Italians in the Royal Ensemble of the Polish Vasa Kings], Kraków: Musica Iagellonica
1997; Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory polskich Wazów [The Musical Courts
of the Polish Vasa Kings], Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Semper 2007.
1
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Malaspina2. We do not know, however, whether it was Clement VIII who led
to the appointment of Annibale Stabile, the then maestro di cappella at the
Basilica of Santa Maria Maggiore, previously for more than ten years (until 1590) holding the same post at the Jesuit Collegium Germanicum, to the
post of the maestro di cappella of the king’s ensemble. The circumstances of
recruiting sixteen other musicians who set out with Annibale Stabile on his
journey from Rome to Cracow in February 1595 are also unknown. (Stabile
died on the way or soon after his arrival in Poland, before 15th April 15953.)
What we know for certain is that Clement VIII helped Sigismund III acquire
his next maestro di cappella, Luca Marenzio, who – as far as we know – had
no close contacts with the Society of Jesus and its institutions, having worked
before his journey to Poland for the court of the Pope’s nephew, Cardinal
Cinzio Aldobrandini4.
Marenzio’s stay at the court of Sigismund III was very short, as also was
that of the next maestro di cappella, Giulio Cesare Gabussi, who came to Poland from Milan. Between 1602 and 1630, Sigismund III’s ensemble was led
again by musicians from Rome, who at some point in their lives had collaborated with Jesuit institutions: Asprilio Pacelli (the royal maestro di cappella in
1602–1623) – with the Collegium Anglicanum (1586) and the Collegium Germanicum (1595–1601), and Giovanni Francesco Anerio (1624–1630) – with
the Seminarium Romanum (1611–1613).
Anerio’s first Holy Mass that he celebrated as priest (at the Church of Il
Gesù in 1616) has history; it included the performance of a polychoral mass in
which (as Giacinto Gigli noted in his Diario Romano for 7th August 1616) all
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, W poszukiwaniu dawnej świetności. Glosy do książki
Anny i Zygmunta Szweykowskich „Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów” [In Search of the
Old Splendour. Glosses for the Book “The Italians in the Royal Ensemble of the Polish Vasa Kings”
by Anna and Zygmunt Szweykowski], “Muzyka” 43/2 (1998), pp. 96–97.
3
Eadem, Annibale Stabile i początki włoskiej kapeli Zygmunta III Wazy [Annibale Stabile and
the Beginnings of Sigismund III’s Italian Ensemble], “Muzyka” 46/2 (2001), pp. 91–99.
4
Marco Bizzarini, Marenzio. La carriera di un musicista tra rinascimento e controriforma, Rodengo Saiano: Promozione Franciacorta 1998, pp. 208–214; Barbara Przybyszewska-Jarmińska,
Stabile, Marenzio, Gabussi e Pacelli, i primi maestri di cappella italiani alla corte polacca, “Hortus
Musicus” 2/3 (2001), pp. 89–91.
2

64

“The Swedish Mission” of Adam Steinhallen and Two Other Priests...

the musicians of Rome took part5. Between 1619 and 1629, the newly founded
vocal-instrumental ensemble at Wawel Cathedral was conducted by another
musician from Rome, Annibale Orgas, who had previously (1607–1613) led
the combined ensemble of the Church of Il Gesù and the Seminarium Romanum, and was later (1613–1619) the maestro di cappella at the Collegium Germanicum.
The music that was in greatest demand at the court of Sigismund III were
polychoral religious works (masses and motets), similar in scoring and style to
those composed in Rome. They suited well the purposes of the king’s propaganda, since their powerful sound reflected the monarch’s own power as well
as the majesty of the Church under Counter-Reformation. This was therefore
the type of music written in Poland by chapelmasters recruited by the Polish
king in the Eternal City.
The Pope’s personal involvement in the music life of Sigismund III’s court
is usually explained as an element of the Roman Catholic Church policy, one
of whose aims was to win the support of the Polish king in the re-Catholicisation of his native Sweden and persuading him to join the league of Christian
states directed against Turkey6. This interpretation, however, fails to take into
account the fact that Clement VIII was not the first pope who used music
and musicians as a means of influencing Sigismund Vasa, most likely in the
hope that the latter would play a major role in the future Counter-Reformation
campaigns. Little space, too, has been dedicated to the music used by the Jesuit Swedish missions of the 1580s, which were co-organised by the Collegium
Germanicum.
As we know, Sigismund Vasa (1566–1632) was born in Gripsholm Castle
near Stockholm as the son of the Lutheran Duke of Finland, the later Swedish
king John III (1537–1592) and his Catholic wife, the Polish princess Catherine Jagiellon (1526–1583), daughter of Sigismund I the Old and Bona Sforza.
Anna Szweykowska, I. Panorama muzycznego Rzymu [A Panorama of Musical Rome], in:
Zygmunt M. Szweykowski, Między kunsztem a ekspresją, II. Rzym [Between Artistry and Expression: II. Rome], Kraków: Musica Iagellonica 1994, pp. 12–14.
6
As suggested by e.g. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory…, op. cit., pp. 22–
–24.
5
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Catherine closely collaborated with the Jesuits on projects that supported the
Catholics and Catholicism in Sweden. Her genuine interest in the Catholic
education of Swedish youth is reflected in the sums of money that she spent
on the Jesuit school in Stockholm. She bequeathed a legacy of 10,000 ducats
to the Swedish Jesuit seminary in Vilnius7 and another one of 10,000 Rhenish thalers to the seminary for Swedish alumni at the Jesuit college in Braniewo8 (the claim that she also supported a similar seminary in Olomouc9 is not
confirmed in the known sources). At their mother’s request and with their
father’s permission, both Prince Sigismund and his younger sister Anna were
brought up in the Roman Catholic faith. After the death of Catherine Jagiellon (on 16th September 1583), Anna resolutely sided with Lutheranism, while
Sigismund maintained his Catholic faith – again with his father’s permission,
though gradually (especially after the wedding to Gunilla Bielke, 21st February 1585) the Swedish king was growing more and more reluctant toward his
son’s choice. The king also took action against Catholics in Sweden and, in
particular, forced the Jesuits to leave the country, only allowing to stay those
two or three brethren that acted as Prince Sigismund’s personal confessors and
preachers10.

7
Stanisław Załęski, Jezuici w Polsce [Jesuits in Poland], Lwów: Drukarnia Ludowa 1900,
Vol. 1, pp. 420, 440–441.
8
Olof Dalin, Geschichte des Reiches Schweden, German transl. by Johann Carl Dähnert,
Vol. 3, Part 2, Rostock–Greifswald: Anton Ferdinand Röse 1763, p. 81; Maurycy Dzieduszycki,
Rys dziejów kościoła katolickiego w Szwecyi [An Outline History of the Catholic Church in Sweden], Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1875, p. 106. It is not true, however, that
Queen Catherine left a legacy which would provide scholarships for alumni of Swedish nationality to study at the Jesuit college in Braniewo in her last will, as Stanisław Obirek claims in Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564–1668 [Jesuits in the Polish-Lithuanian Republic, 1564–1668], Kraków: Drukarnia Wydawnictwa WAM, Księża Jezuici 1996, p. 227. The
full content of her last will can be found in: Piotr Kutaś, Testament królowej szwedzkiej Katarzyny Jagiellonki [The Last Will of Catherine Jagiellon, Queen of Sweden], “Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 44 (1994), pp. 111–116.
9
Piotr Kutaś, op. cit., p. 111.
10
Cf. e.g. Załęski, op. cit., pp. 441–443; Oskar Garstein, Rome and the Counter-Reformation in
Scandinavia, Vol. 2: 1583–1622, Oslo: Universitetsforlaget 1980, pp. 206–217.
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In musicological publications we can find information about three
priest-singers from the Collegium Germanicum who came to Stockholm
in 1585, when the young Sigismund still lived at his father’s court. Their task was
to support the Prince in his Catholic faith11. Their names were: Bartholomäus
Laubich12, Jakob Holtz (Holsten)13 and Adam Steinhallen (this is how this last
name is quoted in the literature of the subject, but the primary sources contain
various alternate versions, and the autograph signatures read ‘Steinhalen’)14.
The three priests had been sent on this mission by Michele Lauretano, rector of
the collegium, at the instigation of Pope Gregory XIII15. On 16th February 1585,
the Pope sent a breve to Prince Sigismund, comforting him in his pain after
his mother’s death and encouraging to trust in God, listen to psalms and other
church songs, engage in religious conversation and in prayer16.
The existing historical analyses do not satisfyingly discuss the stimuli behind
the papal breve, which was connected with preparations for the priest-singers’
mission to Sweden17. Musicologists do not even mention this event, though it
is my conviction that the mission of the Collegium Germanicum alumni had
E.g. Thomas D. Culley, Jesuits and music. A study of the musicians connected with the German College in Rome during the 17th century and of their activities in Northern Europe, Rome:
Jesuit Historical Institute, St. Louis: St. Louis University 1970 (Sources and studies history of Jesuits, 2), p. 54; Barbara Przybyszewska-Jarmińska, The Music-Related Contacts of Polish Vasas’
Royal Courts with Rome and Vienna, in: Poland and Artistic Culture of Western Europe. 14th – 20th
Century, eds Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Lech Sokół, Frankfurt am Main: Peter Lang
2014 (Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives, 6), p. 163.
12
Peter Schmidt, Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker. Zur Funktion
eines römischen Ausländerseminars (1552–1914), Tübingen: Max Niemeyer 1984, p. 269: Bartholomäus Laubich of Warmia (Ermland), at the Collegium Germanicum in 1577–? (at least until 1585).
13
Ibid., p. 258: Jacobus Holsten of Warmia, at the Collegium Germanicum in 1581–1585.
14
Ibid., p. 304: Adamus Seinhalm of Cologne, at the Collegium Germanicum in 1580–1585.
15
Andreas Steinhuber, Geschichte des Kollegium Germanikum Hungarikum in Rom, Freiburg
im Breisgau: Herder’sche Verlagshandlung 1906, Vol. 1, p. 358.
16
Augustin Theiner, Schweden und seine Stellung zum Heiligen Stuhl unter Johann III, Sigis
mund III und Karl IX (Versuche und Bemühungen des Heiligen Stuhles in den letzten drei Jahr
hunderten die durch Ketzerei und Schisma von ihm getrennten Völker des Nordens wiederum mit
der Kirche zu vereinen), Augsburg: Kollmann 1839, Vol. 2, p. 76.
17
Mentioned by Oskar Garstein, op. cit., Vol. 2, pp. 7–8.
11
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a significant bearing on the future decisions of Sigismund III Vasa as king of
Poland with regard to music life at his court and the use of music for Counter-Reformation campaigns and for dynastic propaganda purposes.
The causes of the mission to Stockholm can be gleaned from the acts of the
Apostolic Nuncio to Poland, Alberto Bolognetti, of 1584–1585, most of which
have been published in the series Monumenta Poloniae Vaticana by Edward
Kuntze18. From the nuncio’s letters to the papal secretary, Cardinal Tolomeo
Gallio, we learn that it was Prince Sigismund himself who from 1584 tried
to obtain the singers. He complained to his aunt Anna Jagiellon that after his
mother’s death his sister Anna took part in Lutheran services accompanied by
a large court, while he attended the Catholic chapel alone with just one servant, and for the lack of singers sang in the choir himself during the liturgy. He
therefore asked his aunt to send him musicians to perform in the choir. From
the surviving correspondence we learn that Anna Jagiellon undertook an intense search for singers to be sent to Sigismund, and Cardinal Gallio actively
supported this project in Rome, in collaboration with the Jesuits: Michele Lauretano, rector of the Collegium Germanicum and Antonio Possevino, who had
been the Pope’s legate to Sweden in 1577 and 1579–158019. Anna Jagiellon also
solicited Giovanni Paolo Campana, the Jesuit Provincial of Poland, to send the
Prince at least one, preferably two Jesuits, since at that time he was only left
with one – Szymon Nikowski, who really wanted to return to Poland20.
Eventually Lauretano selected for this mission the three above-mentioned
Collegium Germanicum alumni, who had been ordained early in 158521. Two
Monumenta Poloniae Vaticana, Vol. 7: Series Nuntiaturae Polonae: Alberti Bolognetti Nuntii
Apostolici in Polonia Epistolorum et Actorum Pars III, Fasc. II, ed. Edward Kuntze, Kraków: Polska Akademia Umiejętności 1950.
19
Stanisław Załęski, op. cit., pp. 416–439; Oskar Garstein, Rome and the Counter-Reformation
in Scandinavia, Vol. 1: 1539–1583, Oslo: Universitetsforlaget 1963, pp. 133–210.
20
Oskar Garstein, op. cit., Vol. 1, pp. 503–504: letter no. 335: Bolognetti to Gallio, Warsaw,
14th November 1584.
21
Ibid., Vol. 1, p. 608, letter no. 406: Gallio to Possevino, Rome, 9th February 1585: Gallio ordered Possevino to go from Prague to Braniewo and there await all the members of the Swedish
mission, whom he calls “tre sacerdoti e cantori”. Possevino was to make all the necessary preparations for their journey to Sweden.
18
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of them were from Warmia: Jakob Holtz, aged about 33, and Bartholomäus
Laubich, who was most likely a little younger. The third one, Adam Steinhallen, was born around 1556 in Rees (Lower Rhineland, Duchy of Cleves) as the
son of Gerhard, mayor of the town, and Katharina, a patrician woman from
Rees22. Before taking up studies at the Collegium Germanicum, where he spent
the years 1580–1585, he studied (from 1577) the liberal arts at the University of
Cologne23. For his Roman studies he obtained a scholarship at his native town
in 157924. Neither Steinhallen nor the other two singer-priests were members of
the Jesuit order, though both older and more recent publications describe them
as Jesuits25. Probably on 17th February 158526 (Steinhuber gives 19th February
Bernhard Maria Rosenberg, Steinhallen Adam, in: Altpreußische Biographie, eds Christian Krollmann, Kurt Forstreuter, Frits Gause, Märburg-Lähn: Elwert 1967, Vol. 2, p. 696;
Tadeusz Oracki, Steinhallen Adam, in: Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku [Biographical Dictionary of Warmia, the
Duchy of Prussia and the Marienburg Land, Mid-15th till the End of the 18th Centuries], Olsztyn: “Pojezierze“ 1988, Vol. 2, pp. 162–163; Słownik biograficzny kapituły warmińskiej [Biographical Dictionary of the Chapter of Warmia], ed. Jan Guzowski, Olsztyn: “Hosianum” 1996
(Rozprawy Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej “Hosianum”
w Olsztynie [Dissertations of the “Hosianum” Warmia Metropolitan Higher Seminary in Olsztyn], 1), p. 234.
23
Die Matrikel der Universität Köln, Vol. 4: 1559–1675, eds Hermann Keussen, Ulrike Nyassi, Mechtild Wilkes, Düsseldorf: Droste 1981, Vol. 4, p. 105.
24
Bernhard Maria Rosenberg, op. cit.
25
They were erroneously described as members of the Society of Jesus in e.g.: Olof von Dalin, op. cit., p. 240; Józef Skoczek, Wychowanie Wazów [Education of the Vasas], Lwów: Przegląd
Humanistyczny, Uniwersytet 1937, p. 63; Jerzy Michalewicz, Dwór szwedzki Zygmunta III w latach 1587–1600 [Sigismund III’s Swedish Court in 1587–1600], “Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 11 (1966), p. 177, Tadeusz Oracki, op. cit., p. 7 (only about Laubich), Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory…, op. cit., p. 18. This claim was categorially rejected by Walter
Leitsch with reference to Adam Steinhallen in Das Leben am Hof König Sigismunds III. von Polen, Wien: Polnische Akademie der Wissenschaften und Künste – Österreichische Akademie
der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 2009, Vol. 1, p. 1645. Data from Bolognetti’s Nunciature definitely corroborate Leitsch’s view, and make it likely that Laubich and
Holtz were not Jesuits, either.
26
Monumenta Poloniae Vaticana, op. cit., pp. 622–623: letter no. 412, Gallio to Bolognetti,
Rome, 16th February 1585; pp. 623–624, letter no. 413: Gallio to Possevino, Rome, 16th February 1585.
22
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as the likely date27) the priest-musicians sent by Michele Lauretano departed from Rome on their Swedish mission. On 3rd May they were in Braniewo,
where Possevino provided them with all the documents, instructions and other things necessary for their further journey28. Most likely Laubich and Holtz
were the first to arrive in Stockholm, while Steinhallen joined them in the autumn with some Jesuit from Braniewo29 (most likely Bernard Gołyński), who
replaced Szymon Nikowski as Prince Sigismund’s confessor. Steinhallen and
Holtz became the Prince’s chaplains and most certainly sang during services
in his chapel. On 30th Decemeber 1586, Steinhallen wrote in a letter to Rector
Lauretano that the Swedes liked their singing (most likely only his and Holtz’s,
since Laubich returned to Warmia30) and said they had never heard anything
like this before31. Since Sigismund did not have his own singers, we may conjecture that the members of the Swedish mission, who had officially arrived
in Stockholm rather as musicians (“sotto nome di cantori” – as Cardinal Gallio wrote), sang not only during the liturgy (Gregorian chant and possibly
some polyphony for a small number of voices), but also at the court. They also
probably sang at the Bridgettine Monastery at Vadstena, which they visited.
Their presence at that monastery is confirmed by an entry in the 15th-century
manuscript Sermones varii by Johannes Borquardi at the University Library

Andreas Steinhuber, op. cit., p. 359.
Oskar Garstein (op. cit., Vol. 2, p. 8, footnote 18, p. 444) refers to a letter signed by Laubach,
Steinhallen and Holsten to Gallio, Braniewo, 3rd May 1585 (Rome, Archivio Segreto Vaticano:
Nunz. Spagna, Vol. XIII, k. 345r–350r).
29
Andreas Steinhuber, op. cit., p. 359.
30
On 21st June 1586 he wrote from Dobre Miasto to the Chapter of Warmia, requesting the
post of parish priest in Pieniężno (Stockholm, Riksarkivet: Extranea IX Polen, Vol. 148, k. 123r);
later, in 1601–1629, he was the arch-presbyter in Orneta: [Franz] Dittrich, Beiträge zur Baugeschichte der ermländischen Kirchen, “Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Erm
lands” 9 (1887–1890), pp. 207ff.; in 1627 he lived in Dobre Miasto as a titular canon of the cathedral, at the residence for sick priests: Anneliese Birch-Hirschfeld, Geschichte des Kolegtsstiftes in
Guttstadt 1341–1831, “Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands” 24 (1930–
–1932), p. 629.
31
Andreas Steinhuber, op. cit., p. 359; Stanisław Załęski, op. cit., p. 443; cf. Thomas D. Culley, op. cit., p. 54.
27
28
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in Uppsala32. A small insert between folios 150 and 151 reads: “Hic fuerunt
Adamus de Steinholen Coloniensis et Jacobi Holsi Brunsbergensis Prutenus,
missi a Sanctissimo D.N. Gregorio XIII. Pro Cantoribus et Sacerdotibus ad
Serenissimum Principem Suetiae Sigismundum, Joannis III. Suecorum regis
ex Catharina filia regis Poloniae Sigismundi senioris filium, Orate pro illis.
Anno Sal(utis) 1586.”33. Jakob Holtz and Adam Steinhallen left Sweden when
Sigismund Vasa travelled in 1587 to Cracow to compete for the Polish crown.
On the basis of the available sources we can establish that after his arrival in
Stockholm in the autumn of 1585, Steinhallen stayed with Sigismund for nearly
nine years, both in Sweden and in Poland. In 1593 he returned to Stockholm and
Uppsala for the funeral of John III and the coronation of Sigismund III as King
of Sweden. However, when Sigismund was returning to Poland in the summer of
1594, Steinhallen did not follow him. He stayed in Sweden in order to supervise
the Catholic chapel founded at the castle by Sigismund, but now imperilled by
the anti-Catholic actions of Charles (Carl) Duke of Södermanland34.
During their service to Sigismund as prince and then king, both Steinhallen and Holtz had plenty of opportunities to tell him about the Collegium Germanicum and their vocal studies under the collegium’s praefectus and
maestro di cappella Annibale Stabile. It is a highly probable conjecture that
employing Stabile as maestro di cappella of Sigismund III’s reorganised Polish
royal ensemble, and in later years – of other musicians active in Rome’s Jesuit

Uppsala Universitetsbibliotek, mansucript C 330, cf. Joseph Kolberg, Bücher aus ermländischen Bibliotheken in Schweden, “Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”
19 (1916–1918), p. 499; Margarete Andersson-Schmitt, Håkan Hallberg, Monica Hedlund, Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala: Katalog über die C-Sammlung,
Vol. 4: Handschriften C 301–440, Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1991 (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, 26), pp. 233–244.
33
Joseph Kolberg, op. cit., p. 499; Margarete Andersson-Schmitt, Håkan Hallberg, Monica
Hedlund, op. cit., p. 243.
34
Oskar Garstein, op. cit., Vol. 2, pp. 16, 206–217; Stanisław Obirek, Zygmunt Ernhofer SJ
i jego relacje o polityce Polski z lat 1593–1596 [Zygmunt Ernhofer SJ and His Reports on Polish
Politics, 1593–1596], Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego 1996, pp. 36–37,
55–58, 62–63.
32

71

Barbara Przybyszewska-Jarmińska

institutions, especially at the Collegium Germanicum, may have been related to
Steinhallen and Holtz’s long-time work for the king.
The surviving correspondence between the Jesuit Provincial of Poland
Zygmunt Ernhofer and the general of the Society of Jesus Claudio Acquaviva (from the years 1594–1595) makes it possible to establish a number of
facts concerning the aggravating situation of Catholics in Sweden at that time,
which became a threat to the lives of the missionaries. Ernhofer’s information,
contained in his writings published by Stanisław Obirek on the basis of materials collected and prepared to edition by the Jesuit historian Jan Poplatek,
derived partly from letters sent to the provincial from Stockholm by Steinhallen35. If we also take into account Ernhofer’s now lost or inaccessible correspondence (published by Augustin Theiner in the 1st half of the 19th century36)
and correct some imperfect dating, we can establish that Steinhallen returned
to Poland in the summer of 159537 and, from that moment on, resided again
at the court of the Polish king Sigismund III as his chaplain and secretary (we
have documents confirming the payment of his salaries for 1589, then – after
a break – for 1596, 1598, 1599, 1600, and 1601, while Jakob Holtz received
his fees as the royal chaplain in 1589–1601)38. Sigismund III’s last will of 1598
proves his special gratitude to Steinhallen and Holtz. He bequeathed to them
legates of 1000 florins from the Neapolitan sums (Bona Sforza’s Spanish loan),
while the other chaplains were omitted from that document39. His relation to
Stanisław Obirek, Zygmunt Ernhofer…, op. cit. pp. 54–58.
Augustin Theiner, op. cit., Vol. 2, p. 66, footnote 13. Theiner quotes Ernhofer’s letter to
Acquaviva, written in Cracow, from which we learn that Steinhallen had just returned from
Sweden to Poland and reported to Sigismund III the current situation in his homeland. The editor dated the letter 21st September 1596. This date, however, is wrong, most likely the result of
a typo. At that date Sigismund III was staying with his court in Warsaw. The letter had been written a year earlier – on 21st September 1595, soon after Steinhallen’s return from Sweden, which
he had left not earlier than in June of the same year, as we can glean from Ernhofer’s letter to
Acquaviva of 5th June 1595 (Stanisław Obirek, Zygmunt Ernhofer…, op. cit. p. 55).
37
Walter Leitsch (op. cit., p. 282) informs erroneously that Steinhallen returned to Poland
in 1596.
38
Ibid.
39
Ibid. Cf. also Maryan Sokołowski (ed.), Testament Zygmunta III z r. 1598 [Sigismund III’s
Last Will of 1598], in: Sprawozdania Komisyi do badania historii sztuki w Polsce [Reports of
35
36
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Steinhallen was particularly close. The papal nuncio Claudio Rangone referred
to Steinhallen in his letter of 1603 as the king’s “capellano favorito”, and in a description of Poland (1604) he wrote about “padre Adamo cappellano primario
et antico et favorito del re”, informing that Prince Ladislaus Sigismund (the
future Ladislaus IV) began his education under Steinhallen’s supervision40. The
singer Steinhallen may well have done much to kindle the little prince’s interest
in music.
Steinhallen spent a lot of time in the entourage of the king: in Cracow and
Warsaw, as well as travelling with the court e.g. to Częstochowa in 159741. His
close contacts with the court ended when he became a canon of Sandomierz
(in 1600) and of Warmia (in 1601). The Warmia and Sandomierz chapters took
advantage of his good relations with king Sigismund III to settle some particularly difficult problems, when they could benefit from the king’s support.
Steinhallen was constantly involved in various current courtly or royal
affairs (e.g. in 1603–1604 he corresponded with Balthasar Moretus, a printer representing the famous Officina Plantiniana in Antwerp, regarding the
preparations for Jan Moretus’ edition of Officia propria patronorum provinciae Polonae, Antwerp 1604, which included the new Office of St Casimir,
an important element of Sigismund’s dynastic propaganda42. Steinhallen also
imported from the same publishing house (at the king’s request, but most
certainly also for his own and other clerics’ use, especially in the Warmia
the Committee for the Study of Art History in Poland], Kraków: Akademia Umiejętności 1896,
p. CXXIII.
40
Walter Leitsch, op. cit., pp. 283, 1645.
41
Janusz Zbudniewek, Jasnogórski rękopis “Regestrum Confraternitatis Fratrum S. Pauli
Primi Heremite” z lat 1517–1613 [The Manuscript “Regestrum Confraternitatis Fratrum S. Pauli Primi Heremite” of 1517–1613 from Jasna Góra], “Studia Claromontana” 6 (1985), pp. 241,
301–302. Contrary to what Zbudniewek claims, the manuscript does not prove Steinhallen’s
links to Queen Anna. The entry on p. 87 of the manuscript (p. 301 in the edition) does tell us
that Steinhallen requested a holy mass, but not for the queen and her family (as Zbudniewek
writes on p. 241), but for his own family, for a deceased royal courtier of unknown name, and
for himself.
42
Dirk Imhof, Jan Moretus and the continuation of the Plantin Pres. A bibliography of the
works published and printed by Jan Moretus I in Antwerp (1589–1610), Leiden: Koninklijke Brill,
[Houten]: Hes & De Graaf 2014, Vol. 1, pp. 486–487.
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diocese) the new 1604 edition of the Breviarium Romanum43. Despite his
many duties, Steinhallen was also very active as a canon. In Sandomierz he
took part in General Chapters (in 1604, when he became custodian of the
Chapter, and in 1605, when he made a gift to the collegiate church consisting
of “two dalmatics and a chasuble with fittings, requested from H(is) M(ajesty) the King”, as well as in 1608 and 1610, always in September44. In 1604
and 1605 he spent much time at the court, taking part, among others, in the
solemn consecration ceremony of Szymon Rudnicki, new Bishop of War
mia, attended by the papal nuncio Claudio Rangone in Warsaw’s Collegiate
Church of St John the Baptist on 6th March 160545 (and most likely accompanied by the king’s ensemble led at that time by Asprilio Pacelli, once the
maestro di cappella at the Collegium Germanicum). Previously, in 1604 in
Frombork, Steinhallen supported the efforts of Szymon Rudnicki (a Pole and
not an indigenous inhabitant of Warmia) to obtain the Chapter’s acceptance
as candidate for bishop46. As a canon Steinhallen spent relatively more time
in Warmia (and visited the province more often) than in Sandomierz. Most
frequently he visited Frombork, Lidzbark and Braniewo, as close collaborator of Bishop Szymon Rudnicki. It was at the latter’s behest that Steinhallen
conducted (with Jakob Holtz, his colleague from the Collegium Germanicum,
who also became a canon of Warmia) a visitation of the Warmia diocese
(from May 1609 to February 1610; its documentation can be found in the
Archive of the Warmia Archdiocese in Olsztyn)47. Between 17th and 19th No-

Ibid., pp. 140, 487.
Jan Wiśniewski, Acta Actorum Capituli Sandomiriensis, in: ibid., Katalog kanoników i prałatów sandomierskich od 1186 do 1926 r. tudzież sesje Kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r.
[Catalogue of Sandomierz Canons and Prelates in 1186–1926 and the Sessions of the Chapter of
Sandomierz, 1581–1866], Radom: St. Nowakowski, 1928, pp. 26, 32–34.
45
[Anton] Eichhorn, Geschichte der ermländischen Bishofswahlen: 25. Simon Rudnicki, “Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands” 1 (1860–1862), p. 470.
46
Ibid., p. 465f.
47
Olsztyn, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej [Archive of the Warmia Archdiocese],
AB B5: Acta Visitationum. Liber visitationis generalis, quam facerunt Adamus Steinhallen et
Jacobus Holczki, canonici Varm. (Roessel, Seeburg, Wartenburg, Gutstadt, Allenstein, Heilsberg) 1609.
43
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vember 1610 the two canons took part in the general synod summoned by
Bishop Rudnicki to Lidzbark48; the constitutions of this synod were printed
by Georg Schönfels in Braniewo in 161249. In the summer of 1612 Steinhallen came to Elbląg as a member of the committee for the restitution of (then
Protestant) St Nicolas Church to the Catholics50. In the same year, he learn,
he co-financed the edition of the late Tomasz Treter’s Symbolica vitae Christi
meditatio51, printed (like the acts of the 1610 general synod) by Schönfels in
Braniewo52. Also more or less at the same time he established a foundation to
provide scholarships for students of the Braniewo Jesuit collegium53.
In January 1613 Steinhallen visited Regina Protmann, Mother Superior of
the Sisters of Saint Catherine, at her deathbed, and in October he visited the
town again to supervise the elections of her successor54. Soon afterwards he
travelled to the royal court in Warsaw, where he died suddenly in December
48
[Anton] Eichhorn, op. cit., p. 477; Andrzej Pluta, Agenda warmińska biskupa Szymona
Rudnickiego [Bishop Szymon Rudnicki’s Agenda in Warmia], in: Agendy i rytuały diecezji warmińskiej (1574–1939) [Agendas and Rituals of the Warmia Diocese (1574–1939)], ed. Władysław
Nowak, Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego: Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1999 (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie [Dissertations and Materials of the W. Kętrzyński Research Centre in Olsztyn], 186), p. 118 (Pluta mentions Steinhallen’s and Holtz’s participation in
a general visitation, spelling the former’s name as ‘Steinhagen’; ibid., p. 117).
49
Constitutiones Synodales Dioecesis Varmiensis, Braniewo: Georg Schönfels 1612.
50
Alojzy Szorc, Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu
1520–1621. Źródła do dziejów reformacji w Prusach Królewskich [The Strife between Catholics
and Lutherans for St Nicholas Church in Elbląg, 1520–1621. Sources for the History of Reformation in Royal Prussia], Olsztyn: “Hosianum” 2002, pp. 404, 407–408.
51
Braniewo 1612. Cf. Franz Hipler, Die Biographen des Stanislaus Hosius. Ein Gedenkblatt zur
dritten säkularfeier seines Todestages am 5 August 1879, “Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands” 7 (1879–1881), pp. 161–162.
52
Cf. Krystyna Korotajowa, Oficyna braniewska 1589–1773 [The Braniewo Printing House
1589–1773], Olsztyn: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1964, p. 17.
53
Bernhard Maria Rosenberg, op. cit.
54
Alojzy Szorc, Warmia czasów Reginy Protmann (w drugiej połowie XVI i na początku
XVII wieku [Warmia in the Times of Regina Protmann (2nd Half of the 16th and the Early 17th Centuries)], “Studia Warmińskie” 38 (2001), pp. 174, 176.
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1613, on 12th or 29th December, according to various sources; his imposing
tomb at Frombork Cathedral gives the former date (it was taken to Sweden
during the 1626 occupation of that town by Gustav II Adolf ’s army and can
now be found at St Peter’s Church in Stockholm), while the date on the epitaph
erected in Frombork in 1635 reads: 29th December.
For a musicologist, Steinhallen’s activity as a canon in Warmia is interesting
because of his support for the reform of church singing, including efforts to import and introduce liturgical books (the Roman missal and breviary) in which the
chant was unified in accordance with the decisions of the Council of Trent. During their visitation of the churches in the diocese, Steinhallen and Holtz stressed
the presence of new liturgical books in Warmia. Following the publication in the
1590s of new editions of the Vulgata, they deemed it necessary to publish new
agendas for the diocese of Warmia, different from Marcin Kromer’s earlier ones.
The first one to be published, Agenda sacramentalia (1616), contained no music
notation. The Agenda ceremonialia came out in 161755. Both were printed under
the auspices of Szymon Rudnicki, but it is very likely that their editors were the
canons of Warmia, Sigismund III’s chaplains and the former alumni of the Collegium Germanicum – Adam Steinhallen and Jacob Holtz. Though not printed in
Steinhallen’s lifetime, they must have been largely ready by December 1613, since
from 1614 onward (or earlier) their publication was already being discussed by
the (already mentioned) printer Georg Schönfels, by Andreas Nakiel – rector of
Braniewo’s Jesuit collegium, and by Bishop Rudnicki. The surviving correspondence proves that the Braniewo Jesuits did not have proper conditions to undertake this task56. Schönfels was willing to accept the commission and set out to

55
Andrzej Pluta, op. cit., pp. 107–125; Tomasz Garwoliński, Księgi liturgiczne z XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej “Hosianum”
w Olsztynie; przyczynek do badań nad tradycją liturgiczną na Warmii [15th–18th Century Liturgical Books in the Library Collection of the “Hosianum” Warmia Metropolitan Higher Seminary in
Olsztyn. A Contribution to the Study of Liturgical Tradition in Warmia], “Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2 (39) 2014, pp. 37–39.
56
Olsztyn, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej [Archive of the Warmia Archdiocese],
D 55: Epistolae variorum ad Simonem Rudnicki 1612–1616, k. 53r: Andreas Nakiel to Szymon
Rudnicki, Braniewo 3rd December 1614.
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purchase suitable fonts57.The agendas published in 1616–1617 do not contain the
names of the printer and of the persons who prepared this edition. Some qualities
of the paper and print characteristics, however, support the claim that they were
published by Schönfels58. Because of their musical and other competences59, we
may conjecture that Adam Steinhallen, and after Steinhallen’s death also probably
Jacob Holtz, took part in the editing work. Thus the participants of a mission sent
more than 30 years earlier from the Collegium Germanicum to Sweden, the now
forgotten propagators of Roman music at the court of Sigismund III and in the
diocese of Warmia, were involved in the edition of these agendas.
Translated by Tomasz Zymer

Olsztyn, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej [Archive of the Warmia Archdiocese],
D 55: Epistolae variorum ad Simonem Rudnicki 1612–1616, k. 85r: Georgius Schönfels to Szymon Rudnicki, Braniewo 5th February 1616: “At Your E[xcellency]’s my Gracious Lord’s behest
I sent to Toruń a sheet with fonts for the Agenda and received a reply that such fonts cannot
be found in cast anew first. So if Your Excellency should wish that I print it, my advice is when
Your Excellency go to Warsaw for the session of the Seym, that the fonts should be cast in Cracow together with the music notes for the chant. The money would therefore need to be sent to
the Jesuit Fathers, but should Your Excellency wish to send me, I could procure the work, having taken with me 200 florins for the letters. The same said letters could also later be used for
the Missalia.” Cf. also Barbara Przybyszewska-Jarmińska, “Applausus musicalis” (Braniewo 1615)
Severina Möllera. O szczątkowo zachowanym jedynym znanym zbiorze małogłosowych koncertów kościelnych wydanym w Rzeczypospolitej [Severin Möller’s “Applausus musicalis” (Braniewo
1615) – The Only Known Collection of Church Concerti for a Small Number of Voices Published in
the Polish-Lithuanian Commonwealth], “Muzyka” 57/3 (2012), pp. 25–34.
58
Andrzej Pluta, op. cit., p. 125.
59
Agenda ceremonialia also contains local songs (with music) in Polish and German. It constitutes a very interesting source for musicological studies, postulated by Pluta at the end of his
publication but never taken up yet (Andrzej Pluta, op. cit., p. 155).
57
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„Misja szwedzka” Adama Steinhallena i dwóch
innych księży-śpiewaków z Collegium Germanicum
a muzyka na dworze Zygmunta III Wazy
na przełomie XVI i XVII wieku
streszczen i e
W 1585 roku w ramach tzw. „misji szwedzkiej”, zorganizowanej na życzenie papieża Grzegorza XIII przez rektora rzymskiego jezuickiego Collegium Germanicum Michele Lauretano w porozumieniu z Antonio Possevinem, trzej księża-śpiewacy, alumni
tego kolegium, przybyli do Sztokholmu na luterański dwór Jana III Wazy. Mieli oni
umacniać w wierze katolickiej królewicza Zygmunta, przyszłego króla Polski Zygmunta III, między innymi śpiewając podczas mszy i nabożeństw katolickich, w których
brał on samotnie udział.
Kiedy Zygmunt III w 1595 roku sprowadził do Krakowa, na zamek królów Polski,
włoskich muzyków, jako ich maestro di cappella zatrudnił Annibale Stabilego, a po
kilku latach Asprilia Pacellego. Obaj wcześniej działali jako kapelmistrzowie w Collegium Germanicum. Z rzymskimi instytucjami jezuickimi związki miał także kolejny
królewski maestro di capella Giovanni Francesco Anerio oraz powołany na pierwszego kapelmistrza wokalno-instrumentalnego zespołu krakowskiej katedry wawelskiej
Annibale Orgas.
W artykule podjęty został problem znaczenia Collegium Germanicum i konkretnie „misji szwedzkiej” jego alumnów dla życia muzycznego na dworze Zygmunta III.
Szczególną uwagę poświęcono karierze jednego z uczestników misji, Adama Steinhallena, zarówno na dworze Zygmunta III, jak i w czasie jego działalności kanonika
kapituły warmińskiej.
Keywords: Collegium Germanicum – Adam Steinhallen – Sigismund III Vasa – Stockholm
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Music and Mission in Roman Jesuit Circles
in the mid-17th Century
The famous dictum “Jesuita non cantat” (a Jesuit does not sing) has often been
misinterpreted, or at least overinterpreted, to suggest that the Society of Jesus
and their associates were opposed to music and music making in general. It
originally seems to have emanated from the fact that Jesuit professi were not
expected or even allowed to participate in the singing of the Divine Office, in
contrast to members of other religious orders1. At the same time, it can also be
associated with what was indeed a pronounced austerity towards music during
the early, formative years of the Society. This included restrictions regarding
musical instruments and singing in Jesuit houses, and a general suspicion towards the sensual and emotional powers of music2. During the course of the
seventeenth century, the degree of austerity gradually decreased, eventually
giving way to a more positive stance towards the potential and positive aspect
of music making within the different branches of the Society.
Much of the existing research on Jesuits and music has been dedicated to
the Jesuit provinces, either in Europe or in Asia and South America. In this
survey, I will concentrate on the Jesuit circles of Rome. That said, my focus is
not just on Rome, but on musical activities there that were either deliberately
directed outwards, or which, irrespective of the intention behind them, had
a strong impact on distant parts of Europe, not least the Lutheran countries of
Northern Europe. Among the examples cited are musical activities in Rome,
experienced by travelers from the North, educational activities in and outside
Rome, and the production and dissemination of music, musical knowledge
and taste, transmitted either in printed form or mediated by people travelling
Thomas F. Kennedy, Jesuits and music: the European tradition 1547–1622, diss. Univ. of California, Santa Barbara 1982, pp. 15–31.
2
Loc. cit.
1
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North. I will discuss some examples of such activities and artifacts, concluding
with a very specific case: the abdication and conversion of Queen Christina of
Sweden in 1654.
The phrase “Roman Jesuit circles” in the title is admittedly vague. None the
less, it can be narrowed down to some institutions of central importance. First
and foremost, the Jesuit Curia, which from the early seventeenth century were
located in the new building of Casa Professa, constructed around the former
house of Ignazio Loyola, adjacent to Chiesa del Gesù.
Second, the colleges in Rome: the Roman College (Collegium Romanum),
which was the most important and most prestigious of the Jesuit colleges, with
full status as a university, and the teaching institution to which the Society
tended to allocate its best teachers; The German-Hungarian College (Colle
gium Germanicum-Hungaricum), which was founded to train priests from the
German-speaking lands, but which also accepted paying students with other
backgrounds; The Venerable English College (Collegium Anglicum), which was
originally founded as a hospice for English Catholics travelling to Rome, but
which in 1579 was transformed into a college for English student priests3; and
finally The Roman Seminary (Seminarium Romanum), which was in fact not
a college, but a house where priest students at the Roman College lived and
received some extra training, not least in music4.
Third, the Jesuit churches in Rome: Chiesa del Gesù, the Jesuit mother
church, adjacent to Casa Professa; some chosen students from the Roman
Seminary sang in the services there under the direction of the maestro di cap
pella of the seminary; moreover the Chiesa di Sant’Apollinare by the German
College, where the maestro di cappella and some chosen students of that college performed music at feast days; and, from 1650, Chiesa di Sant’Ignazio di
Loyola, built into the complex of the Roman college.
Musical activities relatively soon became part of the educational programs
and religious life of these Roman institutions, as well as of the provincial
Thomas D. Culley, Musical Activity in Some Sixteenth-Century Jesuit Colleges with Special
Reference to the Venerable English College in Rome from 1579 to 1589, “Analecta musicologica”
19 (1979), pp. 1–29.
4
Thomas F. Kennedy, Jesuits and music…, op. cit., pp. 113–172.
3
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churches and colleges, even though there was lingering resistance to music
in the Society until well into the seventeenth century. The debates on musical activities between leading figures within the Society were guided to a large
extent by considerations regarding the usefulness versus the vices and risks
involved in allowing music in different contexts5. Even though the Jesuit colleges maintained the principle that Jesuit professi should not sing office, the
students destined for a career as secular priests still required to be trained in
music and singing. For this reason, the locations where the Roman college
students lived, such as the Roman Seminary, became important places both
for musical training and performance. The seminarists received daily training
in singing both plainchant and falsobordone, and the more talented ones sung
figural music such as motets and spiritual madrigals6. They sung in Chiesa del
Gesù on feast days and performed motets during non-liturgical celebrations in
the seminary, such as public defenses in philosophy and theology. Responsible
for these occasions were the maestri di cappella of the Seminary, some of which
were well-known musicians and composers. The first one to hold this position
was no other than Giovanni Pierluigi da Palestrina, for six years (1566–1571).
He was succeeded by Tomás Luis de Victoria, Antonio Cifra, and Agostino
Agazzari among others, and later, in the seventeenth century, Stefano Landi,
and, from 1646 until his death in 1664, Bonifacio Graziani7. The German College also employed illustrious musicians as maestri di cappella, with the task
of preparing and performing music in the adjacent church Sant’Apollinare and
overseeing the musical training of the students each day8. Among the maestri
we find many of the same names as in the Roman Seminary, such as de Victoria, Agazzari and Cifra. From 1629 until 1674 the position was held by Giacomo Carissimi, who was one of the leading European composers of his time.
5
Lars Berglund, Angels or Sirens? Questions of Performance and Reception in Roman Church
Music Around 1650, in: Performativity and Performance in Baroque Rome, eds Peter Gillgren,
Mårten Snickare, Farnham, Surray: Ashgate 2012, pp. 99–113.
6
Thomas F. Kennedy, Jesuits and music…, pp. 118–131.
7
Loc. cit., pp. 174–191.
8
Thomas D. Culley, Jesuits and music. A study of the musicians connected with the German
College in Rome during the 17th century and of their activities in Northern Europe, Rome: Jesuit
Historical Institute, St. Louis: St. Louis University 1970 (Sources and studies history of Jesuits, 2).
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My main topic here is however not music and music making in the Jesuit
circles of Rome per se, but how such activities – both local and more outgoing
ones – were incorporated into musical practice north of the Alps, with a special focus on the Lutheran parts of Germany and Scandinavia. The question
posed thus concerns the ways and extent to which the programs and activities
regarding music in the Jesuit circles in Rome were acknowledged, appropriated and imitated in those regions.
Such patterns of transportation and translation of cultural material from
one region to another needed intermediaries and mediators. “Intermediaries”
here refers to those who transport without actively interfering or changing the
material in question. Translation by “mediators”, in contrast, refers to cases
where the material is transformed in some way, intentionally or otherwise9.
The agents of such transportation/translation could either be persons or material objects. In this particular context, mediation could either be accomplished by people or things sent out from Rome, or through travelers visiting
Rome and leaving the city with material objects, as well as with impressions, or
knowledge and skills of a more discursive or corporeal kind.
Musicians taught at Jesuit colleges in Rome
Considering the high quality of their musical teachers, the Jesuit educational
institutions were important settings for the translation of musical knowledge
and skills. For northern Europe, the German College was certainly the most
important. Apart from the large number of both young European noblemen
and priests that were educated there, a number of prominent musicians received their early training at the college, not least during Giacomo Carissimi’s
forty-four-year long tenure. Among the students of the college were Italian
composers such as Stefano Landi, Felice Sances, Francesco Foggia and Vincenzo Albrici and foreigners such as Kaspar Förster jr., Johann Kaspar Kerll and

On the distinction between transportation/intermediaries and translation/mediators, see
Bruno Latour, Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory, Oxford: University Press 2005, pp. 106–109.
9
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Marc-Antoine Charpentier10. The impact which the return of these musicians
to their home countries had on local musical practices, through their activities
as composers, teachers and as leaders of musical institutions, cannot be overestimated. Kaspar Förster jr. was Hofkapellmeister in Denmark during the 1650s
and 1660s. During the same period, he also played a seminal role in the musical developments taking place in cities such as Lübeck, Hamburg and Danzig.
Kerll had a similar position in Munich and Vienna, and Charpentier in Paris.
Vincenzo Albrici changed the direction of music in Dresden during his tenure
there11, and also made an imprint on musical life at court in England12.
Musical performances in Rome and their audiences
The music performed publicly at the Jesuit colleges and churches was attended
not only by people living in or staying for longer periods in Rome, but also by
travellers passing through the city – religious pilgrims as well as grand tourists. Such travellers visited both ancient monuments and modern churches
and palaces. We can see from their travelling diaries that they went to church
services to hear music performed in the churches – Catholics and Protestants
alike13. This interest in hearing church music in Italy seems to have escalated
during the seventeenth century, and was considered in the numerous guide
books produced for grand tourists. Fioravante Martinelli’s Roma ricercata nel
suo sito, for example, presents a program for visiting Rome over ten days, including both visits to ancient monuments and to modern churches and palaz
zi. In the third edition from 1658, we read:

Thomas D. Culley, Jesuits and music…, op. cit., pp. 150, 175–177: Sances and Foggia studied
there at Ottavio Catalano, the rest in the list were pupils of Giacomo Carissimi.
11
Mary E. Frandsen, Crossing confessional boundaries: the patronage of Italian sacred music in
seventeenth-century Dresden, New York: Oxford University Press 2006, pp. 172–244.
12
Ester Lebedinski, “Obtained by peculiar favour, & much difficulty of the singer”: Vincenzo
Albrici and the Function of Charles II’s Italian Ensemble at the English Restoration Court, “Journal of the Royal Musical Association” [in print].
13
Lars Berglund, The Roman Connection: The Dissemination and Reception of Roman Music
in the North, in: The Disseminating of Music in Seventeenth-Century Europe: Celebrating the Dü
ben Collection, ed. Erik Kjellberg, Bern et al.: Peter Lang 2010, pp. 193–215.
10

89

Lars Berglund

Close by you will see the temple of Sant’Apollinare with the German College,
located in the palace built by Cardinal Pietro di Lund […] In this church you
can hear very sweet music every feast day14.

Such travellers brought back with them not only new knowledge and sensibilities, but also narratives about the splendour of Roman churches and palaces – both visual decorations and musical soundscapes. Such accounts were immensely important for the reputation of the city of Rome and its religious and
cultural institutions15. The travellers typically also visited the Roman College
to admire the so-called museo kircheriano, the world famous Wunderkammer
of Athanasius Kircher16.
Athanasius Kircher: Musurgia universalis...
(Rome 1650)
In musical contexts, Athanasius Kircher is primarily known for his monumental musical treatise, printed in 1650: Musurgia universalis sive ars magna con
soni et dissoni in decem libros digesta. This magnificent two-volume work was
printed in 1500 copies, and it was distributed not only in Europe, but also to
the extra-European provinces of the Society, by the delegates of the 1650 Jesuit convent in Rome17. In his 1200-page treatise, Kircher attempts to compile
and summarize all kind of knowledge about music, at the same time openly
propagating for the superiority of the music of his contemporaries among the
Roman churches. The importance of this work for the dissemination of knowl“Vedrete qui vicino il tempio di S. Apollinare col Collegio Germanico, che habita nel palazzo fabricato dal Card. Pietro di Luna [...] In questa chiesa ogni festa potrete godere una suavissima musica”. Fioravante Martinelli, ROMA RICERCATA Nel suo sito & nella scuola di tutti gli An
tiquarij, 3rd ed., Roma: Alberto Tani 1658, p. 233f.
15
Lars Berglund, Marvels of the Holy City: On the use of Roman church music at Lutheran
courts in the mid-seventeenth century, in: Commonplace Culture in Western Europe in the Early
Modern Period II: Consolidation of God-given Power, Leuven: Peeters 2011, pp. 159–175.
16
Angela Mayer-Deutsch, Das Museum Kircherianum. Kontemplative Momente, historische
Rekonstruktion, Bildrhetorik, Zürich: Diaphanes 2010.
17
Ulf Scharlau, Athanasius Kircher (1601–1680) als Musikschriftsteller. Ein Beitrag zur Musi
kanschauung des Barock, Marburg: Bärenreiter 1969, p. 41f.
14
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edge about and evaluation of Roman figural music in the modern style cannot
be overestimated.
Despite the many inconsistencies and self-contradictions found in Kircher’s
lengthy but hastily written compendium18, the treatise was clearly received
as an important work on musica theoretica. For example, Harald Vallerius
(1646–1716), professor of mathematics at Uppsala University, quotes extensively from Kircher in his works on music theory19.
Parts of the work were published in an adapted German translation by Andreas Hirsch in 1662, a version that was more accessible for professional musicians and amateurs (both in terms of language and price). Interestingly, Andreas Hirsch was a Lutheran priest in Bächlingen in Hohenlohe. In the preface
to his translation, he addresses the confessional divide between a Protestant
German priest and a Jesuit professor in Rome:
Sprichstu aber, ob nicht Religions-dissonantia hier meinen Begierden Zaum
legen sollen, in Ansehung es allerdings ärgerlich, oder uffswenigste suspect fallen will, eines Jesuitens seine partus ingeniosos rühmen, und durch den Druck
Welt vorzutragen? “Omnia probate, quod bonum est, tenete”. So lautet der Apostolische Gewissens-Rath. Die Herzen Jesuiten, wie sie nicht überal weder zu
verwerffen noch zu billichen, also wo sie philologiren oder philosophiren, setze
ich mich gern zu ihren subtellus, lasse andere rudes & impolitos Autores an der
Wand bei der Spinnen unmolestire: solte aber je irgendswo Glaubens-streitigkeit vorfallen, da heists, manum de tabula, ad legem & testimonium, Gewissen
frei, rein Herz dabei; Man muss Gott mehr glauben und gehorchen, als den
Menschen20.

This is typical of the pragmatist attitudes towards confessional issues on
both sides at that time. At the same time, it exemplifies how successful the Jesuits were in gaining trust and respect, also among Protestants. An important
According to Kircher himself it was written in nine months.
Peter Sjökvist, The music theory of Harald Vallerius: three dissertations from 17th-century
Sweden, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2012.
20
Andreas Hirsch, Kircherus Jesuita Germanus Germaniae redonatus: sive Artis Magnae de
Consono & Dißono Ars Minor…, Schwäbisch Hall: Gräter 1662, from “Vorrede an den günstiger Leser”, no pag.
18
19
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reason behind this was the incomparable success of Jesuit schools in northern
Europe.
The musical-theoretical learning presented in Kircher’s treatise was to
a large extent commonplace knowledge and somewhat conservative for its
time. More original and idiosyncratic are his views and evaluations of contemporary music. In the highly topical debate about the qualities of modern
music in relation to ancient music, Kircher sided firmly with the music of his
contemporaries, which he termed musica pathetica. In his opinion, such music
has stronger powers to move the affects compared to the monophonic music
of antiquity, mainly thanks to its multiple-part harmony21. The music hailed by
Kircher as the most prolific and successful of all was the music composed by
the maestri di cappella of the Roman churches. The composer whom he held
in highest esteem was Giacomo Carissimi, but he also named others, such as
Bonifacio Graziani at Chiesa del Gesù, Francesco Foggia at the Lateran Basilica and Stefano Fabri at San Luigi dei Francesi – all of them either active in
Jesuit churches, or educated at the German College22. Kircher’s promotion of
the Roman church music of his time was read and absorbed north of the Alps,
not least in the Lutheran regions of Europe, something which played a crucial
role in developing the huge interest in and desire for Roman sacred music in
northern Europe after 1650.
The circulation of Roman sacred music
in the North: Carissimi and Graziani
The interest in Roman church music in northern Europe erupted after 1650,
and Kirchers’ treatise was not the sole incentive. An important reason was arguably also the end of the Thirty Years’ War with the Westphalia Peace Treaty
in 1648, which facilitated travelling and transnational contacts.
Lars Berglund, “De musica pathetica”: Diskussionen om musik och affekt i Athanasius Kirch
ers Musurgia universalis, in: Själens uttryck: Passion, dygd och andakt – samspel mellan själ och
kropp i 1600-talets människosyn, ed. Peter Gillgren, Stockholm: Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 2008, pp. 90–107.
22
Athanasius Kircher, Musurgia universalis, sive ars magna consoni et dissoni in decem libros
digesta, Roma: Lodovico Grignani 1650, book 7, p. 614.
21
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The extensive translation of Roman church music into the North, especially during c. 1650–1680, is an important but underestimated aspect of the
apostolic work directed towards northern Europe that emanated from Rome.
I will illustrate some aspects of this development by presenting briefly two interesting but quite different cases: Giacomo Carissimi, maestro di cappella at
the German College and Sant’Apollinare, and Bonifacio Graziani, maestro di
cappella at the Roman Seminary and Chiesa del Gesù.
We should note that even though both Carissimi and Graziani were ordained clergymen, they were not Jesuit professi. Still, their music was clearly associated with the Jesuit institutions that they served, both in Rome and north
of the Alps.
Interestingly, the circulation of their reputation and music was followed
markedly different patterns. Carissimi’s fame spread steadily throughout Europe during the second half of the seventeenth century, in part due to the
movements of his many students, both College and private students. As we
have seen, it also spread thanks to accounts of the exquisite music performed
in the church of Sant’Apollinare, written not least by travelers to Rome, and
also to a perhaps rather large extent, thanks to the laudatory evaluations of his
music in Athanasius Kircher’s Musurgia universalis.
At the same time, however, and somewhat paradoxically, the music by
Carissimi was scarcely available at that time, neither in northern Europe, nor
in Rome. It appears that his patron institution, the German College, did not
encourage the publication of his music or its circulation outside the College.
After Carissimi’s death, it was even decided that his music was not allowed to
be removed from the college23. At the same time, neither Carissimi nor his patrons seem to have made any effort to publish his music. Until the 1660s only
about twenty works by him had been published in printed Italian anthologies,
in particular those collected and published by Florido di Silvestris. During the
1670s anthologies dedicated to Carissimi were published north of the Alps, but

Andrew Jones, Carissimi, Giacomo, in: Grove Music Online, www.oxfordmusiconline.com/
grovemusic [accessed: February 2018].
23
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they contained many misattributed works24. As a result of this combination of
strong reputation and low supply of his music, a lot of music misattributed to
Carissimi circulated in Europe during the entire century, causing a complex
situation concerning the authenticity of Carissimi’s music that remains a problem even to this day. This also meant that the wider circulation of Carissimi’s
music happened comparatively late, and was to a large extent posthumous. The
manuscript copies of his music preserved in Paris and in England, appear to
date from the 1690s or even later25. Thus, his reputation as a great composer
north of the Alps to a large extent anticipated the circulation and acquaintance
with his music.
The case of Bonifacio26 Graziani is quite the opposite. From the publication of his first collection of motets in 165027, he embarked on a project of
publishing a vast number of musical prints: polyphonic motets, solo motets,
madrigals, Vesper psalms, Masses and Litanies, etc. He published more than
twenty such printed collections during his lifetime. After his death in 1664,
his brother and nephew secured an exclusive privilege from the pope to publish his music, and released twenty more volumes, stretching into the 1690s.
In addition to these single-composer publications, his music also appeared in
anthologies, for example those of Florido de Silvestris. As a result, Graziani’s
music had a significantly wide dissemination in Europe, particularly his solo
24
Andrew Jones, Carissimi’s “Arion Romanus”: A Source Study, “Music & Letters” 69/2 (1988),
pp. 151–210; Jerome Roche, “Aus den berühmbsten italiänischen Autoribus”: Dissemination
North of the Alps of the Early Baroque Italian Sacred Repertory through published anthologies and
reprints, in: Claudio Monteverdi und die Folgen: Bericht über das Internationale Symposium Det
mold 1993, eds Silke Leopold, Joachim Steinheuer, Kassel: Bärenreiter 1993, pp. 13–28.
25
On England, see Ester Lebedinski, Roman Vocal Music in England, 1660–1710: Court, Con
noisseurs and the Culture of Collecting, diss. Royal Holloway, University of London 2014; On
Paris see La collection Sébastien de Brossard, 1655–1730: catalogue (Département de la musique,
Rés. Vm.⁸ 20), ed. Yolande de Brossard, Paris: Bibliothèque nationale de France 1994.
26
Graziani’s first name is often given as Bonifazio (or latinised, Bonifatio); the correct spelling however is Bonifacio; see Ugo Onorati, Un contributo alla biografia del musicista Bonifacio
Graziani, “Strenna dei Romanisti” 71 (2010), pp. 497–516.
27
Bonifazio Graziani, Motets for two to six voices op. 1, ed. Lars Berglund, Middleton, Wisconsin: A-R Editions 2011; Susanne Shigihara, Bonifazio Graziani (1604/05–1664): Biographie,
Werkverzeichnis und Untersuchungen zu den Solomotetten, diss. Univ. Bonn 1982.
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motets. His music was performed in both Catholic and Protestant regions and
was imitated by many Protestant composers28. Several of the works circulating
under Carissimi’s name were actually by Graziani29.
Graziani’s publishing activities were not primarily a project of the Jesuit Society, but a private entrepreneurship, supported by his patrons and, in particular, the Colonna family. Still, his composing and publishing were doubtlessly
encouraged by his employers. From a document preserved in the Archivum
Romanum Societatis Iesu it is revealed that Graziani was released from some
of his teaching and disciplinary duties at the Roman Seminary and that he was
also granted an exemption to live in a private apartment and not in the Seminary (as was usually expected from the teachers), so that he would be able to
compose undisturbed:
è per conto delle Compositioni […] che più commodità haverà il detto
M(aes)tro in Casa sua di comporre di quello possi havere in Sem(ina)rio per
causa di molti che lo disturbano30.

The acknowledgement of the importance of his output is also demonstrated
by a note in the diary of Chiesa del Gesù from the time of Graziani’s death in
1664, reading:
Adi 15 Giugno morse a Marino in tre giorni il Signor Bonifacio Graziani quale
lasciò le opere grosse et ecclesiastiche a questa chiesa31.

Carissimi and Graziani were part of a whole flood of Italian music invading Europe at this time, but during a few decades they in particular had a remarkable standing in the German speaking countries, in France, England and
Scandinavia. It is therefore interesting how the circulation and reception of
their music was so different. As we have seen, Carissimi’s reputation preceded
Peter Wollny, Studien zum Stilwandel in der protestantischen Figuralmusik des mittleren
17. Jahrhunderts, Beeskow: Ortus Musikverlag 2016.
29
Susanne Shigihara, Bonifazio Graziani..., op. cit., pp. 109–127.
30
Rome, Archivum Romanum Societatis Iesu [further as ARSI], Rom. 155/II, f. 343r.
31
ARSI, Chiesa del Giesù, “Entrata e Uscita” [January 1659–January 1666], ms. 2011, entry
for 15 June, no pag.
28

95

Lars Berglund

his music, and the discrepancy between demand and supply almost seems to
have fuelled the interest. In Graziani’s case, his music was available and widely
disseminated, and the simple but intensely emotional qualities of his motets
made them very popular in northern Europe, not least the solo motets.
Did this circulation and reception of Roman music have anything to do with
mission? As I have contended elsewhere, I would argue that it does32. Certainly, it
would be too simplistic in this context to talk about “Catholic” and “Protestant”
music in any strict sense. Music was not confessional per se. Moreover, the kind
of devotional mysticism typical of the texts of Carissimi’s and Graziani’s motets
was actually something that Lutheran Orthodoxy and Catholic Pietism had in
common. Still, there was full awareness of the Roman, even Jesuit background
of this repertoire. Even though pragmatic attitudes such as the one we saw exemplified in Andreas Hirsch’s preface were common, the confessional divide did
also spark controversy and rejection. Thus, the rector of the Deutsche Schule in
Stockholm (i.e. the school of the German Congregation of St Gertrude in Stockholm) referred in 1667 to imported Italian motets as “crookedly and confusedly
twisted concertos [...] from which springs the sounds of Antichrist”33.
I am not the first to point to the role of Jesuit mission in the circulation of
Italian motets in the North – nor even perhaps vice versa: the role played by
music in Jesuit apostolic work. Already in 1965, Friedrich Blume called attention to this, and appealed for more research on the subject:
The spreading of Italian music on Latin texts (and not only on liturgical texts
in the strictest sense) within the contemporary Lutheran church was connected
with traditional irenics whereby a far greater tolerance was extended toward
Roman Catholicism than toward the reformed of Calvinist denominations. It
may also have been connected with the Jesuit mission, which seems to have
been very active musically in Germany. This development has yet to be recognized, let alone studied as a historical process34.
Lars Berglund, Marvels of the Holy City…, op. cit.
Ibid., p. 168.
34
Friedrich Blume, Geschichte der evangelischen Kirchenmusik, Kassel: Bärenreiter 1965,
p. 157; quoted from the English translation: Friedrich Blume, Protestant Church Music: A Histo
ry, London: Gollancz 1975, p. 234.
32
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Since Blume’s bid for more research half a century ago, several studies have
emerged, but there is still much more work to do on this subject.
Queen Christina of Sweden, Jesuits and music
I would like to conclude this short survey with a more specific – and quite
well-known – example of Jesuit mission in the North at this particular time:
the process leading to the abdication and conversion of Queen Christina of
Sweden in the 1650s. The story has been retold many times35. In the summer
of 1651, Christina met a priest who was a member of a Portuguese delegation
in Stockholm, Antonio Macedo, and convinced him to travel to Rome with
a letter from Christina to the Jesuit General36. In the letter, Christina asked
him to send two Jesuits to Stockholm so that she could confer with them in
religious matters. As a result of those talks she finally decided to abdicate from
the throne and to convert to Catholicism.
What is less known, however, is that the missionary quest of the two Jesuit
fathers Paolo Casati and Francesco Malines was accompanied by a musical delegation. In a forthcoming study on the Italian music ensemble recruited to Christina’s court in 1652, led by Vincenzo Albrici, Maria Schildt and I will be able to
show that this recruitment did not go through Paris and the Barberini family, as
has previously been assumed, but directly via the Jesuit circles in Rome37. There
are even indications that Christina originally attempted to recruit Giacomo
Carissimi to her court – similar to the way she recruited, for example, the leading philosopher of that time, René Descartes – but that Carissimi turned down
her offer, as he had done on several other occasions, and instead proposed one
of his pupils and former colleagues from the German College, Vincenzo Albrici.
35
The most detailed account is found in Oskar Garstein, Rome and the counter-reformation
in Scandinavia: the age of Gustavus Adolphus and Queen Christina of Sweden 1622–1656, Leiden: Brill 1992, pp. 624–665.
36
Macedo arrived in Rome only to learn that the Superior General, Francesco Piccolomini,
had died in June, and that the position was vacant. Therefore, he presented his case for Goswin
Nickel, who served as a Vicar-General; Garstein, op. cit., p. 634f.
37
Lars Berglund, Maria Schildt, Italian Music at the Swedish Royal Court of Queen Christi
na [forthcoming].
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The ensemble recruited to Christina’s court comprised about twenty singers and musicians, six of whom were castrati. They arrived in Stockholm in
November 1652. Several of the musicians in the ensemble had their musical
background at Jesuit institutions. The impresario, Alessandro Cecconi, was active at the German College in the 1640s. This was not, as has previously been
assumed, an opera troupe. Rather, the ensemble was recruited to Stockholm
primarily to perform Catholic church music for the Queen, and possibly even
Jesuit dramas with music. The recruitment of this ensemble was not a temporary whim of Christina, as has been suggested in older literature. Instead,
it should be interpreted as part of Christina’s strategies of self-fashioning in
connection with the precarious transition from a ruling Queen of a Protestant
Kingdom to a Catholic Queen without a realm, thus preparing for the dramatic detachment and confessional, political and cultural displacement she was
planning38.
In this process, the Jesuit headquarters were highly involved. The conversion of the daughter of Gustav II Adolphus, the ruling Queen of Lutheran Sweden, was an unprecedented triumph of Jesuit mission; in the 1660s, when the
Dominican order tried to take the credit for this accomplishment, the Jesuits
fiercely challenged their claim. It is interesting to see from the correspondence
how the Jesuit Generals (first Alessandro Gottifredi, and then after his death
in March 1652, his successor Goswin Nickel) and their secretary were not only
involved in the journey, and in the conversations of the two Jesuits Casati and
Malines, but that they also played an active role in arranging the visit of the
Italian singers39. Even though there is no direct evidence, it also appears that
Athanasius Kircher was in some way involved in these arrangements40. Apart
from Christina’s brief letter to the Jesuit General, Antonio Macedo also deliv-

Ibid.
The correspondence was published in Giuseppe Boero, Conversioni alla fede cattolica di
Cristina regina di Svezia, di Carlo II re d’Inghilterra, e di Federico Augusto duca ed elettore di Sas
sonia, cavate da documenti autentici ed originali, Modena: Tipografia pontificia ed arcivescovile
dell’Immacolata Concezione 1874. It is preserved in ARSI, Opp. NN. 174–175.
40
Rome, Archivio della Pontificia Università Gregoriana [further as: APUG], letter from
Queen Christina to Athanasius Kircher, no date; APUG, 555, f. 276r–v.
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ered a letter from the Queen to Kircher, in which she thanks him for the books
he has sent her, and cryptically hints that they will soon get the opportunity to
speak more freely. One of the books Christina had received was Musurgia uni
versalis, Kircher’s monumental musical treatise, and according to a contemporary witness, it was very well received by the Queen41. It is highly likely that her
interest in Roman sacred music, and not least in Giacomo Carissimi, derived
from reading Kircher’s treatise42.
The story of Queen Christina’s conversion and the recruitment of a group
of Italian musicians to Stockholm is obviously a very specific and unique case.
At the same time it is a good illustration of how Jesuit activities, mission and
music could act together at this period. Apart from the more immediate result – that of the Queen abdicating and leaving for Rome – the visit also had
considerable and far-reaching effects on musical practices in the Swedish court
chapel43. The repertoire brought to Stockholm by the Italians was used by the
Royal musicians during several decades, and the Hofkapellmeister Gustav
Düben, who as a young musician had performed with the Italians, cultivated
a life-long interest in Italian sacred music, not least from Rome44.
•
The somewhat disparate cases presented in this survey are meant to exemplify how musical and music-related activities in the Roman Jesuit circles could
reach far beyond the city of Rome and the Papal State. They did so without
Johan Wassenius, according to a letter to his patron, Duke Adolf Johan of Zweibrücken,
dated in October 1651; Stockholm, Riksarkivet, Stegborgssamlingen, Hertig Adolf Johans arkiv,
RA/720810.008, Vol E 322, no pag.
42
In a letter to Paolo Orsini, Duke of Bracciano, dated 22 May 1652, Christina explicitly asks
the Duke if there is any composer in Rome that is greater than Carissimi, or at least as good as
him; we take this as an indication that Carissimi had recently turned down her offer; see Lars
Berglund, Maria Schildt, Italian Music…, op. cit. When she had installed herself in Rome in
1656, she appointed Carissimi as her maestro di cappella del concerto di camera.
43
Lars Berglund, The Roman Connection…, op. cit.
44
Idem, Italian Music in the Düben Collection, “Musicologica Istropolitana” 13 (2017),
pp. 147–167.
41
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the existence of any calculated agenda or program, apart from a very general
one, guiding the society as a whole: to do apostolic work on every occasion
that arose and to work for the propagation of faith and Catholic doctrines, “ad
maiorem Dei gloriam”. It is paradoxical that the Society, which at least during its early years advocated austerity and moderation regarding both music
and visual decorations in their churches, came to be associated both with the
baroque splendour of their churches and with the magnificent and exquisite
music performed there – to the extent that the baroque became identified with
the notion of a “Jesuit style” in nineteenth-century Germany and Scandinavia45. Thus, the Swedish encyclopaedia Nordisk familjebok in the second edition 1904–1926 still has the entry “Jesuitstil”, with the remark: “an often used
name for the Baroque style”46.
The notion of a specific Jesuit style in the arts was abandoned already in
the 1930s47. This, however, should not be taken as a dismissal of the importance of the promotion of music and the arts in general in Jesuit circles during
the seventeenth century. On the contrary, such practices were prominent and
noteworthy, but also highly complex and often intermingled with the activities
of other agencies. It is a topic that awaits further and more in-depth studies
than the present cursory survey.

Evonne Levy, Propaganda and the Jesuit Baroque, Berkeley, Calif.: University of California
Press 2004, esp. pp. 15–41.
46
Nordisk familjebok, Vol. 12, Stockholm: Nordisk familjeboks förlag 1910; http://runeberg.
org/nfbl/0763.html [accessed: February 2018].
47
Evonne Levy, Propaganda and the Jesuit Baroque…, op. cit., pp. 28–40.
45
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Archival records
Roma, Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI)
ARSI Rom. 155/II, f. 343r.
ARSI Chiesa del Giesù, “Entrata e Uscita” [January 1659–January 1666], ms. 2011.
ARSI Opp. NN. 174–175 fasc. B; Conversiones Principium. Documenta collecta
P. Boero.

Roma, Archivio della Pontificia Università Gregoriana (APUG)
APUG 555. Letter from Queen Christina of Sweden to Athanasius Kircher.

Stockholm, Riksarkivet
Stegborgssamlingen, Hertig Adolf Johans arkiv, RA/720810.008, Vol E 322.

Old prints
Boero Giuseppe, Conversioni alla fede cattolica di Cristina regina di Svezia, di Carlo
II de d’Inghilterra e di Federico Augusto duca ed elettore di Sassonia, cavate da
documenti autentici ed originali, Modena: Tipografia pontificia ed arcivescovile
dell’Immacolata Concezione 1874.
Hirsch Andreas, Kircherus Jesuita Germanus Germaniae redonatus: sive Artis Magnae
de Consono & Dißono Ars Minor…, Schwäbisch Hall: Gräter 1662.
Kircher Athanasius, Musurgia universalis, sive ars magna consoni et dissoni in decem
libros digesta, Roma: Lodovico Grignani 1650.
Martinelli Fioravante, ROMA RICERCATA Nel suo sito & nella scuola di tutti gli Anti
quarij, 3rd ed., Roma: Alberto Tani 1658.
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Muzyka i misja w kręgach jezuitów rzymskich
w połowie XVII wieku
Streszcz en i e
Muzyka jezuickich ośrodków Rzymu – Kurii Generalnej, kolegiów i seminariów
administrowanych przez Towarzystwo, a także związanych z nim kościołów – była
jednym z wielu mediów, służących propagowaniu katolickiej wiary i pobożności zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Treść prezentowanego artykułu koncentruje się
na tym, w jaki sposób pielęgnowana w Rzymie muzyka oddziaływała na tradycje artystyczne ośrodków Europy Północnej w XVII wieku. Uprawiana w Wiecznym Mieście
kultura muzyczna była opisywana przez przebywających tam przybyszów z Północy,
stanowiła ona dla nich również bardzo pożądany przedmiot edukacji artystycznej, była
rozpowszechniana i naśladowana, wpłynęła także znacząco na zmianę świadomości
kulturowej i gustów artystycznych dzięki migracjom na Północ zarówno muzyków, jak
i muzykaliów. Przykładami tego zespołu zjawisk są następujące fenomeny kulturowe:
traktat Musurgia universalis Athanasiusa Kirchera i jego recepcja po północnej stronie
Alp; edukacja muzyków i kompozytorów w Collegium Germanicum; wykonania muzyczne w kościołach Il Gesù i Sant’Apollinare; druki z muzyką Bonifacio Grazianiego
oraz ich recepcja, a także konwersja królowej Szwecji Krystyny Wazówny. W nawiązaniu do tych przykładów przedstawiono kilka kwestii dotyczących genezy, sposobów
transmisji wzorców kultury oraz wywołanych przez nie efektów.
Keywords: Collegium Germanicum – Athanasius Kircher – Giacomo Carissimi – Bonifacio Graziani – Christina of Sweden

Dariusz Galewski
Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Barokowe prospekty organowe
w świątyniach jezuickich na Śląsku –
stan zachowania, forma i wymowa ideowa
Wstęp
Na przestrzeni ostatnich lat pojawił się szereg publikacji poświęconych
działalności i spuściźnie kulturalno-artystycznej Towarzystwa Jezusowego
w Europie Środkowej, m.in. na Śląsku. Obejmują one nie tylko architekturę,
rzeźbę i malarstwo, ale również teatr szkolny oraz muzykę, która powstawała
i była wykonywana w kolegiach1. Jednak tytułowe zagadnienie nie było do tej
pory przedmiotem osobnych studiów historyków sztuki czy muzykologów,
dlatego uważam, że warto zaprezentować dorobek zakonu także w tej dziedzinie i przedstawić stan zachowanych zabytków. Niemal wszystkie jezuickie
instrumenty zostały opisane w fundamentalnym dziele Ludwiga Burgemeistra poświęconym śląskim organom, którego pierwsze wydanie ukazało się
w 1925 roku, zaś drugie – poszerzone i uzupełnione – w 19732. Kolejnymi
ważnymi publikacjami, które zawierały informacje na ten temat, były ukazujące się w okresie międzywojennym monografie części śląskich kolegiów
i rezydencji (Głogów, Żagań, Brzeg, Jelenia Góra, Opole i Otyń) pióra wybit-

Należy tu wymienić przede wszystkim następujące pozycje: Józef Budzyński, Dramat i teatr szkolny na Śląsku (XVI–XVIII wiek), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1996
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1572), Bohemia Jesuitica 1556–2006, red.
Petronilla Cemus, Praha: Karolinum 2010; Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitów na
Śląsku i w hrabstwie kłodzkim 1580–1776. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez
Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Wrocław 6–8 X 2011) dedykowane pamięci Profesora Henryka Dziurli, red. Dariusz Galewski, Anna Jezierska, Wrocław: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2012; Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej
(1581–1776), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2013.
2
Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau in Schlesien, Frankfurt am Main: Wolfgang Weidlich 1973.
1
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nego historyka Kościoła, ks. Hermanna Hoffmanna – omówił on w nich także wyposażenie kościołów i kaplic zakonnych, wspominając również o organach3. Tomasz Jeż poruszył m.in. zagadnienie organów i organmistrzów
jezuickich oraz poczynił szereg nowych ustaleń, przede wszystkim w oparciu
o kwerendę w rzymskim Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI)4. Najwięcej uwagi poświęcono do tej pory barokowym prospektom w Kłodzku
i Świdnicy, głównie ze względu na ich dobry stan zachowania, oryginalną
dwudzielną kompozycję i wysoką klasę artystyczną dekoracji rzeźbiarskiej5.
Hermann Hoffmann, Die Jesuiten in Glogau, Breslau: Kommissionsverlag der Schlesischen Volkszeitung 1926 (Zur Schlesischen Kirchengeschichte, 1); idem, Die Saganer Jesuiten
und ihre Gymnasium. Festschrift zur 300 Jahrfeier des staat. Gymnasium in Sagan, Sagan: Benjamin Krause 1928 (Zur Schlesischen Kirchengeschichte, 6); idem, Die Jesuiten in Brieg, Brieg bei
Breslau: R. Kubisch 1930 (Zur Schlesischen Kirchengeschichte, 4); idem, Die Jesuiten in Schweidnitz, Schweidnitz: Bergland-Verlag 1930 (Zur Schlesischen Kirchengeschichte, 3); idem, Die Jesuiten in Deutsch-Wartenberg, Schweidnitz: Bergland-Gesellschaft 1931 (Zur Schlesischen Kirchengeschichte, 5); idem, Die Jesuiten in Hirschberg, Breslau: Frankes Verlag und Druckerei, Otto
Borgmeyer 1934 (Zur Schlesischen Kirchengeschichte, 7); idem, Die Jesuiten in Oppeln: die Tätigkeit der Jesuiten in den Fürstentümern Oppeln und Ratibor, der Standesherrschaften Beuthen und
Pleß, in Oberglogau und Ziemientziz, in Oppeln, Tarnowitz und Piekar, in den Volksmissionen
und den neuen Niederlassungen, Breslau: Frankes Verlag und Druckerei, Otto Borgmeyer 1934
(Zur Schlesischen Kirchengeschichte, 8). W ostatnich latach prace te kontynuuje we Wrocławiu
ks. Zdzisław Lec, zob. Zdzisław Lec, Jezuici we Wrocławiu (1581–1776), Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu 1996; idem, Jezuici w Legnicy (1689–1776), Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2001; idem, Jezuici w Kłodzku (1597–1776): katalog osób
i urzędów, materiały źródłowe, literatura, Szczecin: Wydawnictwo „In Plus” 2013 (Uniwersytet
Szczeciński Wydział Teologiczny Katedra Historii Kościoła, 12).
4
Tomasz Jeż, Kultura muzyczna…, op. cit., s. 443–451.
5
Konstanty Kalinowski, Katalog rzeźby barokowej na Śląsku, t. 1: Hrabstwo Kłodzkie, Poznań:
Instytut Historii Sztuki UAM 1987, s. 84–94; Michał Klahr Starszy i jego theatrum sacrum, katalog wystawy, red. Romuald Nowak, Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej 1992; Jarosław Stępowski, Jezuicki prospekt organowy okresu kontrreformacji, jego geneza i ideologia na przykładzie realizacji Michała Klahra w kościele jezuitów w Kłodzku, w: Michał Klahr Starszy i jego środowisko
kulturowe, red. Jan Wrabec, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych 1995, s. 33–45; Romuald Nowak, „Orkiestra Anielska” w rzeźbie śląskiej
XVII i XVIII wieku, w: Musica Sacra. Motywy muzyczne w sztuce śląskiej XVII i XVIII w., katalog wystawy, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 23 V – 31 VIII 1997, opr. Maria Zduniak, Romuald Nowak, Aniela Kolbuszewska, Alicja Knast, Wrocław: Muzeum Narodowe 1997, s. 26–
–54; Dariusz Galewski, Projekt prospektu organowego w kościele Wniebowzięcia NMP w Kłodzku,
3
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W wypadku pozostałych instrumentów jezuickich omówienia doczekały się
tylko organy w kościele Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu i w kościele św. Sebastiana w Opolu6.
Od końca XVI do połowy XVIII wieku Towarzystwo Jezusowe posiadało
na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim łącznie piętnaście placówek, wśród których było osiem kolegiów, pięć rezydencji i dwie stacje misyjne7. Wchodziły
one najpierw w skład prowincji górnoniemieckiej (od 1556 roku), następnie
czeskiej (od 1626 roku), a po zagarnięciu Śląska przez Prusy – prowincji śląskiej (1755–1776), która istniała trzy lata dłużej niż pozostałe, pomimo kasaty zakonu dokonanej w 1773 roku przez papieża Klemensa XIV. Blisko sto
trzydzieści lat śląskie ośrodki jezuitów należały zatem do prowincji czeskiej,
liczącej w sumie 29 kolegiów i kilkanaście podległych im mniejszych placówek
w randze rezydencji lub stacji misyjnych. Od momentu osiedlenia się w miastach zakonnicy zabiegali przede wszystkim o przejęcie jednej z istniejących
świątyń, parafialnej lub pozakonnej, ewentualnie o możliwość wzniesienia nowego kościoła. Na zdominowanym przez protestantów Śląsku było to jednak
bardzo trudne i wymagało niejednokrotnie wsparcia ze strony rezydującego
w Wiedniu władcy. Równie ważne jak posiadanie kościoła było rozpoczęcie
działalności edukacyjnej, co wiązało się z założeniem gimnazjum lub kolegium, a nawet uniwersytetu, jak stało się to we Wrocławiu w 1702 roku, dzięki
fundacji cesarza Leopolda I8. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej jezuici,
podobnie jak inne zakony i duchowieństwo diecezjalne, rozwinęli w ramach
w: Śląsk – perła w koronie czeskiej: trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech,
red. Andrzej Niedzielenko, Vít Vlnas, Praha: Národní galerie, Legnica: Muzeum Miedzi 2006,
poz. kat. III.5.31, s. 440–441; idem, Jezuici wobec tradycji średniowiecznej. Barokizacje kościołów
w Kłodzku, Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas 2012 (Ars vetus et nova, 36), s. 168–171, 193; tam obszerna bibliografia.
6
Piotr Dębski, Organy w pojezuickim kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu,
w: Silesia Jesuitica…, op. cit., s. 315–321; Grzegorz Poźniak, Opolski krajobraz organowy, Opole:
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2015, s. 18–22.
7
Zdzisław Lec, Placówki jezuickie na Śląsku do kasaty zakonu, w: Miejsce i rola kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. Krystyn Matwijowski, Wrocław: Silesia 2001, s. 83–91.
8
Idem, Jezuici we Wrocławiu..., op. cit., s. 31–36; Carsten Rabe, Alma Mater Leopoldina,
tłum. Lidia Wiśniewska, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe 2003.
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wzmożonej akcji kontrreformacyjnej szereg działań mających na celu przyciągnięcie wiernych – miała temu służyć m.in. okazała liturgia, w której znaczącą
rolę odgrywała muzyka. Dlatego też organy, obok ołtarzy głównych i kazalnic,
stały się najważniejszymi elementami wyposażenia barokowych świątyń. Spośród kilkunastu jezuickich barokowych fasad organowych na Śląsku do dzisiaj
zachowało się zaledwie kilka – w Świdnicy, Kłodzku, Opawie i Opolu. Inne
ciekawe realizacje, które powstały już po kasacie zakonu, znajdują się w kościołach: Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nysie, św. Jana Chrzciciela w Legnicy, Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu i Podwyższenia
Krzyża Świętego w Brzegu. W dwóch ostatnich świątyniach skromnie zdobione instrumenty zostały włączone w bardzo bogatą dekorację malarską sklepień
nawy głównej i empor.
Fundatorzy i twórcy
Powstawanie nowych instrumentów było finansowane ze środków danego kolegium lub rezydencji, a decydujący głos mieli w tym względzie rektorzy lub
superiorzy poszczególnych domów zakonnych. Świadczą o tym zachowane
lub znane z opracowań umowy na wykonanie organów i dekoracji rzeźbiarskiej prospektu. Należy przypuszczać, że wybór organmistrza, zwłaszcza jeśli
nie był członkiem zakonu, oraz charakterystyka nowego instrumentu mogły
być konsultowane przez przełożonych z prefektami muzyki, którzy pracowali
w konwiktach działających w większości ośrodków9.
Najstarszy tego typu dokument opublikowany przez Burgemeistra, dotyczy instrumentu, który został zamówiony dla kościoła Najświętszego Imienia
Jezus we Wrocławiu przez rektora Wenzla Hartmana u znanego wrocławskiego organmistrza i organisty w kościele norbertanów św. Wincentego, Ignaza
Mentzla10. Druga ze znanych nam umów dotyczy organów w kościele jezuitów
w Opawie i została podpisana 29 września 1720 roku przez Kristinę Ryšák,
Tomasz Jeż, Kultura muzyczna…, op. cit., s. 400–417. Konwikty funkcjonowały w Kłodzku,
Nysie, Wrocławiu, Opawie, Żaganiu, Głogowie, Świdnicy, Opolu, Legnicy i Cieszynie.
10
Zob. Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau…, op. cit., s. 223–224; Piotr Dębski, Organy w pojezuickim kościele…, op. cit., s. 315–316.
9
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wdowę po tamtejszym organmistrzu Ignacu, oraz Václava Thiela – jej współpracownika, a od 1721 roku drugiego męża11. Natomiast ostatni dokument odnosi się do wykonania prospektu organowego dla Kłodzka i dotyczy umowy
zawartej 11 listopada 1722 roku pomiędzy rektorem Johannem Seidlem a tamtejszym rzeźbiarzem Michaelem Klahrem Starszym12. Kilka miesięcy wcześniej
rektor zawarł również umowę z miejskim stolarzem Thomasem Bergerem na
wykonanie szafy organowej według zatwierdzonego planu13. Na obecnym etapie badań nie znamy więcej podobnych dokumentów dotyczących pozostałych śląskich placówek jezuickich. Można jednak przypuszczać, że nieznane
dotąd informacje źródłowe na temat powstania dekoracji organów mogą kryć
się jeszcze w zbiorach ARSI, jak również w lokalnych archiwach polskich,
czeskich, austriackich i niemieckich. Spośród twórców, którzy pracowali nad
wystrojem i wyposażeniem świątyń, pokaźną grupę stanowili artyści będący
braćmi zakonnymi (tzw. coadiutores spirituales albo temporales) w dokumentach określani jako statuarius, arcularius, pictor lub organifex, czyli rzeźbiarz,
stolarz, malarz i organmistrz. Dzięki pionierskim pracom Václava Ryneša,
Karla A.F. Fischera, László Lukácsa14 oraz badaniom Petry Oulikovej można
Opava, Zemský archiv, fond Řad Jezuitů, sygn. A 18; Petr Koukal, Podoby Varhanářstvi
ve Slezsku, „Časopis Slezského Zemského Muzea, Série B” 43 (1994), s. 163–166. Rektorem kolegium opawskiego był wówczas Friedrich Knittig, zob. Anna Fechtnerová, Rectores collegiorum Societatis Jesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum MDCCLXXIII iacentum,
Pars II: Moravia, Silesia, Pragae MXMIII (Bibliothecae Nationalis Pragensis, Miscellaneorum monographicorum, IV), s. 468.
12
Kraków, Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego [dalej jako:
KATJ], 2565. Kirchen Rechnung über den geldt Empfang und dessen aussgab bey allhiesiger Stadt-Pfarr-Kirchen U.L.F. Mariae Himmelfarth wegen erbauung einer Neuen Orgel. Ab Anno 1722;
drugi egzemplarz umowy znajduje się w Oddziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu, Akc. 1968/0450. Pełny tekst umowy zob. Konstanty Kalinowski, op. cit., s. 93–94.
13
Jarosław Stępowski, Jezuicki prospekt organowy…, op. cit., s. 40.
14
Václav Ryneš, Umělci a umělečti řemeslníci, jezuitští koadjutoři v barokní době, „Umění” 6
(1958), s. 402–410; idem, Dodatky k přehledu barokních uměleckých řemeslníků z T. J., „Umění” 8
(1960), s. 304–306; Karl Adolf Franz Fischer, Catalogus (generalis) provinciae Bohemiae et Silesiae Societatis Jesu (Versio provisoria) Ausgearbeitet auf Grund der Archivalien des Archivium
Romanum SJ Roma mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bonn, Roma:
[s.n.] 1978; László Lukács, Catalogus Generalis, seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551–1773), t. 3: R–S, Roma: Institutum Historicum Societatis
11
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obecnie dość precyzyjnie określić, jak liczną grupę w prowincji czeskiej i austriackiej stanowili koadiutorzy oraz jakimi dziedzinami sztuki i rzemiosła się
zajmowali. Najnowsze ustalenia wskazują, że w okresie od 1623 do 1773 roku
na obszarze prowincji czeskiej pracowało 133 braci zakonnych, którzy reprezentowali jedną z wymienionych profesji. Pochodzili oni przede wszystkim
z Czech, Moraw i Śląska; rzadziej z Niemiec i Szwecji. Koadiutorzy pracowali
w różnych, nieraz dosyć od siebie oddalonych placówkach, dokąd trafiali w zależności od aktualnych potrzeb poszczególnych kolegiów. Za swoją pracę nie
byli wynagradzani, w przeciwieństwie do artystów świeckich pracujących dla
Towarzystwa, ponieważ traktowano ją jako naturalny wkład w działalność zakonu. Niektórzy z nich, jak Johann Riedel, Christoph Tausch czy Adam Streit
cieszyli się sławą wykraczającą daleko poza krąg zakonny, o czym świadczą
zapisy w katalogach osobowych, sprawozdaniach Litterae annuae i nekrologach. W kolegiach prowincji czeskiej działało w trakcie jej funkcjonowania do
kilkunastu braci zakonnych, różnych specjalności, którzy uczestniczyli w dekorowaniu świątyń i pozostałych budynków należących do zakonu.
Z naszego punktu widzenia najistotniejsi są organmistrzowie oraz rzeźbiarze, pośród których wspomnieć należy kilka ważnych postaci. Jeśli chodzi
o organmistrzów, to zakon miał w swoim gronie co najmniej pięciu, spośród
których trzech pracowało także na Śląsku15. Należy do nich arcularius i organifex Adam Tille (1603 Żagań – 1690 Brno), który wstąpił do Towarzystwa
w 1631 roku, zaś święcenia koadiutora przyjął w 164216. Był znanym i cenionym w zakonie organmistrzem, który wykonał instrumenty m.in. dla
kościołów w Kutnej Horze (1647–1648), Chomutowie (1649–1651), KłodzIesu 1988; idem, Catalogi Personarum et officiorum Provinciae Austriae S.I., t. 6: 1700–1717, t. 7:
1718–1733, Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu 1993.
15
Dwaj pozostali organmistrzowie zakonni to Johann Leopold lub Leipold (1748 Freienwald
w Brandenburgii – ?) i Thomas Schwartz (1695 Heraltice na Morawach – 1754 Tuchoměřice);
zob. Archivum Romanum Societatis Iesu [dalej jako: ARSI], Boh. 172. Litterae Annuae (1754),
s. 177.
16
Por. Václav Ryneš, Umĕlci a umĕlečti..., op. cit., s. 409; ARSI, Boh. 106. Litterae Annuae
(1690–1692), f. 266. Za informację dziękuję Pani dr Petrze Oulikovej z Archiwum Państwowego w Pradze; Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau…, op. cit., s. 330; Tomasz Jeż, Kultura muzyczna…, op. cit. s. 443–445.
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ku (1643–1644, 1669–1671), Żaganiu (1659–1662), Znojmie (1672) i Brnie
(1688), a w Otyniu i Głogowie (od 1658) oraz Świdnicy (1678, 1689) także
przebudował. Zarówno jego kłodzkie, jak i świdnickie organy zostały w I połowie XVIII wieku zastąpione nowymi, okazalszymi. W Kłodzku działał organifex i arcularius Anton Streit (1682 Bruntál – 1726 Kłodzko)17, który pracował
w Jindřichův Hradcu (1715), Hradcu Králové (1716) i Pradze (1717–1719).
Instrument w stolicy hrabstwa był jego ostatnim wielkim dziełem, które wykonał we współpracy z Michaelem Klahrem. W jego nekrologu zapisano, że
„...w [całej] prowincji [znajdują się] dzieła organowe, w części przez niestrudzonego brata przemyślnie zaprojektowane i wykonane, w części zaś do nowej
wyborności przywrócone…”18. Ostatnim znanym organmistrzem zakonnym
działającym w śląskiej części prowincji był František Horčička (1745 Popovice – 1800 Frýdek), który zrealizował instrumenty w Březnicy (1769), Jiczynie (1771) i Uherskim Hradište (1771–1773). Już po kasacie Towarzystwa,
w 1775 roku, wybudował dla kościoła św. Jerzego w Opawie nowy instrument,
być może wraz z zachowanym do dzisiaj prospektem19. Oprócz organmistrzów,
których działalność jest dobrze udokumentowana, istotną rolę w dekoracji fasad instrumentów odgrywali snycerze. Spośród braci zakonnych działających
na Śląsku dokładnie znamy twórczość tylko jednego z nich – Johanna Riedla
(1654 Velkruby [obecnie Václavov] koło Bruntálu – 1736 Świdnica)20. Zanim
wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, kształcił się na snycerza w Kutnej Horze, a następnie odbył podróż artystyczną do Francji, po czym wrócił do Pragi
i tam rozpoczął życie zakonne21. W roku 1692 został skierowany do kolegium
Václav Ryneš, Umĕlci a umĕlečti..., op. cit., s. 409; Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau…,
op. cit., s. 289. Streit spędził w Kłodzku ostatnie lata życia: 1722–1726.
18
ARSI, Boh. 141. Litterae Annuae (1726), f. 75: ,,…per Provinciam opera organica, partim
igeniose concepta ac perfecta, partim ad novam elegantiam ab indefesso fratre restaurata...”. Za
wskazanie tego fragmentu dziękuję Pani dr Petrze Oulikovej.
19
Tomasz Jeż, Kultura muzyczna…, op. cit., s. 446.
20
Samuel Gumiński, Domus Sapientiae Svidnicensis, w: Funkcja dzieła sztuki. Materiały sesji SHS, Szczecin, listopad 1970, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 1972, s. 134–135;
Václav Ryneš, Umĕlci a umĕlečti..., op. cit., s. 408.
21
Bardzo interesującym źródłem archiwalnym jest autobiografia spisana przez Johanna Riedla w 1682 roku, zob. Paweł Migasiewicz, Życiorys własny Johanna Riedla. Źródło historyczne do
17
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w Świdnicy, gdzie jako arcularius i statuarius stworzył duży warsztat, który pod
jego kierunkiem wykonał wyposażenie świdnickiej fary22. Ważnym źródłem
dotyczącym roli Riedla w barokizacji świdnickiej świątyni są dwa nekrologi
przechowywane w Rzymie; w pierwszym z nich artysta określony jest nawet
jako „nasz najsławniejszy Fidiasz” (laudatissimus Phidias noster), co nobilituje
go w sposób szczególny na tle pozostałych artystów zakonnych23. Drugi, ze
względu na wzmiankę o organach, jest z punktu widzenia niniejszych rozważań ciekawszy:
Bazylika nasza rzeczywiście całą niemal swą wspaniałą świetność zawdzięcza jego zręczności, którą – czy to w głównym ołtarzu, czy w kazalnicy, czy
w machinie muzycznej, którą zwiemy organami, czy w przeogromnych kolumnach świątyni w zwykłym dostojeństwie olbrzymich obrazów i bardzo wielkich posągów przedstawiających patronów tutejszych mieszkańców miasta, czy
wreszcie w samych ołtarzach stojących wewnątrz świątyni i po mistrzowsku
wykonanych – podziwiają inni, w sztuce rzeźbiarskiej wybitnie doświadczeni,
nadzwyczajnie sławiąc24.

