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PROLOGUS
Przedmiot, zakres i układ pracy

Wśród fenomenów artystycznych epoki baroku miejsce szczególne zajmuje
twórczość związana z działalnością Towarzystwa Jezusowego (Societas Iesu). Znaczenie wpływu jezuitów na sztukę potrydencką dobitnie ilustruje częste jej kojarzenie, a nawet utożsamianie z aktywnością tego właśnie środowiska zakonnego.
O ile jednak nieścisły metodologicznie termin „styl jezuicki” został dopiero co
zarzucony1, nie grozi to raczej pojęciu „sztuka jezuicka”, określającemu kontekst,
genezę i okoliczności powstawania jej artefaktów. Nie sposób bowiem przecenić
stymulującej kulturotwórczo obecności jezuitów w tradycji artystycznej swoich
czasów. Rozmach, kunszt i forma powstającej w jezuickich ośrodkach architektury, malarstwa i rzeźby do dziś budzą szacunek nie tylko przeciętnego odbiorcy, ale także historyka kultury, poznającego przecież o wiele obfitszą spuściznę
artystyczną o tej samej genezie, zachowaną w utworach literackich, teatralnych
i muzycznych.
Paradoksalnie, to właśnie niezwykle bogata tradycja jezuickich sztuk retorycznych była przez długi czas rzadziej eksplorowana przez badaczy, uprzedzonych
z powodu ideowo nacechowanych opinii, które zarzucały tej spuściźnie schematyczność, akademickość i brak oryginalności. Prowadzone od paru dekad prace historyków literatury, teatru i muzyki2 wyraźnie dowodzą, że powyższy stereotyp jest
dalece niesprawiedliwy, nie tylko zresztą dla sztuki jezuickiej. Jego nieobiektywność
w znacznym stopniu utrudnia także rozumienie całej europejskiej kultury nowożytnej, dla której tradycja ta była przecież jednym z ważniejszych komponentów.
Jezuicka sztuka tej epoki również inspirowała się humanistycznymi ideałami, wiążąc
swe dyscypliny uniwersalnym językiem retoryki, który miał zapewniać skuteczność
Pojęcie to stosowano głównie w odniesieniu do jezuickiej architektury, w obiegowej opinii
kształtowanej powszechnie wedle modelu rzymskiego kościoła Il Gesù. Por. O’MalleyI; PfeifferJ (wyjaśnienie stosowanych w przypisach siglów bibliograficznych znajduje się w aneksie 7.4).
2
Z wielu ważnych monografii przedmiotu wymieńmy tu następujące: CulleyJ; SzarotaJ; StarnawskiP.
1

www.sublupa.pl

2

PROLOGUS

oddziaływania na odbiorcę3. Wedle ignacjańskiego systemu wartości4 celem sztuki
było podporządkowanie ludzkiego działania chwale Bożej, zgodnie z jezuicką dewizą ad maiorem Dei gloriam. Sztuka powinna osiągać ów cel na drodze integralnego rozwoju osobowości człowieka, obejmującego formację duchową, intelektualną
i psychiczną, tak, by mógł on osiągnąć dojrzałość do uczestnictwa w życiu religijno-społecznym swojej zbiorowości5.
Aprobatywne rozumienie roli sztuki cechowało zarówno teorię, jak i praktykę
artystyczną, towarzyszącą jezuickiemu duszpasterstwu i edukacji. Przyczyniło się
do bezprecedensowego rozkwitu różnorodnych dziedzin sztuki, m.in. muzyki, którą
uznano za uniwersalny środek oddziaływania i komunikacji społecznej6. Praktyka
muzyczna, wiążąca słowo i emocje w naturalnie spójny przekaz, okazała się ważnym medium jezuickiego projektu cywilizacyjnego. Zakładał on przede wszystkim
przeprowadzenie gruntownej reformy życia religijnego; wymagał utworzenia sieci
uniwersalnych instytucji edukacyjnych, które kształtowałyby świadomie uczestniczące w kulturze elity; konstytuował wreszcie nowe formy identyfikacji społecznej,
politycznej i religijnej, wyrażane za pomocą języka sztuki. Rozmaite jej przejawy służyły nie tylko skierowanemu do wewnątrz kształtowaniu tożsamości danej jednostki
i konkretnego środowiska, ale i osiąganiu przez nie zewnętrznie ukierunkowanych
celów, które można streścić potrydencką ideą propagandae fidei. Tego rodzaju manifestacja lojalności okazała się przydatna szczególnie na terenach objętych konfliktem konfesyjno-politycznym. Powstające w takich warunkach dzieła sztuki w naturalny sposób były argumentami toczonej dysputy, jednocześnie zaś konkurowały ze
sobą pod względem estetycznym.
Sygnalizowanym w tytule przedmiotem pracy jest kultura muzyczna środowisk
jezuickich na terenie Śląska i ziemi kłodzkiej. Z utrwalonego w przekazach źródłowych opisu rzeczywistości historycznej weźmiemy pod uwagę te fakty, które
składają się na całokształt zjawisk, towarzyszących uprawianiu muzyki w badanym
środowisku. Nie wdając się tu w dyskusje metodologiczne nad definicją kultury7,
sygnalizujemy, że w polu naszego zainteresowania znajdą się zarówno konkretyzacje
dzieł muzycznych, jak i okoliczności ich powstania, działalność instytucji zaangażowanych w wykonania muzyczne oraz problem recepcji muzyki w środowiskach jej
odbiorców. Tak szeroko zarysowany przedmiot pracy służyć ma wydobyciu z domeny zjawiskowej kultury jej przekazu ideacyjnego8, na który składają się zasady
funkcjonowania wytwarzanych treści i przekazywane w tradycji wzory symbolicznie znaczących systemów wartości, kształtujących ludzkie zachowania i będących
BauerJ.
LoyolaĆ.
5
SchnitzlerT, s. 283.
6
WittwerM, s. 77.
7
Kluckhohn–KroeberC.
8
GoodenoughC, s. 76–80.
3
4
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ich rezultatami9. Celem tych studiów jest rekonstrukcja historycznych wzorów zachowania i myślenia, eksplikowanych zarówno w piśmiennictwie jezuickim, jak i zakodowanych w estetycznym i ideowym przekazie dzieł sztuki muzycznej.
Podstawowy zakres geograficzny tej książki określa historyczny teren Śląska
(księstwa: Brzeskie, Cieszyńskie, Głogowskie, Legnickie, Nyskie, Oleśnickie,
Opawsko-Karniowskie, Opolsko-Raciborskie, Pszczyńskie, Świdnicko-Jaworskie,
Wołowskie, Wrocławskie, Ziębickie i Żagańskie) wraz ze szczególnie związanym
z nim hrabstwem kłodzkim. Obszar ten – pokrywający się w zasadniczej większości
z granicami dawnej diecezji wrocławskiej – stanowił do roku 1623 część prowincji
austriackiej, a przez kolejne 131 lat – prowincji czeskiej Towarzystwa Jezusowego.
Po pruskiej aneksji Śląska i ziemi kłodzkiej utworzono na ich terenie w roku 1754
samodzielną prowincję śląską, podporządkowaną (podobnie jak poprzednie jednostki administracji zakonnej) jezuickiej asystencji niemieckiej. Chronologiczne
ramy niniejszego opracowania wyznacza czas aktywności członków Towarzystwa
Jezusowego na zdefiniowanym powyżej obszarze, od roku 1581, kiedy to do Wrocławia przybyli pierwsi jezuiccy misjonarze, aż do roku 1776, w którym wprowadzono
na Śląsku brewe kasacyjne papieża Klemensa XIV Dominus ac Redemptor10.
Jednak z uwagi na specyfikę przedmiotu badawczego, wykazującego jako całość
cechy bardziej uniwersalne niż lokalne, jak również z chęci sprostania wymaganiom
ujęcia komparatystycznego, ustalone kryteria czasoprzestrzenne będą niekiedy
uchylane. Jedną z tego przyczyn jest niemożność ścisłego oddzielenia kultury muzycznej dawnego Śląska od tradycji pielęgnowanej w całej (austriackiej, a następnie
czeskiej) prowincji Towarzystwa. Ze względu na typową dla jezuitów dynamikę realizowania ich drogi zakonnej, wyraźnie kontrastującą z monastyczną zasadą stabilitas loci i wymagającą częstego przemieszczania się w granicach własnej prowincji,
ścisłe wydzielenie zjawisk kultury muzycznej wedle powyższych kryteriów jest bezcelowe. Podobnych kłopotów nastręcza historykowi swobodny przepływ idei i dóbr
kultury pomiędzy różnymi środowiskami zakonnymi i ponad granicami państw.
Trudności te możemy jednak przezwyciężyć, akceptując historyczne uwarunkowania; w przypadku kultury artystycznej powstającej w strukturach Towarzystwa Jezusowego jej badanie winno być dostosowane do właściwych im poziomów funkcjonowania (w skali: regionu, prowincji i asystencji). Dzięki tej metodzie nasz dyskurs
ma szansę zyskać różnie ustawioną ostrość widzenia, a przez to stać się pełniejszym
i bardziej plastycznym obrazem przeszłości.
Kolejne ryzyko wynika ze zdefiniowanego wyżej zakresu badań. Ograniczając
przestrzeń kultury do samej muzyki, postępowalibyśmy w sposób ahistoryczny:
zakłócilibyśmy całościowy przekaz tradycji wyrażanej za pośrednictwem wielu powiązanych ze sobą dyscyplin sztuki, zredukowalibyśmy także znaczenie niesione
przez muzykę o historyczny kontekst jej funkcji. Świadomi zagrożenia wiążącego
się z wyabstrahowaniem wykonania muzycznego z jego społeczno-religijnego kon9
10

KroeberI, s. 388.
HoffmannJB; LecJW.
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tekstu, proponujemy badanie nie tyle samego dzieła muzycznego (utrwalonego
w źródłach pisanych, konkretyzowanego w momencie wykonania i dostępnego
słuchowo w akcie recepcji)11, ile właśnie kultury muzycznej w naturalnych dla niej
okolicznościach społecznych. Uwzględniać one winny przede wszystkim intelektualną i duchową tradycję danego środowiska, a także liturgiczny i przestrzenny aspekt
realizacji dźwiękowej, rozbrzmiewającej przecież w integralnie (m.in. plastycznie)
zakomponowanej przestrzeni kościoła i miasta. Aby zapewnić możliwie całościowy
ogląd historycznej rzeczywistości, postulujemy ponowne zbliżenie różnych dyscyplin historii sztuki, objętych wspólnym kodem artis rhetoricae. Mamy nadzieję, że
tego rodzaju próba pozwoli uchronić się od wspomnianych zagrożeń i przyniesie
atrakcyjne poznawczo wyniki studiów.
W kolejnych rozdziałach książki pragniemy najpierw przedstawić ogólny stan badań nad poruszaną problematyką, a następnie scharakteryzować poszczególne grupy
źródeł historycznych i zaproponować sposób ich wyzyskania. Zarysowany powyżej
zakres czasoprzestrzenny badanych zagadnień wymagać będzie skrótowej prezentacji historii obecności Towarzystwa Jezusowego na terenie Śląska i ziemi kłodzkiej.
Nie będziemy ukrywać, że do wyboru tego właśnie obszaru skłoniła nas jego fascynująca historia, uwikłana w konfesyjno-polityczny spór o cechach stymulującego
badawczo paradygmatu zderzenia kultur. Studiując ten przedmiot, zauważymy, że
współzawodniczące ze sobą na polu kultury koncepcje, wywodzące się z tradycji
protestanckiej i katolickiej, odwoływały się do wspólnych, humanistycznych fundamentów kultury nowożytnej Europy. Pomimo tego obydwa dyskursy odróżniał od
siebie zarówno zewnętrzny, syntaktyczny poziom retoryki, jak i dokonywany przez
autorów dzieł sztuki wybór i sposób przekazania treści ideowych.
Aby dobrze zrozumieć wyjątkowe miejsce muzyki w kulturze środowisk jezuickich, konieczne będzie najpierw bliższe przyjrzenie się kwestii dopuszczenia praktyki
muzycznej do liturgii, komentowane żywo w pierwszym stuleciu funkcjonowania zakonu. Jezuickie piśmiennictwo tego czasu (daleko wykraczające poza przyjęte powyżej
kryteria czasoprzestrzenne) stanowiło bowiem bardzo istotny wkład w podjętą z inspiracji humanistycznej dyskusję nad rolą i obecnością języka muzyki w reformującej
się duchowości Europy. Paradoksalnie, także na poziomie myśli teologicznej, refleksja
ta wykazywała początkowo uderzające zbieżności z myślą autorów protestanckich.
Jednak z upływem lat estetyczna koncepcja muzyki formułowana w piśmiennictwie
jezuickim zaaprobowała zgoła odmienny język stylistyczny muzyki kościelnej, ostro
z kolei krytykowany przez autorów ewangelickich. To właśnie owa intrygująca przemiana sposobu myślenia o sztuce muzycznej doprowadziła do wykształcenia się u progu XVIII wieku nowego sposobu społecznego funkcjonowania muzyki.
Podstawowe formy obecności Towarzystwa Jezusowego w kulturze muzycznej
wiązały się przede wszystkim z działalnością duszpasterską – konstytucyjną12 zasadą
11
12

IngardenZ, s. 278–298.
KonstytucjeT [3], s. 48.
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funkcjonowania tego zgromadzenia. Muzyka obecna w różnych przejawach dusz
pasterstwa jezuitów zachęcała wiernych do czynnego w nim uczestniczenia. Poza
funkcją atraktywną, odgrywała także rolę estetyczną, wzbogacając rozmaitego rodzaju uroczystości liturgiczne i paraliturgiczne. Przekazywała także w sposób emblematyczny treści i wartości władzy religijnej i świeckiej. Jezuickie duszpasterstwo
było adresowane m.in. do kongregacji, zakładanych przy administrowanych przez
zakon kościołach i kolegiach. Wspólnoty te odgrywały kluczową rolę w rozprzestrzenianiu repertuaru pieśni świeckich, popularyzowanych przez publikowane
z inicjatywy jezuitów druki kancjonałowe. Bractwa te czynnie uczestniczyły w różnego rodzaju wykonaniach muzycznych i dramatycznych; pełniły również istotną
funkcję w stymulowaniu społecznych form mecenatu artystycznego. W obszar zagadnień praktyki duszpasterskiej, omawianych w trzecim rozdziale książki, wejdzie
także kultura muzyczna misji ludowych i zamorskich, prowadzonych przy współudziale także śląskich jezuitów.
Praktyka duszpasterska skłoniła jezuitów do zaangażowania się w jeszcze jedną
dziedzinę formacji religijno-społecznej, korzystającą z pośrednictwa instytucji dydaktycznych13. Odegrały one kluczową rolę w tworzeniu się zrębów nowego porządku
kultury, domagającego się wszechstronnego wykształcenia elit katolickich. W czwartym rozdziale książki omówimy działalność tych instytucji na polu sztuki muzycznej,
przedstawimy modele edukacji muzycznej, zarówno w instytucjach kształcących kler,
jak i tych przeznaczonych dla osób świeckich. W szczególności interesować nas będą
jezuickie konwikty, dla których zasady organizacji i profil edukacji muzycznej przeszczepiono z rzymskiego Collegium Germanicum – kluczowego ośrodka muzyki barokowej. Ważnym fenomenem artystycznym, wiążącym się z praktyką edukacyjną Towarzystwa Jezusowego, był pielęgnowany w gimnazjach i konwiktach dramat szkolny,
oddziałujący za pośrednictwem wielu dyscyplin sztuki i łączący w organiczną całość
perswazyjne oddziaływanie słowa, gry aktorskiej, scenografii, kostiumów i muzyki.
O znaczeniu tej formy artystycznej świadczy zaangażowanie, z jakim wątek ów podejmowali autorzy jezuiccy. Inne nurty uprawianej przez jezuitów teoretycznej refleksji
na temat muzyki podporządkowane zostały celom wyznaczonym przez potrzeby instytucji dydaktycznych.
Bezpośrednie zaangażowanie członków Towarzystwa Jezusowego w praktykę
muzyczną swojej epoki będzie przedmiotem kolejnego, piątego rozdziału książki.
Zostaną w nim przedstawione wyniki studiów archiwalnych, odbytych w Archivum
Romanum Societatis Iesu (ARSI). Poświęcone one były przede wszystkim próbie odtworzenia biogramów jezuitów, którzy pełnili obowiązki prefektów muzyki
w działających na terenie Śląska konwiktach. Dane te, zestawione z wynikami studiów nad funkcjonowaniem owych instytucji, pozwolą na rekonstrukcję dynamiki
jezuickiego życia muzycznego na badanym terenie. Najbardziej zajmować nas będą
biogramy tych postaci, które podczas swej zakonnej kariery ujawniły ponadprzeciętne zainteresowanie tradycją muzyczną, stając się kierownikami zespołów mu13
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www.sublupa.pl

6

PROLOGUS

zycznych, kompozytorami czy autorami pieśni. Interesować nas będzie także sam
repertuar muzyki liturgicznej, pozaliturgicznej i pieśniowej, zachowany do naszych
czasów i znany z przekazów pośrednich. Ponieważ jednak w konsekwencji kasaty
Towarzystwa większość jezuickich zbiorów muzycznych uległa zniszczeniu, repertuar ten musi być obecnie rekonstruowany z wykorzystaniem przekazów o innej
proweniencji.
Za podsumowanie posłużą nam zaś refleksje nad społeczną rolą muzyki w animowanej przez środowisko jezuickie kulturze artystycznej epoki baroku. Dzięki jej
uniwersalistycznym własnościom dokonana na podstawie śląskiej dokumentacji
interpretacja dotyczyć będzie w sposób naturalny znacznie szerszej geograficznie
skali oddziaływania tej tradycji. Rozważając głębokie treści owej kultury, system
jej wartości i wyrażone za pomocą sztuki modele zachowań, chcemy zapytać o rolę
muzyki w obserwowanych w tej epoce przekształceniach społecznych. Dotyczą one
eksplikowanego przez piśmiennictwo i sztukę dyskursu społecznej identyfikacji,
afirmacji i konfrontacji. Wiążą się z procesami konfesjonalizacji i uniwersalizacji
społeczeństw europejskich tej epoki. Odnoszą się także do istniejącego porządku
relacji społecznych i postulowanych przez badane środowisko wzorów zachowań,
w szczególności elit i władzy. Powodują również przekształcenia elementów czasu i przestrzeni społecznej, czego przejawy odnajdujemy w ówczesnej ikonografii,
a także w skorelowanej retorycznie symbiozie sztuk plastycznych i sztuk słowa. Obserwacja przekształceń paradygmatu nowożytnej kultury skłania do przyjęcia hipotezy, że w istotnej mierze przygotowały one przewartościowanie funkcjonowania
kultury muzycznej w epoce oświecenia.
Prezentowana książka jest wynikiem kilkuletnich studiów nad piśmiennictwem
i tradycjami muzycznymi środowiska jezuickiego na Śląsku i ziemi kłodzkiej, odbywanych w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, który konstruktywnie wspierał inicjatywy moich kwerend archiwalnych, źródłowych i bibliograficznych, odbywanych w archiwach i bibliotekach Austrii, Czech, Niemiec, Polski,
Słowacji i Włoch. Szczególnie wiele zawdzięczam Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
która w ramach programu stypendialnego Kolumb w roku akademickim 2007/2008
sfinansowała mój roczny staż naukowy w ARSI. Słowa podziękowań kieruję do kustoszy archiwów (Brno, Kraków, Praga, Rzym, Wiedeń i Wrocław) oraz pracowników bibliotek (Katowice, Kłodzko, Praga, Rzym, Świdnica, Warszawa, Wiedeń
i Wrocław), służących fachową radą i życzliwie udostępniających wszystkie niezbędne w tej pracy materiały. Szczególnie serdecznie chciałbym podziękować badaczom, którzy wskazywali mi drogę – Annie Fechtnerovej, Alinie Nowickiej-Jeżowej,
Barbarze Przybyszewskiej-Jarmińskiej, Janice B. Stockigt, Elżbiecie Zwolińskiej,
Sławomirze Żerańskiej-Kominek, Alinie Żórawskiej-Witkowskiej, Janowi Lince,
Vladimírovi Maňasowi, Remigiuszowi Pośpiechowi, Czesławowi Salamonowi SJ,
Jiřiemu Sehnalowi i Ryszardowi Wieczorkowi, którym zawdzięczam motywującą
inspirację do pracy nad tym tematem i serdeczne wsparcie na różnych etapach jej
powstawania.
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1. TRADITIO
Konteksty źródłowe i historyczne