W przytoczonym fragmencie zwraca uwagę niespotykana w przypadku innych jezuickich twórców prowincji czeskiej duma z wykonanych przez Riedla
prac oraz świadomość ich piękna, a co za tym idzie, wysokiej wartości artystycznej. W obu tekstach przypisano także Riedlowi wykonanie, a raczej zaprojektowanie wszystkich najważniejszych elementów wyposażenia świdnickiej

badań nad praktyką zawodową i kondycją społeczną rzeźbiarzy w dobie nowożytnej, „Roczniki
Sztuki Śląskiej” 21 (2012), s. 59–72.
22
Zob. Dariusz Galewski, Jezuici wobec tradycji…, op. cit., s. 219–225.
23
ARSI, Boh. 155. Supplementum (1734–1736), f. 166–167; zob. Dariusz Galewski, Jezuici
wobec tradycji…, op. cit., Aneks, s. 233.
24
,,Basilica enim vero nostra omnem pene ejus solertiae, eumque magnificum debet splendorem, quem seu in principe ara, seu in sacrorum oratorum suggestu, sive in symphoniaca machina, quam organum dicimus, sive in vastissimis templi pilastris in solita praegrandium imaginum et colossorum sacroc urbis indigetes exhibentium majestate, tum in ipsis ex amussim
artificiose fabricatis aris latera templi ambientibus, aequi, artisque sculptoriae longe peritissimi arbitri admirando eximie dilaudant”. ARSI, Boh. 154. Litterae Annuae (1736), f. 277–278.
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świątyni, w tym wspaniałego prospektu organowego25. Jest zatem drugim obok
Klahra znanym nam rzeźbiarzem pracującym dla Towarzystwa Jezusowego
i jednocześnie zakonnikiem, który zaprojektował prospekt organowy, z całą
pewnością w ścisłej współpracy z organmistrzem. W historii budownictwa
organowego takie sytuacje są znane od późnego średniowiecza, choć nie zawsze rzeźbiarze czy malarze uwzględniali w swoich projektach skomplikowany
charakter organów, jak również specyfikę ich konstrukcji i brzmienia, które
należało umiejętnie dostosować do konkretnego wnętrza26. Dlatego projekty
sporządzali w większości organmistrzowie, którzy niejednokrotnie zaznaczali
na nich dekorację rzeźbiarską, realizowaną następnie przez snycerzy. Zdarzało
się również, że wykonywali ją sami, a w wyjątkowych przypadkach sporządzali
również trójwymiarowe modele27. W przypadku Kłodzka i Świdnicy prace nad
powstaniem prospektu powierzono jednak utalentowanym i związanym bezpośrednio lub pośrednio z zakonem snycerzom, którzy stworzyli okazałe kompozycje znakomicie wpisane w architekturę gotyckich wnętrz. Jednak liczba
znanych nam z archiwaliów twórców zaangażowanych w budowę i ozdabianie
organów jest w śląskiej części prowincji czeskiej stosunkowo niewielka w stosunku do ilości zrealizowanych dzieł.
Forma prospektów
Spośród kilkunastu ośrodków jezuickich istniejących na Śląsku tylko w kilku –
a mianowicie w Świdnicy, Kłodzku, Opolu i Opawie – zachowały się barokowe
prospekty organowe. Najciekawsze ze względu na swoją dwudzielną kompozycję i bogatą dekorację rzeźbiarską są dwa pierwsze. Organy kościoła św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy wykonane zostały w latach 1704–1708 najprawdopodobniej przez organmistrza Johanna Davida Siebera z Brna (a nie, jak
25
Dekorację rzeźbiarską prospektu oraz figury patronów miasta i zakonu umieszczone na filarach wykonał świdnicki rzeźbiarz Georg Leonhard Weber, zob. Dariusz Galewski, Jezuici wobec tradycji…, op. cit., s. 220.
26
Temat ten, podobnie jak zagadnienie rozwoju form prospektów organowych w okresie renesansu i baroku omawia szczegółowo Marcin Zgliński, Nowożytny prospekt organowy i jego
twórcy, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 2012, s. 39–60.
27
Loc. cit., s. 221–224.
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podawano dotąd, Gottfrieda Siebera)28 oraz rzeźbiarza Georga Leonharda Webera według projektu wymienionego wyżej Johanna Riedla (Fig. 1)29. Po raz
pierwszy na Śląsku zastosowano w nim formę dwudzielną o bogatej dekoracji
architektoniczno-rzeźbiarskiej, w której pojawia się często spotykany motyw
Orkiestry Anielskiej. Oba skrzydła ujmują okno zachodnie kościoła i płynnie
łączą się z jego gotycką architekturą, której wertykalne podziały korespondują
z wysmukłymi formami wież piszczałkowych. W całej kompozycji wielką rolę
odgrywa światło padające z okna, które jest istotnym czynnikiem wzbogacającym formę artystyczną. Z jednej strony podkreśla ono dekorację prospektu,
z drugiej zaś, oświetlając przestrzeń nawy głównej, kieruje uwagę wiernych
w stronę centralnego punktu świątyni, jakim jest ołtarz główny. Takie wykorzystanie silnego źródła światła wywodzi się z rzymskich dzieł Gianlorenza
Berniniego, takich jak ołtarz główny Bazyliki św. Piotra – Cathedra Petri. Tę
samą rzymską genezę ma wprowadzenie do wnętrza świątyni iluzjonistycznego malarstwa freskowego Johanna Georga Etgensa (1739), które pokrywa
ściany i sklepienie w przęśle organowym. Została tu przedstawiona malowana architektura empor będąca przedłużeniem kompozycji na ścianach nawy
głównej oraz kilka postaci. Za balustradą stoi spoglądający w dół jezuita (być
może ówczesny rektor Carolus Scholtz), obok niego dwóch mężczyzn (starszy
może być autoportretem malarza) oraz Murzyn w turbanie (odnoszący się zapewne do działalności misyjnej zakonu). Powyżej ukazano grających aniołów,
a na sklepieniu patronów świątyni – św. Stanisława i św. Wacława, unoszących
się w obłokach w towarzystwie niebiańskich posłańców30. Według Jarosława
Stępowskiego pierwowzorem dla dwudzielnego instrumentu świdnickiego był
prospekt organowy kościoła Najświętszego Zbawiciela (Salvátora) w Pradze,
wykonany w 1698 roku przez Johanna Matthiasa Grubera; którego dekoracji

Tomasz Jeż, Kultura muzyczna…, op. cit., s. 446.
Zastąpiły one starszy instrument z połowy XVII w., który umieszczony był najpierw na
ścianie północnej nawy głównej, a od 1680 r. na chórze ponad głównym wejściem. Jego gruntownej przebudowy dokonał wówczas wspomniany wyżej jezuicki organmistrz Adam Tille. Loc.
cit., s. 445.
30
Adam Szeląg, Etgens Johann Georg, w: Malarstwo barokowe na Śląsku, red. Andrzej Kozieł,
Wrocław: Wydawnictwo Via Nova 2017, s. 379–381.
28
29
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Fig. 1. Prospekt organowy w kościele św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy –
skrzydło północne (fot. Dariusz Galewski)
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nie znamy31. Zachowany do dzisiaj instrument powstał dopiero w II połowie
XVIII wieku i pozbawiony jest wystroju figuralnego32 (Fig. 2). Dwuczęściowa
kompozycja prospektu nawiązuje do dzieła Grubera. Riedel nie miał okazji
zobaczyć ukończonych organów w kościele Salvátora, ponieważ w 1692 roku,
a więc na sześć lat przed ich realizacją, opuścił Pragę i przeniósł się do Świdnicy. Niemniej jednak mógł dysponować rysunkami lub opisami instrumentu,
który stanął w najważniejszej świątyni całej czeskiej prowincji Towarzystwa
Jezusowego.
Kilkanaście lat po ukończeniu organów świdnickich analogiczną formę
i dekorację uzyskał instrument w kościele jezuitów w Kłodzku (Fig. 3), wykonany przez zakonnego organmistrza Adama Streita i rzeźbiarza Michaela
Klahra Starszego33. Jak już wspomniałem, zachowały się umowy na wykonanie
konstrukcji organów i ich dekoracji snycerskiej zawarte pomiędzy rektorem
kolegium kłodzkiego Johannem Seidlem a rzeźbiarzem Michaelem Klahrem
Starszym i stolarzem Thomasem Bergerem. Artysta zobowiązany został do
wykonania za cenę 410 guldenów: 8 dużych figur, 26 puttów i główek anielskich oraz dekoracji kapiteli34. Oprócz tego dokumentu dysponujemy także
znakomitym rysunkiem projektowym, który przedstawia północne skrzydło
prospektu, różni się jednak w szczegółach od realizacji35 (Fig. 4). Jest to wy31
Jerzy Stępowski, Jezuicki prospekt organowy…, op. cit., s. 33–45; Romuald Nowak, „Orkiestra Anielska”…, op. cit. s. 13, poz. kat. 7, 8, 9.
32
Por. Pavel Vlček a kolektiv, Umělecké památky Prahy – Staré Mĕsto, Josefov, Praha: Academia 2000, s. 113.
33
Pierwsze organy dla kłodzkich jezuitów wzniósł Adam Tille w latach 1643–1644. Po inauguracji nowego instrumentu przeniesiono je pod koniec 1725 roku do tamtejszego konwiktu,
zob. Tomasz Jeż, Kultura muzyczna…, op. cit., s. 443–444.
34
Zob. przyp. 10.
35
KATJ, 5019/36; Dariusz Galewski, Zespół siedmiu rysunków projektowych z XVII i XVIII wieku dotyczących kościoła jezuitów w Kłodzku, w: Z dziejów rysunku i grafiki na Śląsku oraz w kolekcjach i zbiorach ze Śląskiem związanych: materiały sesji Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, 23–24 marca 1999, red. Bogusław Czechowicz, Arkadiusz
Dobrzyniecki, Izabela Żak, Wrocław: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Wrocławski
1999, s. 40–41; idem, Projekt barokowego prospektu organowego kościoła jezuitów w Kłodzku.
Przyczynek do związków pomiędzy sztukami plastycznymi a muzyką w XVIII wieku, w: Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej Rafał Maszkowski (1883–1901). „Tradycje Śląskiej Kultury Mu-
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Fig. 2. Prospekt organowy w kościele Najświętszego Zbawiciela w Pradze
(fot. Dariusz Galewski)

nikiem m.in. uszkodzenia prospektu podczas burzy w 1740 roku, kiedy to zostało wybite wielkie okno zachodnie kościoła36. Chociaż porównanie projektu
i ukończonego dzieła było już przeze mnie przedstawiane, niemniej warto raz
jeszcze powrócić do tego zagadnienia, ze względu na wysoki poziom artystyczny zarówno rysunku, jak i rzeźbiarskiej dekoracji prospektu37. W zwieńczeniu
zycznej” 10, Wrocław: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 2005, s. 127–
–131; idem, Projekt prospektu organowego w kościele Wniebowzięcia NMP w Kłodzku…, op. cit.,
poz. kat. III.5.31, s. 440–441. Ostatnio na ten temat zob. Agata Dworzak, Projekt części północnej
prospektu organowego dla kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku, ok. 1722, Michael Klahr
Starszy, w: Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Abrys, delineatio, kopersztych… czyli „przednie rysowanie godne poszanowania, dobrych magistrów rysunki”. Projekty dzieł małej architektury ze
zbiorów krakowskich, Kraków: Wydawnictwo Kasper 2014, poz. kat. 7, s. 40–41.
36
Romuald Nowak, Michał Klahr Starszy..., op. cit., s. 34, poz. kat. 7.
37
Zob. przyp. 27.
119

Dariusz Galewski

Fig. 3. Prospekt organowy w kościele Wniebowzięcia NMP w Kłodzku
– skrzydło północne (fot. Dariusz Galewski)
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Fig. 4. Michael Klahr Starszy: projekt północnej części prospektu organowego w kościele Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. KATJ, 5016/36 (fot. Dariusz Galewski)
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najwyższej wieży basowej instrumentu znajduje się obecnie figura anioła z wyciągniętą lewą ręką pozbawioną jednak swojego atrybutu, czyli gwiazdy. Rzeźba św. Cecylii natomiast umieszczona jest w przeciwległej części instrumentu
i wieńczy środkową grupę piszczałek. Na miejscu anioła z gwiazdą ustawiony
jest król Dawid grający na harfie, a anioł grający na gitarze przeniesiony został
na to samo miejsce w drugim segmencie. Zastąpił go anioł grający na flecie
poprzecznym. W sposób niezgodny ze sztuką budowania instrumentów namalowany jest portatyw, na którym gra św. Cecylia: wysokie piszczałki basowe
instrumentu powinny znajdować się po lewej ręce grającej, a nie po prawej,
jak to zostało przedstawione na rysunku. Oprócz zmian dotyczących rzeźby
figuralnej wprowadzono również modyfikacje struktury samego instrumentu.
Zlikwidowano bądź w ogóle nie zrealizowano fragmentów gzymsu dzielącego
piszczałki wież basowych; rozwiązanie takie nie jest raczej stosowane w praktyce organmistrzowskiej. Również zakończenia piszczałek w głównym instrumencie bywają zwykle schowane za dekoracją ornamentalną i niewidoczne
dla widza38. Wymienione szczegóły, jak również wysoki poziom artystyczny
rysunku, zwłaszcza partii ornamentalnych i figuralnych wskazują na to, że
jego autorem nie był budowniczy organów, lecz utalentowany rzeźbiarz. Tezę
tę potwierdza także porównanie postaci na rysunku ze zrealizowanymi przez
Klahra rzeźbami. Dostrzegamy tu duże podobieństwo w ogólnej kompozycji, gestach, układzie szat, typie urody kobiecej i detalach stroju, jak również
w formach kapiteli i dekoracji ornamentalnej.
Analizując dwudzielną formę organów, należy podkreślić inspiracje
praskie u projektanta świdnickiego instrumentu, a zwłaszcza ich wpływ na
ukształtowanie prospektu w Kłodzku. Analogie dotyczą nie tylko całości
kompozycji, ale również dekoracji figuralnej, czego znakomitym przykładem
jest dokładne powtórzenie postaci św. Cecylii. Dwudzielny układ prospektu
organowego, zainicjowany przez świdnickich jezuitów, wywarł wpływ nie tyl-

Za zwrócenie uwagi na wymienione elementy i konsultacje organologiczne bardzo dziękuję Panom Janowi T. Adamusowi z Krakowa i dr. Tomaszowi Głuchowskiemu z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
38
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ko na główny ośrodek Hrabstwa Kłodzkiego, ale również na szereg realizacji
powstałych na Śląsku39.
Trudno precyzyjnie określić genezę tego rodzaju kompozycji w epoce
późnego baroku. Istotną rolę w jej pojawieniu się odegrały z całą pewnością
względy natury muzycznej, które wymagałyby omówienia przez specjalistę
w tej dziedzinie. Jak się wydaje, inspiracją była także chęć wykorzystania okna
jako silnego źródła światła dla nawy głównej kościoła. Można podać jednak
szereg przykładów wnętrz kościołów, nawet gotyckich, szczególnie predystynowanych do tego rodzaju rozwiązań, w których zrezygnowano z dwudzielnej formy prospektu i centralnej roli okna40. Fasady dwuczęściowe były bardzo popularne na terenie Czech i Moraw do tego stopnia, że zostały nawet
uznane przez jednego z autorów za rozwiązanie typowo czeskie41. Spotykamy
je jednak również w południowych Niemczech, Austrii, na Węgrzech, Słowacji i w katolickiej części Niderlandów. Świadczy o tym m.in. projekt organów
do katedry w Brukseli wykonany w 1706 roku przez rzeźbiarza Hendricka
Fransa Verbrugghena42. Prospekty takie pojawiły się na początku XVIII wieku
także w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zarówno w kościołach katolickich,

39
Jako najważniejsze przykłady należy wymienić organy w kościołach: św. Jakuba w Nysie
(1711, Franz Anton Kretschmer ze Świdnicy), zniszczony podczas ostatniej wojny, św. Jadwigi w Legnickim Polu (1729–1731, Adam Horacy Casparini), krzyżowców z czerwoną gwiazdą w Nysie (1766), św. Mikołaja w Otmuchowie, św. Maternusa w Lubomierzu (1798, Andreas
Bayer z Głogowa). Na obszarze Hrabstwa Kłodzkiego dwudzielny układ prospektu znalazł swoje zastosowanie m.in. w kościele franciszkanów w Kłodzku (Sebastian Staudinger, 1745–1750),
filialnym pw. św. Wacława w Pisarach (ok. 1793) czy pielgrzymkowym w Wambierzycach (Paul
Zeitzius, 1794).
40
Jako przykład mogą posłużyć niezachowane prospekty we wrocławskich kościołach
św. Bernardyna (1706–1709), NMP na Piasku (1706–1712), Św. Krzyża (1739–1742) czy św. Elżbiety (1750–1761).
41
Jiři Kocourek, Orgelland Böhmen, „Ars Organi” 57/1 (2009), s. 7. Zachowało się co najmniej dwadzieścia tego typu dzieł, m.in. w kościołach w Starych Křečanach (ok. 1750), Wniebowzięcia NMP (1738) i św. Wacława (1772) w Starej Boleslavi, w kościele św. św. Szymona i Judy
Tadeusza (1763), sanktuarium loretańskim (ok. 1736) i w katedrze św. Wita (1765) w Pradze;
zob. www.varhany.net [dostęp: 13.03.2018].
42
Marcin Zgliński, Nowożytny prospekt organowy…, op. cit., s. 54.
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jak i luterańskich43. Najprawdopodobniej za najstarsze zachowane w Europie
Środkowej należy uznać dwudzielne fasady organowe w kościołach cysterskich w Plasach (1695) i w Zlatej Korunie (1699), wykonane przez znakomitego organmistrza Abrahama Starka z Loket44. Przed laty Jarosław Stępowski
uznał, że organy w Świdnicy i Kłodzku reprezentują typ kompozycji, który
można określić jako jezuicki, zaś jego pierwowzorem był niezachowany prospekt organowy kościoła Salvátora w Pradze45. Najprawdopodobniej dzięki
temu dziełu oraz działalności warsztatu organmistrzowskiego w praskim kolegium jezuitów Klementinum dwudzielny układ rozprzestrzenił się na terenie
Królestwa Czeskiego, do którego należały wówczas Śląsk i Hrabstwo Kłodzkie46. Należy jednak podkreślić, że prospekt w Plasach jest o trzy lata starszy od
dzieła Grubera, co może hipotetycznie świadczyć albo o jego inspirującej roli
dla organów z kościoła Salvátora, albo o odwołaniu się do wspólnego wzoru
graficznego, z którego skorzystano w obu realizacjach, cysterskiej i jezuickiej.
Nie można również wykluczyć odniesienia do nieznanego nam, nieistniejącego już instrumentu, który posłużył za pierwowzór.
Na zakończenie tej części naszych rozważań warto dodać, że dwuczęściowy
układ stosowano sporadycznie również przy wznoszeniu późnobarokowych
ołtarzy głównych, które w aranżacji barokowego wnętrza stanowiły główny
punkt odniesienia dla prospektów organowych. Przykład takiej kompozycji
spotykamy m.in. w kościele farnym pw. Oczyszczenia NMP w Kożuchowie,
Są to organy w poewangelickim kościele parafialnym św. Bartłomieja w Pasłęku (Andreas Hildebrandt z Gdańska, 1717–1719), oparte na schemacie zastosowanym w kościele Trójcy Świętej w Gdańsku, gdzie po raz pierwszy na Pomorzu zastosowano dwudzielną kompozycję. W Małopolsce można wymienić m.in. prospekty w kościołach w Kalwarii Zebrzydowskiej
(1706), Mstowie (ok. 1746), kolegiacie w Opatowie (1740), św. Mikołaja w Krakowie (1787) i katedrze na Wawelu (1785), zob. Ewa Smulikowska, Prospekty organowe w dawnej Polsce, Wrocław–
–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1989 (Studia z Historii Sztuki, 39), s. 217–218.
44
http://www.varhany.net/zivotopis.php?idv=155351 [dostęp: 11.02.2018].
45
Jarosław Stępowski, Jezuicki prospekt organowy…, op. cit., s. 37.
46
Spośród innych placówek prowincji czeskiej dwudzielne prospekty uzyskały kościoły Marii Panny Śnieżnej w Ołomuńcu (Johan Gottfried Halbich, 1730), św. Mikołaja na Małej Stranie (Thomas Schwartz, 1746) i Św. Ducha w Hradcu Králové (1765), zob. www.varhany.net [dostęp: 13.03.2018].
43
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gdzie dwie części retabulum, ustawione kulisowo, ujmują wielkie okno we
wschodniej ścianie prezbiterium (około 1765)47.
Trzeci z zachowanych barokowych prospektów znajduje się w kościele
św. Sebastiana w Opolu, gdzie trafił z rozebranego kościoła jezuitów pw. Trójcy Świętej (Fig. 5). We wzniesionej pod koniec XVII wieku świątyni znajdował
się pochodzący z tego samego czasu instrument, który w 1700 roku przekazano do kolegium w Nysie. Wykonano wówczas nowe trzynastogłosowe organy48, które w 1744 roku ustąpiły miejsca instrumentowi Friedricha Wilhelma
Schefflera z Brzegu. Niemal pół wieku po kasacie Towarzystwa, w roku 1818,
instrument ten przeniesiono do kościoła św. Sebastiana, gdzie zachował się
do dnia dzisiejszego49, sam zaś kościół jezuitów został rozebrany w roku 1828.
Niewielki trójwieżowy prospekt ujmują bogate uszaki z motywem wstęgi
i kratki regencyjnej, zaś w zwieńczeniu znajdują się grające i śpiewające putta.
Dobrze zachowane organy są obecnie jednym z nielicznych elementów dawnego wyposażenia kościoła jezuickiego w Opolu.
Ostatni zachowany barokowy prospekt organowy znajduje się w kościele św. Jerzego w Opawie, wzniesionym w latach 1675–1678 i przebudowanym w II ćwierci XVIII wieku50 (Fig. 6). Jak wiemy ze wspomnianej powyżej
umowy, organy zostały wykonane po 1720 roku51, ale już w 1775 roku František Horčička wybudował nowy instrument, być może wraz z zachowanym
do dzisiaj prospektem. Pomimo późniejszej przebudowy przez firmę braci
Andrzej Kozieł, Emilia Kłoda, Barokowy wystrój i wyposażenie malarskie w kościele parafialnym pw. NMP w Kożuchowie – najnowsze ustalenia, w: Kościół farny w Kożuchowie w świetle najnowszych badań, red. Tomasz Andrzejewski, Kożuchów: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Kożuchowskiej 2011, s. 89. W podobny sposób rozwiązany został także monumentalny ołtarz
główny w podominikańskim kościele Świętego Ducha w Wilnie (1753–1760), ustawiony przed
chórem zakonnym; por. Jerzy Kowalczyk, Świątynie barokowe w Wilnie, w: Wileńska architektura doby baroku. Dewastacja i restauracja, red. Andrea Langer, Dietmar Popp, Marburg: Herder-
-Institut, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 2005, s. 29–31.
48
Hermann Hoffmann, Die Jesuiten in Oppeln…, op. cit., s. 83.
49
Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau…, op. cit., s. 272; Grzegorz Poźniak, Opolski krajobraz…, op. cit., s. 18–22.
50
Dušan Foltýn a kolektiv, Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha: Libri 2005,
s. 564–568.
51
Zob. przyp. 9.
47
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Fig. 5. Prospekt organowy w kościele św. Sebastiana w Opolu (fot. Estera Baksik)

Fig. 6. Prospekt organowy w kościele św. Wojciecha w Opawie
(fot. Mols 1050, Wikimedia Commons)
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Riegerów (widocznej zwłaszcza w partii cokołowej i sekcji środkowej) oraz
zniszczeń z czasów II wojny światowej, które dotknęły fresków sklepiennych
i ołtarza głównego, fasada organów zachowała się w dobrym stanie. W obecnej postaci ma siedem wież piszczałkowych, z których dwie najwyższe flankują okno fasady52. Pomiędzy nimi w dolnej części znajduje się sekcja środkowa – łącząca obie części instrumentu – o wklęsłym zarysie, z centralnie
umieszczoną wieżyczką, na której ustawiona jest rzeźba Króla Dawida. Towarzyszą mu figury czterech grających aniołów, usytuowane po bokach i na
najwyższych wieżach. Na parapecie empory znajduje się pozytyw ujęty po
bokach w dwie grupy bawiących się puttów, które uzupełniają snycerską dekorację prospektu. Podobnie jak w Świdnicy, Wrocławiu i Brzegu, sklepienie
przęsła organowego pokrywały freski wykonane przez Franza G.I. Ecksteina
(1731), ukazujące najprawdopodobniej Orkiestrę Anielską, zniszczone niestety w 1945 roku.
Pozostałe barokowe prospekty jezuickie nie dotrwały do naszych czasów
lub zostały gruntownie przebudowane. W niektórych przypadkach znamy
dyspozycję instrumentów; nie zachowały się natomiast żadne źródła ikonograficzne, które pozwoliłyby na odtworzenie wyglądu ich fasad. Wiemy, że
organy do późnogotyckiego kościoła w Żaganiu, który jezuici przejęli od protestantów w trakcie wojny trzydziestoletniej, wykonane zostały w roku 1662
przez zakonnego organmistrza Adama Tillego53. Niestety, w drugiej połowie
XIX wieku zastąpiono je instrumentem z prospektem neogotyckim, który zachował się do dzisiaj.
Najstarsze organy w kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus zrealizował w roku 1700, a więc dwa lata po wzniesieniu świątyni, Ignaz Mentzel54.
Dzięki zachowanemu w zbiorach Instytutu Herdera projektowi wiadomo, że
ich trójwieżowa dośrodkowa kompozycja była pozbawiona dekoracji figu-

http://www.varhany.net/cardheader.php?lok1884 [dostęp: 14.01.2018]; Ludwig Burgemei
ster, Der Orgelbau…, op. cit., s. 292; autor nie wymienia jednak omawianego instrumentu.
53
Loc. cit., s. 330; Hermann Hoffmann, Die Saganer Jesuiten…, op. cit., s. 111.
54
Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau…, op. cit., s. 223–225; Piotr Dębski, Organy w pojezuickim kościele…, op. cit., s. 315–321.
52
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Fig. 7. Ignaz Mentzel: projekt prospektu organowego dla kościoła Najświętszego
Imienia Jezus we Wrocławiu. Herder-Institut, Marburg, Bildarchiv 80672
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ralnej (Fig. 7)55. Około 1756 roku Franz Josef Eberhardt dokonał gruntownej
przebudowy instrumentu, nie wiadomo jednak, jak wyglądał jego prospekt
i czy posiadał dekorację snycerską56. Obecne organy zostały wykonane na początku XIX wieku przez Johanna Christiana Benjamina Müllera dla sąsiedniego kościoła św. Macieja i już w 1819 roku przeniesione na swoje dzisiejsze
miejsce57. Prospekt nawiązuje do form barokowych, jest trójwieżyczkowy, ujęty w uszaki złożone z liści akantu i kratki regencyjnej. Wieża środkowa jest niższa i zwieńczona glorią z Okiem Opatrzności, zaś wieże skrajne zdobią figury
świętych nieznanego pochodzenia, dodane dopiero w II połowie XX wieku.
Na początku XVIII wieku, już po ukończeniu organów, nad emporą powstał fresk Johanna Michaela Rottmayra ukazujący Orkiestrę Anielską, której
członkowie trzymają rozpostartą banderolę z napisem Laudabile nomen Domini (Fig. 8). Jak wykazał w swoim wnikliwym studium Arkadiusz Wojtyła,
kompozycja ta odnosi się do muzyki i śpiewu płynących z chóru organowego
oraz łączy się ideowo z wielowątkową dekoracją malarską sklepienia świątyni
uniwersyteckiej, poświęconą gloryfikacji Najświętszego Imienia Jezus w oparciu o trzy pierwsze wersy Psalmu 11358. Aspekt ten uzupełniają cztery grupy
muzykujących puttów posadowione na parapecie empory, wykonane podczas
zakrojonych na dużą skalę prac nad wyposażeniem świątyni, przeprowadzonych w latach 1722–1734 wg projektu Christopha Tauscha59. W ten sposób
skromne formy dekoracji kolejnych trzech prospektów kościoła uniwersytec-

Marburg, Herder Institut, Bildarchiv, sygn. 80672.
Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau…, op. cit., s. 151.
57
Zob. Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, t. 3: Die kirchlichen Denkmäler der Altstadt
(Fortsetzung) und des erweiterten Stadtgebietes, die Friedhöfe, red. Ludwig Burgemeister, Günther Grundmann, Breslau: Wilhelm Gottlieb Korn Verlag 1934 (Die Kunstdenkmäler der Provinz Niederschlesien, 3), t. 3, s. 50, 71.
58
Zob.: Arkadiusz Wojtyła, „Od Wschodu słońca aż po zachód jego niech Imię Pańskie będzie pochwalone”. Uwagi o programie ideowym wrocławskiego Il Gesù, „Biuletyn Historii Sztuki”,
2010, nr 1–2 (72), s.125–126.
59
Henryk Dziurla, Christophorus Tausch uczeń Andrei Pozza, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1991 (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1322; Historia Sztuki, 5),
s. 113.
55
56
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Fig. 8. Johann Michael Rottmayr: fresk na sklepieniu przęsła organowego
w kościele Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu (fot. Dariusz Galewski)

kiego znakomicie uzupełnił wystrój malarski i rzeźbiarski przęsła organowego
oraz empory wpisany w bogatą dekorację świątyni.
W Otyniu, gdzie w 1649 roku zakonnicy objęli majątek podarowany im
przez rodzinę Sprinzensteinów, ustanowiono rezydencję, która stała na czele
największych dóbr ziemskich należących do Towarzystwa Jezusowego na Śląsku60. We wzniesionej w obrębie dawnego zamku okazałej kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (obecnie zrujnowanej) organy wykonał w 1658 roku
Adam Tille. Instrument był wielokrotnie przebudowywany i zapewne w 1709 ro
ku otrzymał nowy prospekt61. Dzięki najprawdopodobniej jedynemu zachoZdzisław Lec, Placówki jezuickie…, op. cit., s. 88.
Tomasz Jeż, Kultura muzyczna…, op. cit., s. 444; Hermann Hoffmann, Die Jesuiten in
Deutsch-Wartenberg…, op. cit., s. 163.
60
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Fig. 9. Prospekt organowy w kaplicy rezydencji jezuitów w Otyniu (fot. archiwalna
ze zbiorów dr. Tomasza Andrzejewskiego, fragment)

wanemu zdjęciu można określić jego formę (Fig. 9)62. Miał trójwieżyczkową
strukturę przypominającą wrocławskie organy Mentzla, pozbawioną dekoracji
figuralnej, ale z bogatą dekoracją akantową w tzw. uszach. Ornament pokrywał
również parapet drewnianej empory organowej oraz zdobił ołtarze i ambonę,
co wpłynęło na jednorodny charakter całego wyposażenia snycerskiego kaplicy, niestety zniszczonego podczas wojny.
Kościół Bożego Ciała w Głogowie, wzniesiony w latach 1692–1702, uzyskał
własny instrument dopiero w latach 1740–1743. Wykonał go jezuicki organmistrz Thomas Schwartz; nie zachowały się jednak żadne opisy ani materiały
ikonograficzne dotyczące prospektu63. Już w 1758 roku uległ on zniszczeniu
w wyniku pożaru, a nowe organy wykonano w roku 1800, zatem już po kasacie jezuitów, po czym w dobie wojen napoleońskich także i one zostały zniszczone i odbudowane dopiero w 1828 roku64. Obecny instrument jest dziełem
Za udostępnienie archiwalnej pocztówki bardzo dziękuję dr. Tomaszowi Andrzejewskiemu z Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.
63
Tomasz Jeż, Kultura muzyczna…, op. cit., s. 448.
64
Hermann Hoffmann, Die Jesuiten in Glogau…, op. cit., s. 50, 55.
62
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Johanna Heinricha I Meinerta z Wlenia (1746) i pochodzi ze zburzonego po
wojnie protestanckiego kościoła Łaski w Kożuchowie. Instrument trafił do kościoła Bożego Ciała w Głogowie w 1962 roku65. Pierwsze organy w najstarszym
nowożytnym kościele Towarzystwa Jezusowego na Śląsku, pw. Wniebowzięcia NMP w Nysie66, zostały zbudowane najprawdopodobniej około 1734 roku,
o czym pośrednio wspomina przytoczona przez Tomasza Jeża wzmianka archiwalna dotycząca pozłocenia pięciu figur anielskich przeznaczonych do prospektu, o którego formie nie można niestety nic więcej powiedzieć67. Kolejny
instrument został zrealizowany w latach 1766–1767 przez znanego wrocławskiego organmistrza Franza Josefa Eberhardta, z fundacji księżnej Katarzyny
Sapieżyny, rezydującej wówczas w swoim śląskim majątku w Cieszkowie koło
Milicza68. Nie wiemy jednak, jak prezentował się ich prospekt, ponieważ organy spłonęły w 1807 roku, a po kilkunastu latach zastąpiono je obecnym instrumentem, wykonanym przez Karla Neugebauera (1825)69. Pierwotne barokowe
organy w kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy, z 1724 roku, były dziełem
Franza Antona Kretschmera ze Świdnicy70. Chociaż nie zachowały się żadne
materiały ikonograficzne dotyczące tego instrumentu, nie można wykluczyć,
że artysta mógł tu – podobnie jak w kościele św. Jakuba w Nysie – zastosować
układ dwudzielny, wykorzystujący okno zachodnie. Organy zostały poważnie
uszkodzone podczas pożaru dachu w 1736 roku i najprawdopodobniej także
w wyniku zawalenia się sklepienia nawy głównej w roku 1744. Po roku 1814
przeniesiono do tego kościoła organy Adama Horacego Caspariniego ze zli-

Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau…, op. cit., s. 215–216; Aleksander Walkowiak, Organy w kościołach regionu głogowskiego i dekanatu wschowskiego, Głogów: Wydawnictwo Druk-Ar 2017, s. 30–37.
66
Konstanty Kalinowski, Kościół jezuicki w Nysie, „Opolski Rocznik Muzealny“ 4 (1970),
s. 391–439.
67
Tomasz Jeż, Kultura muzyczna…, op. cit., s. 447.
68
Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau…, op. cit., s. 152; Krzysztof Pawlik, Wyniki nowych badań nad zabytkowymi organami w Nysie, w: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens. Musikkultur
– Orgellandschaft. Tagungsbericht Liegnitz 1991, red. Jarosław Stępowski, Helmut Loos, Bonn:
Institut für Deutsche Musik in Osten 1994 (Deutsche Musik im Osten, 5), s. 447.
69
Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau…, op. cit., s. 152, 238.
70
Loc. cit., s. 204; Zdzisław Lec, Jezuici w Legnicy…, op. cit., s. 229.
65
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kwidowanego kościoła dominikanów w Głogowie, które również się nie zachowały in situ71. Obecny instrument jest dziełem legnickiego organmistrza
Wilhelma Postela z 1858 roku, a prospekt ma jednoczęściową kompozycję architektoniczną o stylistyce neorenesansowej72.
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu został wzniesiony w latach 1734–1739 naprzeciwko piastowskiego zamku, w miejscu zburzonego
w okresie reformacji na rozkaz księcia Fryderyka II klasztoru i kościoła dominikanów pw. Świętego Krzyża. Nowa świątynia zyskała bardzo bogaty wystrój malarski i wyposażenie skupione wokół tematu adoracji Krzyża Świętego,
którego partykułę posiadali jezuici73. Jednak analogicznie jak w wymienionych
powyżej placówkach, także i tu nie zachował się oryginalny instrument barokowy, nie przetrwał również jego prospekt. Na emporze znajdują się organy
utrzymane w formach neobarokowych rozpoczęte przez Gottfrieda Riemera
w latach 70. XIX wieku, a po jego śmierci w 1888 roku ukończone przez braci
Walterów z Góry74. Trójdzielny prospekt, być może nawiązujący do pierwotnego, zbudowany jest z dwóch sekcji połączonych arkadą, na której osadzona jest
trzecia sekcja zwieńczona figurą św. Cecylii. Bogata dekoracja malarska sklepienia przęsła organowego, wykonana przez Johanna Kubena w latach 1740–
–1743, przedstawia Orkiestrę Anielską, analogicznie jak w kościele uniwersyteckim we Wrocławiu75. Przedostatnią jezuicką placówką na Dolnym Śląsku
była stacja misyjna w Twardocicach koło Złotoryi, które od połowy XVI wieku były głównym ośrodkiem schwenkfeldystów76. W latach 1732–1740 wybudowano tu niewielki kościół św. św. Piotra i Pawła o eliptycznym wnętrzu,
Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau…, op. cit., s. 142.
Loc. cit., s. 243.
73
Arkadiusz Wojtyła, Triumphale Dominicae Crucis Signum. Uwagi o programie ideowym kościoła Jezuitów w Brzegu, w: Silesia Jesuitica…, s. 249–259.
74
Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau…, op. cit., s. 249, 298.
75
Adam Szeląg, Kuben (Kube) Johann (Johannes, Jan), w: Malarstwo barokowe…, op. cit.,
s. 511. Na temat ikonografii całego wystroju malarskiego brzeskiego kościoła zob. Romuald Nowak, Ku większej chwale Boga i czci Krzyża Św., w: Magia iluzji. Dzieło Jana Kubena, red. Bogusław Szybkowski, Opole: Wydawnictwo Kolekcjoner s.c. 2000, s. 11–82.
76
Michał Pieczka, Architektura pojezuickiego kościoła św. św. Piotra i Pawła w Twardocicach,
w: Silesia Jesuitica…, s. 125–133.
71
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którego fundatorem był ówczesny cesarz Karol VI. Podobnie jak w kilku innych kościołach pojezuickich, nie zachował się tu niestety ani barokowy instrument, ani jego prospekt, zaś obecne, niewielkie organy są dziewiętnastowiecznym dziełem o neorenesansowym prospekcie, mocno zdewastowanym.
Specyficzna była sytuacja rezydencji w Jeleniej Górze, gdzie jezuici osiedli
na stałe w 1654 roku i objęli tamtejszy kościół parafialny pw. św. św. Erazma
i Pankracego. Jednak w wyniku protestów rady miejskiej w roku 1676 zostali
zmuszeni do oddania świątyni duchownym diecezjalnym, zachowując prawo
do użytkowania jedynie nawy południowej. W związku z tym nie uczestniczyli w fundacji najważniejszych elementów wyposażenia, do których należały
okazałe organy wystawione w 1706 roku przez Adama Horacego Caspariniego77. Oprócz Opawy jeszcze dwie siedziby jezuitów znajdowały się na Górnym
Śląsku: w Cieszynie i Piekarach. W Cieszynie jezuici posiadali od 1670 roku
niewielką rezydencję wraz ze skromnym kościołem Świętego Krzyża, powstałym na początku XVIII wieku78. Organy barokowe nie zachowały się; obecny
instrument wykonała w 1889 roku firma braci Riegerów z Karniowa; a jego
fasada ma formy neorenesansowe79. Ostatnia omawiana placówka została założona w 1677 roku w Piekarach i związana była z kultem cudownego obrazu Matki Bożej80. Pierwotny kościół został zastąpiony w połowie XIX wieku
nowym, a co za tym idzie, nie zachowały się elementy dawnego barokowego
wyposażenia.
Wymowa ideowa
Dekoracja barokowych prospektów organowych, w których najczęściej pojawiają się przedstawienia muzykujących aniołów, ma złożoną genezę, odwo77
Hermann Hoffmann, Die Jesuiten in Hirschberg…, op. cit., s. 53–65; Dariusz Galewski,
Jezuici w pejzażu kulturowym i artystycznym Jeleniej Góry, w: Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu. Międzynarodowa konferencja naukowa, Jelenia Góra 14–16.10.2010, red. Andrzej Kozieł, Jelenia Góra: Muzeum Karkonoskie 2012,
s. 123–130; Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau…, op. cit., s. 54, 138.
78
Zdzisław Lec, Placówki jezuickie…, op. cit., s. 91.
79
http://www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_id361 [dostęp: 14.01.2018].
80
Zdzisław Lec, Placówki jezuickie…, op. cit., s. 90.
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łującą się zarówno do tradycji biblijnej (Ps 150, Iz 6,3, Ap 5, 8-14; 8, 6-13),
grecko-rzymskiej (pitagorejczycy, Boecjusz), jak i średniowiecznej (Pseudo-Dionizy Areopagita), która została już wnikliwie omówiona przez Ewę
Smulikowską i Macieja Broniewskiego81. Dopiero taki konglomerat stał się
impulsem do powstania barokowego przedstawienia Orkiestry Anielskiej,
której najstarszym zachowanym jezuickim przykładem jest prospekt organowy w Świdnicy. Grający i śpiewający aniołowie oraz Król Dawid i św. Cecylia współtworzą wraz z rzeczywistym, potężnym dźwiękiem organów idealną „muzykę niebios”. Takie odczytanie podstawowego znaczenia ideowego
prospektu jest wspólne dla większości okazałych instrumentów katolickich
i jeśli chodzi o temat Orkiestry Anielskiej, także protestanckich. Są jednak
pewne różnice wynikające z ożywionego po soborze trydenckim kultu świętych. Ilustrują je przedstawione w zwieńczeniach wież piszczałkowych postacie Króla Dawida (którego spotykamy w prospektach luterańskich wraz
z Asafem) i św. Cecylii (której wizerunki były tam nieobecne). Para tych postaci patronuje muzyce sakralnej w czasach Starego i Nowego Przymierza,
wskazując na jedność i doniosłość obu okresów dla historii zbawienia82. Bardzo istotne jest również symboliczne wykorzystanie światła, które od zarania sztuki chrześcijańskiej było znakiem objawienia i obecności Boga83. Dekoracje katolickie, a w tym wypadku jezuickie, wyrażają dodatkowo triumf
Kościoła, a w jego ramach także Towarzystwa Jezusowego jako najbardziej
dynamicznego zakonu czasów nowożytnych. W przypadku Świdnicy interpretację tę należy rozszerzyć o bardzo istotny wątek hagiograficzno-historyczny związany z patronami kościoła – św. Stanisławem i św. Wacławem,
których wizerunki znajdują się nie w dekoracji prospektu, lecz na sklepieniu ponad emporą organową. Postaciom unoszonym na obłoku towarzyszą

81
Ewa Smulikowska, op. cit., s. 40–50; Maciej Broniewski, Barokowy prospekt organowy w kościele Łaski w Jeleniej Górze, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2004, s. 52–86.
82
Za przykład mogłyby posłużyć niezachowane dekoracje wspaniałych prospektów organowych w kościołach św. Marii Magdaleny (1724) i św. Elżbiety we Wrocławiu (1761) czy kościoła
św. Mikołaja w Brzegu (1730), jak również istniejący do dzisiaj prospekt kościoła Łaski w Jeleniej Górze (1729).
83
Jarosław Stępowski, Jezuicki prospekt organowy…, op. cit., s. 37–38.
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putta i aniołowie trzymający ich atrybuty: pastorał oraz sztandar z herbem
Przemyślidów (Fig. 10). Są one doskonale wpisane w ikonografię monumentalnego wnętrza świątyni, której wystrój i wyposażenie podporządkowano
świętym patronom, o czym świadczą wielkie obrazy na ścianach nawy głównej i prezbiterium, ukazujące najważniejsze wydarzenia z ich życia, oraz figury umieszczone w ołtarzu głównym. W przypadku prospektów w Kłodzku
i Opawie dekoracja rzeźbiarska nie jest tak integralnie włączona w wymowę ideową świątyń, a malarska albo nie była w ogóle planowana (Kłodzko),
albo została bezpowrotnie zniszczona (Opawa). We wszystkich przypadkach
zastanawia brak akcentów jednoznacznie wskazujących na Towarzystwo Jezusowe w postaci inskrypcji lub herbu, co spotykamy w prospektach organowych innych zakonów działających wówczas w Europie Środkowej84. Brak
również elementów polemiki konfesyjnej, których należałoby się spodziewać
u jezuitów. Poczynając bowiem od fasady, na której umieszczano herb zakonu lub figury jego świętych, poprzez freski i obrazy sztalugowe, a kończąc
na prezbiterium, gdzie w ołtarzu głównym i towarzyszących mu ołtarzach
bocznych św. Ignacego Loyoli i św. Franciszka Ksawerego wyraźnie podkreślano przynależność świątyni do zakonu. Można zaryzykować hipotezę, że
w kontekście bogatego wystroju i wyposażenia całej świątyni, których ikonografia ilustrowała główne założenia teologiczne potrydenckiego Kościoła katolickiego, dodatkowe podkreślanie tych wątków w prospekcie organowym
nie było już potrzebne.
Podsumowanie
W czternastu omówionych placówkach jezuickich położonych w granicach historycznych Śląska i Hrabstwa Kłodzkiego zachowały się do dzisiaj tylko cztery
barokowe prospekty organowe, z czego trzy in situ. Znajdują się one w Świdnicy,
Kłodzku i Opawie, natomiast w Opolu, pomimo zburzenia świątyni zakonnej,
przetrwał niewielki instrument, który przeniesiono do kościoła św. Sebastiana.
Wyjątkiem jest tu wspomniana postać jezuity (być może ówczesnego rektora) namalowana na iluzjonistycznej emporze, na ścianie południowej przęsła organowego w kościele świdnickim.
84
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Fig. 10. Johann Georg Etgens: fresk na sklepieniu przęsła organowego w kościele
św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy (fot. Dariusz Galewski)

Najokazalsza jest dwudzielna realizacja świdnicka, która stanowi jednocześnie
najstarszy zachowany dwudzielny instrument organowy na obszarze dawnej
prowincji czeskiej, obejmującej Czechy, Morawy i Śląsk. Taki układ znakomicie wpisywał się we wnętrza gotyckich świątyń, zarówno ze względu na smukłe
proporcje wież piszczałkowych, korespondujące z wertykalnymi podziałami
architektonicznymi, jak również na akcentowanie wielkich okien zachodnich,
będących głównym źródłem światła dla tunelowych wnętrz. Uskokowe fasady
szaf organowych, o bogatej dekoracji figuralnej i pofalowanych, światłocieniowych elewacjach płynnie przechodziły z przestrzeni chóru na ściany nawy
głównej, wpływając na unifikację całego wnętrza i potęgując wrażenie dynamiki i ruchu. Jednak niezależnie od swojej formy prospekt organowy zawsze
stanowił w aranżacji nawy głównej istotny odpowiednik dla ołtarza głównego,
usytuowany w przeciwległej części kościoła, zamykający sakralne wnętrze od
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zachodu85. Ta jego funkcja jest czytelna nie tylko w Świdnicy i w Kłodzku, ale
również w Opawie, gdzie m.in. ze względu na inne proporcje nawy organy
mają układ parawanowy z dominującymi wieżami basowymi ozdobionymi
figurami aniołów. Pozostałe realizacje nie zachowały się i w większości przypadków nie są nam znane. Prospekty, które zastąpiły je w XIX wieku, rzadko
nawiązywały do form barokowych, przede wszystkim ze względu na zmianę
upodobań estetyczno-artystycznych oraz uwarunkowania materialne parafii.
Fundacje te nie były już oczywiście związane z zakonem jezuitów, który uległ
kasacie w 1776 roku i choć został reaktywowany w roku 1814, to żadna z dawnych placówek nie powróciła w jego posiadanie do zakończenia II wojny światowej86. Tak niewielka liczba zachowanych na Śląsku barokowych prospektów
nie pozwala na syntetyczne ujęcie omawianego tematu ani na określenie cech
typowych pozwalających wydzielić zwartą grupę, którą można by określić
mianem „jezuickiej”. Dokonanie syntetycznego ujęcia spuścizny Towarzystwa
Jezusowego w tej materii będzie możliwe tylko w szerszym zakresie obejmującym całą prowincję czeską, w oparciu o kwerendę archiwalną oraz inwentaryzację wszystkich zachowanych i niezachowanych barokowych prospektów
organowych. Zadanie to wykracza jednak daleko poza zakres tego artykułu,
który prezentuje tylko niewielką śląską część i stanowi postulat do dalszych
badań. Niemniej biorąc pod uwagę tylko omówione powyżej dzieła, można
stwierdzić, że świadczą one o wysokiej kulturze artystycznej i muzycznej Towarzystwa Jezusowego oraz o dużych możliwościach finansowych poszczególnych kolegiów. Dzięki temu możliwe było zatrudnianie znanych i cenionych
organmistrzów oraz snycerzy działających na obszarze całej prowincji, wywodzących się zarówno z zakonu, jak i spoza niego.

Por. Paweł Hołownia, Z problematyki prospektu organowego – przestrzeń architektoniczna
organów na przykładzie instrumentów śląskich. Wybrane przykłady, w: Zabytkowe organy śląskie,
red. Jarosław Stępowski, Warszawa 1992, s. 446–469.
86
W 1945 roku jezuici objęli kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku, gdzie pracują do dzisiaj, oraz kościół Uniwersytecki we Wrocławiu, który opuścili w 1995 roku.
85
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Baroque Organ Façades and Casework
in Jesuit Churches of Silesia
– State of Preservation, Forms and Ideological
Significance

summa ry
From the late 16th century until the Suppression of the Jesuits in 1776, the Society of Jesus ran more than a dozen places of worship in Silesia. For the greater part
of their history as Jesuit centres, they belonged to the Czech province. All the Jesuit
churches and chapels had organs, frequently boasting magnificent façades. Only a few
of them have been preserved to our day. The most valuable of these are the bipartite
organ façades in Świdnica (Schweidnitz) and Kłodzko (Glatz), which represent the
so-called ‘Jesuit type’ developed in Prague in the late 17th century and imported thence
to other centres. Both of these historical façades are distinguished by rich high-class
sculptures representing the subject of an angelic orchestra then popular in Silesia. In
the designs of the Baroque furnishings of the vast Gothic cathedrals, the organ was,
along with the main altar, the key vehicle of ideological and symbolic communication.
This kind of visual message was typical of all such designs in the 17th and the first
half of the 18th century. Another interesting solution – preserved to our time – can be
found on the organ façade in Wrocław’s University Church, where the rather humble
instrument was incorporated into the sumptuous painting design of the main aisle and
the matroneum, reflecting the fundamental theme of the church’s interior decoration:
the adoration and glorification of the Blessed Name of Jesus. An analysis of the surviving decorations of Baroque Jesuit organ façades in Silesia and the County of Glatz
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supports the thesis that they were representative of the entire Czech province, both
in terms of their originally high musical standards and their architectural-sculptural
designs, created by artists of considerable renown associated with the Society of Jesus,
such as the organ-builders Adam Thille SJ and Adam Streit SJ and the sculptor Johann
Riedel SJ. Apart from coadiutores, the Jesuits also employed well-known lay artists,
such as the organ-builder Godfried Sieber as well as the woodcarvers Georg Leonhard
Weber and Michael Klahr the Elder.
Keywords: Silesia – Jesuit churches – organ façades – casework
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Academy of Music in Cracow

The Repertoire of the Braunsberg/
Oliva Organ Tablatures and Its Sources
The two organ tablatures, now located in the Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka in Vilnius, Lithuania, under the shelf marks F15-284 and
F15-286, have been variously referred to as Oliva1 or Braunsberg2 tablatures.
F15-284 [hereafter T1] is a big book consisting of 171 folios, begun in 1619
at the Jesuit boarding school at Braunsberg (now Braniewo) and presumably
continued in the Cistercian monastery at Oliva, where its main scribe, Jacobus
1
Jan Janca, Zarys historii muzyki w klasztorze oliwskim w latach 1224–1831 [Outline of the history of music at the monastery in Oliva, 1224–1831], Gdańsk: Akademia Muzyczna 1991 (Kultura
muzyczna północnych ziem Polski, 5), pp. 23–31; idem, Oliwskie tabulatury organowe (ok. 1619 r.).
Nowe źródła do historii muzyki w Gdańsku i na Warmii [The Oliva organ tablatures of ca. 1619:
new sources to the history of music in Gdańsk and Ermland], in: Muzyka w Gdańsku wczoraj i dziś,
Vol. 2, Gdańsk: Akademia Muzyczna 1992 (Kultura muzyczna północnych ziem Polski, 6), pp. 63–
–92; idem, Die Olivaer Orgeltabulaturen (ca. 1619). Neue Quellen zur Musikgeschichte KöniglichPolnisch-Preußens, in: Musica Baltica. Interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum.
Konferenzbericht Greifswald-Gdansk 28. November bis 3. Dezember 1993, eds Ekkehard Ochs, Nico
Schüler, Lutz Winkler, Sankt Augustin: Academia 1996 (Deutsche Musik im Osten, 8), pp. 97–124;
idem, Konkordanzen zu bisher anonymen Instrumentalstücken in der Olivaer Orgeltabulatur, Vilnius, Sign. F 15-284, in: Musica Baltica. Danzig und die Musikkultur Europas, ed. Danuta Popinigis,
Gdańsk: Akademia Muzyczna 2000, pp. 145–158; Utwory z oliwskiej tabulatury organowej [Pieces
from the Oliva organ tablature], Vol. 1: Piotr Drusiński (Petrus de Drusina, Diomedes Cato, Anonymi), ed. Jan Janca, Gdańsk: Organon 1992, Vol. 2: Andrea Gabrieli, Giovanni Gabrieli, Costanzo
Antegnati, Hans Leo Hassler, Caspar Hassler, Anonymi, ed. Jan Janca, Gdańsk: Organon 1997. This
name has also been adopted in Polish secondary literature.
2
Aleksandra Pister, “Braunsbergo vargonų tabulatūra”: intavoliacijos fenomenas XVII a. rankraštyje, “Lietuvos muzikologija” 9 (2008), pp. 6–41; eadem, Die Braunsberger Orgeltabulatur:
eine Sammelhandschrift aus dem Preußen des 17. Jahrhunderts, in: Musik-Sammlungen – Speicher interkultureller Prozesse, eds Annelie Kürsten, Sarah Brasack, Verena Ludorff, Stuttgart: Franz
Steiner 2007, pp. 207–223. One may also find references to these sources as Königsberg or Vilnius tablatures, names coined from their former and present location, respectively.
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Apfell, settled as a monk by 16243. Its twin source, F15-286 [hereafter T2], is
a small fragment – only twelve folios – of another tablature book that shares
its two handwritings with the later (“Oliva”) stage of F15-2844. Since neither
name is really correct (although a large part of T1 originated at Braunsberg,
what remains of T2 is likely to have been written exclusively at Oliva), I propose to call both sources Braunsberg/Oliva organ tablatures, as Tomasz Jeż has
already done referring to T15.
The tablatures have not been thoroughly studied to date. They receive
only passing mentions in German publications from before 19396. After they
had resurfaced in Vilnius in about 1988, Jan Janca pioneered the research by
making an inventory of the two manuscripts7. However, at that stage he did
not – with very few exceptions – attempt to identify any of the anonymously
transmitted works. As the result, he did not recognize compositions consisting of several parts, unless they were marked so in the sources, and didn’t
notice the existence of some evidently separate works that are not titled at
all. His reading of the titles and other inscriptions is not always accurate8.
Jan Janca, Zarys historii muzyki…, op. cit., p. 28. The source can be accessed on-line at
http://www.musicalia.lt/paveikslai.en.php?id55 [accessed: 15.12.2017], although the order of
some images is confused and two images are missing.
4
Four images from this source can be found on-line at http://www.musicalia.lt/paveikslai.
en.php?id74 [accessed: 15.12.2017].
5
Tomasz Jeż, The Musical Culture of Jesuits on the Baltic Sea Coast, in: Musica Baltica. Music-making in Baltic Cities, eds Danuta Popinigis, Danuta Szlagowska, Jolanta Woźniak, Gdańsk:
Akademia Muzyczna 2015, p. 105. The two sources clearly form a complex, and T2 in its present
form is too small to warrant a separate name.
6
Gottfried Döring, Nachrichten über musikalische Erscheinungen in Elbing bis zu Ende des
18. Jahrhunderts, “Altpreußische Monatschrift” Neue Folge 5 (1868), p. 625; Herbert Gerigk,
Musikgeschichte der Stadt Elbing, Teil I: Bis zum Ausgang der polnischen Zeit, “Elbinger Jahrbuch”
8 (1929), p. 39; Joseph Müller-Blattau, Geschichte der Musik in Ost- und Westpreussen, Königsberg: Gräfe und Unzer 1931, reprint: Wolfenbüttel–Zürich: Möseler Verlag 1968, p. 56.
7
Jan Janca, Oliwskie tabulatury organowe…, op. cit., pp. 80–89; idem, Die Olivaer Orgeltabulaturen…, op. cit., pp. 105–114.
8
Particularly misleading is Janca’s reading of the composer’s name on f. 145v as “Joan.
Gori.”, which led him to attribute the work to Joannes Gero (in his inventory no. 312). In fact,
the inscription reads “Joan. Croci.”. Aleksandra Pister seems to have deciphered it correctly (see Aleksandra Pister, Die Braunsberger Orgeltabulatur…, op. cit., p. 217, footnote 22), al3
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Later, Janca provided concordances for some of the instrumental pieces9; he
and Klaus-Peter Koch found also tunes of several dances10. Further identifications have been made by Irena Bieńkowska11, Elżbieta Wojnowska12 and

though she still erroneously lists Gero as a composer represented in T1 (see ibid., p. 213, and
eadem, “Braunsbergo vargonų tabulatūra”…, op. cit., p. 9). The composition in question is Giovanni Croce’s Virgo decus from his Motetti a otto voci… comodi per le voci, e per cantar con
ogni stromento… [libro primo], Venezia: Giacomo Vincenti 1594 (RISM A/I: C 4429, no. 13).
Janca also proposed that the inscription made with red ink on f. 136v refers to a hitherto unknown O salutaris Hostia by Diomedes Cato (incidentally, this is the only title in both tablatures that is not followed by any music; the space intended for the piece at the bottom of the
opening remained empty); see Jan Janca, Oliwskie tabulatury organowe…, op. cit., p. 75. However, what he reads in his inventory (no. 304) as “a.z. Tenor d Cato” is in fact a standard reference to the piece’s scoring: a.2. Tenor & Cāto., the latter word being a contraction of “Canto”.
Throughout this article, I refer to modern, pencil foliation of T1, unlike Janca and Pister. The
older foliation, although mostly contemporary with the source, is incomplete and partly erroneous. T2 has only one, modern foliation.
9
Jan Janca, Konkordanzen zu bisher anonymen Instrumentalstücken…, op. cit., pp. 147–152.
10
Ibid., pp. 153–158; Klaus-Peter Koch, Matthäus Waissel, Valentin Haussmann und
Georg Neumark – drei Beispiele für den Umgang mit polnischer Musik um 1600, “Jahrbuch für
deutsche und osteuropäische Volkskunde” 37 (1994), p. 130–131; Robert B. Lynn, Valentin
Haussmann (1565/70–ca. 1614): A Thematic-Documentary Catalogue of His Works With
a Documentary Biography by Klaus-Peter Koch, Stuyvesant/NY: Pendragon Press 1997 (Thematic Catalogues, 25), pp. 210–211. Koch’s concordance to the dance on f. 53r is incorrect; it
does not appear in any of Haussmann’s collections. The author’s statement that dances from
T1 have concordances in Haussmann’s 1608 print Melodien unter weltlichen Texte (Klaus-Peter Koch, Matthäus Waissel, Valentin Haussmann und Georg Neumark…, op. cit., p. 138,
footnote 9) proved erroneous as well.
11
Irena Bieńkowska, Ukształtowania drobnoodcinkowe w małogłosowych kompozycjach religijnych Giovanniego Battisty Coccioli [Multi-sectional form in sacred works of Giovanni Battista Cocciola for few voices], in: Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata, ed. Tomasz Jeż, Kraków: Rabid 2003, pp. 374–375; eadem, The Polychoral Works
of G. B. Cocciola from the Pelplin Tablature within the Context of the Stylistic Changes of the Epoch, in: Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels – von den cori spezzati zum konzertierenden Stil,
ed. Danuta Szlagowska, Gdańsk: Akademia Muzyczna 2004, p. 45; Giovanni Battista Cocciola,
Dzieła zebrane [Collected Works], ed. Irena Bieńkowska, Warszawa: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego 2004, p. 42.
12
Elżbieta Wojnowska, Tabulatury pelplińskie w sieci repertuaru muzyki wokalnej [Pelplin
tablatures in the network of vocal music repertoire], in: Complexus effectuum musicologiae...,
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Tomasz Jeż13. Several other scholars, Jūratė Gudaitė14, Jūratė Trilupaitienė15
and Aleksandra Pister16, made no attempt at providing more attributions.
Regarding attributions of anonymously transmitted works, two observations must be considered. First, identifications based solely on musical incipits
do not always happen to be correct17. Janca ascribed a Fuga [in F] (f. 61v)18 to
Claudio Merulo because the composition begins like his canzona, preserved in
manuscript partbooks at Verona (Fig. 1)19. However, after the first four semi
breves, Merulo’s work is completely different (Fig. 2), and the piece in T1 cannot be considered its version:

op. cit., pp. 82, 85–88; eadem, Cori spezzati in der Danziger Handschriften von der Wende des 16.
und 17. Jahrhunderts, in: Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels…, op. cit., pp. 332, 341–351.
13
Tomasz Jeż, Madrygał w Europie północno-wschodniej: dokumentacja – recepcja – przeobrażenia gatunku [The madrigal in North-Eastern Europe: documentation – reception – genre
transformations], Warszawa: Semper 2003, pp. 166–167.
14
Jūratė Gudaitė, Vilniaus tabulatūros, “Menotyra” 17 (1990), pp. 69–86.
15
Jūratė Trilupaitienė, Liber Tabulatura (XVIIa vargonų tabulatura), “Menotyra” 2/1 (1995),
pp. 4–10; eadem, Jėsuitų musikinė veikla Lietuvoje, Vilnius: Muzika 1995; eadem, Musikalien aus
Königsberg in der Lietuvos mokslų akademijos biblioteka und in der Letuvos nacionalinė Martyno Mažvzydo biblioteka, in: Musik-Sammlungen – Speicher interkultureller Prozesse…, op. cit.,
pp. 195–206.
16
Aleksandra Pister, “Braunsbergo vargonų tabulatūra”…, op. cit.; eadem, Die Braunsberger
Orgeltabulatur…, op. cit.
17
On this problem, see also Elżbieta Wojnowska, Missa Bibliothecariana super “Sidus ex claro” Orlandi czyli o niebezpieczeństwie podwójnego genetivu [Missa Bibliothecariana super “Sidus
ex claro” Orlandi, or the danger of a double genitive], in: Europejska kultura muzyczna w polskich
bibliotekach i archiwach, eds Aleksandra Patalas, Stanisław Hrabia, Kraków: Musica Iagellonica 2008, p. 26.
18
All folio numbers refer to T1, unless stated otherwise.
19
I-VEcap Cod. MCXXVIII, p. 14. Modern edition: Claudio Merulo, Canzoni d’Intavolatura
d’Organo, eds Walker Cunningham, Charles McDermott, Madison: A-R Editions 1992 (Recent
Researches in the Music of the Renaissance, 90–91), pp. 123–125.
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Fig. 1. Fuga [in F]. T1, f. 61v, b. 1–16

Fig. 2. Claudio Merulo, Canzona La Iussona. I-VEcap, Cod. MCXXVIII, p. 14, b. 1–8

Wojnowska identified a setting of Veni Sancte Spiritus for three voices
(f. 42v, Fig. 3) as identical with the work of Hieronymus Pokrziwnicensis, preserved in one of the Pelplin tablatures (Fig. 4); in fact, the two pieces share
only the first four notes (placed in different octaves), and the setting in T1 is
a work by Lodovico Grossi da Viadana (Fig. 5)20.

Concerti ecclesiastici a una, à due, à tre, et a quattro voci, con il basso continuo per sonar nell’
organo, di Lodovico Viadana, raccolti da fra Danielle da Perugia minore osservante. Libro secondo, nuovamente composti et dati in luce. Opera XVII, Venezia: Giacomo Vincenti 1607 (RISM
B/I: 16079, no. 6).
20
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Fig. 3. Veni Sancte Spiritus. T1, f. 42v, b. 1–10

Fig. 4. Hieronymus Pokrziwnicensis, Veni Sancte Spiritus. PL-PE Ms. 304,
f. 103v–104, b. 1–9

Fig. 5. Lodovico Grossi da Viadana, Veni Sancte Spiritus, b. 1–5. RISM B/I: 16079, no. 6

Second, monograms should also be interpreted with great caution as cues to
composers’ names (Fig. 6). Since Janca’s attribution it has been taken for granted
that “P.D.D.” and “A.P.D.” both refer to Petrus de Drusina, whose name appears
in the tablature only by the unfinished entry of his Deus in adiutorium meum
intende on f. 2v (the complete entry on f. 3v–4r is not attributed). Janca’s attribution in this case is most likely correct21, but Wie schön blyett uns der Meye A.N.Q.
With the initials “P.D.D.” were also signed vocal works in a manuscript addition to a set of
nine early prints that belonged to the library of the church of St. Mary in Elbing before the sec21
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proves to be an ornamented intabulation of a Lied by Jacob Meiland22, and the
mysterious Kyrie super S B L turns out to be identical with Kyrie eleison in festo
Paschae by Blasius Amon23. Whereas the inscription, “super S B L”, remains unclear, at least the initials A.N.Q. may refer to the intabulator who ornamented
the Lied24. By the same token, Petrus de Drusina, although known to have been
a composer of vocal music, could have been the intabulator, and not necessarily
the composer, of the three works with Latin text incipits25.
ond World War. See Robert Eitner, Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker
und Musikgelehrten, vol. 3, Lepizig: Breitkopf & Härtel 1900, p. 260. Petrus de Drusina probably
was the first owner of the set. Two partbooks of this set are preserved at the University Library
in Toruń (PL-Tu V 838). See Agnieszka Leszczyńska, De Drusina – rodzina muzyków z Gdańska
[De Drusina – a family of musicians from Gdańsk], “Polski Rocznik Muzykologiczny” 7 (2009),
pp. 99–100; eadem, Muzyczne zbiory Biblioteki Mariackiej w Elblągu wczoraj i dziś [The music
collection of the library of the church of St. Mary in Elbing yesterday and today], in: Europejska kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach..., op. cit., pp. 35–36.
22
Jacob Meiland, Neuwe außerlesene Teutsche Gesäng, mit vier und fünff stimmen, so gantz
lieblich zu singen und auff allerley Instrument zu gebrauchen, Frankfurt/Main: Georg Corvinus
& Sigmund Feyerabend 1575 (RISM A/I: M 2180, no. 2), and Viertzig schöne geistliche Gesenglein mit vier Stimmen der lieben Jugend zum besten inn Druck verfertiget durch Balthasarum
Musculum Schulmeister zu Zigenrück. Jetzt aber von neuem ubersehn corrigirt und mit etlichen
Gesenglein gemehrt, durch Georgium Körberum noribergens, Nürnberg: Alexander Philip Dieterich 1597 (RISM B/I: 15977, no. 50).
23
Blasius Amon, Sacrae cantiones, quas vulgo moteta vocant, quatuor quinque et sex vocum,
quibus adiuncti sunt ecclesiastici hymni de nativitate, resurrectione & ascensione Domini…,
München: Adam Berg 1590 (RISM A/I: A 943, no. 13), and idem, Introitus dominicales per totum annum, secundum ritum Ecclesiae Catholicae, suavitate et brevitate quatuor vocibus exculti…
collecti et ad laudem Dei omnipotentis in lucem aediti, per authoris fratrem germanum Stephan:
Amon, Wien: Leonhardt Formica [1601] (RISM A/I: A 945, no. 4).
24
One of the catalogues that list pupils who were members of the Braunsberg Sodality of
Our Lady includes the name of a Nicolaus Quertinus (“Polonus”) who left the congregation in
1590. He became a priest, but whether he had anything to do with music remains unknown.
See Uczniowie – sodalisi gimnazjum Jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579–1623 [Students
– sodality members of the Jesuit gymnasium at Braunsberg 1579–1623], eds Marek Inglot, Ludwik Grzebień, Kraków: Wydawnictwo WAM 1998 (Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich, 1), p. 239 (no. 1708).
25
Of these, Deus in adiutorium meum intende has an anonymously preserved concordance
with different diminutions in the tablature of Johannes Fischer of Mohrungen (PL-Tap Kat. II
XIV 13a, f. 38v–39r); Resonet in laudibus remotely resembles an anonymous setting of Joseph
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Folio

Title

6v–7r

Resonet in laudibus A.P.D.

7v–8r

Præambulum P.D.D.

8r

Præambulum P.D.D.

26v

Veni Redemptor gentium P.D.D.

30v

Kyrie super S B L

99r

Wie schön blyett uns der Meye A.N.Q.

Fig. 6. Works with monograms in T1

Clearly, the Braunsberg/Oliva tablatures deserve a more careful and systematic approach to their repertoire. In the course of preparing a complete
critical edition of both sources for Fontes Musicae in Polonia (series C), I am
making a new, detailed inventory of them. The results achieved thus far warrant a preliminary report. Reading through the tablatures, as well as systematic search in the RISM database, other available catalogues, the early prints
housed at the Jagellonian Library, and music sources available online, have
resulted in several findings that broaden our knowledge of the tablatures’ wide
and varied repertoire.
Number of works
T1 contains 329 entries. Of these, two are incomplete versions of works entered elsewhere in their entirety within T1. Fourteen pieces, mainly dances, are
written twice, or – in two cases – three times. Two versions of the same work
can be almost identical; they may have a different title (e.g. original and contrafactum), transposition, or number of voices (in case of dances); one version
can provide more accidentals or ties than the other, and/or better readings. T2
lieber Joseph mein in the Gdańsk keyboard intavolatura of ca. 1591 (PL-Gdap 300, R/Vv,123,
f. 43v–44r); and Veni Redemptor gentium is an unicum.
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contains eight works, including two incomplete ones. Together both tablatures
transmit 319 compositions.
Contents
The bulk of the greatly varied repertoire of both tablatures consists of works
with a text incipit. I deliberately refrain here from the term “intabulations”
(although most of them do fall into that category), since, in some cases, one
cannot be certain if we are dealing with a vocal piece transcribed into tablature
or an organ setting of a liturgical melody. This large section of the repertoire
refers to sacred texts in Latin and German, and secular texts in Italian, German, and French. Explicitly secular works amount to 39 pieces, not counting
identified secular compositions known to the scribe as sacred contrafacta.
The second, much smaller group of works, consists of 23 instrumental pieces in free genres, such as praeambulum (five works, including one untitled),
canzona (five works), fuga (six works), and clausula (three works). To this category belong also four compositions that have peculiar titles: Lemma, Melos,
Musa, and Macula. Lemma is close to a praeambulum, Musa and Macula
could be canzonas, and Melos is a piece that alternates imitative and figurative
sections; its form, as well as the title, resembles a work called Melodia that is
preserved in the tablature of Johannes Fischer26. One of the untitled works
(f. 49r) may also belong to this category.
Dances constitute the third broad group: altogether 60 different pieces
in 72 entries. Most of them are simply called Tantz (31 works) or Chorea
(22 works). Saltus appears three times, but one of these dances is called Tantz
and Chorea in two further variants, and another one appears also as Tantz.
One of the two Paduanas (f. 21v) is in fact an intabulation of Thomas Morley’s
ballett My bonny lasse shee smileth, entered under its proper title also on the
next folio (f. 22v). Surprisingly, the only Saltarella is in duple time (as are two
of the three Corantas), and its other version is called simply Chorea. The title
Fortuna refers to the well-known tune, paired in Haussmann’s collection with

26

PL-Tap Kat. II XIV 13a, f. 39v–40r.
157

Marcin Szelest

the text as Von der Fortun werd ich getriben umb27. Other dances include four
Galliardas and one passamezzo (called Passomecz). Four dances are untitled.
Attributions
In the Braunsberg/Oliva tablatures, the scribes attributed 84 works to 30 composers. Since 1997, scholars have provided 26 more attributions. I have been
able to enlarge that list by 60 further attributions to date and to identify almost
all the vocal models for the attributed works. Altogether, 170 compositions
can now be attributed to 58 composers (Fig. 7). In the group of instrumental
pieces only one further concordance came to light, namely a “Conzon” attributed to Claudio Merulo in the manuscript XIV.714 of the Minoritenkonvent
in Vienna28, but not found in any of the composer’s prints, which is identical
with one of the anonymous fugues in the Oliva tablature (f. 13v–14r). In the
group of dances, it has been possible to add four more tunes found in one of
Haussmann’s collections29 to Janca’s and Koch’s list of concordances, as well as
two from a keyboard tablature from Wittenberg30.
Valentin Haussmann, Venusgarten, Darinnen Hundert Ausserlesene gantz Liebliche mehrerntheils Polnische Tänze, unter welche ersten fünfftzige feine höfliche Amorosische Texte, von
ihme Haussmann gemacht und untergelegt seind, Nürnberg: Paul Kauffmann 1602 (RISM A/I:
H 2391, no. 3).
28
A-Wm MS XIV.714, f. 120v–121r. Facsimile edition: Vienna, Minoritenkonvent, Klosterbibliothek und Archiv, Ms. XIV.714, introduction Robert Hill, New York–London: Garland 1988
(17th-Century Keyboard Music. Sources Central to the Keyboard Art of the Baroque, 24). Modern
edition of the work: Claudio Merulo, Canzoni…, op. cit., pp. 180–181.
29
Apart from Fortuna (see footnote 27), three other dances on f. 12r (fourth, fifth and sixth)
come from Haussmann’s Venusgarten of 1602 (no. 26: Soll es sein; no. 23: Tantz mir nicht mit meiner Jungfer Käthen; no. 19: Innerliche Schmerzen außwendig fröligkeit, respectively). Fortuna and Soll
es sein appear also in the lute tablature D-B Ms. Danzig 4022, no. 32 (RISM ID no. 452027639) and
215 (RISM ID no. 452027865), respectively (numbering according to the catalogue of the source in
Magdalena Tomsińska, Gdańska tabulatura lutniowa D-B Danzig 4022 [Gdańsk lute tablature D-B
Danzig 4022], “Polski Rocznik Muzykologiczny” 10 [2012], pp. 61–92).
30
S-Uu vmhs 132, f. 78v–79r (Engelander Baletti, RISM ID no. 190005975, identical with the
eighth dance on f. 105r), and f. 10v–11r (Engelscher Galliardt, RISM ID no. 190005940, a corrupt version of Galliard on f. 105v). On the source and its provenance, see Nicole Schwindt, Ein
studentisches Vademecum um 1600: die wenig bekannte Wittenberger Claviertabulatur S-Uu, Vok.
27
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Number of works in
Braunsberg/Oliva
tablatures

Composer

Dates of first prints of
works in Braunsberg/
Oliva tablatures

Printed transmission
Thomas Crecquillon

1

1543

Didier Lupi

1

1548

Orlando di Lasso

22 (including 1 dubious)

1562, 1564, 1565, 1567,
1570, 1579, 1582, (1609 –
dubious)

Jacob Meiland

3

1564, 1575

Giaches de Wert

1

1566

Giovanni Ferretti

3

1567, (1606 – contrafactum)

Johann Hermann

1

1570

Giovanni Pierluigi
da Palestrina

1

1572

Jacob Regnart

2

(1574 – printed model for
two undated contrafacta),
1591

Ivo de Vento

1

1575

Claudio Merulo

2

1578, 1583

Orazio Vecchi

6

1580, 1582, (1587 – contrafactum)

Pandolfo Zallamella

1

1582

Annibale Stabile

1

1585

Jacobus Handl (Gallus)

7

1587, 1590

mus. hs. 132, in: Im Dienst der Quellen zur Musik. Festschrift Gertraut Haberkamp zum 65. Geburtstag, ed. Paul Mai, Tutzing: Hans Schneider 2002, pp. 229–247.
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Number of works in
Braunsberg/Oliva
tablatures

Composer

Dates of first prints of
works in Braunsberg/
Oliva tablatures

Rinaldo del Mel

1

1588

Andrea Gabrieli

1 (instrumental)

1589

Gregor Aichinger

2

1590, 1595

Blasius Amon

1

1590

Stefano Felis

1

1590

Costanzo Porta

1

1590

Hans Leo Hassler

18

1590, 1591, 1596, 1601

William Byrd

1

1591

Ruggiero Giovannelli

2

1593, (1604 – contrafactum)

Giovanni Croce

5

1594, 1597, 1604

Thomas Morley

1

1595

Francesco Bianciardi

1

1596

Christophorus Clavius

1

1596

Gemignano Capilupi

4

1597

Francesco Soriano

1

1597

Hieronymus Praetorius

1

1599

Orfeo Vecchi

3

1599

Giovanni Giacomo
Gastoldi

1

1600

Jacob Hassler

1

1601

Agostino Agazzari

3

1602, 1603

Lodovico Grossi
da Viadana

3

1602, 1607
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Number of works in
Braunsberg/Oliva
tablatures

Composer

Dates of first prints of
works in Braunsberg/
Oliva tablatures

Pierre Bonhomme

1

1603

Pietro Vinci

1

(1604 – contrafactum)

Giammateo Asola

1

(1606 – contrafactum)

Lucretio Ruffulo

1

(1606 – contrafactum)

Tiburtio Massaino

1

1607

Philipp Zindelin

3

1609

Gregorio Zucchini

8

1611

Bartolomeo Roy

1

1614

Andreas Hakenberger

19

1615, 1617

Manuscript transmission
Costanzo Antegnati

1 (instrumental)

Diomedes Cato

1 (instrumental)

Giovanni Battista Cocciola

7 (including 1 dubious)

Wilhelmus Formellis

1

Giovanni Gabrieli

1 (instrumental)

Cesario Gussago

1

Jacobus Handl (Gallus)

1 (dubious)

Caspar Hassler

1 (instrumental)

Hans Leo Hassler

1 (instrumental)

Gregor Lange

1

Petrus de Drusina

5 (?, including at least
2 instrumental)

Gioseffo Marini

1
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Number of works in
Braunsberg/Oliva
tablatures

Composer
Claudio Merulo

1 (instrumental)

Bartolomeo Roy

1 (dubious)

Kaspar Speiser

1

Annibale Stabile

1

Michele Varotto

1

Tomás Luis da Victoria

1 (dubious)

Dates of first prints of
works in Braunsberg/
Oliva tablatures

Fig. 7. Composers represented in Braunsberg/Oliva tablatures

Repertoire
At the present stage of research, it is clear that the intabulations of vocal music
transmit a truly international repertoire that can be traced to a vast variety of
early prints. The dates of the first prints of identified works copied into T1 and
T2 span a period of 74 years. The two earliest pieces are chansons composed in
the 1540s (Un gai bergier by Thomas Crecquillon31 and Susane un iour by Didier Lupi32) that enjoyed particularly long-standing popularity, as did most of the
other works first printed before ca. 1580. However, the composer who dominates by far in this early layer of the tablatures’ repertoire is Orlando di Lasso,
represented by 22 works intabulated (and mostly attributed) in T1. The presence of such a high number of his compositions in a source compiled ca. 1619
confirms his enormous popularity and reputation. Hans Leo Hassler’s eighteen
printed works copied into T1 cover slightly more than a decade (1590–1601).
Premier livre des chansons a quatre parties auquel sont contenues trente et une nouvelles
chansons, convenables tany a la voix comme aux instrumentz…, Antwerpen: Tilman Susato 1543
(RISM B/I: 154316, no. 30).
32
Didier Lupi (Second), Premier livre de chansons spirituelles, nouvellement composées par
Guillaume Gueroult, Lyon: Godefroy Beringen & Marcellin Beringen 1548 (RISM A/I: L 3087,
no. 9).
31
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The selection of his motets, Lieder, canzonette, and madrigals, together with
a keyboard canzona, shows him as a versatile composer who is second only to
Lassus in regards to the variety of genres. Nineteen pieces by Andreas Hakenberger from his two motet prints of 161533 and 161734 constitute the most
recent layer of the tablatures’ repertoire. It is therefore not surprising that we
find them only in the later parts of T1 that possibly are connected with Oliva35.
Other compositions that appeared in print after 1600 include eight Gregorio
Zucchini’s motets of 161136, and three pieces each by Agostino Agazzari, Lodovico Grossi da Viadana, and Philipp Zindelin. However, among the 50 identified works that were first printed between 1600 and 1617, five come from the
collections of sacred contrafacta issued by Orfeo Vecchi37 and Michael Herrer38; their models were in most cases considerably earlier. Also the printed

33
Andreas Hakenberger, Sacri modulorum concentus, de festis sollennibus totius anni, et de
tempore, qui octonis vocibus, non minus instrumentorum, quam vocum harmonia, choris & conjunctis & separatis, suaviter concini possunt, Stettin: Johann Duber 1615 (RISM A/I: H 1897).
34
Andreas Hakenberger, Harmonia Sacra in qua motectae VI. VII. VIII.-IX. X. et XII. concinnatae vocibus continentur, una cum basso generali pro organo, Frankfurt am Main: Gottfried
Tampach 1617 (RISM A/I: H 1898).
35
Hakenberger motets appear in two large groups (f. 83v–92r and f. 113v–130v, with the exception of the anonymous Deus misereatur nostri on f. 119v–121v). Although they seem to be
copied by the main scribe (probably Jacobus Apfell), several features of the handwriting as well
as the use of letters with numbers that possibly refer to sets of vocal partbooks (see below),
shared with a clearly different scribe who wrote the last part of T1 (starting from f. 135v), point
to a later origin of these entries. (It must be considered, however, that the reference letters and
numbers could have been added at a later stage.) The question of the number of scribes in both
T1 and T2, as well as their possible relations, requires further investigation.
36
Gregorio Zucchini, Motectorum et missarum senis, septenisque vocibus… liber secundus,
Venezia: Giacomo Vincenti 1611 (RISM A/I: Z 362).
37
Scielta de madrigali a cinque voci de diversi eccel. musici, accommodati in motetti da Orfeo Vecchi con la partitura a d'essi motetti, Milano: herede di Simon Tini et Francesco Lomazzo
1604 (RISM B/I: 160411).
38
Hortus musicalis, variis antea diversorum authorum Italiae floribus consitus, jam verò latinos fructus, mira suavitate quinque vocibus concinendos, piè & artificiosè germinans. Authore
R. P. Michaele Herrerio, ad S. Nicolai Strasburgi praeposito. Liber primus, Passau: Matthäus Nenninger 1606 (RISM B/I: 16066).
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version of Bartolomeo Roy’s motet Gloria tibi Trinitas39 was issued fifteen years
after the composer’s death. If we also consider it that over 90 identified and
datable compositions appeared in print before 1600, the conclusion is inevitable that the tablatures’ repertoire was rather traditionally oriented, despite its
geographical variety and enduring longevity.
Intabulations of works preserved
in incomplete vocal sources
Some of the intabulations from the Braunsberg/Oliva tablatures provide missing parts for compositions originating from early prints and manuscripts currently in an incomplete state. Jacob Regnart’s Lied Herzlich tut mich erfreuen
(f. 9v–10r) was printed only in his 1591 collection Kurzweilige neue Teutsche
Lieder40, of which only the Cantus part is known today. Philipp Zindelin’s 1609
Primitiae odarum sacrarum41 survive without the topmost part. T1 contains
intabulations not only of the two motets from this collection42 that are copied into the fifth volume of the Pelplin tablature43, but also of another motet,

Selectae cantiones excellentissimorum auctorum octonis vocibus concinendae. A Fabio Constantino romano urbe veteranae cathedralis musicae praefecto in lucem editae. Cum basso ad organum, Roma: Bartolomeo Zanetti 1614 (RISM B/I: 16143, no. 26).
40
Jacob Regnart, Kurtzweilige neue Teutsche Lieder mit vier Stimmen welche gantz lieblich
zusingen und auff allerley Instrumenten zugebrauchen, München: Adam Berg 1591 (RISM A/I:
R 760).
41
Philipp Zindelin, Primitiae odarum sacrarum quaternis vocibus ad praecipuos totius anni
dies festos accomodatae, Augsburg: Johannes Praetorius 1609 (RISM A/I: Z 236).
42
No 1: In illa die stillabunt montes, f. 111r (unfinished version) and 111v–112r (complete);
no. 2: Ne timeas Maria, f. 112v–113r.
43
PL-PE Ms. 308, no. 597 and 598, respectively (numbering according to The Pelplin Tablature. A Thematic Catalogue, eds Adam Sutkowski, Alina Osostowicz-Sutkowska, Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Warszawa: PWN – Polish Scientific Publishers 1963 (Antiquitates Musicae in Polonia, 1). Facsimile edition: The Pelplin Tablature. Facsimile Part 5, eds Adam
Sutkowski, Alina Osostowicz-Sutkowska, Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Warszawa: PWN – Polish Scientific Publishers 1965 (Antiquitates Musicae in Polonia, 6), pp. 10–13.
PL-PE Ms. 308, no. 599, is yet another intabulation from the same collection by Zindelin, no. 12:
Quomodo fiet istud.
39
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Popule meus44. Although the T1 copy of the latter work is incomplete, it allows
an almost full reconstruction of the missing Cantus part. Even more spectacular is a selection of eight motets from Zucchini’s 1611 print45, of which merely
three partbooks survive; only three of these motets are preserved completely
in Vincentius’s 1617 anthology46. And finally, the three-part double choir work
Virgini laudes canimus Mariae, attributed to Tomás Luis da Victoria in its only
vocal source, the incomplete manuscript partbooks from Munich47, can be almost completely reconstructed on the basis of the intabulation in T1. The tablature of the Jesuit college in Riga48 transmits the work without the third part,
although this copy testifies that the piece evidently enjoyed some unexpected
reception in Northeastern Europe.
Possible exemplars of intabulations
The early prints of vocal music are invaluable for identification and attribution
of intabulations, although they did not necessarily serve as exemplars for the
scribes of the Braunsberg/Oliva tablatures. Only a few remnants of the Brauns

Philipp Zindelin, Primitiae odarum sacrarum…, op. cit., no. 13, f. 81v–82r.
Gregorio Zucchini, Motectorum et missarum senis, septenisque vocibus… liber secundus,
op. cit., no. 1: O Domine Jesu Christe, f. 142v–143v; no. 2: O Salutaris Hostia, f. 143v–144v; no. 3:
Multiplicati sunt, f. 144v–146r; no. 4: Ave verum corpus, f. 147v–149r; no. 5: Maligni declinate
a me, f. 148v–150r (in T1 erroneously titled Declinate à me maligni); no. 11: Sancte Nicolae,
f. 149v–151r; no. 14: Ego dormivi, f. 150v–152r; no. 16: Ego sum pauper, f. 151v–153r.
46
Promptuarii musici, sacras harmonia V. VI. VII. et VIII. vocum, e diversis, clarissimis hu
ius et superioris aetatis authoribus, in Germania nusquam editis, collectas exhibentis. Pars quarta: quae exhibet Concentus varios selectioresque, qui omnibus a SS. Trinitatis Dominicis inclusivè
inserviunt: cum spiritualibus Canticis, & sylva harmonica Deiparae Virgini sacra. Collegit vero et
basi generali accommodavit Caspar Vincentius S. Andreae wormatiensis organoedus, Strasbourg:
Anthoni Bertram 1617 (RISM B/I: 16171, no. 60: Multiplicati sunt; no. 61: Maligni declinate a me;
no. 71: Ego sum pauper).
47
D-Mbs Mus. ms. 1536, no. I/79. Numbering according to Marie Luise Göllner, Bayerische
Staatsbibliothek. Katalog der Musikhandschriften, vol. 2: Tabulaturen und Stimmbücher bis zur
Mitte des 17. Jahrhunderts, München: G. Henle 1979 (Kataloge Bayerischen Musiksammlungen, 5/2). Missing partbooks: Altus, Quinta vox, Octava vox.
48
S-Uu vmhs 88, f. 13v–14r (RISM ID no. 190005822).
44
45
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berg music collection survive today49, and contemporary polyphonic sources
from Oliva are completely lost, which makes it impossible to ascertain concrete prints or manuscripts as the exemplars for the tablatures’ entries. On the
one hand, many intabulations, especially in the supposed “Braunsberg” part
of T1, contain a high number of corrupted readings and instances of confused
voice leading; some of them show various degrees of adaptation to keyboard
performance by reduction of the number of voices, and/or vertical ordering
from the highest to the lowest actual sounding part, regardless of voice leading
in the vocal version. In these cases one might suspect that the intabulations
are copied from other tablature(s), now lost. A direct evidence of such a procedure can be seen e.g. in the four-part reduction of Giovanni Croce’s double
choir motet, Ingredimini omnes (f. 24v–25r, Fig. 8). The scribe first copied two
complete bar cells from a wrong line of his exemplar, and then crossed them
out. This kind of mistake would not be feasible on the basis of vocal partbooks.
On the other hand, it is almost certain that the nearly flawless, though untitled copy (f. 107v–108r, Fig. 9) of the ornamented intabulation of Orlando’s
chanson Monsieur l’Abé from the 1577 tablature of Bernhard Schmid the elder
(Fig. 10)50 could have been made from the original print.
49
They have not been catalogued or systematically described to date. See, among others, Józef
Trypućko, The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala, extended and completed by Michał Spandowski, eds Michał Spandowski, Sławomir Szyller, vols 1–3, Warszawa: Biblioteka Narodowa, Uppsala: Uppsala Universitetsbibliotek
2007; Agnieszka Leszczyńska, Recepcja XVI-wiecznych protestanckich druków muzycznych w Braniewskim Kolegium Jezuickim [The reception of 16th-century Protestant music prints at the Brauns
berg Jesuit college], in: Muzyka wobec tradycji: idee – dzieło – recepcja, ed. Szymon Paczkowski,
Warszawa: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego 2004, pp. 191–197; eadem, The Polychoral Repertoire in Royal Prussia during the Second Half of the Sixteenth Century, in: Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels…, op. cit., pp. 166–179; eadem, Polyphonic arrangements of proprium
and ordinarium missae from the Braniewo manuscript (UppsU 76f) in the context of European tradition, “Musicology Today” 1 (2004), pp. 64–76; eadem, Polyphonic Mass propers from the Braunsberg
Jesuit Collegium and their local context, in: Heinrich Isaac and Polyphony for the Proper of the Mass
in the Late Middle Ages and Renaissance, eds David J. Burn, Stefan Gasch, Turnhout: Brepols 2011,
pp. 369–391; Tomasz Jeż, The Musical Culture of Jesuits on the Baltic Sea Coast, op. cit., pp. 93–108.
50
Zwey Bücher. Einer neüen kunstlichen Tabulatur auff Orgel und Instrument. Deren das erste ausserlesne Moteten und Stuck zu sechs fünff und vier Stimmen auss den kunstreichesten und
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Fig. 8. [Giovanni Croce], Ingredimini omnes. T1, f. 24v