1.1. Stan badań
Punktem wyjścia studiów nad kulturą muzyczną jezuitów na Śląsku jest niezwykle bogata literatura1, w różny sposób wiążąca się z tym przedmiotem badań.
Obejmuje ona zarówno książki wydane do roku 1980, uwzględnione w monumentalnej bibliografii prac na temat historii Towarzystwa Jezusowego autorstwa László
Polgára2, jak i opublikowane na przestrzeni ostatnich 30 lat artykuły i książki, coraz
chętniej podejmujące ten temat. Powiększająca się w tym czasie bardzo szybko bibliografia przedmiotu świadczy o stale rosnącym zainteresowaniu badaczy przeszłością zakonu i jego historycznym oddziaływaniem na kulturę duchową, intelektualną
i artystyczną swojej epoki. Dotyczy to nie tylko obecności jezuitów na rodzimym
dla zakonu obszarze krajów śródziemnomorskich, ale i szczególnie dziś intensywnie
badanych jezuickich tradycji Europy Środkowej i misji zamorskich. Obydwa te obszary geograficzne wiązała zresztą w czasach potrydenckich wspólna praktyka misyjna, dopuszczająca wyjątkowy status kultury muzycznej, wykorzystywanej w akcji
rekatolizacyjnej bądź ewangelizacyjnej3.
Kluczem do badania przeszłości kreowanej przez konkretne postaci – szczególnie wtedy, gdy aktywność tych jednostek jest motywowana inspiracją na
wskroś humanistyczną – są różnego rodzaju przewodniki biograficzne. W grupie
tej wymienić wypada przede wszystkim monumentalną encyklopedię Carlosa
Sommervogla4 – podsumowującą niezwykle bogatą spuściznę historycznego piśmiennictwa jezuitów. Jej uzupełnieniem są powstałe w oparciu o zasoby archiwalne katalogi członków Towarzystwa Jezusowego, wynotowywanych wedle dat
Pełny jej wykaz znajduje się w aneksie 7.6.
PolgárB. Por. także GrzebieńP.
3
Zob. podrozdziały 2.4 i 4.3 niniejszej pracy.
4
SommervogelB.
1
2
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ich ślubów i zgonów5 oraz wykazy jezuitów działających w danym czasie na terenie konkretnych prowincji6 czy ośrodków7. W kategorii tej znajdują się także
publikacje poświęcone wybranym grupom środowiska jezuickiego: katalogi ich
przełożonych8, pochodzących z tego zakonu pisarzy9, naukowców10 bądź misjonarzy11, a także leksykony wyliczające jezuickich artystów12, muzyków i kierowników zespołów muzycznych, działających przy kolegiach i konwiktach13.
Podstawą dla naszych studiów były pomnikowe monografie historyczne poświęcone obecności jezuitów w poszczególnych krajach Europy14, w szczególności zaś
prace obejmujące zakresem swych badań obszar dawnego Śląska15. W tej ostatniej
grupie wymienić należy zarówno sporządzone jeszcze przed kasatą historie prowincji czeskiej Towarzystwa Jezusowego autorstwa Johanna Millera16 i Johanna
Schmidla17, jak również bardziej współczesne ujęcia tego samego tematu18, a także
obszerną monografię, poświęconą historii jezuitów w krajach niemieckojęzycznych
pióra Bernharda Duhra19. Wyznaczonemu w tej pracy obszarowi Śląska najtrafniej
odpowiadają publikacje Hermanna Hoffmanna, autora kilkunastu monografii poświęconych historii jezuitów w poszczególnych miastach dawnego Śląska20, a także publikacje Zdzisława Leca21 streszczające dotychczasowy stan badań nad tym
przedmiotem. Wykaz podstawowej literatury uzupełniają monografie i studia przyczynkarskie polskich, niemieckich i czeskich historyków22, próbujące przedstawić
w obiektywny sposób złożoną narodowościowo i konfesyjnie strukturę społeczną
historycznych terenów Śląska23.
AGAV; MenologySJ; FejérD.
LukácsC; MonumentaCA; FischerC; FischerCG.
7
GrzebieńE; Holubová–FechtnerováC.
8
FechtnerováP; FechtnerováR.
9
Čornejová–FechtnerováS.
10
BalbínE; PelzelB; FischerM; FischerN.
11
HoffmannSM.
12
Poplatek–PaszendaS.
13
TroldaJ; FechtnerováJ; Zabala LanaM; HolubováB.
14
FouquerayH; ObirekJ; O’MalleyP; DrobeschJ.
15
MaleczyńskiH.
16
MillerH.
17
SchmidlH.
18
BílekD; KroessG (maszynopis ostatniego, trzeciego tomu tej monografii, przygotowywanej
obecnie do współczesnej edycji przez Petra Kolářa został mi udostępniony dzięki uprzejmości prowincjała czeskiej prowincji jezuitów, Františka Hylmara); ČornejováT.
19
DuhrG.
20
HoffmannA; HoffmannB; HoffmannG; HoffmannH; HoffmannJB; HoffmannJS; HoffmannO;
HoffmannSJ.
21
LecDB; LecDJ; LecDR; LecDW; LecHŚ; LecJG; LecJN; LecJW; LecJŻ; LecNO; LecPD;
LecPG.
22
M.in. DzięgielJ; KöhlerR; MandziukH; LecPJ.
23
Por. np. BudniakT.
5
6
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Punktem wyjścia studiów nad jezuicką tradycją artystyczną są akty prawno
konstytucyjne, ustalające zasady funkcjonowania Towarzystwa Jezuickiego w poszczególnych obszarach jego misji24. Odrębne grupy literatury wyznaczają typowe
dla środowiska jezuickiego domeny jego aktywności w obszarze kultury: dusz
pasterstwo, dydaktyka i twórczość artystyczna. W swoim czasie tworzyły one,
oczywiście, organicznie spójną i powiązaną funkcjonalnie strukturę środków
oddziaływania. Jednak stosownie do proponowanego w niniejszej książce układu
treści, przyporządkowującego te trzy aspekty funkcjonowania jezuitów kolejnym
jej rozdziałom, przedstawimy je i tutaj w kategoriach systematycznych odpowiadających tym grupom.
Pierwsza z wymienionych tu form aktywności założonego przez Ignacego Loyo
lę zakonu wiąże się z prowadzoną przez jezuitów praktyką duszpasterską. Obejmowała ona najrozmaitsze formy posługi duchowej, udzielanej zarówno jednostkom,
jak i grupom społecznym25. Adresatem szczególnie sprofilowanego programu formacji duszpasterskiej były zakładane i administrowane przez jezuitów kongregacje: sodalicje szkolne i bractwa mieszczańskie26. Dotychczasowe studia na temat
funkcjonowania tego typu wspólnot na terenie Śląska27, Czech28 i Rzeczpospolitej29
umożliwiają podjęcie badań nad pielęgnowanymi przez nie formami teatralnymi30
i muzycznymi31. Najlepiej dotychczas poznaną dziedziną aktywności owych bractw
był rozprzestrzeniany za ich pośrednictwem repertuar pieśni kancjonałowych,
śpiewanych podczas zgromadzeń tych wspólnot, a także w trakcie uroczystości kościelnych, organizowanych przez nie dla społeczności parafialnej32. Dzięki powstałym dotychczas publikacjom poświęconym czeskiej, niemieckiej, śląskiej i polskiej
twórczości pieśniowej33, podejmowane w niniejszej pracy badania nie muszą być
prowadzone ab ovo.
Specyficzny rodzaj duszpasterstwa jezuickiego prowadzono na terenach misji zamorskich. Był on z jednej strony zasadniczo zbieżny z uniwersalistycznym profilem
funkcjonowania zakonu, typowym dla jego misji europejskich, z drugiej jednak –
w zależności od kontekstu i warunków rozpowszechnienia – wykazywał w równym
stopniu typowe dla siebie właściwości akomodacyjne, zgodnie z konstytucyjną zasadą
dostosowujące swe działania do „miejsc, czasu i osób”34. Wiadomo, że niezwykle skutecznym medium oddziaływania ewangelizacyjnego i akulturacji w jezuickich misjach
InstitutumSI; KonstytucjeT.
NowackW; HeissK; HerzigG; SelwynP; Jung J.
26
DuhrM; LöfflerK; MillerM; VogelV; StierliK.
27
SchafferG; HoffmannBB; HoffmannLM; HoffmannMM.
28
MikulecB; OrlitaN; OrlitaO; OrlitaP; OrlitaT.
29
KumorK; MaciejewskiA; KuźmakB; BochnakS.
30
MieczkowskaM; JeżM.
31
SammerF; MaňasH; MaňasM.
32
BäumkerK; HamacherH; MoserV; OorschotK; HeinzF; RostirollaL; DopfM.
33
SehnalC; Nowicka-JeżowaP; WalterL; SehnalK; CieślakL; Mańko-MatysiakS; SlavickýJ.
34
LoyolaK, nr 455, s. 170.
24
25
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od Chile aż po Filipiny była muzyka35. Zjawiska tego doświadczyli działający na terenie
misji zamorskich jezuici pochodzący także z terenów Śląska i całej czeskiej prowincji
zakonnej36. Najlepiej udokumentowana jest misja śląskiego jezuity Floriana Pauckego
czynnego w Paragwaju37; wspomnieć w tym miejscu wypada także o działalności paru
śląskich misjonarzy na dworze cesarzy Chin38.
Dobrze zbadaną domeną aktywności jezuitów jest ich praca dydaktyczna. Przytaczając w tym miejscu zaledwie kilka najważniejszych tekstów odnoszących się do
tej dziedziny39, odnotowujemy najpierw publikacje poświęcone samej Ratio studiorum40. Ta słynna jezuicka konstytucja szkolna przez niemal dwieście lat wskazywała
najważniejsze kierunki rozwoju teorii i praktyki dydaktycznej w wielu krajach ówczesnego świata, objętego nauczycielskim oddziaływaniem zakonu. Na uwagę zasługują tu prace dotyczące śląskich kolegiów jezuickich, w szczególności monografia
Carstena Rabego poświęcona kolegium i uniwersytetowi we Wrocławiu41. Dla tematu niniejszej książki szczególnie ważne są dotychczasowe publikacje omawiające funkcjonowanie konwiktów42, tych działających na terenie Śląska i ziemi kłodzkiej43, ale przede wszystkim modelowego dla ich struktury rzymskiego Collegium
Germanicum44. Instytucjom tym, mającym absolutnie kluczowe znaczenie dla procesu kształtowania się nowożytnej kultury muzycznej, poświęcone są prace badaczy
czeskich45 i polskich – w szczególności monografia działających na terenie Rzecz
pospolitej burs muzycznych pióra Jerzego Kochanowicza46.
Równie fascynującym obszarem badawczym, eksplorowanym przez historyków kultury w jeszcze szerszym zakresie, jest jezuicki dramat szkolny47. Fenomen
ten wzbudza niegasnące zainteresowanie „multimedialnym” charakterem swojego
oddziaływania, wiążącym w spójną całość przekaz różnych sztuk retorycznych48.
W wykazie podstawowej bibliografii tego przedmiotu nie może zabraknąć opracowań dotyczących teatru jezuickiego we Włoszech49, Polsce50 oraz w krajach niemiecLemmonM; LemmonA; CastagnaU; AracenaS; NawrotI; HerczogO; MannP; RondónS.
GrulichB; MüllerL; Fechtnerová–KašparČ; FechtnerováM; JeżJ.
37
PauckeH; KitzmantelJ.
38
MayerS; HenkelB.
39
BednarskiU; MonumentaPS; NatońskiS; HengstU; PaszendaD; ČornejováA; Bobková-ValentováK.
40
PachtlerR; GrzebieńJ; RatioU.
41
CzaplińskiP; PanicC; HarcS; RabeA.
42
SchrötelerE; LukácsO.
43
LinckeG; LinckeJ; LinckeK.
44
SchröderM; SteinhuberG; VillosladaS; CulleyI; SchmidtC.
45
SehnalH; SehnalO.
46
KochanowiczG; KochanowiczP; Grzebień–KochanowiczS; KochanowiczS; Grzebień–KochanowiczJ.
47
McCabeI; SchnitzlerT; GriffinG.
48
BauerM; ErlachU.
49
GnerchiT; Oldani–BradeckJ.
50
PoplatekS; OkońD; OkońE; KadulskaJ; OkońP.
35
36
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kiego obszaru językowego51, w których zachowało się stosunkowo najwięcej źródeł,
dających się badać także ze ściśle muzykologicznego punktu widzenia52. W odniesieniu do śląskich źródeł dramatu jezuickiego poczyniono już pierwsze prace dokumentacyjne53, które ułatwiają przeprowadzenie pogłębionych studiów. Nas interesować tu będą przede wszystkim muzyczne aspekty tych przedstawień, obejmujące
elementy zarówno muzyki wokalnej, instrumentalnej, jak i tańca54.
Jezuicki dramat szkolny był oczywiście tylko jedną z form uczestnictwa Towarzystwa Jezusowego w kulturze artystycznej swoich czasów, które obejmowało także
czynną aktywność na polu architektury, rzeźby, malarstwa i pokrewnych im dyscyplin sztuki. Z bogatej literatury przedmiotu poświęconej rozwijanym w środowiskach jezuickich sztukom plastycznym i architekturze, wymienić tu należy choćby
kilka pozycji, których tematem jest interpretacja ideowa sztuki jezuickiej, retoryka
niesionych przez nią treści i pełnione przez nią w kulturze funkcje. Eksplikowane
one były w sposób szczególnie wyraźny w sztuce powstającej na terenach wzmożonej konfrontacji konfesyjnej, zarówno na terenie Rzeczpospolitej55, jak i na obszarze
samego Śląska – jeszcze mocniej uwikłanego w potrydencki konflikt konfesyjny56.
Ogólne rozeznanie w tematyce poruszanej przez historyków sztuki może posłużyć
próbom skorelowania badań nad fenomenami plastycznymi i muzycznymi57. Obydwa ich rodzaje wyrażały przecież spójny pod względem treści przekaz, formułowany za pomocą tej samej sztuki retorycznej.
Sama muzyka w środowisku jezuickim była już przedmiotem zainteresowania
muzykologów. Serię najważniejszych monografii otwiera praca Maxa Wittwera58,
poświęcona tradycji muzycznej niemieckiego obszaru językowego. Bardziej nowoczesny warsztat prezentują prace omawiające życie muzyczne ośrodków Rzymu i podsumowujące pierwsze półwiecze muzycznej praktyki jezuitów59. Kolejną
podgrupę tworzą monografie kompozytorów, szczególnie ważnych dla muzyki
tego zakonu60 w różnych ośrodkach europejskich61. Tradycja ta rozprzestrzeniała
się szybko dzięki politycznym koneksjom, wiążącym kraje domeny Habsburgów:
Dolną Austrię i Krainę62, północne Węgry63 i kraje Korony Czeskiej64, w tym księAdelH; FlotzingerM.
FlemmingG; SzarotaJ; ValentinC.
53
BeckG; Mykita-GlenskD; AlexanderJ; BudzyńskiD.
54
McCabeM; ArcangeliG; Sala–MarincolaM; RockT; SalaT.
55
PaszendaB.
56
BurgemeisterJ; PatzakB; PatzakG; BaumgartenG; KoziełA.
57
GalewskiP; JeżW.
58
WittwerM.
59
CasimiriD; CulleyJ; Culley–McNaspyM; CulleyM; DixonM.
60
ForbesK; HitchcockC; SzaránZ; TimmsS; StockigtZ.
61
GalianoB; GuillotJ; SavoiaM.
62
FederhofferM; FaganelJ.
63
BárdosM; Kim-SzacsvaiD; SehnalR; MúdraM; KačicD.
64
TroldaČ; TroldaJ; FechtnerováC; BužgaB.
51
52
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stwa śląskie65. Prorzymska polityka polskich Wazów, manifestująca się włoskim
charakterem zespołu muzycznego ich dworu66 przyczyniła się do zainteresowania polskich zakonów nową muzyką włoską. Dotyczyło to m.in. dynamicznie
rozwijającego się zakonu jezuitów, mającego centrum swej administracji właśnie
w Rzymie. To dlatego rola jezuitów w tradycji muzycznej Rzeczpospolitej Obojga
Narodów miała tak istotne znaczenie67 i tak szybko dała się poznać w twórczości kompozytorskiej68. Podobny proces zaistniał nieco później również w krajach
Korony Czeskiej, przynosząc owoce w postaci bogatego repertuaru pieśniowego
i liturgicznego69.

1.2. Charakterystyka źródeł i metodyka ich wyzyskania
Imponujące rozmiary naszkicowanej powyżej panoramy bibliograficznej tematu
są pochodną dość dobrze zachowanej substancji archiwalnej Towarzystwa Jezusowego, od samego początku istnienia zakonu tworzonej i pielęgnowanej z bezprecedensową pieczołowitością. Wcielana w życie przez stulecia dewiza jezuitów, zalecająca im szczególną dbałość o własną historię (scriptis tradere et fideliter conservare70)
pozwala historykowi na śmiałe planowanie studiów związanych z tradycjami artystycznymi duchowych spadkobierców Ignacego Loyoli. Praktykowana przez zakon zasada kopiowania źródeł i archiwizowania ich w trzech różnych miejscach –
ośrodku ich sporządzenia, stolicy właściwej mu prowincji oraz w Kurii Generalnej
Towarzystwa Jezusowego w Rzymie – przyczyniła się do przetrwania sporej ilości
archiwaliów do czasów współczesnych. Nawet straty wojenne, które dziesiątkowały
przechowywane na naszej szerokości geograficznej zbiory archiwalne, nie są w tej
sytuacji aż tak dotkliwe. Z uwagi na rozproszenie archiwów lokalnych ośrodków jezuickich Śląska i zbiorów tej proweniencji z Wiednia, Pragi i Wrocławia (kolejnych
stolic prowincji obejmujących swą administracją Śląsk i ziemię kłodzką), studia nad
badanym przedmiotem musiały uwzględniać przede wszystkim kwerendę archiwaliów przechowywanych w rzymskim ARSI.
Przed przystąpieniem do odbycia kwerendy archiwalnej współczesny historyk
ma jednak możliwość zapoznania się z edycjami wybranych dokumentów, kompilującymi rozproszone po archiwach źródła. Szczególne miejsce w tej grupie ma wielotematyczna seria Monumenta Historica Societatis Iesu, w której tomach odnajdziemy
Pewne wskazówki przydatne do rozpoczęcia badań nad tym zagadnieniem znajdujemy w następujących publikacjach: GuckelK; MatwijowskiU; Węgrzyn-KlisowskaM; WalterZ; Hoffmann-ErbrechtS; PośpiechC.
66
Przybyszewska-JarmińskaB, s. 61–70; Przybyszewska-JarmińskaD.
67
SzweykowskaW; TrilupaitienėJ; KochanowiczG.
68
SzweykowskiK; HabermannU; SzweykowskiB; TrilupaitienėL; WildeS.
69
SehnalM; KačicM; KapsaJ; SehnalW; FreemanováO.
70
McCoogS.
65
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dokumenty pierwszych generałów zakonu71, a także edycję krytyczną ich epistolografii72, wyznaczającej kierunki rozwoju Towarzystwa Jezusowego w kluczowych
dla krystalizowania się zakonu pierwszych 50 latach jego funkcjonowania. Dzięki
indeksom rzeczowym, opatrującym większość woluminów tej serii, łatwo odnaleźć
w nich różnego rodzaju wzmianki na temat muzyki. Zasadnicza większość archiwaliów nie została jednak opublikowana. Ze względu na to, że muzyczne aspekty aktywności jezuitów znaczą swoją obecność w niemal wszystkich przejawach funkcjonowania zakonu, w celu uzyskania możliwie pełnego obrazu jego kultury muzycznej
konieczne było wykorzystanie jak największej liczby istniejących archiwaliów.
Orientacji w jezuickich zasobach archiwalnych pomogły różnego rodzaju przewodniki73, systematyzujące i opisujące poszczególne klasy jezuickich źródeł archiwalnych. Przyjrzyjmy się zatem grupom tych archiwaliów, komentując ich przydatność
do ustalonego w pracy przedmiotu badań.
1.2.1. Akty prawne

Pierwszą grupę źródeł74 stanowią akty prawne dotyczące sposobu funkcjonowania poszczególnych instytucji zakonnych. Zawierają one kodyfikacje norm, stanowionych przez Kongregacje Generalne (Congregationes) Towarzystwa dla poszczególnych prowincji zakonnych. Treść tych rozporządzeń interesuje nas ze względu
na pojawiające się w nich ustalenia dotyczące sposobu dopuszczenia muzyki w konkretnych okolicznościach liturgicznych oraz trybu funkcjonowania praktyki muzycznej w poszczególnych ośrodkach. Szczególnie istotne dla przedmiotu niniejszej
książki są najwcześniejsze akta kongregacji prowincji austriackiej75, od roku 1623
– także czeskiej76. Zapisane są w nich kolejne fazy dyskusji na temat muzyki, która
toczyła się w pierwszych dekadach obecności jezuitów w krajach Europy Środkowej.
Jest tam też sporo konkretnych ustaleń, odróżniających lokalną praktykę od uniwersalnie przyjętych zasad. W celach porównawczych wyzyskano także znajdujący się
w tych samych źródłach materiał odnoszący się do sąsiednich prowincji asystencji
niemieckiej, objętej łagodniejszymi niż gdzie indziej normami regulującymi praktykę muzyczną.
Wśród aktów normatywnych obszerną podgrupę stanowią także rozporządzenia prepozyta generalnego zakonu (Ordinationes Generalium), ustalające szczegóły
realizacji tych zasad i interpretujące ich znaczenie dla poszczególnych ośrodków.
W listach jezuickich generałów adresowanych do rektorów kolegiów w Pradze,
MonumentaFB; MonumentaVI; MonumentaSI; MonumentaFN; MonumentaDI; MonumentaES.
MonumentaLQ; MonumentaEM; MonumentaEN; MonumentaLM; MonumentaPF; MonumentaPC; MonumentaCS.
73
Np. GramatowskiG; InventariumA; McCoogG; BieśP.
74
Szczegółowy wykaz archiwaliów i ich skrótów znajduje się w aneksie 7.2.
75
ARSI Congr. 21–59.
76
ARSI Congr. 60–80.
71

72
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Pułtusku, Monachium i Wiedniu oraz do prokuratorów tych prowincji znajdziemy
niemało uwag na temat praktyki muzycznej, a także instrukcje obligujące odpowiednie władze do nadania jej postulowanego przez te ordynacje kształtu77. W wyniku
przyjęcia owych zaleceń powstawały kodyfikacje porządków domowych, spisywane w sporządzanych dla danej prowincji księgach zwyczajów (Consuetudines).
Obok zachowanych do dziś źródeł tego typu przeznaczonych dla prowincji czeskiej, górnoniemieckiej i polskiej78, na uwagę zasługują unikatowe księgi zwyczajów
z Kłodzka79. Sprawdzenie zgodności wewnętrznej dyscypliny z ustalonymi normami leżało w kompetencji wizytatorów, sporządzających akta kopiowane również dla
centrali w Rzymie. Także i w tych dokumentach80 odnajdziemy uwagi dotyczące
praktyki muzycznej. Mniej przydatna dla naszego tematu badań jest epistolografia
władz zakonu (generałów i przełożonych asystencji), mająca niekiedy postać zarządzeń kierowanych do realizacji na różnych szczeblach hierarchii81. Uwagi dotyczące
funkcjonowania poszczególnych instytucji muzycznych odnaleźć można sporadycznie również w korpusie źródeł Opera Nostrorum82. Wśród zachowanych w rzymskim
archiwum listów odrębną grupę stanowią dokumenty związane z misjami zamorskimi: prośby o przyjęcie w poczet misjonarzy83, odpowiedzi generała zakonu na
te podania84, dokumentację ruchu jezuitów wysyłanych z hiszpańskich portów na
misje85 oraz ich listy, pisane już zza oceanu86.
1.2.2. Katalogi osobowe