Fig. 9. [Orlando di Lasso, Monsieur l’Abé]. T1, f. 107v

weitberumbtesten Musicis und Componisten diser unser Zeit abgesetzt. Das ander allerley schöne
teutsche, italienische, frantzösische, geistliche und weltliche Lieder mit funff und vier Stimmen Passamezo, Galliardo und Tantze in sich begreifft. Alles inn ein richtige bequemliche und artiche Ordnung und angehenden Instrumentisten zu Nutz und der hochloblichen Kunst zu Ehren auffs neue
zusammen gebracht, collegiret und ubersehen durch Bernhart Schmid..., Strasbourg: Bernhard
Jobin 1577 (RISM B/I: 157712, no. 45).
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Fig. 10. Orlando di Lasso, Monsieur l’Abé. Tablature of Bernhard Schmid (1577)

In a few isolated cases, when different vocal versions of the same works
are known to have existed, one can establish which version served as a model for the intabulation. The complete set of Orlando’s Magnificats for four
voices (f. 16r–21v) does not transmit the ornaments that were added in the
posthumous 1619 edition51; thus, the T1 version goes back to the original ediOrlando di Lasso, Iubilus. B. Virginis. Hoc est. Centum Magnificat… IV. V. VI. VII. IIX. et X.
vocibus composita, nunc vero Rudolphi di Lasso… labore, et impensa proelo data, München: Nicolaus Heinrich 1619 (RISM A/I: L 1031, no. 2, 6, 10, 13, 15, 17, 20, 24).
51
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tion of 156752, or, perhaps even more likely, to one of its two reprints (1573
or 1580)53. Five works bearing only attributions to Gemignano Capilupi and
Orazio [Vecchi], but no titles (f. 106v–107r), are canzonettas for three voices
that were first printed in Venice54. However, a significant rhythmic variant in
one of them (the second piece on f. 107r) indicates that the intabulations have
been based on their German contrafacta55 rather than on the original, Italian
version. The titles may have been omitted because they more or less explicitly refer to love and could have been considered inappropriate at the Jesuit
school56, but they also may have been lost in the transmission process. In both
instances (the canzonettas and the Lasso Magnificats) the number of errors in
the intabulations seems to exclude the possibility that they were made directly
from the prints.
A special clue about possible exemplars for the intabulations comes from
the works copied into the supposed “Oliva” parts of T1 and into T2. Many of
these intabulations have a letter with a number besides the title and occasional
attribution. They may refer to concrete sets of vocal partbooks in the monastery library57. Letter “F” is found only by Hakenberger’s motets from his Sacri
Orlando di Lasso, Magnificat octo tonorum, sex, quinque, et quatuor vocum, nunc primum
excusa, Nürnberg: Theodor Gerlach 1567 (RISM A/I: L 805, no. 17–24).
53
RISM A/I: L 861, L 923.
54
Canzonette à tre voci di Horatio Vecchi, et di Geminiano Capi Lupi de Modena. Novamente
poste in luce, Venezia: Angelo Gardano 1597 (RISM B/I: 159721, no. 31, 32, 30, 27, 29).
55
Canzonette, mit dreyen Stimmen, Horatii Vecchi unnd Geminiani Capi Lupi, zuvor mit italianischen Texten, jetzo aber zu besserm gebrauch denen, welche italianisch nicht verstehen, mit
teutschen Texten beleget, und inn Truck gegeben durch Valentin Hauszmann gerbipol, Nürnberg:
Paul Kauffmann 1606 (RISM B/I: 160613).
56
Janca reports that some other secular text incipits and dicta in the “Braunsberg” part of
T1 had been covered by pieces of paper pasted onto them. These stickers were removed at some
point, but traces visible on images seem indeed to confirm that they had once existed. See Jan
Janca, Oliwskie tabulatury organowe…, op. cit., pp. 78–79; idem, Die Olivaer Orgeltabulaturen…,
op. cit., p. 104. On censuring music prints by the Braunsberg Jesuits, including texts considered
too sensual, see Agnieszka Leszczyńska, Recepcja XVI-wiecznych protestanckich druków muzycznych, op. cit., passim.
57
For the system of marking sets of partbooks with letters in the library of Gdańsk Marienkirche, see Martin Morell, Georg Knoff: Bibliophile and Devotee of Italian Music in Late
Sixteenth-Century Danzig, in: Music in the German Renaissance: Sources, Styles, and Con52
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modulorum concentus of 1615 (Fig. 11)58, and the accompanying numbers
match exactly the order of pieces in the print, so it is likely that the monastery
possessed the print itself, or its complete manuscript copy. Significantly, in
tabulations of Hakenberger’s motets from his Harmonia Sacra of 161759 have
either no letter at all or a different letter – “T” – with numbers “1” and “2”, also
matching the first two pieces in the collection (Fig. 12).
Letter “N” could have been a large manuscript collection; the accompanying numbers range from “8” to “94” (Fig. 13). Its contents do not match any
known printed anthology and some of the works are known only from manuscript transmission. Eight motets of Zucchini belonged to that set and the
order of their numbers is different from the order in the print, therefore in this
case at least one intermediate stage of transmission between the print and the
tablature can be demonstrated.

texts, ed. John Kmetz, Cambridge: Cambridge University Press 1994, pp. 125–126; Agnieszka Leszczyńska, Vocal Repertoire in Late Renaissance Gdańsk and Elbląg, in: Musica Baltica. Music-making in Baltic Cities…, op. cit., p. 126. One of the items from the library of
the Jesuit college at Braunsberg that are preserved in Uppsala, a set of partbooks with four
Teodoro Riccio’s prints bound together (S-Uu vok. mus. i tr. 394–399), is marked with an
inscription “Litera. S. 1581” on the cover of each partbook. However, this is an isolated
case among all the books from the Braunsberg library that are known today, and it is not
certain where the inscription was actually written. I am grateful to Agnieszka Leszczyńska of Warsaw University for this information. On the set of partbooks with Riccio’s prints,
see Agnieszka Leszczyńska, Recepcja XVI-wiecznych protestanckich druków muzycznych…,
op. cit., pp. 194–195; eadem, The Polychoral Repertoire in Royal Prussia during the Second
Half of the Sixteenth Century, op. cit., pp. 167–168, 170–171. The source is available online at https://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?dswid=-9614&searchType=EXTENDED&query=riccio&aq=%5B%5B%7B%22A_FQ%22%3A%22riccio%22%7D%5D%5D&aqe
=%5B%5D&af=%5B%5D&pid=alvin-record%3A121458&c=1#alvin-record%3A121458 [accessed: 15.12.2017].
58
Andreas Hakenberger, Sacri modulorum concentus…, op. cit.
59
Idem, Harmonia Sacra…, op. cit. These two intabulations have not been identified by previous scholars and therefore are not listed in Danuta Popinigis, Muzyka Andrzeja Hakenbergera
[The music of Andreas Hakenberger], Gdańsk: Akademia Muzyczna 1997 (Kultura muzyczna
północnych ziem Polski, 7), pp. 27–28, 222–225.
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Fig. 11. Andreas Hakenberger, Veni in hortum meum. T1, f. 124r

Another manuscript set of partbooks could be referred to by letter “I”. It
contained motets of Francesco Soriano, Gioseffo Marini, and Tiburtio Massaino, as well as an anonymous setting of Spiritus Domini – all of which are
intabulated in T2. Nothing can be said about sources marked with letters “A”,
“B”, and “R”, except that the first two were also quite large collections (high
accompanying numbers “67” and “82”, respectively); the three letters appear
only once in the tablatures (Fig. 14).
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Letter
and
number

Work

Location
in T1

F2

Andreas Hakenberger, Benedicam Dominum in omni
tempore (H 1897/2)

f. 113v–115r

F4

Andreas Hakenberger, Exaltabo te Domine (H 1897/4)

f. 86v–88v

F5

Andreas Hakenberger, Maria Magdalena et altera Maria
(H 1897/5)

f. 83v–85r

F6

Andreas Hakenberger, Cantate Domino (H 1897/6)

f. 121v–123r

F7

Andreas Hakenberger, Domine quis habitabit (H 1897/7)

f. 89v–91r

F8

Andreas Hakenberger, Congratulamini mihi (H 1897/8)

f. 84v–86v

F 12

Andreas Hakenberger, Veni dilecte mi (H 1897/12)

f. 115v–117r

F 13

Andreas Hakenberger, Angelus ad pastores ait (H 1897/13)

f. 128v–129v

F 14

Andreas Hakenberger, Veni in hortum meum (H 1897/14)

f. 123v–125r

F 15

Andreas Hakenberger, Dulcis Jesu pie Deus (H 1897/15)

f. 87v–89r

F 16

Andreas Hakenberger, Ecce quam bonum et quam iucundum (H 1897/16)

f. 118v–120r

F 17

Andreas Hakenberger, Ibant Apostoli gaudentes
(H 1897/17)

f. 125v–128r

F 18

[Andreas Hakenberger], Stabunt iusti in magna constantia
(H 1897/18)

f. 124v–126r

F 19

Andreas Hakenberger, Domine quinque talenta
(H 1897/19)

f. 122v–124r

F 20

Andreas Hakenberger, Diffusa est gratia (H 1897/20)

f. 129v–130v

T1

[Andreas Hakenberger], Voce mea ad Dominum
(H 1898/1)

f. 153v–154v

T2

[Andreas Hakenberger], Ad te Domine levavi (H 1898/2)

f. 154v–156r

Fig. 12. Works in T1 marked with letters “F” and “T”
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Letter
and
number

Location
in T1

Work

N8

Agostino Agazzari, Anima mea liquefacta est (A 330/6)

f. 162v–164r

N 47

O dulcissime Jesu

f. 146v–148r

N 57

Parce mihi Domine

f. 134v–135r

N 58

[Orfeo Vecchi], En dilectus meus loquitur mihi (V 1063/9)

f. 135v–136r

N 59

[Orfeo Vecchi], Repleatur os meum (V 1063/14)

f. 136v–137r

N 60

[Orfeo Vecchi], Repleatur os meum, secunda pars: Exurge
gloria mea

f. 137v–138r

N 61

[Pietro Vinci / Orfeo Vecchi], Ad Dominum cum tribularer
(V 1077/5)

f. 138v–139r

N 62

[Ruggiero Giovannelli / Orfeo Vecchi], Ego dormio et cor
meum vigilat (V 1077/16)

f. 139v–140r

N 63

[Orfeo Vecchi], Ave Maria

f. 140v–142r

N 64

Gregorio Zucchini, O Domine Jesu Christe (Z 362/1)

f. 142v–143r

N 65

[Gregorio Zucchini], Multiplicati sunt (Z 362/3)

f. 144v–146r

N 67

[Gregorio Zucchini], O salutaris Hostia (Z 362/2)

f. 143v–144v

N 68

[Gregorio Zucchini], Ave verum corpus (Z 362/4)

f. 147v–149r

N 69

[Gregorio Zucchini], Maligni declinate a me (Z 362/5)

f. 148v–150r

N 70

[Gregorio Zucchini], Sancte Nicolae (Z 362/11)

f. 149v–151r

N 71

[Gregorio Zucchini], Ego dormivi (Z 362/14)

f. 150v–152r

N 72

[Gregorio Zucchini], Ego sum pauper (Z 362/16)

f. 151v–153r

N 73

Tota pulchra es (incomplete)

f. 171v

N 80

Gaudete filiae Jerusalem

f. 155v–157r

N 91

Vulnerasti cor meum

N 92

[Costanzo Porta], Dilectus meus mihi (1590 /21)

f. 158v–160r

N 93

[Kaspar Speiser], Veni in hortum meum

f. 159v–161r

N 94

[Jacob Meiland], Non auferetur sceptrum (M 2173/16)

f. 160v–163r

f. 156v–158v
6

Fig. 13. Works in T1 marked with letter “N”
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Letter
and
number

Work

Location
in T1/T2

A 67

Hodie completi sunt [dies Pentecostes]

T2, f. 7v–10r

B 82

Si scires donum Dei

T2, f. 10v–12r

I1

Francesco Soriano, Veni Sancte Spiritus (S 3981/1)

T2, f. 1v–4r

I2

Spiritus Domini

T2, f. 3v–6r

I 17

Gioseffo Marini, Pone me Domine

T2, f. 6v–8r

I 23

[Tiburtio Massaino], Hodie completi sunt dies Pentecostes (M 1287/6, incomplete)

T2, f. 9v–10r

R3

[Christophorus Clavius], Ego flos campi (15962/2:46)

T1, f. 131v–134r

Fig. 14. Works in T1 and T2 marked with letters “A”, “B”, “I”, and “R”

Transmission of identified instrumental
pieces in free genres
In the group of instrumental fugues and canzonas, only the single work by Andrea Gabrieli (f. 96v–97r) appeared in partbooks printed in Venice in 158960.
Although canzonas by Antegnati (f. 61r) and Giovanni Gabrieli (f. 59v–60r)
can be found in Johannes Woltz’s printed tablature of 161761, it could not have
served as the source for T1 because the ornamentation is significantly different. Rather, the works must have been taken from the manuscript tradition, as
were the pieces of Hans Leo Hassler (f. 60v–61r), his brother Caspar (f. 59r),

60
Andrea Gabrieli, Madrigali et ricercari… a quattro voci, Venezia: Angelo Gardano 1589
(RISM A/I: G 77, no. 19).
61
Nova musices organicae tabulatura. Das ist: ein newe art. Teutscher Tabulatur, etlicher ausserlesenen latinisch: und teutschen Motteten und geistlichen Gesängen, auch schönen lieblichen
Fugen und Canzoni alla francese, von den berhümbtesten Musicis, und Organisten teutsch: und
welsch Landen, mit 4. 5. 6. 7. 8. 10. 12. und mehr Stimmen componirt: …Also mit den obristen und
undristen volkommenen Stimmen zusammen gesetzt... Durch Johann Woltzen…, Basel: Johann
Jacob Genath 1617 (RISM B/I: 161724, no. III/28 and III/75, respectively).
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Claudio Merulo (f. 13v–14r), and Diomedes Cato (f. 52r)62. The presence of
the keyboard works by Italian and South German composers in T1 is rather
surprising, given that, in most cases, only one concordance to each work exists
today, in places as remote as Berlin, Munich, Turin, or Vienna. This may mean
that the dissemination of such music in manuscript form could be much more
widespread than its preserved sources seem to testify today.
Concordances to dances
Concordances to the large group of dances have been found mainly in Valentin
Haussmann’s collections of “Polish” dances63, but T1 is the only existing source
for most of the pieces. That may point to the local origin of their majority.
However, the group is far from homogeneous. Although the dances are usually notated as a soprano-bass skeleton, some of them are for three, four, or
five voices. Their quality spans a range from almost flawless, artful keyboard
arrangements to settings with many voice crossings that were apparently copied from instrumental partbooks, to clearly dilettantish harmonizations with
incurable parallels of perfect consonances and unbearable clashes in harmony
that cannot be a result of scribal mistakes. The dances with concordances in
Haussmann’s prints may stem from an independent, local manuscript tradition64, but it is equally possible that some of them may have been copied from
Haussmann’s collections, already about 20 years old by 1619.
For details, see Jan Janca, Konkordanzen zu bisher anonymen Instrumentalstücken…,
op. cit., pp. 149–152, and footnote 29 in the present article.
63
For findings of Klaus-Peter Koch and Jan Janca, see footnote 10.
64
A manuscript containing 15 dances collected in 1601–1602 by Johann Hänisch was preserved before 1939 at the Stadt- und Universitätsbibliothek in Königsberg (shelf mark 13763
(5) I–IV). The manuscript, appended to the third edition of Haussmann’s Neue artige und liebliche Täntze, zum theil mit Texten, daß man kan mit Menschlicher Stimme zu Instrumenten singen,
zum theil ohne Text gesetzt, und denen, welche sich etwas neue gelieben lassen, zu gefallen publiciert, Nürnberg: Paul Kauffmann 1600 (RISM deest), is now lost, as is the Haussmann print. See
Joseph Müller, Die musikalischen Schaetze der Koeniglichen- und Universitaetsbibliothek zu Koenigsberg in Pr. aus dem Nachlasse Friedrich August Gotthold’s. Ein Beitrag zur Geschichte und
Theorie der Tonkunst, Bonn: Adolph Marcus 1870, pp. 61 (no. 393) and 205; Joseph Müller-Blattau, Geschichte der Musik in Ost- und Westpreussen, op. cit., pp. 49–50. According to
62
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Unattributed works of vocal origin
Approximately 60 compositions with Latin, German, and French titles, and
untitled works with evidence of vocal origin cannot be attributed thus far. This
diverse group also ranges in quality. Some of the works are clearly intabulations of fine vocal compositions written by competent composers, and a few
of them have equally anonymous concordances either in the Pelplin tablature
volumes65, or in a wider variety of sources from neighbouring countries66.
Others are simple, often amateurish settings of liturgical or devotional texts.
Janca pointed out67 that two German songs, Jesu König der Ehren (f. 67r) and
Jesu Fronleichnam schon (f. 94v–95r), are known only from a songbook print-

Müller-Blattau, most of Hänisch’s dances appeared in Haussmann’s Venusgarten and in his later collection, Rest von Polnischen und andern Täntzen, nach art, wie im Venusgarten zu finden,
colligirt, und zum Theil gemacht, auch mit weltlichen Amorosischen Texten unterlegt, Nürnberg:
Paul Kauffmann 1603 (RISM A/I: H 2396; RISM B/I: 160314). See Joseph Müller-Blattau, Zur Erforschung des Ostpreussischen Volksliedes, Halle (Saale): Max Niemeyer 1934, pp. 53–54. Koch’s
information on Hänisch’s collection is therefore inexact. See Klaus-Peter Koch, Matthäus Waissel, Valentin Haussmann und Georg Neumark…, op. cit., pp. 137–138 (footnote 9). The Tantz
on f. 103v–104r may serve as a case in point. Haussmann prints it in his Venusgarten as no. 36
(Durch Lieb bin ich gar schmetziglich), and Müller-Blattau (Zur Erforschung des Ostpreussischen
Volksliedes, op. cit., p. 53, Example 32c) quotes its beginning from Hänisch’s manuscript (no. 15).
All three sources transmit the tune with different ornamentation.
65
Domine Dominus noster à 6 (T1, f. 62v–63r; PL-PE Ms. 305, no. 187; PL-PE Ms. 306adl,
pp. 4–5); Te Deum laudamus à 8 (T1, f. 165v–171r; PL-PE Ms. 308, no. 731); Hodie completi sunt
à 8 (T2, f. 7v–10r; PL-PE Ms. 304, no. 136; PL-PE Ms. 307, no. 491). Elżbieta Wojnowska supposed this last work to be a composition by Nicola Parma (see Elżbieta Wojnowska, Tabulatury
pelplińskie…, op. cit., p. 78), probably because in PL-PE Ms. 304 it is preceded by two pieces attributed to that composer; this possibility cannot be excluded since neither work is preserved in
two Parma’s prints known today (RISM A/I: P 936 and P 938) and all three may have been copied from another collection, now lost.
66
Vulnerasti cor meum à 6 (T1, f. 156v–158v; PL-Tap Kat. II XIV 13a, f. 58v–59r; D-HN
Mc 15 (RISM ID no. 450113831); D-BDk 3 an 2039 (RISM ID no. 240000616); D-WRha Neustadt 39 (RISM ID no. 1001026617); D-ZI Mscr.bibl.sen.Zitt.B.323 (RISM ID no. 201003482);
S-Uu vmhs 76g (RISM ID no. 190005080); S-VX Mus.ms. 4g (RISM ID no. 190012693); S-V
Molér 68 (24) (RISM ID no. 190007495); SK-KE N 69 192 (RISM ID no. 570006071).
67
Jan Janca, Oliwskie tabulatury organowe…, op. cit., pp. 76–77; idem, Die Olivaer Orgeltabulaturen…, op. cit., pp. 102–103.
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ed at Braunsberg68, and that the piece O Dorothea (f. 101v–102r) is probably
connected with veneration of that local saint in Ermland69. Other titles, like
Quaesitus et repertus est (f. 95v)70, Sim licet immeritus (f. 67r)71 or Omnia sidereo (f. 110r)72, refer either to Latin poetry or even to classical authors. To my
knowledge, their musical settings are not known from any other source. Some
68
Himmlischer Harffenklang. Das ist Catholische außerlesene Kirchengesäng nach den fürnembsten Feyertagen vnd Jahrzeiten gestellet vnd verordnet, die man nicht allein beym Dienst
Gottes, sondern auch zu Hauß, vnd bey allerhand arbeit nützlich singen vnd gebrauchen kan.
Jetzo aufs newe durch eine Geistliche Person durchsehen, mit vielen newen Melodeien, Reimen,
Gesängen gezieret van vermehret zu grösserem Lob Gottes, Braunsberg: Caspar Weingärtner 1639
(RISM B/VIII 163911). Although RISM lists this print as lost, a copy of it is preserved at Archiwum Archidiecezji Warmińskiej in Olsztyn, Poland, shelf mark AB H 26. Jesu Fronleichnam
schon (four stanzas of text with a melody) appears on pp. 214–217, and Jesu König der Ehren
(three stanzas of text, with a remark “Im gewöhnlichen Tohn”) on p. 217.
69
Janca gives the title as Parvule salve, o Dorothea. However, Parvule salve and O Dorothea
are clearly two alternative texts of the same musical setting. “Parvule” is the vocative case of the
masculine noun, “parvulus”, and could not refer to a female saint; the phrase, “parvule salve”,
was usually used in carols and referred to the newborn Jesus. Moreover, St. Dorothea was venerated as a hermit, not for her miraculous childhood. The titles in T1 are written as Paruule |
salue | O Dorothea, with a capital “O” indicating an alternative text incipit. Both phrases match
the music of first two bars perfectly. Unfortunately, the text of O Dorothea could not be found
in any existing source, including otherwise very comprehensive book by Theodor Christoph Lilenthal, Historia Beatae Dorotheae, Prussiae patronae fabulis variis maculata, Gdańsk: Georg
Markus Knoch 1744. On the veneration of St. Dorothea in the post-Tridentine time, also at
Braunsberg, see Janusz Hochleitner, Kult bł. Doroty z Mątów Wielkich do pocz. XX wieku [Veneration of St. Dorothea of Montau until the beginning of the 20th century], in: Beata Dorothea
Montoviensis, Prussiae Patrona: 40 rocznica zatwierdzenia kultu błogosławionej Doroty z Mątów
Wielkich. Materiały pokonferencyjne, [40th Anniversary of the Cult Approval of B. Dorota from
Mąty Wielkie] ed. Wojciech Zawadzki, Kwidzyn: Wydawnictwo Kwidzyńskiego Centrum Kultury 2017, pp. 34–35.
70
For the likely source of the text, see Jacob Pontanus, Floridorum libri octo, Ingolstadt:
Adam Sartorius 41602, p. 135 (Oblatio, et studia in templo, VIII. Amoris canticum).
71
Probably a setting of a Christmas song text; see Louis of Granada, Operum Tomus II, qui est
concionum de dominicis & Festis per totum annum, Köln: Johann Krebs 1626, p. 91 (In Die Natalis Domini, Carmen. Aliud).
72
This incipit may refer to a distich ascribed to Callimachus, quoted after Clement of Alexandria (Stromata V 107,4) by Eusebius of Caesarea (Praeparatio evangelica, XIII 13,34): Omnia
sidereo septena videntur in orbe, | Motibus et propriis certos volvuntur in annos.
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of them might perhaps be remnants of lost Jesuit plays that were performed at
the Braunsberg college73; others, like Sim licet immeritus and numerous other
settings of carols, could have been performed at praesepia held by the Marian
sodality members74.
In fact, Sim licet immeritus points to the close connection between T1 and
the tablature S-Uu vmhs 89. A remark at the end of this piece (Fig. 15) reads:
“Transpositum invenies in folio” (no number is provided). As it happens, the
Uppsala tablature contains on f. 88r two copies of the same work, one of them
transposed a fifth down75. On the same folio there is an entry of Puer nobis nascitur76; that piece follows Sim licet immeritus in T1 as well (albeit in a slightly
different version).
The two tablatures share also four other works not known from any other
source77. As the only tablature sources, they include a small anonymous hymn
setting usually called Spiritus Sancti gratia (“gratias” in S-Uu vmhs 89)78. That
For a list of the plays known to have been performed at the Braunsberg college 1566–1599,
see Tomasz Jeż, The Musical Culture of Jesuits…, op. cit., p. 99.
74
I am grateful to Tomasz Jeż of Warsaw University for this suggestion. See also other remarks about possible performance situations of this kind of repertoire in Tomasz Jeż, The Musical Culture of Jesuits…, op. cit., p. 105.
75
RISM ID no. 190005790, erroneously as Simlicet immeritus.
76
RISM ID no. 190005760.
77
Jesus Christus nostra salus (T1: f. 13r; S-Uu vmhs 89: f. 83r, RISM ID no. 190005472, erroneously as Jesus Christus praesalve; this error in resolving Latin abbreviations in S-Uu vmhs 89
goes back to the inventory of that source in Gunnar Larsson, Studies i Rigas musikhistoria under polska tiden (1582–1621), unpublished B.Ph. thesis, Uppsala Universitet 1961, Bilaga [Appendix] 3, p. 3), Puer natus in Bethleem (T1: f. 25r and a version marked “Incorrecte” on f. 6r;
S-Uu vmhs 89: f. 83v, RISM ID no. 190005225, erroneously as ?Dilectus mei? (Excerpts); this error also goes back to Gunnar Larsson, op. cit.; the composition has no title in the source), In natali Domini (T1: f. 28v; S-Uu vmhs 89: f. 83v–84r, in RISM as a second part of ID no. 190005225
– see above; the composition has no title in the source), and Largum vesper (T1: f. 71r; S-Uu
vhms 89: f. 9v, RISM ID no. 190005505). Furthermore, in both tablatures Lasso’s motet O decus
celsi genus atque caeli is intabulated with the title, O decus caeli moderator orbis, a sacred contrafactum not known from any other source (T1: f. 14v–15r; S-Uu vmhs 89: f. 48v, RISM ID
no. 190026193); see Bernhold Schmid, Lassos O Decus celsi und seine Kontrafakta. Ein Nach
trag, “Musik in Bayern” 78 (2013), p. 12.
78
T1: f. 13v; S-Uu vmhs 89: f. 35r, RISM ID no. 190005795.
73
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Fig. 15. Sim licet immeritus and Puer nobis nascitur. T1, f. 67r

peculiar composition, which deserves its own case study in source transmission, has its apparently earliest source in a mid-sixteenth century manuscript
from the music collection at Bárfta (now Bardejov, Slovakia)79, but reappears
in a seventeenth-century songbook from Kronstadt (now Braşov, Romania)80
and in later copies from Wawel cathedral in Kraków81. In T1 the title has been
H-BA Mus. pr. Bárfta 6, Koll. 2, no. 2397; numbering according to Róbert Árpád Murányi,
Thematisches Verzeichnis der Musiksammlung von Bartfeld (Bárfta), Bonn: Gudrun Schröder
1991 (Deutsche Musik im Osten, 2).
80
RO-BRbn I.F. 78, f. [145v]–146r. See Tamás Szöcs, Kirchenlieder zwischen Pest und Stadtbrand: Das Kronstädter Kantional I.F. 78 aus dem 17. Jahrhundert, Köln: Bohlau 2008 (Studia
Transylvanica, 38), pp. 222 and 324. The author erroneously quotes the tablature S-Uu vmhs
132 as a concordant source for the work; in fact, his transcription (p. 324) is made from S-Uu
vmhs 89, and S-Uu vmhs 132 does not contain this composition. Two other seventeenth-century Transylvanian songbooks also transmit the piece; see ibid., p. 222.
81
Two copies of a version for four voices: PL-Kk I.2, no. 46, a copy made by Benedykt Józef
Pękalski, who led the Rorantists’ College from 1739 until ca. 1761 (see Musicalia Vetera. Thematic catalogue of early musical manuscripts in Poland, vol. 1, Collections of music copied for use
at Wawel, fascicle 2, ed. Elżbieta Głuszcz-Zwolińska, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
1972, p. 19); PL-Kk I.7, no. 91, a copy by an unidentified scribe from the circle of Maciej Arnulf
79
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changed to Sit laus honor et gloria (f. 13v), but readings of both tablature sources leave no doubt that they are extremely closely related.
Another composition common to both tablatures is a setting called Quis
maestis. Its Uppsala version (f. 170v)82 makes it clear that in T1 it was split into
two separate entries (f. 62r and 63r), the second entitled Plangite; perhaps the
scribe was using whatever free space had been left on respective pages. This
work appears also in the Cantus partbook of Toruń origin, now held in Gdańsk
(Fig. 16)83, where it has seven stanzas of text under the title “Lament” (added
with a different, but contemporary hand), and the “Plangite” section serves as
a refrain. But all these versions are also closely related to a piece called Angelici
chori lamentatio (Fig. 17) that was printed as the musical section concluding
the (otherwise spoken) dialogue Luctus publicus in obitu vitae inopinato by
Christoph Rigen. The dialogue was included in the occasional Stettin print
with funeral orations and poems on the death of Duke George II (III) of Po-

Miskiewicz, who led the college 1660–1682 (see Musicalia Vetera. Thematic catalogue of early
musical manuscripts in Poland, vol. 1, Collections of music copied for use at Wawel, fascicle 6, ed.
Elżbieta Głuszcz-Zwolińska, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1983, pp. 14–15; Franciszek Lilius, Opera omnia II. Motetti, Concerti, Aria e Toccata, ed. Marek Bebak, Kraków: Musica Iagellonica 2016 (Sub Sole Sarmatiae, 28), pp. 24–26).
82
RISM ID no. 190005768.
83
PL-GD Akc. nr 127, no. 34; numbering according to Danuta Popinigis, Danuta Szlagowska, Musicalia Gedanenses. Rękopisy muzyczne z XVI i XVII wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. [The 16th and 17th Century Musical Manuscripts in the Gdańsk Library of the Polish Academy of Science. Catalogue], Gdańsk: Akademia Muzyczna 1990 (Kultura
muzyczna północnych ziem Polski, 4). For the description of this partbook and its repertoire, see
Danuta Szlagowska, Nieznane rękopisy gdańskie z XVI i XVII wieku [Unknown Gdańsk manuscripts from the 16th and 17th centuries], in: Muzyka w Gdańsku wczoraj i dziś…, op. cit., pp. 50–
–60; on its provenance, see Magdalena Walter-Mazur, Rękopis 127 Biblioteki Gdańskiej PAN
księgą głosową toruńskich benedyktynek [Manuscript 127 of the Gdańsk Library of Polish Academy of Sciences as a partbook of Benedictine nuns from Toruń], „Muzyka” 55/3 (2010), pp. 113–
–119; eadem, Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku [Cantus figuralis and fractus alternatim practice in the musical culture of Polish Benedictine
nuns in the 17th and 18th centuries], Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2014 (Prace Komisji Muzykologicznej, 33), pp. 101–105.
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merania from the House of Griffins in 161784. It is not known which version is
earlier, and whether Rigen himself is the composer of the work. In comparison
to the printed composition, all manuscript versions transpose it up a fifth and
change its disposition of parts as well as details of its voice leading. The literary
text included in the Gdańsk partbook has no references to the duke, whereas
they abound in the printed text which consists of only three strophes with
a refrain.

Fig. 16. Quis maestis. PL-GD Akc. nr 127, f. 67v

Johann Volcmar, De Vita et Morte… Domini Georgii III. Ducis Stetini Pomeraniæ, Cassu
biorum & Henetorum, Principis Rugiæ... insperatò attamen pijssime defuncti. Oratio Scripta & solemniter recitata ipso die exequiarum, qui est 26. Maij in Academia Illustri Gryphorum, [Stettin]: Johann Duber [1617], f. [Qq4v]–Rr (RISM deest; preserved copy: PL-S, XVII.14492.I).
The print is available on-line at http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/doccontent?id=1654 [accessed: 15.12.2017].
84
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Fig. 17. Christoph Rigen [?], Angelici chori lamentatio. PL-S, XVII.14492.I, f. [Qq4v]

S-Uu vhms 89 has been traditionally considered a source that originated
at Braunsberg85, although to my knowledge this could not be confirmed to
date by any evidence, internal or external. Very close and unique concordances
Jan Olof Rudén, Music in tablature. A thematic index with source descriptions of music in
tablature notation in Sweden, Stockholm: Svenskt musikhistoriskt arkiv 1981, pp. 7 and 81. See
also Gunnar Larsson, Studies i Rigas musikhistoria..., op. cit., unpublished B.Ph. thesis, Uppsala Universitet 1961, p. 36, and literature quoted there; Tomasz Jeż, The Musical Culture of Jesuits…, op. cit., p. 107.
85
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with the supposed Braunsberg part of T1 strengthen the case for its Braunsberg provenance.
This preliminary report has been intended to be a starting point for further research on the Braunsberg/Oliva tablatures. It is clear that their deeper
study will enhance our knowledge, not only on music at an important Jesuit
school, but also on the multi-faceted network of connections between Braunsberg, Oliva, and other environments of early seventeenth-century Europe.
The forthcoming critical edition with a full inventory of both T1 and T2 will
hopefully provide a useful tool for this purpose86.

86

I am grateful to Marya Fancey for editorial assistance in the preparation of this article.
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Sources
Music manuscripts
A-Wm MS XIV.714, keyboard tablature from Prague (?) (staff notation)
D-B Ms. Danzig 4022, lute tablature from Gdańsk
D-BDk 3 an 2039, partbook
D-HN Mc 15, partbooks
D-Mbs Mus. ms. 1536, partbooks
D-WRha Neustadt 39, partbook
D-ZI Mscr.bibl.sen.Zitt.B.323, partbook
H-BA Mus. pr. Bárfta 6, Koll. 2, partbooks
I-VEcap Cod. MCXXVIII, p. 14, partbooks
LT-Va F15-284, organ tablature from Braunsberg/Oliva
LT-Va F15-286, organ tablature from Braunsberg/Oliva
PL-GD Akc. nr 127, partbook
PL-Gdap 300,R/Vv,123, keyboard tablature from Gdańsk (staff notation)
PL-Kk I.2, partbooks
PL-Kk I.7, partbooks
PL-PE Ms. 304, organ tablature from Pelplin
PL-PE Ms. 305, organ tablature from Pelplin
PL-PE Ms. 306adl, fragments of an organ tablature from Pelplin (?)
PL-PE Ms. 307, organ tablature from Pelplin
PL-PE Ms. 308, organ tablature from Pelplin
PL-Tap Kat. II XIV 13a, organ tablature of Johannes Fischer of Mohrungen
PL-Tu V 838, partbooks
RO-BRbn I.F. 78, songbook
S-Uu vmhs 76g, partbooks
S-Uu vmhs 88, organ tablature from Riga
S-Uu vmhs 89, organ tablature from Braunsberg (?)
S-Uu vmhs 132, keyboard tablature from Wittenberg
S-V Molér 68 (24), partbooks
S-VX Mus.ms. 4g, partbook
SK-KE N 69 192, partbook
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Manuscript at the Stadt- und Universitätsbibliothek in Königsberg, shelf
mark 13763 (5) I–IV (lost)

Early prints
Amon Blasius, Sacrae cantiones, quas vulgo moteta vocant, quatuor quinque et sex
vocum, quibus adiuncti sunt ecclesiastici hymni de nativitate, resurrectione & ascensione Domini, München: Adam Berg 1590 (RISM A/I: A 943).
Amon Blasius, Introitus dominicales per totum annum, secundum ritum Ecclesiae Catholicae, suavitate et brevitate quatuor vocibus exculti… collecti et ad laudem Dei
omnipotentis in lucem aediti, per authoris fratrem germanum Stephan: Amon,
Wien: Leonhardt Formica [1601] (RISM A/I: A 945).
Canzonette à tre voci di Horatio Vecchi, et di Geminiano Capi Lupi de Modena. Novamente poste in luce, Venezia: Angelo Gardano 1597 (RISM B/I: 159721).
Canzonette, mit dreyen Stimmen, Horatii Vecchi unnd Geminiani Capi Lupi, zuvor
mit italianischen Texten, jetzo aber zu besserm gebrauch denen, welche italianisch nicht verstehen, mit teutschen Texten beleget, und inn Truck gegeben durch
Valentin Hauszmann gerbipol, Nürnberg: Paul Kauffmann 1606 (RISM B/I:
160613).
Croce Giovanni, Motetti a otto voci… comodi per le voci, e per cantar con ogni stromento… [libro primo], Venezia: Giacomo Vincenti 1594 (RISM A/I: C 4429).
Gabrieli Andrea, Madrigali et ricercari… a quattro voci, Venezia: Angelo Gardano
1589 (RISM A/I: G 77).
Grossi da Viadana Lodovico, Concerti ecclesiastici a una, à due, à tre, et a quattro
voci, con il basso continuo per sonar nell’ organo, di Lodovico Viadana, raccolti da fra Danielle da Perugia minore osservante. Libro secondo, nuovamente
composti et dati in luce. Opera XVII, Venezia: Giacomo Vincenti 1607 (RISM
B/I: 16079).
Hakenberger Andreas, Sacri modulorum concentus, de festis sollennibus totius anni, et
de tempore, qui octonis vocibus, non minus instrumentorum, quam vocum harmonia, choris & conjunctis & separatis, suaviter concini possunt, Stettin: Johann
Duber 1615 (RISM A/I: H 1897).
Hakenberger Andreas, Harmonia Sacra in qua motectae VI. VII. VIII.-IX. X. et XII.
concinnatae vocibus continentur, una cum basso generali pro organo, Frankfurt/
Main: Gottfried Tampach 1617 (RISM A/I: H 1898).
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Haussmann Valentin, Melodien unter Weltliche Texte, da jeder einen besondern Namen
anzeiget, umb ein guten Theil vermehret und von neuem auffgelegt. Hiezu ist
gebracht die fünffte Stimm ad placitum, Nürnberg, Paul Kaufmann 1608 (RISM
A/I: H 2399).
Haussmann Valentin, Neue artige und liebliche Täntze, zum theil mit Texten, daß man
kan mit Menschlicher Stimme zu Instrumenten singen, zum theil ohne Text gesetzt, und denen, welche sich etwas neue gelieben lassen, zu gefallen publiciert,
Nürnberg: Paul Kauffmann 1600 (RISM deest).
Haussmann Valentin, Rest von Polnischen und andern Täntzen, nach art, wie im Venusgarten zu finden, colligirt, und zum Theil gemacht, auch mit weltlichen Amorosischen Texten unterlegt, Nürnberg: Paul Kauffmann 1603 (RISM A/I: H 2396;
RISM B/I: 160314).
Haussmann Valentin, Venusgarten, Darinnen Hundert Ausserlesene gantz Liebliche
mehrerntheils Polnische Tänze, unter welche ersten fünfftzige feine höfliche Amorosische Texte, von ihme Haussmann gemacht und untergelegt seind, Nürnberg:
Paul Kauffmann 1602 (RISM A/I: H 2391).
Himmlischer Harffenklang. Das ist Catholische außerlesene Kirchengesäng nach den
fürnembsten Feyertagen vnd Jahrzeiten gestellet vnd verordnet, die man nicht allein
beym Dienst Gottes, sondern auch zu Hauß, vnd bey allerhand arbeit nützlich singen vnd gebrauchen kan. Jetzo aufs newe durch eine Geistliche Person durchsehen,
mit vielen newen Melodeien, Reimen, Gesängen gezieret van vermehret zu grösserem Lob Gottes, Braunsberg: Caspar Weingärtner 1639 (RISM B/VIII 163911).
Hortus musicalis, variis antea diversorum authorum Italiae floribus consitus, jam
verò latinos fructus, mira suavitate quinque vocibus concinendos, piè & artificiosè germinans. Authore R. P. Michaele Herrerio, ad S. Nicolai Strasburgi praeposito. Liber primus, Passau: Matthäus Nenninger 1606 (RISM B/I:
16066).
Lasso Orlando di, Iubilus. B. Virginis. Hoc est. Centum Magnificat… IV. V. VI. VII. IIX.
et X. vocibus composita, nunc vero Rudolphi di Lasso… labore, et impensa proelo
data, München: Nicolaus Heinrich 1619 (RISM A/I: L 1031).
Lasso Orlando di, Magnificat octo tonorum, sex, quinque, et quatuor vocum, nunc pri
mum excusa, Nürnberg: Theodor Gerlach 1567 (RISM A/I: L 805).
Lasso Orlando di, Magnificat octo tonorum, sex, quinque, et quatuor vocum, nunc pri
mum excusa, Nürnberg: Theodor Gerlach 1573 (RISM A/I: L 861).
186

The Repertoire of the Braunsberg/Oliva Organ Tablatures...

Lasso Orlando di, Magnificat octo tonorum, sex, quinque, et quatuor vocum, nunc primum excusa, Nürnberg: Catharina Gerlach & Johann Bergs Erben 1580 (RISM
A/I: L 923).
Lilenthal Theodor Christoph, Historia Beatae Dorotheae, Prussiae patronae fabulis
variis maculata, Gdańsk: Georg Markus Knoch 1744.
Louis of Granada, Operum Tomus II, qui est concionum de dominicis & Festis per totum
annum, Köln: Johann Krebs 1626.
Lupi (Second) Didier, Premier livre de chansons spirituelles, nouvellement composées
par Guillaume Gueroult, Lyon: Godefroy Beringen & Marcellin Beringen 1548
(RISM A/I: L 3087).
Massaino Tiburtio, Sacrarum cantionum septem vocibus, liber primus… cum basso ad
organum, opus trigesimum tertium, Venezia: Alessandro Raverii 1607 (RISM
A/I: M 1287).
Meiland Jacob, Neuwe außerlesene Teutsche Gesäng, mit vier und fünff stimmen,
so gantz lieblich zu singen und auff allerley Instrument zu gebrauchen,
Frankfurt/Main: Georg Corvinus & Sigmund Feyerabend 1575 (RISM A/I:
M 2180).
Meiland Jacob, Viertzig schöne geistliche Gesenglein mit vier Stimmen der lieben Jugend
zum besten inn Druck verfertiget durch Balthasarum Musculum Schulmeister zu
Zigenrück. Jetzt aber von neuem ubersehn corrigirt und mit etlichen Gesenglein
gemehrt, durch Georgium Körberum noribergens, Nürnberg: Alexander Philipp
Dieterich 1597 (RISM B/I: 15977).
Parma Nicola, Sacrae cantiones, quinis, senis, septenis, octonis, nonis, ac decem vocibus
decantandae ... lib. II., Venezia: Giacomo Vincenti & Ricciardo Amadino 1586
(RISM A/I: P 936).
Parma Nicola, Motecta octonis, & duodenis vocibus decantanda ... aditae etiam infimae
partes pro organo continuat, Venezia: Ricciardo Amadino 1606 (RISM A/I: P 938).
Pontanus Jacob, Floridorum libri octo, Ingolstadt: Adam Sartorius 41602.
Premier livre des chansons a quatre parties auquel sont contenues trente et une nouvelles
chansons, convenables tany a la voix comme aux instrumentz…, Antwerpen: Tilman Susato 1543 (RISM B/I: 154316).
Promptuarii musici, sacras harmonia V. VI. VII. et VIII. vocum, e diversis, clarissimis
huius et superioris aetatis authoribus, in Germania nusquam editis, collectas exhibentis. Pars quarta: quae exhibet Concentus varios selectioresque, qui omni187
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bus a SS. Trinitatis Dominicis inclusivè inserviunt: cum spiritualibus Canticis,
& sylva harmonica Deiparae Virgini sacra. Collegit vero et basi generali accommodavit Caspar Vincentius S. Andreae wormatiensis organoedus, Strasbourg:
Anthoni Bertram 1617 (RISM B/I: 16171).
Regnart Jacob, Kurtzweilige neue Teutsche Lieder mit vier Stimmen welche gantz lieblich
zusingen und auff allerley Instrumenten zugebrauchen, München: Adam Berg
1591 (RISM A/I: R 760).
Schmidt Bernhard, Zwey Bücher. Einer neüen kunstlichen Tabulatur auff Orgel und Instrument. Deren das erste ausserlesne Moteten und Stuck zu sechs fünff und vier
Stimmen auss den kunstreichesten und weitberumbtesten Musicis und Componisten diser unser Zeit abgesetzt. Das ander allerley schöne teutsche, italienische,
frantzösische, geistliche und weltliche Lieder mit funff und vier Stimmen Passamezo, Galliardo und Tantze in sich begreifft. Alles inn ein richtige bequemliche
und artiche Ordnung und angehenden Instrumentisten zu Nutz und der hochloblichen Kunst zu Ehren auffs neue zusammen gebracht, collegiret und ubersehen
durch Bernhart Schmid..., Strasbourg: Bernhard Jobin 1577 (RISM B/I: 157712).
Scielta de madrigali a cinque voci de diversi eccel. musici, accommodati in motetti da
Orfeo Vecchi con la partitura a d’essi motetti, Milano: herede di Simon Tini et
Francesco Lomazzo 1604 (RISM B/I: 160411).
Selectae cantiones excellentissimorum auctorum octonis vocibus concinendae. A Fabio
Constantino romano urbe veteranae cathedralis musicae praefecto in lucem editae. Cum basso ad organum, Roma: Bartolomeo Zanetti 1614 (RISM B/I: 16143).
Volcmar Johann, De Vita et Morte… Domini Georigii III. Ducis Stetini Pomeraniæ,
Cassubiorum Cassubiorum & Henetorum, Principis Rugiæ... insperatò attamen
pijssime defuncti. Oratio Scripta & solemniter recitata ipso die exequiarum, qui
est 26. Maij in Academia Illustri Gryphorum, [Stettin]: Johann Duber [1617]
(RISM deest).
Woltz Johann, Nova musices organicae tabulatura. Das ist: ein newe art. Teutscher Ta
bulatur, etlicher ausserlesenen latinisch: und teutschen Motteten und geistlichen
Gesängen, auch schönen lieblichen Fugen und Canzoni alla francese, von den
berhümbtesten Musicis, und Organisten teutsch: und welsch Landen, mit 4. 5.
6. 7. 8. 10. 12. und mehr Stimmen componirt: … Also mit den obristen und undristen volkommenen Stimmen zusammen gesetzt… Durch Johann Woltzen…,
Basel: Johann Jacob Genath 1617 (RISM B/I: 161724).
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Zindelin Philipp, Primitiae odarum sacrarum quaternis vocibus ad praecipuos totius
anni dies festos accomodatae, Augsburg: Johannes Praetorius 1609 (RISM A/I:
Z 236).
Zucchini Gregorio, Motectorum et missarum senis, septenisque vocibus… liber secundus, Venezia: Giacomo Vincenti 1611 (RISM A/I: Z 362).
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Repertuar tabulatur organowych
z Braniewa/Oliwy i jego źródła
st reszcz en i e
Artykuł stanowi wstępne sprawozdanie z badań nad repertuarem tabulatur organowych z Braniewa/Oliwy (Wilno, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
F15-284 [dalej: T1] i F15-286 [dalej: T2]), prowadzonych w związku z przygotowywaną edycją krytyczną tych źródeł w serii C Fontes Musicae in Polonia.
Autor, odnosząc się do funkcjonującego w literaturze nazewnictwa omawianych
źródeł, proponuje nazywać je łącznie tabulaturami braniewsko-oliwskimi. Komentuje
dotychczasowe badania nad repertuarem tabulatur, zwracając uwagę na nieścisłości
w inwentarzu sporządzonym przez Jana Jancę oraz na błędne lub niepewne atrybucje.
T1 zawiera 329 odrębnych zapisów muzycznych, natomiast zachowany fragment
T2 przekazuje osiem utworów, w tym dwa niekompletne. Obydwie tabulatury zawierają łącznie 319 kompozycji. Najliczniejszą grupę stanowią utwory z incipitami tekstowymi w językach łacińskim, włoskim, niemieckim i francuskim, w większości intawolacje utworów religijnych i świeckich. 23 utwory to kompozycje instrumentalne
niezwiązane z materiałem prekompozycyjnym (praeambula, canzony, fugi, clausulae
i inne). Trzecią grupę stanowi 60 tańców zanotowanych w 72 odrębnych zapisach.
Skryptorzy T1 i T2 przy 84 utworach zapisali atrybucje odnoszące się do 30 kompozytorów. Listę zidentyfikowanych kompozycji udało się poszerzyć do 170 utworów
autorstwa 58 kompozytorów. Najliczniej reprezentowani twórcy to Orlando di Lasso
(22 kompozycje), Hans Leo Hassler i Andreas Hakenberger (po 19 kompozycji). Większość pierwowzorów intawolacji zawartych w T1 i T2 pochodzi z druków muzycznych.
Pierwodruki tych utworów obejmują okres 74 lat. Przeważająca liczba zidentyfikowanych dzieł ukazała się drukiem przed rokiem 1600, repertuar tabulatur można zatem
określić jako raczej konserwatywny. Niektóre intawolacje stanowią cenne źródła kompozycji zachowanych w drukach lub rękopisach znanych dziś w postaci niekompletnej.
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Nie jest obecnie możliwe ustalenie, które konkretnie druki bądź rękopisy były
podstawami kopii zawartych w T1 i T2, ale pewne cechy notacji ujawniają wyraźnie,
że skryptorzy na różne sposoby pozyskiwali interesujący ich repertuar. Wiele intawolacji zawiera liczne błędne lekcje, ślady przystosowania kompozycji do wykonania
instrumentalnego bądź charakterystyczne błędy skryptorów, co wskazuje na kopiowanie utworów z wcześniejszych, obecnie niezachowanych tabulatur organowych. Inne
kompozycje, w których prowadzenie głosów wokalnych lub figuracje instrumentalne
zachowane są dokładnie, mogły być odpisane bezpośrednio z druków. W przypadku
istnienia różnych wersji wokalnych można niekiedy stwierdzić, która z nich stanowiła
podstawę intawolacji. W „oliwskiej” części T1 oraz w T2 zapisane przy poszczególnych
utworach litery i cyfry odnosiły się prawdopodobnie do umiejscowienia tych kompozycji w partesach wokalnych.
Niemal wszystkie utwory instrumentalne zostały zaczerpnięte z tradycji rękopiśmiennej. W grupie tańców większość utworów to unica, co wskazuje na ich lokalne pochodzenie (odnalezione dotychczas nieliczne konkordancje pochodzą głównie
z drukowanych przez Valentina Haussmanna zbiorów tzw. tańców polskich), chociaż
nie stanowią one zbioru homogenicznego pod względem faktury i jakości kompozycji.
Wśród około 60 utworów z incipitem tekstu, których nie udało się dotychczas zidentyfikować, znajdują się zarówno intawolacje polifonicznych utworów wokalnych
autorstwa ewidentnie kompetentnych kompozytorów, jak i proste, nierzadko amatorskie opracowania tekstów liturgicznych i paraliturgicznych. Te ostatnie mogą pochodzić z samego Braniewa, z Warmii bądź Pomorza, na co wskazują rozpoznane związki
repertuarowe z innymi źródłami, szczególnie silne w przypadku tabulatury organowej
S-Uu vmhs 89, tradycyjnie uważanej za źródło proweniencji braniewskiej.
Keywords: Organ tablatures – music repertoire – intabulations – Braunsberg – Oliwa
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Wpływ wczesnobarokowego
koncertu kościelnego
na styl muzyczny Mykoły Dyleckiego
Mykoła Dylecki (ok. 1630–1690) to muzyk, kompozytor i teoretyk, który
wniósł znaczący wkład w rozwój muzyki sakralnej Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, a następnie Państwa Moskiewskiego, gdzie działał na dworze cara
Fiodora III Aleksiejowicza (1676–1682) w latach 70. i 80. XVII wieku. Życie
i twórczość Dyleckiego były nierozerwalnie związane z muzycznym środowiskiem cerkiewnym: był on śpiewakiem, dyrygentem, jak również twórcą
koncertów chóralnych. Muzyczno-teoretyczne poglądy Dyleckiego znalazły
odzwierciedlenie w jego traktacie Gramatyka muzyczna, który zyskał szeroką
sławę w Rosji w XVII i XVIII wieku. Uznanie jako kompozytor i teoretyk zyskał w Państwie Moskiewskim; wykształcenie zaś na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego umiejętności muzyczne i światopogląd ukształtowały
się w stołecznym Wilnie podczas nauki w tamtejszej akademii jezuickiej, gdzie
studiował partytury dzieł różnych kompozytorów.
Dwa fakty ze swego życia podał sam Dylecki w jednej z wersji traktatu teoretycznego, napisanego w 1679 roku dla magnata Dymitrija Stroganowa. Po
pierwsze, poinformował czytelników, że kształcił się w jezuickiej Akademii
Wileńskiej, a po drugie, że oryginalny tekst traktatu powstał w języku polskim1.
1
Николай Дилецкий, Грамматика пения муссикийскаго, 1678–1679 (Москва, Государственный исторический музей, Отдел рукописей и старопечатных книг, собрание
Е.В. Барсова, No. 1340 [dalej jako: GIM-OR-SB], f. 59r–v): „Граматика пѣния мусикийскаго
или извѣстная правила пѣния в слозѣ мусикийском, в них же обрѣтаются шесть частий
или раздѣлений; издадеся в Вилнѣ, совершися же в Смоленску в лѣто от Рождества Спасителя нашего и Бога 1667-го Николаем Дылецким, последи же в царствующем граде Москвѣ преведе с польскаго языка на словенский той же Николай Дилецкий во 187-м году
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Oryginał ten, napisany podczas pobytu teoretyka w Wilnie, nie zachował się;
znane są jednak kopie czterech jego wersji, sporządzonych na terenie Państwa
Moskiewskiego w latach 1676–16812. Powstanie Gramatyki muzycznej mogło
się wiązać z utworzeniem w roku 1667 na Akademii Wileńskiej katedry muzycznej3. Według Zygmunta Lauksmina, autora wydanego wtedy podręcznika
metodyki nauczania muzyki i wykładowcy tejże uczelni, w latach powojennych brakowało tam wśród jezuitów odpowiedniego personelu muzycznego
i podręczników4. Niestety, nazwisk nauczycieli muzyki nie odnotowywano
zazwyczaj w katalogach osobowych jezuitów. Wynika to z tego, że do lat 90.
XVII wieku na stanowiskach nauczycieli muzyki w Akademii Wileńskiej zatrudniano najczęściej nie zakonników, lecz muzyków świeckich5. Mykoła
Dylecki mógł zatem w czasie swojego pobytu w Wilnie zacząć prowadzenie
w akademii kursu teorii muzyki i kompozycji. Już sam fakt powstania traktatu
muzycznego Dyleckiego w Wilnie świadczy o obecności w tym ośrodku odpowiedniej kadry lub przynajmniej związanych z jezuicką akademią prywatnych
nauczycieli i zainteresowanych tą tematyką studentów.
W swoim traktacie Dylecki ilustruje rozważania teoretyczne, przytaczając fragmenty z dzieł kompozytorów różnych wyznań jako ilustrację do tych
rozważań. Znajdują się tam również przykłady zaczerpnięte z koncertów religijnych przypisywanych kompozytorom kapeli królewskiej w Warszawie –
Marcinowi Mielczewskiemu i Jackowi Różyckiemu – a także przykłady z anonimowej jednogłosowej mszy katolickiej, polskich piosenek ludowych oraz
в дому диакона Аникия Трофимова сына Коренева, иже исписа сия”; Николай П. Дилецкий, Идея грамматикии муcикийской, red. i tłum. Владимир В. Протопопов, Москва: Музыка 1979 (Памятники русского музыкального искусства, 7), s. VIII–IX.
2
Zob. Ирина Герасимова, Николай Дилецкий: творческий путь композитора XVII в.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения,
Москва 2010, s. 9–11.
3
Ludwik Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 2: Rozkwit Akademii Wileńskiej. 1600–
–1655, Rzym: Institutum Historicum Societatis Jesu 1984, s. 41.
4
Žygimantas Liauksminas, Ars et praxis musica, red. Vytautas Jurkštas, tłum. Leonas Valkūnas,Vilnius: Vaga 1977, s. 50.
5
Ludwik Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 3: Próby odnowy Akademii Wileńskiej po
klęskach Potopu i okres kryzysu 1655–1730, Rzym: Institutum Historicum Societatis Jesu 1987,
s. 233.
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tańców. Pracując nad identyfikacją przykładów muzycznych użytych w Gramatyce muzycznej, Jan Kazem-Bek nie zdołał ich powiązać z konkretnymi
koncertami Mielczewskiego; zaznaczył jednak, że w koncertach tych jest „wiele fragmentów, wykazujących duże podobieństwo” do przykładów z traktatu
Dyleckiego6. Materiały źródłowe, pochodzące głównie z bibliotek rosyjskich,
pozwalają zauważyć, że na styl tego kompozytora znaczący wpływ miał wczesnobarokowy koncert kościelny uprawiany przez autorów wileńskich, związanych zarówno z kapelą polskiego króla, jak i z czynnymi w tym mieście ośrodkami muzyki chóralnej.
Fragment Звѣздо Пресвѣтлая (Zwizdo preswitłaja) z koncertu Эсперит
благая, изыди (Esperit błagaja, izydi) Mykoła Dylecki umieścił we wszystkich
redakcjach swojego traktatu, przypisując autorstwo tego utworu kapelmistrzowi królewskiemu, Jackowi Różyckiemu. We wcześniejszej, tzw. smoleńskiej
redakcji traktatu z roku 1677, przykład ten został skomentowany w następujący sposób: „kiedy gorgie występują na „u” w basie albo na „i”, utwór będzie
miał pogodny nastrój, tak jak u Różyckiego, regensa kapeli królewskiej, który
na tych właśnie samogłoskach umieszczał gorgie”7. Warto zauważyć, że pisząc
o melizmatach na samogłosce „i”, Dylecki ma na myśli słowo „Пресвѣтлая”,
w którym staro-cerkiewno-słowiańską literę „ѣ” czyta się jak „i” na ukraiński
sposób: „Звiздо Пресвітлая” (Zwizdo preswitłaja).
W redakcji smoleńskiej traktatu z 1677 roku i moskiewskiej z roku 1679
i 1681 przykład ten zapisany jest w trzygłosowej wersji bez tekstu. W redakcji
z roku 1679, podobnie jak w kolejnych jej kopiach, podany przykład obejmuje
cztery głosy z podpisanymi słowami „Звѣздо Пресвѣтлая” (Fig. 1).

6
Jan Kazem-Bek, Marcin Mielczewski w „Gramatyce muzycznej Mikołaja Dyleckiego”, w:
Marcin Mielczewski. Studia, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków: Musica Iagellonica 1999
(Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis, 7), s. 186. Zob. też: Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem polskich Wazów. Marcin Mielczewski, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 2011, s. 132–133.
7
Микола Дилецький, Граматика музикальна. Фотокопія рукопису 1723 р.; opr.
Олександра С. Цалай-Якименко, red. Мар’яна М. Гордійчук, Київ: Музична Україна 1970,
s. XLVI.
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Fig. 1. Jacek Różycki [?]: Эсперит благая, изыди (Esperit błagaja, izydi), refren.
Z traktatu Gramatyka muzyczna Dyleckiego, redakcja z 1679 roku.
RGB-FR, Фонд 173.I, nr 107, s. 1068

Koncert ten mógł być więc napisany przez Różyckiego na trzy lub cztery głosy z towarzyszeniem basso continuo, a być może również innych instrumentów, i przetłumaczony z języka łacińskiego na staro-cerkiewno-słowiański. Najprawdopodobniej adaptacji muzycznej dokonał Dylecki lub ktoś
z jego kręgu. O takich praktykach translatorskich teoretyk również wspomina w swoim traktacie. Kompozytor krytykuje w nim dyletantów, którzy przepisując nuty z łacińskich na ruskie, przesuwają krzyżyk basu cyfrowanego
przed nutę, nie wiedząc, że znak ten w partii organowej odnosił się nie do
nuty, a do całego akordu9.

Skan strony traktatu z domeny publicznej: http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=5&manuscript=107&pagefile=107-0058 [dostęp: 10.01.2018].
9
Микола П. Дилецький, Граматика музикальна…, op. cit., s. LVII.
8
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Przypisywany Różyckiemu koncert z refrenem Звѣздо Пресвѣтлая
(Zwizdo preswitłaja) pozostaje do dzisiaj nieznany w muzykologii polskiej10.
Udało się go jednak znaleźć w rosyjskich rękopisach wśród trzygłosowych
koncertów11. Zestaw partesów, który obejmuje przypisywany Różyckiemu
utwór, jest wyjątkowy, zawiera bowiem nieznane wcześniej utwory Dyleckiego
i jego kolegów z Rzeczypospolitej. Trzy partie tego zestawu stanowią rękopisy
składające się ze zszytych razem zeszytów pochodzących z różnych lat. Zestaw
partii basowej zawiera duży rozdział, zatytułowany „Концерты на 3 голоса.
Бас М.Д.” („Koncerty na trzy głosy. Bas M.D.”)12. „N.D.” lub „M.D.” – to zwyczajowe monogramy Mykoły Dyleckiego, poprzedzające w rękopiśmiennych
partesach wiele jego koncertów. Zeszyt, w którym znalazł się anonimowo zapisany koncert przypisywany Jackowi Różyckiemu, znajduje się przed tym rozdziałem i zawiera dziewięć utworów. Wśród nich są dzieła samego Dyleckiego,
a także koncert Zamarewicza Сию ризу обретохом (Siu rizu obretochom).
Rosyjski muzykolog Wasilij Protopopow zasugerował, że pod tym nazwiskiem
kryje się ihumen „klasztoru pod Wilnem”, Serapion Zamarewicz13. Sam Dylecki uznał zaś Zamarewicza za „utalentowanego mistrza naszego wieku”14, jednak pytanie o jego tożsamość pozostaje otwarte.
Koncert Zamarewicza Сию ризу обретохом (Siu rizu obretochom) znany
był dotąd tylko dzięki przykładowi podanemu w traktacie Dyleckiego, znajdującemu się na tej samej stronie co fragment z koncertu Różyckiego, i dopiero
niedawno został on przeze mnie zidentyfikowany15. Opisywany tu trzygłosowy
Jacek Różycki, Concerti, Salmi e Magnificat, red. Maciej Jochymczyk, wstęp Aleksandra Patalas, Kraków: Musica Iagellonica 2016 (Sub Sole Sarmatiae, 30), s. 8.
11
Partia A I, koniec XVII wieku (Москва, Государственный исторический музей,
Отдел рукописей и старопечатных книг, Епархиальное певческое собрание [dalej
jako: GIM-OR-EPS], 6/2, k. 26v–28v); partia A II, koniec XVII wieku (GIM-OR-EPS, 6/3,
k. 25v–27v); partia B, koniec XVII wieku GIM-OR-EPS, 6/1, k. 28v–30v).
12
GIM-OR-EPS, 6/1, k. 52r.
13
Николай П. Дилецкий, Идея грамматикии муcикийской, red. i tłum. Владимир
В. Протопопов, Москва: Музыка 1979 (Памятники русского музыкального искусства, 7),
s. 577.
14
Ibidem, s. 137.
15
Николай П. Дилецкий, „Мусикийская грамматика” Николая Дилецкого, red. Степан
В. Смоленский, [Санкт-Петербург:] тип. М.А. Александрова 1910, s. 111.
10
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zestaw partesów powstawał więc prawdopodobnie na podstawie nut sprowadzonych z Wilna przez samego Dyleckiego. W żadnym innym znanym trzygłosowym zestawie partesów z bibliotek Petersburga i Moskwy dzieł Zamarewicza ani Różyckiego nie udało się znaleźć. Tylko jeden rękopis, który zawiera
drugą wersję omawianego koncertu Zamarewicza, znajduje się w Bibliotece
Akademii Nauk w Wilnie16.
Przypisywany Różyckiemu koncert Эсперит благая, изыди (Esperit błagaja, izydi) zapisany jest – zarówno w rękopisach, jak i w traktacie – z tekstem
w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. W porównaniu z czterogłosowym
przykładem z redakcji traktatu Dyleckiego z roku 1679 pominięto partię drugiego basu, zastępując ją półnutami pierwszych tonów akordów, co wskazuje
na to, że mogła to być partia basso continuo. Cytat nie jest dokładny, ale oczywiście Dylecki nie stawiał sobie za cel stworzenia dokładnej kopii muzycznego
tekstu koncertu; walor dydaktyczny był tu dla teoretyka ważniejszy. Ponadto
przykład z wersji traktatu z roku 1679 spisanej dla Stroganowa różni się od
redakcji smoleńskiej (1677) i moskiewskiej (1679, 1681): ma inne melizmaty
w kadencjach głosów A i T (takt 4, druga miara) i są one bliższe znalezionemu
przekazowi trzygłosowemu.
Tekst dodany do przypisywanego Różyckiemu utworu jest poświęcony
Dziewicy Maryi, nazwanej „Gwiazdą Najjaśniejszą”. Warstwa słowna kompozycji nie jest tekstem liturgicznym, lecz poezją religijną, swoim literackim
konceptem opartą o przeciwstawienie postaci dwóch dziewic: „złotej Esperit”,
która powinna odejść w nocy, oraz „Gwiazdy Najjaśniejszej”, Maryi, pojawiającej się w miejsce poprzedniej. Przypomnijmy, że Hesperydami w mitologii
greckiej nazywano nimfy zachodzącego słońca, trzy siostry, które były córkami wieczornej gwiazdy Hesperosa i chroniły złote jabłka młodości.
Koncert ma formę zwrotkową, ale poszczególne strofy różnią się między
sobą. W kolejnych odcinkach koncertu następuje zestawienie fragmentów
wolnych i szybkich: pierwszy odcinek A jest powolny „Эсперит” (Esperit), następny B – szybki „Эсперит благая, изыди” (Esperit błagaja, izydi), C – znów
powolny i tu słowa w każdej zwrotce są różne: „Возыди” (Vozydi), „Восстани”
Vilnius, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščių skaitykla [dalej
jako: LMAVB-RS], F22-72: partia T, koniec XVII wieku, f. 18r–v.
16
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(Vosstani) czy „Мария” (Maria); odcinek D – refren „Звѣздо Пресвѣтлая”
(Zwizdo preswitłaja) – jest kanonem, E – to modlitwa do Maryi, o różnych
słowach i muzyce w każdej strofie; dalej D1 to krótkie zakończenie koncertu na
słowach „Звѣздо Пресвѣтлая” (Zwizdo preswitłaja)17:

Fig. 2. Jacek Różycki [?], Эсперит благая, изыди (Esperit błagaja, izydi).
GIM-OR-EPS, 6/1–3, t. 1–17

17

Schemat formy koncertu: A B C D E D1 / A B C1 D F D1 / A B C2 D D1.
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Fig. 3. Mykoła Dylecki, Радуйся, Пречистая Дѣво Мати (Radujsja, preczistaja
Diwo Mati). RNB-FR, Tit. 932–935 (1682–1689), t. 1–10
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Wpływ koncertu przypisywanego Różyckiemu zauważyć można w twórczości Dyleckiego zarówno na poziomie wykorzystania poszczególnych
fragmentów tekstu muzycznego, jak i na poziomie całej kompozycji. Chodzi przede wszystkim o koncerty z tekstami nieliturgicznymi. Czterogłosowy koncert Радуйся, Пречистая Дѣво Мати (Radujsja, preczistaja Diwo
Mati) Dylecki napisał do słów wiersza ku czci Najświętszej Maryi Panny.
Koncert ten jest bardzo podobny pod względem charakteru do wspominanego wyżej koncertu Różyckiego. Fragment z tego utworu, pozbawiony
słów, stanowi także przykład nutowy w traktacie Gramatyka muzyczna; tylko w jednym z rękopisów refren ma podpisany tekst „Радуйся, Дѣво” (Radujsja, Diwo)18. Natalia Płotnikowa potwierdziła atrybucję tego koncertu
Mykole Dyleckiemu19.
Forma koncertu nie jest aż tak wyrafinowana jak u Jacka Różyckiego, jednak
także i ona zbudowana jest naprzemiennie z szybkich i powolnych fragmentów20. Powolne odcinki, podobnie jak u Różyckiego, stanowią anafory imienia
Marii „Радуйся” (Radujsja), „О, Преблагая” (O, Prebłagaia), „Молебнице”
(Molebnice). Początek koncertu Dyleckiego jest podobny pod względem melodii do koncertu Różyckiego (Fig. 3).
Szybki refren „Радуйся, радуйся Дѣво” (Radujsja, radujsja Diwo – odcinek D), następujący po powolnym wstępie i wierszowanych zwrotkach, ujawnia podobieństwo do koncertu Różyckiego (Fig. 4).
Na podobnej zasadzie naprzemienności powolnych wstępów, zwrotek i refrenu zbudowany jest koncert Zamarewicza Сию ризу обретохом (Siu rizu
obretochom); jego treść stanowi parafraza biblijnej historii o sprzedaży w niewolę Józefa21. Także ten utwór rozpoczyna się powolnym initio „Сию ризу”
(Siu rizu), po którym następuje szybki odcinek „Сию ризу обретохом” (Siu
rizu obretochom) (Fig. 5).

Николай П. Дилецкий, Идея грамматикии муcикийской…, op. cit., s. 613.
Наталья Ю. Плотникова, Творчество Николая Дилецкого: новые открытия,
„Музыкальная академия” 2 (2013), s. 78.
20
Schemat formy koncertu: A B C D / C1-D + coda / A1 D-C1 / A D-C1 / A1 D + coda.
21
Schemat formy koncertu: A B / C D C1 D C2 / A F.
18
19
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Fig. 4. Mykoła Dylecki, Радуйся, Пречистая Дѣво Мати (Radujsja, preczistaja
Diwo Mati). RNB-FR, Tit. 932–935 (1682–1689), t. 12–15

Fig. 5. Serapion [?] Zamarewicz, Сию ризу обретохом (Siju rizu obretochom).
GIM-OR-EPS, 6/1–3, t. 1–12
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Główna część koncertu składa się z pytań braci Józefa do ich ojca – są to
zwrotki w powolnym trzymiarowym metrum „Познай отче…” (Poznaj otcze)
i odpowiedzi ojca w dwumiarowym refrenie „Увы мне” (Uwy mne), wykorzystujące długie melizmaty z drobnymi wartościami rytmicznymi. Ostatnia
część rozpoczyna się znów od wstępnego fragmentu, który wraz z finałowym
szybkim odcinkiem nadaje koncertowi ramy formalne.
Kolejny koncert znajduje się w rozdziale „na trzy głosy M[ykoły] D[yleckiego]” omawianego rękopisu i także został napisany do nieliturgicznego tekstu
o charakterze pokutnym: Воспряни, окаянный человѣче, ко Богу (Wosprjani,
okajannyj czełowicze, ko Bogu). Od razu zwraca uwagę podobieństwo melodyczne refrenu tego koncertu do drugiego fragmentu z koncertu Różyckiego
do słów „Эсперит златая, изыди” (Esperit złataja, izydi):

Fig. 6. Mykoła Dylecki [?], Воспряни, окаянный человѣче, ко Богу (Wospriani,
okajannyj czełowicze, ko Bogu). GIM-OR-EPS, 6/1–3, t. 1–9
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Fragmenty kupletów koncertu Wosprjani, okajannyj czełowicze, ko Bogu
Dyleckiego prezentują różny materiał muzyczny, jednak w zakończeniu (odcinek E) Dylecki bezpośrednio korzystał z trzygłosowego odcinka koncertu
Różyckiego Звѣздо Пресвѣтлая (Zwizdo preswitłaja), z pominięciem melizmatów22:

Fig. 7. Mykoła Dylecki [?], Воспряни, окаянный человѣче, ко Богу (Wospriani, okajannyj czełowicze, ko Bogu). GIM-OR-EPS, 6/1–3, t. 48–52

W utworach Dyleckiego można także odnaleźć powolny epizod z koncertu
Różyckiego: „Возыди” (Wozydi) i „Марие” (Marie); na przykład w koncercie
О, сладкий свѣте, Михаиле архангеле (O sładkij swite, Michaile Archangele),
w którym wileński kompozytor rozwinął ten motyw za pomocą sekwencji:
22

Schemat formy koncertu: A B / A C / A D / E F.
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Fig. 8. Mykoła Dylecki, О, сладкий свѣте, Михаиле архангеле (O sładkij swite,
Michaile Archangele). RNB-FR, Tit. 932–935 (1682–1689), t. 57–64

Na podstawie analizy języka muzycznego do twórczości Dyleckiego lub
kompozytorów jego kręgu zaliczam także koncert religijny pt. Кто о мне не
плачет (Kto o mnie nie płaczet)23. Formę koncertu stanowi następstwo różИрина В. Герасимова, Ян Коленда: техника партесного письма композитора
середины XVII века, w: Международная научная конференция „Русское музыкальное
барокко: тенденции и перспективы исследования”, 24–26 октября 2016 года. Материалы,
red. Наталья Ю. Плотникова, Москва: Государственный институт искусствознания 2016,
s. 140–142.
23
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nych niepowtarzalnych odcinków. Z omawianymi wcześniej koncertami łączy
go powolny wstęp, który prezentuje główne myśli koncertu: „Кто о мне не
плачет” (Kto o mnie nie płaczet, t. 1–4) i cytaty z koncertu Różyckiego na słowach „и странен” (i stranen, t. 23–24):

Fig. 9. Mykoła Dylecki [?], Кто о мне не плачет (Kto o mnie nie płaczet).
RNB-FR, Tit. 932–935 (1682–1689), t. 1–4

Fig. 10. Mykoła Dylecki [?], Кто о мне не плачет (Kto o mnie nie płaczet).
RNB-FR, Tit. 932–935 (1682–1689), t. 23–27
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Ostatni przykład z twórczości Mykoły Dyleckiego – czterogłosowy koncert Сладчайшая Дѣво Марие (Sladczajszaja Diwo Marie) – jeszcze wyraźniej pokazuje, jak język muzyczny kompozytora wpisuje się w szerszy kontekst
wileńskiego środowiska kompozytorskiego. Tekst tego koncertu to religijna
poezja w formie modlitwy z refrenem „прими наша мольбы, Дѣво Святая”
(primi nasza molby Diwo Swjataja). Zaznaczmy, że słowo „мольбы” (molby)
nie było używane w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. Nie było ono także
znane w moskiewskiej praktyce cerkiewnej XVII wieku: zamiast niego używano słowa „молитва” (molitwa). Słowo „мольбы” spotyka się natomiast wielokrotnie w praktyce liturgicznej metropolii kijowskiej: na przykład w modlitwie
На мольбу мою умилосердися, Пречистая Дѣво (Na molbu moju umiłoserdisja, Preczistaja Diwo), zapisanej w irmologionie z połowy XVII wieku, czy
w śpiewie proweniencji bułgarskiej ze słowami Владычице, прими мольбы
раб Твоих (Wladyczitse, primi molby rab Twoich)24.
Tekst tego koncertu religijnego prawdopodobnie został przetłumaczony
z języka polskiego, o czym świadczyć mogą zapożyczone zeń struktury gramatyczne użyte w sposób niepoprawny dla języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Na przykład, w wyrażeniu „прими под кров Твой милости” (primi
pod krow Twoj miłosti) nie wiadomo, do czego odnosi się zaimek „Твой”. Całe
zdanie w tej formie brzmi niezręcznie i nieprecyzyjnie. W staro-cerkiewno-słowiańskim wyrażenie to powinno wyglądać następująco: „Твоей милости”
(Twojej miłosti). Forma „Твой кров милости” (Twoj krow miłosti) również będzie brzmieć nienaturalnie. W jednej z partii jednak podano zapis „под кров
Твeй милости” (pod krow Twej miłosti), co wyjaśnia znaczenie tego zwrotu,
zapożyczonego z języka polskiego.
W tym koncercie kontrast uzyskano dzięki naprzemienności refrenu
„прими наша мольбы, Дѣво Святая” (primi nasza molby, Diwo Swiataja) –
wykonywanego zawsze tutti – z epizodami solowymi25:

LMAVB-RS, F19-121: Irmologion, połowa XVII w., k. 263v–264r; Irmologion Iosifa Krejnickogo, 1677 (RNB-FR Tit. 1902, k. 121v).
25
Schemat koncertu: A B-tutti / C B-tutti / D B-tutti / E / F F1-tutti / G G1-tutti / J I-tutti.
24
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Fig. 11. Mykoła Dylecki, Сладчайшая Дѣво Марие (Sladczajsaja Diwo Marie).
RNB-FR, Tit. 932–935 (1682–1689), t. 25–36

Utwór ten można porównać z Litanią (Loretańską) Tomasza Szewerowskiego
(1650–1699), kompozytora, doktora teologii, dyrygenta chóru unickiego metropolity kijowskiego Cypriana Żochowskiego26. Jak to zostało napisane w jego neZob. Ирина В. Герасимова, Жизнь и творчество белорусского композитора Фомы
Шеверовского, w: Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії,
число 5, red. Крістіян Ганнік, о. Петро Ґаладза, Наталя Сиротинська, Андрій Ясіновський,
Юрій Ясіновський, Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
2010, s. 56–66.
26
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Fig. 12. Tomasz Szewerowski, Litania. LMAVB-RS, F22-72, k. 23r (A II), LMAVB-RS,
F22-73 (D II), k. 34v, LMAVB-RS, F19-135/1, k. 32v (B II), LMAVB-RS, F19-135/2,
k. 35v (B I). Rekonstrukcja D I i A I Igora Maciewskogo, t. 1–13
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krologu – Szewerowski był „pierwszym dyrygentem kształcenia muzycznego
w Wilnie” i „z jego nauky dyscypułów nie mało się zaciągnionych oparło na stolicy Moskiewskiej”27. Tekst Litanii Loretańskiej został przetłumaczony w środowisku unickim z języka łacińskiego na staro-cerkiewno-słowiański i był używany w nabożeństwie unickim. W Litanii Szewerowskiego, podobnie jak i koncercie
Dyleckiego, kontrast formalny uzyskano za pomocą obsady: występujące naprzemiennie modlitewne odcinki zespołowe kończą się zawsze tutti na słowach
„Христе, вонми молитвы наша” (Christe, wonmi molitwy nasza) i „моли Бога
о нас” (moli Boga o nas). Szczególnie podobny jest materiał muzyczny początku
Litanii Szewerowskiego i drugiej strofy koncertu Dyleckiego (zob. wyżej).
W twórczości Mykoły Dyleckiego można więc znaleźć utwory związane bardziej z akademickim środowiskiem kompozytorskim drugiej połowy
XVII wieku niż z prawosławną liturgią metropolii kijowskiej, a tym bardziej
patriarchatu moskiewskiego. Omawiane koncerty Dyleckiego zwykle pisane
były do tekstów pozaliturgicznych; niektóre z nich zostały być może przetłumaczone z języka polskiego lub łacińskiego. Mają charakter uniwersalny, ponieważ można je było wykonywać zarówno w środowisku prawosławnym, katolickim, jak i unickim. Ponadto prezentowane tu koncerty Dyleckiego bliskie są
dziełom przypisywanym w jego traktacie Jackowi Różyckiemu oraz utworom
Zamarewicza czy Tomasza Szewerowskiego, zarówno pod względem formy,
jak i języka muzycznego. Styl typowy dla tych kompozytorów znacznie przy
tym różni się od stylu przedstawicieli poprzedniego pokolenia kompozytorów
metropolii kijowskiej połowy XVII wieku, takich jak Eliseusz Brodowski, Fedoryn Czekołowski, Jan Kalenda, Kapliński, Mychajło Zasławski – w swojej
twórczości kompozytorzy ci stosowali zupełnie inne odwołania muzyczne.
Wybór tych samych elementów języka muzycznego dla utworów o podobnej tematyce jasno dowodzi, że Dylecki, Szewerowski i Zamarewicz przy pisaniu koncertów kierowali się podobnymi przykładami i schematami. Wzory
te mogli zapożyczać wzajemnie jeden od drugiego, jak również mogły one
pochodzić od kompozytorów związanych z kapelą polskich królów, takich
jak Marcin Mielczewski czy Jacek Różycki. Z drugiej strony, podobieństwa
Борис І. Балик, «Катафальк Чернечий» василіян XVII–XVIII ст. (Рукописна збірка
життєписів Василіян), „Analecta Ordinis S. Basilii Magni” 12 (1985), s. 277.
27
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pomiędzy koncertem przypisywanym Różyckiemu a koncertami Dyleckiego
i kompozytorów z jego kręgu mogły wynikać z faktu, że koncert Różyckiego
został przerobiony przez Dyleckiego (lub przez innego kompozytora) zgodnie
z jego własnym gustem. Niemniej jednak wszystkie przytoczone fakty i hipotezy pozwalają stwierdzić, że wymienieni twórcy ukształtowani zostali przez jedną szkołę kompozytorską, działającą najprawdopodobniej właśnie w murach
jezuickiej Akademii Wileńskiej, czego dodatkowym świadectwem jest traktat
Gramatyka muzyczna Mykoły Dyleckiego.
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The Influence of the Early Baroque Church
Concerto on the Musical Style of Nikolay Diletsky
summa ry
The focus of the paper is the Jesuit and, in a broader perspective, Catholic influence
in concertos written or revised by the early modern theorist and composer from the
Polish-Lithuanian Commonwealth, Nikolay Diletsky. Diletsky studied in Vilnius Jesuit Academy in the 1670s and, undoubtedly, he wrote many concertos there. Some
of them will be analysed in this paper: the four-voice concertos Rejoice, O Virgin and
O Sweetest Jesus as well as the three-voice O Most Bright Star. As a rule, their texts
are paraliturgical verse of popular character that determine the couplet form of the
concertos. Besides, the texts demonstrate Polonisms in the choice of words. A section of the four-voice concerto O Most Bright Star was included in Diletsky’s musical
treatise as a work by Jacek Różycki. The text of this concerto was translated into the
Old Slavonic language, probably in Vilnius by Diletsky or his colleagues. The concerto
was discovered in a three-voice version in Russian manuscripts from the end of the
seventeenth century.
Keywords: Nikolay Diletsky – Jacek Różycki – church concerto – Russian manuscripts
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Jacek Szczurowski
– źródła do biografii1