Rekonstrukcji bazy biograficznej działających na terenie Śląska i ziemi kłodzkiej
jezuitów służą archiwalne katalogi domów formacji zakonnej, kolegiów i rezydencji.
Systematyczność i wszechstronność kompilowanych tam treści budzi uznanie obserwatora, obeznanego nawet ze współczesnymi komputerowymi bazami danych.
Zgromadzone w katalogach osobowych Towarzystwa Jezusowego materiały pozwalają na pełną rekonstrukcję przebiegu drogi życiowej każdego jezuity: od nowicjatu
aż po śmierć. Pierwszą podgrupę źródeł stanowią wykazy wstępujących do zakonu – w przypadku prowincji czeskiej odnotowanych w katalogu domu nowicjuszy
PNA JS IIIo–415 (144); ARSI Germ. 119, Rom. 149 i 155 I; Instit. 40, 51 I, 63, 117 I–II, 180 II,
185 I, 186b–c, 187, 188 i 209; KATJ 3316.
78
MAPGS Clm 9237 i 9238; CZ-Pn ORST XXIII C 101; ARSI Germ. 128 i 129.
79
KATJ 2791, 2799, 3343, 3345, 3299, s. 1–11.
80
ARSI Germ. 127 i FG 1443 [Busta N. 74-B]; Ö-Wn HA Cod. 11953, 11954 i 11955; KATJ
3308 i 3318.
81
ARSI Austr. 1 I–II, 1 III, 2 I–II, 3 I–II; Boh. 1–10; Germ. 110, 111, 136 I–II, 137 I–II, 138 I–II,
142, 144, 159, 163, 164, 166, 168, 173, 175, 176 i 177; Epp. NN 1, 2, 3, 4, 5 i 9.
82
ARSI Op. NN. 1, 187 i 326.
83
ARSI FG IX/756.
84
ARSI Germ. 124, 125 i 126.
85
ARSI FG VIII 720 A/II.
86
Np. CK DD IX 8/11.
77
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w Brnie. Rękopisy te87 są kopalnią danych biograficznych, uwzględniających szczegółowe dane osobowe nowicjuszy88. Szczególną wartość dla muzykologa przedstawiają zanotowane tam informacje na temat uzdolnień muzycznych nowicjuszy
i zdobytego w tym zakresie doświadczenia praktycznego. Z upływem lat kandydatów do zakonu coraz częściej pytano o te dyspozycje; w późniejszym z katalogów,
sporządzanym w latach 1740–1773, odnotowaniu dyspozycji językowych i muzycznych młodzieńców przyjmowanych do jezuitów służyła już odrębna rubryczka89.
Jezuickie katalogi gromadziły także dane osobowe swoich wychowanków, kształconych za młodu w kolegiach, konwiktach i seminariach. To właśnie w tych instytucjach, kultywujących różnorakie formy praktykowania muzyki, miał okazję ujawnić
się i rozwinąć talent muzyczny ich adeptów. Niektórzy z nich trafiali zresztą później
do Towarzystwa i sami angażowali się w przekazywanie doświadczenia muzycznego
kolejnym pokoleniom; ci, którzy odnaleźli swoje miejsce w innych środowiskach
zakonnych, niejednokrotnie pozostawali wierni swojemu talentowi90. Na podstawie nielicznie zachowanych źródeł tego typu, sporządzonych w kolegiach w Pradze, Brnie, Telču i Ołomuńcu91 da się odtworzyć dynamikę rozwoju tych instytucji,
a także prześledzić geograficzny zakres ich oddziaływania, obejmujący początkowo
również obszar księstw Śląska i ziemi kłodzkiej. W spisach powyższych można odnaleźć działających później na interesującym nas terenie jezuitów, m.in. właśnie tych
zaangażowanych czynnie w kształtowanie kultury muzycznej. Orientacji w przebiegu drogi zakonnej poszczególnych postaci służy dokumentacja ślubów składanych
przez profesów zakonnych (Professio quatuor votorum)92, koadiutorów duchowych
(Coadiutores Spirituales) i doczesnych (Coadiutores Temporales93 – wśród których
odnajdujemy wielu artystów i organmistrzów), jak również wykazy ogólne zakonników sporządzane dla całej asystencji94.
BMZA II–76 i 593.
Są one porządkowane wedle następujących kategorii–rekordów: I. Nomen, Cognomen. II. Natio,
Patria, III. Aetas, Professio in saeculo. IV. Tempus ingressus, Locus Susceptionis. W niniejszej pracy w cytowaniach łacińskich utrzymano zapis stosowany w tekstach i dokumentach łacińskich w XVI–XVIII w.,
dopuszczający m.in. użycie długiego „j”. W przytaczanych cytatach oryginalnych zachowano zapis
właściwy tekstom z epoki, a nie stosowany obecnie – swobodne używanie wielkich liter, upraszczanie
geminat, końcówka „ij” w genetiwie singularis II deklinacji, końcówka „ijs” w datiwie oraz ablatiwie
deklinacji I i II. Poprawiono jedynie interpunkcję, ponieważ jej brak lub błędne – w świetle obecnej
ortografii – użycie utrudnia zrozumienie tekstu.
89
BMZA 593: I. Nomen, Cognomen. II. Natio, Patria. III. Aetas, Vires, IV. Tempus ingressus, Locus
unde. V. Studia in saeculo. VI. Lingua, Musica.
90
Temat muzyków i kompozytorów wykształconych w śląskich kolegiach jezuickich podejmuje
podrozdział 5.1.
91
I-Rn Ms. Gesuit. 1172/3501; PNA JS IIIo–437 [166], JS IIIo–438 [167], JS IIIo–439 [168],
JS IIIo–440 [169], JS IIIo–461 [190], JS IIIo–462 [191], JS IIIo–463 [192], JS IIIo–479 [208],
JS IIIo–480 [209], ARSI FG 432 (Informationes 59) i 509 (Informationes 155).
92
CZ-Pn ORST XXIII C 110/1, 2; ARSI Germ. 1–58.
93
ARSI Germ. 59–103.
94
ARSI Germ. 112 I–II, Germ. 112a, Germ. 188, Germ. 189.
87
88
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Źródłami informacji osobowych o jezuitach są sporządzane co trzy lata katalogi wszystkich członków Towarzystwa (Catalogus triennalis), podsumowujące ich
aktualne dane anagraficzne, uporządkowane według kolegiów i rezydencji danej
prowincji95. Dokumentacja ta obejmuje trójstopniową systematykę informacji,
przydatnych na różnych szczeblach administracji zakonnej. Część główną stanowi
Catalogus primus, odnotowujący dane osobowe, daty wstąpienia do zakonu, ślubów
i dotychczasowo pełnione funkcje zakonne. Dane zastrzeżone klauzulą poufności
obejmuje Catalogus secundus: dla każdej z postaci wykazanej w pierwszej części katalogu (zakodowanej liczbą porządkową) sporządzono tu syntetyczną ocenę kwalifikacji zawodowych, intelektualnych, moralnych i psychologicznych. Ostatnią część
omawianego źródła stanowi Catalogus tertius, opisujący aktualny stan majątkowy
wszystkich domów zakonnych. Z wymienionych tu wykazów najbardziej przydatny
dla rekonstruowania przebiegu drogi zakonnej jest Catalogus primus, szczególnie zaś
jego rubryka podsumowująca czas pełnienia poszczególnych funkcji. Na podstawie
tych informacji można wyodrębnić grupę jezuitów, których zaangażowanie w działalność muzyczną trwało dłużej niż zwyczajowe trzy lata. Powszechną bowiem była
praktyka, że obowiązki opiekunów zespołu muzycznego pełnili odbywający trzyletni staż nauczyciele niższych klas gimnazjum. Jednak niektórzy jezuici sprawowali tę
funkcję dłużej, zachowując ją nawet pomimo zmiany miejsca pracy.
Sytuacja taka miała miejsce zazwyczaj w przypadku tych jezuitów, którzy wykazywali się ponadprzeciętnymi dyspozycjami muzycznymi, odnotowanymi z kolei
przez poufne klauzule Catalogus secundus w formie uwag: scit musica, callet musicam
itp. Co ciekawe, dostrzeżone przez przełożonych kwalifikacje muzyczne i praktyczne doświadczenie w tym zakresie (np. musicam vocalem et in fidibus) nie musiało
skutkować „automatycznym” angażowaniem nowicjusza do funkcji muzycznych.
Decyzje w tym zakresie wynikały przede wszystkim z dokonanego przez jego
przełożonych rozeznania profilu duchowości i psychiki danego zakonnika, nie zaś
z czysto utylitarnej rachuby. Rolę kluczową pełniły tu oceny takich cech osobowości badanego, jak ingenium, iudicium, prudentia, experientia rerum, naturalis complexio i wreszcie talentum ad ministeria. Eksploatowana w jezuickim piśmiennictwie
Arystotelesowska teoria temperamentów miała więc – jak widzimy – zastosowanie
również w praktyce administrowania potencjałem osobowościowym członków Towarzystwa Jezusowego. Nie wgłębiając się zbytnio w ten temat, zauważmy tylko, że
funkcje muzyczne w badanym zakonie powierzane były często jezuitom o temperamencie melancholicznym…
Drugą podgrupę katalogów osobowych stanowią sporządzane co roku w każdej
prowincji tzw. katalogi krótkie, zwane też rocznymi (Catalogus brevis, Catalogus annuus), odnotowujące skład personelu danego domu zakonnego: kolegium, rezydencji
lub stacji misyjnej. W uporządkowanym wykazie jezuickich ośrodków wyszczególnieni są ich rezydenci, opatrzeni pełnionymi w danym roku szkolnym (liczonym od
95
Dla prowincji czeskiej kompletny zasób Catalogi triennales zachował się w Rzymie, ARSI Boh.
11–92b.
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1 listopada do 30 października) funkcjami96. Umieszczone tam dane pozwalają na rekonstrukcję dynamiki rozwoju poszczególnego ośrodka oraz na prześledzenie historii instytucji, reprezentowanych przez jej przełożonych. Dotyczy to w szczególności
zakładanych przy kolegiach konwiktów, będących rodzajem szkół muzycznych, eksploatowanych w liturgiczno-muzycznej praktyce lokalnego ośrodka. Muzyczny profil
zaangażowania jezuitów w te funkcje nie zawsze jest, co prawda, odnotowywany, co
ilustruje niezbyt wysoką ich rangę w badanym środowisku zakonnym. Wynikała ona
zresztą z konstytucyjnej zasady, zabraniającej profesom czynnego zajmowania się muzyką97; zakaz ten nie dotyczył jednak braci świeckich i zakonników przed złożeniem
ostatnich ślubów. Z drukowanych wersji tych katalogów (wydawanych dla prowincji
czeskiej od roku 1710)98 wiemy, że funkcję prefekta muzyki lub chóru rozumiano domyślnie jako łączną (w grupie: officia intelliguntur adiuncta) z oficjalną funkcją zastępcy dyrektora konwiktu czy seminarium (subregens convictus lub seminarii)99.
Ostatnią podgrupą źródeł biograficznych są dokumenty sporządzane po śmierci
jezuitów, zarówno ich wykazy chronologiczne (łączone zwykle z zestawieniami zakonników zwolnionych bądź występujących z Towarzystwa)100, jak i pisane o większości zmarłych nekrologi101, podsumowujące przebieg ich życia, pełnione funkcje i cechy
szczególne. Z uwagi na przyjętą w nich konwencję, bliską ideałowi de mortuis nihil nisi
bene, źródła te mówią niekiedy więcej o świecie wartości piszącego elogię autora, niż
o precyzyjnej faktografii życia zmarłego (która odnotowywana jest zwykle w postaci
statystycznego wykazu piastowanych stanowisk). Pomimo obecności przewidywalnych tu elementów koloryzowanej często narracji, autorzy niektórych nekrologów
odnotowywali czasem mniej standardowe w treści informacje na temat życia i zaangażowania danego jezuity, np. w krzewienie nowych form pobożności bądź aktywizowanie do życia religijnego wspólnot powierzonych jego opiece duszpasterskiej. Niekiedy
pojawiają się tu też wzmianki o podejmowanej przez zmarłego aktywności muzycznej;
wartość tych przekazów jest dla podjętej tematyki badań niezwykle cenna.
Najpełniejszy zasób Catalogi breves prowincji czeskiej znajdziemy w rzymskim ARSI Boh.
11–92b; pojedyncze ich roczniki odnaleźć można także w zepole FG 634 [al Gesù, theca 634] B1,
Boh. 132, 202 i 203 (dwie ostatnie sygnatury dotyczą prowincji śląskiej po 1755 roku) oraz w BMZA
II–80.
97
KonstytucjeT [266, 268], s. 119, 120. Temat ten omówimy szczegółowo przy okazji komentowania jezuickiej jurysdykcji dotyczącej praktyki muzycznej, podrozdział 2.2.3.
98
Są to druki ulotne, zatytułowane Catalogi Personarum & Officiorum Provinciae Bohemiae Societatis Iesu, których roczniki zachowały się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (PL-WR OSD),
Wiedniu (Ö-Wn HA) oraz w Pradze (CZ-Pn ORST 51 A 41, 66 B 13; PNA JS IIIo–482 [211]).
99
Faktu tego nie uwzględnia wydany ostatnio katalog HolubováB, opracowany na podstawie archiwum jezuitów czeskiej prowincji autorstwa Anny Fechtnerovej, obecnie przechowywanym w Bibliotece Narodowej w Pradze.
100
Np. ARSI Boh. 202, 205–207; Hist. Soc. 42–54, KATJ 2753.
101
Dołączane są one często jako aneks do raportów Litterae annuae korpusu źródeł ARSI Boh.
93–191; znajdują się także w wersjach oddzielnych: ARSI Boh. 195 I–II; Hist. Soc. 45–49; CZ-Pn
ORST VI C 14, VII C 17, VII C 18, VII E 18, VIII A 13, XIV C 22, XXIII C 112/1–5.
96
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1.2.3. Źródła historyczne
Kolejną klasę źródeł archiwalnych jezuickiej proweniencji stanowią różnego rodzaju kroniki historyczne. Najbogatszą i najlepiej zachowaną jej grupą są
tzw. Litterae annuae102 – spisywane w danym ośrodku raporty, które podsumowywały roczne funkcjonowanie każdego ośrodka, opisując poszczególne formy
aktywności jego członków wedle znormalizowanych wątków tematycznych: stanu liczbowego domu zakonnego, uroczystości kościelnych w ciągu roku, form aktywności duszpasterskiej, przejawów kultywowania religijności wśród świeckich,
aktywności sodalicji, działalności instytucji szkolnych i statusu ekonomicznego
jednostki. Dodatkowo zawierały one także dane statystyczne, obejmujące liczbę
rozdanych komunikantów, stan osobowy poszczególnych bractw, roczników gimnazjum i konwiktu oraz liczbę konwersji na katolicyzm. Z uwagi na potrzebę sprostania wymaganiom stawianym przez odbiorców tych sprawozdań, ich historyczna wartość może się wydać niewielka. Pomimo dość zestandaryzowanej narracji,
dokumenty te są z historycznego punktu widzenia dość informatywne103. Przede
wszystkim dają one wgląd w praktykę funkcjonowania Towarzystwa Jezusowego,
ocenianą z perspektywy przyświecających mu celów i kultywowanych przezeń
wartości. Podane w wykazach dane statystyczne pozwalają na odtworzenie dynamiki rozwoju konkretnych instytucji, m.in. konwiktów. Z treści raportów wyłuskać
można ponadto wiele informacji na temat życia muzycznego wybranego ośrodka,
dotyczących np. organizowanych przez sodalicję uroczystości paraliturgicznych
czy wystawianych przez uczniów kolegium spektakli teatralnych. Dowiedzieć się
z nich można także wiele o sposobie funkcjonowania konwiktów czy popularnej
w XVIII wieku praktyce fundacji wotywnych na wykonania konkretnych utworów
muzycznych (np. antyfony Salve Regina), których liczbę odnotowuje zwykle dołączony aneks statystyczny.
Równolegle do raportów Litterae annuae w większości jezuickich ośrodków
powstawały bardziej szczegółowe kroniki (Historiae domus), opisujące najważniejsze wydarzenia w cyklu rocznym. Dokumenty tego rodzaju zachowały się do dziś
w dość ograniczonej liczbie: wymienić tu należy historiae spisane dla Cieszyna104,
Głogowa105, Kłodzka106, Legnicy107, Wrocławia108, Żagania109 oraz kroniki kilku in-