Jacek Szczurowski był bez wątpienia najszerzej znanym i najpłodniejszym
kompozytorem wśród jezuitów działających w dawnej Rzeczpospolitej.
Wprawdzie z jego bardzo obszernego dorobku do naszych czasów przetrwało
zaledwie dziewięć utworów wokalno-instrumentalnych (częściowo zdekompletowanych), lecz z prac muzykologów I połowy XX wieku, a także z dawnych
inwentarzy muzykaliów dowiadujemy się o blisko czterdziestu dziełach, które należy uznać za zaginione2. Dzięki drobiazgowej dokumentacji tworzonej
przez jezuitów biografia Szczurowskiego jest stosunkowo dobrze rozpoznana,
jednak nie wolna od luk, które dotyczą przede wszystkim jego losów przed
wstąpieniem do nowicjatu oraz po kasacie zgromadzenia. Życiorys kompozytora znajdziemy m.in. w Słowniku jezuitów muzyków i prefektów burs muzycznych Ludwika Grzebienia i Jerzego Kochanowicza z 2002 roku oraz w wydanej
w tym samym roku publikacji Jerzego Kochanowicza3. Na wymienionych praBadania nad biografią Jacka Szczurowskiego autor niniejszego tekstu przeprowadził dzięki
wsparciu grantu Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
1565–1773, finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (projekt nr 1aH 15 0461 83). Fragmenty publikowanego tu tekstu wykorzystano we wstępie do następujących wydań: Maciej Jochymczyk (red.), Jacek Szczurowski, Missa ex D, Kraków: Musica Iagellonica 2017 (Sub Sole Sarmatiae, 37); Idem (red.),
Jacek Szczurowski, Litaniae in D, Kraków: Musica Iagellonica 2017 (Sub Sole Sarmatiae, 38).
2
Więcej na temat twórczości Jacka Szczurowskiego, zob. m.in. Maciej Jochymczyk (red.), Jacek Szczurowski, Missa ex D, op. cit., s. 9–11.
3
Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz (opr.), Słownik jezuitów muzyków i prefektów burs
muzycznych, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo
WAM 2002 (Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich, 9, cz. 3), s. 214–215; Jerzy Kochanowicz, Geneza, organizacja i działalność jezuickich burs muzycznych, Kraków: Wyższa Szkoła Fi1
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cach opierają się w dużej mierze także informacje biograficzne zamieszczone w późniejszych hasłach w Encyklopedii muzycznej PWM oraz w Polskim
Słowniku Biograficznym4. Co ciekawe, wszystkie powyższe publikacje różnią
się w drobnych szczegółach dotyczących dat, miejsc pobytu i funkcji sprawowanych przez kompozytora. Niestety, po części ze względu na słownikowy
lub encyklopedyczny charakter, autorzy żadnej ze wspomnianych pozycji nie
wskazują źródeł, na których oparli przytaczane informacje, a więc ich weryfikacja jest znacznie utrudniona lub wręcz niemożliwa5.
W tej sytuacji zrodziła się potrzeba sięgnięcia do źródeł i pełnego przedstawienia zawartych w nich danych, aby udokumentować biografię kompozytora,
przynajmniej w okresie przynależności do Towarzystwa Jezusowego. Informacje szczególnie przydatne do tego celu przekazują tzw. Catalogi triennales
sporządzane co trzy lata (w pierwszej części, określanej jako Catalogus primus,
zawierające spisy osobowe), a także drukowane co roku Catalogi breves (zwyczajowo tytułowane Catalogus Personarum & Officiorum), czyli rejestry zakonników danej prowincji6. Największy zbiór tych dokumentów przechowywany
jest obecnie w Archivum Romanum Societatis Iesu, a kopie większości poloników z kolekcji ARSI, a także z innych archiwów, znajdują się w Bibliotece Akademii Ignatianum w Krakowie7. Pojedyncze Catalogi breves z czasów, kiedy
żył kompozytor zachowały się też m.in. w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie
lozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM 2002 (Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich, 7, cz. 1), s. 124.
4
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Szczurowski Jacek, w: Encyklopedia muzyczna PWM,
red. Elżbieta Dziębowska, t. 10, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2007, s. 236–237;
Maciej Jochymczyk, Szczurowski Jacek, w: Polski Słownik Biograficzny, z. 195 (t. 47/4), Warszawa – Kraków: Instytut Historii PAN, 2011, s. 505–506.
5
Wspomnieć należy również o artykule Aleksandry Wilde: Twórczość Jacka Szczurowskiego,
„Muzyka” 36/1 (1991), s. 45–66, który został oparty wyłącznie na dostępnej wówczas literaturze, a w konsekwencji powtarza wszystkie błędy wcześniejszych publikacji, sporadycznie dodając również nowe nieścisłości (m.in. dotyczące tytułów kompozycji).
6
Terminy Catalogus brevis i Catalogus triennalis, określające typ dokumentu, ze względu na
wymogi serii zostały zapisane kursywą. Właściwe tytuły cytowanych źródeł w pełnym brzmieniu podano w aneksie oraz bibliografii.
7
Autor dziękuje pracownikom Biblioteki Akademii Ignatianum za pomoc w dostępie do materiałów.
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oraz Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wypisy z powyższych dokumentów dotyczące Jacka Szczurowskiego zamieszczone
zostały w Aneksie do niniejszego tekstu.
Porównanie danych zawartych w wymienionych źródłach pokazuje, że poważne rozbieżności dotyczą już daty narodzin kompozytora. W zachowanych
katalogach jezuickich wymieniane są aż cztery różne daty urodzin Szczurowskiego: 15 sierpnia 17168, 17 sierpnia 17189, 16 sierpnia 171910 oraz 19 sierpnia
1721 roku11. W dawniejszych pracach muzykologicznych jako dzień urodzenia
kompozytora wymieniano 19 sierpnia 1721 roku12 oraz 19 sierpnia 1718 roku,
częściowo w oparciu o niedostępne obecnie dokumenty13. Po odrzuceniu dat
pojawiających się tylko jednokrotnie, które można by uznać za omyłkowe
(a błędy w cytowanych źródłach nie należą bynajmniej do rzadkości), stajemy
przed wyborem jednej z dwóch dat: 15 sierpnia 1716 i 19 sierpnia 1721 roku.
Pierwsza wymieniana jest tylko w dwóch wczesnych dokumentach (w tym
w jednym nieprecyzyjnie, bez podania dnia), zaś druga aż w kilkunastu katalogach, głównie późniejszych. Pomimo tego w najnowszych pracach autorów
zajmujących się historią Towarzystwa Jezusowego14, a za nimi również w puArchivum Romanum Societatis Iesu [dalej jako: ARSI], Pol. 26: Catalogus triennalis (1737),
s. 71; ARSI, Pol. 29: Catalogus triennalis (1746), s. 101, podaje tylko „Natus 1716 in Augusto”.
9
ARSI, Pol. 32: Catalogus triennalis (1754), s. 84.
10
ARSI, Pol. 31: Catalogus triennalis (1749), s. 271.
11
ARSI, Pol. 34: Catalogus triennalis (1761), s. 85; ARSI, Pol. 35: Catalogus triennalis (1764),
s. 33; ARSI, Pol. 36: Catalogus triennalis (1767), s. 32; ARSI, Pol. 37: Catalogus triennalis (1770),
s. 111; ARSI, Pol. 48a: Catalogi breves z lat 1763/64, 1764/65, 1766/67, 1767/68, 1768/69, 1769/70,
1770/71, 1771/72, 1772/73 i 1773/74. ARSI, Pol. 27: Catalogus triennalis (1743), s. 100, podaje
mniej precyzyjnie: „Natus 1721 in Augusto”.
12
Jan Józef Dunicz, Z badań nad muzyką polską XVIII wieku. II. Jacek Szczurowski (*1718),
„Polski Rocznik Muzykologiczny” 2 (1936), s. 123, na podstawie: Catalogus ad gubernandum
z 1761 r. (Rkp. 24 II, wówczas w Bibliotece Ossolineum we Lwowie) oraz Catalogus primus Provinciae Maioris Poloniae z 1770 r. (zob. ARSI, Pol. 37, s. 111).
13
Adolf Chybiński, Przyczynki bio- i bibljograficzne do dawnej Muzyki Polskiej. VI. Jacek
Szczurowski, „Przegląd Muzyczny” 5/11 (1929), s. 3, w oparciu o Katalog czyli spis imienny Zakonników Soc. Jesu, którzy w r. 1758 znajdowali się w Kolegiach, Rezydencjach i Misjach w Królestwie Polskiem, Rkp. 571 Biblioteki Baworowskich we Lwowie.
14
Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz (opr.), Słownik jezuitów muzyków…, op. cit., s. 214–
–215; Jerzy Kochanowicz, Geneza, organizacja i działalność…, op. cit., s. 124.
8
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blikacjach muzykologów15, jako poprawną podano datę wcześniejszą. Istotnym argumentem przemawiającym za taką decyzją był fakt, że kandydatów
na braci zakonnych przyjmowano wówczas do jezuickiego nowicjatu z reguły
w bardziej dojrzałym wieku, zwykle po 20 roku życia (w przeciwieństwie do
kandydatów na ojców, przygotowywanych do święceń kapłańskich)16. Jeśli za
właściwą uznalibyśmy późniejszą datę urodzin (19 sierpnia 1721 roku), musielibyśmy przyjąć, że Szczurowski wstąpił do nowicjatu krakowskich jezuitów
w wieku zaledwie czternastu lat, co w tym zgromadzeniu byłoby przypadkiem
bodajże bez precedensu. Wydaje się zatem bardziej prawdopodobne, że został
on przyjęty, mając lat dziewiętnaście, a w każdym razie, że taki wiek wówczas
zadeklarował. Na wcześniejszą datę urodzenia mogłyby wskazywać również:
duża ilość utworów Szczurowskiego odnotowana w inwentarzu muzykaliów
krakowskiej bursy jezuickiej z 1740 roku (co oznacza, że był on już wówczas
kompozytorem o pokaźnym dorobku)17, a także odpowiedzialne funkcje, które powierzano mu tuż po złożeniu ślubów (zob. niżej)18.
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, op. cit., s. 236; Maciej Jochymczyk, Szczurowski Jacek,
op. cit., s. 505–506.
16
Wniosek taki wypływa jednoznacznie z analizy katalogów trzyletnich prowincji polskiej.
Autor dziękuje dr. hab. Jerzemu Kochanowiczowi za tę sugestię.
17
Sub Regimine P. Martini Żurawski accesserunt, w: Liber resignationum bursae regiae musicorum Collegii Craco.[viensis] Soc.[ietatis] Iesu ad Sanctum Petrum comparatus Anno Domini 1737,
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie [dalej jako: BJ], rkps 2431, k. 64r–65v; zob. Adolf Chybiński, Z dziejów muzyki krakowskiej, „Kwartalnik Muzyczny” 2/1 (1913), s. 48–53. Marcin Żurawski
był prefektem krakowskiej bursy w roku 1739/40, a inwentarz muzykaliów sporządzono zapewne
w momencie jego rezygnacji, czyli w roku 1740; zob. Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz (opr.),
Słownik jezuitów muzyków…, op. cit., s. 255.
18
Ponieważ katalogi trzyletnie, w których figurują sprzeczne daty narodzin kompozytora,
sporządzane były na podstawie oświadczeń samych zakonników, nasuwa się pytanie, czy Szczurowski mógł zapomnieć własną datę urodzenia? Jeśli zaś świadomie podał informację nieprawdziwą, należałoby się zastanowić nad ewentualną motywacją. Nie można wykluczyć, że młodemu chłopcu wstępującemu do nowicjatu zależało na tym, by dodać sobie powagi i wieku
niezbędnego do rozpoczęcia życia zakonnego, jednak są to jedynie spekulacje. Przykład paulińskiego kompozytora, o. Amanda Ivanschiza, który profesję zakonną złożył tuż po ukończeniu szesnastego roku życia, wcześniej przechodząc przez nowicjat, a umierając w wieku zaledwie
31 lat, pozostawił po sobie ponad 80 obszernych dzieł, pokazuje, że zarówno wczesne rozpoczęcie życia konsekrowanego, jak i wczesna dojrzałość i produktywność kompozytorska nie były
15
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Do czasu odnalezienia innych źródeł, które mogłyby rzucić na tę sprawę
nowe światło, kwestia daty urodzenia kompozytora pozostanie zapewne nierozstrzygnięta. Najlepszym świadectwem byłyby w tym przypadku niewątpliwie księgi metrykalne, jednak miejsce narodzin Jacka Szczurowskiego nie jest
znane. Wiadomo jedynie, że pochodził z terenów Rusi Czerwonej, ponieważ
w rubryce „Patria” katalogów trzyletnich określany jest zwykle jako „Roxolanus”.
Tylko raz, zapewne mylnie, odnotowany został jako Prusak („Pruthenus”) i raz
jako „Minor Polonus”19. Do nowicjatu jezuitów Szczurowski wstąpił w Krakowie
14 listopada 1735 roku20. Tam też, w bursie muzycznej przy kościele Świętych
Apostołów Piotra i Pawła, pobierał nauki przez kolejne dwa lata21. Krakowska
bursa jezuicka była wówczas najprężniej działającą instytucją muzyczną w mieście. W 1737 roku liczyła 56 muzyków, w tym 24 opłacanych (salariati), 7 stażystów (respectivi) i 24 zapisanych uczniów (inscripti)22. Występowali oni nie tylko
w macierzystej świątyni, ale w ponad trzydziestu innych kościołach w Krakowie
i okolicach, a także podczas uroczystości prywatnych23.
Śluby proste (vota simplicia) kompozytor złożył prawdopodobnie 20 listopada 1737 roku w Kaliszu24, a tzw. ostatnie śluby, kończące okres formacji za-

wówczas rzadkością. Zob. Maciej Jochymczyk, Amandus Ivanschiz – His Life and Music. With
a Thematic Catalog of Works, Kraków: Musica Iagellonica 2016, s. 26–48.
19
Zob. odpowiednio Catalogi triennales z lat 1767 (ARSI, Pol. 36) oraz 1761 (ARSI, Pol. 34).
20
Datę taką podają wszystkie katalogi wzmiankowane w przypisach 8–11, za wyjątkiem
omyłkowych wpisów w Catalogus triennalis z 1754 r. (20 listopada 1735), Catalogus brevis
z 1764/65, 1766/67, 1767/68 i 1768/69 r. (14 listopada 1736).
21
Według relacji Chybińskiego nazwisko kompozytora figurowało na listach muzyków bursy
z lat 1735–1737, zob. Adolf Chybiński, Przyczynki bio- i bibljograficzne…, op. cit., s. 3.
22
Liber resignationum…, op. cit., k. 4v; por. Jerzy Kochanowicz, Geneza, organizacja i działalność…, op. cit., s. 83.
23
Jerzy Kochanowicz, Geneza, organizacja i działalność…, op. cit., s. 84.
24
ARSI, Pol. 31 i 34: Catalogi triennales z 1749 i 1761 r.; inne daty dzienne podają Catalogi
triennales z 1743 r., ARSI, Pol. 27 (24 listopada), z 1746 r., ARSI, Pol. 29 (16 listopada), z 1764 r.,
ARSI, Pol. 35 (14 listopada), z 1767 r., ARSI, Pol. 36 (14 listopada; jako miejsce złożenia ślubów
błędnie wskazano Kraków) i z 1770 r., ARSI, Pol. 37 (15 sierpnia; jako miejsce złożenia ślubów
błędnie wskazano Gdańsk). Adolf Chybiński (Przyczynki bio- i bibljograficzne…, op. cit., s. 3),
zapewne omyłkowo, wspomina bez podania źródła o przyjęciu przez kompozytora „święceń
mniejszych” 24 listopada 1737 r.
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Fig. 1. Akt ślubów zakonnych Jacka Szczurowskiego, Vota Assistentiae Germaniae,
Coadiutores temporales, 1745–1750, ARSI, Germ. 101, f. 60
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konnej – 15 sierpnia 1746 roku w Gdańsku. W zbiorach ARSI zachowało się
bardzo cenne źródło dokumentujące drugie z tych wydarzeń25, o którym nie
było dotąd wzmianki w pracach muzykologicznych26. Jest to akt ślubów spisany własnoręcznie przez Szczurowskiego w języku polskim (Fig. 1). Jego treść
jest wprawdzie konwencjonalna, jednak o wyjątkowej wartości zabytku stanowi fakt, że ukazuje on charakter pisma kompozytora, nieznany współczesnym
badaczom27.
Jako brat zakonny (coadiutor temporalis), Szczurowski mógł pełnić obowiązki zastępcy prefekta bursy muzycznej. O ile bowiem stanowisko prefekta
wiązało się z administrowaniem placówką i było często powierzane profesom
zakonnym, to właśnie rolą jego zastępcy, wybieranego zazwyczaj z grona jezuitów przed święceniami bądź braci świeckich, było nauczanie muzyki i kierowania kapelą28. Powierzano mu też wiele innych funkcji, o których wspominają zachowane catalogi breves i triennales. Na podstawie informacji zawartych
w tych źródłach możemy zrekonstruować przebieg kariery zakonnej kompozytora29. Po dwóch latach spędzonych w nowicjacie w Krakowie sprawował
on posługę kolejno: w Kaliszu, najpierw (1737–1739) jako zastępca prefekta
bursy (socius praefecti bursae musicorum), a następnie zakrystian (1739/40)
25
Datę i miejsce złożenia ostatnich ślubów potwierdzają również Catalogi triennales (począwszy od 1749 r., za wyjątkiem ARSI, Pol. 37 z 1770 r., w którym figuruje data o rok wcześniejsza) oraz Catalogi breves (z lat 1763–1774).
26
Dokument ten był dotychczas wzmiankowany jedynie w katalogu poloników przechowywanych w ARSI: Ludwik Grzebień, Marek Inglot, Robert Danieluk, Andrzej Paweł Bieś, Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego, t. 3: Germania, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM 2003, s. 154.
27
Jedyny wzmiankowany wcześniej autograf Szczurowskiego – Concerto de Deo „Domine,
non sum dignus” – pochodzący z kolekcji Aleksandra Polińskiego, a opisany m.in. w artykule Jana Józefa Dunicza (op. cit., s. 125–128), spłonął podczas II wojny światowej wraz z częścią
zbiorów Biblioteki Narodowej, zaś sam utwór zachował się jedynie w partyturowym odpisie
sporządzonym przez Adolfa Chybińskiego.
28
Jerzy Kochanowicz, Geneza, organizacja i działalność…, op. cit., s. 111–112, 118.
29
Prezentowane zestawienie zostało oparte przede wszystkim na danych podawanych przez
drukowane corocznie Catalogi breves. Informacje zawarte w katalogach trzyletnich są mniej
precyzyjne i w szczegółach sprzeczne, jednak w ogólnym zarysie potwierdzają kolejne miejsca
pobytu Szczurowskiego.
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i furtian (1740/41); w Krośnie (1741/42) jako zakrystian, furtian (aedituus, janitor) i prawdopodobnie również zastępca prefekta bursy30; w Gdańsku
(1742–1746) jako zakrystian, a w ostatnim roku także nadzorca spiżarni (credentiarius); w Toruniu (1746/47) jako zakrystian, w Krakowie (1747/48) jako
kierujący bursą (attendit Bursae), a następnie ponownie jako zakrystian w Toruniu (1748/49) i w Gdańsku (1749–1751)31. W okresie od jesieni 1751 do
jesieni 1752 roku kompozytor przebywał w Piotrkowie jako asystent prokuratora do spraw spornych przy tamtejszym trybunale lub/i jako zakrystian w Kaliszu32. Następnie Szczurowski pełnił funkcję zastępcy prefekta bursy w Krakowie (1752–1754) i w Jarosławiu (1754–1756)33, infirmarza w Jarosławiu
(1756/57)34, zakrystiana przy krakowskim kościele św. Barbary (1757–1759)35,
zastępcy prefekta bursy, zakrystiana i fryzjera w Gdańsku (1759/60), a być
może także zakrystiana i fryzjera w Grudziądzu (1760/61)36. W 1761 roku został raz jeszcze na kilka lat skierowany do Kalisza, gdzie odnotowany był jako
zastępca prefekta bursy (1761–1765), nadzorca spiżarni (1761–1767) i custos
munditiae, czyli pilnujący porządku w kolegium (1766/67); następnie pracował
O ostatniej z funkcji nie wspomina Catalogus brevis z roku 1741/42 (ARSI, Pol. 46,
k. 267r), jednak wymieniają ją zgodnie Catalogi triennales.
31
ARSI, Pol. 46: Catalogi breves z lat 1735–1751, k. 186r, 200r, 212r, 222r, 232r, 240r,
254v, 267r, 284r, 298r, 308r, 328r, 337v, 353r, 365v, 375v (numeracja wg foliacji ciągłej
u dołu kart).
32
ARSI, Pol. 46: Catalogus brevis (1751/52), k. 392v, wymienia Szczurowskiego wśród
braci skierowanych do służby w Piotrkowie, informacji tej nie potwierdzają jednak Catalogi triennales z lat 1754 (ARSI, Pol. 32, s. 84), 1761 (ARSI, Pol. 34, s. 85), 1764 (ARSI, Pol. 35,
s. 33) i 1767 (ARSI, Pol. 36, s. 32), które wskazują, że w tym okresie Szczurowski prawdopodobnie sprawował posługę zakrystiana w Kaliszu.
33
ARSI, Pol. 46: Catalogi breves (1752–1755), k. 404v, 421r i 436v; ARSI, Pol. 47: Catalogus brevis (1755/56), szp. XXIII. Według katalogów trzyletnich Szczurowski był socjuszem prefekta bursy przy kolegium NMP w Jarosławiu do końca swojego pobytu w tym mieście, a więc
do roku 1757.
34
ARSI, Pol. 47a: Catalogus brevis (1756/57), s. 9.
35
ARSI, Pol. 48: Catalogi breves (1757/58, 1758/59), s. 3.
36
BJ St. Dr. 6752 I czasop.: Catalogi breves 1759/60, s. 19 oraz 1760/61, s. 22, zob. http://jbc.
bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/331548 [dostęp: 15.12.2017]. O pobycie w Grudziądzu nie wspominają Catalogi triennales z lat 1761 (ARSI, Pol. 34, s. 85), 1764 (ARSI, Pol. 35, s. 33) oraz 1767
(ARSI, Pol. 36, s. 32), wg których kompozytor znajdował się wówczas nadal w Gdańsku.
30
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w Poznaniu jako furtian (1767–1771), kierujący chórem (1768–1771) i cus
tos munditiae (1769–1771)37. Niemal w całym okresie od 1737 do 1767 roku
(z wyjątkiem lat 1741/42 i 1751/52) wymieniany jest w drukowanych corocznie katalogach także jako socius exeuntium, czyli osoba towarzysząca współbraciom wychodzącym z klasztoru (dla przyzwoitości dbano, by zakonnicy nie
opuszczali domu w pojedynkę). Ostatnie lata przed kasatą zakonu Szczurowski spędził w Wałczu (1771–1774)38. Była to wówczas niewielka rezydencja,
w której obok 6–7 ojców był on jedynym bratem, dlatego jego zadania określano bardzo szeroko (ad usus).
Data i miejsce śmierci kompozytora, a także jego losy po kasacie zakonu jezuitów nie są znane. W Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa
Jezusowego w Krakowie znajduje się pochodząca z Wałcza księga zawierająca
różne zapiski dotyczące tamtejszej świątyni jezuickiej, między innymi rubrykę
Sepultura nostrorum in templo nostro et alibi, w której notowano daty śmierci
i miejsca pochówku mieszkańców wałeckiej rezydencji w latach 1622–177839.
Na liście tej nie znajdujemy nazwiska Szczurowskiego, co oznacza, że jeśli po
kasacie zakonu pozostał w Wałczu, nie zmarł przed 1778 rokiem40.

ARSI, Pol. 48 oraz BJ St. Dr. 6752 I czasop.: Catalogi breves (1761–1771). Kopie katalogów brakujących w zbiorach ARSI znajdują się w Bibliotece Akademii Ignatianum w Krakowie.
38
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVIII 4098 III: Catalogus brevis (1771/72), s. 16; BJ St. Dr. 6752 I czasop.: Catalogi breves (1772–1774), odpowiednio s. 16 i 12.
39
Liber consuetudinum, benefactorum, rationum templi Residentiae Valcensis Societatis Jesu,
Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, sygn. 3160,
s. 309–311.
40
W 1772 roku, w wyniku pierwszego rozbioru Polski, Wałcz znalazł się pod panowaniem
pruskim. Ponieważ król Fryderyk II początkowo zabronił ogłaszania kasaty na terenie swojego
państwa, jezuici w Prusach kontynuowali dawną działalność aż do roku 1780. Zob. Andrzej Paweł Bieś, Periodyzacja obecności Towarzystwa Jezusowego na ziemiach polskich. Struktury organizacyjne oraz edukacyjno-oświatowe i pastoralne formy aktywności. Część 1, „Studia Paedagogica Ignatiana” 17 (2014), s. 77.
37
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Nomen
Tempus
Patria
Aetas
Vires
Cognomen
Societatis
Hyacinthus Roxolanus Natus 1716 Bonae Ingressus Soc[ieSzczurowski
15 Augusti
tatem] 1735
14 Novemb[ris]

Scit legere et scribere. Callet linguam Latinam,
Polonica(m) &
artem musicam.

Studia Linguae

Ministeria, quae
& ubi exercuit

Gradus
Societatis
Coadiutor
temporalis
Novitus Anni 2di.

Catalogus 1mus Provinciae Polonae Societatis Jesu a Junio 1734 ad 16 Junii 1737
s. 71, f. 45r: Catalogus 1mus Domus Probationis Cracovien(sis) Soc[ietatis] JE[SU] 1737. 16 Junii., nr 65

Pol. 26

Catalogi triennales
Archivum Romanum Societatis Iesu

Wykaz skrótów stosowanych w źródłach: Aedit. – aedituus, an. – anno/annis, att. – attendit, Bur./Burs. –
bursae, Cred. – credentiarius, Cust. Mund. – custos munditiae, ex./exe./exeunt. – exeuntium, Ian./Jan. – janitor, Infir. – infirmarius, Mus. – musicorum, P. – patris, Praef. – praefecti, Proc. Caus. – procurator causarum, Soc. – socius, Tons. – tonsor

W wypisach z katalogów trzyletnich kolejne funkcje sprawowane przez kompozytora rozdzielono za pomocą kropek, nawet jeśli brakowało ich w źródle, poza tym zachowano pisownię oryginalną. Abrewiatury
zaznaczone w źródle rozwinięto w nawiasach okrągłych, zaś brakujące litery uzupełniono w nawiasach kwadratowych. W miarę możliwości podano zarówno oryginalną paginację, jak i foliację nadaną współcześnie
w zbiorach ARSI.

Aneks
Wypisy z katalogów breves i triennales dotyczące Jacka Szczurowskiego
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Bonum

Bonum

Sufficiens

Prudentia

Experientia Rerum
Mediocris

Profectus
in literis

Complexio
naturalis
Sangvineo melancholica

Talentum ad ministeria
Societatis obeunda
Ad officia Dispensatoris loci, aeditui,
Praefecti chori

Nomen
Tempus
Patria
Aetas
Vires
Cognomen
Societatis
Hyacinthus Roxolanus Natus 1721 Bonae Ingressus SocietaSzczurowin Augusto
tem 1735.
ski
14. Novembris.
Vota simplicia
emisit 1737
24 Novembris

Ministeria, quae,
Gradus
& ubi exercuit
Societatis
Fuit Calissii socius Coadiutor
Callet artem
Praefecti Bursae
Musicam
Temporalis non
Scit legere & scri- Musicorum
formatus
annis 2. Ibidem
bere. callet Linguam Polonicam, aedituus annis 2.
Latinam intelligit. Crosnae Socius
Praefecti Bursae
Musicorum
anno 1. Nunc
Gedani aedituus
anno 1mo.
Studia linguae

Catalogus 1mus Provinciae Polonae Societatis Jesu 16 Junii 1743
s. 100, f. 59v: Catalogus Primus Collegii Gedanensis Societatis JESU anno 1743, nr 23

Pol. 27

Iudicium

Ingenium

Catalogus 2dus Provinciae Polonae Societatis Jesu a Junio 1734 ad Junium 1737
s. 71, f. 173r: Catalogus 2dus Domus Probationis Cracovien(sis) Societ[a]t(is) JESU Anno 1737 16 Junii, nr 65
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Sufficiens Parva

Experientia Rerum
Parva

Profectus
in literis
phlegmatico cholericus

Complexio naturalis

234

Callet Linguam
Polonicam & Latinam scit Legere
& Scribere. Callet
artem musicam

Studia linguae

Bonum

Bonum

Bona

Ingenium Iudicium Prudentia

Experientia Rerum
Bona

Profectus
in literis

Talentum ad ministeria
Societatis obeunda
Melancholico cholerica Ad munus Aeditu[u]s emptoris

Ministeria quae
& ubi exercuit
Fuit Calissii aedituus an. 2. Ibidem
socius P. Praefecti
Bursae an. 2.
Crosnae Socius
P. Praefecti Bursae
an. 1. Gedani nunc
aedituus An. 4.

Complexio naturalis

s. 100, f. 215: Catalogus 2dus Collegii Gedanensis Societatis JESU 1746, nr 26

Nomen
Patria
Aetas
Vires Tempus Societatis
Cognomen
Roxola- Natus 1716 Bonae Ingressus SocietaHiacynthus
nus
in Augusto
tem 1735
Szczurow14 (Novem)bris
ski
vota simplicia emisit Calissii 1737
16 (Novem)bris

Gradus
Societatis
Coadjutor
Temporalis
non formatus

Talentum ad ministeria
Societatis obeunda
Ad aliqua officia FF coadjutorum

Catalogus 1mus Provinciae Polonae Societatis JESU a Junio Anni 1743 ad 13tiam Junij 1746ti
s. 101: Catalogus 1mus Collegii Gedanensis Societatis JESU 1746, nr 26

Pol. 29

Sufficiens

Ingenium Iudicium Prudentia

Catalogus 2dus Provinciae Polonae Societatis Jesu 16 Junii 1743
s. 100, f. 51v: Catalogus Secundus Collegii Gedanensis Societatis JESU anno 1743, nr 23

Pol. 28

Maciej Jochymczyk

Aetas
Natus
1719
16 Augusti

Patria
Roxolan(us)

Tempus Societatis

Bonae Ingressus Societatem 1735
14 Novembris
vota simplicia
emisit 1737
20 Novembris
Calissii

Vires
Callet linguam
Polonicam
Latinam
Scit legere
scribere et Musicam ex arte

Studia linguae

235

Simplex

Leve

exigua

Ingenium Iudicium Prudentia

Ministeria quae et
ubi exercuit
Fuit Calissii socius
P. Praef. Bursae
an. 2. Ibidem aedituus an. 2. Crosnae
Socius P. Praefecti
Bursae an. 1. Gedani aedituus an. 4.
Torunii aedituus
an: 1. Cracoviae
ad S. Petrum Socius exeuntium an:
1. Nunc Torunii
aedituus anno 1mo.

Gradus
Societatis
Coadiutor
Temporalis
formatus
Gedani 15.
Augusti 1746

Experien- Profectus
Talentum ad ministeria
Complexio naturalis
tia Rerum in literis
Societatis obeunda
Nulla
Sangvineo cholericus Ad officium sacellarii, Credentiarii, Socii
exeuntium

s. 271, f. 304v: Catalogus 2dus Collegii Torunensis S.J. Anno 1749, nr 21

Nomen
Cognomen
Hyacinthus
Szczurowski

Catalogus Primus Personarum Provinciae Polonae Societatis JESU Anno D(omi)ni 1749
s. 271, f. 156v: Catalogus 1mus Collegii Torunensis Societatis JESU 1749, nr 21

Pol. 31
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Ministeria quae & ubi
exercuit
Callet linguam Obiit munus socii
Polonicam
P. Praefecti Bursae
scit legere scri- Calissii Annis 2. Ibibere
dem munus aeditui
Annis 3. Crosnae munus Socii P. Praefecti
Bursae anni 1. Gedani
munus aeditui annis 6.
Torunii annis 2. Nunc
Cracoviae munus Socii P. Praefecti Bursae
Anno 2do
Studia linguae

1

Sedatum

Complexio
naturalis
Sangvineo-cholerica

W źródle omyłkowo zamieniono treść rubryk Vires i Tempus Societatis.

Bonum

Ingenium Iudicium Prudentia

ExperienProfectus in
tia Rerum
literis
Mediocris Nulla
Deincept
constabit

Gradus Societatis
Coadiutor
Temporalis
formatus
1746
15 Augusti

Talentum ad ministeria
Societatis obeunda
Successu temporis patebit

f. 103r: Catalogus 2dus Domus Probationis Cracoviensis Societatis JESU Anno 1754, nr 47

Nomen
Tempus SociePatria
Aetas
Vires
Cognomen
tatis
Hyacinthus Roxolanus Natus 1718 Robusta1 Ingressus Societatem 1735
Szczurowski
17 Augusti
20 (Novem)bris

Catalogus 1mus Provinciae Polonae Soc[ietatis] JESU 1754
s. 84, f. 246v: Catalogus 1mus Collegii Cracoviensis Societatis Jesu Anno 1754, nr 47

Pol. 321
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Minor
Polon(us)

Patria

Vires

Tempus Societatis
Bonae Ingress[us]
Natus
1721
Societate(m)
19
1735 14 (NoAug[usti]
vem)br[is]
Emisit vota
simplicia Calissii 1737 20
(Novem)br[is]
Aetas

Studia
linguae
Callet lingua(m) Polonicam
Scit artem
Musicam

sufficiens

Bonum

Pertinax

Prudentia

Ingenium Iudicium

Experientia
Rerum
sufficiens

Profectus
in literis

Melancholico choleric(us)

Complexio naturalis

Gradus
Societatis
Coadiutor
Temporalis
formatus
Gedani 1746
15 Aug[usti]

Talentum ad ministeria
Societatis obeunda
Valetudinarius

Ministeria quae
& ubi exercuit
Egit Sociu(s) Praefecti Bursae Musicor(um) Calissii
an: 2. Ibidem aeditu(us)
an: 2. Crosnae socius Bursae
Musicoru(m) Praefecti an:
1. Gedani an: 4 aedituus,
Torunii 1. Cracoviae Socius
Praef. Bursae musicor(um)
an: 1. Torunii aedituus
an: 1. Gedani an: 2. Calissii 1.
Cracoviae Soci(us) Praef: Bursae musicor(um) an: 2. Jaroslaviae 3. Cracoviae aedituus
an: 2. Gedani 2.

s. 85, f. 131r: Catalogus 2dus Collegii Gedanensis Societatis JESU An: 1761, nr 27

Nomen
Cognomen
Hyacinth(us)
Szczurowski

Catalogus Primus Provinciae Poloniae Majoris Societatis JESU Anni 1761
s. 85, f. 51r: Catalogus 1mus Collegii Gedanensis Societatis JESU Anno 1761 31 Julii, nr 27

Pol. 34
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Nomen
Patria
Aetas
Cognomen
Hyacinthus Roxola- Natus
Szczurowski nus
1721
19 Augusti

Tempus
Societatis
Mediocres Ingress(us)
Cracovia 1735
14 (Novem)bris
vota simplicia
emisit 1737
14 Novembris
Calissii
Vires

Studia
linguae
Callet linguam Polonicam, scit
legere
scribere

Ministeria quae & ubi
exercuit
Fuit Calissii Socius P. Prae
fecti Bursae Musicorum
an: 2. Ibidem aedituus
an: 2. Crosnae socius Prae
fecti Bursae an: 1. Gedani
aedituus an: 4 mens. 6. Torunii aedituus an: 1. Cracoviae ad S. Petrum Socius
Praef: Bursae an: 1. Torunii
aedit: an: 1. Gedani aedit:
an: 2. Calissii aedit: an:
1. Cracoviae Soc: Praef: Bursae: an: 2. Jaroslaviae Soc:
Praef: Burs: an: 3. Cracoviae
ad S. Barbaram aedituus
an: 2. Gedani aedit(uus)
an: 1 men. 5 [lub 6]. Nunc
Calissii Soc: Praef: Bursae et
credentiari(us) an: 3tio

Catalogus 1mus Provinciae Majoris Poloniae Soc: JESU 1764 31 Julii
s. 33, f. 22v: Catalogus 1mus Calissensis Collegii Societ(a)tis JESU 1764 31 Julii, nr 62

Pol. 35

Gradus
Societatis
Coadiutor
Temporalis
formatus 1746
15 Augusti
Gedani
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Talentum ad ministeria
Societatis obeunda
Ad officium Credentiarii socii,
Praefecti musicorum

Nomen
Cognomen
Hyacinthus
Szczurowski
Pruthenus

Patria

Vires

Natus Medi1721
ocres
19 Augusti

Aetas

Tempus
Societatis
Ingress(us)
Societ(a)te(m) Cracoviae 1735
14 Novembris.
Emisit vota
simplicia
1737
14 Novembris
Cracoviae

Studia
linguae
Callet
linguam
Polonicam
et Latinam
ex parte.
Scit legere
et scribere

Gradus
Societatis
Soc: P. Praefecti Bursae Calissii an. Coadiutor
2. Ibide(m) aedituus an: 2. Crosnae Temporalis
Formatus
Soc: P: Praefecti Bursae a(nn)o 1.
1746
Gedani aedituus an: 4. Torunii
aedituus a(nn)o 1. Cracoviae Soc: 15 Augusti
P. Praefecti Bursae a(nn)o 1. Toru- Gedani
nii aedituus a(nn)o 1. Gedani aedituus an: 2. Calissii aedituus
a(nn)o 1. Cracoviae Soci(us)
P. Praefecti Bursae an: 2. Jaroslaviae ad B.V.M. Soc: P. Praef: Bursae
an: 3. Cracoviae ad S. Barbaram
aedituus an: 2. Gedani aedituus
an: 2. Nunc Calissii Credentiarius
a(nn)o 6to
Ministeria quae & ubi exercuit

Catalogus 1mus […] Provinciae Majoris Poloniae Anno 1767
s. 32, f. 22r: Catalogus 1mus Collegii Calissiensis Soc[ietatis] Jesu 1767 31 Julii, nr 50

Pol. 36

Bonum

Ingenium Iudicium Prudentia

Experientia Profectus
Complexio
Rerum
in literis
naturalis
Mediocre Exigua [?] Exigua [?]
cholerica

f. 104v: Catalogus 2dus Collegii Calissensis Societatis JESU 1764. 31 Julii
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Experientia Rerum
Mediocris

Profectus
in literis

Nomen
Cognomen
Hyacinthus
Szczurowski
Aetas
Natus
1721
19 Augusti

Patria

Roxolanus

Tempus
Societatis

Medio- Ingressus
cres
Societ[a]tem
Cracovia
1735 14 Novembris.
Vota simplicia emisit
Gedani 1737
15 Augusti

Vires
Scit Artem
Musicam
Callet Linguam Polonicam et
Latinam

Studia
linguae

Egit Socium Bursae Musicor(um) Calissii. annis 2. Ibidem Aedituum. annis 2.
Crosnae Socium Bursae Musicorum.
an: 1. Gedani aedituum. an: 4. Thorunii
aedituum anno 1. Cracoviae ad S. Petrum Socium Bursae Musicor(um) an:
1. Thorunii aedituum. an: 1. Gedani
aedituum. annis 2. Calissii. anno 1. Cracoviae Socium Bursae Music: an: 2. Jaroslaviae. an: 3. Cracoviae ad S. Barbaram, aedituum. an: 2. Gedani aedituum.
an: 2. Calissii Credentiarium an: 6. Nunc
est Posnaniae Janitor et Socius Bursae
Musicorum. anno 3tio

Ministeria quae et ubi exercuit

Coadjutor
Temporalis
Formatus
Gedani 1745
15 Augusti

Gradus Societatis

Talentum ad ministeria
Societatis obeunda
Sanguineo Cholericus Ad officium Credentiarii, Janitoris
Complexio naturalis

[Catalogus triennalis Poloniae Maioris Anno 1770]
s. 111, f. 63r: Catalogus 1mus Collegii Posnaniensis Societatis JESU. Anno 1770. 31. Julii, nr 84

Pol. 37

Sufficiens

Sufficiens

Rectum

Prudentia

Ingenium Iudicium

f. 105r: Catalogus 2dus Collegii Calissiensis Soc: Jesu 1767, nr 50

Maciej Jochymczyk
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Mediocre

Mediocris

Experientia Rerum
Parva

Profectus in
literis

241

Coadjutores
Coadjutores
Coadjutores

Collegium Calissiense
Collegium Crosnense
Col[l]egium Gedanense

Pełne tytuły katalogów podano w wykazie źródeł.

VIII

1742/43 267r

2

IV
VII

1740/41 240r

1741/42 254v

Coadjutores

Collegium Calissiense

IV

1739/40 232r

Coadjutores

Collegium Calissiense

IV

1738/39 222r

Coadjutores

Collegium Calissiense

IV

1737/38 212r

Novitii Coadjutores Anni 2di

Domus Probationis [Cracoviae]

VIII

grupa
Novitii Coadjutores Anni 1mi

miejsce pobytu
Domus Probationis [Cracoviae]

1736/37 200r

szpalta
VIII

rok

foliacja
ARSI
1735/36 186r

Pol. 46

–

–

funkcje

Talentum ad ministeria
Societatis obeunda
Ad officium Janitoris, Prae
fecti Refectori

Aedit. Soc. exe.

Aedit, Ian

Jan. Soc. exe.

Aedit. Soc. exe.

Soc. P. Praef. Burs. & ex.

Soc. P. Praef. Chori & exeunt.

Complexio naturalis
Sanguinea

Catalogi breves2 (w układzie chronologicznym)
Archivum Romanum Societatis Iesu

Sufficiens

Ingenium Iudicium Prudentia

f. 141r: Catalogus 2dus Collegii Posnaniensis Anno 1770 31 Julii, nr 84
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VII
XXV
X
XI
XXII
VII
VII
XXIV

1747/48 337v

1748/49 353r

1749/50 365v

1750/51 375v

1751/52 392v

1752/53 404v

1753/54 421r

1754/55 436v

foliacja
ARSI
1755/56 7v

rok
XXIII

szpalta

XXV

1746/47 328r

Pol. 47

IX
IX

1744/45 298r

1745/46 308r

szpalta

foliacja
ARSI
1743/44 284r

rok

grupa

Collegium Jaroslaviense ad B.V.M. Coadjutores

miejsce pobytu

Collegium Jaroslaviense ad B.V.M. Coadjutores

Coadjutores

Coadjutores

Collegium Gedanense

Collegium Cracoviense

Coadjutores

Collegium Gedanense
Coadjutores

Coadjutores

Collegium Torunense

Coadjutores

Coadjutores

Collegium Cracoviense

Collegium Petricoviense

Coadjutores

Collegium Torunense

Collegium Cracoviense

Coadjutores
Coadjutores

Collegium Gedanense
Collegium Gedanense

Coadjutores

grupa

Collegium Gedanense

miejsce pobytu

Soc. P. Praef. Burs. & Ex.

funkcje

ad usus. Soc. P. Praef. Burs. Soc. Ex.

Soc. P. Praef. Bur. Soc Ex.

Soc. P. Praef. Bur. et Ex

Soc. P. Proc. Caus.

Aedit. Soc. ex.

Aedit. Soc. ex.

aedit. Soc. ex.

Soc. ex. att. Bursae

Aedit. Soc. Ex.

Adit. Cred. Soc. ex.

Aedit. Soc. ex.

aedit. Soc. ex.

funkcje

Maciej Jochymczyk

grupa

243

19

miejsce pobytu
Collegium Gedani

Coadjutores

funkcje

3
Egzemplarze katalogów z lat 1756–1763, 1764/65 i 1773/74 znajdujące się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (sygn. BJ St.
Dr. 6752 I czasop.) są dostępne online http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/331548, identyfikator dokumentu cyfrowego:
NDIGSTDR015129 [dostęp: 16.12.2017].

strona

rok

1759/60

BJSt. Dr. 6752 I czasop.

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Aedit. Soc. Exe.

Aedit. Soc. Exeun.

funkcje

Aedit. Soc. Praef. Burs. Mus. & Exe. Tons.

Coadjutores

Domus Professa Cracoviensis [ad S. Barbaram]

3

1758/59 43r

grupa

Coadjutores

Domus Professa [Cracoviensis, ad S. Barbaram]

3

rok

funkcje
Infir. Soc. exeunt.

grupa

Collegium Jaroslaviense ad B.V.M. Coadjutores

miejsce pobytu

miejsce pobytu

9

strona

strona

foliacja
ARSI
–

foliacja
ARSI
1757/58 22r

Pol. 483

1756/57

rok

Pol. 47a (kserokopia / photocopy)
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1761/62 91v

strona
22

244

strona
11

miejsce pobytu
Collegium Calissii

strona
6

miejsce pobytu
Collegium Calissii

grupa
Coadjutores

funkcje
Cred. Soc. P. Praef. Burs. & Ex.

w indeksie – Ortus: 1721. 19. Aug[usti]; ingressus: 1735. 14. Nov[embris]; Gradus: 1746. 15. Aug[usti]

rok
1763/64

5747 III

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
(kopia w Bibliotece Akademii Ignatianum w Krakowie, Fot. 144)

rok
1762/63

BJ St. Dr. 6752 I czasop.

Cred: Soc: Praef: Burs: Mus: & Exe.

Aedit. Tons. Soc. Exe.

funkcje

funkcje
Cred: Soc: Praef: Burs: & exeun:

Coadjutores

Collegium Calissii

grupa
Coadjutores

Coadjutores

grupa

Collegium Graudenti

miejsce pobytu

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

rok

foliacja
ARSI
1760/61 73v

Pol. 48

Archivum Romanum Societatis Iesu

Maciej Jochymczyk

4

strona
Collegium Calissii

miejsce pobytu
Coadjutores

grupa
Soc. P. Praef. Burs. & ex.

funkcje

245

szpalta
miejsce pobytu
6
Collegium Calissii

6

strona

Collegium Calissiense

miejsce pobytu

grupa

funkcje

funkcje

Cred. cust. mund. Soc. ex.

Cred: Soc: Ex:

Coadjutores

grupa
Coadjutores

w indeksie (f. 148r) – Ortus: 1721 19 Aug[usti]; Ingressus: 1736 14 Nov[embris]; Gradus: 1746 15 Aug[usti]

rok

foliacja
ARSI
1766/67 132r

Pol. 48

Archivum Romanum Societatis Iesu

rok
1765/66

XVIII 3421 III

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
(kopia w Bibliotece Akademii Ignatianum w Krakowie, Fot. 144)

w indeksie (f. 127r) – Ortus: 1721 19 Aug[usti]; Ingressus: 1736 14 Nov[embris]; Gradus: 1746 15 Aug[usti]

rok

foliacja
ARSI
1764/65 114v

Pol. 48

Archivum Romanum Societatis Iesu
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strona

miejsce pobytu
Collegium Posnaniense

grupa
Coadjutores

Jan:

246

17

strona
Collegium Posnaniense

miejsce pobytu

Coadjutores

grupa

14

1769/70

Collegium Posnaniense

miejsce pobytu

Coadjutores

grupa

Jan. att. Chor. Cust. Mund.

w indeksie – Ortus: 1721 19 Aug[usti]; Ingressus: 1735 14 Nov[embris]; Gradus: 1746 15 Aug[usti]

strona

rok

XVIII 4777 III
funkcje

Jan. att. choro.

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
(kopie w Bibliotece Akademii Ignatianum w Krakowie, Fot. 145)

w indeksie (f. 165v) – Ortus: 1721 19 Aug[usti]; Ingressus: 1736 14 Nov[embris]

foliacja
ARSI
1768/69 158r

rok

Pol. 48

Archivum Romanum Societatis Iesu

funkcje

funkcje

w indeksie – Ortus: 1721 19 Aug[usti]; Ingressus: 1736 14 Nov[embris]; Gradus: 1746 15 Aug[usti]

1767/68 16

rok

XVIII 3596 III

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
(kopia w Bibliotece Akademii Ignatianum w Krakowie, Fot. 144)

Maciej Jochymczyk

14

1770/71

Collegium Posnaniense

miejsce pobytu
Coadjutores

grupa
Jan. att. chor. Cust. Mund.

funkcje

16

1771/72

Sesidentia [sic] Valcensis

miejsce pobytu
–

grupa
ad usus

funkcje

247

16

1772/73

Residentia Valcensis

miejsce pobytu
–

grupa
ad usus

funkcje

12

1773/74

Residentia Valcensis

miejsce pobytu

–

grupa
ad usus

funkcje

w indeksie – Ortus: 1721 19 Aug[usti]; Ingressus: 1735 14 Nov[embris]; Gradus: 1746 15 Aug[usti]

szpalta

rok

BJ St. Dr. 6752 I czasop.

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

w indeksie – Ortus: 1721 19 Aug[usti]; Ingressus: 1735 14 Nov[embris]; Gradus: 1746 15 Aug[usti]

szpalta

rok

XVIII 4358 II

w indeksie – Ortus: 1721 19 Aug[usti]; Ingressus: 1735 14 Nov[embris]; Gradus: 1746 15 Aug[usti]

strona

rok

XVIII 4098 III (mikrofilm w ARSI, Pol. 48b)

w indeksie – Ortus: 1721 19 Aug[usti]; Ingressus: 1735 14 Nov[embris]; Gradus: 1746 15 Aug[usti]

strona

rok

XVIII 3763 III
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Bibliografia
Źródła rękopiśmienne
Archivum Romanum Societatis Iesu, Rzym (ARSI)
Germ. 101: Vota Assistentiae Germaniae
Catalogi triennales
Pol. 26 (1737): Catalogus 1mus Provinciae Polonae Societatis Jesu a Junio 1734
ad 16 Junii 1737
Pol. 27 (1743): Catalogus 1mus Provinciae Polonae Societatis Jesu 16 Junii 1743
Pol. 29 (1746): Catalogus 1mus Provinciae Polonae Societatis JESU a Junio
Anni 1743 ad 13tiam Junij 1746ti
Pol. 31 (1749): Catalogus Primus Personarum Provinciae Polonae Societatis
JESU Anno D(omi)ni 1749
Pol. 32 (1754): Catalogus 1mus Provinciae Polonae Soc: JESU 1754
Pol. 34 (1761): Catalogus Primus Provinciae Poloniae Majoris Societatis JESU
Anni 1761
Pol. 35 (1764): Catalogus 1mus Provinciae Majoris Poloniae Soc: JESU 1764
31 Julii
Pol. 36 (1767): Catalogus 1mus […] Provinciae Majoris Poloniae Anno 1767
Pol. 37 (1770): [Catalogus triennalis Poloniae Maioris Anno 1770]

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie (BJ)
Rkps 2431: Liber resignationum bursae regiae musicorum Collegii Craco.[viensis] Soc.[ietatis] Iesu ad Sanctum Petrum comparatus Anno Domini 1737

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego
w Krakowie
Sygn. 3160: Liber consuetudinum, benefactorum, rationum templi Residentiae
Valcensis Societatis Jesu
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Starodruki
Archivum Romanum Societatis Iesu, Rzym (ARSI)
Catalogi breves
Pol. 46:
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1735. in Annum 1736.
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1736. in Annum 1737.
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1737. in Annum 1738.
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1738. in Annum 1739.
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1739. in Annum 1740.
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1740, in Annum 1741.
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1741. in Annum 1742.
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1742, in Annum 1743.
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1743. in Annum 1744.
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1744. in Annum 1745.
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1745. in Annum 1746.
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1746. in Annum 1747.
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1747. in Annum 1748.
Catalogus Personarum & Officiorum
Ex Anno 1748. in Annum 1749.
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Provinciae Polonae Societatis Jesu
Provinciae Polonae Societatis Jesu.
Provinciae Polonae Societatis Jesu.
Provinciae Polonae Societatis Jesu.
Provinciae Polonae Societatis Jesu.
Provinciae Polonae Societatis Jesu
Provinciae Polonae Societatis Jesu.
Provinciae Polonae Societatis Jesu.
Provinciae Polonae Societatis Jesu.
Provinciae Polonae Societatis Jesu.
Provinciae Polonae Societatis Jesu.
Provinciae Polonae Societatis Jesu,
Provinciae Polonae Societatis Jesu,
Provinciae Polonae Societatis Jesu,
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Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Polonae Societatis Jesu,
Ex Anno 1749. in Annum 1750.
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Polonae Societatis Jesu,
Ex Anno 1750. in Annum 1751.
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Polonae Societatis Jesu,
Ex Anno 1751. in Annum 1752.
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Polonae Societatis Jesu.
Ex Anno 1752. in Annum 1753.
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Polonae Societatis Jesu
Ex Anno 1753. in Annum 1754.
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Polonae Societatis Jesu.
Ex Anno 1754. in Annum 1755.
Pol. 47:
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Polonae Societatis Jesu.
Ex Anno 1755. In Annum 1756.
Pol. 47a (kserokopia / photocopy):
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Minoris Poloniae Societatis
Jesu. Ex Anno MDCCLVI. In Annum MDCCLVII.
Pol. 48:
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Majoris Poloniae Societatis
Jesu, Ex Anno MDCCLVII. In Annum MDCCLVIII.
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Majoris Poloniae Societatis
Jesu. Ex Anno MDCCLVIII. In Annum MDCCLIX.
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Poloniae Majoris Societatis
Jesu. Ex Anno MDCCLX. In Annum MDCCLXI.
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Poloniae Majoris Societatis
Jesu Ex Anno MDCCLXI. In Annum MDCCLXII.
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Poloniae Majoris, Societatis
Jesu Ex Anno Domini MDCCLXIV. In Annum Domini MDCCLXV.
Catalogus Personarum Et Officiorum Provinciae Poloniae Majoris Societatis
Jesu. Ex Anno Domini MDCCLXVI. In Annum Domini MDCCLXVII.
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Poloniae Majoris Societatis
Jesu. Ex Anno Domini 1768. In Annum Domini 1769.
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Biblioteka Jagiellońska w Krakowie (BJ)
Catalogi breves
BJ St. Dr. 6752 I czasop.:
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Majoris Poloniae Societatis
Jesu. Ex Anno MDCCLIX. In Annum MDCCLX.
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Poloniae Majoris Societatis
Jesu. Ex Anno MDCCLX. In Annum MDCCLXI.
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Poloniae Majoris Societatis
Jesu. Ex Anno Domini MDCCLXII. In Annum Domini MDCCLXIII.
Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Poloniae Majoris Societatis
Jesu. Ex Anno MDCCLXXIII. In Annum MDCCLXXIV.

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
(kopie / photocopies: Biblioteka Akademii Ignatianum w Krakowie, Fot. 144,
Fot. 145)
Catalogi breves
5747 III: Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Poloniae Majoris, Societatis Jesu, Ex Anno Domini MDCCLXIII. In Annum Domini MDCCLXIV.
XVIII 3421 III: Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Poloniae
Majoris. Societatis Jesu. Ex Anno Domini. MDCCLXV. In Annum Domini
MDCCLXVI.
XVIII 3596 III: Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Poloniae
Majoris Societatis Jesu. Ex Anno Domini MDCCLXVII. In Annum Domini
MDCCLXVIII.
XVIII 4777 III: Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Poloniae Majoris Societatis Jesu. Ex Anno MDCCLXIX. In Annum MDCCLXX.
XVIII 3763 III: Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Poloniae Majoris Societatis Jesu. Ex Anno MDCCLXX. In Annum MDCCLXXI.
XVIII 4098 III: Catalogus Personarum Et Officiorum Provinciae Poloniae Majoris Societatis Jesu. Ex Anno MDCCLXXI. In Annum MDCCLXXII.
XVIII 4358 II: Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Poloniae Majoris Societatis Jesu. Ex Anno MDCCLXXII. In Annum MDCCLXXIII.
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Jacek Szczurowski – Sources for a Biography
summary
Jacek (Hyacinthus) Szczurowski was undoubtedly the best known and most prolific of
the Jesuit composers active in the Polish-Lithuanian Commonwealth. His biography
can be found in musicological publications and in studies dedicated to Jesuit music
culture, but the available versions are incomplete and diverge on many detailed points.
Since some of the publications are lexicon-type, their authors do not quote their sources of information, which makes their verification rather problematic. Also the exact
date of the composer’s birth is difficult to establish. The aim of this paper is to present
Jacek Szczurowski’s biography as it emerges from Jesuit sources kept in, among others,
the Archivum Romanum Societatis Iesu, the Library of the Ignatianum University in
Cracow and the Jagiellonian Library in Cracow.
Keywords: Jacek Szczurowski – biography – Jesuit composers – 18th-century music –
catalogus brevis – catalogus triennalis

Andrzej Józef Baranowski
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Teatralizacja wnętrz kościołów jezuickich
w okresie baroku
Od czasu pojawienia się wielotomowej edycji prac Johanna Brauna na temat
świątyń jezuickich1 spór dotyczący „stylu jezuickiego” toczył się w wielu krajach. Posługiwanie się dziś terminami „styl”, „typ jezuicki” kościoła czy „barok
jezuicki” jest jednak mało uzasadnione, co podnoszą badacze2. Konstytucje
Towarzystwa Jezusowego nie zawierały wskazówek dotyczących sztuki. Opinie generała zakonu na temat przesyłanych do Rzymu projektów najczęściej
sprowadzały się do uwag natury praktyczno-użytkowej. Jezuici nie mieli własnego programu artystycznego, lecz stosowali – bardziej świadomie niż inne
zgromadzenia – przyjęte w Kościele po soborze trydenckim ogólne zasady, na
przykład kształtowanie świątyń in modum crucis. Pokazują to plany projektów
zawarte w pracy Richarda Bösela i Herberta Karnera dotyczącej kościołów jezuickich na terenach włoskich3.
W Bibliotece Estense w Modenie zachowały się pochodzące z końca XVI wieku plany idealnych kościołów, autorstwa jezuity Giovanniego de Rosis4. Wśród
sześciu rzutów widnieją tam świątynie różnych typów: centralne, podłużne
bazylikowe, filarowo-ścienne, w tym trzy wzbogacone kopułą. Taka różnorodność od początku cechowała kościoły jezuickie w ważnych stolicach europejskich związanych z Kościołem katolickim. Oprócz rzymskiego kościoła del Gesù
1
Johann Braun, Die Kirchenbauten der deutschen Jesuiten: Ein Beitrag zur kultur- und Kunstgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts, Freiburg in Breisgau: Herder 1908–1910.
2
Evonne Levy, Propaganda and Jesuit Baroque, Berkeley: University of California Press 2004,
s. 15–41.
3
Zob. Richard Bösel, Herbert Karner, Jesuitenarchitektur in Italien 1540–1773, Wien: Verlag
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2007.
4
Zob. Axel Gampp, Die Misoxer Baumeister im Donauraum, w: Barocke Kunst und Kultur
im Donauraum: Beiträge zum internationalen Wissenschaftskongress 9.–13. April 2013 in Passau
und Linz, t. 1, red. Ludger Drost, Petersberg: Michael Imhof 2014, s. 305, il. 6.
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i mediolańskiego San Fedele czy świątyni uniwersyteckiej Sorbony w Paryżu –
powstałych z inicjatywy kardynałów: Alessandra Farnese, Karola Boromeusza
i Armanda Richelieu – były jeszcze inne modele ukształtowane w Monachium,
Krakowie i Wiedniu, fundowane przez władców: księcia Wilhelma V Wittelsbacha, króla Zygmunta III Wazę i cesarza Ferdynanda II Habsburga. Ponadto różnorodne świątynie były budowane w innych miastach przez dostojników świeckich i duchownych oraz mieszczaństwo, np. kościół jezuicki w Antwerpii.
Rozmach budowlany jezuitów w Bawarii pokazano na wielkiej wystawie
w Monachium, chyba niesłusznie zatytułowanej Rom in Bayern5, skoro tak
różnorodnymi drogami szła architektura zgromadzenia we Włoszech oraz
w innych krajach katolickich. Najważniejszą rolę odegrali w nich architekci w służbie kardynałów lub władców rekrutujący się z Towarzystwa Jezusowego. Niekiedy byli to jeszcze malarze znający Italię, jak Friedrich Sustris
w Monachium czy Peter Paul Rubens w Antwerpii. Od samego początku
między świątyniami występowały różnice wynikające z tradycji kulturowej
danego środowiska, w którym działali jezuici6. Generalnie kościoły włoskie
były kształtowane przez architektów wykształconych na wzorach antycznych,
często pod wpływem traktatów renesansowych. Architektura tych świątyń,
mimo swej doskonałości formalnej, była oschła, a do tego kształtowana pod
wpływem duchowości ignacjańskiej. Tego rodzaju kościoły nie zaspokajały
5
Zob. Rom in Bayern. Kunst und Spiritualität der ersten Jesuiten. Katalog zur Ausstellung des
Bayerischen Nationalmuseums München, 30. April bis 20. Juli 1997, red. Reinhold Baumstark,
München: Bayerisches Nationalmuseum 1997.
6
Zob. Andrzej Józef Baranowski, Między Rzymem a Wilnem. Magnackie fundacje w Wielkim
Księstwie Litewskim w czasach kontrreformacji na tle polityki dynastycznej w Europie Środkowej,
Warszawa: Instytut Sztuki PAN 2006, s. 120–131; Jerzy Paszenda, Kościoły jezuitów w dawnej
asystencji polskiej, w: Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka jezuitów na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim 1580–1776. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Wrocław, 6–8 X 2011) dedykowane pamięci Profesora Henryka Dziurli, red. Dariusz Galewski, Anna Jezierska, Wrocław: Stowarzyszenie Historyków Sztuki
2012, s. 85–91; Peter Fidler, Zum Mäzenatentum und zur Bautypologie der mitteleuropäischen Jesuitenarchitektur, w: Jesuiten in Wien. Zur Kunst- und Kulturgeschichte der österreichischen Ordensprovinz der Gesellschaft Jesu im 17. und 18. Jahrhundert, red. Herbert Karner, Werner Telesko, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2003 (Veröffentlichungen
zur Kunstgeschichte, 5), s. 211–230.
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często gustów wiernych na północ od Alp, gdzie dużą rolę odgrywała tradycja gotycka. Dodatkowych emocji dostarczały napięte relacje między katolikami i protestantami, niewystępujące w takim natężeniu na terenach włoskich.
Obie konfesje zabiegały o pozyskanie współwyznawców i wyjście naprzeciw
potrzebom wiernych mogło być istotnym argumentem. Toteż budowle jezuickie na tych terenach najczęściej szły własną drogą, opartą na tradycji lokalnej,
gdzie formy nowożytne często nakładano na pełną ekspresji siatkę gotycką7.
Niekiedy pojawiają się takie określenia jak „Jesuitengotik” albo „Echtergotik”,
czyli postgotyk, neogotyk czy gotyk jezuicki8. Na przykład kościół uniwersytecki jezuitów w Würzburgu (1582–1591) wykonany z czerwonego kamienia,
z wyniosłą wieżą z herbem fundatora arcybiskupa Juliusa Echtera von Mespelbrunn w fasadzie, miał jeszcze okna gotyckie, a wnętrze z dwoma kondygnacjami empor przypominało dworskie świątynie protestanckie9. Podobnie
kościół jezuitów w Münster (1590–1597) z sieciowymi sklepieniami niewiele
odbiegał wyglądem od pierwszej świątyni protestanckiej w Torgau.
Jezuici jako zgromadzenie zakonne uformowali się w Rzymie, gdzie znaleźli poparcie Pawła III i członków papieskiej rodziny Farnese. Nie byli jednak
zakonem włoskim; początkowo Towarzystwem kierowali jezuici rekrutujący
się w pierwszym rzędzie z Hiszpanii, a w następnej kolejności z innych krajów
habsburskich. Pierwsi trzej generałowie zakonu, Ignacy Loyola, Jakub Laynez
i Franciszek Borgiasz pochodzili z Hiszpanii, kolejny, Ewerard Mercurian,
urodził się w Luksemburgu, a Klaudiusz Acquaviva w Neapolu – czyli na terenach rządzonych przez Habsburgów. Hiszpanem był też Garcia Alabiano,
rektor Akademii Wileńskiej i spowiednik kardynała Jerzego Radziwiłła. NaJeffrey Chipps Smith, The Architecture of Faith: Lutheran and Jesuit Churches in Germany
in the Early Seventeenth Century, w: Protestantischer Kirchenbau der frühen Neuzeit in Europa.
Grundlagen und neue Forschungskonzepte, red. Jan Harasimowicz, Regensburg: Schnell & Steiner 2015, s. 161–162.
8
Herbert Karner, De Propaganda Fide. Julius Echter und das Würzburger Jesuiten-Kolleg, w:
Julius Echter. Patron der Künste. Konturen eines Fürsten und Bischofs der Renaissance, red. Damian Dombrowski, Marcus Josef Maier und Fabian Müller, Würzburg: Deutscher Kunstverlag
2017, s. 307.
9
Julius Echter und das Würzburger Jesuiten-Kolleg, w: Julius Echter. Patron der Künste...,
op. cit.
7
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tomiast na czele najstarszej w Europie Środkowej prowincji górnoniemieckiej
stał Piotr Kanizjusz, pochodzący z pogranicza niemiecko-holenderskiego.
Impulsem do odrodzenia architektury sakralnej i związanych z nią sztuk
były wytyczne soboru trydenckiego w zakresie patronatu artystycznego oraz
odpowiedzialność biskupów za stan kościołów. Najwcześniej i najwszechstronniej wcielał w życie te zalecenia – na terenie archidiecezji mediolańskiej – Karol
Boromeusz, określony przez papieża Pawła V jako forma pastoris10. W pracach
końcowych soboru czynny udział brali: wnuk nieżyjącego Pawła III, kardynał
Alessandro Farnese, oraz siostrzeniec Piusa IV, właśnie Karol Boromeusz, który
w imieniu papieża prowadził obrady. Kardynałowie Farnese i Boromeusz byli
zwolennikami różnych koncepcji odnowy Kościoła: pierwszy z nich wprowadzał reformy przy pomocy jezuitów, drugi widział w niej rolę dla różnych zakonów, w tym średniowiecznych. Podobnie ścierały się różne tendencje dotyczące
sfery artystycznej. Jedne postulowały powrót do dawniejszych tradycji sztuki
chrześcijańskiej, drugie zalecały korzystanie z najaktualniejszych środków artystycznych. Ten ostatni nurt zapoczątkował na terenie Mediolanu Boromeusz,
który w swoich Instructiones Fabricae et Supellectilis zalecał, by modernizowana
i nowo budowana architektura odznaczała się dostojeństwem i ekspresją form
oraz wzmacniała oddziaływanie religijnych ceremonii11.
Kościół del Gesù w Rzymie był budowany według projektu architekta i teoretyka architektury Giacoma Barozziego da Vignola, pozostającego na usługach kardynała Farnesego. Przed śmiercią architekt zaprosił do współpracy
swego ucznia, Giacoma della Porta, który zaprojektował fasadę tej świątyni
i zmodyfikował jej kopułę12. Program kościoła był przemyślany w najdrobniejszych szczegółach. Łączył w sobie dwa typy budowli: centralną, która miała
pełnić rolę mauzoleum fundatora Alessandra Farnesego, z podłużną, w której

10
Piotr Krasny, „Forma Pastoris”. Działalność św. Karola Boromeusza jako wzorzec patronatu biskupiego nad sztuką sakralną, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 7, cz. II: Fundator
i dzieło w sztuce nowożytnej, red. Jerzy Lileyko, Irena Rolska-Boruch, Lublin: Towarzystwo Nau
kowe KUL 2006, s. 7.
11
Piotr Krasny, „Forma Pastoris”…, op. cit., s. 9. Adam Miłobędzki, Architektura Polska
XVII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PAN 1980, s. 58.
12
Wolfgang Lotz, Architecture in Italy 1500–1600, Yale: Yale University Press 1995, s. 117–119.
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szeroka nawa z kaplicami służyła celom kaznodziejskim zakonu. Natomiast
w ramionach transeptu umieszczono ołtarze z relikwiami założycieli Towarzystwa: Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego. Uzupełnieniem programu były
dwie kaplice w przedłużeniu ramion po obu stronach prezbiterium, związane
z kultem chrystologicznym i maryjnym.
Zgodnie z zaleceniami Instructiones, wychodząca na plac fasada kościoła
swym dostojeństwem dominowała nad jego otoczeniem i można ją było podziwiać już z daleka, wędrując z Watykanu w stronę Kapitolu. Program dwukondygnacyjnej fasady z trzema portalami wykonanymi przez Bartolomea
Ammanatiego nawiązywał do wnętrza świątyni z posągami Ignacego Loyoli
i Franciszka Ksawerego, a architraw dzielący obie kondygnacje został pokryty
inskrypcją dedykowaną fundatorowi: Alexander Cardinalis Farnesius S[anctae]
R[omanae] E[cclesiae] Vice-Can[cellarius], fecit MDLXXV.
Niemal równocześnie z budową kościoła del Gesù w Rzymie, w 1569 roku,
rozpoczęto też wznoszenie manierystycznego kościoła jezuitów San Fedele
w Mediolanie13. Twórcą był osobisty architekt Karola Boromeusza, Pellegrino
Tibaldi, zwany Pellegrinim, współpracujący wcześniej z Domenikiem Fontaną w Rzymie. W San Fedele architekt rozwinął typ kościoła jednonawowego,
tworząc z jego dwóch przęseł i kopułowego prezbiterium trzy różnego kształtu
elementy. Nadały one wnętrzu efektownych walorów scenograficznych, akcentujących wzdłużną oś układu. Rolę kulis, oprócz ukrytej filarowo-ściennej
konstrukcji, pełniły kolumny podtrzymujące arkadowania nad kaplicami oraz
w narożach. Stanowiły one zarazem oprawę architektoniczną ołtarzy, a środkowe kolumny dodatkowo akcentowały oś poprzeczną wnętrza. Ołtarz główny
w formie tempietta ulokowany został pod kopułą. Było to nawiązanie do podobnej formy ołtarza w katedrze mediolańskiej, którą Tibaldi modernizował
według zaleceń soboru (Fig. 1).
Walory układu przestrzennego tej świątyni zostały docenione przez bratanka kardynała, Fryderyka Boromeusza, który jedenaście lat po śmierci
stryja w 1595 roku objął rządy w diecezji mediolańskiej. Podobnie jak Karol patrzył on na architekturę sakralną oczami duszpasterza, ale w przeci13

s. 58.

Giovanni Denti, Architettura a Milano tra controriforma e barocco, Firenze: Alinea 1988,
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Fig. 1. Mediolan, wnętrze kościoła San Fedele. Fot. Piotr Drewniak
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Fig. 2. Poznań, wnętrze dawnego zboru Św. Trójcy. Fot. Piotr Drewniak
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wieństwie do swego poprzednika był też uczonym: stworzył Bibliotekę Ambrozjańską, jako protektor Accademia di San Luca w Rzymie i założyciel
Accademia del Disegno w Mediolanie pozostawał w kontaktach z wieloma
artystami. W swym dziele De pictura sacra Fryderyk podkreślał gradację
bogactwa wystroju wnętrza świątyni, które miało być stosunkowo skromne w nawie, a bardzo obfite i piękne w prezbiterium14. Szczególnie część
ołtarzowa w czasie uroczystych mszy miała służyć przyciągnięciu wzroku
wiernych. Autor traktatu opowiadał się za wznoszeniem wolno stojących
mens, skierowanych – jak w czasach wczesnochrześcijańskich – frontem do
wiernych. Przyjaźń z biskupem Genewy Franciszkiem Salezym pozwalała
mu patrzeć na architekturę także oczami ewangelików. Toteż jego wskazówki dotyczące usytuowania ołtarza zostały przyjęte przez protestantów, np.
w Walterhausen, Suhl czy Poznaniu, gdzie wnętrza zborów z emporami były
skierowane na ołtarze, usytuowane przodem do wiernych i połączone z kazalnicą (Fig. 2).
Świątynie jezuickie powstające w miastach akademickich Polski odwoływały się najczęściej do wzorów rzymskich: kościół św. św. Piotra i Pawła
w Krakowie był najbardziej „rzymski” wśród wszystkich powstałych wówczas
modeli jezuickich w Europie Środkowej. Wzorowano go jednak nie na kościele
del Gesù, tylko późniejszym od niego Sant’Andrea della Valle teatynów, trawestującym jezuicki pierwowzór. Uproszczoną wersją krakowskiej świątyni
był kościół jezuitów św. Kazimierza w Wilnie, po unii brzeskiej naśladowany w świątyniach obrządków wschodnich (Fig. 3). W XVIII stuleciu oba te
kościoły zostały poddane parateatralnym modernizacjom. Przed kościołem
w Krakowie jezuita ze Szwabii Dawid Heel wykonał w 1723 roku efektowną
galerię z figurami dwunastu apostołów, dzięki której fasada uzyskała charakter
ulicznego ołtarza. Natomiast kościół wileński w połowie XVIII wieku przebudował Johann Christoph Glaubitz, zapełniając jego wnętrze kolumnowymi
ołtarzami ze stiuku, a kopułę wieńcząc mitrą książęcą Kazimierza JagiellońPiotr Krasny, „Świątynie dla posągów żywych, którymi są chrześcijanie”. Głos Fryderyka Boromeusza w potrydenckiej dyspucie o zasadach kształtowania kościołów, w: Praxis atque teoria.
Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Małkiewiczowi, red. Jan K. Ostrowski, Piotr Krasny,
Andrzej Betlej, Kraków: Text 2006, s. 217.
14
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czyka15. Pierwowzorem dla niej mogła być korona królewska zdobiąca kaplicę
Zygmuntowską na Wawelu (Fig. 4).
Pierwsze świątynie jezuickie w krajach niemieckich – uniwersyteckie kościoły w Würzburgu, Dylindze i Wiedniu – charakteryzowały się uproszczoną
formą rzutów i były pozbawione transeptu. Poświęcenia pierwszego kościoła jezuitów w Rzymie – del Gesù – dokonał uczestnik soboru trydenckiego,
doradca cesarza Karola V Habsburga (w roku 1542 poseł papieski w Polsce),
biskup Augsburga, kardynał Otto Truchsess von Waldburg. W 1549 roku sprowadził on jezuitów do Dylingi, gdzie niebawem założyli uniwersytet, a przy
nim zbudowali kościół. Ścienno-filarowa świątynia, w której łączyły się wątki
włoskie i niemieckie, stała się najbardziej popularnym modelem w krajach naddunajskich. Kościół w Dylindze, projektowany przez Gryzończyka Giovanniego Alberthala we współpracy z augsburskim malarzem Johannem Matthiasem
Kagerem, miał korpus nawowy rozczłonkowany filarami bez empor oraz halowo-emporowy chór. Nawę świątyni flankowały nie odizolowane kaplice z zamkniętymi Coretti, jak to miało miejsce w Rzymie, ale filarowo-ścienne kulisy
z ustawionymi frontem do wiernych ołtarzami, co w całości przypominało dekoracje na scenie operowej. Tego typu kulisowe wnętrza formowane filarami
i obstawione ołtarzami z odpowiednio dobranym programem malarskim, nie
mające wiele wspólnego z kościołem del Gesù, stały się powszechne w Bawarii:
od kościoła jezuitów w Landsbergu po augustianów w Diessen16 (Fig. 5).
Z kręgu północno-włoskiego wywodzi się także kościół jezuitów św. Michała w Monachium powstały w latach 1583–1597. Była to, obok kościoła uniwersyteckiego w Würzburgu, najwcześniejsza świątynia jezuicka na
ziemiach niemieckich, wzniesiona jednocześnie z najstarszymi tego typu
budowlami na terenach Rzeczypospolitej: w Jarosławiu (1582) oraz w Nieświeżu i Lublinie, wznoszonymi od roku 1586. Podobnie jak włoskie świąJerzy Paszenda, Kościół pod wezwaniem św. Kazimierza w Wilnie, w: Budowle jezuickie
w Polsce XVI–XVIII w., t. 4, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum,
Wydawnictwo WAM 2010, s. 136–137.
16
Ursula Brossette, Die Inszenierung des Sakralen. Das theatralische Raum- und Ausstattungsprogramm süddeutscher Barockkirchen in seinem liturgischen und zeremoniellen Kontext,
Weimar: VDG 2002 (Marburger Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte, 4), t. 1, s. 212.
15
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Fig. 3. Kraków, fasada kościoła św. św. Piotra i Pawła. Fot. Andrzej Baranowski

264

Teatralizacja wnętrz kościołów jezuickich w okresie baroku

Fig. 4. Wilno, zwieńczenie kopuły kościoła św. Kazimierza. Fot. Andrzej Baranowski
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Fig. 5. Dylinga, wnętrze kościoła uniwersyteckiego. Fot. Piotr Drewniak
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Fig. 6. Monachium, wnętrze kościoła jezuitów. Fot. Piotr Drewniak
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tynie w Rzymie i Mediolanie, kościół św. Michała w Monachium był pomyślany jako mauzoleum fundatora, księcia Wilhelma V Pobożnego, i Renaty
Lotaryńskiej. Nagrobek pary małżeńskiej, podobnie jak nagrobek cesarza
Maksymiliana I w Innsbrucku, miał stanąć w centralnym miejscu świątyni,
otoczony podobiznami przodków. Dynastyczne związki Habsburgów i Wittelsbachów uwieczniono na fasadzie kościoła monachijskiego, gdzie w jednym szeregu występują książęta Albrecht V i Wilhelm V (trzymający model
świątyni) oraz cesarze: Maksymilian I Habsburg, Ludwik Bawarski, Karol V
i Ferdynand I, skoligacony z Jagiellonami. Wnętrze kościoła, ukształtowane przez malarza Friedricha Sustrisa, powstało na drodze połączenia wątków czerpanych z Mediolanu i bazyliki Santa Maria Maggiore w Trydencie,
w której odbywały się obrady soboru. Genezy tego założenia należy szukać
w antycznym Rzymie oraz w antykizującym kościele Leona Battisty Albertiego Sant’Andrea w Mantui (Fig. 6).
W kręgu Wittelsbachów i Habsburgów zrodziło się kilka modeli kościołów jezuickich uwzględniających miejscowe realia. Przeciwieństwem kościoła
monachijskiego był kościół jezuitów w Kolonii, gdzie jezuici pojawili się już
w 1544 roku, kiedy arcybiskup koloński, a zarazem elektor Rzeszy Gebhard
Truchsess von Waldburg opowiedział się za reformacją, co doprowadziło do
ostrego kryzysu, tzw. wojny kolońskiej. Kontrreformacyjne działania podjęte przez księcia bawarskiego Wilhelma V Wittelsbacha doprowadziły do osadzenia na arcybiskupstwie kolońskim brata Ernsta i odtąd arcybiskupstwo
pozostawało w rękach Wittelsbachów. Następca Ernsta (jego bratanek i syn
Wilhelma V), arcybiskup Ferdynand, był fundatorem najważniejszej świątyni
jezuitów na północy Niemiec, znanej jako monumentum Bavaricae pietatis,
konsekrowanej pod wezwaniem Wniebowzięcia Maryi17.
Kościół monachijski powstał z inspiracji czerpiącej z antyku architektury
włoskiej i poza Bawarią pozostał przypadkiem odosobnionym, natomiast ten
koloński wywarł ogromny wpływ na innowacje w średniowiecznych kościoMichael Schmidt, Die Kölner Jesuitenkirche Maria Himmelfahrt als „monumentum Bavaricae pietatis”, w: Reverentia und Magnificentia. Historizität in der Architektur Süddeutschlands,
Österreichs und Böhmens vom 14. bis 17. Jahrhundert, Regensburg: Schnell & Steiner 1999,
s. 250–260.
17
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łach na terenach nadbałtyckich. Christoph Wamsem zaprojektował model
świątyni składający się z elementów architektury zarówno romańskiej, gotyckiej i renesansowej, jak i barokowej (Fig. 7). Wertykalne ołtarze i figury
apostołów łączyły wnętrza obu jezuickich świątyń: południowoniemieckiej
„antycznej” w Monachium i północnoniemieckiej „gotyckiej” w Kolonii. Pozostały wystrój i wyposażenie kościoła kolońskiego były inne: powstały pod
wpływem jezuickiego kościoła w Antwerpii. Cykle związane z życiem Jezusa
i Marii namalowali w prezbiterium po obu stronach ołtarza Johann Toussayn
i Bernard Fuckeradt ze szkoły Rembrandta. Tylko kaplice: maryjna i chrystologiczna, ulokowane w absydach na zakończeniu naw bocznych, miały pewien
związek z rzymskim kościołem del Gesù.
Inny model architektury jezuickiej w postaci świątyni halowej z emporami
zrodził się w kręgu protestanckiej linii Wittelsbachów, w Neuburgu. Powstał on
w wyniku przekształcenia na potrzeby katolików zboru protestanckiego zbudowanego przez Josepha Heintza. Uroczyste przekazanie go jezuitom nastąpiło
po konwersji księcia Wolfganga Wilhelma w roku 1613 dokonanej pod wpływem jego kuzyna, Maksymiliana I Bawarskiego. Powrót księcia neuburskiego
na łono Kościoła katolickiego zwieńczył ślub z księżniczką bawarską, Magdaleną. Włoski sztukator Antonio Serrio, zmieniając wnętrze zboru na kościół
jezuitów, w jednej ze scen utrwalił moment konwersji księcia wobec Madonny,
a tłem tej sceny uczynił zamek w Neuburgu. Wolfgang Wilhelm Wittelsbach,
który swą rezydencję przeniósł z Neuburga do Düsseldorfu, wzniósł tam w latach 1622–1629 drugą świątynię dla jezuitów (pw. św. Andrzeja), wzorując ją
na tej neuburskiej. W ołtarzach obu tych świątyń znalazły się płótna malarzy
ze szkoły Rubensa, które docierały tam za pośrednictwem Kolonii.
Poza Wittelsbachami zdecydowaną politykę kontrreformacyjną prowadzili
też Habsburgowie, dwór wiedeński w Austrii i Czechach oraz madrycki w Niderlandach. Kluczową rolę w tym zakresie odegrały Praga i Antwerpia; oprócz
jezuitów aktywnie uczestniczyły w tych działaniach również inne zgromadzenia. Anonimowego autorstwa kościół uniwersytecki w Wiedniu (1624–1632),
z nawą rozczłonkowaną wysokimi kaplicami, oparty był na pierwowzorach
północnowłoskich. Fundatorem świątyni był Ferdynand II Habsburg; stanowiła wotum cesarza za zwycięstwo katolików nad obozem protestanckim pod
Białą Górą. Później jako model świątyni jezuickiej powielany był w kościołach
269

Andrzej Józef Baranowski

Fig. 7. Kolonia, wnętrze kościoła jezuitów. Fot. Piotr Drewniak
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Fig. 8. Antwerpia, wnętrze kościoła Karola Boromeusza. Fot. Piotr Drewniak
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prowincji austriackiej, fundowanych często przez konwertytów, np. księcia Nicolausa Esterházyego w Tarnawie i Georga Illescházyego w Trenczynie, wzniesionych według planów Pietra Spazzia. Dwuwieżowa fasada przyjęła się także
na Śląsku (np. w Nysie) oraz w Czechach.
W najważniejszych miastach Niderlandów powstała seria kościołów jezuickich wzorowanych na różnych modelach18. W Namur i Mechelen kolumny dzieliły nawy jak we flandryjskich kościołach gotyckich. Najważniejszym
przedsięwzięciem zakonu było wzniesienie kościoła św. Ignacego w Antwerpii (1615–1621), obecnie pod wezwaniem Karola Boromeusza. Zrealizował
go jezuita Pieter Huyssens według pomysłów swego przełożonego, Françoisa
d’Aguilon19. Kościół w miejscu kaplic ma nawy boczne z emporami jak w Kolonii, a nawę środkową przykrytą beczkowym sklepieniem jak w Monachium.
Dwie kaplice dodane na osi poprzecznej – maryjna i św. Ignacego – pogłębiały
wnętrze, tworząc iluzję układu krzyżowego (Fig. 8).
Podobnie jak w Kolonii, przy prezbiterium występuje strzelista wieża,
mieszcząca kopułę nad ołtarzem jak w mediolańskim kościele jezuitów San
Fedele. Dwie mniejsze kopułki dodane na zakończeniu naw bocznych miały
doświetlać malowane przez Rubensa stropy (niezachowane) oraz potęgować
wrażenie ołtarza głównego zgodnie z zaleceniami kardynała Fryderyka Boromeusza. Również fasada była nie tyle w duchu rzymskim, co lombardzkim,
podobna do tej z kościoła San Fedele w Mediolanie. W odróżnieniu od mediolańskiej fasada antwerpska tylko pozornie była oparta na antykizującym
podkładzie, pokryta bogactwem odchodzącego flamboyant.
Kościół antwerpski powstał głównie ze środków bogatego mieszczaństwa.
Wnętrze i bogata dekoracja sprzyjały więc gustom tej właśnie grupy, za co jezuici byli upominani w Rzymie. Nowością były podobne do kolońskich boazerie ścienne z ozdobnymi konfesjonałami, stanowiące katolicką odpowiedź
Jules van Ackere, Hughues Boucher, Baroque and Classic Art in Belgium (1600–1789): Architecture, Monumental Art, Brussels: Marc Vokaer 1972, s. 11–14.
19
Paul Philippot, Denis Coekelberghs, Pierre Loze, Dominique Vautier, L’architecture religieuse et la sculpture baroque dans les Pays-Bas méridionaux et la Principaute de Liège 1600–
–1770, Bruxelles: Mardaga 2003, s. 66–67; Jules van Ackere, Baroque and Classic Art…, op. cit.,
s. 14–15.
18
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na wspólną spowiedź protestantów. Ukłonem w stronę ewangelików była natomiast wyeksponowana ambona w wyszukanej konwencji manierystycznej,
która występuje też w innych świątyniach Antwerpii. Większość wystroju kościoła została zniszczona w czasie wielkiego pożaru w 1717 roku. Obecny wystrój, oprócz prezbiterium i kaplicy maryjnej, jest niekompletną osiemnastowieczną rekonstrukcją. Wcześniejszy, niezachowany wystrój świątyni wywarł
wielki wpływ na wnętrza sakralne w pasie nadbałtyckim.
W przeciwieństwie do Bawarii, ziem Rzeczypospolitej czy Niderlandów,
budowa nowych kościołów w Czechach rozpoczęła się znacznie później
i ograniczała się początkowo do kaplic wznoszonych w miejscach profanacji
rzeźb czy obrazów w czasach husyckich i reformacji. W okresie baroku wykształcił się niezwykle atrakcyjny model kościoła pielgrzymkowego wymodelowany za pomocą małej architektury połączonej z rzeźbą i malarstwem.
Zapoczątkowali go jezuici w sanktuarium maryjnym na Świętej Górze (Svatá
Hora k. Příbrami), gdy istniejącą tam skromną kaplicę z figurą Madonny na
przełomie XVII i XVIII wieku otoczono krużgankami z kaplicami w narożach.
W latach 1702–1705 dodano portyk w formie łuku tryumfalnego, podobnie
jak wcześniej w jezuickim kościele Najświętszego Zbawiciela (Salvátora) przy
Moście Karola w Pradze. Na dziedziniec odpustowy prowadziła Brama Praska,
zwieńczona balustradą z figurami królów i świętych czeskich, a monumentalny portal z figurą Madonny w koronie flankowały postaci świętych jezuickich:
Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego (Fig. 9).
Ten typ świątyni pielgrzymkowej, rozbudowanej parateatralnie na zewnątrz
krużgankami i bramami, zdobionej rzeźbami i malarstwem, najpełniej zrealizowano w Świętej Lipce na Warmii. Historia obu miejsc była podobna: także
tutaj cudowną figurę sprofanowali protestanci, burząc kaplicę. W czasach Zygmunta III Wazy Świętą Lipkę przejęli jezuici, a zaginioną rzeźbę zastąpiono
obrazem w typie Matki Boskiej Śnieżnej. W przeciwieństwie do Świętej Góry,
gdzie kaplica była rodzajem domku loretańskiego, w Świętej Lipce krużganki poprowadzono wokół dużego kościoła wzniesionego w końcu XVII wieku przez Jerzego Ertlego (Fig. 10). Rzeźby na krużgankach i bramie wykonał
Christoph Perwanger, a dekorację malarską, w tym iluzjonistyczną architekturę na sklepieniu, Matthias Johannes Majer, inspirując się traktatem Andrei
Pozza (Fig. 11). Z tego samego traktatu korzystał później Franz Häflich przy
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Fig. 9. Święta Góra, kaplica i założenie pielgrzymkowe. Fot. Piotr Drewniak
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Fig. 10. Święta Lipka, kościół i założenie pielgrzymkowe. Fot. Piotr Drewniak
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malowaniu kopuły w jezuickim kościele w Chojnicach. Założenie Świętej Lipki było wzorem dla innych miejsc pielgrzymkowych na Warmii, szczególnie
dla Krosna koło Ornety, gdzie świątynie budowano ze środków biskupa Teodora Andrzeja Potockiego.
Na obrazie Andrei Saschiego z 1642 roku, przedstawiającym wizytę papieża
Urbana VIII w kościele del Gesù z okazji stulecia Towarzystwa Jezusowego, widnieje wnętrze tej świątyni bez bogatego wystroju. Dopiero w roku 1672 Giovanni Battista Gaulli, zwany Baciccio, zajął się modernizacją rzymskiego kościoła.
Oprócz malowanej kopuły, zawierającej przedstawienie Boga Ojca, na jednorodnej powłoce sklepiennej nawy Gaulli stworzył monumentalną scenę z tematem
Tryumfu Imienia Jezus. Jego freski powstały pod wpływem twórczości m.in. Veronesego, da Cortony i Berniniego, która pojawiła się w kościołach barnabitów,
filipinów i teatynów. Jednocześnie dekoracja najważniejszego kościoła w Rzymie
była artystycznym wyzwaniem dla jezuitów ze względu na rywalizację z innymi
zgromadzeniami, co zauważyła już Karolina Lanckorońska20 (Fig. 12).
Kilka lat później, około roku 1685, jezuita Andrea Pozzo w kościele
Sant’Ignazio na sklepieniu o powierzchni siedmiuset pięćdziesięciu metrów
kwadratowych namalował Epopeję jezuitów i ich misje na czterech kontynentach. Wprowadził tu po raz pierwszy na taką skalę iluzjonistyczną kwadraturę, która miała rozszerzać architekturę realną z jednoczesnym zastosowaniem
„doktryny środka”. W miejscu niezrealizowanej kopuły malarz wprowadził kopułę „malarską”, którą w przeciwieństwie do kopuły rzeczywistej można było
podziwiać po wejściu do świątyni (Fig. 13). Obydwie sceny iluzjonistyczne
miały stałe punkty maksymalnego oddziaływania na widza, obie też niebawem
zaczęły wywierać wpływ na inne świątynie w Europie, gdy Pozzo wprowadził
w kościele w Mondovì, a później również w Wiedniu malowaną kopułę do
przęseł środkowych nawy w miejsce kwadratury21.