102
Kopie sprawozdań Litterae annuae znajdujemy w: ARSI Boh. 93–191; CZ-Pn ORST XXIII
C 105/1–19, ARSI Austr. 133; 141; Boh. 203; Ö-Wn HA Cod. 11961–11976 i Cod. 12280–12359;
KATJ 2229.
103
O przydatności tego typu źródeł dla historii muzyki pisali już m.in. – w kontekście źródeł z jezuickiej misji w Dreźnie – StockigtA; SeifertD; ReichD; StockigtL.
104
CK DD IV 19a–d.
105
MillerG.
106
CZ-Pn ORST XXIII D 168; KATJ 2759.
107
Ö-Wn HA Cod. 13600.
108
ARSI Boh. 106; WAAW V 39.
109
CZ-Pn ORST XXIII D 167.
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nych ośrodków, wykazujące jednak znacznie większy stopień generalizacji treści110.
Historiae domus spisywane były zazwyczaj przez historyka danego domu zakonnego, zachowały się jednak także takie źródła, których autorami byli rektorzy danego
kolegium111, regensi seminariów112 bądź osoby postronne113. W źródłach tego rodzaju znacznie częściej odnaleźć można informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych i muzycznych danego ośrodka zakonnego i szczegółowe opisy najhuczniej obchodzonych uroczystości, np. kanonizacji jezuickich błogosławionych. Te ostatnie
przekazy, obfitujące często w informacje na temat wykonywanej przy tych okazjach
muzyki, trafiały także jako aneksy do poszytów serii Litterae annuae. Uzupełnieniem
dokumentów historycznych jezuickich kolegiów są najrozmaitszego rodzaju archiwalia, gromadzone najczęściej w stolicach prowincji114, a także źródła zbierane przez
prokuratora prowincji, kontrolującego podległe mu kolegia115.
Dokumentami łączącymi perspektywę historyczną z finansowo-prawnym uzasadnieniem funkcjonowania wybranych instytucji są archiwalia określane mianem
Fundationes. Kodyfikują one historyczne założenia finansowe oraz zmiany statusu
prawnego poszczególnych kolegiów i konwiktów. Poznanie tych źródeł jest niezbędne dla odtworzenia zasad funkcjonowania tego typu placówek. Ze względu na to,
że obecność muzyki w programie edukacyjnym jezuickich gimnazjów była dość
ograniczona, dokumenty informujące o fundacjach kolegiów na terenie prowincji
austriackiej, czeskiej i polskiej116 zakonu mają ograniczoną wartość dla wybranego
tematu badań. Nieco bliżej przyjrzeć się można aktom prawnym opisującym sposób funkcjonowania tego typu instytucji na terenie Śląska – np. w Legnicy, Nysie
czy Wrocławiu117. Znaczenie kluczowe mają tu natomiast dokumenty fundacji konwiktów muzycznych, najpierw te kodyfikujące porządek prawny funkcjonowania
owych instytucji w pierwszych latach działania prowincji austriackiej118, ponieważ
ustaliły one ogólnie przyjęte na całym tym terenie normy, powielane następnie
przez jurysdykcję tworzonych tam później struktur Towarzystwa.
Zapoczątkowaną w Wiedniu dyskusję na temat praktyki muzycznej szybko podjęło środowisko jezuickie w Pradze. Powstające na terenie Korony Czeskiej konÖ-Wn HA 1188; CZ-Pn ORST XXIII D 147.
Historiae primi decenni de ortu, ac progressu primum Missionis, dein Residentiae, tandem Collegij
Wratislaviensis Societatis JESU conscriptae a R. P. Julio Coturio Rectore primo – odpisy w ARSI Boh. 106
i WAAW V 39; KATJ 2789 Diarium rectoris [Collegii Glacii].
112
WWAP 1285; KATJ 2754; CK DD VI 7.
113
WHHSA W 127 Hs Böhm 622.
114
PNA JS IIIo–431 i JS IIIo–432; ARSI FG 446 (Informationes 74), Rep. 61, Rep. 66, 1014,
1285; WAAW V 43, V 45, V 46, V 47, V 48, V 50, V 50a i V 51.
115
PNA IX [54–55], XI [61], XV [64], XVII [66], XXII [71], XXIII [72–73], XXIV [73],
XXVI [74], XXVIII [75], XXIX [75], XXXIII [81–83].
116
ARSI Austr. 224, 225, I–II i 226; Boh. 193, 194; Lith. 72 I.
117
Odpowiednio: ARSI FG XVIII 1452–I [Busta N. 83], 1477 [Busta N. 106]; WWAP Rep. 135,
Rep. 154.
118
ARSI FG 1443 [Busta N. 74-B]/18.
110
111
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wikty miały bowiem odgrywać rolę nie tylko kulturotwórczą, ale i konfesyjną. To
właśnie dlatego opracowanie sprawdzającego się w praktyce modelu funkcjonowania tych instytucji119 było tam tak szczegółowe i precyzyjne. Normy te wdrażano
za pomocą odrębnych instrukcji, spisywanych dla przełożonych konwiktów w Chomutovie, Ołomuńcu, Opawie i Pradze120. Tymi samymi zasadami objęte były naturalnie konwikty powstające na terenie Śląska; świadczą o tym zarówno odpowiednie
zestawienia reguł funkcjonowania sporządzane dla całej prowincji121, jak i poszczególnych jej ośrodków, w szczególności Nysy, Wrocławia i Kłodzka122. Aby wyróżnić w tym dyskursie cechy uniwersalne i lokalne, dla celów porównawczych warto
było zajrzeć także do dokumentów fundacyjnych konwiktów prowincji włoskich123
i francuskich124, a także innych prowincji asystencji niemieckiej, prowincji górnoniemieckiej, górno- i dolnoreńskiej125, polskiej i litewskiej126.
Dokumentacja archiwalna obecności jezuitów na terenie Śląska i ziemi kłodzkiej obejmuje także inwentarze: zarówno nieruchomości, jak i ruchomego wyposażenia bibliotek, kolegiów i kościołów. Niestety, źródła te zachowały się w bardzo fragmentarycznej formie i dotyczą tylko kolegiów w Kłodzku i Wrocławiu127.
Komentowane skrótowo w artykule Wilhelma Kratza128 archiwalia wrocławskie,
opisujące sytuację finansową zakonu tuż przed jego kasatą, uzupełniają w jakimś
stopniu nasze wyobrażenie na temat znaczenia administrowanych przez ten zakon instytucji. Niestety, nie zachowały się do naszych czasów pełne historyczne
inwentarze jezuickich dóbr ruchomych na terenie Śląska – np. nut czy instrumentów muzycznych, wykorzystywanych w codziennej praktyce muzycznej dziesięciu
działających na tym terenie konwiktów. Nielicznych sugestii na ten temat dostarczają pojedynczo zachowane akta sodalicji z Kłodzka129, Świdnicy130 i Wrocławia131. W prowadzonych przez te bractwa albumach znajdują się – obok spisów
ich członków – także wykazy ich dóbr ruchomych. Są to jednak źródła dokumentujące przede wszystkim recepcję literatury religijnej, śpiewników i używanych
przez dane bractwo druków muzycznych.