Karolina Lanckorońska, Dekoracja kościoła „Il Gesù” na tle rozwoju baroku w Rzymie,
Lwów: Towarzystwo Naukowe 1935 (Monografie z Dziejów Sztuki Nowszej, 1).
21
Helmut Lorenz, „Senza toccar le mura della chiesa”. Andrea Pozzos Umgestaltung der Wiener Universitätskirche und die barocken „Farbräume“ in Mitteleuropa, w: Jesuiten in Wien…,
op. cit., s. 63–74.
20
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W jezuickim kościele Franciszka Ksawerego w Trydencie według projektu Pozza powstało kulisowe wnętrze – theatrum sacrum – jakby architektury
w architekturze. Ten typ kulisowego wnętrza, zapoczątkowany już we wspomnianej Dylindze, szczególnie rozpowszechnił się w Europie Środkowej. Do
najlepszych jej realizacji należy jezuicki kościół Dientzenhoferów św. Mikołaja
w Pradze, gdzie oprócz ukośnie ustawionych filarów w formie kulis wielką rolę
odgrywa plastyka. Ryciną z traktatu Pozza posłużył się Kilián Ignác Dientzenhofer przy realizacji ołtarza głównego, pierwotnie przeznaczonego do kościoła
del Gesù22. W latach 60. XVIII wieku Johann Lukas Kracker i Franz Xaver
Palko pokryli nawę i kopułę freskami, za inspirację mając zapewne prace Andrei Pozza w Rzymie i Wiedniu oraz Johanna Michaela Rottmayra von Rosenbrunn we Wrocławiu (Fig. 14).
Rzymskie kościoły jezuitów del Gesù i Sant’Ignazio dopiero po modernizacji dokonanej przez Gaulliego i Pozza stały się atrakcyjne w krajach habsburskich i Bawarii23. Uczeń Pozza, Tyrolczyk Christoph Tausch, po swym pobycie w Rzymie stworzył bogaty wystrój świątyni jezuitów we Wrocławiu, której
wnętrze zostało uformowane na ścienno-filarowej konstrukcji wcześniej niż
w Pradze. Ołtarz główny był dziełem Johanna Albrechta Siegwitza, który nadał ołtarzowej nastawie formę odwróconej perspektywy. Natomiast narożne
filary przy tęczy niczym kulisy skracały odległość między ołtarzem głównym
a ścienno-filarową nawą. Ważną rolę odegrał we Wrocławiu pochodzący z Bawarii Johann Michael Rottmayr von Rosenbrunn, który wykonał jednorodną
kompozycję na sklepieniu opartą o wzory Pozza, wprowadzając własne rozwiązania dotyczące „poruszonej balustrady”, z zastosowaniem kolorystyki weneckiej; malowane cykle nad emporami powtarzały realizację z Antwerpii24.
Była to pierwsza malarska dekoracja ścienna w takiej formie wykonana na
północ od Alp (Fig. 15).
Mojmír Horyna, Die St.-Niklas-Kirche auf der Prager Kleinseite und ihre Bedeutung für die
mitteleuropäische Kirchenarchitektur des ersten Drittels des 18. Jahrhunderts, w: Bohemia Jesuitica 1556–2006, red. Petronilla Cemus, Praha: Karolinum 2010, t. 2, s. 1311–1325.
23
Ursula Brossette, Die Inszenierung des Sakralen..., op. cit., s. 23–27.
24
Herber Karner, Die schlesischen Jesuitenkirchen in Breslau und Brieg: Architektur und Bild
im Spannungsfeld jesuitischer Modelle, w: Bohemia Jesuitica…, op. cit., s. 1347–1348 i 1352–1353.
22
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Fig. 11. Święta Lipka, wystrój malarski sklepień. Fot. Piotr Drewniak
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Fig. 12. Rzym, wystrój kościoła del Gesù. Fot. Jakub Sito
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Fig. 13. Rzym, fresk na sklepieniu Andrea Pozza w kościele Sant’Ignazio.
Fot. Jakub Sito
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Fig. 14. Praga, fresk na sklepieniu kościoła jezuitów św. Mikołaja na Małej Stranie.
Fot. Piotr Drewniak
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Oprócz nowych świątyń, jakie budowali we Wrocławiu, Głogowie, Legnicy i Brzegu, jezuici zajęli się też gruntowną barokizacją świątyń gotyckich
w Świdnicy i Kłodzku. Autorem całościowej aranżacji wnętrza fary świdnickiej zrealizowanej w latach 1692–1729 był brat zakonny, snycerz Johann Riedl
(zm. 1736), pochodzący z Moraw25. Niezwykły jest tu ołtarz główny (o skomplikowanej symbolice maryjnej) wsparty na siedmiu kolumnach, między którymi stoją naturalnej wielkości białe figury patronów kościoła i zakonu jezuitów: św. św. Wacława, Stanisława, Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego.
Ołtarz jest wysunięty z apsydy, co umożliwia obejście go, a flankują go dwa
ołtarze boczne na ścianach prezbiterium z obrazami męczeństwa obydwu patronów świątyni26. Oba retabula pozbawione mens, czerpiące z wzorów francuskich, są w zasadzie dodatkiem dekoracyjnym, podobnie jak boazerie w kościołach Antwerpii. Pełnią jednak rolę łączników między ołtarzem głównym
a następną parą ołtarzy przy filarach między nawą i prezbiterium: jednego
pod wezwaniem Krzyża Świętego, a drugiego – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny27. Przemyślaną aranżację siedmiu nastaw ołtarzowych
flankujących ołtarz główny zamykają retabula, ustawione na zakończeniu naw
bocznych (Fig. 16).
Zespół ołtarzy dopełniają freski z iluzjonistyczną architekturą nad arkadami
nawy głównej z motywem balustrady i ram okiennych, wykonane przez także
pochodzącego z Moraw malarza, Johanna Georga Etgensa (zm. 1757). Uzupełnieniem fresków są wielkie obrazy zawieszone na ścianach nawy głównej, ilustrujące epizody z życia św. Stanisława i św. Wacława. Cykle te kończą się w retabulach po obu stronach prezbiterium przedstawieniami męczeńskiej śmierci
obu patronów kościoła. Natomiast białe figury patronów miasta ustawione na
25
Dariusz Galewski, Kościół Jezuitów w Świdnicy na tle pozostałych gotyckich świątyń prowincji czeskiej Towarzystwa Jezusowego, w: Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi, red. Mateusz Kapustka, Andrzej
Kozieł, Piotr Oszczanowski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007 (Acta
Universitatis Vratislaviensis. Historia Sztuki, 24), s. 258–259.
26
Samuel Gumiński, Jan Riedel i francuskie wątki w snycerce śląskiej przełomu XVII/XVIII
wieku, w: Michał Klahr Starszy i jego środowisko kulturowe, red. Jan Wrabec, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 1995, s. 138.
27
Dariusz Galewski, Kościół Jezuitów w Świdnicy…, op. cit., s. 259.
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konsolach filarów międzynawowych optycznie łączą się z posągami ołtarza głównego. Z jezuicką świątynią rywalizował też protestancki kościół Pokoju w Świdnicy, gdzie August Gottfried Hoffmann w 1729 roku wykonał ambonę, a później
ołtarz. Centralna struktura kolumnowego ołtarza zawiera scenę Chrztu w Jordanie, co możemy odczytywać jako formę dialogu protestantów z jezuitami.
Budowany od połowy XVII wieku w kilku etapach przez kilkadziesiąt lat
poznański kościół jezuitów pw. św. Stanisława biskupa zadziwia przemyślanym narastaniem wizji artystycznych. Pompatyczne wnętrze, kształtowane
kulisowo kolumnami oraz umiejętnym operowaniem światłem na obrazach
i rzeźbach, należy do najbardziej oryginalnych, jakie powstały w architekturze europejskiej. Architektoniczne teatrum w Poznaniu zapoczątkował jezuicki teoretyk architektury, Nataniel Bartłomiej Wąsowski. Jako preceptor
młodych magnatów, Zygmunta i Mikołaja Grudzińskich, Wąsowski rozpoczął
pod koniec 1649 roku czteroletnią podróż edukacyjną przez kraje cesarskie,
Francję, Anglię, Niderlandy, Hiszpanię i Włochy, która umożliwiła mu bezpośredni kontakt z architekturą i sztuką zwiedzanych państw. Wszystkie ważniejsze spostrzeżenia z podróży notował w sześciusetstronicowym diariuszu,
szkicując plany i detale architektoniczne. Dlatego na kościół poznański należy
patrzeć oczami artysty, który swe dzieło tworzył po zapoznaniu się z najważniejszymi świątyniami jezuickimi w Europie (Fig. 17).
Jezuicki kościół św. Stanisława w Poznaniu był budowany przez pięćdziesiąt lat – od roku 1651 do 1701 – w pięciu etapach, z czego trzy były związane z jezuickim teoretykiem architektury Wąsowskim, który do swojej śmierci
w roku 1687 zdążył z budową korpusu nawowego. Ostatni etap budowy – do
1701 roku – wznoszenia transeptu i części prezbiterium – prowadził Giovanni
Catenazzi28. Przy wystroju wnętrza i fasady miał podobno pracować jeszcze
Pompeo Ferrari; jego udział w realizacji ołtarza głównego i flankujących go
kaplic na przedłużeniu naw bocznych nie jest jednak potwierdzony. Później

Adam Małkiewicz, Udział Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego w budowie kościoła kolegium jezuitów (obecnie farnego) w Poznaniu, „Folia Historiae Artium” 26 (1990), s. 87–114; Jerzy Paszenda, Bartłomieja Wąsowskiego własnoręczne projekty dla Poznania, Jarosławia i Lwowa,
„Biuletyn Historii Sztuki” 49/3–4 (1987), s. 251–258.
28
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wykończono wnętrze, głównie według pomysłów rektora Franciszka Koźmińskiego i Jana Weydlicha.
Konieczność wykorzystania wcześniej wzniesionych partii kościoła ograniczała projektantom swobodę wyboru spośród różnych wariantów trójnawowej
świątyni. Wąsowski proponował następujące rozwiązania: wyłamany z bryły
transept, wyniesioną na ośmiobocznym tamburze kopułę i kolumny w kątach
prezbiterium. Zmieniały się też opinie dotyczące pomysłu wprowadzenia kolumn do nawy głównej. Występują one w obu projektach Wąsowskiego „nie
tyle dla ozdoby kościoła, ile bardziej dla wzmocnienia ścian”29. Utrzymane
w czerwieni kanelowane kolumny Wąsowski wcześniej oglądał w jezuickich
kościołach Santi Ambrogio e Andrea i Santa Annunciata w Genui oraz Saint
Loup w Namur, które opisywał i szkicował w diariuszu z podróży.
Zamknięcie ścianą prostą prezbiterium z kaplicami z obu stron beztranseptowej świątyni przewidywał projekt realizowany przez Tomasza Poncina, ale nie
wiemy, czy był on projektantem kościoła, czy tylko wykonawcą30. Przedłużone
nawy boczne do części prezbiterialnej wprowadził już w swej świątyni w Nieświeżu Giovanni Bernardoni, który krótko był wcześniej w Poznaniu31. Catenazzi zachował transept, ale mieszczący się w bryle; zamiast wysokiej zaprojektował kopułę płaską, podobną do zbudowanej wcześniej w Lesznie. Natomiast
ciemnoczerwone kanelowane kolumny przewidziane w projekcie Wąsowskiego
w narożach prezbiterium Catenazzi przesunął na linię osi między przęsłami.
Przyczyniło się to do większego ujednolicenia wnętrza przerwanego transeptem.
Najbardziej istotną zmianą było otwarcie arkadami do prezbiterium i transeptu kaplic maryjnej i chrystologicznej, które dodatkowo wzmacniały luministycznie ołtarz główny „rozciągnięty” kolumnami. Podział kolumnowy nawy
przejęły w Poznaniu ołtarze przy ścianach naw bocznych, ustawione przemiennie na kręconych i płaskich kolumnach, wykonane w 1743 roku przy udziale

Adam Małkiewicz, Udział Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego…, op. cit., s. 98.
Por. Adam Małkiewicz, Udział Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego…, op. cit., s. 97; Mariusz Karpowicz, Tomasz Poncino (ok. 1590–1659) – architekt pałacu kieleckiego, Kielce: Muzeum Narodowe 2002, s. 70.
31
Adam Miłobędzki, Architektura polska XVII w. …, op. cit., t. 1, s. 413.
29
30
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Franciszka Koźminskiego, który przejął ten pomysł od Pozza w Wiedniu, podobnie jak „otwarte sklepienia” nad emporami wyposażone w lustra (Fig. 18).
Tego rodzaju kompozycje z kolumnami tworzyli już architekci włoscy
w okresie manieryzmu, głównie Pellegrino Tibaldi w kościele jezuitów San Fedele w Mediolanie i pielgrzymkowej bazylice San Gaudenzio w Novarze oraz
Ottavio Mascherino w rzymskim San Salvatore in Lauro. W świątyniach włoskich kolumny najczęściej występują parami, co miało duże znaczenie dla scenografii kaplic. Rozwijali to później architekci środkowoeuropejscy, np. Michael Fischer w kościele benedyktynów w Zwiefalten oraz w Neuestifskirchen
we Fryzyndze.
Efektownym elementem architektury kościoła poznańskiego oprócz kolumn jest otwarcie arkadami do prezbiterium i transeptu małych przęseł naw
bocznych, zakończonych kopułowymi kaplicami, co podnosi efekty światłocieniowe w ołtarzach głównym oraz bocznych. Chrystologiczne i maryjne wezwania nawiązują do kaplic kościoła del Gesù w Rzymie. W przeciwieństwie
do poznańskich są one odizolowane od całości wnętrza, podobnie jak występujące po obu stronach prezbiterium kaplice w nowożytnych kościołach jezuickich krajów habsburskich, w tym na Śląsku.
Kaplice maryjna i chrystologiczna w Poznaniu zlokalizowane są na przedłużeniu naw bocznych po obu stronach prezbiterium i tworzą całość wnętrza łącznie z wystrojem, a na zewnątrz – jednorodną kompozycję fasady tylnej. Tego
rodzaju koncepcja dotycząca kolumn i kaplic zrodziła się już zapewne w planach
Bartłomieja Wąsowskiego, kiedy w czasie podroży po Niderlandach w swym
szkicowniku rysował jezuickie świątynie w Antwerpii, Lowanium i Namur.
Taki układ kaplic na zakończeniu naw bocznych występuje niemal we
wszystkich kościołach jezuickich na terenie Flandrii. Zapewne najciekawszą
formę nadał im Paul Rubens w kościele Karola Boromeusza w Antwerpii,
gdzie jednocześnie występują one na dwóch kondygnacjach po obu stronach
kopułowego prezbiterium. Kopułę nad ołtarzem umieszczono tu w wieży
przylegającej do absydy, a mniejsze kopułki są widoczne na zewnątrz świątyni. Te kopulaste kaplice ulokowane zostały jedna nad drugą w dwu kondygnacjach. Dolne znajdują się na zakończeniu naw bocznych, a górne – na
emporach – zintegrowane są z kopułą nad ołtarzem głównym. Motyw dwukondygnacyjnych kaplic zapoczątkowany w Antwerpii doprowadził do póź285
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Fig. 15. Wrocław, fresk na sklepieniu kościoła uniwersyteckiego. Fot. Piotr Drewniak
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Fig. 16. Świdnica, ołtarz główny w kościele św. św. Wacława i Stanisława.
Fot. Piotr Drewniak
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Fig. 17. Poznań, wnętrze kościoła św. Stanisława bp. Fot. Piotr Drewniak
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Fig. 18. Poznań, ołtarze boczne w kościele św. Stanisława bp. Fot. Piotr Drewniak
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niejszych rozwiązań znanych jako el paradiso i gewelbeofnunk czy otwartych
sklepień, które pojawią się około roku 1700 w Rzymie, Piemoncie, Bawarii,
a także w Poznaniu.
W obu kaplicach poznańskich występują rzeźby ustawione na tle światła:
figury Madonny oraz grupy Ukrzyżowania (Fig. 19). Podobne ujęcie figury
św. Filipa Nereusza pojawiło się w oratorium przy kościele San Girolamo della
Carità; jej autorem był Filippo Juvarra. Po nim motyw ten rozwijali Johann
Bernhard Fischer von Erlach w Maria Zell oraz Asamowie w Weltenburgu,
Rohr i Monachium.
W Poznaniu kaplicom nadano bogaty wystrój plastyczny podkreślony
efektami światła, podobnie jak rzymskich kaplicach, Capella di Santa Cecilia
przy kościele barnabitów San Carlo ai Catinari oraz Capella Avila przy Bazylice Santa Maria in Trastevere, których twórcą był malarz, scenograf i architekt
Antonio Gherardi32. Cappella di Santa Cecilia powstała z inicjatywy Bractwa
św. Cecylii założonego w 1685 roku, które rekrutowało się głównie spośród
członków Akademii Muzycznej33.
Antonio Gherardi w małym wnętrzu budowanym od 1693 roku wprowadził
trzy kopuły, z których środkowa, z profuzją dekoracji rzeźbiarskiej, oświetlona
jest od góry dla spotęgowania efektów artystycznych. Nie wiemy, czy jej niezwykła architektura i wystrój powstały pod wpływem inspiracji muzycznych.
Osiągnięcia Gherardiego przenieśli do Europy Środkowej Lucas von Hildebrandt i Pompeo Ferrari, a rozwijał ten kierunek w architekturze i sztuce Cosmas Damian Asam, który po nich pobierał nauki u Carla Fontany w Akademii św. Łukasza. Tym samym tropem szedł Dominicus Zimmermann w swych
małych dziełach, jak kaplica św. Anny w kartuzji Buxheim czy kościół cmentarny św. Jana w Landsbergu.
Nie jest wyjaśniona rola, jaką mógł odegrać przy tworzeniu wystroju wnętrza świątyni Pompeo Ferrari, sprowadzony przez Leszczyńskich w 1696 roku

Elisabeth Kieven, L’opera architettonica di Antonio Gherardi, w: Antonio Gherardi artista
reatino (1638–1702). Un genio bizzarro nella Roma del Seicento, red. Lydia Saraca Colonnelli,
Roma: Artemide Edizioni 2003, s. 69–77.
33
Eadem, s. 75.
32
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z Rzymu do Polski34. Architektowi przypisuje się autorstwo ołtarza głównego,
ale problem dotyczy też wspomnianych kaplic, pełnych teatralnego patosu,
który pojawił się po raz pierwszy przed 1700 rokiem w twórczości Gherardiego w Rzymie, a w Poznaniu mógł go zaszczepić właśnie Pompeo Ferrari.
Wcześniej taki rodzaj wystroju pokazał na projekcie kaplicy-mauzoleum przeznaczonej do katedry wrocławskiej lub do fary w Lesznie.
Szkoda, że w poznańskiej świątyni nie zrealizowano wszystkich planowanych zamierzeń, np. kopuły i wielkiej kompozycji malarskiej nad nawą. Natomiast całościowa koncepcja dotycząca architektury, wyposażenia i wystroju
kościoła jezuitów w Poznaniu była bliższa pierwowzorom Andrei Pozza z Rzymu i Wiednia niż Christopha Tauscha we Wrocławiu.
Do rozwiązań w Poznaniu nawiązał Pompeo Ferrari w kościele cystersów
w Lądzie. Cztery kaplice opinają korpus centralny świątyni, co miało znaczenie dla bryły kościoła oraz wnętrza dodatkowo podkreślonego efektami światłocieniowymi. Nie można wykluczyć, że powstały one pod wpływem turyńskiego kościoła teatynów San Carlo autorstwa Guarino Guariniego oraz dzieł
jego epigonów w Sabaudii, np. Filippa Juvarry, architekta Capella Sant’Umberto w Venaria Reale pod Turynem (1714–1728), oraz Bernarda Antonia Vittonego San Bernardino w Chieri. Zamiast światła padającego z jednej kopuły, jak
w kaplicy św. Cecylii w Rzymie Gherardiego, w Chieri strumienie dostają się
z wielu punktów do wnętrza z kopulastych sklepień (Fig. 20). W tym samym
kierunku szła twórczość Pompea Ferrariego w Lądzie.
Jezuici w Prusach Królewskich należeli do prowincji wielkopolskiej, ale ci
z Warmii związani byli z prowincją litewską. Stosunkowo najmocniejszą pozycję mieli w Toruniu. W przeciwieństwie do Gdańska i Grudziądza, gdzie
zbudowali świątynie nowożytne, w Toruniu modernizowali w kilku fazach
wnętrze przejętego gotyckiego kościoła farnego św. Jana. Nie zachował się
ołtarz główny kościoła; oryginalnością odznaczają się kaplice boczne wyłożone malowaną boazerią z konfesjonałami. Jest to modernizacja wnętrza średniowiecznej świątyni za pomocą malarstwa o proweniencji antwerpskiej.
Malowane boazerie połączone z ławkami i konfesjonałami wprowadzili jezuWitold Dalbor, Pompeo Ferrari, 1660–1736. Działalność architektoniczna w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego 1938, s. 11.
34
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Fig. 19. Poznań, fragment kaplicy maryjnej w kościele jezuitów. Fot. Piotr Drewniak
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Fig. 20. Chieri, wnętrza kopuł w kościele San Barnardino. Fot. Piotr Drewniak
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ici w Toruniu przy barokizacji średniowiecznego kościoła św. św. Janów, na
którym wzorowały się benedyktynki i inne zgromadzenia w Prusach Królewskich i częściowo w Wielkopolsce; stamtąd rozwiązania te dotarły do kolegiaty
w Sandomierzu, zapewne za pośrednictwem tamtejszych jezuitów. Spotykamy je w kościele norbertanek w Strzelnie oraz w kolegiacie (obecnie katedrze)
w Sandomierzu, gdzie Karol de Prevo stworzył cykl obrazów, które miały być
wbudowane w boazerię wraz z konfesjonałami, a przy tym dostosowane do architektonicznej artykulacji ścian, co zaznaczono w kontrakcie ze snycerzami.
Budowanie architektury w architekturze za pomocą tym razem kolumnowych ołtarzy to jedna z najbardziej widocznych cech wileńskiego baroku, na
który największy wpływ wywarło bawarskie rokoko. Natomiast w fasadach dostrzegamy wpływy północnowłoskie oraz krajów habsburskich, w tym śląskie.
Podobne do wileńskich wieże i dzwonnice w tym samym czasie projektował
Benedetto Alfieri przy wspomnianej bazylice San Gaudenzio w Novarze i przy
katedrze w Carignano (1757–1767). Klimat wileński wyczuwa się w wielu kościołach piemonckich, np. Santa Chiara w Bra czy pielgrzymkowym w Vallinotto 1738, których twórcą był Bernardo Antonio Vittone.
Ołtarze wileńskie stanowią jedne z najciekawszych problemów badawczych sztuki późnego baroku. Wypełniają one wnętrza świątyń na wzór kulisowej dekoracji teatralnej. Retabulum ołtarza głównego łączono optycznie
z ołtarzami na ścianach prezbiterium, a te z lokowanymi przy tęczy i dalej ołtarzami w transepcie oraz w nawach bocznych. Ważną rolę odgrywało w nich światło, które podkreślało podział kulisowego retabulum na kilka
elementów.
Charakterystycznym motywem często dziesięciokolumnowych ołtarzy
w Wilnie były podwójne kolumny skrajne, czasem z wazonami i puttami, pełniące rolę jakby samoistnych retabulów. Ramiona transeptu w kościele św. Kazimierza wypełniają ołtarze, lokowane między otworami okiennymi, flankowane nachylonymi w narożach wysmukłymi obeliskami, wykonanymi może
pod wpływem augsburskich rycin Johanna Jakoba Schüblera. Pełniły one rolę
skrzydeł ołtarza i były dodatkiem dekoracyjnym35.
Andrzej Józef Baranowski, Barok wileński na artystycznej mapie Europy Środkowej, „Biuletyn Historii Sztuki” 73/3–4 (2011), s. 289–322.
35
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Większość wileńskich nastaw ołtarzowych zachowanych do naszych czasów
opierała się pod względem architektonicznym na jednym schemacie kompozycyjnym. Są to najczęściej dwukondygnacyjne retabula, wsparte na wysokich
cokołach z prostokątnymi polami partii środkowych, w których okna wielokrotnie pełnią rolę górnej kondygnacji bądź zwieńczenia ołtarza. Tego typu
retabulum ołtarza ze skrzydłami „nachylonymi” względem części centralnej
umożliwia teatralną aranżację figur. Inspirowane francuskimi sztychami Jeana
Le Pautre’a kompozycje figur, odnoszące się gestami czy spojrzeniem do obrazu, do siebie nawzajem lub do wiernych, powstały najwcześniej w jezuickim
kościele św. Rafała w Wilnie.
Twórcami wileńskiego baroku od lat 40. XVIII wieku byli architekci,
rzeźbiarze i snycerze niemieckiego pochodzenia, przede wszystkim Johann
Christoph Glaubitz. Największym jego dziełem była niezwykła realizacja
w gotyckim kościele jezuitów św. św. Janów w Wilnie. Kolumnowa fasada
i dzwonnica wychodzące na plac krużgankowy to jakby nawiązanie do bazyliki w Loreto.
Nie jest udokumentowana historia powstania partii wschodniej tego kościoła, zamkniętej trójbocznie z dwoma otworami okiennymi o wysmukłych proporcjach. Obejście najpewniej powstało w czasie odbudowy po pożarach świątyni w latach 40. XVIII wieku. Całością prac kierował Glaubitz; brali w nich udział
liczni sztukatorzy, rzeźbiarze, malarze, stolarze i inni rzemieślnicy. W wyniku
rozbudowy powstała nowa część wschodnia świątyni, zaprojektowana z myślą
o scenografii ołtarzy połączonych z figurą Madonny Loretańskiej.
Najbardziej oryginalnym rozwiązaniem w duchu parateatralnym był zespół
kilkunastu ołtarzy w prezbiterium tejże świątyni. Halowy kościół, wzbogacony obejściem prezbiterium, w naturalny sposób narzucił koncepcję teatralnej
struktury ołtarzowej. Składa się ona z zespołu kilkunastu ołtarzy ustawionych
w dwóch planach. Jeden, przylegający do ścian wielobocznego prezbiterium,
spięty był ołtarzem z figurą Madonny Loretańskiej, drugi tworzyły smukłe ołtarze przy filarach obejścia, pełniące rolę kulis dla dominanty Chrztu Chrystusa.
Całość teatralnej struktury, komponowanej z wykorzystaniem halowego obejścia architektury, dała niezwykłe efekty, przypominające dwuplanowe ułożenie
kolumn w scenografii Quarantore Carla Rainaldiego w rzymskim kościele jezuitów del Gesù (Fig. 21).
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Ważną rolę w rozwoju kolumnowych ołtarzy wykonanych ze stiuku odegrała Bawaria36. W bawarskich kościołach benedyktynów w Ottobeuren czy
Zwiefalten występują dwa ołtarze: jeden wysunięty, z figurą Chrystusa lub
Madonny, na tle głównego, flankowanego stallami. W Ottobeuren przed
arkadami kaplic stoją wysunięte ołtarze, tworzące parateatralne obejście
kościoła (Fig. 22). Wileńska koncepcja była nie tylko kontynuacją ołtarzy
z Bawarii, ale i dalszym rozwinięciem ich formy – dzięki ambitowi między
dwoma planami ołtarzy.
Zapewne ze Śląska przywędrował tam model retabulum ołtarza z „nachylonymi” skrzydłami flankowanymi i mniejszymi ołtarzami na ścianach bocznych
prezbiterium lub na filarach. Dzięki nachyleniu „skrzydeł” względem części
centralnej została uzyskana przestrzenność nastaw, umożliwiająca teatralną
aranżację figur37. Taką formę ołtarza zapoczątkował Matthias Steinl w kościołach cysterskich na Śląsku; później była rozwijana w kręgu wiedeńskim38.
Teatralizacja wnętrz kościołów zaczęła się w krajach położonych na północ od Alp od twórczości malarzy takich jak Rubens, a kontynuowano ją
później w Rzymie, gdzie służyła wszelkiego rodzaju wystawnym uroczystościom religijnym. W dotychczasowych badaniach słusznie dostrzegano
łączność formy ołtarzy wileńskich i teatralizacji wnętrz kościołów z triumfalistyczną w swym wyrazie obrzędowością Kościoła potrydenckiego zapoczątkowaną w Rzymie, kiedy to zaczęto odprawiać wystawne nabożeństwa
czterdziestogodzinne z adoracją Najświętszego Sakramentu. Rzymskie uroczystości zostały utrwalone na grafikach ilustrujących okazjonalne dekoracje
do Quarantore Pietra da Cortony w kościele San Lorenzo in Damaso i bazylice San Giovanni in Laterano, Carla Rainaldiego i Andrei Pozza w tym samym
kościele, Bernarda Antonia Vittonego z 1737 roku w kościele jezuitów w Turynie czy Ferdynanda Bibieny, i stały się wzorem dla teatralizacji świątyń

Guido Reuter, Barocke Hochaltare in Süddeutschland (1660–1770), Petersberg: Michael
Imhof 2002, s. 200–201.
37
Konstanty Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo
Naukowe 1986, s. 70–71, 82.
38
Leonore Pühringen-Zwanowetz, Matthias Steinl, Wien–München: Herold 1966, s. 69.
36
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konfesji katolickiej i ewangelickiej39. W ojczyźnie Bacha i Händla – Saksonii, architektura zborów ewangelickich poszła w stronę centralizacji wnętrz,
w których organowe prospekty współgrały z malowaną kopułą iluzjonistyczną, wzorowaną na twórczości Andrei Pozza, jak w Walterhausen. Natomiast
w habsburskiej Świdnicy Anielska Orkiestra na emporze muzycznej została
namalowana przez Morawianina Johanna Georga Etgensa tak, jakby „uczestniczyła” w teatralnym przedstawieniu oratoriów Georga Friedricha Händla
(Fig. 23). Muzyka i teatr w okresie późnego baroku stanowią jednak osobne
zagadnienia: rozkwit tych dyscyplin wpływał na przemiany architektury sakralnej, szczególnie w kościołach wotywnych i pielgrzymkowych, gdzie najczęściej rodziły się nowe rozwiązania artystyczne, które jezuici chętnie do
swych kościołów wprowadzali.

Zob. Ursula Brossette, Die Inszenierung des Sakralen…, op. cit. s. 182, t. 2 (Abbildungsband,
Fig. 29–32, s. 15).
39

297

Andrzej Józef Baranowski

Fig. 21. Wilno, fragment ołtarzy w kościele św. św. Janów. Fot. Piotr Drewniak
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Fig. 22. Ottobeuren, ołtarze boczne w kościele benedyktynów. Fot. Piotr Drewniak
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Fig. 23. Świdnica, fragment malowideł nad emporą muzyczną w kościele jezuitów
(obecnie katedrze). Fot. Piotr Drewniak
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Theatralisation of Jesuit Church Interiors
in the Baroque Era
summary
Originally the Jesuits had no artistic programme of their own, but they adhered – perhaps more consciously than other religious orders – to the general principles adopted
by the Church after the Council of Trent. The Jesuit Constitutions contain no guidelines with respect to art. This lack of regulations is evident in the quite different artistic
programmes of the Jesuit churches in Rome and Milan, resulting from the ideas of
their respective architects – Vignola and Tibaldi – as well as in Munich and particularly in Antwerp, where the interior design was co-created by painters, with Peter Paul
Rubens as their leading representative.
Jesuit churches north of the Alps were frequently based on simplified wall-pillar
designs with overlapping interior perspective, originating in Munich and Dillingen,
then perfected in Prague and Wrocław. In the Polish-Lithuanian Commonwealth, the
architecture of Jesuit churches was the product of merging many influences coming
from various centres. The early Church of SS Peter and Paul in Cracow is the most Roman in style of all the Central European designs. It served as a model for the Church of
St Casimir in Vilnius, which in turn was imitated by architects of Orthodox and Greek
Catholic churches. In the 2nd half of the 17th century, Jesuit churches ceased to be an
attractive model for other religious orders.
It was only under the influence of their competitors: the congregations of the Oratorians, Theatines and Barnabites, who commissioned for their church interiors the
monumental paintings by Mattia Preti, Pietro da Cortona and others – that Jesuits also
began to modernise their Roman churches – Il Gesù and San Ignazio, and later also
their churches in other European capitals. A major role in this process was played by the
talented and versatile Jesuit theoretician of art, Andrea Pozzo, who also worked in other
centres apart from Rome, most notably – on the modernisation of the interiors of the
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Jesuit University Church in Vienna. His pupils, who included Johann Michael Rottmayr
von Rosenbrunn and Christoph Tausch, transplanted Pozzo’s ideas to Wrocław, whereas
drawings from his treatise were used to decorate churches throughout Central Europe.
Pilgrimage sites in Bohemia were another theatrical phenomenon supervised by
the Jesuits. Unified artistic wholes were formed of architectural designs and the related
sculptures. Apart from the church, containing the miraculous image of Mary and surrounded by galleries, also the gates, stairways and other elements were integrated into
the overall design, and decorated with sculptures and paintings, as in the Czech Svatá
Hora and in Heiligelinde (Święta Lipka) in Warmia.
In the High and Late Baroque, when interiors were formed with theatrical effects in
mind, the most interesting example is the Jesuit church in Poznań, designed in c. 1700
by Nataniel Wąsowski, a Jesuit theorist of architecture. This excellent design abounds in
theatrical pathos. The interior was originally co-created by Pompeo Ferrari (though not
confirmed in sources), and later by Franciszek Koźmiński and Jan Weydlich. Of greatest
interest are the columns which form the backdrop as well as the two chapels that close
the side aisles: one dedicated to the Virgin Mary, the other – Christological. The extremely interesting solutions found in this chapel may have been influenced by the Cappella
di Santa Cecilia at Rome’s Church of San Carlo ai Catinari, designed by painter-architect
Antonio Gherardi. The Roman Cappella was used by a musical fraternity consisting of
members of the Academy of St Cecilia. It is not known whether its unusual architecture
and décor were in any way inspired by music. This trend was later developed by Bernardo
Antonio Vittone in Piedmont, Cosmas Damian Asam in Bavaria, and Pompeo Ferrari in
the Greater Poland region of the Polish-Lithuanian Commonwealth.
Another less pompous and lighter stylistic trend, drawing on elements of the rococo, is found in the Jesuit churches of SS Johns and St Casimir in Vilnius, which were
modernised in mid-18th century by protestant Johann Christoph Glaubitz.
The Church of SS Johns at the Academy was also dedicated to the cult of Our Lady
of Loreto. The façade facing the square, with galleries, evokes associations with Loreto
itself, while the stairway that leads to the statue of the Madonna inside the church is
designed similarly as in the pilgrimage shrines in e.g. Novara, Trier and Andechs. The
ambulatory, full of theatrical pathos, resembles the side chapels in Ottobeuren, with
altars placed in front of the arcades.
Keywords: Jesuit architecture – Roman churches – theatralisation

Jan Okoń
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Muzyka i taniec
oraz ich funkcje wychowawcze
w teatrach szkolnych jezuitów
w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku
Przedstawiane poniżej materiały i uwagi interpretacyjne wiążą się z projektem
badawczym opracowywanym pod patronatem Narodowego Centrum Nauki
w Krakowie1. Jego przedmiotem jest kształcenie młodzieży jako obywateli na
scenach jezuickich w Polsce, a materiałem badawczym są przede wszystkim
programy teatralne przedstawień szkolnych, zachowane w bibliotekach i archiwach polskich oraz wileńskich i rzymskich. Dodajmy od razu, że z uwagi na
ich genezę, kształt gatunkowy, jak też podstawową funkcję, jaką jest streszczanie sztuk i całych inscenizacji, winno się je raczej określać mianem sumariuszy. Rzecz w tym, że w sumariuszach zachowały się informacje o udziale różnego rodzaju form muzycznych i tanecznych w przedstawieniach. Stanowiły
one integralną część inscenizacji, z uwagi zaś na swą atrakcyjność były chętnie
odnotowywane w sumariuszach, choć oczywiście tylko na zasadzie ogólnej informacji o charakterze tytułu.
Muzyka w teatrze jest tylko jednym z elementów inscenizacji, współtworzy ją, podobnie jak taniec i podobnie jak sam teatr – jest sztuką ulotną: gdy
cichnie, konieczny jest zapis – nutowy bądź słowny – jeśli się chce ją na nowo
przywołać i odtworzyć. W teatrze zapisem takim jest scenariusz, a w nim tekst
wypowiadany oraz informacje o akcji scenicznej: wyglądzie sceny, gestach
i działaniach aktorów, jak również o towarzyszącej im muzyce. Zrozumiałe,
Temat podjęty w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki w Krakowie
pod nazwą „Kształcenie obywatela na scenach jezuickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Programy teatralne w archiwach wileńskich i rzymskich SJ oraz w wybranych bibliotekach polskich” (Nr UMO2014/13/B/HS2/00524, program ‘Opus 7’, panel Nauki Humanistyczne 2), realizowanego w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
1
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że w przypadku dawnych przedstawień szkolnych trudno oczekiwać pełnych
informacji, programy-sumariusze mają to jednak do siebie, że w dużej mierze jedynie w nich zachowały się informacje tego rodzaju i że są w rezultacie
dokumentacją w tym zakresie bogatą i zróżnicowaną. Stawały się one zresztą
nie tylko zwykłym dokumentem spektakli, ale i miłą sercu pamiątką, co więcej: kontynuowały ich funkcje ideowe i wychowawcze. Dawny teatr szkolny
był bowiem sztuką, a więc bawił i dostarczał wrażeń estetycznych, lecz przede
wszystkim uczył i wychowywał. Uczył życia w dorosłym społeczeństwie
i kształtował postawy młodzieży, także poprzez muzykę i różne jej rodzaje.
Sposób zaś, w jaki tego dokonywał, pokazują w szerokim zakresie właśnie programy-sumariusze teatralne2.
Sumariusze to wyjątkowej wagi dokumenty imprez teatralnych, o złożonej
genezie, wyrosłej jeszcze z antycznej, greckiej i rzymskiej tradycji streszczeń
(por. epitome, perioche, hypothesis-argumentum), zainicjowanej przez gramatyków aleksandryjskich, a odnoszącej się do dzieł zarówno poetyckich, jak
i historycznych oraz prawnych. Tak więc Auzoniusz, poeta i retor z Bordeaux
z IV wieku n.e., konsul i wychowawca cesarza Gracjana, spisał owe periochai
z Iliady i Odysei Homera; najstarszą zaś rzymską epitomę (wyciąg) z dzieł Polibiusza i Fanniusza sporządził Brutus, zabójca Cezara. Wielką syntezę dziejów
Rzymu spisaną przez Liwiusza upowszechnił Lucius Annaeus Florus w Epitomie – rodzaju podręcznika dla szkół i miłośników historii, a zarazem wzoru
dla dziejopisarzy z całej Europy, w tym także dla historyków polskich (Joachim
Pastorius, drukowany w połowie XVII stulecia w Gdańsku, Lejdzie, Amsterdamie jako Florus Polonicus)3. Praktyka streszczania stała się już w Rzymie
tak popularna, że zrodziła się osobna grupa epitomów (epitomarii, wł. epitomatori) – autorów, którzy upowszechniali w ten sposób dziedzictwo antyku,
Zob. Jan Okoń, Programy teatralne teatru szkolnego jezuitów jako źródło i jako przedmiot
badań, w: Świat teatru – świat wartości. Wychowanie obywatelskie w teatrze szkolnym jezuitów
w Rzeczypospolitej XVI–XVIII w., red. Jan Okoń, Kraków: Collegium Columbinum 2017,
s. 17–45.
3
Zob. Ignacy Lewandowski, [wstęp do:] Lucjusz Anneusz Florus, Zarys dziejów rzymskich, red. Ignacy Lewandowski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo
PAN 2006, s. XI i passim; Maria Cytowska, Hanna Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa,
autorzy chrześcijańscy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.
2
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zwłaszcza antyku greckiego4. Mógł to być zarazem sygnał zmian cywilizacyjnych i odpowiedź na zalew informacji, próba opanowania go i jednocześnie
wykorzystania do celów wychowawczych. Otóż jezuici sięgnęli po tę tradycję
w sposób całkiem naturalny, wykorzystując praktykę szkolną i metodykę pracy
z młodzieżą, opartą na lekturze i opracowaniu analitycznym tekstów przy wykorzystaniu streszczenia jako środka przekazu i narzędzia do opanowania stylu wypowiedzi. Na potrzebę użycia takiej metody wskazywały zawarte w ostatecznej wersji Ratio studiorum, ustawy szkolnej z roku 1599, reguły profesorów
wszystkich klas humanistycznych5. Rezultat w postaci sumariuszy możemy
do dzisiaj przyjmować z uznaniem, gdyż są one niezastąpionym dokumentem
funkcjonowania szkolnego teatru w jego całej strukturze organizacyjnej – informacje zawarte w sumariuszach nie ograniczają się do treści samych sztuk.
Przegląd sumariuszy i ich analiza pokazują, jak bardzo zróżnicowane są
przy tym ich funkcja oraz struktura streszczeń. Zainicjowane zresztą dopiero po paru dziesiątkach lat praktyki teatralnej jako pomoc w odbiorze sztuki,
zwłaszcza dla widzów nieznających łaciny, w założeniu zatem mające powstawać w języku narodowym, stały się przewodnikiem ideowym i wychowawczym, propagującym już nawet poprzez tytuł główną ideę przedstawienia.
Wydawane drukiem przy specjalnych okazjach, takich jak zakończenie
roku szkolnego, uroczyste powitania w kolegium bądź w danym mieście, sejmy czy choćby sądy trybunalskie, często zatem z przedstawień w obecności
mecenasów i dobrodziejów kolegiów – powracały do łaciny jako podstawowego języka przekazu, stając się nie tylko – może nawet nie tyle – przewodnikiem, co dokumentem wydarzenia teatralnego, a zarazem promocją uczniowskiego zespołu oraz pochwałą mecenasa i jego rodu, nie przestając być jednak
w głównej mierze informacją o środkach użytych w inscenizacji, w tym związanych z muzyką.

4
Benedetto Bravo, Ewa Wipszycka-Bravo, Losy antycznej literatury, w: Słownik pisarzy antycznych, red. Anna Świderkówna, Warszawa: Wiedza Powszechna 20013, s. 13–26 i hasła osobowe w Słowniku.
5
Zob. Ratio atque institutio studiorum SJ, czyli Ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego
(1599), red. Kalina Bartnicka i Tadeusz Bieńkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Ateneum 2000.
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Jak zobaczymy, polską specyfiką stał się przy tym ścisły związek szkolnego
teatru z mecenatem. Wynikało to w dużej mierze z sytuacji zakonu w Polsce
i ze zwiększonej zależności kolegiów od fundatorów i darczyńców. Bez wątpienia odmienna pod tym względem sytuacja panowała w kolegiach niemieckich6. Te ostatnie wspominamy również dlatego, że właśnie w nich zainicjowano pod sam koniec XVI wieku druk sumariuszy (Monachium 1597, 1598,
1606, 1607, Graz 1600, 1603, 1604, Fryburg Szwajcarski 1602, Ingolstadt 1603,
1604 itd.). Wyprzedzają one zatem o kilka bądź nawet kilkanaście lat najwcześ
niejsze sumariusze polskie (Wilno 1616, Pułtusk 1617, Poznań 1619) i stają się
dla nich cennym materiałem porównawczym.
Teatr szkolny jezuitów jako nowy typ teatru
Jako dokument inscenizacji, a nie tylko streszczenie sztuk, sumariusze zawierają informacje o przedstawieniach, o ich miejscu i czasie, okolicznościach
występów, wykonawcach, adresatach sztuk, a także użytych środkach inscenizacyjnych, w tym związanych z muzyką i choreografią. Pracowicie zebrana ponad pół wieku temu bibliografia staropolskich sumariuszy dowodzi, jak bogate
i zróżnicowane były to środki7. Obecność ich i bogactwo wynikały zaś stąd, że
jezuici w swoich kolegiach nie tylko upowszechniali sztukę teatru na obszarach
całej Rzeczypospolitej, ale zarazem też wprowadzali nowy typ teatru, odmienny od tradycji przejmowanych z antyku, a korzystający z aktualnych osiągnięć
i wynalazków technicznych (jak scena sukcesywna czy latarnia magiczna). TePor. Elida Maria Szarota, Das Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet. Eine Periochen-Edition. Texte und Kommentare, t. 1, cz. 1–2: Vita Humana und Transzendenz; t. 2, cz. 1–2: Tugendund Sündensystem; t. 3, cz. 1–2: Konfrontationen; t. 4: Indices, red. Peter Mortzfeld, München:
Wilhelm Finck 1979–1987. Zob. też Jean-Marie Valentin, Le théâtre des Jésuites dans les pays
de langue allemande. Répertoire chronologique des pièces représentées et des documents conservés (1555–1773), Stuttgart: Anton Hiersemann Verlag 1983, t. 1, s. 27–31 i passim. Spośród kolegiów polskich wyraźną niezależność wobec mecenatu (bądź jego nieobecność) daje się zaobserwować w Braniewie.
7
Zob. Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej: bibliografia, t. 2: Programy drukiem wydane do r. 1765, cz. 1: Programy teatru jezuickiego, red. Władysław Korotaj, Jadwiga Szwedowska, Magdalena Szymańska, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1976 [dalej jako: DS], nry 1–770.
6
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atr ich w rezultacie odbijał w sobie wydarzenia ze współczesnego świata z jego
formami obyczajowymi, również takimi jak taniec, śpiew czy balet.
Z perspektywy stuleci widać, jak niezwykłym zjawiskiem był ów teatr
szkolny. Wychowywał on bowiem młodzież, ale też był promocją zakonu. Na
początku stał się przedmiotem ataków ze strony tradycjonalistów, dla których
teatr był czymś obcym, czymś, co zagraża wychowaniu i „wykształceniu młodzieży szlacheckiej do życia publicznego”. Ale nawet paszkwilanci przyznawali,
że dla teatru i dla tej „szczególnej metody nauczania”, wprowadzanej przez jezuitów, „zewsząd zbiega się” do nich młodzież, a „przesławna” Akademia Krakowska „dziś haniebnie opustoszała”. Wśród zarzutów, że Polska „zaraziła się
zwyczajami francuskimi, włoskimi, hiszpańskimi”, znajdujemy też obserwacje,
że w jezuickich willach i domach podmiejskich wiele jest „codziennie śpiewu”
i wiele „fletów i piszczałek rozbrzmiewa”8.
Muzyka, ćwiczona niekoniecznie i nawet nie tyle w samych kolegiach stawała się, jak widać, ważnym czynnikiem atrakcyjności zakonu i wprowadzała
nową jakość również do teatru. Współtworzyła teatr nowego typu, odmienny
od tradycyjnych form antycznych.
Muzyczne początki – Pułtusk
Aby właściwie ocenić rolę jezuitów w kształtowaniu sztuki teatru, a w jej ramach różnego rodzaju elementów muzyki, należy przypomnieć, że jeśli pierwsze występy szkolne miały miejsce w Braniewie i Pułtusku, począwszy od
roku 1565, to rozpoczęły one 200 lat działalności szkolnych scen jezuickich,
liczone do czasu powstania Sceny Narodowej w Warszawie w roku 1765. Teatry szkolne nie przestały zresztą działać aż do kasaty zakonu w roku 1773 (by
wspomnieć komedie tzw. konwiktowe Franciszka Bohomolca), zaś w Akade-

8
Literatura antyjezuicka w Polsce 1578–1625: antologia, red. Janusz Tazbir, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1963, s. 52–53 i 73. Na podobną atrakcyjność szkolnego teatru
już w połowie XVI w. we Włoszech, w Austrii, Hiszpanii i Francji wskazywał Jan Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
1957, s. 105–108.
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mii Połockiej jeszcze w początkach XIX wieku9. Żaden inny rodzaj scen czy
typ teatru nie może się poszczycić tak długim trwaniem na tak wielu scenach
(57 od połowy XVII wieku) i na tak dużym terytorium, obejmującym dzisiejsze tereny Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy, a nawet Rosji (jeśli
uwzględnić Smoleńsk, ze szkołami działającymi w latach 1617–1654 i liczbą
700 uczniów w roku 1646). Wszędzie tam teatr nie tylko upowszechniał sztukę
sceniczną, ale i sam czerpał z lokalnych tradycji.
Od samego też początku śpiew i muzyka towarzyszyły uczniowskim występom. Pułtuski profesor Wojciech Tobolski w liście do generała Franciszka
Borgiasza donosił już w roku 1566, że na Boże Ciało śpiew uczniów był „tak
powabny i dźwięczny”, że wzruszył widzów i biskupa Andrzeja Noskowskiego.
Zdania o „miłym i harmonijnym śpiewie”, jak też o wzruszaniu się widzów,
tak spośród ludu, jak dworzan i szlachty powtarzały się w latach następnych,
zarówno w Braniewie (tu śpiewano również po niemiecku), jak i w Pułtusku,
Poznaniu czy Wilnie10.
Istniał, spisywany w tamtym czasie w Pułtusku, kodeks dramatyczny, dziś zaginiony, w którym w szerokim zakresie uwzględniano udział muzyki w przedstawieniach. Miał go w ręku i po części opisał w Dziejach muzyki polskiej (1907)
Aleksander Poliński, historyk muzyki i profesor teorii muzyki w Warszawskim
Instytucie Muzycznym. Obecne w eklodze (bożonarodzeniowej?) Damon i Alfesibeus z około 1571 roku recytatywy uznał on za „utrzymane w stylu ariosa wcale melodyjnego”, a „harmonie” chóru za „bardzo poprawne”. Jeszcze wyżej ocenił
trzy chóry czterogłosowe z dialogu po łacinie Marcina Łaszcza O rozdawaniu
nagród (może: In renovatione studiorum?) z 14 kwietnia 1578 roku: świadczyły
one „pochlebnie o zdolnościach kompozytorskich” nieznanego twórcy. Na
szczególną zaś uwagę zasłużyły „nadzwyczajnie oryginalne zarówno pod względem melodyjnym, jak i harmonicznym” dwa chóry z polskiego dialogu na Boże
Ciało (O drzewie żywota) z tegoż 1578 roku pióra wspomnianego Marcina Łaszcza. Spośród nich chór drugi, na głosy dyszkantowe, z tekstem: „Już zima minęła
Zob. Irena Kadulska, Akademia Połocka. Ośrodek kultury na Kresach 1812–1820, Gdańsk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2004. Zob. też moją recenzję: „Ruch Literacki” 46/3
(2005), s. 322–326.
10
Jan Poplatek, op. cit., s. 125–126 i passim.
9
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i deszcze ustały”, zdaniem Polińskiego, był tak „melodyjny i przedziwnie harmonizowany”, że porównał go wręcz do „frazesów” z I aktu Lohengrina Ryszarda
Wagnera i zamieścił nawet transkrypcję nut11:

Fig. 1. Chór II (aniołów) dialogu na Boże Ciało Marcina Łaszcza
O drzewie żywota (Pułtusk 1578), do słów „Już zima smutna minęła i deszcze ustały”,
na głosy dyszkantowe. Autor muzyki: Jan Brant [?].
Wg: Aleksander Poliński, Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Lwów: Skład główny
w księgarni H. Altenberga, Warszawa: E. Wende i spółka 1907, s. 106

Aleksander Poliński, Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Lwów: Skład główny w księgarni
H. Altenberga, Warszawa: E. Wende i spółka 1907, s. 105–106.
11
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Autorem muzyki, jak przypuszczał Poliński, mógł być Jan Brant (1554–
–1602), jeden z najbardziej cenionych kompozytorów jezuickich12. Nie wchodząc w szczegóły, podjął też Poliński inny jeszcze problem, niezwykle istotny
dla dziejów muzyki na jezuickich scenach szkolnych: oto wpisana w rękopisie tuż po tym dialogu tragedia Achab, wystawiona w październiku 1578 roku
przed kanclerzem wielkim koronnym a biskupem płockim Piotrem Duninem-Wolskim (1531–1590), „muzycznie – jak zaznaczał – jest arcydziełem w swoim rodzaju”. I dodawał:
Można tę tragedyę uważać nawet za operę prawdziwą, niektóre bowiem akty,
zwłaszcza ostatni, wypełnia muzyka liryczno-komiczna i dramatyczna na 4 i 9 głosów prawie całkowicie13.

Sztuka była niezwykła z uwagi również na temat: o izraelskim królu Achabie (871–852 p.n.e.), jego fenickiej żonie Jezabel i wprowadzanym za jej sprawą
kulcie Baala, a wreszcie o zapowiadanej przez proroka Eliasza śmierci króla
jako karze za niewierność wobec Jahwe – wątek ten pojawiał się po raz pierwszy w teatrze jezuitów i dopiero po czterech – pięciu latach kolegium w cesarskiej Pradze przygotowało podobny występ (styczeń 1582 i luty 1583), być
może, wykorzystując nawet ten sam scenariusz14. Autorem tragedii, jak też
muzyki do niej był bowiem Hiszpan Vittorio, kierownik kapeli w Collegium
Germanicum w Rzymie – tym by się tłumaczyło wypożyczenie tekstu i do Pułtuska, i do innych kolegiów, zgodnie z ówczesną praktyką teatrów szkolnych.

Zob. o nim: Zygmunt M. Szweykowski, Jan Brant i jego nowo odkryta twórczość muzyczna,
„Muzyka” 17/2 (1973), s. 43–71; Katarzyna Morawska, Renesans, 1500–1600, w: Historia muzyki polskiej, t. 2, Warszawa [1994], Sutkowski Edition Warsaw; Brant Jan, hasło w: Encyklopedia
wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, red. Ludwik Grzebień i zespół, Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Instytut Kultury Religijnej, Wydawnictwo
WAM 1996, s. 66 (tu bibliografia).
13
Aleksander Poliński, op. cit., s. 106.
14
Temat, dość rzadki, podejmą dopiero w XVII w. kolegia w Paderborn (1604), Emmerich i Klagenfurt (1618). Jako uboczny wątek wprowadzą go jeszcze w r. 1723 (dwa występy:
3 i 6 września) jezuici w Ingolstadt przy okazji sztuki o Bolesławie Śmiałym. Zob. Jean-Marie
Valentin, op. cit., s. 21–22.
12
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Trudno jednak powiedzieć, czy ów Vittorio to znany hiszpański kompozytor
Tomás Luis da Victoria (1548–1611), przedstawiciel stylu Palestriny.
Przez wzgląd na pochodzenie kompozytora Poliński poskąpił bliższych informacji o sztuce i jej warstwie muzycznej – główną uwagę skupił na polskich
autorach i rodzimych produkcjach. Z wyraźnym jednak podziwem przyjmował, „że tak wielkie i złożone dzieła wprowadzali jezuici na repertuar teatrzyku
pułtuskiego”15. Możemy dziś dodać, że istotną w tym rolę musiała odegrać osoba adresata spektaklu, biskupa Dunin-Wolskiego, wielkiego miłośnika kultury
hiszpańskiej, następcy w tej pasji biskupa-poety Jana Dantyszka16, a zarazem
następcy fundatora, biskupa Andrzeja Noskowskiego, w opiece nad kolegium.
Od razu przywołać można kulturowe tło dla sceny w Pułtusku: tragedię
Achab wystawiono ledwie parę miesięcy po inscenizacji Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego na dworze królewskim w nieodległym Jazdowie
pod Warszawą (dziś w centrum miasta, przy Alejach Ujazdowskich), w konwencji zupełnie odmiennej, choć z dołączeniem pobudkowej pieśni Orpheus
Sarmaticus (Orfeusz sarmacki), odśpiewanej następnie po łacinie przez lutnistę królewskiego, najpewniej słynnego Krzysztofa Klabona17.
Należy jednak dodać, że poziomu i dynamiki pierwszego okresu teatr
w Pułtusku nie zdołał na dłuższą metę utrzymać. W całym kodeksie pułtuskim jedynie początkowe partie są tak bogate w zapisy nutowe. Niewielki
Aleksander Poliński, ibidem.
Por. Volsciana. Katalog renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego, red. Andrzej Obrębski, Kraków: Księgarnia Akademicka – Instytut Cervantesa w Warszawie 1999 (Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, 9). Unikalny księgozbiór hispaników
zachowany w Bibliotece Jagiellońskiej liczy 1331 pozycji. Zob. też Jan Okoń, Na marginesie renesansowego księgozbioru Piotra Dunina-Wolskiego, w: Dzieło literackie i książka w kulturze.
Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, Katowice: Wydawnictwo UŚ 2002 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2050), s. 567–576.
17
Zob. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich, oprac. Tadeusz Ulewicz, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1969 (Biblioteka Narodowa, I, 3), s. 62; Zygmunt M. Szweykowski, Rozkwit wielogłosowości w XVI wieku, w: Z dziejów polskiej kultury muzycznej, I: Kultura staropolska, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków: PWM 1958, s. 154; Dawni pisarze polscy
od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2001, t. 2, s. 137.
15
16
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udział muzyki widać już pod koniec kodeksu (lata 1622–1623) przy biblijnych wciąż wątkach na Boże Ciało: kolejno w dialogu De Miphiboseth
i w Drama de Arca. W dialogu o Mifibozecie, synu króla Saula, i jego przyjaźni z Dawidem, spotykamy jedynie drobną wstawkę: chóry złożone były
z trzech uczniów, występujących naprzemiennie. W dramacie o Arce Przymierza, jej „niewoli” u Filistynów i zwycięskim powrocie do Izraela (zob.
1 Sm 4–6) udział muzyki był znacznie większy: tuż po prologu występowali
musici instrumentalis, czyli instrumentaliści, zaś pochodowi z Arką towarzyszyła muzyka wojenna, w tym szałamaje i tuby. Wprowadzono też realistycznie ujętą scenę z echem, nową wówczas i popularną w poezji figurą
stylistyczną – jej personifikacja skonkretyzowana na podium scenicznym
imitowała wyrocznię filistyńskiego boga Dagona18.
Zwraca uwagę fakt, że w omawianym rękopisie nie wpisano już końcowej
partii tekstu o Arce (brak chóru IV i epilogu). Nastąpiła też w ogóle przerwa
w zapisach – niejasny to sygnał trudności bądź obniżenia poziomu pułtuskiego teatru19, zwłaszcza że od początku istniała tu bursa ubogich studentów, a od
około 1610 roku – osobna bursa muzyków20. Obie bursy mogły działać na
rzecz sceny szkolnej.
Z pewnością sytuacja kolegium w Pułtusku stawała się z upływem lat coraz
trudniejsza pod względem osobowym, wobec konkurencji ze strony rosnącej
wciąż liczby kolegiów w ogóle (Wilno 1569, Jarosław i Poznań 1571, Kalisz
1581, Lublin i Ryga 1582, Lwów 1585, Toruń 1593 itd.). Wszystkie one wymagały coraz liczniejszej kadry pedagogów, w tym wykształconych muzycznie,
Przedruk obu tekstów (tytuły po łacinie, teksty polskie): Dramaty eucharystyczne Jezuitów.
XVII wiek, red. Jan Okoń, Warszawa: „Pax” 1992, s. 48–163. Edycja z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej 6589, jako pozostałości z kodeksu pułtuskiego; zob. Jan Okoń, Rękopiśmienne teatralia staropolskie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 20 (1970),
s. 109–111.
19
Nawet w historii kolegium odnotowano ledwie kilkanaście występów z w. XVII (w tym
wcześniejszy występ o przeniesieniu Arki, już w r. 1609), zob. Jan Okoń, Dramat i teatr szkolny.
Sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wydawnictwo PAN 1970, s. 376–377.
20
Pułtusk, hasło w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995...,
op. cit. s. 553–554.
18
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a kurczył się udział obcokrajowców: rosła bowiem również liczba kolegiów
w innych prowincjach.
Na tym tle rozwinąć by należało szerzej marginalną uwagę Polińskiego
o „teatrzyku pułtuskim”. W istocie bowiem, odmiennie niż na Zachodzie (by
wspomnieć Rzym, Paryż, Wiedeń, Pragę czy Monachium), jezuici w Polsce
działali, przynajmniej na początku, głównie na prowincji i tam wprowadzali nowy rodzaj szkolnictwa, obejmujący również teatr, a w nim wychowanie
muzyczne. W Polsce, nawet tej złotego wieku, a więc w okresie renesansu, tyle
że elitarnego, było to zjawisko nowe, związane z upowszechnieniem kultury,
a w jej ramach również teatru.
Humanizm a teatr w Polsce
W wielkim uproszczeniu można przyjąć, że pojawienie się w Polsce w roku
1564 jezuitów, wraz z ich szkołami i szkolnym teatrem, zbiegło się z upowszechnianiem się u nas teatru w ogóle. Jeszcze dwa lata później Łukasz Górnicki, humanista rodem z Oświęcimia, a ukształtowany w kręgach dworu królewskiego, pisał po powrocie ze studiów w Padwie, że Polacy nie wiedzą, co to
histrio, to jest aktor, a zatem nie znają też samego teatru21. Gdy po 25 latach
(1589) tłumaczył i przerabiał tragedię Seneki Troades (Trojanki), wydając ją
pod tytułem Troas (z kolei po 105 latach od pełnego wydania w 1484 roku
dzieł Seneki w książęcej Ferrarze), wprowadzał na scenę tragiczne postaci trojańskich kobiet, matek i żon wielkich bohaterów znanych z Iliady. Poprzez ich
losy podejmował – na sposób filozoficzny, a więc i poniekąd świecki – moralny
problem wojennego, ale też czysto ludzkiego okrucieństwa i jego konsekwencji dla współobywateli pozostałych przy życiu po zagładzie miasta i państwa.
Rzecz w tym, że dylematy moralne zawierały się w wypowiedziach bądź relacjach postaci obecnych na scenie – widz i zarazem słuchacz miał współtworzyć sceniczną rzeczywistość, włączyć swój umysł i wyobraźnię, dojrzeć oczyma duszy wydarzenia spoza sceny i doznać psychicznego wstrząsu, gdy wraz

Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, red. Roman Pollak, Wrocław: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich 1954, s. 10.
21
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z matkami Hekubą i Andromachą słyszał opowieść Posła o okrutnej kaźni Polikseny i małego Astyjanaksa:
Ścięta panna, wnuk zrzucon z wieże, gardła dali
Twoi, lecz z śmiercią taką mężnie się potkali22.

To jedynie początek opowieści – coraz bardziej drastyczne szczegóły rozwijał Poseł w ślad za coraz większym bólem kobiet.
Nieco wcześniej do trojańskiego wątku sięgnął, jak wiemy, Kochanowski
i w nawiązaniu tym razem do Eurypidesa podjął w Odprawie posłów greckich
moralny problem indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za losy państwa: Parysa jako sprawcy najazdu Greków na Troję, ale też samych Trojan
u władzy, jako podejmujących decyzję o losie swego państwa i samych siebie
jako obywateli. Tu również rzecz się zamyka w rozmowach na scenie – i jeśli
przy tym pojawia się panieński Chorus, to i on bierze udział w rozmowach,
a nawet wyprowadza zmordowaną („upracowaną”) proroctwem Kasandrę, by
dać miejsce Rotmistrzowi z greckim Więźniem, którzy donoszą o lądowaniu
Greków i spełniającej się już wizji zagłady.
Odprawę posłów greckich wystawili humaniści amatorzy z królewskiego
bądź magnackiego dworu Jana Zamojskiego w pałacu w Jazdowie 12 stycznia
1578 roku, uświetniając ślub podkanclerzego z Krystyną Radziwiłłówną. Historyk królewski Reinhold Heidenstein odnotował żywy odbiór ze strony widzów, wywołany zwłaszcza wspomnianą wyżej pobudką Orpheus Sarmaticus
– pieśń, co podkreślmy, nie mieściła się w strukturze dramatu i była luźnym
jedynie, końcowym dodatkiem23. Ciekawe przy tym, że akurat wykwintna lutnia posłużyła wzmocnieniu wojennych emocji wśród słuchaczy.
Warto zwrócić uwagę na ów moment oddziaływania muzyki na ludzkie
afekty: w pełni tego świadomy był Kochanowski, opierając się zresztą w tym
względzie na autorach antycznych. W jego Wróżkach, dialogu prozą spisanym po roku 1568, Pleban, chwalący stare obyczaje, przywołuje też zdanie
Łukasz Górnicki, Troas, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Universitas 2003.
23
Zob. przypis 17.
22
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„starych filozofów”, Platona i Pitagorasa, że „muzyka ma moc nad umysły
ludzkimi” – i podaje dwa przeciwstawne przykłady oddziaływania muzyki oraz ludzkich reakcji: Aleksander (domyślamy się, że Aleksander Wielki) na głos melodii wojskowej porywa się od stołu do zbroi, zaś „gniewliwy
młodzieniec” uspokaja się, gdy słyszy „rytmy spondeiczne”, to jest spokojne. Kochanowski zresztą buduje swój dialog na analogii zmian w państwie
i w muzyce: ustami Plebana wróży bowiem (stąd tytuł), że podobnie jak zamiast dawnej jednej, w nowych czasach „dziewięć strun do lutnie przydano”,
a „pieśni dzisiejsze […] daleko są rózne od Bogarodzice”, tak też i po królu
Zygmuncie Auguście winna nastąpić wielka zmiana w polskim królestwie,
z możliwą nawet groźbą upadku24.
Mówimy o tym, bo również jezuici sięgnęli do antycznej teorii afektów
i wpływu muzyki na zachowania ludzkie. W tym ma swoje źródło topika
wstawek muzycznych, z ich funkcją rozweselania i dodawania ducha bohaterom w dniach smutku bądź dla wyrażenia euforii zwycięstwa. Sto lat
po Kochanowskim jezuici z Poznania wykorzystali podobną możliwość do
wystawienia osobnej sztuki o niezwykłym miłośniku muzyki, królu duńskim Eryku, który pod wpływem „desperackiej” melodii muzyka wirtuoza
zabija swoich gości zaproszonych na bankiet. Na scenie zresztą rozlegały się wcześniej również innego rodzaju mocne tony: grali biblijny Jozue
i Orfeusz na lutni, tańczyli Satyrowie, a po nich „młódź” także wesołe wyprawiała skoki, na rozkaz króla śpiewano dumy i grano „Marsa”, a więc
melodie wojskowe. Wszystko to zaś czytamy w sumariuszu widowiska
pt. Łagodnego szaleństwa wizerunek w sławnym pobożnością Eryku, królu
duńskim (Poznań 1688)25. Jakże daleko odszedł już wtedy teatr od konwencji z czasów Kochanowskiego – duży zaś w tym udział miały szkoły
jezuickie, tradycyjne w programach nauczania, w spektaklach zaś otwarte
na nowości i idące z duchem czasu.

Jan Kochanowski, Dzieła polskie, red. Julian Krzyżanowski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, s. 739–742.
25
DS, nr 307.
24
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Informacje inscenizacyjne w sumariuszach
W bibliografii Dramat staropolski sprzed pół wieku znalazł się również bogaty
zestaw gatunków muzycznych i tanecznych oraz – doraźne już tylko – dane
o wykonawcach. Brak tam natomiast zupełnie informacji o wykonawcach
partii muzycznych czy też o bursach – nie ma ich bowiem również w sumariuszach26. Lukę tę wypełnia pracowicie zebrana nie tak dawno monografia
burs muzycznych: przyjmuje się w niej za rzecz oczywistą udział bursistów
w przedstawieniach, zwłaszcza, co zrozumiałe, w składzie kapel27. Oparta na
analizie sumariuszy, a jeszcze od niej młodsza monografia form tanecznych
w teatrze jezuickim prezentuje niezwykle szczegółową typologię saltów i tańców; odsłania zarazem stałe od XVI wieku (co najmniej od 1584), bezskuteczne jednak, próby polskich jezuitów, by edukację taneczną wprowadzić do
programu szkolnego – próby zrealizowane dopiero w połowie XVIII wieku
w elitarnych kolegiach szlacheckich (collegia nobilia)28.
Opracowania te uzupełniają się w pewnej mierze, najwyraźniej jednak zawarte w nich materiały nie są ze sobą kompatybilne, zwłaszcza w odniesieniu do udziału burs muzycznych w inscenizacjach. Podstawowe dane różnią
się już w punkcie wyjścia: monografia burs muzycznych wymienia ich 76,
podczas gdy liczba kolegiów i rezydencji prowadzących teatr dochodzi do 57
(programy teatralne wydawały 52 kolegia, wliczając sześć kolegiów śląskich,
należących jednak do prowincji czeskiej). Wyraźny to sygnał, że bursy muzyczne to instytucja odrębna od kolegiów i rezydencji, nawet jeśli ściśle z nimi
związana. Na ich bardziej praktyczną i codzienną rolę wskazuje informacja
z Braniewa, że wykształcił się tam Adam Makowski z Warszawy (1575–1657),
później bardziej teolog niż muzyk, który jednak założył najpierw kapelę przy
kościele św. Barbary w Krakowie, gdzie nieco wcześniej Piotr Skarga jako su-

Zob. zestawienia w: DS, s. 689–695.
Jerzy Kochanowicz, Słownik geograficzny jezuickich burs muzycznych (materiały), Kraków:
Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” 2002 (Studia
i Materiały do Dziejów Jezuitów Polskich, 10).
28
Anna Reglińska-Jemioł, Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, Poznań:
Wydawnictwo Poznańskie 2012, s. 129–179.
26
27
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perior uzyskał był zgodę samego generała na śpiew29. Rezultat odczytujemy
w paszkwilach antyjezuickich z tamtego czasu: oto do św. Barbary (tj. kościoła
jezuitów) przeniosły się „pobożne niewiasty”, opuszczając szacowny skądinąd
kościół „Panny Maryjej”, czyli Mariacki30.
Bursy muzyczne przygotowywały zatem wychowanków przede wszystkim
na potrzeby kościołów i całych parafii, w tym również kościołów jezuickich.
Były kuźnią młodych talentów, owszem, ale też narzędzi dla nowej, potrydenckiej religijności: pasyjnej i emotywnej zarazem; w gruncie rzeczy jednak odpowiedzią na nową, bardziej świecką kulturę i obyczajowość, opartą na atrakcyjności i wielości wrażeń zmysłowych. Tak określonej funkcji dowodzi choćby
fakt, że wspomniane bursy – u św. Barbary, a następnie u św. św. Piotra i Pawła obsługiwały 20 krakowskich parafii, podczas gdy nie udało się tu jezuitom
otworzyć szkół, poza niezbyt dobrze rozpoznanym interwałem lat 1625–1634.
Działalność otwartego wówczas kolegium przy kościele św. św. Piotra i Pawła
sprowadzała się w gruncie rzeczy do niezwykłej w swych osiągnięciach bursy,
która stała się prawdziwą szkołą muzyczną i wzorem dla całej formacji – jak
rzecz określał Zygmunt M. Szweykowski – formacji szkół muzycznych w Polsce, „pośredniej między nauczaniem szkolnym a cechowym”31.
Bursy muzyczne w systemie szkolnictwa jezuickiego
w Polsce
Specyfiką działalności teatrów szkolnych w dawnej Polsce jest otwartość na
problematykę społeczną, w tym również obywatelską. Jeśli w kolegiach zachodnich – w konfrontacji z reformacją i różnymi jej odłamami – teatr skupiał
się bardziej na wychowaniu religijnym młodzieży, to specyfiką polską stało się
Jerzy Kochanowicz, op. cit., s. 13 i 64–65. Zob. też Uczniowie – sodalisi gimnazjum jezuitów
w Brunsberdze (Braniewie) 1579–1623, red. Marek Inglot, Ludwik Grzebień, Kraków: Wydział
Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo WAM 1998 (Studia i Materiały do Dziejów Jezuitów Polskich, 1), passim.
30
Literatura antyjezuicka…, op. cit., s. 56–58.
31
Zygmunt M. Szweykowski, Muzyka w dawnym Krakowie. Wybór utworów XV–XVIII w.,
red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1964, s. XIX–XX; Jerzy Kochanowicz, op. cit., s. 76
i 74–113.
29
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wychowanie obywatelskie i przygotowanie do życia publicznego. Nie była to
zresztą właściwość tylko teatru jezuitów. Na wychowanie obywatelskie kładły
nacisk również pozostałe teatry szkolne, zarówno różnowiercze, jak i katolickie (bazylianów, teatynów, pijarów)32. Jezuici mieli tę wyższość, że działali
na obszarze całej Rzeczypospolitej, na ogromnym terytorium, obejmującym
około miliona km kwadratowych i dwa różne państwa: Polskę oraz Wielkie
Księstwo Litewskie, w ich obrębie zaś kilka narodowości, które połączyła jedna
idea polityczna: koncepcja państwa jako republiki, rzeczy publicznej, w której
władza należy do ogółu obywateli. Prawa obywatelskie miała przy tym jednak
tylko szlachta – i ona też jedynie była w pełni narodem. Tak rzecz ujmował
w roku 1568, w ślad za Arystotelesem, Wawrzyniec Goślicki w wydanej w Wenecji rozprawie De optimo senatore libri duo33. Ćwierć wieku później podobne
formuły prawne odnotowywał z urzędowych już statutów Stanisław Sarnicki, historyk i polemista kalwiński34. Po upływie dwu wieków potwierdzał ów
stan prawny Wincenty Bartłomiej Skrzetuski w podręczniku dla szkół Komisji Edukacji Narodowej Prawo polityczne narodu polskiego (t. 1–2, Warszawa
Zob. Stanisław Tworek, Autorzy renesansowi w programach nauczania szkół różnowierczych w Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), w: Studia z dziejów epoki renesansu, red. Henryk Zins,
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe 1979, s. 34. Por. też Jan Okoń, Dramat i teatr szkolny…, op. cit., s. 155–179; Wanda Roszkowska, Uwagi o programowości teatru barokowego w Polsce, w: Wrocławskie spotkania teatralne, red. Wanda Roszkowska, Wrocław: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1967, s. 47–79; Tadeusz Bieńkowski, Fabularne motywy
antyczne w dramacie staropolskim i ich rola ideowa: studium z dziejów kultury staropolskiej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1967, s. 102–103; idem, Teatr
szkół różnowierczych w Polsce w wieku XVII, rozdział do syntezy Dramat i teatr w Polsce wieku XVII, maszynopis powielony, [s.a.], s. 9–10 i 19.
33
Wawrzyniec Grzymała Goślicki, De optimo senatore libri duo – O senatorze doskonałym
księgi dwie, przeł. Tadeusz Bieńkowski, red. Mirosław Korolko, Kraków: Arcana 2000, s. 82–87,
98–101 i passim. Zob. też Aleksander Stępkowski, „De optimo senatore” w świetle arystotelesowskiej „Polityki”, w: O senatorze doskonałym studia. Prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca Goślickiego, red. Aleksander Stępkowski, Warszawa: Kancelaria Senatu 2009, s. 123–143;
Dorota Pietrzyk-Reeves, Vita activa civilis: virtues and citizenship in Polish Renaissance, w: Świat
teatru…, op. cit., s. 47–57.
34
Stanisław Sarnicki, Statuta i metrika przywilejow koronnych ięzykiem polskim spisane y porządkiem prawie przyrodzonym a barzo snadnym nowo zebrane, Kraków: Drukarnia Łazarzowa 1594, s. 15–71 i passim.
32
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1782–1784): „prawa, swobody i wolności obywatelskie – pisał – ściśle należą
do samej szlachty”; ona też tylko jest klasą obywateli35. Przyjęte w okresie renesansu i utrwalone w ten sposób w świadomości szlachty, jak też w przepisach
prawnych od XVI wieku rozumienie pojęcia „obywatel” przetrwało aż do XIX
wieku. Bo nawet Konstytucja 3 maja z roku 1791 nie dała pełni praw obywatelskich ani mieszczanom, ani tym bardziej chłopom.
Przypomnijmy, że jezuici w swoich początkach w Polsce próbowali osłabić
ów system i przenieść tu wzory państw zachodnich. Można przytaczać kazania Piotra Skargi (nie tylko Kazania sejmowe) i jego wołanie o poprawę doli
chłopów. Można, w ślad za Romanem Darowskim, analizować traktat Marcina
Śmigleckiego O lichwie (1596), pisma Wojciecha Sokołowskiego czy Łukasza
Załuskiego i ich propozycje ustrojowe. Można też wskazywać na wystawiony
w Poznaniu około 1620 roku dramat o bezbożnym Antitemiuszu, a w nim z życia wzięty chór: Lament chłopski na pany, z oskarżeniem okrutnego bogacza
i skazaniem go na męki piekielne. Można dodać, że występu tego Wawrzyniec
Goślicki wprawdzie nie doczekał, ale już jako biskup poznański (1601–1607)
chętnie oglądał przedstawienia w teatrze szkolnym (m.in. dialog o św. Wawrzyńcu – z okazji ingresu), a z rektorem Śmigleckim brał nawet udział w dysputach z różnowiercami. Nie ulega wątpliwości, że słuchał tam kapeli bursy
jezuickiej i przy jej wtórze celebrował nabożeństwa. Należy zarazem wątpić,
by jako dostojny pasterz dostrzegał w wykonawcach prawdziwych obywateli – skoro muzycy ci nie należeli do narodu, o którego istocie i prawach tak
wcześniej szczegółowo pisał.
Znacznie to szerszy i głębszy problem, społeczny i ustrojowy, i wrócimy do
niego, by rzecz wyjaśnić. Tymczasem jednak przyjrzyjmy się owym śpiewom
i tańcom na scenach szkolnych, ich bogactwu i różnorodności.
Muzyka i śpiew na scenach szkolnych
W zachowanych sumariuszach spotykamy najczęściej ogólne informacje
o śpiewie (ogółem: 64) bądź muzyce w toku przedstawienia (31), o śpiewie
Wincenty Skrzetuski, Prawo polityczne narodu polskiego, Warszawa: Drukarnia Pijarów 1782, t. 1, s. 187–200.
35
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chórowym (68)36, śpiewie solo (65) bądź w wyraźnie rzadszym duecie (8);
oba wykonania: solo i w duecie spotkać można w tym samym przedstawieniu (4 – w Lublinie 1638, dwukrotnie w Wilnie 1692 i w Warszawie 1722).
Występuje też trio (8; w tym śpiew Daniela z towarzyszami w piecu ognistym
– w Braniewie 1735 oraz śpiew Gracji – w Jarosławiu 1682, Wilnie około 1691
i Drohiczynie 1716).
Wyjątkowo pojawiają się bardziej szczegółowe określenia: „kantata” (Lublin 1742, występ w klasie gramatyki!), „duma” (Lwów 1717, Poznań 1698,
Wilno 1761) bądź „wojenna Monstra”, zatem marsz wojskowy (Poznań 1698).
W Lublinie w 1638 roku w sztuce o zabójstwie św. Stanisława dwójka dzieci
nad Wisłą śpiewa „żałobnie tren polski jednego sławnego poety polskiego”, we
Lwowie zaś na Wielki Piątek 1677 roku dwaj Aniołowie wykonują „smutną
trenodię” o cierpieniach Chrystusa. Sumariusze podają niekiedy okazjonalne,
związane z fabułą określenia śpiewu: „bałwochwalski” (5), „biesiadny” (3),
„dziękczynny” (2), „niebiański” (Warszawa 1713; w scenografii orientalnej).
Spotykamy bliźniacze określenia acclamatio (3) oraz applausus, na oznaczenie radosnych, triumfalnych, a zbiorowych okrzyków, aplauzów czy wiwatów
(w sumie 80, z czego w Warszawie 17, a w Wilnie 20). Czytamy również w sumariuszach o kilkudziesięciu wykonawcach partii pieśniowych, zarówno zbiorowych (zwłaszcza Aniołowie: 25 wystąpień, Geniusze: 11, młodzieńcy, Muzy
i nimfy: po 6, chłopcy i wspomniane Gracje: po 5, dzieci: 4, Cyklopi: 3, driady: 2, chrześcijanie: 2), jak i śpiewanych solo (bez osobnego zaznaczenia; są tu:
Apollo, Mars i Miłość Boska: po 3 razy, doraźnie Arabia, Bellona, dworzanie,
efebi, epikurejczycy, faunowie, górale, Kozacy, marynarze, młodzież węgierska, najady, nereidy, wieśniacy, Dusza potępiona, Fortuna, a także konkretne
postaci z mitologii bądź historyczne, jak: Amfion, Arion, Cerera, Karol Chodkiewicz, Diogenes, Fama, Jan Damasceński, Melpomene, Orfeusz, Owidiusz,
Pallada, także alegorie, jak: Ciało, Grzech, Miłość Ojczyzny i Wolności, Natura
ludzka, Nienawiść, Okrucieństwo itd.).
Analogicznie, partie muzyczne wykonują na scenie bardzo różne postaci:
Apollo (8 razy), Mars i Orfeusz (po 6), Amfion i Sława (po 5), trytoni (3), Fama
i muzy (2), doraźnie: aniołowie, cienie, król Dawid, Jozue, Męstwo, Miłość
36

Zob. pełne zestawienia: DS, s. 689–695.
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Boża, Miłość Świata, Morfeusz, młodzież, muzycy belgijscy, najady, oready,
Pycha, Rozgłos itd. Grają też oni na wielu instrumentach. Najczęściej powtarza się „trąba” (74), znacznie rzadziej jako „trąbka” (7 razy), róg myśliwski (5)
i trąbka myśliwska (1), obok nich bębny i piszczałka (po 5), kotły (2) i bębenki (1) – wszystkie one wskazują na bitewną i wojskową tematykę utworów.
Obok nich często pojawia się też jednak lutnia (20), cytra (16), lira (4), dzwony (3), organy i zegar (po 2), doraźnie również: cymbały, dzwoneczki, fujarka,
gitara, harfa i skrzypce.
Z powyższego wykazu można wnosić, jak bogate było wyposażenie burs
muzycznych przy omawianych tu kolegiach i jak duże stąd możliwości inscenizacyjne miały teatry szkolne. Wykaz zresztą nie wyczerpuje listy instrumentów
znanych z inwentarzy trzech burs muzycznych: w Krakowie, Krośnie i Wilnie,
gdzie notowane są poza tym altówki, „bassony” – fagoty, flety, kornety, oboje,
„puzany” oraz typowo wojskowe, znane z wileńskich procesji na Boże Ciało,
pomorty, szałamaje i sztorty37. Nie wszystkie zresztą instrumenty musiały być
wymienione w sumariuszach. Ale też nie wszystkie musiały być „na wyposażeniu” burs czy kolegiów: część z nich mogła być wypożyczana z kapel wojskowych bądź magnackich kapel mecenasów.
Salty, skoki i tańce
Porównywalne liczbowo, nawet jeśli mniej liczne, są różnego rodzaju wstawki
choreograficzne, określane w sumariuszach jako „ćwiczenia”, „pląsy”, „salty”,
„skoki” bądź „tańce” – pojęciami, które odnoszą się do podobnych w gruncie rzeczy figur tanecznych. O sposobie ich realizacji brak bliższych danych,
a wszelkie wnioski w tym zakresie wyprowadzać można przez analogię, sięgając do podręczników. Nawet jednak Franz Lang, niemiecki jezuita z XVIII
wieku, autor podręcznika sztuki aktorskiej (1727), pobieżnie tylko wspomniał
o figurach tanecznych, pisząc, że za ich pomocą „przedstawia się symbole, które stanowią dodatek do scen”. Uznał on jednak zarazem ich wartość widowiskową i siłę oddziaływania:

37

Jerzy Kochanowicz, op. cit., s. 90, s. 123–124, 242.
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Jeśli zastosuje się je we właściwym czasie i z umiarem, to nie można wątpić, że jest
w nich wiele wdzięku i że przyczyniają się do rozerwania i wzruszenia widzów38.

Można dodać, że w warunkach polskich, na rozległych obszarach dawnej
Rzeczypospolitej, chodziło również o cywilizacyjną wręcz rolę sztuki tanecznej. Rozwijali ją jezuici na wzór zachodni, przygotowując uczniów do życia
w społeczeństwie dorosłych39.
W zestawieniach figur tanecznych uderza zdecydowana przewaga form
wojskowych, co podobnie jak przy wstawkach wokalnych, wiąże się z tematyką przedstawień, głównie historyczną. I tak, spotykamy ćwiczenia wojskowe
ogólnie tak określone (29) bądź nazwane konkretnie: gladiatorów (1), piechoty
węgierskiej (1), rycerstwa (2), wojska czeskiego (1), żołnierzy spartańskich (1),
igrzyska, znów ogólnie tak nazwane (3) bądź konkretnie: kopijne (2), łucznicze (2), Marsowe (2), rzymskie (1), żołnierskie (1), ogólnie plauzy (3), pląsy (3), popis szermierki (1), a dalej salty: kopijny (11), ponownie Marsowy (1),
mieczowy (10), rycerski (1), rzymski (1), szabelny (9), z łukami (1), ze strzałami (2), żołnierski (3). Dołączają się tu tańce: gladiatorów (2), herosów (1),
Krzyżaków (1), Marsa (5) i kapłanów Marsa (1), Maurów (1), młodzieży rzymskiej (1), tureckiej (1), węgierskiej (1), wojskowej (2), piechoty (1), Polaków
z szablami (1), rozbójników saraceńskich (1), rycerzy (1), Rzymian (1), Sarmatów (1), żołnierzy (4).
Niewątpliwa, jak widać, jest owa przewaga liczebna scen żołnierskich i wojskowych, wypełnionych w dodatku szczękiem oręża i wojskowych instrumentów. Jest ona rezultatem podejmowanej tematyki historycznej, związanej z obrazem bitew i przewag wojennych dawnych władców i wodzów. Oddaje też ona
jednak świat wyobraźni młodego pokolenia jezuickich uczniów, wyrastających
w atmosferze ustawicznych wojen XVII wieku i nawet w zakonnych kolegiach
przygotowywanych do nich duchowo i mentalnie bądź emocjonalnie. Tę tak

38
Franz Lang, O działaniu scenicznym, przekład i komentarz Justyna Zaborowska-Musiał,
wstęp Barbara Judkowiak, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2010, s. 116 i 214 (komentarz).
39
Zob. monografię: Anna Reglińska-Jemioł, Formy taneczne…, op. cit.; eadem, Formy taneczne w teatrze szkolnym jezuitów jako wzorce kulturowe, w: Świat teatru…, op. cit., 2017, s. 149–
–167.
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gęstą wojenno-żołnierską atmosferę równoważą w pewnym stopniu salty i tańce związane z ucztowaniem, tak częstym zwłaszcza w występach zapustnych:
tańce biesiadne (1), „beczkowe” (4), galijskie (2), kortyzańskie (2), kunsztowne (4), laurowe (4), maszkaradne maskowe (4), stołowe (2), stołkowe (2),
„szkleniczne” (13), w czasie uczty (6), weselne (2), wesołe (7), z pucharami (1),
z wieńcami (1). Dodać można taniec chłopców (13), dworzan (6), dzieci (5),
mandarynów (1), efebów (3), „kortyzantow” (1), pijaków (1), pokojowych (2).
Osobne miejsce zajmują tańce bóstw morskich i leśnych, przejętych z całego sztafażu mitologii: bachantek (1), Bachusa (4), Cyklopów (2), Fatów (1),
faunów (4), Fortuny (1), Furii (2), Gigantów (1), kolosów (4), leśny (1) bądź
nimf leśnych (2), Parek (1), sylwanów (1), syren (1), Satyrów (26), trytonów (1)
– występy ich odbywają się na tle stosownej dekoracji, przy zróżnicowanej jednak fabule, tak biesiadnej, jak też wojskowej.
Mało jest natomiast w sumariuszach wstawek choreograficznych związanych z przeżyciami wewnętrznymi, religią i wiarą, takich jak salty i tańce
Bałwochwalstwa (2), cieni (1), Czasu (1), desperatów (1), Namiętności (1),
nieboszczyków (1), Obłudy i Rozpaczy (1), Religii (1), Rozpusty (1), Pijaństwa (1), Rozkoszy (1), Pompy Światowej (1), Starości (1), Szkieletów (1),
Śmierci (8) i śmiertelny (3), Świata (1), Złych Duchów (2) itd. Nie mieszczą
się one, jak się wydaje, w konwencji przedstawień uroczystych, związanych
z obecnością mecenasów.
Anagramy i symbole sceniczne
Osobną grupę stanowią tańce erudycyjno-poetyckie: anagramatyczny (25),
epigramatyczny (1), „godzinny” (1), hieroglificzny (1), symboliczny (3),
a nawet „z herbami” (2) czy herbowych Wież (1) bądź zwierząt (1) – wszystkie nawiązywały do modnej w poezji baroku symboliki i gry słów, tu wykorzystywanych dla wydobycia wielu różnych, niekiedy pełnych paradoksu
znaczeń przy przekształcaniu tych samych wyrazów na inne, o nowych, zaskakujących znaczeniach, choćby poprzez tylko zmianę kolejności liter lub
sylab. Celem stawała się pochwała bohatera bądź adresata spektaklu, mecenasa kolegium. Tak np. w panegiryku Oriens vita, zelo et labore apostolico
Francisci Xaverii illustratus – Wschód życiem, żarliwością i pracą apostolską
327

Jan Okoń

ś. Franciszka objaśniony40, wystawionym w Krasnymstawie w roku 1728, imię
św. Franciszka Ksawerego: SANCTUS XAVERIUS ulegało w toku ewolucji
tanecznych zmianie kolejno na: IS REX AUSU – VIR SAXEUS – VERAS SUXI
– ARXUS IESU – VERUS AXIS – AXER VISUS – CARUS IESU. Na scenie był
to rodzaj sentencji-podpisów pod żywe obrazy, ilustrujące poszczególne etapy podróży i prac misyjnych apostoła Indii i Dalekiego Wschodu. Ukazywano w nich więc świętego jako „Króla odwagi” podczas podróży; jako „Męża
kamiennego” w stałości w wierze katolickiej; odrzucającego pokusy stołu, by
spijać ropę z ran chorego; wypędzającego czarta z ludzi opętanych, a śmierć
ze zmarłych; ciskającego pioruny na odszczepieńców od wiary, a wreszcie
karzącego się ostrą dyscypliną za brak skuteczności w odwodzeniu grzesznika od życia w rozpuście.
Tańczą też na scenie herbowe zwierzęta ziem i dzielnic polskich, by wyrazić jubileuszową radość na stulecie Towarzystwa Jezusowego i wdzięczność za
prace podjęte przez członków tego zakonu w Polsce (Jarosław 1640).
Trudno powiedzieć, czy wcześniej w Poznaniu, przy powitaniu 10 marca
1620 roku biskupa Henryka Firleja, ograniczono się jedynie do deklamacji
wierszy herbowych (stemmata) i pochwał wygłaszanych na tle scenografii malarskiej: wobec portretów przedstawicieli rodu Firlejów, herbu Lampart i herbów miast związanych z dziejami rodu41. Te dwa rodzaje inscenizacji mogły
w każdym razie funkcjonować obok siebie – oba zaś nawiązywały do symboliki
popularnej od czasów renesansu42, a rozwiniętej w poezji dojrzałego baroku43.
Nie mamy też pewności, ile elementów specyfiki narodowej bądź lokalnej
znalazło się w przypadku takich saltów i tańców, jak angielski (2), Etiopów (1),
holenderski (1), Indian (właściwie Hindusów: 1) bądź indyjski (2), Kozaków (3), murzyński (4), pigmejski (1), polski (4), „Turcicus” (1), ukraiński (1),
Zob. opis w DS, nr 161–162. Pomijam wątek panegiryczny, kierowany pod adresem Wiktora Mikułowskiego, cześnikowicza radomskiego.
41
Zob. omówienie: Laudatio dramatica clarissimae Firleiorum familiae, red. Jerzy Axer, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1989, s. 19–24.
42
Zob. Franciszek Pilarczyk, Stemmata w drukach polskich XVI wieku, Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1983.
43
Por. Janusz Pelc, Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków: Universitas 2002.
40
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Węgrów (2). Podobnie też, czy taniec „szybki” miał coś wspólnego z późniejszą polką, a dość częsty taniec gór (6) i góralski (9) ze zbójnickim – wykonywano je w scenerii gór w ogóle, niekoniecznie polskich, a przy tym w kolegiach
raczej niepodkarpackich (pierwszy taniec gór we wspomnianym Jarosławiu
1640 roku, następny w Krożach 1684, góralski w Brześciu 1694 w Klęsce tureckiej, zadanej przez hetmanów litewskich). Nie ulega jednak wątpliwości, że
wszystkie one były wyrazem otwarcia się na świat i chęci poznawania go, a nawet oswajania się z nim. Nowością są Geniusze: z upływem dziesięcioleci jest
ich coraz więcej44, choć jednak tańczą raczej rzadko (3). Wpływem włoskim,
pantomimy i komedii dell’arte tłumaczyć natomiast można pojawienie się tańców takich, jak „arlekwinów” (1), mima (1), „pantomimów” (2) i nawet bodaj
popisy linoskoczków (5).
•
Nie wyczerpujemy bynajmniej listy postaci śpiewających na scenie ani też używanych tu instrumentów – nie ulega wątpliwości, że jest ona obszerna, a przy
tym obejmuje tylko ich część, odnotowaną w sumariuszach. Istotne jest, że są
to postaci, które na scenie nie tylko mówią, recytując swój tekst i prezentując się zatem jako wykształceni – mniej lub bardziej – retorzy, lecz śpiewają
bądź nawet grają na instrumentach, co stanowi dodatkową trudność i wymaga
osobnego przygotowania, a zarazem jest atrakcją i przyciąga uwagę publiczności. Co więcej, współtworzy nowy typ dramatu i teatru: teatr z udziałem muzyki. Dramat w nim zachowuje wciąż jeszcze podstawowe elementy dramaturgii
antycznej i klasycznej, ale nadąża jednak za duchem czasów i zarazem odpowiada na zapotrzebowanie widowni – ta zaś coraz wyraźniej domaga się takiej
rozrywki na scenie, której dostarcza nie tyle sztuka słowa, co śpiew, muzyka
i taniec.

Zob. Barbara Judkowiak, Przyczynki do genealogii i charakterystyki teatralnych Geniuszów,
w: Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka) Profesorowi Janowi Okoniowi od Przyjaciół i Uczniów ofiarowane, red. Krystyna Płachcińska, Michał Kuran, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010, cz. II: Tradycje literackie i teatralne, s. 424–439.
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Nie chodzi przy tym jedynie o aspekt ludyczny. Muzyka i śpiew, nawet jeśli
w sposób anachroniczny, wpisywały się w myślenie historyczne autorów, jak
też widzów, i w autentyzm przedstawień, a przynajmniej w próbę jego wprowadzenia. Przypominając chwalebne czyny przodków, a zatem głównie udział
w bitwach, podboje, intrygi i spiski na dworach cesarzy i królów, świat Orientu, a w nim działalność i sukcesy misjonarzy, jezuici starali się ukazać ów świat
jako zgodny z wyobrażeniami, ale też i wiedzą o nim, wyprowadzoną ze źródeł
i opisów zawartych w różnego rodzaju opracowaniach. Na ów moment autentyczności wskazywały źródła, zamieszczane za każdym razem w sumariuszach
jezuickich – i zresztą odróżniające je choćby od sumariuszy pijarskich.
Przypomnijmy, że już w znanym dialogu De pace (O pokoju) Kaspra Pętkowskiego, wystawionym w Wilnie w 1582 roku, posłużono się autentyczną
chorągwią królewską, którą Stefan Batory, poruszony występem, dał zawiesić na scenie (tym razem w kościelnym prezbiterium). Czytamy też na tym
tle notatkę na rękopiśmiennym (z kodeksu Biblioteki Załuskich Q. XIV. 10),
a zaginionym dziś sumariuszu z Pińska z roku 1663, ze sztuki Władysław Jagiełło, król polski, o bitwie pod Grunwaldem – że sztukę wystawiono, „gdy stała chorągiew husarska hetmańska, od której zbroje, proporce i muzyka była,
suknie i inszy wojskowy apparat”, czyli sprzęt45. Wśród rekwizytów znalazły się
zatem również wojskowe instrumenty, nie szkodzi, że nieznane jeszcze w czasach Jagiełły – ważne, że i one służyły do anachronicznej choćby, lecz jednak
możliwie starannej historycznej rekonstrukcji bitwy. W sposób dynamiczny
nawiązywano na szkolnej scenie dialog z przeszłością, uruchamiając emocje
i wyobraźnię młodzieży, a włączając zarazem do wspólnego przeżycia dorosłych – w rezultacie nie tylko obserwatorów widowiska.
Bursiści a sumariusze
Konfrontacja opracowań poświęconych z jednej strony bursom, a z drugiej gatunkom muzycznym w teatrze szkolnym, jak też samym występom szkolnym
pozwala wyłowić podstawowy, jak się zdaje, dylemat: skoro udział muzyki, jak
też różnych form tańca w szkolnych przedstawieniach był tak istotny i wręcz
45

Zob. szerzej o tym: Jan Okoń, Dramat i teatr szkolny…, op. cit., s. 128–129.
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niezastąpiony, to dlaczego tak niewiele w gruncie rzeczy wiemy o jego wykonawcach? Przyjmujemy, rzecz jasna, że byli to członkowie burs muzycznych –
występujący zwłaszcza w kapelach, ale również jako soliści muzycy albo tancerze; nie ma przecież w strukturze kolegiów innej jeszcze jednostki, która by
się tym zajmowała.
Dziwi w tej sytuacji, że w programach sumariuszach przedstawień milczy
się o takich indywidualnych wykonawcach. Mówimy, rzecz jasna, o sumariuszach, które w ogóle uwzględniają spisy postaci i zarazem wykonawców. Co
więcej, w spisach tych eksponuje się nazwiska dostojnych aktorów-uczniów
wraz z informacją o godnościach i urzędach sprawowanych przez ich rodziców.
Przykładem choćby Ultio ex animo eliminata..., dana w Łomży na Wielki
Tydzień 1687 roku: wśród niewielkiej grupy aktorów na pierwszym miejscu
znalazł się Franciszek Ossoliński, hrabia na Tęczynie i łowczykowicz podlaski, czyli syn łowczego (1676–1756), zresztą późniejszy książę i par Francji –
umieszczony tak, mimo że wystąpił właściwie poza samą sztuką, bo tylko jako
praemiator – rozdający nagrody. W sumariuszu zresztą wymieniono z nazwiska, znów wyjątkowo, również czwórkę chórzystów, co świadczy o wyjątkowej
staranności w spisie osób46:

46

Opis: DS, nr 201.
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Fig. 2. Ultio ex animo eliminata Ludovici Duodecimi, Galliarum Regis... Warszawa:
Coll. Schol. Piarum [1687] (wystawionej w Łomży w 1687 roku). W spisie osób na
pierwszym miejscu, jako praemiator, Franciszek Ossoliński, z hrabiów na Tęczynie,
uwzględniono też grupę chórzystów; egz. Bibl. PAN w Kórniku, sygn. 13529
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Inaczej w Krótkim opisaniu akcyjej o męczeństwie św. Stanisława (Lublin 1638): w prologu występują w scenie morskiej Syreny i Nimfy, które „wesołym śpiewaniem” obiecują Polsce bogactwa z nowo odkrytej Ameryki, pojawia się też później „Trębacz wojskowy”, w intermedium po akcie IV wprowadza
się skoki Satyrów – ale nie wiadomo, kim są wykonawcy, zwłaszcza w scenach
zbiorowych. Sumariusz nie podaje tym razem w ogóle nazwisk wykonawców,
nie zmienia to jednak istoty rzeczy47.
W sumariuszach polskich sytuacja pod tym względem jest od początku odmienna. Nawet w Zygmuncie I, wystawionym w Kaliszu 1623 roku przed królem Zygmuntem III Wazą, wśród setki scenicznych postaci zabrakło w spisie
miejsca dla chorus virtutis; nie wskazano też, kto z „młodzi” składał końcowy
hołd królowi, mimo że był to najważniejszy moment widowiska i mimo że
wśród aktorów uwzględniono nazwiska wyraźnie plebejskie, jak Jędrzej Wybierek (w intermedium: Gięsiołapski) czy Wojciech Głobok (jako Lechit)48.
W Summie akcyjej…, wystawionej z podobnej okazji w Poznaniu 1623 roku,
pominięto w ogóle wykonawców i podano jedynie „sens” każdego z chórów49.
Zupełnie inaczej rzecz się ma w sumariuszach z prowincji niemieckich.
Wręcz zasadą w nich są pełne spisy wykonawców, w tym należących do chori
musici. Przykładem choćby Pelagius Rex Legionis, o założeniu królestwa León
w Hiszpanii przez Pelagiusa po zwycięstwie nad Maurami (910), za wstawiennictwem Maryi (Ellwangen, 5 i 6 września 1735). Spis wymienia zarówno autora muzyki (tu Johann Michael Schultes, kierownik chóru książęcego), jak
też chórzystów i osobno personae musicae (aktorów w partiach muzycznych),
zaznaczając, z jakich klas pochodzą50:

Opis: DS, nr 176.
Opis: DS, nr 140–141. Tekst sumariusza przedrukował Edward Raczyński: Wspomnienia
Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, Poznań: Orędownik
1843, t. 2, s. XXVIII–XXXV.
49
Opis: DS, nr 299.
50
Sumariusz w: Elida M. Szarota, op. cit., s. 833–840.
47
48
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Fig. 3. Sumariusz sztuki Pelagius Rex Legionis, wystawionej w kolegium w Ellwangen
5 i 6 września 1735. W spisie osób zarówno autor muzyki (J.M. Schultes),
jak też chórzyści oraz muzycy (personae musicae). Za: Elida M. Szarota,
Das Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet..., op. cit., t. 1, cz. 1, s. 840
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Sprawa jest zresztą bardziej złożona: spisy niemieckie wymieniają śpiewaków i muzyków, zatem wykonawców z kręgu sztuki kultywowanej szczególnie w tamtejszych kolegiach. Widać, że już wówczas kształtowało się
powszechne w Niemczech upodobanie do muzyki, które dało o sobie znać
również w postaci królewskiej opery dworskiej Augusta II i Augusta III. Nie
rozwinęły się natomiast w kolegiach niemieckich w stopniu podobnym jak
w Polsce kompozycje taneczne – o wiele mniej liczne są o nich informacje
w sumariuszach51.
Zbliżoną do niemieckiej sytuację obserwujemy w sumariuszach z Wrocławia, którego kolegium należało jednak do prowincji czeskiej. W Sanctiores
gemini, poświęconych świętym zakonu: Alojzemu Gonzadze i Stanisławowi
Kostce (Wrocław 1727)52 wymienia się z nazwiska osobną grupę tancerzy jako
saltantes aulici, a wśród nich saltantes daemones (tu np. Andreas Kupka); jeszcze inną grupę tworzyli canentes in choris itd.
W Sapientia seu Salomon (Wrocław 1732)53 wśród ponad setki nazwisk
wyróżniono personae ideales recitantes in prolusione et choris” oraz personae
ideales cannentes [sic!]54 in prolusione et choris – tu w wielkiej liczbie discantisti, a obok nich altisti i bassisti. Wyróżniono też altistae in Choris oraz tenoristae, czyli tenorów (tu Antoni Sedlaczek ze Strzelc) oraz innych. Jak widać,
spis aktorów objął nie tylko wszystkie nazwiska, ale też uwzględnił pochodzenie każdego z uczniów, a nawet rodzaj głosu i jego wysokość – pomijał
natomiast pełnione przez rodziców godności i urzędy, znane z sumariuszy
polskich.
Nie ulega wątpliwości, że to odmienna kultura i praktyka społeczna, obecna w tym samym zakonie, lecz jednak na odmiennych terytoriach, przy różnych uwarunkowaniach i w różnych środowiskach.