ARSI Austr. 229, Boh. 192 i 196–200; FG XVIII 1452–I [Busta N. 83].
Odpowiednio: ARSI FG XVIII 1403 [Busta N. 40], 1477 [Busta N. 106], 1478 [Busta N. 107],
1541 [Busta N. 164].
121
ARSI FG 1373 [Busta N. 15/16]/6 Boemia.
122
ARSI FG XVIII 1379 [Busta N. 20]; KATJ 2606, 2607, 2709, 2761, 2787, 2788.
123
ARSI FG XVIII 1484 [Busta N. 112], 1371 [Busta N. 13].
124
ARSI FG XVIII 1453 [Busta N. 84], 1486 [Busta N. 113].
125
ARSI Germ. Sup. 99; Rhen. Sup. 43; Rhen. Inf. 75; ARSI FG XVIII 1462 [Busta N. 92], 1570 I, 1.
126
ARSI Pol. 3; Pol. 72 I–II; Lith. 33.
127
WWAP Rep. 135 B 73, B 74; KATJ 2585, 2586 i 2759.
128
KratzW; HoffmannVJ; WoschT.
129
KATJ 2233 i 2610.
130
WWAP V 68; PL-Śk, dwa albumy nieopatrzone sygnaturą.
131
WWAP II b 129, V b 130, V b 131, V b 132, V b 13, I D 8 c, V 67.
119
120
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1.2.4. Muzykalia
Niestety, większość pielęgnowanego na jezuickim Śląsku repertuaru muzycznego zaginęła podczas przeprowadzania kasaty zakonu w roku 1776. Miał on szansę zachować się jedynie tam, gdzie jezuici administrowali kościołem parafii, jak w Kłodzku czy Świdnicy. O ile zespół pojezuickich muzykaliów w Kłodzku przetrwał do
naszych czasów w połowicznej formie132, to zachowana w analogicznych warunkach
biblioteka kościoła (obecnie katedry) św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy133 zawiera obecnie wyłącznie XIX-wieczne partytury134. Innym wyjątkowym miejscem
była dawna biblioteka Oppersdorffów w Głogówku, na których dworze przez ponad pół wieku działali jezuici, zajmujący się nie tylko edukacją hrabiowskich dzieci,
ale i krzewieniem w tym mieście tradycji muzycznych135. Natomiast wszędzie tam,
gdzie kościoły stanowiły jednostki administracyjne zakonu, przynależne doń kolekcje książek trafiały do nowo zakładanych bibliotek świeckich (np. zbiory kolegium
z Wrocławia znalazły się w miejskiej Stadtbibliothek); jednak odpowiadające im
zbiory muzykaliów zakonnych przepadały zwykle w chwili kasaty136. Wyjątek stanowi zachowany fragmentarycznie zbiór muzykaliów jezuickiej rezydencji z Otynia,
niedawno odnaleziony w Poznaniu137. A przecież w każdym z działających na terenie dawnego Śląska kolegiów, kościołów i konwiktów istniały biblioteki; zazwyczaj
były to jednostki odrębne dla każdej z wymienionych tu instytucji. Z przytoczonych
wyżej źródeł archiwalnych czerpiemy podstawowe informacje na temat historii ich
powstania, fundacji zasilających ich funkcjonowanie, kolekcji włączanych do ich
zbiorów, danych osobowych ich przełożonych138, a także rodzajów i liczby przechowywanych w nich woluminów139.
O ile więc pełna rekonstrukcja historycznego stanu źródeł muzycznych,
przechowywanych w jezuickich ośrodkach dawnego Śląska, jest obecnie niemożliwa, to śladów tej tradycji możemy jednak poszukiwać w inwentarzach i bibliotekach bliskich geograficznie ośrodków oraz w dawnych zbiorach innych
Niestety, zachowała się tylko późniejsza, XVIII-wieczna część tej kolekcji, w swej historycznej
całości obejmującej także i wcześniejsze kompozycje. Por. WalterG; WalterI; TarlinskiG; JeżK.
133
LecBŚ; LecCŚ.
134
Wiadomo, że 25 lipca 1776 roku część zbiorów ruchomych kościoła – w tym zapewne i dawniejsze muzykalia – wywieziono do Głogowa; tu jednak ich trop się urywa. Studiujący historię jezuickiej biblioteki badacz (HoffmannS, s. 187) odnalazł w swoim czasie w archiwum świdnickiej parafii jej
historyczny ślad – pustą kopertę po XVII-wiecznych kompozycjach Georga Cirkiusa.
135
JeżG. Zachowana część tej kolekcji znajduje się obecnie w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach (PL-KAś DZS).
136
Niedawno odnalezione muzykalia na chórze pojezuickiego kościoła Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu (katalogowane przez Mariusza Urbana) pochodzą już z czasów po kasacie zakonu.
137
Za informację tę i cenne wskazówki interpretacyjne dotyczące otyńskiej kolekcji muzykaliów
składam serdeczne podziękowania dr Alinie Mądry.
138
Odnotowywanych w wykazach niektórych Litterae annuae. Pewne z wynotowanych stamtąd
nazwisk podaje FechtnerováR.
139
Np. biblioteka kolegium w Opolu liczyła przed kasatą 20.000 książek.
132
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rodzin zakonnych, do których trafiały odpisy repertuaru proweniencji jezuickiej. Kluczem do kwerendy tych zasobów był opracowany na podstawie studiów
archiwalnych wykaz jezuickich muzyków i kompozytorów, działających na terenie Śląska i ziemi kłodzkiej, obejmujący około 170 nazwisk. Spis ten pozwolił na
odnalezienie przeszło 70 kompozycji interesującej nas proweniencji, dających
pewne rozeznanie w pielęgnowanych w badanym środowisku repertuarze muzycznym. Kompletowanie tego zespołu muzykaliów rozpoczęliśmy od unikatowo zachowanych pojezuickich kolekcji z Kłodzka i Březnicy140; co ciekawe – nie
napotykając w nich prawie w ogóle kompozycji autorów jezuickich. Pochodzące z kolegiów jezuickich z Braniewa141, Świętej Lipki142 i Trnavy143 zbiory także
nie ujawniły filiacji repertuarowych w wyróżnionej grupie proweniencyjnej;
ich pokrewieństwo zaznaczyło się jedynie w szerszej grupie muzyki odpisywanej w tym czasie powszechnie w wielu różnych środowiskach zakonnych144.
Interesujący nas repertuar był jednak przechowywany w jezuickich kolekcjach
z Brna145, Českiego Krumlova146 i Uherskiego Hradišta147, czego świadectwem
są pochodzące z tych ośrodków inwentarze.
Jednak ze względu na, mimo wszystko, dość małą liczbę odnalezionych tam tytułów, kwerendą objęte zostały także inne kolekcje i zbiory śląskie, zarówno proweniencji diecezjalnej, jak i zakonnej148. Ślady jezuickiego repertuaru muzycznego odnaleźliśmy w inwentarzach wrocławskiej katedry św. Jana Chrzciciela149, ale przede
wszystkim w zbiorach Gabinetu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie150. Przechowywana jest tam obecnie obszerna kolekcja dawnego wrocławskiego Königliches Akademisches Institut für Kirchenmusik (później Musikalisches Institut bei der Universität Breslau), stworzona w oparciu o zbiory muzyczne kasowanych na Śląsku zakonów. Są to głównie kolekcje proweniencji cysterskiej
(pochodzące z Henrykowa, Lubiąża, Rud Śląskich, Trzebnicy i Wrocławia), w któPeškováB.
Obecnie przechowywanego w Uppsali. Por. SpandowskiU.
142
Kolekcja ta znajduje się obecnie w Bibliotece Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium
Bobolanum w Warszawie.
143
KalinayováT; Kim-SzacsvaiC.
144
Przykładem jest np. twórczość mało znanego kompozytora, Isfrida Kaysera, zachowana w wymienionych kolekcjach zarówno śląskiej, jak i warmińskiej proweniencji. Zob. Byczkowska-SztabaW.
145
BMZA 5838.
146
ZálohaH.
147
SehnalH.
148
Pomocą w wytypowaniu współczesnych bibliotek muzycznych, do których trafiał jezuicki repertuar, służyła sieciowo udostępniona baza danych centrali RISM (http://opac.rism.info). Orientacji w zasobach nieskatalogowanych przez RISM bibiliotek służył rękopiśmienny katalog zabytków
muzycznych Polski, sporządzony w latach 60. XX wieku, przechowywany w Zakładzie Historii Muzyki Polskiej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.
149
WalterM; WalterS; WalterV.
150
MendysowaW; MrygońD.
140
141
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rych – z uwagi na intensywne kontakty tego zakonu z jezuitami151 – mogły się zachować muzykalia interesującej nas proweniencji. W tym samym zasobie znajdują
się także nuty pochodzące z sekularyzowanych na początku XIX wieku klasztorów:
benedyktynów, bernardynów, franciszkanów, joannitów, kanoników regularnych,
kapucynów, klarysek, krzyżowców z czerwoną gwiazdą i premonstratensów, zdradzające także pewne pokrewieństwa repertuarowe. Zjawisko to obserwujemy także,
przeglądając odrębnie dziś zachowane kolekcje cystersów z Krzeszowa152 i krzyżowców z Nysy153. Jezuicki repertuar muzyczny przekraczał także granice konfesyjne,
czego świadectwem są jego odpisy zachowane w kolekcjach protestanckich kościołów Wrocławia154 i Legnicy155. Specyficzną podgrupę źródeł śląskich stanowi nadto
repertuar muzyczny przyjęty w jakiejś mierze przez środowisko jezuickie: czy to
przez pochodzących zeń kopistów, czy inspirowanych jezuickimi tekstami religijnych kontrafaktur arii operowych156.
O ponadregionalnym znaczeniu tradycji muzycznej śląskich jezuitów przekonują nas ślady tworzonego w tym środowisku repertuaru, które odnaleźć dziś
możemy nie tylko na terenie dawnej prowincji czeskiej Towarzystwa Jezusowego,
stanowiącej wówczas blisko spokrewniony ze sobą kulturowo obszar. Poza wspomnianymi wyżej ośrodkami jezuickimi, repertuar ten możemy odnaleźć w pobliskich geograficznie zbiorach bibliotek diecezjalnych – katedr w Krakowie157,
Pradze158 i Kromieryżu159 – a także parafialnych, np. kościołów w Kieżmarku
i Spišskim Podhradiu160 czy Grodzisku Wielkopolskim161, dokąd interesujący nas
repertuar trafił za pośrednictwem cystersów z Przemętu. To właśnie środowiska
zakonne odegrały w tym czasie kluczową rolę w procesie rozprzestrzeniania się
repertuaru162. O prawidłowości tej zaświadczają – także w obszarze interesującej

JeżT.
WalterZ.
153
Obecnie zbiór ten przechowywany jest w Bibliotece Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego. WalterP; WalterN.
154
Por. KoschinskyE. Obecnie część rękopisów dawnej wrocławskiej Stadtbibliothek (tzw. zbiór
Emila Bohna – por. BohnH) znajduje się w Berlinie, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. Pozostałe we Wrocławiu rękopiśmienne muzykalia opisuje częściowo KolbuszewskaE.
155
DehnK; PfudelH; KolbuszewskaL. Zjawisko to było jednak ograniczone do większych ośrodków miejskich; na próżno szukać tego repertuaru w katalogach większości protestanckich kościołów
śląskich: w Cieszynie, Cieplicach-Zdroju, Głuchołazach, Grodkowie, Jaworze, Jeleniej Górze, Korfantowie, Kożuchowie, Lubomierzu, Lwówku Śląskim, Niemodlinie, Prudniku, Raciborzu, Skorogoszczy, Strzegomiu, Szczytnej, Ząbkowicach Śląskich i Ziębicach.
156
Por. Byczkowska-SztabaA.
157
Surowiak-ChandraM; Surowiak-ChandraV; PielechK; PielechI.
158
BuchnerT.
159
BreitenbacherK; Sehnal–PeškováO.
160
Obydwa zbiory są obecnie przechowywane w Bratysławie (SK-BRnm).
161
IdaszakG.
162
JeżP.
151
152
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nas tradycji jezuickiej – kolekcje benedyktynów z Broumova i Břevnova163, cystersów z Obry164, bonifratrów z Kuksu165, cystersów z Oseka166, premonstratensów ze
Strahova i Želivia167, a także urszulanek z Kutnej Hory. Fakt, że we wszystkich tych
ośrodkach odnaleziono ślady badanej tradycji, określa pośrednio zasięg geograficzny kulturalnego oddziaływania śląskich jezuitów. Natomiast negatywny wynik
analogicznej kwerendy, obejmujący ośrodki położone na północny-wschód od
Śląska (katedrę gnieźnieńską168, klasztory: dominikanów w Gidlach169, filipinów
w Gostyniu170 i paulinów z Jasnej Góry171) jest być może przejawem istnienia
jakiejś bariery kulturalnej dla swobodnej gdzie indziej dyfuzji repertuaru muzycznego.
1.2.5. Śpiewniki, liturgika, źródła teatralne