51
Por. jednak obszerny wykład o jezuickich seminariach i konwiktach muzycznych, w tym
również na terenie Niemiec w monografii: Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku
i ziemi kłodzkiej (1581–1776), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2013, s. 240–277
i 379–400.
52
Opis: DS, nr 760. Notuje Tomasz Jeż, op. cit., s. 594.
53
Opis: DS, nr 764. Loc. cit.
54
Wyróżnienie moje – J.O.
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Próba podsumowania: sumariusze z polityką w tle
By sprawę wyjaśnić, musimy powrócić do pytania o genezę i miejsce burs muzycznych w systemie szkolnictwa jezuitów.
Zarysowana powyżej sytuacja polityczna Rzeczypospolitej i związana z nią
społeczna świadomość szlachty, a tym bardziej szlachty najbogatszej, czyli magnatów – mecenasów i dobrodziejów kolegiów – musiała sprawiać, że
najbardziej odpowiednie dla niej stało się oferowane przez jezuitów wykształcenie humanistyczne, przygotowujące do życia publicznego retorów i mówców, obejmujących następnie urzędy i ławy poselskie. Kształcili też jezuici, po
części dla swoich celów, filozofów i teologów – liczbę tylko tych pierwszych
Roman Darowski obliczał na kilka tysięcy. W szkołach zakonu zasadniczo zabrakło zawodów praktycznych, związanych z rzemiosłem i techniką; do takich
zawodów przygotowywały gimnazja protestanckie.
Należy się zgodzić ze zdaniem Zygmunta M. Szweykowskiego, że w tej sytuacji bursy muzyczne był to rodzaj nieformalnych, co prawda, szkół zawodowych, które uczyły głównie muzyków, zwłaszcza organistów, w mniejszym zaś
stopniu śpiewaków, utalentowanych, a pochodzących niekiedy nawet spośród
ubogiej szlachty, głównie jednak z warstw, których nie uznawano za naród
i dla których zawód muzyka stawał się drogą kariery zawodowej i życiowej.
Otóż nie ulega wątpliwości, że ów teatr szkolny, o którym była tu mowa jako
o teatrze nowego typu, bo z udziałem różnego rodzaju występów muzycznych
– nie mógł był zaistnieć i nie mógł też działać bez uczestnictwa i wsparcia burs
muzycznych. Rzecz w tym, że uczestnictwo to pozostawało poza oficjalnym
kręgiem życia publicznego. Nie zostało wprowadzone do sumariuszy być może
ze względu na kulturową zasadę decorum, czyli stosowności, przejętą z antyku
i funkcjonującą w poezji i sztuce, a przeniesioną do obyczaju. Nie wypadało
bowiem obcować z histrionem – aktorem, jako zwykłym mimem – i nie wypadało też, by w dokumencie tak formalnym, jak sumariusz, dostojni koledzy,
a tym bardziej goście występowali obok zwykłych rzemieślników – muzyków
czy tancerzy, jeszcze wcale nie uznanych za artystów. Choć, być może, to tylko
część odpowiedzi.
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Music-and-Dance Forms and Their Functions
in 16th–18th-Century
Jesuit School Theatres in the Polish-Lithuanian
Commonwealth
summary
The aim of this paper is to systematically present the current state of research and to
define its main directions with respect to the forms and functions of music and dance
in school theatres. The sources I have considered are: texts of the plays, summaries,
and information about the spectacles in other documents. I discuss the forms and
functions these two arts performed in the Jesuit school drama in the context of the
overall situation of the theatre in the Polish-Lithuanian Commonwealth. I also present
the role of music in the work of the Jesuit order in the Commonwealth and the factors
determining its applications. Subsequently I discuss, on selected examples, the dance
and music forms included in the school spectacles and their transformations, against
the background of cultural and political changes in the country.
Keywords: Jesuit boarding schools – Jesuit dance and theatre – Pułtusk Codex –
periochai – Jan Brant
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Szkice o muzykowaniu w jezuickim teatrze
szkolnym i widowiskach parateatralnych
w Wielkim Księstwie Litewskim

Jezuicki teatr szkolny oraz widowiska wystawiane poza teatrem były niezwykle
ważnym fenomenem życia kulturalnego Wielkiego Księstwa Litewskiego na
przestrzeni dwóch stuleci jego historii. Od 1570 roku, kiedy zostało otwarte
kolegium wileńskie, do końca XVIII wieku Akademia Wileńska zorganizowała
co najmniej trzysta różnego rodzaju widowisk: dramatów, dialogów, procesji,
uroczystych powitań i innych widowisk parateatralnych1.
Teatr szkolny pojawił się w jezuickich kolegiach jako swoiste uzupełnienie
obrzędów kościelnych i miał szczególny wpływ na inne dziedziny sztuki2. Widowiska teatralne zajmowały ważne miejsce w programach nauczania: służyły
formacji religijnej uczniów jezuitów i wspomagały proces edukacji. Młodzi
ludzie rozwijali swoje talenty retoryczne za pomocą pamięciowego opanowania łacińskich maksym oraz poezji, a wyobraźnię dzięki tematom czerpanym
z Pisma Świętego; uczono ich także śpiewu nowych pieśni religijnych, a w grze
na instrumentach wprawiali się w kapelach, które wykonywały adekwatny do
treści przedstawienia repertuar.
Badacze, podejmujący zagadnienia teatru jezuickiego oraz organizowanych
przez to środowisko widowisk parateatralnych, największą wagę przywiązywali dotąd do ich formy literackiej. Muzycznej warstwie tych przedstawień nieco
zainteresowania poświęcili natomiast badacze szeroko rozumianego dziedzicStanisław Bednarski, Podstawowe zasady szkolnictwa jezuickiego, w: Z dziejów szkolnictwa
jezuickiego w Polsce. Wybór artykułów, red. Jerzy Paszenda, Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici 1994, s. 19–24.
2
Irena Vaišvilaitė, Baroko pradžia Lietuvoje, Vilnius: Mintis 1990 (Acta Academiae Artium
Vilnensis Dailė, 6), s. 181.
1
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twa jezuickiej kultury3. Ważne informacje na ten temat pochodzą z dokumentów dotyczących wileńskiego kolegium jezuitów (1570–1773) i tamtejszej Akademii (1579–1773)4.
O swojej działalności artystycznej, także muzycznej (tę ostatnią cechowała duża różnorodność gatunków służących teatrowi), sami jezuici zostawili
bardzo nieliczne wzmianki. Okoliczności, które stały się przyczyną ich braku,
były następujące: surowa reguła zakonu, zabraniająca jego profesom czynnego
zajmowania się muzyką, oraz rozwinięte życie kulturalne wspólnot świeckich,
którym jezuici posługiwali. Pozostawali jednak otwarci na różnorodne zjawiska artystyczne, a przywiązując dużą wagę do wystawności i splendoru, poszukiwali ich najbardziej przekonujących form.
Założenie przez jezuitów pierwszej w Europie Wschodniej szkoły wyższej
(1579) – Alma academia et universitas Vilnensis – było ważnym przejawem ich
aktywności na rzecz wzmacniania katolicyzmu: nie tylko na Litwie, ale również na wschodnich ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, od dawna będących obszarem wpływów Kościoła prawosławnego.
Były to tereny rozległe, zamieszkiwane przez skomplikowaną mozaikę wielu narodowości: Polaków, Litwinów, Rusinów, Karaimów, Żydów, Tatarów,
Niemców, a przy tym wyznawców różnych konfesji i religii. Toteż imprezy
teatralne stały się swoistym i imponującym fenomenem „reklamowym” je3
Jan Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce: rodzimość i europejskość, Warszawa: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo–Wschodniej, Uniwersytet
Warszawski, Wydawnictwo DiG, 2006; idem, Dramat i teatr szkolny: sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1970; Jan Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1957; Владимир И. Резанов, Школьные
драмы польско-литовских иезуитских коллегий, Нежин: типо-лит. „Печатник, б. насл.
В.К. Меленевского” 1916; Vanda Zaborskaitė, Prie Lietuvos teatro ištakų: XVI–XVIII a. mokyklinis teatras, Vilnius: Mokslas 1981.
4
Dokumenty przechowane w Bibliotece Uniwersyckiej w Wilnie [Viļņas Universitātes bibliotēka], Liber ordinationum, Fond 3, nr 2382; Liber memorialium relictorum in vistatione provincialium a divisione Provinciae Anno 1608 1 Decembris, Fond 3, nr 2388; Liber ordinationum
et epistolarum. Fond 3, nr 2383. Łacińskie oryginały i ich tłumaczenie na język litewski wydano
w publikacji Vilniaus akademijos vizitatorių memorialai ir vyresniųjų nutarimai, red. Eugenija
Ulčinaitė, Algirdas Šidlauskas, Vilnius: Mokslas 1987.
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zuitów, nastawionym na to, by wywierać wpływ na zwolenników innej wiary
i osoby o innych wyznaniach religijnych.
Wielonarodowa była również kadra Akademii Wileńskiej, w której pracowali członkowie zakonu pochodzący z różnych krajów – np. Irlandczyk Dawid
Hibernus, który był reżyserem widowisk teatralnych, czy pochodzący z Niemiec
Mattheus Hasler, który pracował jako prefekt biblioteki i orkiestry szkolnej5.
Swoje spektakle jezuici wystawiali także w innych kolegiach Litwy i to od
razu po ich uruchomieniu. Na przykład w Nieświeżu sztuki grano już w roku
1586, w Orszy – 1610, w Brześciu – 1615. Z XVII wieku pochodzą zaś wzmianki na temat życia teatralnego w kolegiach w Pińsku, Nowogródku, Grodnie,
Mścisławiu i Słucku.
Organizowany przez jezuitów teatr szkolny oraz widowiska parateatralne
nawiązywały do sztuki baroku. Do rozkwitu jej form doszło szczególnie tam,
gdzie zakorzeniona była reformacja, której zwalczanie stało się jednym z zadań Towarzystwa Jezusowego. Realizowano je m.in. właśnie za pomocą dobrze
znanych na Litwie widowisk parateatralnych, które towarzyszyły odbywanym
przy różnych okazjach procesjom.
Pierwszą uroczystą procesję katolicy zorganizowali w Wilnie niedługo po
chrzcie Litwy w roku 13906. Od roku 1525 odbywano tam regularnie procesję
Bożego Ciała, która szła z katedry do kościoła bernardynów7. Do tej tradycji
– kultywowanej już od XV wieku w Anglii, Francji, Niemczech, Włoszech i Polsce8 – nawiązali jezuici wkrótce po swoim przybyciu do stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Już w roku 1581 zorganizowali tam procesję Bożego Ciała, i to
Ludwik Piechnik, Związki kulturalne dawnej Akademii Wileńskiej z zachodem w latach
1570–1773, w: Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici 1994, s. 115.
6
Codex Epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1387–1430, Cracoviae: Academia Litterarum 1882, s. 22.
7
Viktoras Gidžiūnas, Pranciškonų Observantų-Bernardinų gyvenimas ir veikla Lietuvoje XV
ir XVI amž, Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija 1982 (Lietuvių katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimo darbai, 9), s. 84.
8
Zbigniew Zalewski, Boże Ciało, w: Encykopedia Katolicka, Lublin: Katolicki Uniwersytet
Lubelski 1985, t. 2, s. 862.
5
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z niespotykaną dotąd wystawnością. W procesji tej uczestniczyli biskup, kapituła
oraz inni duchowni. Za nimi, w czterech kolumnach, szli z zapalonymi świecami
uczniowie wszystkich szkół miasta. W każdej z tych grup maszerowali muzycy,
wykonujący hymny i pieśni religijne; ich śpiewowi towarzyszyło bicie dzwonów.
Tę uroczystą procesję obserwowało wielu mieszkańców miasta i okolic; nie tylko
katolicy, ale i wyznawcy innych religii, nawet Tatarzy wraz z żonami i dziećmi9.
Wilno funkcjonowało jako miasto pogranicza kultur; być może właśnie dlatego
widowiska teatralne miały tam być dostępne dla wszystkich i dlatego też przedstawiano je często na placach i ulicach miasta10.
Organizowane przez uczniów wileńskiej szkoły jezuitów procesje i towarzyszące im widowiska parateatralne przekształciły się niedługo w wielkie publiczne
manifestacje wiary. W roku 1604 odbyła się w Wilnie wyjątkowo uroczysta procesja z okazji kanonizacji św. Kazimierza. Jej porządek ustanowiła kapituła katedralna miasta; swoje miejsce w tym orszaku zyskała „Universa majestas Senatus
Academici”11. Procesje organizowane w latach 1614–1636 obrazują szczytowy
okres rozwoju wileńskiej Akademii: stanowiły one wyraz pobożności barokowej,
osiągany za pomocą paraliturgicznych form nabożeństw, charakterystycznych
dla tego okresu12. Stanisław Rostowski, autor jednej z najwcześniej wydanych
historii jezuitów na Litwie, wspomina: „Nie tylko przez naukę, ale tak samo poprzez wytworność świąt religijnych należy wychowywać młodzież akademicką
i rozwijać w niej chęć do rozmodlenia. Oprócz tego, takie święta robią duże wrażenie na ludziach i zmniejszają wpływy innowierców”13.
Zakres działania jezuitów, którzy przybyli do Akademii Wileńskej z kolegium w Braniewie i z różnych uczelni Europy Zachodniej, był – w odniesieniu
do badanych form kultury artystycznej – bardzo szeroki. Musieli oni jednak

9
Michał Baliński, Dawna Akademia Wileńska. Próba jej historyi od założenia w roku 1579 do
ostatecznego jéj przekształcenia w roku 1803, Petersburg: Józef Ohryzka 1862, s. 84–85.
10
Jan Okoń, Na scenach..., op. cit., s. 152.
11
Monumenta... Catedralis Expostulatis, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich [Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių biblioteka], F. 43, B. 19580.
12
Jan Okoń, Na scenach..., op. cit., s. 126.
13
Stanisław Rostowski, Lithuanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars prima,
Wilno: Drukarnia Akademicka 1768, s. 137.
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brać pod uwagę warunki miejscowe, a jednocześnie szerzyć kulturę zgodną
z wytycznymi przełożonych Towarzystwa.
Prowincjałowie i wizytatorzy wielokrotnie zgłaszali uwagi dotyczące muzyki. Wspominali także o imprezach parateatralnych. Wizytator Jan Berent
w swoim memoriale z roku 1683 pisał: „Organizowane dotąd na uroczystość
św. Katarzyny procesje (ridicula pompa), niezwiązane z krzewieniem pobożności, mają zostać zaniechane [...] Wolno jedynie organizować procesje z Akademii do kościoła z obrazem świętej wstawienniczki studentów”14. W memoriale
w roku 1702 prowincjał Tobias Arent wskazywał zaś: „Gdy muzycy kolegium
zostali zaproszeni do inicjowanych przez rektorów przedstawień nabożnych
[...], musieli zatroszczyć się nie tylko o muzykę, ale też o pozostałe elementy
spektaklu”15. Nieliczne wzmianki o widowiskach parateatralnych można odnaleźć także w nieco późniejszych periodykach z epoki:
Wilno. W przeszłą sobotę Universitas tutejsza solenissisimo apparatu obchodziła festę św. Katarzyny, jako patronki studiorum, przy wybornych muzykach
[podkr. moje – J.T.] i hucznym biciu z dział. W procesyjach i nabożeństwie
senat akademicki comparendo in habitu doctorali tum suo rectore magnifico,
przed którym praeferebantur insignia Academiae, bardzo wspaniałą czynił paradę in magno spectatorum concursu. Pridie festum i w sam dzień św. patronki
Arca Academiae rzęsistą iliuminacyją dowcipnymi inwencyjami, inskrypcyami
po wszystkich in quadro facyjatach ozdobiona, przy odgłosie trąb, kotłów,
dysponowanych po różnych miejscach muzyki [podkr. moje – J.T.]
i biciu z armat16.

Vilniaus akademijos vizitatorių..., op. cit., s. 126–127: „Festo S. Catharinae ridicula pompa
et nullo neque fructu, neque devotione hactenus practicata regum a pueris creatorum in templum cum tympanis et tubis introductio cum erectionibus theatrorum caeterisqu(orum) exoticis solemnitatibus theatrorum caeterisque exoticis solemnitatibus prorsus abrogatur et prohibetur sub paenis arbitrio provincialis reservatis. Per hoc tamen non tolitur substantia devotae ac
modestae processionis ex Academia ad templum cum imagine di(vin)ae studiosorum patronae”.
15
Ibidem, s. 143: „Dum musii collegiales adhibentur pro actibus rhetorium solemnioribus, (...),
non tantum musicam, sed etiam alia requisita ad actus procurare”.
16
„Kurjer polski” 262 (1741), s. 1. Jadwiga Szwedowska, Muzyka w czasopismach polskich
XVIII wieku. Okres saski (1730–1764): bibliografia i antologia, Kraków: Polskie Wydawnictwo
Muzyczne 1975, s. 176–177.
14
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Ważne wzmianki na temat muzykowania podczas przedstawień teatralnych
odnajdujemy w publikacjach Walentego Bartoszewskiego (około 1574–1645),
który w pierwszej połowie XVII wieku aktywnie działał na rzecz propagowania kultury muzycznej przez wileńskich jezuitów. Są to jakby scenariusze albo
programy obchodów świąt kościelnych, zazwyczaj zwieńczonych uroczystymi
procesjami. Miały one adekwatną do okazji treść i były podzielone na części zwane „figurami”. W publikacjach tych czasem odnotowywany był także
udział muzyki, która stanowiła sugestywny i oddziałujący na widza element
obchodów. Chociaż wzmianki o muzyce są raczej lakoniczne, niosą ważne informacje na temat muzykowania w środowisku jezuitów.
Nakładem Akademii Wileńskiej ukazało się kilka tego typu scenariuszy,
przygotowanych przez Bartoszewskiego, które mogły być łatwo dostosowane
do potrzeb innych kolegiów jezuickich i służyć im jako inspiracja17. Najwcześ
niejszym z nich jest opis procesji na Boże Ciało w roku 1614. We wstępie Bartoszewski zaznacza, że święto Bożego Ciała w Wilnie szczególnie uroczyście
obchodzi tamtejsza Akademia. Organizowana przez nią procesja była podzielona na odrębne części („figury”). Przeważały w niej sceny alegoryczne, deklamacje poezji, a na sporządzonych z tej okazji bramach i wozach wywieszano
sentencje w języku łacińskim. Pomiędzy niektórymi „figurami” grała muzyka.
Wymienione tu zostały różne instrumenty: regał, skrzypce, puzony, kornety,
pomorty, klawicymbały, lutnie, cytry, surmy, bębny, multanki. „Ta figura nad
inne niemal ogromnieysza. Strzelba studentska różna, muzyka stroynieysza”18.
W roku 1615 ukazał się kolejny scenariusz Bartoszewskiego na procesję
Bożego Ciała, gdzie czytamy: „W triumfe Jozefowym idą trębacze, z trębami
krzykliwemi i z bębnami [...]. Potym muzyka ogromna [...]. Muzyka następuje.

17
Źródła te były już analizowane i opisywane przez polskich badaczy: Jan Okoń, Dramat...,
op. cit., s. 107; Jan Okoń, Na scenach..., op. cit., s. 128–133; Monika Pasek, Słowo, obraz, spektakl: korespondencja sztuk w opisach wileńskich procesji na Boże Ciało autorstwa Walentego Bartoszewskiego, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 14/3 (2016), s. 69–83.
18
Walenty Bartoszewski, Pobudka na obchodzenie nabożne Świątośći roczney Tryumphu
y Pompy Ciała Bożego dana..., Wilno: Józef Karcan 1614.
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[...] Muzyka przy cymbale”19. W tymże dokumencie Bartoszewski po raz pierwszy opisał dekoracje miasta i ulic, którymi wędrowała procesja. „Bartoszewski
wyeksponował m.in. tak ważny w baroku szczegół, jak «oprawowany złotem»
tron dla Eucharystii [...]. W części złożonej z «figur» chodziło zatem najwyraźnej o rodzaj parateatru w liturgii – może też o paraliturgię w teatrze, jakkolwiek
w teatrze specjalnego rodzaju, ulicznym bowiem i przeznaczonym dla jak najszerszej publiczności”20. Opisy Bartoszewskiego spełniały funkcje podobne do
didaskaliów w dramacie21. Czy służyły one jednak praktyce muzycznej późniejszych lat? Prawdopodobnie w jakiejś mierze tak; trzeba jednak pamiętać o tym,
że repertuar i instrumenty muzyczne były wybierane zgodnie z możliwościami
i potrzebami, dowolnie, ad libitum. Śpiewający pobożne pieśni korzystali zaś
ze zwyczajowego repertuaru muzyki kościelnej. Scenariusze Bartoszewskiego
miały zresztą raczej służyć jako wskazówki dla innych kolegiów, które mogły
z nich skorzystać, żeby nadać bogatą oprawę najważniejszym świętom kościelnym. O tym, że muzycy wykształceni w wileńskiej Akademii pracowali także
w innych kolegiach kraju, pisano w Diariuszu kolegium Wileńskiego z roku 1712:
„O. J. Smołak, który odjechał do Kroż «duxit secum artifices et quendam musicum» – sugeruje, że inne kolegia prowincji litewskiej korzystały z muzyków
wykształconych w Akademii Wileńskiej”22.
Poza corocznymi uroczystościami od czasu do czasu odbywały się także
imprezy okolicznościowe. Na przykład w różnych szkołach prowincji odbyły
się uroczyste obchody kanonizacji Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi. Jak
świętowano takie uroczystości w mniejszych kolegiach, położonych daleko od
europejskich centrów kultury? Zachował się opis takiej uroczystości z roku
1728, która odbyła się na terenie Żmudzi niedaleko Kielm (lit. Kelmė), w miejscowości Poszawsze (lit. Pašiaušė), gdzie w roku 1654 zostało założone kolegium jezuickie. Na uroczystość kanonizacji świętych Stanisława i Alojzego do
Walenty Bartoszewski, Dowody processyi nabożney w dzień przenayświętszego Ciała Bożego, Wilno: Józef Karcan 1615.
20
Jan Okoń, Na scenach..., op. cit., s. 127.
21
Monika Pasek, Słowo, obraz..., op. cit., s. 74.
22
Ludwik Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 3: Próby odnowy Akademii Wileńskiej po klęskach Potopu i okres kryzysu 1655–1730, Rzym: Institutum Historicum Societatis Jesu 1987, s. 45.
19
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Poszawsza przybyły dwie wielkie procesje – z Kielm i Kurszan (lit. Kuršėnai).
Goście zostali powitani przed kościołem jezuitów przy akompaniamencie
wielkiej orkiestry trąb i bębnów. W uroczystości uczestniczył rektor kolegium
kroskiego z kilkoma ojcami oraz klerem. Następnego ranka procesji towarzyszyła duża orkiestra, cztery pary bębnów oraz wystrzał z armat. W ostatni
dzień uroczystości do północy rozbrzmiewała muzyka i huk armat23.
Na Żmudzi elementy parateatralne stanowiły ważną część lokalnych form
pobożności i trwały nawet do początku XX wieku. Pojawiały się one także w trakcie liturgii, np. na pasterce w wigilię Bożego Narodzenia, kiedy to
młodzi ludzie wnosili do kościoła rozmaite ludowe instrumenty, m.in. birbyes
(fujarki), rogi i barabany. W chwili gdy kapłan intonował Gloria, wszyscy zaczynali muzykować. Organista na głowie miał zawieszone dzwoneczki, stopą
uderzał w bęben i grał na organach wszystkimi registrami instrumentu24.
Elementy widowisk parateatralnych pojawiały się także w czasie pielgrzymek, które jezuici organizowali do różnych słynących łaskami obrazów
w okolicznych kościołach. Od roku 1604 młodzież Akademii Wileńskiej po
zakończeniu roku szkolnego udawała się do kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach (lit. Trakai) z cudownym obrazem Matki Boskiej.
Pod koniec XVII wieku ta skromna pielgrzymka przeobraziła się w wystawną
przejażdżkę w powozach lub na koniach odbywaną przy dźwiękach orkiestry25.
Uzasadnione więc wydaje się żądanie prowincjała Józefa Rymgayłły, który
w swoim memoriale z roku 1712 zalecał, by udający się do Trok pielgrzymi
odbywali tę podróż na własnych nogach i nie wypożyczali koni ani wozów26.
Jeden z najbardziej znanych poetów jezuickich, Maciej Kazimierz Sarbiewski, także uczestniczył w części wspomnianych wydarzeń. Pod koniec

23
Paulius Rabikauskas, 18-jo amžiaus Lietuvos bruožai. Iš Pašiausės jėzuitų kolegijos metraščių,
„Tautos praeitis: istorijos ir gretimuųjų sričių neperiodinis leidinys” 1/3 (1961), s. 374–375.
24
Jūratė Trilupaitienė, Iš Užnemunės bažnytinės muzikos istorijos, w: Užnemunė: visuomenė
ir dvasinio gyvenimo procesai, red. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos
ir meno institutas 2005, s. 230.
25
Ludwik Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskej, t. 4: Odrodzenie Akademii Wileńskej 1730–
–1733, Rzym: Institutum Historicum Societatis Jesu 1990, s. 169.
26
Vilniaus akademijos vizitatorių... op. cit., s. 150.
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swojego nowicjatu brał udział w procesjach Bożego Ciała27; uczestniczył także
w pielgrzymkach do Trok, a później, pod ich wrażeniem, ułożył cykl poetycki pt. Cztery mile. Opowiadał w nim o podwileńskiej naturze, trzepocie flag
i o śpiewach, które wykonywali uczestnicy pielgrzymki na kolejnych odcinkach drogi: 1 – Ponary (lit. Paneriai); 2 – Waka (lit. Vokė); 3 – Gaidžių kaimas;
4 – Troki, śpiewając kolejno pieśni28:
PRIMA LEUCA. SEU PONARI
Haec ter alterno modulata cantu
Turba, carpemus viridis Ponari
Rocidas valles, et amoena praeter
Arva vehemur.
SECUNDA LEUCA, SEU VACA
Quod tibi nomen,
pia Virgo, summa
Voce dicemus? solium superni
Audies Regis radiare magno
Maius Olympo.
TERTIA LEUCA, SEU VICUS GALLI
Tum quibus parca dape non dolendae
Vocis accessit bona pars: O alma
Numinis, salve, Genitrix, fidelis
Turba cantemus.
QUARTA LEUCA, SEU TROCI
Ultimus restat labor, altiores
Ire per lucos, et aprica circum
Jan Okoń, Na scenach..., op. cit., s. 152–153.
Quatuor leucae SS. Mariae, seu publica ac Solemnis in aedem D. V. Mariae trocensem, processio Odis IV expressae, Antwerpen: Monti 1624; Motiejus K. Sarbievijus, Lemties žaidimai =
Ludi Fortunae: poezijos rinktinė, red. Eugenija Ulčinaitė, Vilnius: Baltos lankos 1995.
27
28

351

Jūratė Trilupaitienė

Stagna lunari, tumulosque lento
Vincere cantu. [...].
Plura dicturis procul e Trocanis
Arcibus turres placitusque dudum
Virgini collis, mediaque templum apparet in urbe.

Wileńscy jezuici mieli zresztą specjalną pieśń ku czci Matki Boskiej Trockiej, wydaną w roku 175429. Opublikowano nie tylko tekst, ale również nuty;
przytoczono także szczegółowo historię obrazu, sięgającą czasów Wielkiego
Księcia Litewskiego Witolda. Pisano tam, że z okazji chrztu Litwy: „Ten Obraz od Manuela, albo Emanuela II. Paleologa Cesarza Greckiego przysłany y
ofiarowany jest Alexandrowi Witoldowi Wielkiemu Xiążećiu Litewskiemu [...]
iż ten Obraz Nayśw: Panny jest z liczby tych, które Łukasz S. Ewangelista ręką
swoją malował”30. O Witoldzie wspominał zresztą również Sarbiewski w Czterech milach:
Cum ferox belli, duce te, Vitoldus
Bis ter exegit gladium per omnem
Victor Auroram, tumidique fregit
Cornua ponti31.

Prawdopodobnie w trakcie procesji śpiewano tę pieśń, a być może jezuici odczytywali także całą historię obrazu. Historyczna opowieść była
zresztą znacznie dłuższa niż tekst samego śpiewu i mogła pełnić funkcję
interludium dla pielgrzymów zmierzających do świętego obrazu i modlących się o łaski i cuda. Melodia pieśni, której ambitus jest dosyć szeroki,
a interwały sięgają oktawy, nie jest bynajmniej łatwa. Warto zaznaczyć, że
opublikowanie tekstu pieśni z zapisem nutowym stanowi wyjątkowy przy-

Pieśń o Nayświętszey Pannie w Obrazie Trockim Bożemi Łaskami y Cudami na tym mieyiscu
słynącey, Wilno: Drukarnia Akademicka Societatis Jesu 1754.
30
Ibidem, [s. 6].
31
Motiejus K. Sarbievijus, Lemties žaidimai..., op. cit., s. 464–465. „Trzy razy miecz, pod twoim przewodnictwem, wyciągał Witold, odważny w walce, kiedy pokonał Wschód”.
29

352

Szkice o muzykowaniu w jezuickim teatrze szkolnym i widowiskach...

padek, zważywszy, że jezuici z Akademii Wileńskiej wydali zaledwie parę
śpiewników z nutami32.
Popularne pieśni pielgrzymkowe były włączane do śpiewników publikowanych w wileńskiej Drukarni Akademickiej, które nie zawierały nut. Za przykład niech posłuży Pieśń o Nayświętszey Pannie Maryi Trockiey drukowana
w ten właśnie sposób w śpiewniku z roku 176133 i dopiero w XIX wieku przedrukowana przez bazylianów z uwagą: „Pieśń o Nayświęt(szej) Pannie którą
się zwykło śpiewać w Trokach. Na tę notę jak: Perło droga”34. We wspomnianym śpiewniku z roku 1761 jezuici wydrukowali Pieśń Ruską o Nayśwętszey
Pannie. Takie pieśni zbliżały do siebie ludzi różnych narodowości oraz wyznań
i wyrażały ducha unii brzeskiej. Wspomniane śpiewniki zawierały zresztą takie właśnie śpiewane od dawna pielgrzymie pieśni ku czci Najświętszej Panny
Studziańskej, Częstochowskiej, Żyrowickiej, Ostrobramskiej, Trockiej i tej od
bernardynek wileńskich.
Niektóre pieśni podejmowały nawet wątki polityczne, np. Lament nad konającą Polską, który szkicuje szeroką panoramę geograficzną: wymieniona jest
tu Polska, Litwa, Żmudź, Wały Carogrodzkie, Karpaty, Prusy, Moskwa i Szwecja. Także i tu pobrzmiewają echa idei unii brzeskiej:
Y czas złoty pełen cnoty Unii Dobrodzieia. [...]
W ten czas Swięci dwa są wzięci jak rodzony
Brat z Bratem,
Na Starszeństwo, Przełożeństwo Symeon z Jozafatem35.

Walenty Bartoszewski, Parthenomelica albo pienia nabożne o Pannie Naświętszej, które poważny senat miasta wileńskiego [...] na roraciech przystojnie co rok odprawuje, Wilno: Drukarnia
Akademicka 1613; Sigismundus Lauxmin, Graduale pro exercitatione studentium, Wilno: Drukarnia Akademicka 1667.
33
Pieśni Nabożne według porządku dorocznego Świąt Uroczystych Kościoła ś. Katolickiego
Rzymskiego zebrane y po kilka razy na świat wydane..., Wilno: Drukarnia Akademicka 1761,
s. 365.
34
Pieśni nabożne na święta uroczyste według porządku kościoła ś. Rzymsko-katolickego na
cały rok zebrane..., Wilno: Drukarnia xx. Bazylianów 1822, s. 504–505.
35
Ibidem, s. 514.
32
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Uczniowie jezuickiego kolegium w Wilnie brali również udział w widowiskach związanych z wyborem hierarchów świeckich i kościelnych. Wśród
świeckich uroczystości, w których aktywnie uczestniczyli wileńscy jezuici,
wyjątkowo hucznie fetowano zdobycie Smoleńska w roku 1611. Zygmunta III
Wazę uroczyście witało całe miasto. Procesyjny wjazd do Wilna wiódł przez
wrota Ostrej Bramy a następnie obok kościołów unitów, prawosławnych oraz
katolików; wszędzie budził ten sam, serdeczny entuzjazm. Po raz pierwszy
w uroczystości tego typu wzięli udział unici. Przy ich kościele św. Trójcy młodzież tej konfesji recytowała wiersze i przysięgała wierność królowi.
Unici przygotowali też prezent dla króla – specjalnie przez nich wykonaną rękopiśmienną łacińską książkę. Zapisano w niej opis tryumfu Zygmunta III, a na jej końcu dodano teksty i nuty pieśni śpiewanych na powitanie
króla: Hospody siloiu twoeiui wozweselisie car oraz Se nine blahoslowi hospoda.
Na marginesach nut dodano incipity łacińskich odpowiedników tych pieśni,
opartych na psalmach: 20 (Domine in virtute tua) i 133 (Ecce nunc benedicite
Dominum)36. Dla uczczenia tego podniosłego wydarzenia jezuici opublikowali Pienia wesołe dziatek na przyjazd do Wilna Króla. Autorem (a może tylko
inicjatorem tej publikacji) był Walenty Bartoszewski. Wydanie dedykowano
„Chrizostosowi Montwidowi, marszałkowi W(ielkiego) X(ięstwa) L(itewskiego)”37. We wstępie autor zwraca się do Montwida wierszem: „W wesoły dzień
triumphu, niech to będzie dla ciebie poświęcony śpiew dzieci”. Z tej okazji
Akademia Wileńska wystawiła łuk tryumfalny, a jej uczniowie złożyli królowi
gratulacje, po czym przedstawili spektakl teatralny na temat zdobycia Smoleńska, który trwał od południa aż do wieczora38.

36
Kalbų varžybos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų sveikinimai = Competition of languages: the ceremonial greetings of the Grand Duchy of Lithuania‘s rulers and nobles = Koncert języków: pozdrowienia władców i magnatów Wielkiego Księstwa Litewskiego, red.
Eugenija Ulčinaitė, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 2010, s. 76, 86–89.
37
Walenty Bartoszewski, Pienia wesołe dziatek na przyiazd do Wilna Króla JMści, Senatu y Rycerstwa tudzież mowa po rekuperowaniu Smoleńska…, Wilno: Jan Karcan 1611, dnia
24 Lip(ca).
38
Jan Okoń, Dramat..., op. cit., s. 378.
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W roku 1667 odbyła się w Wilnie uroczystość z okazji przeniesienia do
Połocka szczątków Jozafata Kuncewicza39. „Unia, jak widać, nie tylko nie była
obca jezuitom, ale wręcz odwrotnie – należała do ich podstawowych zadań
w zakresie działalności misyjnej, jak też pedagogicznej”40. Męczennikowi temu
Benedykt Michniewicz poświęcił w 1668 roku dzieło pt. Rosa Autumnalis41;
w którym zamieścił „Krótki opis obchodów, które miały miejsce przy odprowadzeniu błogosławionnego męczennika na jego tron do ojczyzny”. Jest tam
interesująca informacja o muzykowaniu w trakcie organizowanych przez jezuitów i unitów widowisk. Uczestniczyli w nich grekokatoliccy biskupi i bazylianie, członkowie zakonów katolickich i młodzież z jezuickiej Akademii Wileńskiej. „Obie wspólnoty szły, by służyć tej samej wierze”. W procesji uczczono
pamięć patriarchów i zachowano porządek reguł zakonnych:
Brzmiała muzyka [...] organów niesionych na czterech parach ramion. Dookoła różnorodność zgodnie brzmiących instrumentów. [...] Śpiewy na ulicy
unosiły się do nieba. [...] Kler, by zapobiec chaosowi dźwięków, jednym głosem śpiewał chorał gregoriański. Towarzyszyły mu pieśni w języku słowiańskim, bez udziału instrumentów. [...] Harmonia czystych głosów roznosiła się
po ulicach miasta. Rozbrzmiewała również muzyka instrumentalna, stworzona
według pomysłowej kompozycji. Gdy procesja zbliżała się do parafialnego kościoła Serca Jezusowego, jej uczestników spotkała młodzież akademicka Towarzystwa Jezusowego w wieku lat dziesięciu i dwunastu. Zabrzmiała muzyka

Św. Jozafat Kuncewicz (1584–1623) studiował w Akademii Wileńskej, gdzie zainteresował
się unią brzeską i za radą jezuitów w 1604 roku przystąpił do niej i został zakonnikiem w klasztorze bazylianów św. Trójcy w Wilnie. Działał na rzecz unii i zakładał nowe klasztory bazyliańskie w Wielkim Księstwie Litewskim. Zginął śmiercią męczeńską; miejsce przechowywania jego
relikwii wielokrotnie ulegało zmianie, głównie z obawy przed sprofanowaniem ich przez władze
carskie. W roku 1643 został beatyfikowany.
40
Jan Okoń, Na scenach..., op. cit., s. 73.
41
Rosa Autumnalis Coelo Manibus Schismaticorum inserta. Dunae aquis irrigata In terris gratum spargens odorem Sive Beatus Iosaphat Kuncevicius Archiepiscopus Polocensis Episcopus Vitepscensis & Mscislaviensis Ordinis Divi Basilii Magni Redux Polociam ad Sedem Suam Triumpho celebri Vilnae. In Urbe Magni Ducatus Lithuaniae honoratus... Per Benedictum Michniewicz
Ord. eiusdem Presbyterum repraesentatus Anno Domini M. DC. LXVII., Cracoviae: Ignazio da
Lazari 1667.
39
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wokalna i gra na organach [...]. Pożegnaniu arcybiskupa towarzyszyła harmonia najprzyjemniejszej i najdelikatniejszej muzyki42.

Opis ten można połączyć z relacją z Pieni wesołych dziatek (1611) Bartoszewskiego, potwierdzającą udział dzieci w procesji i jej symboliczne znaczenie. Wspomniane wydarzenia oraz towarzysząca im widowiskowa oprawa
robiły ogromne wrażenie na ich uczestnikach i widzach, niezależnie od tego,
do jakiej konfesji należeli. W związku z tym można zadać pytanie: czy pieśni
śpiewane przez jezuitów i unitów mogły zainspirować reformę słowiańskiej
muzyki kościelnej, którą zrealizował wychowanek wileńskiej Akademii i autor
dzieła Grammatyka muzyczna, Mykoła Dylecki (1630–1690)? Pierwsze wydanie tego traktatu miało miejsce w roku 1675 w Wilnie43. Nie przypadkiem
w wariantach i redakcjach dzieła Dyleckiego istnieje wiele śladów tradycji jezuickiej44.
Teatr szkolny na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego był zjawiskiem
ewidentnie międzynarodowym i znacząco wpłynął na rozwój kultury muzycznej całego kraju. Pełnił funkcję teatru publicznego, gromadząc różnorodną
Rosa Autumnalis, s. 15, 19, 24: „Similiter musica faera comitabatur; organa baiulorum qua
tuor, fubierunt humeri, circa(que); non dissona instrumentorum varietas, vocal(or)um musicorum, cantus, expletis auribus gentis, & plaeterum, lexitate caelos penetrabant. Clero palmam
in hoc sibi praeripi non permittente, qui vel sola Gregoriana modulatione suaviter adstipulabatur [...]. Non immemor officii debiti, & venerationis reddendae pastori suo, mox cum sequebatur Ritûs Graeci musica idiomate slauono, tanto suavius auseultantium demules aures, quantó sine artificialium instrumentorum ornamento. Solâ vocum naturalium harmonia appetenda,
per totas urbis vias, quâ late patebant, cum Symphoniaca discussione quaedam ingeniosae compositionis gratissime diffundebatur. [...]. Academiae P.P. Societatis Iuventus, cuius aetas decennium vel non attigit, vele carte duos supra decem non exessit, triumphantem [...]. Adueniente
interum curri, musica P.P. Soc(ieta)tum vocalis tum instrumentalis multis aria ad organum, suavissimum auribus inserebar melos. [...] Iamque post redditam venerationem, ieriato tubis tympanis(que) gloriosum sonuit celeusma, musica etiam ad locum destinatum suavissimo nec non
modulatissimo expe(n)di(e)bat concentu”.
43
Dieter Lehmann, Mikołaj Dylecki a muzyka polska w XVII wieku, „Muzyka” 10/3 (1965),
s. 38–51.
44
Katarzyna Morawska, Dylecki Mykoła, hasło w: Encyklopedia muzyczna PWM, Kraków:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1984, t. 2, s. 510–512.
42
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widownię. Fabuła, muzyka i scenografia wystawianych sztuk były dostosowane do gustów publiczności. Scena wileńska, choć daleka od centrów Europy,
stanowiła ważny ośrodek życia teatralnego, a w Rzeczypospolitej Obojga Narodów pełniła kluczową rolę. Wyróżniały ją pewne cechy szczególne. O ile dla
prowincji polskiej charakterystyczne były elementy baroku sarmackiego, dramaty litewskie – zarówno pod względem kompozycji, jak i inscenizacji – bliższe były wzorom zachodnioeuropejskim, zwłaszcza spektaklom austriackim
w szczytowej fazie baroku45.
Podobnie jak widowiska parateatralne, tak i dramaty pojawiły się w Akademii Wileńskiej bardzo wcześnie. W Wilnie pierwszy dramat Stefana Tuccia,
Hercules, pokazano na dziedzińcu kolegium już w 1570 roku. Było to wydarzenie ważne zarówno dla Akademii, jak i dla miasta: spektakl oglądał biskup
Protasiewicz, Rada Miasta, patriarchowie, szlachta i wielu mieszkańców46. Niektóre spektakle wystawione na scenach jezuickich migrowały dosyć daleko. Na
przykład dramat Grzegorza Knapa Philopater seu Pietas [Filopatris] pokazano
w Wilnie w roku 1596, a cztery lata później – w Poznaniu. Był to typowy moralitet, charakterystyczny dla teatru jezuickiego47. W roku 1597 pokazano w Wilnie tragedię Knapa Felicitas, wystawioną z okazji odbywającego się w tym roku
zjazdu szlachty bądź rozpoczęcia roku akademickiego48.
Można doszukiwać się związków między wystawianiem jezuickich sztuk
szkolnych a drammi per musica pokazywanymi w teatrze Władysława Wazy,
który jeszcze w młodości był uczniem jezuickich nauczycieli. Wychowankiem
jezuitów był także jego ojciec, Zygmunt Waza, zanim jeszcze został królem
Polski. W 1585 roku do Sztokholmu, na dwór 19-letniego wówczas królewicza,
przyjechało trzech księży – absolwentów rzymskiego Collegium Germanicum,
którzy byli równocześnie muzykami. Ich zadaniem było umacnianie szwedzkiego następcy tronu w wierze katolickiej. Wśród środków, które miały pomóc

Jan Okoń, Dramat..., op. cit., s. 294.
Vanda Zaborskaitė..., op. cit., s. 170.
47
Eugenija Ulčinaitė, Grigalijaus Kanapicijaus Filopatris, arba Dorybė, „Senoji Lietuvos literatūra” 25 (2008), s. 162.
48
Jan Okoń, Dramat..., op. cit., s. 118.
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w osiągnięciu tego celu, była również muzyka49. Od dawna związki wileńskiej
Akademii z dworem królewskim były bardzo bliskie. Za każdym razem, gdy
królowie odwiedzali Wilno, uczniowie Akademii przygotowywali uroczyste
powitanie; monarchowie z kolei często uczestniczyli w szkolnych uroczystościach50.
Muzycy kapeli Akademii Wileńskiej grali razem z kapelą królewską, wspólnie też uczestniczyli w obchodach świeckich i kościelnych. Pomiędzy przedstawieniami teatru szkolnego a dramma per musica istnieją również wyraźne
paralele: usiłowano zaimponować widzom za pomocą efektownej scenografii;
na obydwu scenach wielką wagę przywiązywano do moralitetu i panegiryku. Jedna i druga scena były zdominowane przez ducha antycznego dramatu
greckiego, symbolikę alegoryczną i mitologię. Wywarło to z pewnością wielki wpływ na kapelę Akademii i innych jezuickich kolegiów prowincji. Nieprzypadkowo też programy wszystkich trzech drammi per musica, które wystawiono w Zamku Dolnym w Wilnie, zostały wydane nakładem Akademii
Wileńskiej. Fenomenem lokalnym zaś było to, że wielu absolwentów burs muzycznych po wstąpieniu do zakonu nadal zajmowało się muzyką51.
Postacią łączącą środowisko wileńskich jezuitów z tradycją spektakli teatralnych dworu Wazów był Maciej Kazimierz Sarbiewski. Pracował on w Wilnie, Krożach i paru innych kolegiach prowincji litewskiej i żywo interesował
się teatrem szkolnym. Podczas pobytu w rzymskim Collegium Germanicum
zobaczył tamtejszą maszynerię teatralną i ją opisał52. Wspominał, że taka maszyna dostarcza przyjemności zarówno patrzącym na nią, jak i jej słuchającym. Owo instrumentum – jak pisał poeta – mogło samoczynnie odtwarzać
Por. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne kontakty dworu królewskiego polskich Wazów z Rzymem w świetle dawniejszych i nowych badań, „De Musica. Diagonali” 1 (2012), http://
www.demusica.pl/cmsimple/images/file/diagonali_1_przybyszewska.pdf [dostęp: 11.01.2018].
50
Ludwik Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 1: Początki Akademii Wileńskiej 1570–1599,
Rzym: Institutum Historicum Societatis Jesu 1984, s. 38–39.
51
Jerzy Kochanowicz, Geneza, organizacja i działalność jezuickich burs muzycznych, Kraków:
Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” 2002 (Studia
i materiały do dziejów jezuitów polskich, 7, cz. 1), s. 82.
52
Józef Furttenbach, O budowie teatrów, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1959,
s. 42.
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melodię: wesołą bądź smutną. W swoich traktatach teoretyczno-literackich
De perfecta poesi sive Vergilius et Homerus oraz De acuto et arguto53, sporządzonych w czasie pobytu w prowincji litewskej, zawarł rozległy opis teorii sztuki teatralnej (w którym wspomina również o muzyce), opatrzony ilustracją
instrumentum magnum54. Poeta zalecał także naśladować grecką tragedię antyczną; powoływał się przy tym na popularne pisma Giulia Cesarego Scaligera,
który także zajmował się zagadnieniem obecności muzyki w teatrze55. Uwagi
Sarbiewskiego niewątpliwie czytali reżyserowie jezuickich spektakli szkolnych;
któż bowiem inny miał być adresatem jego publikacji? Argumentem pośrednio potwierdzającym tę hipotezę jest fakt, że jezuici wileńscy używali podobnej maszynerii teatralnej i stosowali ją nawet na potrzeby obchodów kościelnych: Pompilius Lambertengus w memoriale z roku 1630 pisał, że „podczas
Roratów nie należy używać nadmiaru ozdób, jak i oświetlenia; przedstawienia
mają odbywać się bez tak zwanych maszyn”56.
Gdy w roku 1635 Sarbiewski trafił (nie z własnej woli) na dwór królewski, nie zapomniał o teatrze. Świadczy o tym jego pierwsza (a zarazem ostatnia) publikacja będąca przejawem twórczości teatralnej sarmackiego poety:
Silviludia. Miał on nadzieję, że muzykę do jego dzieła stworzą muzycy królewscy. 17 grudnia 1637 tak pisał do biskupa Stanisława Łubieńskiego: „Te nowe
moje poezje zawdzięczam niskiej polnej chatynce w Płońsku, podobnie jak
Zabawy leśne, o których słyszę, że zostały dostosowane do taktu muzycznego”57. Jak wynika z listu Sarbiewskiego, Silviludia zostały przekazane królo-

Maciej K. Sarbiewski, O poezji doskonalej czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi sive
Vergilius et Homerus), przeł. Marian Plezia, opr. Stanisław Skimina, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1954 (Biblioteka pisarzów Polskich,
Seria B, 4).
54
Bartosz B. Awianowicz, Co faktycznie przedstawiają ilustracje w IX księdze „De perfecta
poesi” Macieja Kazimierza Sarbiewskiego?, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” 12/1 (2005),
s. 129.
55
Motiejus K. Sarbievijus, Apie tobuląją poeziją, arba Vergilijus ir Homeras, IX knyga, tłum.
Marcelinas Ročka, Literatūra: Vilnius: Mintis 12/1 (1970), s. 116.
56
Vilniaus akademijos..., op. cit., s. 104.
57
Korespondencja Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ze Stanisławem Łubieńskim, przeł. i opr.
Jerzy Starnawski, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1986, s. 152.
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wi w roku 1637. Poeta cieszył się swoim utworem. W liście do Łubieńskiego
4 grudnia 1637 wspominał: „Napisałem przeto księgę Zabaw leśnych w nowym
stylu i w nowym metrum. Jest obecnie u króla. Gdy Ci ją przyślę, będziesz się
śmiał; są tam ustępy prawdziwie wesołe i prawdziwie pobożne”58. 17 grudnia
1638 poeta pisze do biskupa: „Hymn dziękczynny za Twoje zdrowie i księgę
Zabaw leśnych będziesz miał natychmiast, gdy tylko wrócą od naszych dworskich muzyków”59. Dlaczego zatem w następnym liście pojawił się smutny
cień? „Posyłam Ci jedyny, jaki mam, egzemplarz Zabaw leśnych. Poza pewnym
wdziękiem słów, nie ma tam niczego godnego twych uszu, niczego nieprzeciętnego”60. Jeżeli słowa te były świadectwem marzenia poety o dramma per
musica z prawdziwego zdarzenia, to należy spojrzeć na Silviludia w kontekście
życia muzycznego królewskiego dworu.
Być może przyczyną rozczarowania Sarbiewskiego był fakt, że w tym samym roku, kiedy jezuicki poeta powierzył Władysławowi IV swoje Silviludia,
muzycy króla byli już bardzo zajęci. 23 września 1637 w Warszawie wystawili
dramma per musica pt. La Santa Cecilia, utwór sceniczny powstały z okazji
zaślubin króla z Cecylią Renatą, której imię dało pretekst do napisania libretta; sporządził je Virgilio Puccitelli, autor librett kolejnych spektakli pokazywanych w teatrze Wazów61. Dramma per musica była rozrywką bardzo drogą
i wymagającą wielomiesięcznych przygotowań. Nie każdy władca mógł utrzymywać taki teatr muzyczny, jak teatr Wazów, a prawdopodobnie nawet zespół
króla Władysława IV nie byłby w stanie przygotować w jednym roku aż dwóch
spektakli tego typu. Tym bardziej że już 3 maja 1638 wystawił kolejną operę,
Narciso transformato, favola pastorale recitata in musica. Autor tekstu – niezastąpiony Puccitelli – sławił w spektaklu swego mecenasa – króla Władysława62.
Czy nadworny kaznodzieja mógł rywalizować z uznanym królewskim poetą? Czy Silviludia spełniały kryteria dramaturgiczne? Czy konkurencja i inIbidem, s. 148–149.
Ibidem., s. 152.
60
Ibidem, s. 161.
61
Anna Szweykowska, Dramma per musica w teatrze Wazów, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1976, s. 216–252.
62
Ibidem, s. 140.
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trygi dworskie nie dotknęły przypadkiem jezuickiego poety? Czy był w królewskiej kapeli kompozytor, który mógł stworzyć muzykę do Silviludiów?
Wreszcie: czy możliwe było, aby dramma per musica wystawiona została po
łacinie? Czy muzycy króla nie odrzucili Silviludiów jako nieodpowiedniego
tematu do muzycznego opracowania? Notabene do dziś nie wiadomo, kto
komponował muzykę do wszystkich jedenastu drammi per musica pokazanych
w teatrze Wazów, Silviludia zaś pozostają najbardziej enigmatycznym dziełem
Sarbiewskiego.
Wydaje się, że poeta ten nie znalazł szczęścia w służbie królowi. Nostalgia
za jezuicką przeszłością znajduje odzwierciedlenie w jego wierszach. Nawet
kiedy w polskich lasach tworzył swoje Silviludia, widział i opisywał krajobraz
litewski: Lejpuny (lit. Leipūnai), Birsztany (lit. Birštonas), Soleczniki (lit. Šalčininkai), Kotra (lit. Katra), Merecz (lit. Merkinė), Mereczanka (lit. Merkys),
Metele (lit. Meteliai)63… Nasuwa się ostatnie, retoryczne pytanie: Czy nie były
to reminiscencje lat przeżytych w litewskiej prowincji jezuitów?
Autorzy jezuickich dramatów szkolnych pozostawali jednak najczęściej
nieznani; dysponujemy drukami tylko części programów. Jeszcze mniej wiadomo o kompozytorach. Profesorowie retoryki i poezji odpowiedzialni za występy teatralne często podróżowali. Z pewnością nieobojętni wobec walorów
muzyki, odwiedzali teatry jezuickie w krajach zachodnich. Ośrodki austriackie
i Rzym słynęły z różnorodności muzyki stosowanej w dramatach; w tamtejszych kolegiach pracowali znakomici wykonawcy i kompozytorzy. We wspomnianych wyżej programach teatralnych o ich stronie muzycznej pisano lakonicznie: „Alegoryczne chóry. Po 1–3 aktach interludium. Treść nie określona
(Pietas litterata, Wilno 1690)”64, „Trzy akty. Chóry po 1 i 2 akcie, alegoryczne chóry-balety (Sarmatia triumphalis, Wilno 1707)”, „Trzy akty. Chóry po
1 i 2 akcie. Epilog z alegorycznym baletowym charakterem”65.
O pochodzącym z roku 1648 traktacie Poetica Practica, utrwalonym w formie rękopisu, dysponujemy jedynie pośrednimi informacjami. Autor traktaMaciej K. Sarbiewski, Silviludia, wyd. Ryszard Ganszyniec, Lwów: Nakładem Filomaty
1934, s. 91, 94, 96, 98, 100.
64
Владимир Резанов, Школьные драмы…, op. cit., s. 20–21.
65
Ibidem, s. 34.
63

361

Jūratė Trilupaitienė

tu pracował w Akademii Wileńskiej, a sam rękopis trafił do Imperatorskiej
Biblioteki Publicznej w Petersburgu. W rękopisie miały znajdować się liczne
wskazówki dotyczące budowy i sposobu komponowania dramatów, m.in.
traktowania chórów, które – podobnie jak w dramatach antycznych – pełniły rolę rzecznika powszechnie przyjętych zasad moralnych. Członkami chóru
mogli być też muzycy, np. instrumentaliści z cytrami66.
Od końca XVII wieku w teatrze szkolnym zaczęto rozbudowywać sceny
baletowe i taneczne. Balet rozwijany był na największą skalę w kolegiach jezuickich Francji, m.in. paryskim Collège de Clermont. Z Francji rozprzestrzeniał
się on do innych krajów, m.in. na Litwę. W jezuickich szkołach zaczęto bowiem
wtedy nauczać sztuki tańca. Nauczyciele, tzw. metrowie – zwykle pochodzenia
francuskiego bądź włoskiego – rozpoczęli nauczanie złożonych kompozycji figur oraz innowacyjnych „baletów”67. Nie bez powodu prowincjał litewski Maciej Karski w roku 1714 zabraniał profesorom retoryki i poetyki organizowania
przedstawień zbyt długich (trwały nawet 7 godzin!). Nie pozwalał również na
wystawianie intermediów składających się wyłącznie z muzyki68. Zwracano się
nawet do władz w Rzymie z prośbą o zezwolenie na fachowe nauczanie sztuki
tanecznej, by przygotować artystów do przedstawień na należytym poziomie.
Wykonywany przez uczniów amatorski taniec czy balet nie był oczywiście
głównym celem pracy artystycznej Akademii.
Charakterystyczne dla dramatów tego czasu jest to, że występy chórów śpiewających pieśni o treści alegorycznej stawały się coraz dłuższe. Na szkolną scenę
teatralną przeniesione zostają modne tańce świeckie: anglezy, galiardy, pawany,
saltarella, moreski, francuskie branle i kuranty. W jednym z programów pisano:
„Koło tańca wesołego z przydatkiem baletów i kurant francuskich”69.
W roku 1690 pokazano w Wilnie Solemnitas secunda Basilicae Apollineae
gloria; w programie spektaklu odnotowano obecność muzyki. „Przypuścić
Владимир Резанов, К истории русской драмы: экскурс в область театра иезуитов,
Нежин: Тип. В. К. Меленевского 1910, s. 347–349.
67
Вера М. Красовская, Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От
истоков до середины XVIII века, Ленинград: Искусство 1979, s. 177.
68
Vilniaus akademijos vizitatorių..., op. cit., s. 150–151.
69
Jan Okoń, Dramat..., op. cit., s. 258–259.
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wolno, że spektakl był opracowany jako wielka ilustracja, która stanowiła
rodzaj wielkiej formy poetycko-muzycznej”70. Podobnie jak w muzycznym
spektaklu Dominika Krzeczetowskiego Amor victor et victima, pokazanym
w 1699 roku, wiele było chórów i spektakl bliski był operze71. W 1670 roku
pokazano spektakl Ludi literati z dużą ilością scen baletowych, którym towarzyszyły komentarze. W programie dramatu Kazimierza Brzostowskiego
z roku 1712 Via Appia ad celsissimas honorum apices także znalazło się wiele
muzycznych wstawek. Alegoryczne chóry i balety pojawiły się też w dramacie
pt. Aurea libertas praetextate aetatis. Podobne przedstawienia ze scenami muzycznymi i baletowymi były prezentowane także w innych dramatach.
Wspomniane programy oper i ich funkcje opisane są w pracach Ireny Kadulskiej i Jerzego Kochanowicza72. Przedstawienia teatralne zwane baletami
miały niewątpliwie muzyczny charakter, a sama muzyka traktowana była jako
równorzędny element dramaturgiczny. W programach teatralnych znajdują się
też niekiedy wskazówki, jak mają zachowywać się „osoby należące do baletu”.
W ten sposób balet zostaje nowym, skutecznym środkiem perswazji moralnej.
Wileńska Akademia miała wspaniałą kapelę, która liczyła blisko piętnastu
muzyków, grających na różnych instrumentach. Do dyspozycji mieli wielką
bibliotekę nutową73. Dlatego też w sztukach teatralnych mogły rozbrzmiewać
najróżniejsze utwory muzyczne. Uniwersalny charakter tego zespołu potwierdza fakt, że był on angażowany również przez mieszkańców miasta podczas
uroczystości świeckich. Nie bez powodu prowincjał Aleksander Sawicki
w roku 1723 zabronił im grywać na weselach, ślubach i przyjęciach.

Julian Lewański, Muzyka w dramatach szkolnych na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, w: Polsko-rosyjskie miscellanea muzyczne, red. Zofia Lissa, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1967, s. 41.
71
Tadeusz Grabowski, Ze studiów nad teatrem jezuickim we Francji i w Polsce w wiekach
XVI–XVIII, Poznań: PTPN 1963, s. 30.
72
Irena Kadulska, Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego Oświecenia: 1746–1765,
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1974,
s. 130–141; Jerzy Kochanowicz, Geneza..., op. cit., s. 209–211.
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Lustracya Collegium Akademickiego Wileńskiego Anno 1773. Biblioteka Uniwersytecka
w Wilnie, Oddział Rękopisów F2-DC6.
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W drukowanych programach teatralnych nie widnieją ani nazwy utworów
muzycznych, ani ich kompozytorzy. Z pewnością miał rację Julian Lewański,
który odwołując się do rękopisu przechowywanego w bibliotece im. Wróblewskich w Wilnie, pisał: „Melodia, która zostaje wkomponowana do przedstawienia, była wybierana indywidualnie. Pasują tu różne utwory, zarówno dzieła
wokalne, jak i instrumentalne, zależnie od potrzeb”74. Kto mógł komponować
nowe utwory muzyczne bądź dostosowywać znane dzieła do przedstawień?
Możliwości jest kilka. Mogli to być prefekci burs, zwani też prezesami, którzy jednak bardzo często zmieniali się na tym stanowisku, ich asystenci (socii
regentes), którzy pracowali częściej przez dłuższy czas, albo nauczyciele muzyki75. Ale jezuici do nauczania części przedmiotów, m.in. właśnie muzyki, zatrudniali osoby świeckie, a katalogi początkowo nie uwzględniały ich nazwisk,
co jeszcze bardziej komplikuje kwestię ustalenia autorstwa kompozycji.
Jak dotąd wiemy zaledwie o dwóch kompozytorach, którzy tworzyli oryginalną muzykę do jezuickich przestawień teatralnych. Jednym z nich mógł być
Martin Kretzmer (1631–1696), który jako nauczyciel retoryki był prawdopodobnie autorem spektaklu teatralnego w gimnazjum w Braniewie w roku 1665;
mógł on również skomponować muzykę do tego dzieła76. Kretzmer wstąpił do
jezuitów w Wilnie, tutaj też w latach 1652–1655 studiował. Później pracował
w innych jezuickich ośrodkach prowincji litewskiej, czeskiej i polskiej. Interesującą wiadomość o Kretzmerze podał Jan Poszakowski: „Zaiste w całej Litwie
w naszych i obcych kościołach niczyje Nieszpory uroczyste, Litanie i Msze
śpiewane nie były słyszane częściej niż o. Marcina, dla wzbudzenia uczuć pobożnych w najlepszą ułożone harmonię”77. To bardzo wyraźne świadectwo
popularności utworów Kretzmera, szeroko rozpowszechnionych w różnych
ośrodkach. Z teatrem szkolnym mógł być również związany Bogusław Zgirski,

Julian Lewański, Muzyka w dramatach... op. cit., s. 32.
Ludwik Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskej, t. 3: Próby odnowy..., op. cit., s. 42–43.
76
Martinus Kretzmer (1631–1696). Sacerdotes Dei benedicite Dominum, Memorare o piissima
virgo, Aeterne rerum omnium effector Deus, Laudem te Dominum, red. Tomasz Jeż, Maciej Jochymczyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2017 (Fontes Musicae in Polonia, C/I),
s. 8–9.
77
Ibidem, s. 9–10.
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prefekt muzyków w wileńskim klasztorze bazylianów, który był autorem muzyki i chórów granej w Żyrowicach w 1752 roku tragedii Cicero (Wilno: S. Nowicki 1752)78.
Jezuici byli sprawnymi organizatorami imprez kościelnych i świeckich,
a ich działalność edukacyjna i artystyczna przez kilka stuleci sprzyjała rozpowszechnieniu sztuki baroku w całym kraju. Teatr jezuicki łączył elementy
amatorskie i profesjonalne w unikalnej syntezie79. Jak ważnym stał się przy tym
elementem edukacji, świadczy to, że funkcjonował nawet po kasacie tego zakonu. Poprzez teatr jezuici wychowali wielu miłośników sztuki, a samej sztuce
scenicznej otworzyli drogę na sceny rezydencji magnackich, a także do założonego w roku 1785 profesjonalnego teatru wileńskiego.

78
79

Julian Lewański, Muzyka w dramatach..., op. cit., s. 40.
Vanda Zaborskaitė, Prie Lietuvos teatro..., op. cit., s. 14.
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Sketches about Music in Jesuit School Drama
and in Para-Theatrical Spectacles
in the Grand Duchy of Lithuania
Summary
The establishment of the Jesuit order in the Grand Duchy of Lithuania in 1570 was followed 9 years later by the foundation in Vilnius of the Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu. This was the first institution of higher education in Eastern Europe.
These two events precipitated fundamental changes in religious, social and cultural
life. The Jesuits were highly visible in public life. The order’s educational and cultural
programs were widely put into practice and featured various forms of music.
This report discusses subsequent themes: 1. Sources and historiographic material;
2. The discrepancies inherent in some rulings handed down by senior Jesuits and related to musical matters; 3. Para-theatrical performances and musical productions organized and staged by the Jesuits; 4. Sacrum and profanum, demonstrating the variety
of musical and visual expressions in theatrical productions; 5. Totus mundus agit histrionem in the Jesuit theatre.
Keywords: Jesuit education – school drama – para-theatrical events – Lithuania
– Walenty Bartoszewski – Maciej Kazimierz Sarbiewski

Jerzy Kochanowicz
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Edukacja muzyczna w kolegiach jezuickich
Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Stosunek pierwszych jezuitów do muzyki
Muzyka w szkole nie miała już w XVI wieku takiego znaczenia, jak w średniowiecznych programach edukacji opartych na nauczaniu quadrivium, gdzie była
częścią kanonu obok geometrii, arytmetyki i astronomii. Mimo to była nadal
obecna w życiu codziennym uczniów szkół renesansowych. Również jezuici
przewidzieli dla niej miejsce w swoich gimnazjach, choć odpowiedzialność za
edukację muzyczną uczniów powierzali niemal wyłącznie nauczycielom świeckim, podczas gdy sami uczyli pozostałych przedmiotów. Wiązało się to ze specyficznym rozumieniem przez Towarzystwo Jezusowe roli muzyki w liturgii.
W tym utworzonym w 1540 roku zakonie zrezygnowano programowo
z wielu form życia monastycznego, m.in. z odmawiania modlitw w chórze,
jak również śpiewania mszy świętych i innych nabożeństw1. Było to wówczas
rozwiązanie innowacyjne, gdyż wspólną recytację psalmów uważano powszechnie za istotny wyznacznik życia zakonnego. Jezuici, zrywając z tradycją,
w myśl której członkowie wspólnoty zakonnej powinni gromadzić się wiele
razy w ciągu dnia na modlitwę i śpiewy, opowiadali się za pełnym zaangażowaniem w pracę duszpasterską – o każdej porze dnia i nocy2.
Założyciel Towarzystwa Jezusowego – Ignacy Loyola – poznał zapewne
podstawy muzyki, gdyż należała ona do kanonu wykształcenia szlachcica. Po
swoim nawróceniu uczestniczył w wielu nabożeństwach śpiewanych, znajKonstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej XXXIV oraz
Normy uzupełniające zatwierdzone przez tę samą Kongregację, Kraków–Warszawa: Wydawnictwo WAM, Polskie Prowincje Towarzystwa Jezusowego 2001, nr [586], s. 207.
2
Szerzej na ten temat pisze Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodz
kiej (1581–1776), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2013, s. 104–118.
1
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dując w nich „wielkie pocieszenie”3. Za sprawą muzyki liturgicznej pogrążał
się wręcz w ekstazie, ale był gotów zrezygnować z własnych upodobań, aby
umożliwić członkom swego zakonu intensywną pracę duszpasterską polegającą na udzielaniu sakramentów, gruntownych studiach i pisarstwie, jak również
prowadzeniu szkół. W jezuickich domach zakonnych miała panować cisza
i nastrój skupienia umożliwiające jezuitom pracę intelektualną. Istniał nawet
przepis zakazujący przechowywania (i używania) instrumentów muzycznych
w domach formacji, w których przebywali studiujący młodzi jezuici. W wersji umieszczonej przez Ignacego Loyolę w Konstytucjach zakonnych nie był to
jednak zakaz bezwzględny, bo ograniczał się wyraźnie do domów formacyjnych, a ponadto z kontekstu zapisu wynika, że wykluczano używanie jedynie
tych instrumentów, które służyły prywatnemu muzykowaniu i rozrywce, nie
zaś tych, które mogłyby być pomocne w służbie Bogu i szerzeniu Jego chwały4.
Ignacy Loyola rzadko zakazywał czegoś bezwzględnie. W odniesieniu do tzw.
rzeczy stworzonych zalecał kierowanie się zasadą „tantum quantum” (o tyle,
o ile), czyli korzystania z rzeczy w tej mierze, w jakiej pomagają one człowiekowi w dążeniu do celu swego życia, czyli wielbienia Boga, a odrzucania w tej
mierze, w jakiej przeszkadzają w osiągnięciu tego celu.
Należy dodać, że zakaz przechowywania instrumentów w domach formacji
nie był wówczas niczym osobliwym. Już w kolegium św. Ildefonsa przy uniwersytecie w Alcalá, gdzie Ignacy Loyola studiował, począwszy od 1526 roku,
przez kilkanaście miesięcy, obowiązywał zakaz używania instrumentów muzycznych z wyjątkiem monochordu i klawikordu, pod warunkiem jednak,
że studenci nie będą poświęcać grze zbyt dużo czasu i przeszkadzać w odpoczynku innym mieszkańcom kolegium. Ustalono natomiast, że gitary, vihuele,
skrzypce i inne instrumenty zwyczajowo używane do wykonywania serenad,
są nie do pogodzenia ze studiowaniem5.
„I sentido gran consolatión con la música che allí oyó”. Cyt. za: Fontes Narrativi de S. Ignatio
de Loyola et de Societatis Iesu initiis, t. 2, red. Candidus de Dalmases, Romae: Monumenta Historica Societatis Iesu 1951, s. 337.
4
Konstytucje Towarzystwa Jezusowego…, op. cit., nr [266], s. 121.
5
Gabriel Codina Mir, Aux sources de la pédagogie des Jésuites. Le „Modus parisiensis”, Roma:
Institutum Historicum Societatis Iesu 1968, s. 43.
3
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Zakaz używania instrumentów muzycznych pojawiał się regularnie w statutach ówczesnych kolegiów w Europie, uzasadniany potencjalnym zakłócaniem porządku i ciszy. Podobnie zakazywano przechowywania w kolegiach
ptaków, psów, kotów i innych zwierząt domowych, które mogłyby być uciążliwe dla mieszkańców. Wydaje się, że właśnie w tych przepisach należy szukać
źródeł reguły Ignacego, który z naciskiem zabraniał przechowywania w domach studiów zakonnych instrumentów muzycznych wykorzystywanych do
rozrywki. Powodem jego zastrzeżeń w tym względzie nie była zatem jedynie
wspomniana wcześniej rezygnacja z chóru i śpiewania nabożeństw, które odciągałyby jezuitów od zajęć duszpasterskich, lecz pragmatyczne dostosowanie
się do zwyczajów panujących w innych uniwersytetach6.
Jeśli chodzi o szkoły prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe, to Ignacy
z Loyoli nie wyobrażał sobie, by jezuici mieli osobiście uczyć w szkole śpiewu,
gdyż w takim przypadku musieliby znaleźć czas i miejsce na praktyczne przygotowanie się do zajęć, naruszając ciszę domu zakonnego. Oczywiście śpiew
musiał znaleźć swoje miejsce w jezuickich gimnazjach, gdyż we wszystkich
szkołach epoki uwzględniano kształcenie muzyczne. Ignacy zetknął się z nim
już w kolegium Montaigu w Paryżu, które wybrał w 1528 roku na pierwszy
etap swych studiów. Istniał tam zwyczaj codziennego śpiewania przez studentów nieszporów oraz poświęcania przez nich pół godziny na śpiew w niedzielę
i święta7.
Również w protestanckim gimnazjum Johannesa Sturma w Strassburgu,
które – podobnie jak jezuici – wzorowało się na systemie kształcenia obowiązującym na uniwersytecie paryskim – ćwiczono pieśni religijne w sobotę po
obiedzie, przez pół godziny. W 1565 roku, po trzydziestu latach doświadczenia
w nauczaniu, Johannes Sturm przygotował listę dziesięciu typowych exercita
tiones (ćwiczeń) praktykowanych codziennie w jego gimnazjum. Na pierwszym miejscu umieścił on psalmodiae, czyli śpiewanie psalmów8. Nie dziwi
zatem, że w dużym jezuickim kolegium w Coimbrze już w latach 40. XVI wieKonstytucje Towarzystwa Jezusowego..., op. cit., nr [586], s. 207.
Gabriel Codina Mir, Aux sources de la pédagogie des Jésuites..., op. cit., s. 144.
8
Louis Kückelhahn, Johannes Sturm, Strassburgs erster Schulrector, Leipzig: Hartknoch 1872,
s. 126.
6
7
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ku w niedziele oraz w dni świąteczne zdolni uczniowie wybrani przez rektora
ćwiczyli śpiew przez godzinę lub dwie. Czynili to bez wątpienia po to, aby się
przygotować do wykonywania tych śpiewów w czasie nabożeństw9. Kolegium
w Coimbrze, założone w 1542 roku, nie miało początkowo charakteru jednostki dydaktycznej, lecz stanowiło rodzaj bursy dla młodych jezuitów, którzy
studiowali na miejscowym uniwersytecie i przygotowywali się do pracy misyjnej w krainach zamorskich, gdzie – na mocy specjalnych przepisów – mogli
swobodnie korzystać z wszelkich form muzyki.
Regulacje dotyczące edukacji muzycznej
w XVI-wiecznych kolegiach jezuitów w Polsce
Po przybyciu do Polski w 1564 roku i otwarciu pierwszych gimnazjów jezuici
zorganizowali dla uczniów naukę muzyki i śpiewu, stosownie do zwyczajów panujących w zachodnich szkołach. W kolegium w Braniewie istniało od pierwszych lat funkcjonowania tej placówki stanowisko prefekta śpiewu w szkole i kościele, które piastowali początkowo sami jezuici: w latach 1568–1570 Johannes
Winzerer10, a w latach 1570–1572 Johannes Tummeler11. Dopiero w późniejszym
czasie powierzono te zadania świeckiemu kantorowi, co znajduje potwierdzenie
w katalogach zakonnych z tamtego okresu, w których nie wymienia się już prefektów z grona jezuitów. W założonym w 1570 roku kolegium w Wilnie prefektem śpiewu był początkowo niemiecki jezuita Mattheus Hasler, a potem dołączył
do niego Melchior Ditus – świecki konserwator instrumentów muzycznych12.
Centralne władze zakonu niechętnie godziły się na prowadzenie śpiewu
przez jezuitów, stojąc na stanowisku, że nie przyczynia się on do pogłębienia
wykształcenia humanistycznego. Generał zakonu Franciszek Borgiasz, choć
sam był muzykiem i kompozytorem, uważał wręcz, że nie wypada, aby śpiewu
uczył jezuita, dlatego radził w 1569 roku prowincjałowi polskiemu FranciszGabriel Codina Mir, Aux sources de la pédagogie des Jésuites..., op. cit., s. 214.
Ladislaus Lukács, Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S.I., t. 1: 1551–1600,
Romae: Institutum Historicum S.I. 1978, s. 820.
11
Ibidem, s. 802.
12
Ludwik Piechnik, Początki Akademii Wileńskiej 1570–1599, Rzym: Institutum Historicum
Societatis Iesu 1984, s. 107.
9

10
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kowi Sunyerowi, aby powierzył to zadanie osobie świeckiej13. Jezuici polscy
i litewscy dostosowywali się stopniowo do tego zalecenia i z czasem edukacją
muzyczną w ich szkołach zajęli się wyłącznie nauczyciele świeccy.
Pojawił się jednak inny problem. Otóż od uczniów gimnazjów jezuickich
oczekiwano, zgodnie z polskimi zwyczajami, że będą brać udział w śpiewanych
nabożeństwach, zwłaszcza w świątecznych nieszporach. Tak było np. w Pułtusku
i w Braniewie14. Wspomniany generał Borgiasz zaproponował w roku 1565 w liście do rektora kolegium w Braniewie Christopha Strobela, aby poprosić biskupa
Stanisława Hozjusza o założenie przy tym kolegium bursy dla ubogich chłopców, którzy mogliby śpiewać w kościele15. Propozycja generała okazała się trafnym rozwiązaniem, ale została wprowadzona w życie dopiero wiele lat później,
na początku wieku XVII, gdy powstające przy większości kolegiów Rzeczypospolitej bursy ubogich zaczęły przekształcać się w bursy muzyczne16.
Dyskusję nad rolą śpiewu w duszpasterstwie podjęto na kongregacji prowincji polskiej w 1587 roku w trakcie debaty nad projektem ustawy szkolnej
Ratio Studiorum. Delegaci ustalili wówczas, że w naszym kraju potrzebna jest
dyspensa od surowych przepisów rzymskiej centrali zakonu zakazujących wykorzystywania w nabożeństwach muzyki i śpiewu. „W Polsce – pisano w liście
do generała zakonu Klaudiusza Acquavivy – ludzie nie wyobrażają sobie życia
bez śpiewu i nie chodzą do miejsc, gdzie panuje wieczna cisza”17. Jeśli chce się
13
Ludwik Piechnik, Gimnazjum w Braniewie w XVI wieku. Studium o początkach szkolnictwa
jezuickiego w Polsce, „Nasza Przeszłość” 7 (1958), s. 39.
14
Monumenta paedagogica Societatis Iesu, t. 3: 1557–1572, red. Ladislaus Lukács, Romae: Institutum Historicum Societatis Iesu 1974, s. 166, 170.
15
ARSI, Germania 106. Epistola P. Generalis Francisi Borgia ad P. Christophorum Strobel,
19 września 1565, f. 18r–v. List został przetłumaczony i opublikowany w: Jerzy Kochanowicz,
Przepisy dotyczące jezuickich burs muzycznych, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002 (Studia
i materiały do dziejów jezuitów polskich, 8), s. 22–23.
16
Jerzy Kochanowicz, Geneza, organizacja i działalność jezuickich burs muzycznych, Kraków:
Wydawnictwo WAM 2002 (Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich, 7, cz. 1), s. 60nn.
17
„Cum enim in Polonia cantu homines carere non posse videantur, et fere non eo accedant ubi silentium sit perpetuum”. Acta Congregationis Provincialis Poloniae, De studiis, 1587,
w: Monumenta paedagogica Societatis Iesu, t. 7: Collectanea de Ratione Studiorum Societatis Iesu
(1588–1616), red. Ladislaus Lukács, Romae: Institutum Historicum Societatis Iesu 1992, s. 323.
List przetłumaczony i opublikowany w: Jerzy Kochanowicz, Przepisy..., op. cit., s. 48–49.
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zatem przyciągnąć wiernych do słuchania kazań i przyjmowania sakramentów,
to konieczna jest dyspensa od zakazu śpiewu i muzyki, które mogliby przecież
wykonywać uczniowie świeccy. Odpowiedź przełożonego generalnego na tę
petycję była pozytywna, choć zawiła. Na śpiew zezwolono, ale polski prowincjał miał zadbać o to, aby jak najmniej jezuitów angażowało się w kierowanie
śpiewem i przez to nie zaniedbywało innych, ważniejszych obowiązków18.
Nauka śpiewu w gimnazjum
Poziom nauczania muzyki w jezuickich gimnazjach w Rzeczypospolitej był
zróżnicowany. Zajęcia ze śpiewu przygotowujące do późniejszego czynnego
udziału w liturgii organizowano dla wszystkich klas gramatykalnych, nie przewidywano natomiast obecności uczniów z klas poetyki i retoryki, co więcej
wizytatorzy wyraźnie tego zabraniali19. Lekcje śpiewu odbywały się pod koniec zajęć przed południem lub/i po południu – na terenie szkoły lub częściej
w przylegającym do niej kościele jezuickim. Oprócz tego śpiewano w trzech
klasach gramatyki (infima, gramatyka, syntaksa) hymn Iam lucis orto sidere na
początku lekcji porannych (o 7.30, a po świętach wielkanocnych o 7.00) oraz
sekwencję Veni Sancte Spiritus na ich zakończenie.
W gimnazjach i kościołach prowincji litewskiej, a potem i prowincji polskiej, obowiązywał od 1620 roku bogaty repertuar pieśni, zapisany w tzw. con
suetudines20, czyli normach postępowania, zatwierdzanych przez przełożonego
generalnego zakonu. Był on dostosowany do okresu liturgicznego.
Świecki nauczyciel, który kierował śpiewem w kolegium, pełnił zarazem
funkcję dyrygenta chóru i orkiestry szkolnej. Wywodził się najczęściej z lokalnej bursy muzycznej. Towarzyszył mu kleryk jezuicki odbywający praktykę dydaktyczną. Sami jezuici mogli wykładać teorię muzyki tylko wyjątkowo
i dopiero w ramach studiów filozoficznych.
Ibidem.
KATJ, 35. Memoriale relictum post vistitationem Provinciae Poloniae Visitatorem Fabricium
Banfii, 1645, s. 54–55.
20
Consuetudines communes Provinciae Lituanae Soc. Jesu, Dodatek archiwalny do „Naszych
Wiadomości” 4 (1914), s. 46–47. Tekst został przetłumaczony i opublikowany w: Jerzy Kochanowicz, Przepisy..., op. cit., s. 66–69.
18
19
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Problemy z edukacją muzyczną
Kryzys, który uwidocznił się w szkolnictwie jezuickim w Rzeczypospolitej
w połowie XVII wieku, ale rozpoczął się już wcześniej, dotknął również śpiewu
i muzyki, co znajduje potwierdzenie w rozmaitych monitach przypominających
zwyczaj nauki śpiewu w szkołach. W 1628 roku, w memoriale powizytacyjnym
pozostawionym kolegium wileńskiemu, ówczesny prowincjał Jan Jemiołkowski zalecał: „W celu upowszechnienia muzyki w naszym kościele należy zadbać
o kształcenie tych studentów, którzy potrafią śpiewać lub grać na instrumentach”21. W 1639 roku prowincjał Jakub Lachowski, w memoriale po wizytacji tego
samego kolegium, przypomniał zwyczaj nauki śpiewu i muzyki przez pół godziny po zakończeniu lekcji, zdaniem prowincjała „całkowicie zaniedbany”. Radził
zobowiązać chłopców umiejących śpiewać do uczęszczania na zajęcia z chóru,
a ich nauczyciela wspomóc, „by nie spotykał się on z takimi trudnościami i przeszkodami, poszukując śpiewaków i muzyków dla uroczystości kościelnych”22. Na
kongregacji prowincji litewskiej w 1665 roku przypomniano natomiast zakazy: włączania się jezuitów do grupy świeckich śpiewaków (z 1584 roku), grania
przez jezuitów na organach (z 1636 roku) oraz nauczania przez jezuitów gry na
instrumentach (z 1640 roku). Polecono też, by w szkołach jezuickich nauczyciele
świeccy poświęcali więcej czasu muzyce chóralnej23.
Krytyczną opinię na temat owych nauczycieli wyrażał Zygmunt Lauxmin
(1597–1670) z prowincji litewskiej, który pisał, że tylko niewielu z nich potrafi krótko i jasno wykładać muzykę. Podobnie jak nauczyciele innych sztuk
popełniają błędy, zaczynając od trudniejszych zagadnień, tak muzycy wprowadzają od razu śpiew menzurowany i zmuszają chłopców do opanowania
trudniejszych melodii. Uczniów, którzy się mylą, wyśmiewają i bezlitośnie
gnębią24. Żeby temu zaradzić, Lauxmin postanowił – jako prokanclerz Akade21
Memoriale relictum Collegio Vilnensi post ultimam visitationem, 20 kwietnia 1628, w: Vil
niaus akademijos vizitatoriu memorialai ir vyresniuju nutarimai, Vilnius: Mokslas 1987, s. 103.
22
Memoriale relictum Collegio Vilnensis post visitationem, 18 stycznia 1639, w: Vilniaus aka
demijos…, op. cit., s. 112.
23
ARSI, Lithuania 40. Historia Prov. Lithuaniae 1650–1669, f. 382v.
24
[Sigismundus Lauxmin], Ars et praxis musica in usum studiosae iuventutis in Collegiis So
cietatis Iesu. Permissu superiorum propositae, Vilnae: Typis Academicis 1693, k. A2r.
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mii Wileńskiej – opracować i wydać w 1667 roku podręcznik pt. Ars et praxis
musica, który szybko doczekał się wznowień i stał się swoistym elementarzem
muzycznym wykorzystywanym w szkołach.
Ze świeckim nauczycielem śpiewu mieli współdziałać w pewnym zakresie również jezuici – nauczyciele poszczególnych klas niższych. Ich zadaniem było wyjaśnianie w czasie zwykłych lekcji treści pieśni śpiewanych
przez uczniów. W 1715 roku prowincjał polskich jezuitów Stefan Sczaniecki
podkreślał w swoim vademecum dla nauczyciela, że takie studiowanie tekstów pieśni będzie miało przede wszystkim wymiar wychowawczy, a dopiero
później poznawczy: „Nauczyciel winien zatem w szkole wyjaśnić uczniom
pieśni, zwłaszcza te powszechnie przyjęte w całym Kościele; niech to uczyni
prostym językiem, nawet zamiast zwykłej lekcji, trzymając się przy tym tej
samej metody i wskazując na pochodzenie wyrazów, tropów, figur, parafraz:
wszystko stosownie do poziomu klasy. Z pieśni powinien uczynić przedmiot
zajęć i sposób poszerzania wiedzy. Niech je omawia przynajmniej raz w tygodniu, zwłaszcza w trzech pierwszych miesiącach; będzie to dla niego wielką zasługą, a uczniowie uczynią postępy zarówno w chrześcijańskiej pobożności, jak i w szkolnej łacinie”25.
Jezuickie kolegia działające w Rzeczypospolitej nie ograniczały swej działalności do szkolnej dydaktyki, lecz tworzyły prężne ośrodki kulturalno-oświatowe, w ramach których działały takie instytucje, jak: teatr szkolny, stowarzyszenia uczniowskie, różne formy konwiktów, seminariów i burs. W nich
wszystkich pewną rolę odgrywała również muzyka, choć w różnym stopniu.
Jednak profesjonalne kształcenie w tym zakresie oraz uprawianie sztuki muzycznej dokonywało się w bursach muzycznych.
Bursy muzyczne
Bursy muzyczne powstawały od początków XVII wieku przy wszystkich kolegiach jezuickich na ziemiach polskich, podobnie jak w innych prowincjach
zakonu w Europie Środkowo-Wschodniej. Były placówkami, w których łąPodręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego z 1715 roku, oprac. Jerzy Kochanowicz, Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 73.
25
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czono nauczanie szkolne z kształceniem cechowym o charakterze muzycznym26. Przyjmowały muzykalnych chłopców z ubogich rodzin mieszczańskich (choć zdarzali się również sporadycznie synowie ubogiej szlachty
i chłopów), którzy byli immatrykulowani do lokalnego gimnazjum jezuickiego, a w bursie uczyli się śpiewu, teorii muzyki, gry na instrumentach
i podstaw kompozycji.
Bursy muzyczne różniły się między sobą wielkością (liczyły od kilku do
kilkunastu chłopców) i poziomem przygotowania muzycznego. Ich uczniowie
otrzymywali darmowe mieszkanie, wyżywienie, ubrania, podręczniki do nauki łaciny, a w razie potrzeby – również pomoc medyczną. Były placówkami
niezależnymi od miejscowej szkoły, w dużej mierze samorządnymi i samo
finansującymi się, choć podlegały formalnie rektorowi, podobnie jak wszystkie
inne instytucje wchodzące w skład kolegium.
Z kontraktów zawieranych z bursarzami w momencie przyjęcia wynika, że rezydenci większych burs dzielili się na trzy kategorie: inscripti bursae, czyli chłopcy, którzy byli przyjmowani na trzyletni kurs śpiewu i gry na instrumentach,
respectivi – uczniowie, którzy po zdobyciu kwalifikacji muzycznych pomagali
w opanowaniu sztuki muzycznej młodszym kolegom oraz występowali w kapeli, płacąc w ten sposób za swoje wykształcenie, w końcu salariati – zawodowi
muzycy, którzy również grali w kapeli oraz kształcili za wynagrodzeniem młodszych bursarzy w zakresie śpiewu i gry na instrumentach. Przykładowo w bursie
mariańskiej w Jarosławiu przebywało w 1746 roku dziesięć osób, wśród których
było czterech salariati: Wojciech Majewski pełniący obowiązki seniora bursy
i kształcący młodszych uczniów, Wojciech Różański – zajmujący się również nauczaniem, organista Antoni Czyrnecki i niejaki Usakowski. Ponadto w bursie
mieszkał Józef Górski – czynny muzyk i konserwator instrumentów muzycznych (za dodatkowym wynagrodzeniem). Do ich liczby dochodziło trzech re
spectivi: Maliński, alcista Michał Brandys i dyszkancista Sikorski. Uczniami początkującymi (inscripti) byli tam natomiast: Andrysiewicz i Sobaniewski27.
Zygmunt Szweykowski, Wstęp, w: Muzyka w dawnym Krakowie. Wybór utworów XV–XVIII w.,
red. Zygmunt Szweykowski, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1964, s. XIX–XX.
27
KAN, Teki Schneidra nr 671: Jarosław, dokument pt. Informatio circa bursam, 1746,
f. 221r–222v. Kontrakty miały charakter indywidualny, dlatego kształcenie bursarza w zakre26
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Jezuickie bursy muzyczne oraz działające przy nich kapele przejęły z czasem odpowiedzialność za oprawę muzyczną nabożeństw w jezuickich kościołach, jak również wszystkich uroczystości szkolnych, takich
jak: inauguracja i zakończenie roku szkolnego, święta patronalne, witanie
dygnitarzy, wręczanie nagród, publiczne obrony tez oraz dysputy, promocje akademickie (z wyjątkiem promocji młodych jezuitów, kiedy to oprawa
muzyczna była zakazana), uroczystości miejskie, pogrzeby osób związanych ze szkołą (uczniów, fundatorów). To nie oznacza oczywiście, że inni
uczniowie gimnazjum i studenci pozostawali bierni, niemniej jednak wysoki poziom owych występów był możliwy jedynie dzięki profesjonalistom
z bursy.
Muzyka w sodalicjach mariańskich
Przy gimnazjach jezuickich działały stowarzyszenia uczniów, zwane kongregacjami lub sodalicjami mariańskimi. Były to organizacje o charakterze wychowawczym (w zakresie religijnym, moralnym i społecznym) przyjmujące
najzdolniejszych uczniów, głównie mieszkańców różnych konwiktów zlokalizowanych przy kolegiach28. Wszystkim uroczystym spotkaniom owych sodalicji, jak np. następującym co kilka miesięcy wyborom nowego jej prefekta,
towarzyszyła muzyka, najczęściej w wykonaniu kapeli pochodzącej z miejscowej bursy muzycznej, ale z czynnym udziałem sodalisów, którzy mieli własny
chór. Już w 1576 roku chór sodalicji uczniów kolegium poznańskiego wykonywał śpiew wielogłosowy we wszystkie uroczystości Matki Bożej29. Oprócz świąt
maryjnych (takich jak Oczyszczenie NMP – 2 lutego i Zwiastowanie – 25 marca), podczas których śpiewano na chórze Litanię Loretańską do Matki Bożej
oraz Salvum fac, specjalną oprawę muzyczną w sodalicjach miało też święto

sie podstaw muzyki oraz gry na instrumentach lub/i śpiewu dokonywało się również indywidualnie.
28
Marek Inglot, Ludwik Grzebień, Uczniowie – sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze
(Braniewie) 1579–1623, Kraków: Wydawnictwo WAM 1998, s. 10n.
29
ARSI, Lithuania 42. Historia Prov. Lithuaniae, f. 506r; Ludwik Piechnik, Działalność je
zuitów na polu szkolnictwa w Poznaniu w XVI w., „Nasza Przeszłość” 30 (1969), s. 184.
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Stanisława Kostki; wykonywano wówczas stosowną litanię, a po kazaniu występowała kapela muzyczna30.
Członkowie sodalicji chętnie wychodzili ze swą działalnością poza mury
szkoły. W Wielki Piątek (8 kwietnia) 1605 roku kongregacja braniewska
urządziła procesję z biczowaniem z kolegium jezuickiego do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się adoracja przed grobem Chrystusa. W tym czasie
kapela grała fragmenty muzyki poważnej31. Szczególną okazję do występów
orkiestry dawała procesja Bożego Ciała. Dnia 14 czerwca 1607 roku wszys
cy sodalisi wzięli w niej udział na rynku braniewskim, krocząc ze świecami przy dźwiękach muzyki32. Były też występy nieco ekscentryczne, które
sprowokowały do reakcji samego generała zakonu. Chodziło o nietypowy
sposób obchodzenia w Wilnie uroczystości św. Katarzyny Aleksandryjskiej
(25 listopada) – patronki studentów. Już wizytator kolegium Jan Berent pisał, że obchodom tym towarzyszy „żałosna pompa i parada”, „gdy królowie
grani przez chłopców są wprowadzani do świątyni przy dźwięku bębnów
i trąb”33. Przełożony generalny Karol de Noyelle postanowił położyć kres tej
formie muzyki:
… mam na myśli używanie trąb i bębnów również przez prefektów kongregacji;
powodują one hałas, płaci się za to pieniędzmi ściąganymi od sodalisów, co nie
podoba się oburzonym rodzicom (i innym osobom), gdyż ten wojenny zgiełk
nie pomaga w spokojnej nauce. Stąd nakazuję je znieść34.

Co ważne, do sodalicji należeli również uczniowie ze starszych klas, czyli poetyki i retoryki, w których nie prowadzono regularnej nauki śpiewu w ramach
zajęć szkolnych. Zatem przynależność do tego stowarzyszenia pozwalała starKATJ, 284. Consuetudines Congregationis Studiosorum in Collegio Illuxtano, 1692.
UU, H-170. Annales Congregationis B.M. Virginis in Collegio Braunsbergensi, 1590–1615,
f. 100v.
32
Loc. cit.
33
Memoriale R. P. Joannis Berent Collegio Vilnensi relictum in visitatione, 2 listopada 1683,
w: Vilniaus akademijos…, op. cit., s. 126–127.
34
Ordinationes A.R.P.N. Caroli de Noyelle, Generalis Praepositi, excerptae ex Literis eiusdem
ad R.P. Provincialem Lituaniae et communicatae superioribus localibus sub tempus Congregratio
nis Provinicialis, 2 VII 1685, w: Vilniaus akademijos…, op. cit., s. 129.
30
31
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szym uczniom na kontynuację aktywności muzycznej. W większych kolegiach
również filozofowie i teologowie mieli swoją sodalicję, zwaną większą (maior,
maxima), w odróżnieniu od sodalicji średniej (media) dla retoryki i mniejszej
(minor) – dla poetyki i gramatyki35.
Muzyka w czasie spektakli teatralnych
Ważną formą wychowania muzycznego w jezuickich gimnazjach był teatr szkolny. Jego rola wynikała z centralnego miejsca literatury w programie jezuickiej
szkoły humanistycznej, wykorzystującym lektury autorów starożytnej Grecji
i Rzymu. Częścią literatury był zaś dramat; jezuici zdawali sobie sprawę z tego, że
oddziaływanie tekstów starożytnych na umysły uczniów będzie bardziej intensywne, jeśli będą one odgrywane. Dlatego w teatrze szkolnym wystawiano liczne
sztuki sceniczne, w znakomitej większości po łacinie, choć zdarzały się również
– w Polsce szczególnie często – w językach narodowych. Ponieważ w sztukach
teatralnych posługiwano się często muzyką, trzeba było znaleźć profesjonalistów, którzy zajęliby się jej przygotowaniem i wykonaniem. W Rzeczypospolitej
rekrutowano ich najczęściej spośród muzyków lokalnej bursy muzycznej.
Przedstawienia w teatrze jezuickim były powiązane ściśle z dydaktyką:
przygotowywał je i reżyserował (odpowiadając również za scenografię, rekwizyty, kostiumy, muzykę i taniec) nauczyciel z klasy poetyki lub retoryki.
W 1665 roku wystawiono w Braniewie, w setną rocznicę przybycia jezuitów
do miasta, sztukę Heraclius Persarum dominator. Można przypuszczać, że
reżyserem oraz twórcą muzyki do tego przedstawienia był Martin Kretzmer,
nauczyciel retoryki w Braniewie, a równocześnie kompozytor36. Historycy
kolegium odnotowali wówczas: „byli tacy, co mówili, że z tak wielkim kunsztem wykonany śpiew z odpowiednim gestem i akcją można było nie bez powodzenia wystawić w samej Italii”37.

Marek Inglot, Ludwik Grzebień, Uczniowie – sodalisi…, op. cit., s. 10.
Przypuszczenie o wykorzystaniu kompozycji Kretzmera w tym przedstawieniu wysunęli już Władysław Korotaj i Anna Szweykowska. Zob. Tomasz Jeż, Kultura muzyczna..., op. cit.,
s. 317 przyp. 164.
37
ARSI, Lithuania 42. Historia Prov. Lithuaniae 1665–1677, f. 2v.
35
36
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Aktorami w przedstawieniach byli uczniowie starszych klas, a w miarę potrzeb również młodsi. Wykonywali oni przewidziane w scenariuszu śpiewy
chóralne, interludia lub arie zamykające poszczególne akty, a członkowie lokalnej bursy muzycznej zapewniali oprawę instrumentalną, która obejmowała
na przykład rozpoczynanie spektakli muzycznym prologiem bądź kończenie
utworem muzycznym o często triumfalnym charakterze38.
Oprócz funkcji utrwalania zdobytej wiedzy (przedstawienia wystawiane
w języku łacińskim) teatr spełniał, dzięki podejmowanej tematyce, ważną rolę
w formacji religijnej, etycznej i obywatelskiej oraz dostarczał kilka razy w roku
kulturalnej rozrywki okolicznym mieszkańcom, w mniejszych miastach –
najlepszej z możliwych. Muzyka i taniec sprawiały, że odgrywane sztuki były
żywe, atrakcyjne, oddziałujące na zmysły.
Przedstawienia odbywały się nie tylko w sali teatralnej, czy też w auli szkolnej specjalnie zaaranżowanej na potrzeby spektaklu, lecz często na dziedzińcu
szkolnym, w kościele, na ulicach i rynkach, gdy witano dostojników kościelnych i państwowych (np. w 1574 przy okazji wizyty Henryka Walezego w Poznaniu, w 1579 roku – Stefana Batorego w Wilnie), lub na placu przed kościołem, gdzie organizowano spektakle religijne, szczególnie wystawne z okazji
Bożego Ciała39.
Śpiew kościelny w seminariach
Przy niektórych kolegiach jezuickich w Rzeczypospolitej działały diecezjalne seminaria duchowne, będące miejscem kształcenia kandydatów na księży.
W XVI wieku jezuici prowadzili na terenach polskich sześć seminariów duchownych, a w wieku XVII otworzyli kolejne cztery. Alumni seminarium, których było od kilkunastu do kilkudziesięciu, uczestniczyli we wszystkich zajęciach lokalnego gimnazjum jezuickiego, a ponadto realizowali własny program
formacyjny, przygotowujący do przyszłej pracy duszpasterskiej. W dekretach
erekcyjnych seminariów przewidywano specjalne zajęcia z przygotowania do
Irena Kadulska, Teatr jezuicki w XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu, Gdańsk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1997, s. 43.
39
Ibidem, s. 10.
38
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sprawowania sakramentów, nauki kalendarza kościelnego, prowadzenia ksiąg
parafialnych, różnych ceremonii oraz śpiewu kościelnego, aby seminarzyści
mogli go w przyszłości prawidłowo wykonywać. Wspomniany Lauxmin pisał
na ten temat:
Tak bowiem jak nieprzyjemnie i fałszywie brzmiący śpiew, zwłaszcza jeśli płynie od kapłana przy ołtarzu, obraża słuchających i wtedy zasługuje na wzgardę,
tak i na odwrót, jeśli śpiewy, które ustanowili przełożeni kościoła wykonywane
są umiejętnie i dokładnie, wielce się przyczyniają do rozniecenia pobożności
w ludzie40.

W przypadku kleryków z seminarium w Braniewie, nauka śpiewu odbywała
się w tamtejszym kościele parafialnym41. Co więcej, śpiew towarzyszył seminarzystom również w czasie wolnym, który spędzali „albo na spacerze, albo
śpiewając, albo na jakiejś godziwej zabawie – bądź to w ogrodzie, bądź na łące,
zawsze mając na uwadze zbudowanie innych”42.
Przy dwóch polskich kolegiach (Braniewo i Wilno) działały również tzw.
alumnaty (lub seminaria) papieskie, prowadzone przez jezuitów w celu kształcenia wpływowych katolików z krajów zdominowanych przez Reformację,
głównie skandynawskich i północnych. Towarzystwo Jezusowe miało duże
doświadczenie w organizowaniu tych placówek m.in. w Wiedniu, Dylindze,
Fuldzie, Pradze, Grazu i Ołomuńcu. Alumnaty były finansowane przez Stolicę
Apostolską – stąd ich nazwa. Program kształcenia tych instytucji pokrywał się
z programem nauki w gimnazjum, ale uzupełniano go o naukę rytuałów i ceremonii liturgicznych, śpiew gregoriański oraz historię Kościoła43.
[Sigismundus Lauxmin], Ars et praxis musica…, op. cit., k. A1v, przekład polski za: Sigis
mundus Lauxmin (1596–1670). Ars et praxis musica, Graduale pro exercitatione studentium,
Antiphonale ad psalmos, facs. ed. Jūratė Trilupaitienė, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub
Lupa 2016 (Fontes Musicae in Polonia, B/I), s. XV.
41
Constitutiones Seminarii Ecclesiastici Brunsbergae, 1566, w: Ludwik Piechnik, Seminaria
diecezjalne w Polsce prowadzone przez jezuitów od XVI do XVIII wieku, Kraków: Wydawnictwo
WAM 2001, s. 65–66.
42
Ibidem, s. 67.
43
Bernard Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge im XVI. Jahrhun
dert, Freiburg: Herder 1907, s. 309.
40
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W 1585 roku Friedrich Bartsch, rektor kolegium w Braniewie i absolwent
rzymskiego Collegium Romanum, opracował dla alumnatu papieskiego program kształcenia, w którym umieścił (obok wykształcenia humanistycznego
oraz poznania języków narodowych, którymi w przyszłości mieli posługiwać
się absolwenci) znajomość kaligrafii, kalendarza liturgicznego i śpiewu kościelnego44. Na edukację muzyczną („tam vocalis, quam instrumentalis”) zwracano
też dużą uwagę w alumnacie papieskim w Wilnie, który dysponował własną
grupą muzyków, niezależnie od kapeli miejscowej bursy muzycznej45.
Śpiew odgrywał też ważną rolę w seminarium tłumaczy (seminarium in
terpretum) w Dorpacie – placówce założonej w 1583 roku przez Antonia Possevina w celu kształcenia i wychowania tłumaczy języków nowożytnych, takich jak: estoński, szwedzki, rosyjski, niemiecki i polski46. Zadaniem uczniów
było wspomaganie misjonarzy jezuickich pracujących w Estonii, Łotwie,
Szwecji, Finlandii i na Rusi, oraz dokonywanie przekładów książek katolickich na języki, które opanowali. W seminarium kładziono szczególny nacisk
na kształcenie w zakresie muzyki kościelnej i śpiewu. Possevino uważał bowiem, że śpiew będzie skutecznym sposobem propagowania wiary na terenach
misyjnych. Twierdził, że teksty religijne powinny być śpiewane na popularne
melodie, aby przyciągnąć uwagę słuchaczy47. Należy również układać hymny
zawierające treści katechetyczne. W tym pomyśle nie był Possevino oryginalny, lecz kierował się zasadami stosowanymi przez protestantów. Efektem jego
starań było wydanie dwóch niemieckich zbiorów hymnów katechetycznych:
Katholische Kirchengesäng für die christliche katholische Jugend, und andere,
besonders bei dem Catechismo an Sonn- und Feiertagen, auch sonst das ganze

44
ARSI, Opera nostrorum 126. Tractatus de Studiis Alumnorum Pontificiorum rite instituen
dis, f. 52r–62v.
45
„Ut ex Alumnatu, Bursa et Scholis nostri musici suppeditentur” – Memoriale R.P. Pompilii
Lambertengo relictum in visitatione Collegii Vilnensis, 1 lutego 1630, w: Vilniaus akademijos…,
op. cit., s. 105.
46
Enn Tarvel, Gymnasium Derpatense, 1583–1625, „Rozprawy z dziejów oświaty” 33 (1990),
s. 20.
47
Oskar Garstein, Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia: Jesuit Educational
Strategy 1553–1622, Leiden – New York: E.J. Brill 1992, s. 271.
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Jahr nützlich zu gebrauchen (s. l. 1594) oraz Katholische Kirchengesäng, vor und
nach dem Catechismo zu singen (s. l. et a.)48.
Seminarium tłumaczy było placówką jedyną w swoim rodzaju, funkcjonującą w jednym tylko mieście – inflanckim Dorpacie. Niemniej jednak jego program trafnie obrazuje pragmatyczne wykorzystanie przez jezuitów wszelkich
form wiedzy i umiejętności (również muzycznych), które uznali za przydatne
w realizacji wytyczonych celów, w tym przypadku – rekatolizacji krajów zdominowanych przez Reformację.
Podsumowanie
Jezuici, mimo początkowej rezerwy w odniesieniu do muzyki i śpiewu, wynikającej z chęci skupienia się na innych formach pracy duszpasterskiej, szybko
uznali potrzebę uwzględnienia kształcenia muzycznego w edukacji powierzonej sobie młodzieży. Muzyka była bowiem obecna we wszystkich szkołach
humanistycznych, muzyką posługiwali się protestanci (przekonani, że hymny napisane przez Lutra zdobyły więcej dusz niż jego pisma i przemowy),
a w przypadku Rzeczypospolitej – ludność nie wyobrażała sobie kultu religijnego bez muzyki i śpiewu. W efekcie jezuickie gimnazja w Rzeczypospolitej rozbrzmiewały śpiewem i muzyką, choć w programie nie istniał osobny
przedmiot kształcenia muzycznego. Elementy wiedzy z zakresu teorii muzyki
przekazywano dopiero studentom filozofii.
Śpiew, którego uczono codziennie w młodszych klasach, miał charakter
religijny i był postrzegany przede wszystkim utylitarnie – jako przygotowanie do udziału w liturgii, choć nie można wykluczyć jego wychowawczego
charakteru (przypominanie uczniom, że zdobywają wiedzę na chwałę Bożą)
oraz rekreacyjnego, gdyż śpiew wykonywano po zakończeniu żmudnych zajęć szkolnych.
Śpiew i muzyka nadawały podniosły charakter uroczystościom szkolnym,
a w przypadku liturgii i celebracji paraliturgicznych stymulowały doświadczenie religijne. Podnosiły też atrakcyjność spektakli wystawianych w teatrze
szkolnym. Część uczniów jezuickich gimnazjów stanowili ponadto mieszkań48

Ibidem.
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cy seminariów, które realizowały dodatkowy program kształcenia muzycznego. W przypadku burs muzycznych, działających przy wszystkich kolegiach,
kształcenie muzyczne było głównym elementem programu nauczania. To
właśnie dzięki bursarzom, będącym jednocześnie uczniami jezuickiego gimnazjum, można mówić o relatywnie wysokim poziomie edukacji muzycznej
w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej.

Jerzy Kochanowicz
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Music Education in Jesuit Schools
in the Polish-Lithuanian Commonwealth
Summary
The aim of this paper is to present a survey of music education at secondary-level
Jesuit schools in the Polish-Lithuanian Commonwealth. This topic has not yet been
taken up as a subject for an in-depth study by researchers working on Jesuit musical
activity in Poland. I first comment on the key Jesuit documents concerning music
and singing, and subsequently discuss the treatment of music in those educational
institutions (including protestant schools) which constituted competition for the Jesuits. I also present the solutions concerning the post of singing teacher at Polish Jesuit
schools as well as the repertoire which they taught, and finally – an originally Polish
solution to the problem of music education, in the form of musical boarding houses
affiliated with Jesuit schools.
Keywords: Regulations of music practice – Jesuit education – boarding schools –
Marian sodalities – seminaries

Andrea Mariani
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1

Inwentarze kolegiów
Towarzystwa Jezusowego jako źródło
do badań nad jezuicką kulturą muzyczną*
Kasata Towarzystwa Jezusowego jest wydarzeniem o kluczowym znaczeniu
dla badań nad życiem kulturalnym i religijnym epoki wczesnonowożytnej.
Wprowadzenie w życie brewe Klemensa XIV Dominus ac redemptor z 21 lipca
1773 roku wywarło silny wpływ nie tylko na osobiste losy byłych jezuitów,
którzy w wyniku zniesienia zakonu zostali zmuszeni do poszukiwania nowych
protektorów i źródeł utrzymania, ale też na dalsze dzieje budynków i majątków stanowiących dotąd wyposażenie placówek Towarzystwa. Kasata zakonu
jezuitów doprowadziła z jednej strony do rozproszenia znacznych zasobów archiwalnych i bibliotecznych należących do tego zakonu, z drugiej zaś, w wyniku przejęcia jego mienia przez władze państwowe, dała ona impuls do tworzenia nowego rodzaju dokumentów, które dzisiaj mogą pełnić funkcję zastępczą
wobec zaginionych materiałów o proweniencji zakonnej. Pierwszoplanową
rolę w tym zakresie pełnią inwentarze pokasacyjne sporządzone na przełomie
1773 i 1774 roku przez lustratorów wyznaczonych na mocy decyzji Konfederacji Generalnej – polskiej i litewskiej. Dotyczą one placówek funkcjonujących
na ziemiach pozostających pod panowaniem polskim po pierwszym rozbiorze
w 1772 roku. Zadanie lustratorów polegało na inwentaryzacji mienia pojezuickiego, które później miało stanowić podstawę finansową systemu szkolnego
Komisji Edukacji Narodowej.
Uwaga o przydatności inwentarzy pokasacyjnych dotyczy m.in. takich zagadnień badawczych, jak muzyka w kręgu jezuitów oraz – w szerszym kontek-

* Niniejszy artykuł powstał w ramach grantu NCN pt. „Inwentarze kolegiów jezuickich
w Nieświeżu i Nowogródku – opracowanie i edycja źródłowa” (projekt nr 2015/19/D/HS3/00597).
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ście – wkład tego zgromadzenia w rozwój staropolskiej kultury muzycznej1.
Źródła te zawierają cenne informacje na temat aktywności burs muzycznych,
liturgicznej i duszpasterskiej funkcji muzyki oraz repertuaru muzykaliów
przechowywanych w kolegiach jezuickich. Inwentarze pokasacyjne były dotychczas w niewielkim stopniu wykorzystywane przez historyków badających
dzieje Towarzystwa. Jako przykład można przytoczyć opracowanie Jerzego
Kochanowicza, poświęcone jezuickim bursom muzycznym2. Uwaga tego autora skupiała się na źródłach przechowywanych w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego, takich jak historiae i litterae annuae, które na temat
jezuickiej praktyki muzycznej zawierały zazwyczaj lakoniczne wzmianki. Tylko w przypadku paru placówek Kochanowicz uzupełnił informacje dostępne
w Rzymie o materiał zawarty w aktach lokalnej administracji zakonu (na przykład tzw. libri resignationum lub libri rationum)3. Po inwentarze pokasacyjne
sięgnął natomiast tylko w drodze wyjątku4. Podobnie przedstawia się sytuacja
w przypadku publikacji o charakterze ściśle muzykologicznym5. Przyczyny
Zob. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Barok, cz. I: 1595–1696, Warszawa: Sutkowski Edition 2006 (Historia muzyki polskiej, t. 3, cz. 1), s. 137–139; Alina Mądry, Barok, cz. II: 1697–1795,
Warszawa: Sutkowski Edition 2013 (Historia muzyki polskiej, t. 3, cz. 2), s. 290–310.
2
Jerzy Kochanowicz, Geneza, organizacja i działalność jezuickich burs muzycznych,
Kraków: Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła „Ignatianum” 2002 (Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich, 7, cz. 1); Jerzy Kochanowicz, Przepisy dotyczące jezuickich burs muzycznych, red. Jerzy Kochanowicz, Kraków: Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła „Ignatianum”
2002 (Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich, 8); Słownik jezuitów muzyków i prefektów burs muzycznych, red. Ludwik Grzebień i Jerzy Kochanowicz, Kraków: Wydawnictwo
WAM, Wyższa Szkoła „Ignatianum” 2002 (Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich,
9); Słownik geograficzny jezuickich burs muzycznych: (materiały), red. Jerzy Kochanowicz,
Kraków: Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła „Ignatianum” 2002 (Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich, 10).
3
W oparciu o tego typu materiały opisano bursy muzyczne przy kościele św. św. Piotra
i Pawła w Krakowie oraz kolegium krośnieńskiego i poznańskiego. Słownik geograficzny...,
op. cit., s. 74–112, 114–130, 186–194.
4
Uczynił tak w przypadku Akademii Wileńskiej oraz kolegiów barskiego i słuckiego. Ibid.,
s. 9, 214–215, 242–243.
5
Fragment inwentarza pokasacyjnego kolegium słuckiego dotyczący bursy muzycznej został
wydany w: Irena Bieńkowska, Musical life in Slutsk during the years 1733–1760 in the light of archive materials, „Interdisciplinary Studies in Musicology” 11 (2012), s. 240–241.
1
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takiego stanu badań należy upatrywać w niewielkiej liczbie źródeł tego typu
w archiwach i bibliotekach, które były dotąd penetrowane przez historyków.
Tymczasem prace opublikowane w ostatnich latach przez reprezentantów innych dyscyplin historycznych oparte na archiwaliach białoruskich i rosyjskich
wskazują możliwości rozszerzenia bazy źródłowej także dla badań muzykologicznych6. Niniejszy artykuł ma właśnie na celu zwrócenie uwagi na te niewykorzystane dotąd materiały źródłowe oraz oszacowanie ich wartości w świetle
dotychczas przeprowadzonych badań.
Znaczną liczbę inwentarzy pokasacyjnych zawiera zespół nr 1603 pod nazwą „Komisja Funduszu Edukacyjnego”, przechowywany w Rosyjskim Archiwum Państwowym Akt Dawnych w Moskwie. Wspomniany zespół stanowi
część pierwotnego archiwum Komisji Edukacji Narodowej, które do 1795 roku
było przechowywane w Warszawie, a w wyniku trzeciego rozbioru zostało podzielone przez mocarstwa zaborcze. Część materiałów dotyczących terenów
przyłączonych do cesarstwa rosyjskiego przewieziono do Petersburga. Wśród
nich znajdowały się inwentarze pokasacyjne, które nie zostały rewindykowane
przez II Rzeczpospolitą w okresie międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej zespół „Komisja Funduszu Edukacyjnego” trafił do Moskwy, gdzie dopiero
w ostatnich latach stał się dostępny dla szerszego grona badaczy7. Znaczenie
zespołu nr 1603 nie ogranicza się do zawartości inwentarzy pokasacyjnych.
W jego skład weszły bowiem przejęte przez KEN materiały pochodzące z archiwów poszczególnych kolegiów jezuickich. Wśród nich znajdujemy także
dokumentację dotyczącą jezuickich burs muzycznych8. Należy zasygnalizować

Na przykład historyk sztuki Maria Kałamajska-Saeed opublikowała opis grodzieńskiej
bursy muzycznej, nie opatrując go komentarzem. Maria Kałamajska-Saeed, Kościoły i klasztory
rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego, t. 2: Katedra w Grodnie, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2015, s. 125–128 (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 4).
7
Dla rysu dziejów tego zespołu i charakterystyki jego zawartości zob. Andrea Mariani,
Le fonti per lo studio della storia dei Gesuiti presso l’Archivio Statale Russo degli Atti Antichi di
Mosca, „Archivum Historicum Societatis Iesu” 83 (2014), nr 166, s. 343–398.
8
Na przykład z kolegium łuckiego zachowały się następujące jednostki: księgi przychodów
i rozchodów bursy muzycznej z lutego 1704 roku (Rossijskij Gosudarstwennyj Archiw Drewnich
6
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jej istnienie, jednak ze względu na obfitość i różnorodność tych materiałów nie
sposób opisać ich szczegółowo w ramach niniejszego artykułu.
Moskiewskie archiwalia nie wyczerpują listy zachowanych do dzisiaj inwentarzy pokasacyjnych. Do ważnych instytucji, które mają takie dokumenty
w swoich zbiorach, należą m.in. Archiwum Państwowe Akt Dawnych w Warszawie, Państwowe Archiwum Historyczne Litwy, Biblioteka Uniwersytetu
Wileńskiego, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie oraz Narodowe
Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku. W zbiorach wspomnianych instytucji kulturalnych inwentarze pokasacyjne występują zarówno w zespołach
wytwarzanych przez organy administracji państwowej, jak i archiwach kościelnych i rodzinnych (Fig. 1).
Bursy muzyczne
Pierwszoplanową rolę w rozwoju kultury muzycznej i praktyki wykonawczej
w kręgu jezuitów odgrywały konwikty dla ubogich studentów, które na przełomie XVI i XVII wieku przemieniały się w bursy muzyczne9. Powstanie i aktywność tych instytucji doczekały się już wyczerpujących opracowań. Należy
tu przypomnieć, że ich powołanie stanowiło wynik inkulturacji Towarzystwa
Jezusowego. Proces ten polegał na dopasowaniu form aktywności zakonu,
typowych dla Kościoła potrydenckiego, do potrzeb miejscowego społeczeństwa10. Ponieważ prawodawstwo zakonne ograniczało aktywność muzyczną
profesów, w obliczu duszpasterskiego zapotrzebowania na muzyczną oprawę
liturgii i oczekiwań w tym zakresie ze strony dobroczyńców władze Towarzystwa zgodziły się na powołanie burs muzycznych, które z biegiem czasu stały się placówkami kształcącymi zawodowych muzyków. W instytucjach tych
Aktow [dalej jako: RGADA], f. 1603, op. 3, nr 1338–1339) i z sierpnia 1704 roku (ibid., nr 1345),
oraz księgi umów z 1751 roku (ibid., nr 1340) i z 1754 roku (ibid., nr 1349).
9
Jerzy Kochanowicz, Geneza, organizacja..., op. cit., s. 43–64.
10
Władysław Piwowarski, Inkulturacja, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. Stanisław Wielgus, Lublin: Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Katolickiego Lubelskiego 1997, kol. 234–235.
Pojęcie inkulturacji w kontekście historiografii dotyczącej jezuitów polskich zastosowano w:
Stanisław Obirek, Swoista inkulturacja – Jezuici i polski sarmatyzm, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 7/1 (1998), s. 71–77.
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ASV, Nuntiatura Poloniae, nr 119
RGADA 1603-1-60(1)
RGADA 1603-1-44a(2)
RGADA 1603-1-60
RGADA 1603-1-39
RGADA 1603-1-47
RGADA 1603-1-67
RGADA 1603-1-35(3)
RGADA 1603-1-1
RGADA 1603-1-54
RGADA 1603-1-67
RGADA 1603-1-44
RGADA 1603-1-41
BN PAU PAN 1153

2. Bobrujsk

3. Brześć Litewski

4. Chołuje (Bobrujsk)

5. Czernihowo (Warszawa)

6. Dworzyszcze (Wilno)

7. Ekimania (Połock)

8. Grodno

9. Janiszki (Wilno)

10. Jurowice – Mozyrz

11. Kazimierzowo (Połock)

12. Kodeń (Brześć Litewski)

13. Kotra (Grodno)

15. Kraków – dom nowicjacki

Sygnatury

1. Bar

Obiekt*
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-
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-
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4v

-

-

-

-

-

-

10r, 11v

2r
5v

-

-

-

28
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-

-
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-
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-
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-
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-

-
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-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-
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-

11v

-

-

-

-

-

-

-

Instrumenty
-

-

-

-

4v
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10v

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

10v–11r

-

-

-

-

-

-

37r
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Fig. 1. Informacje na temat muzyki zawarte w inwentarzach pokasacyjnych zakonu jezuitów
Muzykalia
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-
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-

35r

-

-

-

-

-

-

-
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NIABMi 1781-27-215
RGADA 1603-1-68
RGADA 1603-1-51(6)
KATJ 302(7)
NIABMi 27-6-23(8)
RGADA 1603-1-49(9)

24. Mińsk

25. Mitawa

26. Nieśwież – kolegium

27. Nieśwież – dom trzeciej
probacji

28. Nowogródek

29. Pińsk

(5)

RGADA 1603-1-67

RGADA 1603-1-50

20. Łuczaj (Wilno)

23. Miażdżyce (Połock)

RGADA 1603-1-70

19. Łuck

LVIA 525-8-1140

RGADA 1603-1-10

18. Laukszoda (Mitawa)

22. Merecz

RGADA 1603-1-51(4)

17. Krzywoszyn (Nieśwież)

RGADA 1603-1-72

BN PAU PAN 1153

16. Kraków – kolegium

21. Markowice (Łuck)

BN PAU PAN 1153

Sygnatury

14. Kraków – dom profesów

Obiekt*
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muzyczne
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-

11v
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15v
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-
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121
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-

-
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-

-
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-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-
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-
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-

15v–16r

-

3r

-
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-
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-
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-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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LVIA 525-8-834
RGADA, 1603-1-8
LVIA 694-1-3462(12)
VUB F2-DC6(13)

NIABMi, 694-2-10838

36. Widze (Iłłukszta)

37. Wilno – dom nowicjatu

38. Wilno – dom profesów

39. Wilno – kolegium akademickie

40. Wilno – dom trzeciej
probacji

-

4, 8, 50,
61, 73, 81,
89, 95

-

-

2v

2r

-

2v

-

-

1v

RGADA 1603-1-69(11)

35. Szomberga
9v

2v

1v

-

34. Słuck

33. Słonim

50r–v

24r, 30v,
38r
1r–v, 8r

AGAD, ML, VII 131

32. Sandomierz

-

2

-

NIABMi 1781-27538(10)

LVIA 525-8-109

31. Poszawsze

Wyposażenie
muzyczne
kościoła
4–5

Budowla
bursy

NIABMi 1928-1-269

BN PAU PAN 1156

Sygnatury

30. Płock

Obiekt*
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-
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-
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-

-

-

-

30v

-
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70r–v,
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-

-
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RGADA 1603-1-72
RGADA 1603-1-36
RGADA 1603-1-42
APP Jezuici Wschowa 3
RGADA 1603-1-67
LVIA 525-8-1086
BJ 5876

42. Włodzimierz (Łuck)

43. Wołkowysk (Słonim)

44. Worończa (Nowogródek)

45. Wschowa

46. Zahacie (Połock)

47. Żodziszki

48. Żuromin (Pułtusk)

Wyposażenie
muzyczne
kościoła
-

4v
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-
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1r

3
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-
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* W przypadku misji lub majątków dodano w nawiasie placówkę, od której one zależały.
Inne egzemplarze inwentarzy pokasacyjnych:
1)
LVIA 696-2-15.
2)
RGADA 1603-1-44; NIABMi 1928-1-265 (inwentarze kolegium i dóbr).
3)
LVIA 11-1-1383 (SA 11296); NIABGr 259-2-71.
4)
NIABMi 27-6-24; NIABMi 694-2-4151 (inwentarze kościołów w Krzywoszynie, Lipsku i Tuchowczach).
5)
RGADA 1603-1-68a.
6)
RGADA 1603-1-51a.
7)
RGADA 1603-1-58; LVIA 1280-1-277.
8)
NIABMi 694-2-5908.
9)
LVIA 11-2-69.
10)
LMAB 21-1445; AGAD, AR VIII 519; NIABMi 694-2-7445 (inwentarze kolegium i dóbr).
11)
LVIA 525-8-1028.
12)
NIABMi 694-3-40a.
13)
LVIA 525-8-1028.

RGADA 1603-1-73
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wychowywano przedstawicieli mniej majętnych warstw społecznych, którym
zapewniano nie tylko formację muzyczną, ale też wykształcenie retoryczno-humanistyczne, a zatem możliwości awansu społecznego. Podstawowa funkcja burs polegała na zapewnianiu oprawy muzycznej uroczystościom kościelnym i szkolnym. Inwentarze pokasacyjne zawierają często cenne informacje
dotyczące funkcjonowania jezuickich burs muzycznych, od liczby muzyków
i trybu ich zatrudnienia w bursie po źródła finansowania tych instytucji i ich
wyposażenie.
Skład osobowy i warunki bytowe
Kluczowym aspektem dla oszacowania znaczenia burs jezuickich była liczebność zespołu muzycznego. Bursy były powierzane nadzorowi kapłana, którego
w źródłach zakonnych określano mianem prefekta lub regensa bursy11. Jego
kompetencje wiązały się przede wszystkim z administracją, niekoniecznie
bowiem posiadał wykształcenie muzyczne. Doświadczenie w tej dziedzinie,
zazwyczaj uzyskane przed wstąpieniem do zakonu, miał natomiast socjusz regensa, będący bratem zakonnym12. Pomagał mu senior bursy, niekiedy zwany
dyrektorem, mianowany spośród płatnych muzyków13. Pod kierownictwem
tych dwóch osób kształcili się bursarze. Dzielili się oni na trzy kategorie, zależnie od statusu w bursie. Najniższą pozycję zajmowali tzw. chłopcy (inscripti
bursae), których przyjmowano na bezpłatną naukę. Nieco starsi (respectivi)
pozostawali po ukończeniu nauki w bursie na pewien czas zgodnie z umową
zawartą w momencie ich przyjęcia, ucząc młodszych uczniów i występując razem z nimi. Zarówno inscripti, jak i respectivi mieszkali wspólnie i otrzymywali wikt oraz odzież. Ostatnią grupę tworzyli tzw. jurgieltowi (salariati), już
zawodowi muzycy, którzy pobierali stałe wynagrodzenie14. O ile źródła zakonne pozwalają ustalić, kto był prefektem bursy w danym roku, o tyle zazwyczaj

11
12
13
14

Jerzy Kochanowicz, Geneza, organizacja..., op. cit., s. 111–112.
Ibid., s. 118–125.
Ibid., s. 126.
Ibid., s. 93–94.
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przemilczają tożsamość muzyków. Inwentarze pokasacyjne stanowią pod tym
względem cenne uzupełnienie stanu naszej wiedzy.
W badanych inwentarzach liczebność zespołu muzycznego obejmuje od
kilku do kilkudziesięciu osób15. Rozbieżności w tym zakresie zależały zarówno
od podstaw finansowych bursy, jak i od profilu lokalnej praktyki muzycznej.
Najliczniejszy personel miała bursa przy Akademii Wileńskiej, która liczyła
łącznie dwadzieścia dziewięć osób (piętnastu jurgieltowych, czterech respektowych i dziesięciu chłopców)16. W bursie w Pińsku było dwudziestu muzyków, z których oprócz seniora wszyscy byli inscripti17. Bursa grodzieńska liczyła jedenaście osób (trzech jurgieltowych i tyluż respektowych oraz pięciu
chłopców)18. Mniejsze były zespoły w Jurowicach (ośmiu muzyków)19 i w Nowogródku (siedmiu jurgieltowych)20.
W momencie kasaty Towarzystwa najmniejsze, sześcioosobowe zespoły
funkcjonowały w Słonimiu21 oraz przy kościele domu profesów pw. św. Kazimierza w Wilnie22. Przypomnieć należy, że bursa ta miała dość skomplikowaną historię, ponieważ prawodawstwo zakonne zakazywało domom profesów
przyjmowania fundacji w postaci majątków ziemskich. W praktyce zasada ta,
ograniczająca dochody tego typu placówek do otrzymanych jałmużn, utrudniała funkcjonowanie przy nich większych zespołów muzycznych. Ze względu
na potrzeby duszpasterskie jezuici wileńskiego domu profesów dążyli jednak
do utworzenia własnej bursy – wbrew rozwiązaniu popieranemu przez władze zakonu, które domagały się, aby do kościoła św. Kazimierza oddelegowano
kilku bursarzy z bursy akademickiej. W połowie lat 60. XVII wieku powołaSą to wartości zbieżne z ogółem znanych burs jezuickich. Ibid., s. 94–97.
Vilniaus Universiteto Biblioteka [dalej jako: VUB], F2, DC6, s. 146–147. Nazwiska respektowych podano na s. 941.
17
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 49, k. 89r–v.
18
Ibid., nr 35, k. 11v.
19
Ibid., nr 54, k. 9v.
20
Nacyjanalny Istaryczny Archiv Belarusi – Mińsk [dalej jako: NIABMi], f. 27, op. 6, nr 23,
k. 13r.
21
Ibid., nr 1928, op. 1, nr 265, k. 26r.
22
Należało do nich oprócz organisty i kalikanta dwóch śpiewaków i tyluż instrumentalistów.
Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas [dalej jako: LVIA], f. 694, ap. 1, nr 3462, k. 44r.
15
16
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no jednak odrębną bursę przy domu profesów, która działała z powodzeniem
przez ponad stulecie. Pomimo zwolnienia w 1766 roku płatnych muzyków ze
względu na trudności finansowe (ich miejsce zajęło zaledwie czterech chłopców do śpiewania w kościele)23 informacje zawarte w inwentarzu pokasacyjnym wileńskiego domu profesów wskazują na to, że niewielki zespół działał
pod nadzorem ministra do momentu rozwiązania zakonu24.
O pochodzeniu społecznym muzyków burs niewiele można powiedzieć
na podstawie badanych inwentarzy. Ich nazwiska skłaniają do stwierdzenia, iż
wywodzili się oni przeważnie z mieszczaństwa lub ubogiej szlachty25. Niektórym nie brakowało wpływowych protektorów. Na przykład Onufry Bęklewski,
starosta lachowicki, ulokował w bursie swoich trzech młodszych braci, nie wywiązując się jednak z przyjętych zobowiązań finansowych26.
Muzycy bursy uczęszczali równocześnie na zajęcia w kolegium jezuickim,
zgodnie z nakazami przełożonych zakonu27. W Pińsku aż osiemnastu spośród
dwudziestu muzyków uczyło się w ten sposób. Większość (trzynastu uczniów)
należała jednak do pierwszych klas kursu humanistycznego (infima, gramatyka i syntaksa), podczas gdy czterech było słuchaczami klas poezji lub retoryki28. Studia wyższe z zakresu filozofii odbywał jedynie starszy bursy Jan Dąbrowski, prawdopodobnie z myślą o wstąpieniu do Towarzystwa. Ze względu
na zajęcia szkolne konwiktorów bursa pińska posiadała niewielki księgozbiór,
składający się z 27 tytułów, oprawionych w 67 tomów29. Dużą poczytnością
cieszyły się – oprócz książek nabożnych – mowy Cycerona (22 egzemplarze)

Słownik geograficzny…, op. cit., s. 243–244.
Ibid., s. 245.
25
Szerzej na ten temat zob. Kochanowicz, Geneza, organizacja..., op. cit., s. 98–100.
26
Pozostawił dług w wysokości 886 zł 20 gr. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 49, k. 89v.
27
Podręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z 1715 roku – „Professio circa puerorum
in virtute, sapientia et politie institutionem”, wyd. Jerzy Kochanowicz, Kraków: Wydawnictwo
WAM, Wyższa Szkoła „Ignatianum” 2001, s. 92 (Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich, 5).
28
Ponieważ w Pińsku pierwsza klasa, infima, była rozłożona na dwie, podział uczniów wyglądał następująco: principia (7 osób), infima (3 osoby), gramatyka (1 osoba), syntaksa (2 osoby), poezja i retoryka (po 2 osoby). RGADA, f. 1603, op. 1, nr 49, k. 88v–89r.
29
Ibid., k. 89v–90r.
23
24
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oraz podręczniki do nauki języka łacińskiego Emanuela Alwara (6 egzemplarzy) i Franciszka Wagnera (3 egzemplarze). Obok języków klasycznych nie zaniedbywano wiedzy o historii: muzycy mieli bowiem dostęp do podręcznika
Rudimenta historica Maksymiliana Dufrène’a30 oraz do biografii Aleksandra
Wielkiego pióra Kurcjusza Rufusa, w przekładzie polskim31.
Oprócz zajęć szkolnych inwentarze pokasacyjne określały także kompetencje muzyczne bursarzy, którzy zazwyczaj potrafili grać na dwóch lub trzech
instrumentach32. Rzadziej natomiast łączyli oni umiejętność gry na instrumentach ze śpiewem33. Najczęściej używanym instrumentem były skrzypce
(sześć osób w Pińsku i siedem w Grodnie). Na basetli, będącej odpowiednikiem wiolonczeli, grał natomiast zwykle tylko jeden muzyk: było tak zarówno w Pińsku, jak i w Grodnie. Muzycy pińscy wyróżniali się w zakresie gry
na instrumentach dętych: sześciu z nich grało na oboju, po trzech na fagocie
i trąbce, po dwóch na waltorni i klarnecie a jeden – na flecie poprzecznym34.
W Grodnie natomiast aż czterech muzyków grało na waltorni, a dwóch na
trąbce. Dwie osoby ponadto grały na organach35. Skromniejszy był skład zespołu muzycznego w Jurowicach – należeli do niego: organista, dwaj skrzypMaximilian Dufrène, Rudimenta historica […], Augustae Vindelicorum: Wolff 1727. Zob.
Somm. III, s. 263–265. Pierwsze polskie wydanie: Brunsbergae: Typographia Societatis Jesu
1737.
31
Curtius Rufus, O życiu i dziełach Aleksandra Wielkiego […] łacińskim i polskim językiem,
Nieśwież: Drukarnia jezuitów 1763.
32
W Pińsku aż 9 osób grało na dwóch instrumentach: Jan Sienkiewicz – skrzypce i fa
got, Michał Witkowski – skrzypce i klarnet, Wincenty Kierkiewicz – skrzypce i obój, Tadeusz
Puzynowski – skrzypce i waltornia, Józef Piotrowicz – waltornia i fagot, Jan Kuczewski obój
i flet poprzeczny, Tomasz Godlewski – trąbka i skrzypce, Michał Stryjewski – basetla i trąbka,
Franciszek Pietkiewicz – skrzypce i obój. Ibid., k. 88r–89v. W Grodnie Rozwadowski miał kwalifikację trębacza i waltornisty, Naruszkiewicz – skrzypka i organisty, Jan Neycz – waltornisty
i skrzypka, Piotr Kozłowicki – waltornisty, basetlisty i skrzypka, Piotr Jodko – trębacza, waltornisty i skrzypka. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 11v. Zob. Alina Mądry, op. cit., s. 375.
33
W Pińsku Michał Bałdziński śpiewał altem i grał na oboju. Ibid., nr 49, k. 89r. W Grodnie
zdolności instrumentalisty łączyli ze śpiewem Rozwadowski (bas), Naruszkiewicz (tenor), Jan
Neycz (tenor), Stanisław Piotrowski (tenor), Stefan Swoboda (alt) i Tomasz Obuchowicz (alt).
Ibid., nr 35, k. 11v.
34
Ibid., nr 49, k. 88v.
35
Ibid., nr 35, k. 11v.
30
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kowie, dwaj trębacze i oboista36. Możliwości zespołu warunkowały rodzaj wykonywanego repertuaru: w Pińsku i w wileńskim kościele św. Kazimierza do
dyspozycji były same głosy wysokie: dwaj chłopcy śpiewali dyszkantem, a dwaj
altem37. W Grodnie natomiast odnotowano obecność jednego dyszkancisty,
dwóch altów, trzech tenorów i jednego basa, co umożliwiało wykonywanie
faktury czterogłosowej38.
Wynagrodzenie muzyków, zależne od wykonywanych obowiązków i zamożności placówki, było bardzo zróżnicowane. Niewątpliwie pensje jurgieltowych stanowiły główne źródło wydatków bursy obok zakupu i utrzymania
instrumentów. Na ogół można stwierdzić, że utrzymywanie małego, kilkuosobowego zespołu kosztowało od kilkuset do ponad 1000 zł rocznie39. Najwyższe
wynagrodzenie pobierał starszy bursy pińskiej Jan Dąbrowski (300 zł rocznie)40. Gorzej opłacani byli muzycy w Grodnie i Jurowicach, których pensje
wynosiły od kilkudziesięciu do 150 zł rocznie41. W Jurowicach, gdzie wszyscy
członkowie zespołu otrzymywali pensje pieniężne, pięciu najstarszych muzyków zespołu pobierało dodatkowe wynagrodzenie w naturze, tzw. ordynarię,
której wartość w przeliczeniu na pieniądze nieco przewyższała pensje wypłacane w gotówce42. Trębaczowi Wojciechowi Dziewałtowskiemu oraz chłopcom
Józefowi Sadowskiemu i Teodorowi Sachowiczowi zapewniano natomiast wy-

Ibid., nr 54, k. 9v.
Ibid., nr 49, k. 88r–89v; LVIA, f. 694, ap. 1, nr 3462, k. 44r.
38
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 11v.
39
Wydatki na zespół muzyczny w Słonimiu wynosiły 424 zł rocznie. NIABMi, f. 1928, op. 1,
nr 269, k. 26r. Zdecydowanie więcej wydawali jezuici w Jurowicach, gdzie na członków zespołu
wydawano 1346 zł 5 gr. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 54, k. 9v.
40
Ibid., nr 49, k. 88v.
41
W Grodnie starszy Leon Koszulewski otrzymywał 150 zł rocznie, jurgieltowi Rozwadowski
i Naruszkiewicz po 125 zł, a respektowi Jan Neycz i Stanisław Piotrowski po 100 zł. Ibid., nr 35,
k. 11v.
42
W Jurowiczach organista Jan Budziński pobierał 140 zł pensji rocznej, po 100 zł otrzymywali skrzypkowie Józef Łanecki i Wojciech Łukawski oraz trębacz Teodor Bohdanowicz. Nieco niżej wynagradzano oboistę Jakuba Bohdanowicza i trębacza Wojciecha Dziewałtowskiego
(80 zł). Najmniej otrzymywali dwaj chłopcy zajmujący się śpiewem: po 30 zł na odzież. Ibid.,
nr 54, k. 9v.
36
37
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żywienie z kuchni klasztornej43. Podobnie było w Słonimiu, gdzie kapelmistrz
otrzymywał zaledwie 112 zł, organista grający też na basetli – 100 zł, skrzypkowie po 56 zł, a dyszkanciści odzież za 50 zł44.
Inwentarze pokasacyjne opisywały też lokale, w których mieszkali bursarze. Zgodnie z prawodawstwem zakonnym dbano o to, aby muzycy nie mieszkali w kolegium, lecz w odrębnym budynku. Zakazując przechowywania instrumentów w kolegium, starano się zachować atmosferę spokoju i powagi,
która powinna panować w części budynku klasztornego objętego klauzurą45.
Z drugiej strony poprzez praktykę wspólnego mieszkania muzyków wpajano
im styl życia podobny do wspólnoty zakonnej. Zachowane opisy zabudowy
jezuickiej wskazują na niejednolity poziom kultury materialnej w poszczególnych placówkach. Skromnie np. przedstawiała się bursa w Słucku, gdzie
budynek przeznaczony dla muzyków znajdował się na podwórzu o funkcjach
gospodarczych, pomiędzy drwalnią a piekarnią. Był to obiekt drewniany,
o dwóch izbach, wyposażony w drewniane ramy okienne i ogrzewany dwoma piecami46. W Grodnie dla bursarzy przeznaczono dwukondygnacyjny
budynek murowany, pokryty dachówką, usytuowany na ul. Skidelskiej, wraz
z dwoma przylegającymi obiektami drewnianymi. Główny budynek mieścił
w sobie dwuizbową stancję ogrzewaną piecami oraz kuchnię47. Murowany
i dwukondygnacyjny był też budynek bursy w Mińsku48. Najbardziej okazale
przedstawiała się bursa pińska, która – podobnie jak w Grodnie – znajdowała
się przy ulicy. Wejście do bursy umożliwiała brama w kształcie furty klasztornej. Znajdowały się przy niej dwie stajnie. Budynek przysługujący muzykom
był drewniany, dwukondygnacyjny, z piwnicą. Na parterze znajdował się przestrzenny refektarz, wyposażony w biały piec kaflowy i kominek, oraz osiem
izb. Na pierwszym piętrze mieściły się natomiast trzy izby i cztery komory,
Ibid.
NIABMi, f. 1928, op. 1, nr 269, k. 26r.
45
Jerzy Kochanowicz, Geneza, organizacja..., op. cit., s. 18–19. Ograniczenia te wielokrotnie powtarzano, np. podczas kongregacji prowincji litewskiej, która odbyła się w Nieświeżu
w 1705 roku. Przepisy..., op. cit., s. 109.
46
NIABMi, f. 1781, op. 27, nr 538, k. 2v.
47
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 10r.
48
NIABMi, f. 1781, op. 27, nr 215, k. 2v.
43
44
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również ogrzewane. Kuchnia i mieszkanie służby znajdowały się w odrębnym
budynku49. Nie zawsze budynek bursy był utrzymywany w należytym porządku: na przykład w Sandomierzu odnotowano uszkodzenia części wyposażenia,
a niektóre izby wynajmowano osobom z zewnętrz50.
Do obsługi muzyków zatrudniano służbę. Najliczniejsza była ona w Wilnie, gdzie wymieniano kucharza, szewca, parobka i praczkę51. W Pińsku służba składała się natomiast jedynie z kucharza i szewca, otrzymujących pensję
roczną w wysokości odpowiednio 40 i 30 zł52. Niebagatelne znaczenie miały
ponadto usługi świadczone przez poddanych dóbr kolegium. W przypadku
bursy pińskiej opał i chleb przywożono z majątku Iwańczyce, gdzie również
prano bieliznę bursarzy53.
Źródła dofinansowania
Tylko niewielka liczba burs miała stałe dochody w postaci sum funduszowych. Do nich należała bursa muzyczna Akademii Wileńskiej, której podstawy finansowe tworzyła suma 9 tys. zł, nadana przez jezuitę Mikołaja Kazimierza Kopcia w 1644 roku54. Skromniejszy był fundusz bursy grodzieńskiej,
wynoszący 3 tys. zł, zapisanych w 1665 roku przez Benedykta Niwickiego,
a w 1718 roku lokowanych na dobrach w Miłaszewszczyźnie55. Większość
dochodów burs muzycznych stanowiły zapisy pobożne uczynione przez różnych dobroczyńców, które często wiązały się z wykonywaniem konkretnego
repertuaru. Do tego rodzaju dochodów np. zaliczała się suma 2612 zł, zapisana dla bursy Akademii Wileńskiej przez świeckiego nauczyciela muzyki Jana
Filipowicza, nakładająca na jej wychowanków obowiązek towarzyszenia muzyką mszom w kościele bernardynów w czasie oktawy święta Niepokalanego
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 49, k. 88r–v.
Archiwum Główne Akt Dawnych [dalej jako: AGAD], tzw. Metryka Litewska [dalej jako:
ML], dz. VII, nr 131, k. 50r–v.
51
VUB, F2, DC6, s. 147.
52
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 49, k. 89r.
53
Ibid.
54
VUB, F2, DC6, s. 144, 147. Zob. też Słownik geograficzny..., op. cit., s. 232.
55
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 11v. Zob. też Słownik geograficzny..., op. cit., s. 33.
49
50
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Poczęcia NMP56. Ojcowie Towarzystwa wykazywali pragmatyczną elastyczność w realizacji nałożonych na nich obowiązków. Świadczy o tym przykład
kapeli funkcjonującej przy świątyni maryjnej w Jurowicach: ponieważ sumy
ofiarowane przez szlachtę zostały wydane na budowę kościoła i rezydencji57,
jezuici musieli finansować zespół muzyczny bursy z dochodów przysługujących placówce.
Sumy ofiarowane przez dobroczyńców zabezpieczano na różne sposoby.
W większych miastach, takich jak Wilno, najbardziej popularnym sposobem
było lokowanie ich na kamienicach. Tak działo się z sumą Kopcia, która pierwotnie została ulokowana na kamienicy Mantowej, a później przeniesiona
na kamienicę Bildziukiewiczowską (zwaną też Wójtową)58. Z biegiem czasu
coraz bardziej rozpowszechnione stało się lokowanie kapitałów na dobrach
szlacheckich. Tak było w przypadku zapisu Filipowicza, do którego jezuici
dodali 1388 zł, pochodzących z dochodów bursy. Tak stworzony kapitał
4 tys. zł został ulokowany w 1759 roku na dobrach Michała Brzostowskiego, ówczesnego pisarza wielkiego litewskiego, a późniejszego podskarbiego
wielkiego litewskiego, który zobowiązał się wypłacać 8% prowizji59. Oprócz
kamienic i dóbr szlacheckich popularną formą zabezpieczania sum funduszowych i zapisów było lokowanie ich na kahałach żydowskich. Na instytucje
samorządu żydowskiego najbardziej liczono w ośrodkach prowincjonalnych.
Na przykład konwiktowi pińskiemu przysługiwała suma 10 tys. zł, zapisana
na miejscowym kahale60.
Obok sum funduszowych i zapisów pobożnych muzycy pobierali jałmużny z tytułu wykonań muzycznych realizowanych zarówno wewnątrz, jak i na
VUB, F2, DC6, s. 147. Zob. Słownik geograficzny..., op. cit., s. 233.
Do dobroczyńców należeli m.in. rzekomy podczaszy kowieński Szukszta (zob. Urzędnicy
W.Ks.L. Spisy, t. 2: Województwo trockie XIV–XVIII wiek, red. Andrzej Rachuba, Warszawa: DiG
2009, s. 659) i podkomorzy derbski Aleksander Antoni Bandinelli (zob. Urzędnicy inflanccy
XVI–XVIII wieku. Spisy, red. Krzysztof Mikulski, Andrzej Rachuba, Poznań: Biblioteka Kórnicka 1994, s. 49). RGADA, nr 1603, op. 1, nr 54, k. 9r–v.
58
VUB, F2, DC6, s. 147. Dokumenty dotyczące tej kamienicy zachowały się w RGADA,
f. 1603, op. 5, nr 224–236.
59
VUB, F2, DC6, s. 148.
60
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 49, k. 89r.
56
57
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zewnątrz ośrodka zakonnego. Pozwalało to w przypadku większych miast
gromadzić znaczne sumy, które były inwestowane w czasie kadencji kolejnych
prefektów. Tak było w Wilnie, gdzie według wykazów z 1772 roku bursa zarobiła około 6 tys. zł61. Nie były to jednak stałe dochody, ulegały fluktuacjom zależnie od sytuacji ekonomicznej miasta. Dlatego poszukiwano również stałych
wpływów. Wileńska bursa pobierała 250 zł z tytułu uświetniania nabożeństw
w kaplicy Bożego Ciała, a 100 zł za tę samą posługę na rzecz kongregacji maryjnych: większej i średniej62. Podobnie było w Pińsku, gdzie kolegium płaciło
bursarzom 200 zł za śpiewanie godzinek ku czci NMP63.
Do źródeł dochodów bursy należały wreszcie opłaty uiszczane przez jurgieltowych i osoby trzecie z tytułu mieszkania na terenie jurydyki jezuickiej.
Ślady takiej praktyki znajdujemy w przypadku kolegium pińskiego. W dworku
przyległym do tamtejszej bursy mieszkała bowiem pani Kossowa, wdowa po
skarbniku witebskim, która płaciła 50 zł czynszu rocznie64.
Wyposażenie ruchome
O ile informacje dotyczące personelu i finansów burs nie zawsze były uwzględniane w inwentarzach pokasacyjnych, o tyle zachowane rękopisy tego typu nader często zawierają wykazy wyposażenia ruchomego bursy (Fig. 2). Składało
się ono przede wszystkim z instrumentów muzycznych i nut, które pomimo że
były przechowywane zawsze w kościele, z całą pewnością służyły bursarzom65.
Zasób instrumentów – zarówno pod względem ich rodzajów, jak i liczebności
– przewyższał liczbę zatrudnionych muzyków i wykraczał poza ich kompetencje muzyczne. Należy również dodać, iż w trudnych okolicznościach zaistniałych po kasacie zakonu, rozjeżdżający się muzycy mogli zabrać ze sobą najcenniejsze instrumenty. Dlatego opisy lustratorów przedstawiają niekiedy mocno
zdekompletowany stan wyposażenia. Do tego stwierdzenia skłania nie tylko
VUB, F2, DC6, s. 146.
Ibid.
63
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 49, k. 89r.
64
Ibid.
65
Tak było na przykład w Łucku i Nowogródku. Ibid., nr 70, k. 13r, NIABMi, f. 27, op. 6,
nr 23, k. 10r–v.
61
62
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Aerofony

Smyczkowe

Rodzaj
instrumentu

-

Flażolet

-

Różek angielski

Flet prosty

4

Waltornia

-

2

Trąbka

Flet poprzeczny

1

Kwartwiola

1

2

Basetla

Obój

-

-

Altówka
Wiola tenorowa

4

Bar
Skrzypce

Nazwa
instrumentu
Grodno
-

2

2

-

2

5

5

1

1

-

-

7

Kraków – kolegium
-

-

-

-

6

7

14

4

5

3

2

4

Łuck
-

-

-

2

2

4

4

1

3

-

-

4

Mińsk
-

-

1

2

-

4

2

1

1

-

1

4

2

2

2

-

-

5

3

-

2

-

1

3

Nowogródek
Pińsk
2

-

8

8

1

10

8

1

1

-

1

16

Słuck
-

1

2

-

2

7

3

1

1

-

1

6

Wilno – akademia
2

-

1

4

2

8

7

2

-

-

1

7

Żodziszki
-

-

-

-

-

-

2

1

3

-

2

3

Jurowice
-

-

-

-

-

6

4

-

1

-

-

4

Misje i rezydencje

-

-

-

-

-

4

2

-

1

-

-

3

Krzywoszyn

Kolegia

-

-

-

2

-

4

4

-

1

-

-

-

Merecz

Placówki

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

4

Słonim

Fig. 2. Instrumenty muzyczne

Żuromin
-

-

-

1

-

2

-

1

-

-

4
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Ogólnie

Klawiszowe

Perkusyjne

Aerofony

Rodzaj
instrumentu

1

Pozytyw/organy
17

-

-

Puzon
Klawesyn

-

Flet basowy
-

2

Fagot

Kotły (para)

-

Bar
Klarnet

Nazwa
instrumentu
Grodno
30

1

1

1

-

1

1

-

Kraków – kolegium
49

2

-

-

-

-

2

-

Łuck
22

1

-

-

-

-

1

-

Mińsk
18

1

1

-

-

-

-

-

Nowogródek
24

1

1

-

1

-

1

-

Pińsk
68

1

1

1

-

1

4

4

Słuck
32

1

2

1

1

-

3

-

Wilno – akademia
39

3

-

-

2

-

-

-

Żodziszki
12

1

-

-

-

-

-

-

Jurowice
18

1

-

1

-

-

1

-

12

1

-

-

-

-

1

-

Krzywoszyn

Misje i rezydencje

13

1

-

1

-

-

-

-

Merecz

Kolegia

11

1

2

1

-

-

-

-

Słonim

Placówki

Żuromin
11

1

-

1

-

-

1

-
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porównanie inwentarzy z wcześniejszymi źródłami66, ale też fakt, że w niektórych placówkach całość sprzętu nie nadawała się do użycia67. W przypadku
ośrodków prowincjonalnych w pierwszych tygodniach po ogłoszeniu brewe
Klemensa XIV rozkradaniu instrumentów szczególnie sprzyjała niepewna
sytuacja materialna placówek, na co wskazuje przypadek kościoła w Krzywoszynie68.
Zasadniczy trzon zespołu instrumentalnego tworzyło tzw. Kirchentrio, składające się z dwojga skrzypiec i basso continuo, zazwyczaj realizowanego przez
organy lub klawesyn69. W związku z tym skrzypce były obecne we wszystkich
bursach prócz Merecza. Wspomniany trzon zespołu instrumentalnego można było rozbudowywać, dodając aerofony lub inne instrumenty smyczkowe:
altówki lub wiole tenorowe, które jednak odgrywały w badanych zespołach
marginalną rolę70. Funkcja pomocnicza w wykonywaniu basso continuo przypadała natomiast innym instrumentom smyczkowym o niższym rejestrze głosu. Najczęściej występowały w tej roli basetle (rodzaj instrumentu przypominający wiolonczelę, o różnych rozmiarach)71, rzadziej zaś kwartwiole, pełniące
funkcję kontrabasu72.
W grupie aerofonów badane inwentarze wymieniają jedenaście rodzajów
instrumentów: obój, rożek angielski (określany jako anglossa lub krzywosz,

66
Biblioteka Narodowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk [dalej
jako: BN PAU PAN], nr 1153, k. 16v; Słownik geograficzny..., s. 91–92.
67
Taki był przypadek rezydencji w Mereczu. LVIA, f. 525, ap. 8, nr 1140, k. 3r.
68
Podczas pierwszej wizyty 28 grudnia 1773 roku lustratorzy odnotowali 12 instrumentów.
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 51, k. 83v. Liczba ta zmniejszyła się o połowę w kolejnym inwentarzu,
sporządzonym 20 stycznia 1774 roku. NIABMi, f. 694, op. 2, nr 4151, k. 6r.
69
Alina Mądry, op. cit., s. 374.
70
Altówki występowały tylko w przypadku sześciu spośród dziewięciu zespołów funkcjonujących przy kolegiach. O wiolach wzmiankowano natomiast tylko w Krakowie. BN PAU PAN,
nr 1153, k. 16v. Zob. też Alina Mądry, op. cit., s. 377–378.
71
Słownik terminologiczny zabytków, z. 3: Instrumenty muzyczne, cz. 2: Instrumenty strunowe,
dęte, perkusyjne, samogrające i varia, red. Jerzy Gołos et al., Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki. Generalny Konserwator Zabytków 1995 (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B), s. 8. W Łucku wymieniono parę „basetelek”. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 70, k. 13r.
72
Słownik terminologiczny..., op. cit., s. 13.
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ze względu na łukowo wygięty korpus)73, fagot (zwany też bassonem), klarnet,
waltornię, trąbkę, puzon oraz flety – podłużne, poprzeczne, flet basowy (zwany
fletbasem)74 oraz flażolety (zwane flecikami)75. Największą popularnością cieszyły się trąbki naturalne i waltornie, które występowały zazwyczaj w parach76.
Kirchentrio rozszerzano najczęściej o parę trąbek77. W dodatku mogły one być
wykorzystywane do grania fanfar podczas ważnych uroczystości okolicznościowych lub kościelnych. Dlatego trąbki naturalne znajdowały się w zbiorach
wszystkich badanych placówek. Z kolei waltornie, tradycyjnie związane z myślistwem, na stałe weszły do użycia w muzyce artystycznej dopiero w pierwszej
połowie XVIII wieku. Ponieważ technika gry na trąbce i waltorni była jednakowa, trębacze nie mieli trudności z wykonywaniem partii waltorniowych78.
W konsekwencji rogi pojawiały się we wszystkich placówkach jezuickich,
z wyjątkiem Żodziszek i Żuromina79. O liczebności tego typu instrumentów
decydowały niekiedy upodobania miejscowych protektorów kolegium, takich
jak Hieronim Florian Radziwiłł, właściciel Słucka i zapalony myśliwy80. Analogiczne związki z łowiectwem miał rożek angielski, używany w Grodnie, Krakowie, Łucku, Pińsku, Słucku i w Wilnie. W połowie XVIII wieku instrument
ten, wywodzący się z rogu myśliwskiego, ale dźwiękiem nieco przypominający
Alina Mądry, op. cit., s. 357, 371.
Słownik terminologiczny..., op. cit., s. 45. Na temat problemów terminologicznych zob. też
Lenz Meierott, Querflötenfamilie, w: Lexikon der Flöte. Flöteninstrumente und ihre Baugeschichte
– Spielpraxis – Komponisten und Ihre Werke – Interpreten, red. András Adorján, Lenz Meierott,
Laaber: Laaber-Verlag 2009, s. 646.
75
Słownik terminologiczny..., op. cit., s. 45.
76
Liczby nieparzyste wskazywały na zdekompletowane wyposażenie. Na przykład bursa
wileńska miała trzy pary trąbek plus jedną pojedynczą sztukę. VUB, F2, DC6, s. 145.
77
Alina Mądry, op. cit., s. 375.
78
John Humphries, The early horn: a practical guide, Cambridge: Cambridge University Press
2000, s. 51.
79
W Pińsku i Wilnie występowały one w trzech rejestrach: D, G i F. RGADA, f. 1603, op. 1,
nr 49, k. 90r; VUB, F2, DC6, s. 144. W Grodnie wymieniono waltornie w D i G. RGADA,
f. 1603, op. 1, nr 35, k. 10v. W Barze występowały instrumenty w D i F. ASV, Nuntiatura Poloniae, nr 119, k. 37r.
80
Irena Bieńkowska, Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 20.
73
74
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obój, stanowił jeszcze nowość81. Jego szybkie rozprzestrzenianie się wskazuje
na kontakty jezuickich burs muzycznych ze Śląskiem, gdzie prawdopodobnie
został on wynaleziony82. W porównaniu z trąbkami i waltorniami pozostałe
instrumenty o wyższych rejestrach, jak różnego rodzaju flety i oboje, były stosunkowo słabo rozpowszechnione. Ich rola polegała tradycyjnie na dublowaniu partii skrzypiec, przy czym ze względu na podobieństwo techniki gry fleciści byli jednocześnie oboistami83. Sporadyczne wzmianki o fletach prostych,
przechowywanych w Grodnie, w Nowogródku i w Słucku, świadczą o stopniowym zaniku tego instrumentu84. Częściej obecne w zespołach jezuickich były
flety poprzeczne, które w okresie późnego baroku zdobywały coraz większe
znaczenie jako instrument solowy85: używane były w Wilnie, Grodnie, Pińsku,
Nowogródku i Słucku. Obój wymieniano tylko w Wilnie, Pińsku, Mereczu
i Żurominie. Koloryt lokalny brzmieniu zespołów burs nadawał flażolet, o których wzmiankowano w zapisach dotyczących Wilna, Pińska i Nowogródka.
Stosunkowo słabo rozpowszechniony był klarnet, instrument wynaleziony dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku i wpisujący się w estetykę klasycyzmu86:
odnotowany był tylko w Pińsku wśród instrumentów sprowadzonych przez
ostatniego prefekta bursy muzycznej Marcina Bromirskiego87.
Wśród aerofonów niższe rejestry reprezentował przede wszystkim fagot,
odnotowany wszędzie, z wyjątkiem Wilna, Merecza i Żodziszek. Interesujący
jest fakt obecności puzonu, o którym wzmiankują źródła mówiące o Wilnie,
Nowogródku i Słucku88. Przypomnieć należy, iż na początku XVIII wieku ten

Curt Sachs, Real-Lexikon der Musikinstrumente: zugleich ein Polyglossar für das gesamte Instrumentengebiet, New York: Dover Publications 1964, s. 129.
82
Michael Finkelman, Larger and smaller European oboes, w: NGD, t. 18, s. 282.
83
Geoffrey Burgess, Bruce Haynes, The oboe, New Haven – London: Yale University Press
2004, s. 28, 50, 55.
84
Nikolaj Tarasov, Blockflöte – Repertoire, w: Lexikon der Flöte, op. cit., s. 125.
85
Ardal Powell, The flute, New Haven – London: Yale University Press 2002, s. 68–88.
86
Curt Sachs, Real-Lexicon..., op. cit., s. 215; Alina Mądry, op. cit., s. 376. Zob. też Eric Hoeprich, The clarinet, New Haven – London: Yale University Press 2008, s. 20–44.
87
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 49, k. 91r.
88
Przechowywany w Słucku puzon został wypożyczony z bursy nieświeskiej. NIABMi,
f. 1781, op. 27, nr 538, k. 12r.
81

416

Inwentarze kolegiów Towarzystwa Jezusowego jako źródło do badań...

instrument wyszedł z użycia kapel w wielu krajach zachodnioeuropejskich,
podczas gdy w Austrii ciągle odgrywał znaczną rolę, zwłaszcza w muzyce religijnej89. Wzmianka o jednym lub dwóch puzonach w trzech zespołach jezuickich świadczy o nawiązaniu do tradycji kultywowanych przez Habsburgów.
Rzadziej obecny był flet basowy, występujący w Grodnie i Pińsku.
Funkcja organów lub klawesynów polegała na wykonywaniu partii basso
continuo. Ponieważ organy stanowiły część stałego wyposażenia kościoła, zostaną one omówione w dalszej części niniejszego artykułu. Klawesyny z kolei,
pojawiające się w badanych źródłach w postaci klawikordów90, były odnotowane w Grodnie, Pińsku, Nowogródku i Słucku. Nie zawsze utrzymywano je
w należytym stanie91.
Wyposażenie w sprzęt muzyczny uzupełniały kotły, które towarzyszyły
trąbkom podczas wykonywania fanfar92. Występowały one w parach i wg źródeł można je było usłyszeć w Grodnie, Pińsku, Jurowicach, Nowogródku, Słucku, Mereczu i Żurominie.
Opis instrumentów uwzględniał przede wszystkim ich wygląd zewnętrzny, rzadko natomiast przekazywano informacje na temat ich pochodzenia.
Szczególnie interesująco przedstawiała się sytuacja bursy pińskiej: jej wyposażenie, z uwagi nie tylko na liczbę instrumentów, ale też staranne ich wykonanie, świadczy o wadze, jaką przywiązywano do muzyki w tym poleskim
mieście. Wymieniano tu smyczki oprawione drewnem sandałowym lub hebanowym93. Problemów interpretacyjnych przysparzają rzadkie wzmianki na
temat wytwórców instrumentów. Wobec braku zachowanych zabytków nie
sposób bowiem ustalić, czy określano miejsce i warsztat, w którym instrument został wykonany, czy raczej wskazywano na jego typ. Bursa grodzieńska
89
Trevor Herbert, The trombone, New Haven – London: Yale University Press 2006,
s. 109–117.
90
Słownik terminologiczny zabytków, z. 3: Instrumenty muzyczne, cz. 1: Instrumenty klawiszowe, red. Jerzy Gołos et al., Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki. Generalny Konserwator Zabytków 1991 (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B), s. 8–9.
91
W Pińsku z dwóch klawikordów jeden był popsuty. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 49, k. 90v.
W Słucku zaś oba były w złym stanie. NIABMi, f. 1781, op. 27, nr 538, k. 12r.
92
Alina Mądry, op. cit., s. 378.
93
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 49, k. 90v.
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posiadała na przykład basetlę królewiecką94. W Pińsku wymieniano skrzypce wrocławskie i oboje saskie95. Ponadto miejscowi muzycy korzystali z trojga
skrzypiec „stainerowskich”96. Nie sposób ocenić, czy były to oryginały lub kopie instrumentów z austriackiego warsztatu Jacoba Stainera (ok. 1619–1683),
które w XVIII wieku były wysoko cenione na północ od Alp97. Dobrze reprezentowani byli też polscy lutnicy. W Łucku wymieniono skrzypce wytwórni
Grobliczów98 i Katkowskiego99. To drugie nazwisko występowało też w katalogu muzykaliów Rzewuskich w Podhorcach z 1767 roku100, co potwierdza
przypuszczenie, że chodziło o postać inną od bardziej znanego lutnika warszawskiego Mateusza Kwiatkowskiego, zwanego „Chińczykiem”, z którym to
dotychczas bywał on utożsamiany101.
Wykaz sprzętu muzycznego uzupełniały wzmianki o przedmiotach niezbędnych do utrzymywania instrumentów w należytym stanie, a także tych
służących podczas wykonań. Należały do nich futerały, części instrumentów
dętych (krągliki, rurki i ustniki, nazywane też munsztukami102) oraz klucze do
strojenia kwartwioli lub kotłów. Wyposażenie chóru muzycznego uzupełniały
ponadto lichtarze i księgi liturgiczne. W kościele pw. św. św. Piotra i Pawła

Ibid., nr 35, k. 10v.
Ibid., nr 49, k. 90r, 91r. Te ostatnie pochodziły prawdopodobnie z Lipska. Burgess, Haynes,
The oboe, op. cit., s. 46–47.
96
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 49, k. 90r.
97
Eva-Aurelia Gehrer, Stainer, Jacob, w: Lexikon der Violine: Baugeschichte – Spielpraxis
– Komponisten und ihre Werke – Interpreten, red. Stefan Dress, Laaber: Laaber-Verlag 2004,
s. 610.
98
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 70, k. 13r. Zob. Zdzisław Szulc, Słownik lutników polskich,
Poznań: Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1953, s. 60–62; Beniamin Vogel, Słownik lutników działających na historycznych i obecnych ziemiach polskich oraz lutników polskich działających za granicą do 1950 roku, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007, s. 74–75.
99
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 70, k. 13r.
100
Beniamin Vogel, Do dziejów tradycji muzycznych zamku w Podhorcach, „Polski Rocznik
Muzykologiczny” 14 (2015), s. 116.
101
Zdzisław Szulc, Słownik lutników..., op. cit., s. 72; Benjamin Vogel, Słownik lutników...,
op. cit., s. 99, 121–122.
102
Słownik terminologiczny..., op. cit., z. 3, cz. 2, s. 68.
94
95
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w Krakowie odnotowano lunetkę, która zapewne służyła organiście do śledzenia liturgii103.
Drugą grupę wyposażenia bursy muzycznej stanowiły nuty. Zbiory badanych placówek ustępowały wprawdzie liczebnością bibliotece bursy krakowskiej104, przedstawiały się jednak znacząco, obejmując od kilkudziesięciu do
nawet kilkuset utworów. Najbogatsze zasoby posiadała bursa Akademii Wileńskiej, licząca 286 pozycji. Następne w kolejności były bursy: mińska (221 pozycji), grodzieńska (192 pozycje), nowogródzka (117 pozycji), łucka (87 pozycji)
i barska (80 pozycji). Zawarte w inwentarzach pokasacyjnych wzmianki dotyczące nut są dość lakoniczne. Na przykład inwentarz bursy wileńskiej podaje
jedynie liczbę tomów i nazwiska autorów, nie określając dokładnie rodzaju
utworów. W pozostałych przypadkach źródła pozwalają jednak na nieco dokładniejszą analizę zawartości zbiorów (Fig. 3).
Fig. 3. Gatunki muzyczne występujące w zbiorach poszczególnych burs
Formy

Bar

Grodno

Łuck

Mińsk

13
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11
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11
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12

9
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6
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16
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3
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6
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Arie koncertujące

13
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Motety

29

12

-

-

-

Pasje

3

8

2

2

-

Sinfonie

6

22

9

8

7

Pastorelle

-

4

-

-

-

Inne

-

32

1

18

29

80

192

87

221

117

Msze
Nieszpory
Litanie
Msze żałobne

Razem
103
104

BN PAU PAN, nr 1153, k. 16v.
Alina Mądry, op. cit., s. 400–401.
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W repertuarze zespołów jezuickich dominowały utwory liturgiczne, co
wynikało z głównych zadań bursy. Do najliczniejszych gatunków należały
msze (średnio 28 pozycji) oraz litanie (25 pozycji)105. Dalsze miejsce zajmowały nieszpory (średnio 10 pozycji), najważniejsza po mszy część liturgii, którą
wykonywano zazwyczaj w dniach poprzedzających i kończących najważniejsze uroczystości106. Ważną rolę odgrywały msze żałobne (średnio 4 pozycje).
Liczebność tego typu utworów wynikała z faktu wykonywania ich nie tylko
z okazji egzekwii i pogrzebów, ale też podczas modlitw rocznicowych w intencji zmarłych dobroczyńców107. Do gatunków muzycznych związanych z liturgią należały wreszcie offertoria, będące częścią ordinarium missae108, oraz
kompozycje towarzyszące oficjum liturgii godzin. Obecność opracowań muzycznych matutinum, jutrzni i komplety109 stanowi dość interesujące zjawisko,
gdy weźmie się pod uwagę, że jezuici nie byli zobowiązywani do wspólnego
odmawiania liturgii godzin.
Odrębną kategorię tworzyły gatunki paraliturgiczne, wykorzystywane jako
uzupełnienie różnego rodzaju nabożeństw110. W tej grupie najliczniej reprezentowane były utwory instrumentalne lub wokalno-instrumentalne: arie
koncertujące (przeciętnie 33 pozycje) i sinfonie (średnio 10 pozycji). Pozycję
drugorzędną zajmowały natomiast motety, nawiązujące do tradycji polifonicznego śpiewu chórowego w obsadzie czterogłosowej111: odnotowane tylko
w Barze i Grodnie. Do gatunków paraliturgicznych należały wreszcie utwory
towarzyszące uroczystościom liturgicznym, jak np. pasje (średnio trzy pozycje)112, wykonywane podczas Wielkiego Tygodnia, oraz pastorelle, grane przy

O funkcji tych ostatnich ibid., s. 519–520.
Ibid., s. 493.
107
Ibid., s. 474–475.
108
VUB, F2, DC6, s. 146, NIABMi, f. 27, op. 6, nr 23, k. 10r.
109
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 11r; NIABMi, f. 27, op. 6, nr 23, k. 10v.
110
Zob. Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776),
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2013, s. 454.
111
Alina Mądry, op. cit., s. 585–586.
112
Zob. Karol Mrowiec, Pasje wielogłosowe w muzyce polskiej XVIII wieku, Kraków: Polskie
Wydawnictwo Muzyczne 1972.
105
106
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okazji świąt Bożego Narodzenia113. Te ostatnie występowały jedynie w zbiorze
z Grodna114.
Treści dewocyjne przekazywane za pomocą muzyki wpisywały się w duchowość ignacjańską. Pierwszoplanową rolę odgrywał w tym kontekście kult
Najświętszej Maryi Panny: zarówno w Grodnie, jak i w Mińsku znajdowały się
opracowania muzyczne Regina coeli, Salve Regina, Ave Regina coelorum i Alma
redemptoris Mater115. Teksty maryjne wzbogacano o dodatkowe wątki. O tendencji tej świadczą zbiory burs nowogródzkiej i mińskiej, do których oprócz
antyfon maryjnych należały litanie do Imienia Jezus, wykonywane w święto
Imienia Jezus (3 stycznia), litanie do św. Judy Tadeusza, patrona spraw trudnych i beznadziejnych, oraz litanie do Opatrzności Bożej116. Pod tym ostatnim
wezwaniem powoływano w połowie XVIII wieku jezuickie bractwa przy wielu
placówkach117.
Tylko w nielicznych przypadkach inwentarze zawierają wzmianki o autorach kompozycji. Niestety są one tak lakoniczne, że nie pozwalają ustalić,
którego konkretnie dzieła dotyczą. Próby sondażowe podjęte w odniesieniu do zbiorów wileńskich też nie pozwoliły zidentyfikować utworów odpowiadających informacjom zawartym w inwentarzach. Niewiele pomagają
też informacje zawarte w bazie RISM. Niemniej jednak badane inwentarze
pokasacyjne umożliwiają określenie profilu repertuarowego jezuickiej kultury muzycznej. Muzykalia zgromadzone przez jezuitów składały się z kompozycji nie tylko członków Towarzystwa, ale też przedstawicieli innych zakonów lub autorów świeckich. Podobnie ojcowie Towarzystwa wykazywali
dużą otwartość wobec spuścizny autorów zagranicznych, która współistniała
z twórczością rodzimą.
113
Zob. Pastorele staropolskie na zespoły wokalno-instrumentalne, t. 1, red. Anna i Zygmunt
Szweykowscy, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1968 (Źródła do historii muzyki polskiej, 12).
114
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 11r.
115
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 11r; NIABMi, f. 1781, op. 27, nr 215, k. 16r–v.
116
NIABMi, f. 27, op. 6, nr 23, k. 10v; ibid., f. 1781, op. 27, nr 215, k. 16r.
117
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, red. Ludwik Grzebień i zespół, Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Instytut Kultury Religijnej, Wydawnictwo WAM, [dalej jako: EWJ], s. 63.
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Blisko związani ze środowiskiem Towarzystwa Jezusowego byli Piotr
Schultz (1696–1763)118 oraz skrzypek Jan Piotr Habermann († po 1762)119.
Utwory obydwu autorów były przechowywane w Grodnie120. Kolejnym
kompozytorem znanym grodzieńskiemu zespołowi był Szymon Ferdynand
Lechleitner, aktywny w drugiej ćwierci XVIII wieku w kręgu pijarów i ich
protektorów z rodu Lubomirskich121. Odnotowano litanie jego autorstwa
do Matki Bożej Różańcowej, do Serca Jezusowego i do Trójcy Przenajświętszej122, datowane na czas kasaty Towarzystwa. Interesującą postać stanowi
Urban Müller (1728–1799), zakonnik opactwa cysterskiego w Oliwie i wychowanek jezuickiej bursy muzycznej w Braniewie123. Twórczość tego autora
była szeroko znana w środowisku jezuickim, o czym świadczą rękopisy należące do bursy w Świętej Lipce124. Jego Dixit Dominus znajdowało się w Nowogródku125. Na styku środowiska benedyktyńskiego i jezuickiego działał
najprawdopodobniej nieznany z imienia Sadecki, którego utwory zachowały

Zob. Sławomir Ropiak, Warmińscy kompozytorzy na tle polskich twórców symfonii w stylu
klasycznym w XVIII wieku, „Studia Warmińskie” 37/1 (2000), s. 215.
119
Od sierpnia 1737 roku do lutego 1738 roku działał w bursie muzycznej jezuitów w Krakowie, gdzie wydano mu opinię: „skrzypek wyśmienity”. W latach czterdziestych był kapelmistrzem u jezuitów we Lwowie, a następnie prawdopodobnie znów działał w Krakowie. W latach
pięćdziesiątych służył najpewniej w bursie pińskiej, skąd w 1759 roku został pozyskany na dwór
Hieronima Floriana Radziwiłła w Słucku. Zob. Jan Piotr Habermann, Utwory wokalno-instrumentalne, red. Zygmunt Szweykowski, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1966, s. III–IV
(Źródła do historii muzyki polskiej, 15); Irena Bieńkowska, Muzyka..., op. cit., s. 340.
120
W przypadku Schulza odnotowano Dixit Dominus, Laudate Dominum i mszę in D. Spośród utworów Habermana zanotowano litanie do NMP. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 11r.
121
Dominika Grabiec, Offertoria Szymona Ferdynanda Lechleitnera ze zbioru muzykaliów
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Przegląd Muzykologiczny”
6 (2006), s. 19. Zob. też eadem, „Ave Maris Stella” Szymona Ferdynanda Lechleitnera ze zbioru
muzykaliów po klasztorze pijarów w Podolińcu, „Muzyka” 57/3 (2012), s. 231–243.
122
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 11r. Inne utwory tego samego autora licznie występowały
w bursie muzycznej w Krakowie. Dominika Grabiec, Offertoria..., s. 57–58.
123
Jan Jerzy Jasiewicz, Twórczość kompozytorska o. Urbana Müllera z klasztoru cysterskiego
w Oliwie, „Saeculum Christianum: Pismo Historyczno-społeczne” 1/1 (1994), s. 236.
124
Ibid, s. 238.
125
NIABMi, f. 27, op. 6, nr 23, k. 10v.
118
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się nie tylko w Grodnie, ale też u benedyktynów pułtuskich126. Trudności nastręcza identyfikacja takich autorów jak Kwitowski127 i Pawłowski128, których
utwory znajdowały się w Grodnie129.
Autorzy zagraniczni pochodzili przeważnie z terenów południowych Niemiec oraz z Czech. O szerokiej recepcji ich twórczości w kręgu Towarzystwa
świadczy fakt, że utwory tych kompozytorów znajdowały się na wyposażeniu
niejednej bursy jezuickiej. Wielu twórców było związanych z zakonem benedyktyńskim. Należeli do niego Johann Valentin Rathgeber (1682–1750),
tworzący przy klasztorze w Banz koło Bambergu130, i Marianus Königsperger
(1708–1769), związany z klasztorem Prüfening koło Ratyzbony131. Przedstawicielem młodszego pokolenia środowiska benedyktyńskiego był Lambert
Kraus (1728–1790) z klasztoru Metten132. Obok benedyktynów wysoko rozwiniętą kulturę muzyczną reprezentowali członkowie innych zgromadzeń
mniszych: cysters Albericus Hirschberger (1709–1745) z Raitenhaslach133
i norbertanin Isfrid Kayser (1712–1771), związany z klasztorem Marchtal134.
W Grodnie wzmiankowano o jego litaniach do św. Alojzego. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35,
k. 11r. Zob. Józef Chomiński, Słownik muzyków polskich, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne [1967], t. 2, s. 172.
127
Być może chodziło o Franciszka Kwitowskiego (1693–1755). Słownik jezuitów muzyków...,
op. cit., s. 119.
128
Prawdopodobnie Stanisław Pawłowski (1648–1703). Ibid., s. 166.
129
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 11r.
130
Utwory Rathgebera występowały w Wilnie (m.in. Miserere) i w Grodnie (Dixit Dominus,
Magnificat, Miserere, msza na Wniebowzięcie NMP). VUB, F2, DC6, s. 145, RGADA, f. 1603,
op. 1, nr 35, k. 11r. Zob. Wilfried Dotzauer, Rathgeber, Johann Valentin, w: Neue Deutsche Biographie, t. 21, Berlin: Duncker & Humblot 2003, s. 178–179.
131
W Wilnie znajdowały się jego nieszpory i antyfony, w Nowogródku zaś jego msze na
11 głosów. VUB, F2, DC6, s. 145; NIABMi, f. 27, op. 6, nr 23, k. 10r. Elizabeth Roche, Königsperger, Marianus, w: NGD, t. 13, s. 778–779.
132
W Grodnie znajdowały się jego symfonie drukowane, a w Nowogródku jego msze
uroczyste. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 11r; NIABMi, f. 27, op. 6, nr 23, k. 10v.
133
Sześć jego mszy przechowywano w Grodnie. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 11r.
134
Jego utwór pt. Sub tuum praesidium znajdował się również w Grodnie. RGADA, f. 1603,
op. 1, nr 35, k. 11r. Elizabeth Roche, Kayser, Istfrid, w: NGD, t. 13, s. 429. Zob. też Jolanta Byczkowska-Sztaba, Die Werke von Isfrid Kayser im Repertoire der Jesuitenkapelle des Marien
heiligtums zu Heiligelinde, w: Oberschwäbische Klostermusik im europäischen Kontext. Alexan126
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W kręgu klasztoru augustianów w Ratyzbonie działał natomiast Gregor
Rösler (1715–1774)135, którego ofertoria były wykonywane zarówno w Wilnie, jak i w Nowogródku136. W mniejszym lub większym stopniu twórczość
wszystkich wspomnianych autorów wpisywała się w styl muzyki kościelnej
opracowany w latach 20. i 30. XVIII wieku w Bawarii, głównie przez wspomnianego Rathgebera. Utwory tego kompozytora cechowały się zwięzłością, melodyjnością i prostotą stylistyczną. Taki efekt osiągnął, rezygnując
ze stosowania kontrapunktu na rzecz wymiany solo i tutti. Cechy te, jako że
stawiały wykonawcom stosunkowo niewielkie wymagania, odpowiadały potrzebom małych zespołów, jakie funkcjonowały na przykład przy kościołach
parafialnych137. Kluczową rolę w rozpowszechnianiu twórczości wspomnianych przedstawicieli zakonów mniszych odgrywały drukarnie niemieckie,
których dorobek wydawniczy jezuici w dawnej Rzeczypospolitej dokładnie
śledzili. Na pierwszy plan pod tym względem wysuwała się oficyna Johanna
Jacoba Lottera w Augsburgu138.
Wobec bogatej twórczości z południowoniemieckich ośrodków muzycznych, pozycję drugorzędną zajmowali autorzy związani bezpośrednio z innymi krajami, np. Czechami, Włochami czy Saksonią. Z Korony św. Wacława
pochodził organista Václav Norbert Červenka (1677–1752), działający w mia-

der Sumski zum 70. Geburtstag, red. Ulrich Siegele, Frankfurt am Main – Berlin–Wien: P. Lang
2004, s. 131–143.
135
Felix Joseph Lipowsky, Baierisches Musik-Lexikon, Mit dem Bildnisse Ihrer Excellenz der
Frau Gräfin von Montgelas, München: Jakob Giel 1811, s. 283–284.
136
Gregor Rösler, Melodrama ecclesiasticum, in quindecim scenas divisum, id est, XV. Offertoria, festis aliquibus Domini & Communi Sanctorum accommodata: a 4. vocibus, 2. violinis obligatis, 2. clarinis, vel cornibus, & tympanis ad libitum, cum duplici basso continuo, opus I, Augustae
Vindelicorum: Sumptibus Philippi Ludovici Klaffschenckelii 1748. VUB, F2, DC6, s. 145–146;
NIABMi, f. 27, op. 6, nr 23, k. 10r.
137
Marcin Konik, Muzyka religijna Johanna Valentina Rathgebera (1682–1750) w świetle
źródeł polskich, „Muzyka” 53/3 (2008), s. 31–44.
138
U Johanna Jakoba Lottera były drukowane utwory Johanna Valentina Rathgebera, Maria
nusa Königspergera i Albericusa Hirschbergera. Zob. Hans Rheinfurth, Der Musikverlag Lotter
in Augsburg (ca. 1719–1845), Tutzing: Schneider 1977, passim.
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steczku Mladá Boleslav139, którego msza była wykonywana w Grodnie140. Do
włoskich autorów figurujących w badanych kolegiach zaliczał się zaledwie jeden kompozytor – Gaetano Carpani (1692–1785), dyrektor chóru przy kościele Il Gesù w Rzymie141. Ponadto bliskie powiązania z Italią miał wykształcony
w Mediolanie Szwajcar Franz Joseph Leonti Meyer von Schauensee (1720–
–1789), pochodzący z bogatej rodziny mieszczańskiej z Lucerny142. Szczególnie zastanawiający jest brak wzmianek o kompozytorach pracujących na dworze elektorskim w Dreźnie, takich jak Jan Dismas Zelenka (1679–1745) i Johann Adolf Hasse (1699–1783), których utwory były dobrze znane na terenie
dawnej Rzeczypospolitej w okresie unii polsko-saskiej (1697–1763) i niekiedy
wykonywane na dworach magnackich143.
Muzyka w przestrzeni sakralnej
Przydatne dla muzykologów informacje, zawarte w inwentarzach pokasacyjnych, dotyczą nie tylko funkcjonowania jezuickich burs i zespołów muzycznych, ale też innych aspektów kultury muzycznej uprawianej w kręgu
Towarzystwa Jezusowego. Do istotnych zagadnień należą powiązania praktyki muzycznej z duszpasterstwem. Inwentarze pokasacyjne zawierają przede
wszystkim cenne wzmianki na temat rozmieszczenia chórów muzycznych
i organów. Tak było m.in. w przypadku kościołów w Bobrujsku, Grodnie,
Jurowicach, Krakowie (św. św. Piotra i Pawła), Łucku, Nieświeżu (świątynie
pw. Bożego Ciała i św. Michała), Nowogródku, Pińsku, Poszawszu, Sandomierzu, Słucku, Szomberdze, Widzach, Wilnie (kościoły pw. św. św. Janów, św. Kazimierza i św. Ignacego), Wołkowysku i Żodziszkach. Okazjonalnie inwentarze
139
Zob. Jaroslav Vaniš, Neznámý mladoboleslavský hudební skladatel Václav Norbert Červenka příspěvek k dějinám hudby a k sociálnímu postavení varhaníků – skladatelů 18. století, „Středočeský sborník historický” 8/2 (1973), s. 193–209.
140
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 11r.
141
Jego Missa solemnis in G znajdowała się w Grodnie. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 11r.
142
Jego dzieła były zarówno w Wilnie, jak i Nowogródku. VUB, F2, DC6, s. 145; NIABMi,
f. 27, op. 6, nr 23, k. 10r. Zob. Beat Föllmi, Meyer von Schauensee, Franz Joseph Leonti, w: MGG,
t. 12, s. 128–129.
143
Zob. Irena Bieńkowska, Muzyka na dworze..., op. cit., s. 110.

425

Andrea Mariani

informują też o oczekiwaniach dobroczyńców, którzy tworząc przy kościołach
jezuickich tzw. fundacje mszalne, wymagali od bursarzy wykonywania repertuaru liturgicznego.
Ponieważ jezuitów nie obowiązywał zwyczaj śpiewu liturgii godzin, w kaplicach ich kolegiów brakowało wyposażenia muzycznego. Warunki sprzyjające praktyce muzycznej występowały jedynie w przypadku ich kościołów i kaplic o funkcjach publicznych. Zgodnie z wzorami konstrukcyjnymi
ukształtowanymi jeszcze w okresie późnego gotyku, w badanych świątyniach
jezuickich wyraźnie wyodrębniony chór muzyczny mieścił się zazwyczaj nad
wejściem kościoła i był wsparty zwykle na dwóch filarach144. Ze względu na lokalizację chóru, umieszczonego naprzeciw ołtarza głównego, dbano nie tylko
o okazałość jego formy, ale też o jej dopasowanie do ogólnego programu ikonograficznego kościoła. Szczególnie imponująco wyglądał chór w kościołach
św. św. Janów145, św. Ignacego146 i św. Kazimierza147 w Wilnie oraz w kościele
św. Trójcy w Słucku148. Za wspaniały uznawano także chór w kościele jezuickim w Poszawszu na Żmudzi149. W niektórych świątyniach stosowano nieco bardziej skomplikowane rozwiązania architektoniczne. Dwa dodatkowe
boczne chóry miała na przykład świątynia pw. Bożego Ciała w Nieświeżu150.
144
Ewa Smulikowska, Prospekty organowe w dawnej Polsce, Wrocław: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN 1989, s. 31. W Łucku i w kościele św. Kazimierza w Wilnie chór opierał się na czterech filarach. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 70, k. 2r; LVIA, f. 694, ap. 1,
nr 3462, k. 2v.
145
VUB, F2, DC6, s. 4. Zob. też Vladas Drėma, Vilniaus šv. Jono bažnyčia, Vilnius: Paknio
1997, s. 65, 67.
146
„Chór falszmarmurowy z osobami takiemiż z wyzłacaniem na skrzydłach, krata żelazna
wyżej na łokieć z cyframi wyzłacanymi, we szrodku Imię Jezus”. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 8,
k. 2v.
147
„Chór murowany na czterech słupach w gzymsy stucznie wyrobionych, malowany
w sposób falszmarmuru z balasami po bokach na szrodku drewnianemi, kaparowo malowanemi”. LVIA, f. 694, ap. 1, nr 3462, k. 2v.
148
„Chór z organami wspaniały snicerskiej roboty malowaniem różnym akkomodowany”.
NIABMi, f. 1781, op. 27, nr 538, k. 1v.
149
LVIA, f. 525, ap. 8, nr 109, k. 2r.
150
„Ten chór murowany na dwóch filarach, a na trzech arkadach, chórki małe murowane
na sklepieniu, od ścian kościelnych do ścian kaplicznych”. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 51, k. 12r.
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Taki układ przestrzenny ułatwiał wykonywanie utworów o fakturze wielochórowej. Dostęp do chóru umożliwiały zazwyczaj schody umieszczone po
bokach nawy; niekiedy występowało również przejście łączące kościół z kolegium151.
Podobne rozmieszczenie chóru cechowało kaplice boczne w największych świątyniach jezuickich kraju. Jedynie wtedy, gdy kaplica była orientowana tak samo jak nawa główna, wejście do kaplicy znajdowało się z jej
boku. Dlatego pod chórem, znajdującym się po przeciwnej stronie ołtarza
kaplicznego, umieszczano – zamiast drzwi – konfesjonały lub lożę fundatorską. Aż sześć kaplic wileńskiego kościoła św. św. Janów posiadało własny chór. Pierwsze trzy przysługiwały studenckim kongregacjom maryjnym:
kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Michała i Aniołów Stróżów
– kongregacji mniejszej, kaplica pw. św. Stanisława Kostki – kongregacji
średniej, a kaplica pw. Zwiastowania NMP – kongregacji większej152. Pozostałe kaplice posiadające chór były związane z wpływowymi kręgami mieszczańskimi; były to: kaplica pw. Bożego Ciała, znajdująca się formalnie pod
patronatem magistratu miejskiego, ale faktycznie odbudowana i utrzymywana po pożarze z 1737 roku kosztem Tadeusza Franciszka Ogińskiego153,
kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – cechu krawieckiego oraz kaplica
pw. św. Barbary – cechu złotniczego154.
W prawie wszystkich badanych kościołach na chórze muzycznym znajdowały się organy155. Ich budowę jezuici zawdzięczali w wielu przypadkach
wsparciu dobroczyńców i wiernych: tak było w kościele św. Ignacego w Wilnie,
gdzie do odbudowy organów po pożarze przyczyniło się w 1752 roku bractwo
Takie rozwiązanie stosowano zarówno w Sandomierzu, jak i w kościele św. św. Janów
w Wilnie. W pierwszym wypadku opisano je następująco: „Wychodząc z kościoła na akademią,
po prawej ręce drzwiczki na chórek, przez który przychodzą do kolegium, po lewej ręce zaś
drzwiczki na chór wielki muzyczny i facjata nad nim ołtarzowa z kolumnami”. AGAD, ML,
dz. VII, nr 131, k. 38r; VUB, F2, DC6, s. 4.
152
VUB, F2, DC6, s. 73, 81, 89–90.
153
Vladas Drėma, Vilniaus šv. Jono bažnyčia..., op. cit., s. 147–151.
154
VUB, F2, DC6, s. 50, 61, 95–96.
155
Wyjątek stanowił kościół w Bobrujsku, gdzie brak wzmianek o organach lub pozytywach.
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 60, k. 1v–2r.
151
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niemieckie św. Marcina156. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w fakcie,
iż sporządzenie organów wymagało poważnych wydatków, więc jezuici poszukiwali sponsorów157. Podjęcie takich inwestycji było szczególnie uzasadnione w przypadku niektórych miast, gdzie konkurencja ze strony innowierców
(a zwłaszcza luteran i prawosławnych) zmuszała jezuitów do prężnej działalności na polu muzyki liturgicznej. W taki sposób należy tłumaczyć okazałość
organów jezuickich w Słucku158, gdzie istniały zbory ewangelicko-augsburskie
i reformowane, a także liczne cerkwie prawosławne, oraz w Szomberdze159, na
terenie Księstwa Kurlandzkiego, które pozostawało pod silnymi wpływami
luterańskimi. Ojcowie z Towarzystwa przywiązywali dużą wagę do wysokiego poziomu technicznego wykupywanych instrumentów. Dlatego na terenie
prowincji litewskiej dokonywali zamówień przeważnie w Królewcu, pomimo
istnienia warsztatów organmistrzowskich w Wilnie i Krakowie. Ze stolicy Prus
Książęcych zostały sprowadzone z pewnością organy dla kościołów jezuickich
w Grodnie, w Słucku i Świętej Lipce160.
Nie zawsze jednak okazałość organów odpowiadała znaczeniu świątyni.
Skromnie przedstawiały się na przykład „pozytywy małe” zamieszczone na
chórze głównym w kościołach św. św. Janów161 i św. Kazimierza w Wilnie162.
Istnienie niewielkich instrumentów, pomimo rozległości chóru i znaczenia
156
Archivum Romanum Societatis Iesu [dalej jako: ARSI], Lithuania 50, f. 262v. W 1773 roku
opisywano je w następujący sposób: „Organ o dwóch miechach na postumencie snicerskiej roboty częścią wyzłacany niebiesko malowany, sztuki rznięte snycerszczyzną”. RGADA, f. 1603,
op. 1, nr 8, k. 2v–3r.
157
Koszt organów kościoła grodzieńskiego oszacowano na 5 tys. zł. Ibid., nr 35, k. 1v.
158
„Chór z organami wspaniały snycerskiej roboty malowaniem różnym akkomodowany”.
NIABMi, f. 1781, op. 27, nr 538, k. 1v. „Organ na 8 głosów w zupełności zostającym z 9tym
głosem do gwiazdy”. Ibid., k. 12v.
159
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 69, k. 1v.
160
Marcin Zgliński, Budownictwo organowe na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego do około 1850 roku w świetle najnowszych badań, „Muzyka” 48/3 (2003), s. 86; Rafał Sulima,
Organy świętolipskie, w: Święta Lipka. Perła na pograniczu ziem, kultur i wyznań, red. Aleksander Jacyniak, Warszawa: Wydawnictwo Rhetos 2008, s. 131–146.
161
VUB, F2, DC6, s. 4. Obecnie widniejące organy, pochodzące z kościoła jezuickiego
w Połocku, zostały przywiezione tu po modernizacji kościoła w 1839 roku. EWJ, s. 740.
162
LVIA, f. 694, ap. 1, nr 3462, k. 2v.
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duszpasterskiego wspomnianych kościołów, należy tłumaczyć następstwami
pożarów, które zniszczyły świątynie wileńskie w 1737 i w 1748 roku. Pozytywy znajdowały się także w innych kolegiach: w Łucku163, Mińsku164, Nowogródku165 i w Pińsku166, oraz w niemal wszystkich rezydencjach i misjach:
w Jurowicach167, Markowicach i Włodzimierzu168, Mereczu169, Słonimiu170,
Widze171, Wołkowysku172 i Żurominie173. Niekiedy w jednym kościele były
dwa instrumenty, jak w przypadku Brześcia Litewskiego, Słucka czy Wołkowyska174. Wynikało to ze zwyczaju korzystania podczas różnego rodzaju
liturgii z małego pozytywu lub z większych organów; na północy od Alp
pociągało to ze sobą wkomponowanie mniejszego instrumentu w okazalszy
prospekt organowy175. Niekiedy jednak opisane zjawisko koegzystencji różnych instrumentów można wytłumaczyć zachowaniem starszego (zazwyczaj
mniejszego) instrumentu po zakupie nowego176. W głównych świątyniach jezuickich organy występowały okazjonalnie także w kaplicach bocznych. Tak
było na przykład w kaplicy pw. Bożego Ciała i w kaplicy pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP, św. Michała i Aniołów Stróżów kongregacji mniejszej przy
kościele św. św. Janów w Wilnie177.
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 70, k. 2r.
NIABMi, f. 1781, op. 27, nr 215, k. 2r.
165
NIABMi, f. 27, op. 6, nr 23, k. 10r.
166
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 49, k. 1v.
167
Ibid., nr 54, k. 4v.
168
Ibid., nr 72, s. 3, 81.
169
LVIA, f. 525, ap. 8, nr 1140, k. 3r.
170
NIABMi, f. 1928, op. 1, nr 269, k. 3v.
171
LVIA, f. 525, op. 8, nr 834, k. 9v.
172
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 36, k. 1r.
173
„Półorganek z dwiema miechami należycie oporządzony dobry jeden”. BJ, nr 5876, k. 9v.
174
W Słucku odnotowano oprócz dziewięciogłosowych organów „pozytyw stary na nic nie
zgodny”. NIABMi, f. 1781, op. 27, nr 538, k. 12r. Odnośnie do Wołkowyska i Brześcia Litewskiego zob. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 36, k. 1r; ibid., nr 44a, k. 1v.
175
Ewa Smulikowska, Prospekty organowe..., op. cit., s. 35.
176
Wskazuje na to inwentarz kościoła wołkowyskiego: „Wewnątrz kościoła idą wschody na
chór, w którym pozytyw duży od ośmiu głosów w tym roku sprowadzony i pozytywek mały stary tamże stoi”. RGADA, 1603-1-36, k. 1r.
177
VUB, F2, DC6, s. 51; Drėma, Vilniaus šv. Jono bažnyčia..., s. 93.
163
164
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Pomimo dbałości o poziom techniczny i walory estetyczne wyposażenia
kościołów Towarzystwa Jezusowego organy reprezentowały średnią kategorię instrumentów, nie dorównując osiągnięciom barokowej sztuki organmistrzowskiej. Świadczą o tym charakterystyki techniczne instrumentów
opisanych przez lustratorów. Liczba miechów wynosiła zazwyczaj dwa (Wilno – kaplica pw. Bożego Ciała i kościół św. Ignacego, Nieśwież, Żuromin),
podczas gdy głosów było zazwyczaj od kilku do kilkunastu: pięć w Pińsku
i Mereczu, siedem w kaplicy pw. Bożego Ciała przy kościele św. św. Janów
w Wilnie, osiem w Słucku i Wołkowysku, dziesięć w Szomberdze, jedenaście
w Słonimiu, a dwanaście w Nieświeżu178. Spośród głosów organowych dużą
popularnością cieszył się tzw. bęben, imitujący instrumenty perkusyjne179:
występował on w kaplicy Bożego Ciała kościoła św. św. Janów w Wilnie oraz
w Krzywoszynie180.
Prospekt organowy dekorowano techniką snycerską i częściowo pozłacano. Tak było w przypadku kościoła św. Ignacego i kaplicy Bożego Ciała
w Wilnie, a także świątyń w Nieświeżu i w Słucku. Oprócz zestawów piszczałek wkomponowywano w prospekt organowy rzeźby różnych postaci, co
nadawało całej jego strukturze głębszy sens teologiczny. Do popularnych
elementów wyposażenia barokowych organów należał tzw. cymbelstern, wirująca gwiazda z dzwonkami, uruchamiana przy pomocy wiatraka181. Sukces
tego typu urządzenia wynikał z jego znaczenia symbolicznego, nawiązującego do idei harmonii wszechświata. Obecność cymbelsternu odnotowano
w Słucku182. Do motywu Orkiestry Anielskiej nawiązywała z kolei dekoracja
szafy organowej w kościele św. Ignacego w Wilnie, gdzie w górnej części były
dwa aniołki gipsowe z trąbkami, a pod nimi cztery aniołki z dzwonkami183.

178
W Nieświeżu lustratorzy zapisali: „Organ na głosów dwanaście, o miechów dwa, czarno
malowany z przydatkami snycerskiej roboty wyzłacanemi, do którego organu drzwi podwójne
z zawiaskami i zamkiem wnętrznym zepsutym bez klucza”. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 51, k. 11v.
179
Słownik terminologiczny..., op. cit., z. 3, cz. 1, s. 111.
180
VUB, F2, DC6, s. 50; RGADA, f. 1603, op. 1, nr 51, k. 83v.
181
Słownik terminologiczny..., op. cit., s. 57.
182
NIABMi, f. 1781, op. 27, nr 538, k. 12v.
183
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 8, k. 3r.
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Oprócz zasobów kościołów funkcjonujących przy stałych placówkach jezuickich, inwentarze zawierają cenne informacje na temat sprzętu muzycznego
przechowywanego w dobrach ziemskich zakonu. Wyposażenie muzyczne kościołów pozostających pod patronatem Towarzystwa stanowiły przede wszystkim niewielkie organy (pozytywy), rzadziej zaś inne instrumenty muzyczne.
Pozytyw miały na przykład kościoły w Janiszkach184, Laukszodzie185, Czernihowie186, Worończy187, Krzywoszynie188, Chołuju189 i Zahaciu190. Dobre, średniej wielkości organy posiadał także kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła
w Więcławowicach Starych, miasteczku należącym do domu nowicjackiego
w Krakowie191. Brak informacji na temat tego typu instrumentów w odniesieniu do innych kościołów, o których wiadomo, że posiadały chór muzyczny,
należy raczej tłumaczyć lakonicznością przekazu źródłowego192. Stan zachowania pozytywów był bardzo różny. Niekiedy instrument w ogóle nie nadawał
się do użycia193.
Wyjątek stanowił kościół w Krzywoszynie, stacji misyjnej zależnej od kolegium nieświeskiego. Miejscowa świątynia, będąca filią parafii w sąsiednim
miasteczku jezuickim Lipsk, stanowiła ważny ośrodek kultu maryjnego, który rozwijał się od 1672 roku194. Po pożarze, który zniszczył pierwszy kościół
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 1, k. 5v.
Ibid., nr 10, k. 2r. Zakup instrumentu podjęto w 1754 roku, a razem z nim sprowadzono organistę do grania mszy w dni świąteczne i śpiewania różańca z ludem. ARSI, Lithuania
51, f. 35r.
186
Ibid., nr 39, s. 12.
187
Ibid., nr 42, k. 3v.
188
Ibid., nr 51, k. 83v.
189
Ibid., nr 60, k. 79r.
190
Ibid., nr 67, s. 186.
191
BN PAU PAN, nr 1153, k. 94r.
192
Tak było w miejscowości Kotra, gdzie funkcjonowała misja zależna od kolegium
grodzieńskiego (RGADA, f. 1603, op. 1, nr 41, s. 62), Dworzyszcze Akademii Wileńskiej (ibid.,
nr 47, s. 15), Ekimania, Kazimierzowo i Miażdżyce kolegium połockiego (ibid., nr 67, s. 28, 41,
121).
193
Zepsute były pozytywy w Janiszkach (ibid., nr 1, k. 5v), Czernihowie (ibid., nr 39, s. 12),
Chołuju (ibid., nr 60, k. 79r), Zahaciu (ibid., nr 67, s. 186), Markowicach (ibid., nr 72, s. 81).
194
ARSI, Lithuania 41, f. 90r.
184
185
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w 1707 roku195, jezuici natychmiast odbudowali świątynię i starali się podtrzymywać jej rangę mimo utraty słynącej cudami figury maryjnej. Zarówno
kościół lipski, jak i krzywoszyński obsługiwali misjonarze z zakonu św. Ignacego Loyoli196. W efekcie kościół krzywoszyński, wymurowany w latach
1729–1730197, był o wiele bardziej okazały niż świątynia parafialna w Lipsku198.
Do takiego stwierdzenia skłania także właśnie wyposażenie chóru muzycznego. O poziomie wyższym od małomiasteczkowego kościoła dobitnie świadczył już sam „pozytywek strukturą organową niedawno reparowany o głosiech
10 z bębnem”199. Oprócz niego do wyposażenia chóru należały dwie pary waltorni i jedna para trąbek, troje skrzypiec, basetla i zepsuty fagot200.
Skromniej przedstawiało się wyposażenie muzyczne cerkwi grekokatolickich funkcjonujących na terenie dóbr jezuickich. W przypadku mniejszych
obiektów wymieniano ławkę chórową201, podczas gdy w większych stosowano rozwiązanie podwieszonego chóru202. Organów nie było, gdyż nie wymagał ich obrządek wschodni. Zjawisko to jest zastanawiające, gdy bierze się pod
uwagę fakt, że wraz z synodem zamojskim z 1720 roku nastała fala latynizacji
kultu. O upodabnianiu się liturgii obrządku wschodniego do wzorów rzymskokatolickich świadczy jednak malarstwo iluzjonistyczne reprezentowane
przez prospekt organowy znajdujący się w cerkwi w Kijewiczach, dobrach
kolegium słuckiego203. Cerkiew ta została wzniesiona przez jezuitów w latach
1751–1752204.

Ibid., nr 45, f. 40r.
Ibid., nr 57–58, passim.
197
Ibid., nr 48, f. 90v; ibid., nr 49, f. 57r.
198
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 51, k. 79v–83v.
199
Ibid., k. 83v.
200
Ibid.
201
Tak było w Ussie, dobrach kolegium słuckiego. Lietuvos Mokslų Akademijos Biblioteka,
f. 21, nr 1445, k. 110r.
202
Tak było na przykład w Udrycach, dobrach kolegium pińskiego. RGADA, f. 1603, op. 1,
nr 55, k. 25v.
203
„Na deskach spojonych species pozytywu rznięta i odmalowana, z osobkami po bokach
takimiż”. AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. VIII, nr 519, s. 166.
204
ARSI, Lithuania 50, f. 245r–v.
195
196
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Kolejnym ważnym zagadnieniem, jakie naświetlają inwentarze pokasacyjne, jest aktywność muzyczna związana z altariami istniejącymi przy niektórych kościołach jezuickich205. Zgodnie z prawodawstwem zakonnym jezuici
byli niechętni do przyjmowania takich fundacji, gdyż spełnianie obowiązków
liturgicznych na mocy zapisu pobożnego uważali za sprzeczne z charyzmatem zakonu206. Gdy jednak musieli ulegać presji społecznej, stosowane przez
nich rozwiązanie pod wieloma względami odpowiadało zasadom przyjętym
przy tworzeniu burs muzycznych, które polegały na zaangażowaniu osób spoza zakonu. W przypadku fundacji mszalnych obowiązki liturgiczne określone
przez dobroczyńców pełnili nie sami jezuici, lecz opłacani przez nich księża
diecezjalni lub członkowie innych zakonów. Takie rozwiązanie było stosowane
w przypadku świątyń jezuickich, które równocześnie pełniły funkcje kościołów parafialnych, takich jak kościół św. św. Janów w Wilnie lub kościół Bożego
Ciała w Nieświeżu. Ponadto znaczna liczba altarii funkcjonowała też w kościele św. Kazimierza przy wileńskim domu profesów.
W stolicy Wielkiego Księstwa, na mocy zapisu 2 tys. zł ulokowanych na
dobrach w Bogdanowie, pani Czechowiczowa, pisarzowa ziemska oszmiańska,
wymagała odprawiania corocznie czterech mszy śpiewanych w intencji męża
w kaplicy św. Stanisława Kostki kongregacji średniej kościoła św. św. Janów207.
Zobowiązania w zakresie muzyki liturgicznej nałożyli w 1638 roku na jezuitów
także Kazimierz i Jan Władysław Sanguszkowie, synowie wojewody witebskiego Samuela Szymona i Anny z Zawiszów, jako fundatorzy jednej z pięciu altarii
funkcjonujących przy kościele św. Kazimierza w Wilnie. Spośród sześciu mszy,
które co tydzień miały być odprawiane w intencji ich macochy, Heleny Marcybeli z Gosiewskich Sanguszkowej († 1635), dwie miały być śpiewane208.

205
Józef Szymański, Altaria, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. Feliks Gryglewicz, Lublin:
Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Katolickiego Lubelskiego 1973, kol. 387–388.
206
Św. Ignacy Loyola, Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji
Generalnej XXXIV oraz normy uzupełniające zatwierdzone przez tę samą Kongregację, Kraków:
Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła „Ignatianum” 2001, § 324–325, 589–590.
207
Tomasz Michał Czechowicz został pochowany w tejże kaplicy. VUB, F2, DC6, s. 86.
208
LVIA, f. 694, ap. 1, nr 3462, k. 41r. Zob. Mirosław Nagielski, Sanguszko, Samuel Szymon
(zm. 1638), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 34, red. Henryk Markiewicz, Wrocław–Warsza-
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W Nieświeżu, gdzie funkcjonowało aż osiem altarii, aktywność muzyczna skupiała się wokół ołtarza Najświętszej Maryi Panny, służącego kongregacji studenckiej. Poszczególne zapisy przewidywały śpiew officium parvum
i mszy wotywnej do NMP (fundacja Stanisława Lipowskiego)209, wykonywanie z udziałem organów godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP (fundacja
Tobiasza Grochowskiego)210 oraz śpiewanie jednej mszy co tydzień (fundacja
Michała Nieczaja)211. Na mocy fundacji Lipowskiego wymagane było także
śpiewanie jednej mszy rekwialnej w każde Suche Dni przed ołtarzem św. Krzyża212. Drugorzędna rola przypadała innym ołtarzom. Śpiewanie mszy w dzień
św. Barbary przed jej ołtarzem przewidywała na przykład fundacja Kazimierza
Malawskiego213. O oprawę muzyczną nabożeństw dbali także Radziwiłłowie
jako właściciele Nieświeża i protektorzy miejscowego kolegium. Z inicjatywy
hetmana Michała Kazimierza „Rybeńki”, w rodowej kaplicy grobowej oprócz
cotygodniowego odprawiania mszy, dominikanie i bernardyni nieświescy oraz
bazylianie świerżeńscy śpiewali cztery „anniwersarze” rocznie214. Ponadto
książę przeznaczył w 1751 roku fundusz 20 tys. zł na śpiew psalmów; obowiązki te wykonywali bursarze215.
Miejscem występów muzycznych podczas uroczystości religijnych był nie
tylko kościół. Przy najważniejszych okazjach oprawa muzyczna służyła nie tylko wiernym zgromadzonym w świątyni, lecz całemu miastu. Tak działo się
m.in. podczas procesji w święto Bożego Ciała i uroczystości organizowanych
z okazji kanonizacji jezuickich świętych. Wówczas zespoły muzyczne nie tylko
wchodziły w skład procesji, ale też zwoływały wiernych do udziału w nabowa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
1992–1993, s. 512.
209
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 51, k. 74v; ibid., op. 7, nr 210, k. 2r. Wynagrodzenie wynosiło
240 zł dla trzech księży śpiewających godzinki, 77 zł dla kantorów śpiewających mszę wotywną,
a 16 zł dla kapeli zapewniającej akompaniament muzyczny. Ibid., op. 1, nr 51, k. 75r.
210
Za to przewidziano wynagrodzenie 40 zł. Ibid., op. 1, nr 51, k. 72v.
211
Ibid., k. 44v, 73v.
212
Ibid., k. 74v–75r.
213
Ibid., k. 73v.
214
Ibid., k. 75v.
215
Ibid., k. 75v–76r.
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żeństwie w kościele. W tym celu rozstawiano w Wilnie trębaczy na elewacji
dzwonnicy kościoła św. św. Janów216.
O aktywności Towarzystwa na polu muzyki religijnej świadczą ponadto
wzmianki o śpiewnikach przechowywanych w księgozbiorach jezuickich217.
Duży wkład w rozwój repertuaru wernakularnego mieli sami jezuici, wydając takie dzieła jak Harfa duchowna Marcina Laterny218 i Parthenomelica Jana
Bartoszewicza219. Obieg tych druków był znacznie szerszy, niż mogłoby się
wydawać na pierwszy rzut oka. Ważną rolę w rozpowszechnianiu pieśni religijnych poza środowiskiem, dla którego pierwotnie były przeznaczone, odgrywały drukarnie. Na przykład w magazynie oficyny nieświeskiej znajdowało
się 20 egzemplarzy niemieckojęzycznego śpiewnika wydanego przez jezuitów
braniewskich w 1773 roku220. Ponadto katalogi jezuickich bibliotek wskazują
na to, że znajomość muzyki religijnej nie była ograniczona przez podziały wyznaniowe221. Zarówno w zbiorach kolegium pińskiego, jak i słuckiego w dziale
książek zakazanych występowały śpiewniki niekatolickie222.
Tak było na przykład podczas uroczystości pokanonizacyjnych Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi w 1728 roku. Relatio introductionis Sanctorum Stanislai Kostka et Aloysii Gonzaga
Soc. Jesu confessorum celebratae, Vilna: Typ. Academiae Vilnensis Soc. Jesu [1728], k. Ar. W inwentarzu kolegium akademickiego zachował się opis elewacji dzwonnicy, ozdobionej wazonami. VUB, F2, DC6, s. 8.
217
Pieśni nabożne w formacie ósemkowym znajdowały się w Słucku. NIABMi, f. 1781,
op. 27, nr 538, k. 33v.
218
Marcin Laterna, Harfa dvchowna, to iest dziesięć rozdziałow modlitw katholickich, Kraków:
[Drukarnia Andrzeja Piotrowczyka] 1585. Zob. też Sławomir Cieślak, Harfa duchowna – modlitewnikowy bestseller jezuity Marcina Laterny (1552–1598), „Nasza Przeszłość” 93 (2000), s. 23–48.
219
Walenty Bartoszewski (właściwie Jan Bartoszewicz), Parthenomelica albo Pienia nabożne
o Pannie Najświętszey, które poważny senat miasta wileńskiego [...] na roraciech przystojnie co rok
odprawuje, Wilno: [Drukarnia jezuitów] 1613.
220
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 51, k. 37r. Zob. Gesangbüchlein, darinnen auserlesene alte und
neue Gesänge auf die vornehmsten Festtage das ganze Jahr hindurch […], Braunsberg: Drukarnia jezuitów 1773.
221
Zob. Agnieszka Leszczyńska, Recepcja XVI-wiecznych protestanckich druków muzycznych
w Braniewskim Kolegium Jezuickim, w: Muzyka wobec tradycji: idee – dzieło – recepcja, red. Szymon Paczkowski, Warszawa: Instytut Muzykologii UW 2004, s. 191–197.
222
W Pińsku wzmiankowano o kancjonale królewieckim i o pieśniach kalwińskich. RGADA,
f. 1603, op. 1, nr 49, k. 61v; NIABMi, f. 1781, op. 27, nr 538, k. 23r.
216
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Muzyka a szkoła
Relacje między muzyką a nauczaniem szkolnym były różnorodne i daleko
wykraczały poza wspomniane już zjawisko uczestnictwa konwiktorów w zajęciach kursu retoryczno-humanistycznego. Oprawa muzyczna stanowiła
ważny składnik takich uroczystości szkolnych, jak przedstawienia teatralne,
promocje studenckie i wręczanie nagród na zakończenie roku szkolnego. Aktywnością muzyczną wyróżniali się ponadto studenci kolegium zgromadzeni
w kongregacjach maryjnych223. Wspomniane tematy tylko w niewielkim stopniu mogą być badane z wykorzystaniem inwentarzy pokasacyjnych. Brakuje
bowiem w nich informacji na temat sprzętu muzycznego i nut przysługujących
kongregacji. O uświetnianiu występów studenckich muzyką świadczy jednak
opis jezuickiej architektury szkolnej. Sala teatralna Akademii Wileńskiej była
uposażona w trybunę, na której grali muzycy224. Podobnie było w przypadku
drewnianego budynku szkolnego w Nowogródku225.
Kolejne ważne zagadnienie to rola szkolnictwa jezuickiego w upowszechnianiu wiedzy o muzyce. Opracowując zasady swojej pedagogiki, jezuici przyjęli model paryskich kolegiów uniwersyteckich (tzw. modus parisiensis), który
nawiązując do tradycji trivium i quadrivium, dążył do uporządkowania i stopniowania wiedzy zgodnie z wiekiem i zdolnościami ucznia226. W tym systemie muzyka stanowiła jedną z czterech dyscyplin quadrivium, razem z arytmetyką, geometrią i astronomią. Jako artes liberales, przedmioty te wchodziły
w skład kursu filozoficznego. Ponieważ muzyka uznawana była za część matematyki, w szkolnictwie jezuickim zagadnienia z zakresu teorii muzycznej,
fizjologii słuchu i akustyki były omawiane w ramach trzyletniego kursu filozo-

Zob. Tomasz Jeż, op. cit., s. 256–267.
VUB, F2, DC6, s. 172.
225
„Szkoły drewniane stare, u których drzwi do sieni podwójne na zawiasach żelaznych
z zamkiem wnętrznym. Wszed[ł]szy do nich wschody drewniane po obapół, w górę na chórki
drewniane stare”. NIABMi, f. 27, op. 6, nr 23, k. 18v.
226
William Bangert, Storia della Compagnia di Gesù, Brescia: Morcelliana 2009, s. 40. Zob.
też Gabriel Codina Mir, Aux sources de la pédagogie des jésuites. Le „Modus Parisiensis”, Roma:
Institutum Historicum S.I. 1968.
223
224
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ficznego przeznaczonego dla scholastyków227. Dla uczniów świeckich wiedza
muzyczna ograniczała się natomiast do nauczania śpiewu. W odróżnieniu od
podręczników i skryptów zajęć inwentarze pokasacyjne nie pozwalają na dokładne określenie treści nauczania. Jednak katalogi księgozbiorów wskazują na
to, że problematyka muzyczna nie była obca jezuitom. W wielu bibliotekach
klasztornych zaznaczała się obecność takich dzieł jak Musurgia universalis
Athanasiusa Kirchera czy Cursus mathematicus Kaspara Schotta228. We wspomnianych pracach autorzy próbowali pogodzić boecjańską koncepcję muzyki,
opartą na pitagorejskich relacjach między liczbami, z nowoczesną teorią melopoei229. Owe aspekty teoretyczne były uzupełniane znajomością dzieł w stylu
seconda pratica, które cechowała większa swoboda kompozycyjna, prostota
stylistyczna i podobieństwo do języka mówionego. W ten nurt wpisywały się
utwory organisty i klawesynisty Girolama Frescobaldiego (1583–1643), które
były przechowywane w bibliotece Akademii Wileńskiej230.
Niezależnie od refleksji teoretycznej, jezuici interesowali się popularnymi
w XVIII wieku gatunkami muzycznymi. Dużym zainteresowaniem cieszyła się
włoska dramma per musica. Libretta operowe występowały w wielu bibliotekach,
nie zawsze jednak były opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację231.
Najbogatszy zbiór librett, liczący osiemnaście jednostek, posiadała w momencie kasaty Towarzystwa biblioteka kolegium sandomierskiego (Fig. 4).
Trudno wskazać przyczyny tego zjawiska, które stanowi wyjątek na tle innych
badanych księgozbiorów jezuickich. Być może na liczbę librett przechowywanych w Sandomierzu wpłynął fakt, że miejscowe kolegium było pierwszą
placówką, w której wprowadzono nauczanie języków obcych (francuskiego i niemieckiego), już w 1709 roku232. Druki znajdujące się w miejscowym
227
Do ugruntowania roli matematyki przyczynił się profesor kolegium rzymskiego Christophorus Clavius, który sam wyróżniał się jako kompozytor motetów. Tomasz Jeż, op. cit., s. 309.
228
VUB, F2, DC6, s. 389, 584, 587; RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 35r; ibid., nr 49, k. 54r;
NIABMi, f. 1781, op. 27, nr 538, k. 30v.
229
Tomasz Jeż, op. cit., s. 310.
230
VUB, F2, DC6, s. 585.
231
Nieznana z tytułu pozycja reprezentująca ten gatunek znajdowała się w dziale literatury
włoskiej biblioteki pińskiej. RGADA, f. 1603, op. 1, nr 49, k. 59v.
232
EWJ, s. 598.
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Johann
Adolf Hasse
Francesco
Araia

Antonio
Aurisicchio

3. Pietro
Metastasio

4. Vincenzo
Cassani

5. Gioacchino
Pizzi

Baldassarre
Galuppi

2. Domenico
Giannini

Kompozytor
Antonio
Caldara

Librecista

1. Pietro
Metastasio

Nr

Opera
seria

Opera
seria

Il Cleomene: drama per musica da recitarsi nel
Teatro delle Dame nella primavera dell’anno
MDCCXXXI. Dedicato all’ill.ma, & ecc.ma signora
la signora marchesa D. Vittoria Altoviti Corsini […]
nipote di […] Clemente XII
Eumene: dramma per musica da rappresentarsi
in Roma nel nobil Teatro di Torre Argentina nel
corrente carnevale dell’ anno MDCCLIV

Opera
seria

Antigona: drama per musica da rappresentarsi
nel nuovo Teatro di Spoleti nell’autunno dell’anno
MDCCLI: dedicato alla nobil Donna, la
sig. marchesa Caterina Trotti Gabrielli

Opera
seria

Opera
seria

Adriano in Siria: dramma per musica: da rappresentarsi alla Cesarea Corte per il nome gloriosissimo
della Sac.a Ces.a e Catt. real maestà di Carlo VI.
imperadore de’ romani, sempre augusto: per comando della Sac.a Ces.a e Catt. real maestà di Elisabetta
Cristina imperadrice regnante: l’anno MDCCXXXII

Antigono: drama per musica da rappresentarsi, nel
Regio Elettoral Teatro Alla Corte di Dresda, nel
Carnovale dell’ Anno MLCCXLIV

Gatunek

Tytuł

Rzym

Rzym

Drezno

Rzym

Rzym–
–Wiedeń

Miejsce
druku

Fig. 4. Libretta gatunków muzyki scenicznej w księgozbiorze jezuitów sandomierskich

1754

1731

1744

1751

1732

Rok
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Giorgio
Reutter
Francesco
Conti
Niccolò
Jommelli

11. Pietro
Metastasio

12. Mattia Verazi

Johann
Adolf Hasse

8. Pietro
Metastasio

10. Pietro
Metastasio

Leonardo
Vinci

7. Antonio
Maria
Lucchini

Leonardo
Vinci

Baldassarre
Galuppi

6. Francesco
Silvani/
/Domenico
Lalli

9. Francesco
Briani

Kompozytor

Librecista

Nr

Opera
seria
Oratorium
Opera
seria
Opera
seria

Gioas, re di Giuda, azione sacra per musica. La
musica e di Giorgio Reütter, il giovine
L’Issipile; drama per musica, da rappresentarsi
nel Teatro delle Dame, nella primavera dell’anno
MDCCXXXII
L’Ifigenia: dramma per musica da rappresentarsi nel
Teatro di Torre Argentina nel carnevale dell’anno
1751

Oratorium

Il Giuseppe Riconosciuto Componimento Sacro;
Da cantarsi il Venerdì Santo nella Regia Elettoral
Cappella. in Dresda l’ Anno MDCCXXXXI
Gismondo, re’ di Polonia; dramma per musica da
rappresentarsi nel teatro detto delle dame nel carnevale dell’anno MDCCXXVII

Opera
seria

Opera
seria

Gatunek

Farnace: dramma per musica da recitarsi nel Teatro
Alibert pe’l carnevale dell’anno MDCCXXIV. Dedicato alla maestà di Giacomo III re d’Inghilterra

Evergete: dramma per musica da rappresentarsi
nel carnevale dell’anno MDCCXLVII nel Teatro
Capranica

Tytuł
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Rzym

Rzym

Rzym

Rzym

Drezno

Rzym

Rzym

Miejsce
druku

1751

1732

1735

1727

1741

1724

1747

Rok
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Opera
seria
Opera
seria

Tito Manlio: dramma per musica da reppresentarsi
nell’antico Teatro della Pace nel carnevale dell’anno
MDCCXX: dedicato alla nobiltà romana
Tullo Ostilio: drama per musica […] da rappresentarsi nel famoso teatro di Tor di Nona. Dedicato
all’ill. […] Don Luigi della Cerda, e Aragona duca
di Medina-Celi […]

Antonio
Vivaldi
Giovanni
Bononcini

18. Adriano
Morselli/
Silvio
Stampiglia

Opera
seria

Semiramide riconosciuta: drama per musica: da
rappresentarsi nel Teatro, detto delle Dame nel
carnevale dell’anno 1741: dedicato all’altezza reale di
Enrico duca di York

17. Matteo Noris

Opera
seria

Il Re Pastore Dramma Per Musica; Da Recitarsi
Nella Regia Elettorale Villa Di Sant’Uberto, Per Festeggiare Il Felicissimo Giorno Natalizio Di S.S.R.M.
Il Re Di Polonia Augusto III. Elettor Di Sassonia
&c. Li 7. Ottobre Dell' Anno 1755

Giovanni
Battista
Lampugnani

Johann
Adolf Hasse

15. Pietro
Metastasio

Opera
seria

Favola
pastorale

Leucippo: Favola pastorale per musica; rappresentata nella Regia Elettoral Villa di Sant’Uberto il
felicissimo Giorno Natalizio, Della Maestà Di Augusto III. Re Di Pollonia, Ed Elettor Di Sassonia, Per
comando Di Sua Maesta La Regina; Li 7. Ottobre
l’Anno MDCCXLVII
La Merope: drama per musica

Gatunek

Tytuł

16. Pietro
Metastasio

Domènec
Terradellas

14. Apostolo
Zeno

Kompozytor
Johann
Adolf Hasse

Librecista

13. Giovanni
Claudio
Pasquini

Nr

Rzym

Rzym

Rzym

Drezno

Foligno

Drezno

Miejsce
druku

1694

1720

1741

1755

1744

1747

Rok
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księgozbiorze pochodziły przeważnie (trzynaście pozycji) z pierwszej połowy
XVIII wieku; cztery ukazały się w latach 50., a jedna w latach 90. XVII wieku.
Większość librett (piętnaście pozycji) należało do gatunku opera seria. Znajdowały się tam ponadto dwa oratoria i jedna favola pastorale.
Libretta pozyskiwano głównie dzięki kontaktom polskich placówek z Kurią
Generalną Towarzystwa w Rzymie233. W efekcie aż trzynaście spośród osiemnastu pozycji przechowywanych w Sandomierzu zostało wydanych w drukarniach rzymskich234. Z wyjątkiem opery Adriano in Siria, której premiera
odbyła się w Wiedniu, a libretto zostało przedrukowane w Rzymie, wszystkie
przedstawienia wystawiono w prywatnych teatrach operowych w Wiecznym
Mieście: Teatro Alibert, później nazywany Teatro delle Dame, Teatro di Torre
Argentina i Teatro Capranica. Wobec dominacji stolicy Państwa Kościelnego
zastanawiający jest brak librett wydanych w dwóch ówczesnych stolicach opery włoskiej: Wenecji i Neapolu. Kolejnym ważnym czynnikiem ułatwiającym
przyswajanie opery włoskiej w kręgu jezuitów były polsko-saskie więzi kulturowe w okresie panowania Wettynów na tronie polskim. Na dworze Augusta III, miłośnika opery włoskiej i chlebodawcy jednego z najsłynniejszych na
północ od Alp kompozytorów oper – Johanna Adolfa Hassego, zostały wystawione m.in. obie opere serie – Antigono (1744) i Il re pastore (1755) – oraz
favola pastorale Leucippo (1747) i oratorium Giuseppe riconosciuto (1741).
Spośród librecistów pierwszoplanową rolę odgrywał Pietro Metastasio,
któremu jezuici sandomierscy zawdzięczali siedem z osiemnastu posiadanych
przez siebie librett. Przyczyn tak głębokiej recepcji twórczości głównego przedstawiciela Arcadii należy poszukiwać nie tylko w jego wpływach w środowisku
rzymskim i na dworze drezdeńskim, ale też w upodobaniach literackich jezuitów w okresie reformy szkolnictwa zakonnego. Na płaszczyźnie sztuki ora233
Przypomnieć należy, iż zjawisko to wpisywało się w szerszą tradycję więzi kulturowych
i polskiego mecenatu muzycznego w Wiecznym Mieście. Zob. Aneta Markuszewska, Festa
i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej w Rzymie (1699–1714), Warszawa: Muzeum
Pałac w Wilanowie 2012.
234
Do druków proweniencji włoskiej należy zaliczyć jeszcze jedną operę – Merope, na podstawie libretta Apostola Zena i z muzyką Dominga Terradellasa. W Sandomierzu przechowywano nieznane dzisiaj libretto wydrukowane w Foligno w 1744 roku. Premiera odbyła się w Rzymie rok wcześniej. Michael F. Robinson, Merope, w: NGDO, t. 3, s. 344.
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torskiej przejawiała się ona w odejściu od kwiecistej wymowy barokowej na
rzecz przejrzystej kompozycji i klarownego przekazu235. W tę tendencję świetnie wpisywała się dramaturgia Metastasia, który w librettach zarówno oper, jak
i oratoriów dążył do ograniczenia liczby charakterów i wątków pobocznych
oraz do przywrócenia arystotelesowskiej jedności akcji236.
O wyborze librett operowych przez jezuitów decydowały nie tylko cechy
stylistyczne, ale też względy pedagogiczne. W Grodnie przechowywano libretto Le disgrazie d’amore, autorstwa Francesca Sbarry (1611–1668)237. Owa
dramma giocosomorale, wystawiona po raz pierwszy w Wiedniu w 1667 roku
z muzyką franciszkanina Pietra Antonia Cestiego (1623–1669), umiejętnie łączyła realizm z alegorią moralną, a także ironizowała na temat bogów panteonu
grecko-rzymskiego figurujących w operze dworskiej238. Z kolei w Sandomierzu
przechowywano libretto opery Adriano in Siria, wystawionej na cześć cesarza
Karola VI w 1732 roku z muzyką Antonia Caldary. Tekst eksponował konflikt
uczuć tytułowego bohatera, który będąc zakochany w księżniczce Partów Emirenie, powinien jednak poślubić patrycjuszkę Sabinę. Ów konflikt – między
osobistymi upodobaniami a obowiązkami państwowymi – został rozstrzygnięty na korzyść tych ostatnich239. Miało to nakłonić odbiorców do podążania
drogą cnót na wzór tytułowego bohatera – cesarza rzymskiego Hadriana, który
stanowił alter ego panującego z dynastii Habsburgów. Wartość pedagogiczną
miały też luźne nawiązania do dziejów Rzeczypospolitej, które występowały
w niektórych dramatach. Tematyka polska była obecna na przykład w dramma per musica pt. Gismondo, ré di Polonia, wystawionej w Rzymie z muzyką
Leonarda Vinciego w 1727 roku. Akcja, rozgrywająca się w renesansowej Pol-

Stanisław Bednarski, op. cit., s. 95–96.
Silke Leopold, Metastasio, eigentlich Trapassi, Pietro, w: MGG, t. 12, s. 93–94; Howard
E. Smither, A history of the Oratorio, t. 3: The Oratorio in the Classical era, Chapel Hill – London:
University of North Carolina Press 1987, s. 53–54.
237
RGADA, f. 1603, op. 1, nr 35, k. 43r.
238
Jean-François Lattarico, Lo scherno degli dei. Myth and derision in the dramma per musica
of the seventeenth century, w: (Dis)embodying Myths in Ancien Régime Opera: Multidisciplinary
Perspectives, red. Bruno Forment, Leuven: Leuven University Press 2012, s. 29–30.
239
Brian W. Pritchard, Adriano in Siria, w: NGDO, t. 1, s. 28.
235
236
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sce, nawiązywała do okoliczności zawarcia unii lubelskiej. Na tym tle librecista
snuł fikcyjne intrygi polityczne i miłosne w kręgu króla Zygmunta Augusta240.
Inwentarze pokasacyjne wzbogacają stan wiedzy na temat wszystkich kierunków aktywności muzycznej jezuitów w dawnej Rzeczypospolitej znanych
z dotychczasowej literatury. Znajdujemy bowiem w nich informacje dotyczące
powiązań muzyki zarówno z liturgią i duszpasterstwem, jak też oświatą i życiem szkolnym. Zbadane rękopisy potwierdzają ponadto udział instrumentów
w wykonaniach muzycznych. Zjawisko to, stanowiące raczej w tym okresie
normę, nabierało w kręgu zakonów dodatkowego znaczenia, stając się narzędziem perswazji, wzbudzania uczuć religijnych i prezentacji dogmatów Kościoła rzymskiego w sposób przystępny dla słuchacza. Jednocześnie inwentarze
ilustrują szerokie horyzonty i inkluzyjny charakter jezuickiej kultury muzycznej. Ojcowie Towarzystwa z jednej strony powoływali się na wielowiekową tradycję katolickiej muzyki religijnej, z drugiej zaś świadomie sięgali po najbardziej nowoczesne instrumenty i utwory młodszego pokolenia kompozytorów.
Z zaskakującą szybkością nowości wydawnicze pojawiające się na rynku południowoniemieckim trafiały nie tylko do Wilna, ale i do ośrodków prowincjonalnych. Z charakterystycznym dla jezuitów pragmatyzmem przyswajali sobie
oni elementy języka muzycznego rozwijającego się poza kręgiem instytucji
kościelnych, takich np. jak opera, i dopasowywali je do celów pedagogicznych
zakonu. Dzięki lekturze inwentarzy pokasacyjnych badania nad działalnością
jezuickich burs muzycznych mają szansę wejść w nowy etap. Szczegółowe informacje zawarte we wspomnianych źródłach w znaczący sposób rozszerzają
wiedzę zaczerpniętą z archiwaliów proweniencji zakonnej; równocześnie pozwalają w pewnym stopniu uogólniać wnioski wysnute przez muzykologów
na podstawie zdekompletowanych zbiorów nut. W tym kontekście pożądane
byłoby prowadzenie dalszych kwerend w celu odnalezienia możliwie jak największej liczby inwentarzy pokasacyjnych, które mogły dotąd umknąć uwadze
badaczy ze względu na ich rozproszenie po różnych archiwach i bibliotekach
znajdujących się nie tylko na terenie Polski, ale i krajów sąsiadujących.
[Francesco Briani], Gismondo, ré di Polonia; dramma per musica da rappresentarsi nel teatro detto delle dame nel carnevale dell’anno MDCCXXVII, Roma: Il Bernabò 1727.
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Inventories of Jesuit Collegia
as a Source for the Study of Jesuit Music Culture
summa ry
The aim of this paper is to attract attention to information concerning Jesuit music
culture that can be found in the inventories of Jesuit collegia, drawn up by Commission of National Education inspectors as a result of the Suppression of the Society of
Jesus in 1773. The mentioned manuscripts usually contain descriptions of Jesuit music
boarding schools, which played a major role in the professional education of musicians
and the cultivation of music culture in the Polish-Lithuanian Commonwealth. The
author’s intention has been to present a characterisation and description of the manuscripts now kept in the collection no. 1603 “Committee for the Educational Fund”
of the Russian State Archive of Ancient Documents (Российский государственный
архив древних актов) in Moscow. These documents, which concern schools located
in the Eastern part of the Polish-Lithuanian Commonwealth have not been considered
by historians of Jesuit music boarding schools, such as Jerzy Kochanowicz, who based
their research on sources from the Roman Archive of the Society of Jesus. In this context, the post-Suppression inventories constitute a valuable supplementary source of
knowledge, since they contain lists of instruments and members of music ensembles,
complete with the remuneration they received at the time of the Suppression, as well
as catalogues of books and music prints with the names of their authors or composers.
Keywords: Old-Polish culture – Jesuit boarding schools – musical instruments – sacred music – librettos
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Obraz burs muzycznych Towarzystwa
Jezusowego w historiografii polskiej
XIX i pierwszej połowy XX wieku
Od ostatnich dekad XVI wieku po trzecią ćwierć XVIII stulecia Towarzystwo
Jezusowe odgrywało niezwykle ważną rolę w życiu kulturalnym Rzeczypospolitej Obojga Narodów, decydując o standardach wykształcenia, horyzontach
intelektualnych i gustach estetycznych szerokich kręgów miejscowej ludności.
Te wpływy naturalnie nie ominęły muzyki, w której rozwój na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów jezuici włożyli niemały wysiłek. Główne narzędzie
działalności Towarzystwa Jezusowego na tym polu stanowiły bursy muzyczne.
Instytucje tego typu powstawały niemal przy każdym domu zakonnym, tworząc gęstą sieć ośrodków, kształcących wiele pokoleń muzyków. Jednocześnie
były one ważnym czynnikiem życia kulturalnego oraz religijnego, sprzyjając
zapoznaniu się mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów z europejskimi osiągnięciami w dziedzinie muzyki. Ten aspekt historii Towarzystwa
Jezusowego znalazł naturalnie odzwierciedlenie w polskiej historiografii, inspirując powstanie licznych monografii, artykułów, zbiorów dokumentów komentowanych itd. Jednak historia naukowego opracowania burs muzycznych
dotychczas nie była prawie brana pod uwagę przez badaczy z zakresu historiografii. Niniejszy artykuł jest próbą cząstkowego wypełnienia tej luki badawczej.
W pierwszej połowie ХІХ wieku jezuickie bursy muzyczne leżą poza zakresem zainteresowań polskich autorów. Temat ten pojawia się w ich pracach
bardzo rzadko i wyłącznie w postaci wzmianek. Dobrym tego przykładem jest
sposób opisania przez Michała Balińskiego i Józefa Jaroszewicza szczegółów
fundowania Bursy Waleriańskiej przy Akademii Wileńskiej. Obydwaj autorzy wymieniają jej fundatora (biskupa Waleriana Protaszewicza), a pierwszy
wzmiankuje nawet o zapisanej bursie – w celu finansowania jej potrzeb – nieruchomości. Autorzy ci utożsamiają jednak tę instytucję z bursą dla ubogich
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(bursa pauperum)1, ignorując fakt, że spełniała ona nie tylko funkcje socjalne,
lecz jednocześnie zapewniała muzyczny akompaniament dla nabożeństw i uroczystości. Jeszcze jedną tego typu wzmiankę o jezuickich bursach muzycznych
znajdujemy w pracy Adriana Krzyżanowskiego. Analizując przedstawienie teatralne, wystawione w roku 1690 na szkolnej scenie poznańskiego kolegium,
autor ten zauważa, że „po akcie drugim występuje chór”2. Nie wspomina jednak
ani słowem o tym, że muzykę w tym spektaklu mogli wykonywać adepci miejscowej bursy. Brak wzmianek na temat muzycznej roli burs jezuickich wynikał prawdopodobnie stąd, że wymienionym autorom trudno było pogodzić się
z celami, do których dążyli autorzy doby romantyzmu, konstruujący „czarną
legendę” Towarzystwa Jezusowego. Bursy muzyczne były pośrednio powiązane
z jezuicką szkołą sensu stricto; nie mogły zatem posłużyć za przykład narzędzi,
stosowanych rzekomo przez Towarzystwo Jezusowe w celu kulturalnej, obywatelskiej i moralnej „degradacji” społeczeństwa polskiego. Z kolei do ukazania
barokowej pompy cechującej działalność jezuitów lepiej nadawał się szkolny
teatr jako zjawisko bardziej efektowne i integralne pod względem kulturowym.
Sytuacja zaczyna powoli zmieniać się w latach 1850–1870. W historiografii
polskiej pojawia się wówczas nurt projezuicki, kształtowany m.in. przez przedstawicieli Towarzystwa Jezusowego, którzy rozpoczęli dekonstrukcję „czarnej legendy” zakonu, a dzięki postępującej profesjonalizacji dziejopisarstwa
znacząco poszerzyli zakres badań nad historią jezuitów w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, jej bazę faktograficzną i źródłową. Zmiany te wpłynęły również na studia nad tematem burs muzycznych. Chociaż przyciągały one tylko
w nikłym stopniu uwagę polskich autorów tego czasu (Michała Balińskiego,
Antoniego Moszyńskiego, Wacława Aleksandra Maciejowskiego, Franciszka

1
Michał Baliński, Historya miasta Wilna, t. 2: Zawierający dzieje miasta Wilna od początku
rządów Świdrygajłły do śmierci Stefana Batorego, czyli od 1430–1586 roku, Wilno: Antoni Marcinowski 1836, s. 114; Józef Jaroszewicz, Obraz Litwy pod względem jéj cywilizacyi od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII, cz. III: Dalszy ciąg uwag nad Litwą w piérwszych trzech wiekach od wprowadzenia chrześcijańskiéj wiary, Wilno: R. Rafałowicz 1845, s. 87.
2
Adrian Krzyżanowski, Dawna Polska ze stanowiska jej udziału w dziejach postępującej ludzkości skreślona w jubileuszowym Mikołaja Kopernika roku 1843, Warszawa: Józef Unger 1844,
s. 184–185.
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Wolańskiego)3, to jednak obraz burs muzycznych był już bardziej wyrazisty
w porównaniu z historiografią lat 30.–40. XIX wieku. Za swoisty wskaźnik tej
ewolucji możemy uznać zmiany, zachodzące w piśmiennictwie Michała Balińskiego. W Dawnej Akademii Wileńskiej nakreślił on znacznie bardziej jednolity i nasycony heurystycznie obraz tej uczelni niż w swoich wcześniejszych
publikacjach. Ten postęp uwidacznia się m.in. w sposobie prezentacji przez
Balińskiego funkcjonowania Bursy Waleriańskiej. Opisał on dokładnie okoliczności jej stworzenia, wyliczył fundacje, podkreślił prawo rektora do używania ich w celu finansowania potrzeb bursy i jurysdykcję biskupa wileńskiego
nad tą instytucją. Jednocześnie zmieniły się wyobrażenia badacza na temat
przeznaczenia Bursy Waleriańskiej. Instytucja wyłącznie socjalna przeobraziła
się w świadomości autora w zakład o podwójnej funkcji. Bursiści bowiem – jak
pisał – byli zobowiązani „w każdy kwartalny suchedniowy piątek, przy mszy
odprawującej się w katedrze u ołtarza św. Krzyża, co rok za duszę fundatora
mszę za umarłych odśpiewać”4.
W powyższym przypadku badacz prezentuje informacje o jezuickiej bursie
muzycznej wyłącznie w sposób kontekstualny. Zjawisko to jest bardzo rozpowszechnione w historiografii polskiej lat 1850–1870. Na przykład wymieniony wyżej Baliński, opisując procesję z okazji wileńskich uroczystości Bożego
Ciała w 1586 roku, zauważył, że na czele kolumny wychowanków Akademii
„osobni muzycy pobożne hymny odgrywali”5. Z kolei Moszyński podkreślał,
że wśród jezuickich budowli w Połocku był „dom o jednym piętrze dla muzyki
choralnej, którą składało 27 osób”6. Wacław Aleksander Maciejowski tylko laMichał Baliński, Dawna Akademia Wileńska. Próba jéj historyi: od założenia w roku 1579
do ostatecznego jéj przekształcenia w roku 1803, Petersburg: Jozafat Ohryzka 1862, s. 84; Antoni Moszyński, Kolegium jezuickie w Połocku, w: Upominek Wileński: pismo zbiorowe poświęcone Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, na pamiątkę pięćdziesięcioletniej rocznicy jego zawodu literackiego, Wilno: Józef Zawadzki 1879, s. 175; Wacław Aleksander Maciejowski, Piśmiennictwo
polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, Warszawa: Stanisław Orgelbrand 1852, t. 3,
s. 551; Franciszek Wolański, Wiadomości o pojezuickim kolegium w Krośnie, „Czas” 42 (1866),
s. 2.
4
Michał Baliński, Dawna Akademia Wileńska..., op. cit., s. 72.
5
Ibid., s. 84.
6
Antoni Moszyński, op. cit., s. 175.
3
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konicznie wzmiankował o tym, że Stanisław Karnkowski, biskup kujawski, założył przy kolegium jezuickim w Kaliszu bursę (jednak nie konkretyzuje jakiego typu). Natomiast Franciszek Wolański, wspominając o działalności bursy
przy kolegium krośnieńskim, jedynie napomknął o jej aspekcie muzycznym.
Zauważył mianowicie, że budowla tego ośrodka Towarzystwa Jezusowego zawierała odrębne obszerne pomieszczenie „do ćwiczeń muzycznych”7.
W polskiej historiografii lat 50.–70. XIX wieku działalność jezuickich burs
muzycznych uznawano przeważnie za jedynie pomocnicze narzędzie wobec
pełnionej przez Towarzystwo Jezusowe posługi sakralnej. Ówcześni autorzy
(Baliński, Moszyński, Maciejowski) często podkreślali, że bursy zapewniały instrumentalny i chóralny akompaniament nabożeństwom oraz ulicznym
procesjom religijnym8. Natomiast rola jezuickiej muzyki w różnych uroczystościach, organizowanych z powodu wydarzeń politycznych lub szkolnych,
prawie w ogóle nie została uwzględniona. Jedyną wzmiankę na ten temat
znajdujemy w pracy Maciejowskiego, który zauważył, że jezuicki kompozytor
Walenty Bartoszewski stworzył jeden ze swoich utworów (Monodia Oyczyzny
żałobliwej po ześciu Adriana Woytkowskiego) „na przyjazd do Wilna Króla,
senatu i rycerstwa, po wzięciu Smoleńska”9. Polscy autorzy z lat 1850–1870
również prawie nie zastanawiali się nad kwestią przynależności kulturalnej jezuickiej muzyki. Na przykład Maciejowski wymienił utwory kompozytorów
zakonnych (Jana Brantа, Walentego Bartoszewskiego i innych), napisane w języku polskim, lecz nie wdał się w żadne głębsze refleksje co do ich miejsca
w historii kultury narodowej10.
Jednak to właśnie na lata 70. XIX wieku przypadł jakościowy przełom
w badaniu fenomenu jezuickich burs muzycznych. Główną rolę w tym procesie (jak i w ogóle w transformacji obrazu historii Towarzystwa Jezusowego
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów) odegrał Stanisław Załęski. Już w swoich
wcześniejszych pracach ten polski historyk jezuita wyraźnie pisał o „bursach
Wacław Aleksander Maciejowski, op. cit., s. 551; Franciszek Wolański, op. cit., s. 2.
Michał Baliński, Dawna Akademia Wileńska..., op. cit., s. 72, 84, 85; Antoni Moszyński, op.
cit., s. 175; Wacław Aleksander Maciejowski, op. cit., s. 552–553.
9
Ibid., s. 551–552.
10
Ibid., s. 384, 551.
7
8
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muzyków”. Co prawda pojęciem tym określał on de facto instytucję podwójną, zapewniającą nie tylko specjalistyczną edukację muzyczną, ale również
socjalną adaptację ubogich uczniów szkół jezuickich. Autor ten zaliczał już
jednak wyraźnie bursy muzyczne do zakresu działalności oświatowej zakonu.
Jego zdaniem instytucja ta była stałym elementem struktury wszystkich jezuickich ośrodków, które zajmowały się nauczaniem11. W porównaniu z innymi
ówczesnymi polskimi autorami Załęski szerzej określał zakres funkcjonowania burs muzycznych. Opisując historię ośrodka lwowskiego, wzmiankował
oczywiście o okolicznościach, w czasie których bursiści zapewniali akompaniament ceremonii religijnych (na przykład wprowadzenie bractwa Najsłodszego Serca Jezusowego w 1730 roku, czy uroczystość przeniesienia szczątków
św. św. Chrysanta, Bonifacego, Antonina, Waleriana i Firminy z katedry do
kościoła jezuitów w roku 1669)12. Załęski przytoczył jednak także sytuacje,
gdy wychowankowie tejże bursy muzycznej grali podczas uroczystości szkolnych. W obu przypadkach działalności publicznej bursy nie uznawał jednak za
„rzecz samą w sobie”. Uważał ją natomiast za efektywne narzędzie, umożliwiające jezuitom wywarcie dużego wpływu na miejskie życie religijne i kulturalne.
Jeszcze jednym dowodem na to, że Załęski uważał historię burs muzycznych
za integralny składnik szerszej tematyki jezuickiej, jest wykorzystanie przez
niego tego wątku w celu rehabilitacji Towarzystwa Jezusowego. Właśnie takie
motywy mogą wyjaśniać, dlaczego ten historyk-jezuita tak mocno podkreślał
przejrzysty i wręcz pedantyczny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
burs muzycznych13.
Zaproponowana w pracach Załęskiego nowa wizja działalności zakonu
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (między innymi również fenomenu burs
muzycznych) naturalnie dała impuls do naukowego opracowania tego zagadnienia. Na przestrzeni lat 80. XIX wieku obserwujemy widoczny postęp
w studiowaniu działań Towarzystwa Jezusowego w dziedzinie muzyki. Józef
Stanisław Załęski, Historya zniesienia zakonu jezuitów i jego zachowanie na Białej Rusi,
Lwów: Drukarnia Ludowa 1875, t. 2, s. 8.
12
Stanisław Załęski, Kościół OO. Jezuitów we Lwowie pod wezwaniem śś. Apostołów Piotra
i Pawła (przedruk z „Przeglądu Lwowskiego”), Lwów: OO. Jezuici 1879, s. 22, 25.
13
Stanisław Załęski, Historya zniesienia zakonu jezuitów..., op. cit., s. 8.
11
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Surzyński uzupełnił wiadomości Maciejowskiego o wielu jezuickich kompozytorach oraz ich spuściźnie twórczej14. Jednocześnie podejmowane były
pierwsze próby badania historii poszczególnych burs muzycznych: przy kościele św. Barbary w Krakowie15 i jarosławskim kolegium Najświętszej Maryi
Panny16. Przyczyną jakościowego przełomu było przede wszystkim rzetelne
opracowanie źródeł pisanych. Zbadawszy cały szereg dokumentów (w przypadku pierwszej z wyżej wspomnianych burs chodzi o księgę zapisów i praw
Bractwa Miłosierdzia i Erectio musicae ad perpetuam rei memoriam z 1655
roku17, a drugiej – Liber Musicorum18 jarosławskiego kolegium Najświętszej
Maryi Panny і kontrakt jednego bursisty z roku 1669), polscy autorzy istotnie rozszerzyli listę zagadnień do opracowania w ramach badań historii burs
muzycznych. Sadok Barącz na przykładzie jednej z takich instytucji (w jarosławskim kolegium Najświętszej Maryi Panny) wyjaśnił zasady ich organizacji
i funkcji kierowników (prefekta i seniorа), prawa i obowiązki bursistów, konkretne elementy ich zabezpieczenia materialnego (zamieszkanie, wyżywienie,
odzież, pomoc lekarska), warunki bytowe, życie codzienne muzyków itp. Jednocześnie autor ten wymienił fundacje na rzecz jarosławskiej bursy muzycznej,
rodzaje jej dokumentów wewnętrznych i liczbę wychowanków. Z kolei Ignacy
Polkowski badał historię bursy muzycznej przy krakowskim kościele św. Barbary, również poświęcając sporo uwagi na wyjaśnienie różnych szczegółów
majątkowych i prawnych. Określił mianowicie sumę pieniędzy nadawanych
temu zakładowi z budżetu Arcybractwa Miłosierdzia, zanalizował okolicznoA mianowicie chodzi o takie wybitne osoby jak: Zygmunt Lauksmin, Jan Brant, Szymon
Berent і Walenty Bartoszewski. Zob. Józef Surzyński, Muzyka figuralna w kościołach polskich od
XV do XVIII wieku: szkic historyczny oraz spis alfabetyczny starych muzyków polskich, Poznań:
[Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] 1889, s. 15, 36, 40.
15
Książka pamiątkowa Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie od roku
1584 do 1884 skreślona w roku jubileuszowym, oprac. Ignacy Polkowski. Kraków: nakł. Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego 1884.
16
Sadok Barącz, Archiwum WW.OO. Dominikanów w Jarosławiu, Lwów: drukarnia „Gazety
Narodowej” J. Dobrzańskiego i K. Gromana 1884.
17
Książka pamiątkowa…, s. 224, 227.
18
Pełny tytuł tego źródła: Liber Musicorum cui nomina sua inscribunt obligantes se ad certum
tempus serviendi B(eatissi)mae Virgini in Choro Collegii Jaroslaviensis Societatis Jesu ad Beatam
Virginem dolorosam. Zob. Sadok Barącz, op. cit., s. 219.
14
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ści powstania odrębnej fundacji zapewniającej działalność kapeli muzycznej,
skalę jej corocznego finansowania, a ponadto zrekonstruował liczbę członków
zespołu muzycznego (12 osób) i wysokość ich pensji (600 zł).
W obu przypadkach jezuickie bursy muzyczne interpretowane były jako
elementy większego systemu (kolegium albo kościoła). Lecz o ile Polkowski
nie wyróżnił tej instytucji i postrzegał ją w ramach szerszej struktury, to Barącz podkreślił, że cieszyła się ona finansową i administracyjną autonomią.
To prawdopodobnie właśnie ta różnica spowodowała kontrowersje terminologiczne. W pierwszym przypadku chodziło bowiem o „muzykę” albo „muzyczną kapelę”, to jest – o zjawisko funkcjonalne i pomocnicze. Natomiast w drugim – o „bursę muzyków” – element strukturalny danego ośrodka19. Jeżeli
w obydwu tych pracach muzyczna działalność ośrodków jezuickich przybrała
konfesyjną (lub nawet – zakonną) tożsamość, tо Surzyński wyraźnie skojarzył
ten fenomen właśnie z polską przestrzenią kultury i uważał go za znaczący jej
składnik20.
Na początku ХХ wieku rozpoczyna się kolejny etap w badaniach jezuickich
burs muzycznych. Ówczesny postęp uwidacznia się przede wszystkim w dalszym rozszerzaniu bazy źródłowej tego zagadnienia. Poliński na stronach swojej
pracy przytoczył fragment rękopisu Obrona fundacyi muzycznej i urywek z aktu
fundacyjnego jezuickiej bursy muzycznej przy krakowskim kościele św. Barbary21. Z kolei Adolf Chybiński uwzględnił w swoich badaniach szereg inwentarzy
tej bursy muzyków, pochodzących z lat 1686–177422. Jednocześnie ten autor po
raz pierwszy w historiografii burs muzycznych krytycznie przeanalizował prace
swoich poprzedników. Zrobił to, opierając się na dwóch głównych kryteriach
– poziomie wykorzystania źródeł i obiektywizmie autorów (przy czym priorytetowe było dla niego to drugie). Na podstawie tej analizy ocenił on wysoko rolę

Sadok Barącz, op. cit., s. 219–221; Książka pamiątkowa..., op. cit., s. 224–229.
Józef Surzyński, op. cit., s. 15, 36.
21
Aleksander Poliński, Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Lwów: Skład główny w księgarni
H. Altenberga, Warszawa: E. Wende i spółka 1907, s. 114.
22
Adolf Chybiński, Z dziejów muzyki krakowskiej. I. Organizacya kapeli jezuickiej w pierwszej
połowie XVIII w., II. Inwentarze instrumentów i muzykaliów z XVII i XVIII w., „Kwartalnik Muzyczny” 2 (1913–1914), s. 25–26, 32–54.
19
20
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Załęskiego w studiach nad bursami muzycznymi (nawet jeśli bazę dokumentacyjną jego prac uznał za dość wąską). Ogłosił za to nieprzychylny werdykt dla
Polińskiego, zarzucając mu uprzedzenia wobec podejmowanego tematu i skłonność do ironii. W tym ostatnim przypadku prawdopodobnie chodziło o komentarz Polińskiego na temat liczby muzycznych kapel, które funkcjonowały przy
różnych instytucjach religijnych Rzeczypospolitej Obojga Narodów („w końcu
doszło do tego, że każdy prawie większy kościół posiadał kapelę...”)23.
Proces opracowywania historii jezuickich burs muzycznych nabierał tempa. Przede wszystkim chodziło o poszerzenie geograficznego zasięgu badań.
Największą rolę w tym procesie odegrał Załęski, który szkicując w swoim opus
vitae historię wszystkich domów zakonnych na terenie Rzeczypospolitej (m.in.
w Braniewie, Pułtusku, Wilnie, Jarosławiu i Krośnie), przy okazji pisał o fundacji i różnych aspektach działalności burs muzycznych: o ich bazie majątkowej, treści edukacji, roli w życiu kulturalnym i religijnym poszczególnych
ośrodków. Z kolei Jan Giżycki określił datę założenia bursy muzycznej w Połocku (1597) i zaplecze materialne analogicznej instytucji jezuickiej w Orszy
(1634). Poliński opisał działalność jezuickiej kapeli w Płocku i zanalizował
spuściznę muzyczną bursy pułtuskiej (m.in. jej objętość, proporcje utworów
pochodzenia zagranicznego i miejscowego i ich muzyczne właściwości). Jachimecki wspominał okoliczności założenia jezuickiej bursy muzycznej w Lublinie (1657). Z kolei Józef Bieliński i Jan Kurczewski zrelacjonowali różne wątki
z historii burs wileńskich. Pierwszy z tych autorów przedstawiał je w tradycyjnym ujęciu – jako instytucje wyłącznie socjalne (uważając je za zakłady dla
biednej młodzieży i uboższej szlachty). Natomiast drugi podkreślał, że adepci tych burs byli zobowiązani zapewniać akompaniament muzyczny podczas
uroczystości w katedrze24.
23
Adolf Chybiński, Z dziejów muzyki krakowskiej…, op. cit., s. 24; Aleksander Poliński, op.
cit., s. 114.
24
Stanisław Załęski, Jezuici w Polsce, t. 4: Dzieje 153 kolegiów i domów Jezuitów w Polsce,
Lwów: Drukarnia Ludowa, s. 17, 20, 21, 41, 175, 1126, 1402 і іn.; Jan Giżycki, Materyały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych, Kraków: W.L. Anczyc i spółka 1905, s. 13, 144;
Aleksander Poliński, op. cit., s. 104–107, 154–155; Zdzisław Jachimecki, Rozwój kultury muzycznej w Polsce, Kraków: Skład Główny w księgarni Ant. Piwarskiego i spółka 1914, s. 93; Józef Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579–1931), Kraków: W.L. Anczyc i spółka 1899–1900, t. 1, s. 78–
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Jednak największy postęp uwidocznił się w ówczesnych studiach nad różnymi aspektami historii bursy muzycznej przy kościele św. Barbary w Krakowie. Na podstawie aktu fundacyjnego tej instytucji Poliński przedstawił jej
działalność w latach 1640–1773, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania (m.in. funkcje członków kapeli i regensa bursy). Z kolei Chybiński,
korzystając z inwentarzy kościoła św. Barbary, zanalizował sposób organizacji
i działalność tamtejszej kapeli muzycznej, treść i metodykę nauczania; określił kategorie wychowanków bursy (salariati, respectivi, inscripti); wyliczył ich
instrumenty muzyczne, podał informacje o nieznanych dotąd kompozytorach, wykonawcach i utworach związanych z tą instytucją jezuicką. Ważnym
osiągnięciem Chybińskiego były wyniki badań nad dynamiką zmian liczby
bursistów (m.in. zwrócił on uwagę na tendencję do jej zmniejszania w latach
30.–50. XVIII wieku)25.
Znaczącym krokiem w naukowym opracowaniu historii jezuickich burs
muzycznych stało się zbudowanie nieco ściślejszego aparatu pojęciowego.
W swojej monografii Jezuici w Polsce Załęski wyraźnie już rozróżnił „bursy
ubogich” i „bursy muzyków”, uznając je za dwie odmienne instytucje, również
z punktu widzenia ich roli kulturowej. Z drugiej strony autor ten w dalszym
ciągu podkreślał ich podobieństwo z socjalnego punktu widzenia, traktując
bursy przede wszystkim jako miejsce kształcenia ubogiej młodzieży. W porównaniu z poprzednikami, Załęski również wyraźniej rozgraniczał terminy
„bursa” i „kapela”. Pierwszą z nich uważał za instytucję, która oferując edukację muzyczną, należy do struktury prawie każdego z ośrodków zakonnych.
Drugą natomiast uznawał jedynie za zespół muzyczny, który działa w ramach
danego kolegium lub rezydencji26.
W pracach autorów początku ХХ wieku bursy muzyczne uważa się więc za
integralne składniki ośrodków zakonnych, które mają własne źródła finanso–79, 81; Jan Kurczewski, Kościół zamkowy czyli Katedra wileńska: w jej dziejowym, liturgicznym,
architektonicznym i ekonomicznym rozwoju, cz. III: Streszczenie aktów kapituły Wileńskiej, Wilno: Józef Zawadzki 1916, s. 60–61, 131.
25
Aleksander Poliński, op. cit., s. 115; Adolf Chybiński, Z dziejów muzyki krakowskiej…,
op. cit., s. 26, 31–32, 36, 54–58.
26
Stanisław Załęski, Jezuici w Polsce..., t. 4, s. 17.
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wania i zachowują autonomię administracyjną27. Instytucje te postrzegane są
również jako skuteczne narzędzia, dzięki którym Towarzystwo Jezusowe odegrało znaczącą rolę w życiu kulturalnym i religijnym poszczególnych miast
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na przykład w opus vitae Załęskiego muzyka została przedstawiona jako przejaw kultury konieczny dla jezuickiego teatru28, procesji religijnych29, uroczystości szkolnych30 lub występujący z okazji
przyjazdu ważnych gości31. Poliński próbował zaś wyjaśnić aktywną działalność jezuitów na polu muzyki, kojarząc to zjawisko z dążeniem zakonu do
coraz bardziej efektownej formy nabożeństw, przez którą chciano powiększyć
liczbę obecnych na nich wiernych32.
Na początku ХХ wieku polscy autorzy już wyraźnie wpisują jezuickie bursy muzyczne w przestrzeń kultury narodowej. Poliński włącza się w ten nurt
w sposób mniej ewidentny, zauważa jednak, że to właśnie jezuici jako pierwsi
w Rzeczypospolitej zaczęli wykorzystywać w dramatach szkolnych specjalnie napisane do tych przedstawień utwory muzyczne. Natomiast Jachimecki
wprost pisze o tym, że repertuar muzycznej kapeli przy krakowskim kościele św. Barbary składał się głównie z utworów „polskich autorów” (a przede
wszystkim – z kompozycji samych wychowanków tej bursy). Z kolei Chybiński
nieraz zwraca uwagę na narodowy profil tej jezuickiej instytucji: podkreśla, że
z jej murów wyszło sporo „kompozytorów polskich”, a jej dokumenty „mają
niezwykle ważne znaczenie dla historii muzyki polskiej”. Сo więcej, autor ten
traktuje ośrodki Towarzystwa Jezusowego jak bastiony polskiej kultury muzycznej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVIII wieku „w czasie, gdy panowała wszechwładnie «moda obca»”. W opus vitae Załęskiego myśl o polskości w odniesieniu do działalności muzycznej zakonu uzupełniana jest aluzjami
do jej ważnej roli w rozpowszechnieniu wśród mieszkańców Rzeczypospolitej

27
Jan Giżycki, op. cit., s. 144; Aleksander Poliński, op. cit., s. 115; Adolf Chybiński, Z dziejów
muzyki krakowskiej…, op. cit., s. 25–26.
28
Stanisław Załęski, Jezuici w Polsce..., t. 4, s. 20.
29
Ibid., s. 43, 45, 77.
30
Ibid., s. 21.
31
Ibid., s. 175.
32
Aleksander Poliński, op. cit., s. 104.
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patriotyzmu i szacunku wobec instytucji państwowych. Właśnie taką rolę odgrywa opisywany przez niego udział muzyków w uroczystościach beatyfikacji
i kanonizacji Stanisława Kostki (patrona Polski), żałobnych obchodach śmierci królowej Konstancji i Zygmunta ІІІ (w Wilnie w latach 1631 i 1632) czy
przyjazdu do Jarosławia deputatów Trybunału Koronnego (1711)33.
To właśnie na początek ХХ wieku przypadają pierwsze próby wyjaśnienia
historycznego znaczenia i roli jezuickich burs muzycznych w rozwoju kulturalnym Polski. Poliński dosyć sceptycznie oceniał ich miejsce w historii kultury narodowej. Jego zdaniem, nie wyróżniały się one w żaden sposób na tle
innych podobnego typu instytucji w Rzeczypospolitej XVII wieku i były raczej „rozsadnikami dyletantyzmu”34. Jednocześnie zauważył on, że Towarzystwo Jezusowe mimo wszystko odegrało istotną i postępową rolę w rozwoju
muzyki polskiej: popularyzowało bowiem ten zakres sztuki i zaszczepiało
swoim uczniom zamiłowanie do niego, fundowało świetne organy, organizowało liczne orkiestry i kapele, prowadziło szkoły muzyczne, stwarzało
warunki do powstawania oryginalnych kompozycji. Jachimecki podkreślał,
że bursa muzyczna przy kościele św. Barbary odegrała ważną rolę w życiu
kulturalnym Krakowa, jej wychowankowie uczestniczyli we wszystkich wielkich uroczystościach, kościelnych i świeckich. Analogiczną myśl znajdujemy
w pracy Chybińskiego; prócz tego pisze on o ekskluzywności tej jezuickiej
kapeli, która była notabene jedynym ośrodkiem rozwoju instrumentalnej
muzyki w Krakowie. Autor ten zwrócił również uwagę na dobrą organizację
i administrację bursy, a nieliczne jej wady (brak dyscypliny wśród bursistów
i nieobecność w zbiorach bursy druków z nutami) uważał za powszechne
w tej epoce. Takie uwagi dobrze wpisują się w tendencje ówczesnej polskiej
historiografii Towarzystwa Jezusowego, która dążyła do rehabilitacji jego roli
w kulturalnym rozwoju Polski35.
Stanisław Załęski, Jezuici w Polsce..., t. 4, s. 43, 45, 77, 175; Aleksander Poliński, op. cit.,
s. 104; Zdzisław Jachimecki, op. cit., s. 93; Adolf Chybiński, Z dziejów muzyki krakowskiej…,
op. cit., s. 25–26, 36.
34
Aleksander Poliński, op. cit., s. 154.
35
Ibid., s. 104; Zdzisław Jachimecki, op. cit., s. 93; Adolf Chybiński, Z dziejów muzyki krakowskiej…, op. cit., s. 24, 30, 59.
33

461

Serhij Sieriakow

W historiografii okresu międzywojennego Towarzystwo Jezusowe zostało ostatecznie wpisane do polskiej przestrzeni historycznej. Jezuitom wyraźnie przypisywano rolę patriotów, którzy odegrali pozytywną i ważną rolę dla
oświaty i rozwoju kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Spowodowana
tym apologetyzacja historii Towarzystwa Jezusowego uwidacznia się również
w badaniach nad bursami muzycznymi. Dobrym przykładem takiej korelacji
narracji ogólnej z jednostkową jest praca Jana Józefa Dunicza. Uznając ważną
rolę zakonu w rozwoju polskiej kultury muzycznej XVII i XVIII wieku, autor
ten zauważył, że owo jezuickie „zakrojone na szeroką skalę pielęgnowanie muzyki” świetnie uzupełnia „niezmordowaną i owocną ich pracę na polu oświaty
i rozwoju szkół w Polsce”36.
W tym czasie kontynuowany był oczywiście proces rozszerzania bazy źródłowej i faktograficznej w badaniach burs muzycznych. Dunicz wykorzystał
na przykład informację z Consuetudines scholasticae Provinciae Polonae et Lituanae S.J., dotyczącą roli muzyki w programie nauczania jezuickich studia
inferiora. Z kolei Stanisław Bednarski przytoczył cały tekst tego dokumentu
w dodatkach do swojej pracy Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce.
Chybiński uzupełnił podane przez siebie wcześniej wiadomości o finansowaniu jezuickiej bursy muzycznej przy krakowskim kościele św. Barbary37.
Dunicz po raz pierwszy w historiografii rozgraniczył obowiązki i funkcje
prefektów burs oraz ich pomocników (socii praefecti)38, uzupełnił również
wiadomości Polińskiego dotyczące biografii Jacka Szczurowskiego i dokonał
analizy jego spuścizny twórczej. Ludwik Bernacki wskazał tytuły wielu utworów muzycznych Franciszka Bohomolca. Kazimierz Gottfried podkreślił, że
w trakcie szkolnych i religijnych uroczystości wychowankowie bursy muzycz36
Jan Józef Dunicz, Z badań nad muzyką polską XVIII wieku – Jacek Szczurowski, „Polski
Rocznik Muzykologiczny” 2 (1936), s. 122.
37
Ibid.; Stanisław Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego, Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów 1933, s. 496–497;
Adolf Chybiński, Inwentarze muzykaliów i instrumentów muzycznych kapel jezuickich w Krakowie w XVIII w., „Myśl Muzyczna”. Dodatek muzykologiczny do miesięcznika „Śpiewak” 7
(1928), s. 6–8.
38
Między innymi podkreślał, że prefekci kierowali działalnością burs w ogóle, a socjusze
opiekowali się wyłącznie sprawami muzycznymi.
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nej przy jarosławskim kościele Najświętszej Marii Panny de facto składali egzamin z muzycznych umiejętności („popisywali się muzyką i śpiewem”). Jednocześnie autor ten wyliczył instrumenty muzyczne, na których bursiści uczyli
się grać, i doprecyzował informację Barącza na temat ich ilości.
W dobie międzywojennej bursy muzyczne dalej uważano za stały element strukturalny ośrodków zakonu; miały korzystać z administracyjnej
i finansowej autonomii. Dunicz i Gottfried wpisywali te instytucje w ogólną
strukturę kolegiów lub rezydencji Towarzystwa Jezusowego. Bednarski natomiast uważał je za zakłady o funkcji pomocniczej, które działały bezpośrednio przy jezuickich szkołach39. Ta różnica określiła specyfikę wyobrażeń ówczesnych autorów polskich o „bursie muzycznej”. Dunicz skojarzył
ten termin ze specjalistyczną instytucją oświatową, która nie wchodziła
w skład klasycznej szkoły jezuickiej (natomiast zespoły muzyczne nazywa
on „kapelami”). Gottfried rozumiał zaś pojęcie „bursy muzyków” jeszcze
bardziej wąsko – jako mieszkanie dla uczniów szkoły muzycznej, przy której funkcjonowała „kapela”. Bednarski również nie utożsamiał jej z „bursą
muzyków”; jednocześnie zaś nie oddzielał tej ostatniej instytucji od programu studia inferiorа. W jego pojęciu bursa musicorum to bursa dla ubogich
wychowanków danego ośrodka zakonnego, którzy utrzymują się na koszt
Towarzystwa Jezusowego, zdobywają wykształcenie (nie tylko zresztą muzyczne), odwdzięczając się za to jezuitom śpiewem w ich kościele i uczestnictwem w pracy kapel muzycznych. Zdaniem Bednarskiego dalsza integracja tej instytucji do struktury jezuickiej szkoły w XVIII wieku spowoduje, że
przestanie się ona kojarzyć z muzyczną działalnością i zostanie przekształcona w bursę ubogich sensu stricto40.

39
Jan Józef Dunicz, op. cit., s. 122–125; Stanisław Bednarski, op. cit., s. 103; Ludwik Bernacki, Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta, t. 2: Notatki i studja, Lwów: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich 1925, s. 7, 14; Kazimierz Gottfried, Jarosław w XVIII wieku, Jarosław: Muzeum
miejskie w Jarosławiu 1938, s. 81, 89, 90; idem, Jezuici w Jarosławiu. Odbitka z „Gazety Jarosławskiej”, Jarosław: Muzeum miejskie w Jarosławiu 1933, s. 22.
40
Jan Józef Dunicz, op. cit., s. 122–123; Stanisław Bednarski, op. cit., s. 102–103, 440; Kazimierz Gottfried, Jezuici w Jarosławiu…, op. cit., s. 22.

463

Serhij Sieriakow

Polscy autorzy lat 1920–1930 uznają, że bursy muzyczne były znaczącym
czynnikiem życia religijnego i kulturalnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Jednak w ówczesnej historiografii brakowało konsensusu na temat mechanizmów realizacji takich wpływów. Bednarski koncentrował swoją uwagę na
tym, że wychowankowie burs przede wszystkim brali udział w nabożeństwach,
umożliwiając tym samym realizację przez jezuitów posługi sakralnej. Natomiast
Gottfried wspominał również o uczestnictwie adeptów burs muzycznych w uroczystościach szkolnych. Z kolei Dunicz podkreślał, że z jezuickich burs wyszło
sporo znanych muzyków, którzy później realizowali talenty poza swoją alma
mater (między innymi również w środowisku świeckim)41.
W historiografii polskiej z lat 1920–1930 działalność muzyczna Towarzystwa
Jezusowego figuruje już jako naturalny składnik narodowej przestrzeni kulturalnej. Jezuickie bursy muzyczne utożsamia się z „konserwatoriami muzycznymi
ówczesnej Polski”, które wychowały wielu polskich wykonawców, instrumentalistów i kompozytorów42. Identyfikacja narodowa nie przeszkadzała jednak polskim autorom na wpisanie jezuickich burs muzycznych także w europejski kontekst kulturalny43. Takie podejście odzwierciedla ogólne tendencje w ówczesnej
historiografii historii zakonu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Podsumowując, na przestrzeni ХІХ wieku i pierwszej połowy ХХ wieku
uwidacznia się stopniowe zwiększenie zainteresowania polskich autorów jezuickimi bursami muzycznymi. Po okresie całkowitego ich ignorowania i rzadkiej obecności w historiografii epoki romantyzmu, w latach 80. XIX wieku powstają pierwsze prace monograficzne i rozpoczyna się opracowywanie aparatu
terminologicznego. Następnie, na początku wieku ХХ, dokonuje się stopniowe
wiązanie tej jezuickiej instytucji z historyczną przestrzenią polskiej kultury,
zaś w dobie międzywojennej – wpisywanie jej w kontekst ogólnoeuropejski.
Niemniej jednak naukowe opracowania jezuickich burs muzycznych przez
cały czas pozostawały w cieniu badań nad innymi aspektami historii TowaJan Józef Dunicz, op. cit., s. 122–123; Stanisław Bednarski, op. cit., s. 102; Kazimierz Gottfried, Jarosław w XVIII wieku.., op. cit., s. 81, 89.
42
Jan Józef Dunicz, op. cit., s. 123; Ludwik Bernacki, op. cit., s. 14.
43
Jan Józef Dunicz, op. cit., s. 125, 128, 130, 132, 134, 135, 137.
41
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rzystwa Jezusowego. Główni reprezentanci tego wątku tematycznego w historiografii polskiej prawie nie interesowali się bursami muzycznymi. Studia nad
działalnością tych instytucji były zaś sprawą głównie historyków muzyki. Najlepsze prace (m.in. Barącza, Polkowskiego) były w istocie tylko komentarzami
do źródeł. Brakowało natomiast prac poświęconych poszczególnym bursom
muzycznym lub działalności muzycznej jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Taki stan rzeczy wynikał prawdopodobnie z tego, że bursy muzyczne nie były uważane za znaczący element szkolnictwa jezuickiego (a czasem
nawet nie traktowano ich jako części tego zjawiska w ogóle) ani za element
kulturowej roli zakonu (za lepszy tego przykład uchodził teatr lub inne jezuickie widowiska publiczne; samej muzyce przypisywana zaś była tylko funkcja
podrzędna). Niedocenianie znaczenia burs muzycznych skończyło się dopiero
w ostatniej dekadzie XX wieku i na początku wieku XXI, kiedy to gruntowniej
zaczęto opracowywać różne aspekty tego jakże ważnego wątku tematycznego
dla historii Towarzystwa Jezusowego.

Serhij Sieriakow
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The paper analyses the way in which Polish authors presented the concept of Jesuit
music boarding schools in the 19th and the 1st half of the 20th century. I will focus on the
gradual extension of the thematic field, the accumulation of new source material, and
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