Odrębną grupę źródeł muzycznych tworzą różnego rodzaju śpiewniki, przekazujące – obok literatury dydaktycznej, religijnej, moralnej i mistycznej – repertuar pieśni wernakularnych, popularyzowanych przez środowisko jezuickie.
Uniwersalistycznie kształtowane przez nie wzory kultury sprzyjały rozprzestrzenieniu się także i na tym terenie modlitewników i kancjonałów powstałych
w Hiszpanii, Italii czy Francji. O organicznym związku popularyzowanych na
Śląsku pieśni z repertuarem tworzonym w krajach niemieckiego obszaru językowego zadecydowała dominująca w tym czasie na terenie Śląska populacja
niemiecka. Ustępowała ona miejsca mniejszościom – czeskiej, morawskiej i polskiej – jedynie w ośrodkach usytuowanych w południowo-wschodniej części
badanego regionu (Cieszyn, Opawa, Opole, Tarnowskie Góry). Istotny kontekst dla materiału melodycznego tych pieśni tworzyła natomiast analogiczna
twórczość rozwijana bujnie na południe od łuku Sudetów172. Dla śląskiej pieśni jezuickiej najbardziej naturalnym odniesieniem była oczywiście lokalna
tradycja pieśniowa, od czasów reformacji zmonopolizowana co prawda przez
jej zwolenników, jednak już od początku XVII wieku odradzająca się na nowo
w środowisku katolickim: i to zarówno w obszarze literackim, jak i muzycznym.
Wspomnieć w tym miejscu wypada nie tylko poezję Johannesa Schefflera173,
Obecnie w Pradze (CZ-Pnm).
Obecnie zbiór ten przechowywany jest w Monachium (D-Mbs). Por. GöllnerB.
165
Freemanová-KopeckáK.
166
RentonC.
167
Obecnie w Pradze (CZ-Pnm).
168
IdaszakM.
169
MrowiecG.
170
IdaszakF.
171
PodejkoJ.
172
Wymienić tu należy najbardziej znane jezuickie śpiewniki z kręgu Bohuslava Balbína, Sebastiana Labego, Matěja Václava Šteyera, Jana Josefa Božana, Josepha Hillebrandta czy Antonína Koniása.
173
Np. SilesiusS.
163
164
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Bartholomeusa Christeliusa174 i Veita Scheffera175, ale także lokalnie powstające śpiewniki nyskiej oficyny Johanna Schubarta176, kłodzkiej – Johanna Dilatusa177, a także jezuickich drukarni w Opawie178 i Wrocławiu179, publikujących
m.in. śpiewniki dla działających na Śląsku sodalicji maryjnych.
To dla tych bractw publikowano także i innego rodzaju druki, instruujące ich
członków w zakresie zalecanego im do odmawiania oficjum. Wzorowało się ono
na schemacie potrydenckiej Liturgii Godzin dla kleru180; dostosowane jednak
było do specyfiki promowanego przez jezuitów modelu duchowości dla świeckich. Zachowane w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu tego typu
książeczki do nabożeństwa181 zawierają zwyczajowe formuły tzw. officium parvum,
obejmującego dość zróżnicowany repertuar pieśniowy i hymniczny. O uniwersalnym charakterze tych publikacji świadczy dość homogeniczny układ treści,
powielany w analogicznych drukach proweniencji niemieckiej, czeskiej, polskiej
i śląskiej182. Z inicjatywy jezuickich sodalicji drukowane były także streszczenia publicznie prezentowanych dramatyzowanych nauk katechizmowych183, ale
przede wszystkim synopsy sztuk teatralnych, wystawianych regularnie także przez
uczniów lokalnych gimnazjów.
Źródła te – tzw. periochai (περιοχαί) – są najbardziej charakterystycznymi
źródłami jezuickiego dramatu szkolnego. Stanowią je drukowane programy
spektakli, zawierające poza tytułem, datą i informacjami o okolicznościach wystawienia także streszczenie libretta. Umożliwiają one rekonstrukcję spektaklu,
zawierającego różne, stricte muzyczne elementy: chóry, interludia, tańce i opatrywane muzyką instrumentalną scenae mutae. Z historycznego obszaru Śląska
zachowało się co najmniej 500 streszczeń184 spektakli wystawianych w kolegiach
Kłodzka, Głogowa, Legnicy, Nysy, Opawy, Opola, Świdnicy, Wrocławia i Żagania. Jeszcze więcej informacji o tradycji teatru jezuickiego na Śląsku przynoszą
mniej licznie zachowane pełne zapisy tekstów tych przedstawień. Te utrwalone
w postaci rękopiśmiennej bądź drukowanej teksty librett, pochodzące z Kłodz-

ChristeliusA; ChristeliusM; ChristeliusZ.
SchefferD.
176
162513; SchubartD; 164006. Sigla druków kancjonałowych (wyjaśnione w aneksie 7.4.1) podajemy za katalogiem DKL.
177
DilatusM.
178
SchindlerH.
179
EttelD; PietasQ.
180
PropriumS; DirectoriumO.
181
Np. OfficiumS.
182
Np. ManualeS; MillerT. Por. LecBŚ.
183
Np. CatholischeV; ChristlicheL.
184
W szczególności w zasobach PL-WRu OSD, a także w klockach o sygnaturach Yu 50 i Yu 85
z d. Gabinetu Śląsko-Łużyckiego (PL-WRu GŚŁ). Periochai z Kłodzka odnajdziemy także w KATJ
2554 oraz CZ-Pn ORST (A 40, 52 A 19, 52 A 39, 52 B 44, 52 B 45, 52 C 8, 52 C 21).
174
175
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ka185, Świdnicy186 i Wrocławia187, zaopatrzone są w didaskalia, odnoszące się
m.in. do muzycznej warstwy spektaklu. Analiza porównawcza wskazanych źródeł jezuickiego dramatu pozwala niekiedy na odtworzenie muzycznych aspektów gatunku, nawet jeśli librettom nie towarzyszy już zapis nutowy.

1.3. Jezuici na Śląsku i ziemi kłodzkiej – rys historyczny
Zarysowany powyżej przedmiot studiów domaga się nakreślenia perspektywy
historycznej, stanowiącej kontekst dla zaistniałych na badanym terenie fenomenów
artystycznych. Ich treść i formę w znacznej mierze warunkowała pragmatyczna koncepcja sztuki, wiążąca swe przejawy ze ściśle określonymi celami oddziaływania.
Była ona nie tylko „orężem kontrreformacyjnej propagandy”188, ale przede wszystkim medium duszpasterskiej i kulturotwórczej misji zakonu. Pierwszym celem
Towarzystwa Jezusowego, wyraźnie ustalonym w bulli papieża Pawła III Regimini
militantis ecclesiae z 27 września 1540 roku, miała być „pomoc duszom”189; wszelkie inne formy aktywności winny pozostać podporządkowane temu właśnie celowi. Aby właściwie zrozumieć specyfikę jezuickiej tradycji artystycznej na terenie
dawnego Śląska, naszkicujmy najpierw okoliczności historyczne, z których wynikało i do których odnosiło się duszpasterstwo jezuitów, wspomagane środkami kultury artystycznej. Fakt, że ich kształt był zdeterminowany okolicznościami natury
społecznej, politycznej i religijnej, nie przeczy tezie, że same te aspekty stanowiły
obszar oddziaływania sztuki. Kultywowana tradycja artystyczna w sposób mniej
lub bardziej pośredni mogła więc oddziaływać na przebieg historii. Taki sprawczy
aspekt sztuki potwierdzałby przyjęte wobec niej w środowisku jezuickim założenia
teoretyczne: ich sztuka była tworzona właśnie po to, by być skuteczną. Zacznijmy tu
jednak od przedstawienia najważniejszych okoliczności historycznych, które towarzyszyły pojawieniu się jezuitów w poszczególnych ośrodkach dawnego Śląska; materiał ten uporządkujemy chronologicznie wedle dat fundacji kolejno zakładanych
na tym terenie kolegiów.
1.3.1. Początki jezuickiej misji na Śląsku

Duszpasterska działalność jezuitów na terenie Śląska była elementem szerzej
planowanej ekspansji zakonu do Europy Zaalpejskiej, przenikniętej wpływami reSą to trzy obszerne (liczące odpowiednio po 320, 285 i 213 stron) tomy z synopsami dramatów z lat 1683–1684, 1691–1693, 1697–1699 i 1714–1722, przechowywane obecnie w PL-WRu OR,
Akc. 1949/125, Akc. 1949/180 i Akc. 1949/238.
186
WWAP V 56–61.
187
Wersje rękopiśmienne w PL-WRu OR Akc. 1953/13 z 1703–1709, Akc. 1953/19 z 1717–
1722, a także druki pełnych librett spektakli z PL-WRu OSD i PL-WRu GŚŁ (Yu 85).
188
SchnitzlerT, s. 283.
189
KonstytucjeT [Formuły, 1], s. 29.
185
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formacji. Na długo przed zakończeniem obrad soboru trydenckiego Ignacy Loyo
la dostrzegał konieczność rekatolizacji elit intelektualnych tych państw, o czym
świadczą niektóre jego listy z roku 1555190. Zainteresowanie możliwością prowadzenia katolickiej misji na terenie Śląska wiązało się też z przybyciem do rzymskiego Collegium Germanicum pierwszych Ślązaków191. Ich obecność w Rzymie miała
zapoczątkować proces odnowy religijnej całego regionu, z katolickiej perspektywy
będącego w stanie opłakanym192. Intencje przeprowadzenia wewnętrznej reformy
katolicyzmu na Śląsku przejawiali w tym czasie niektórzy reprezentanci diecezji
wrocławskiej, m.in. biskup Balthasar von Promnitz193 i kanonik kapituły wrocławskiej, Friedrich Staphylus – założyciel biskupiego gimnazjum w Nysie, który
postulował zatrudnienie w nim jezuickich misjonarzy. Starania te, zbiegające się
w czasie z uruchomieniem jezuickich kolegiów w Pułtusku (1555), Pradze (1556)
i Braniewie (1567), nie przyniosły jednak na Śląsku szybkich rezultatów, pomimo
ponawianych próśb ze strony kolejnego biskupa wrocławskiego, Kaspara von Logau. Udało się to dopiero Martinowi Gerstmannowi, który konsekwentnie przyjął reformy trydenckie, przeniósł do Nysy diecezjalne seminarium i – pomimo
protestów części kapituły katedralnej i spodziewanego veto protestanckiej Rady
Miejskiej – w styczniu 1581 roku sprowadził do Wrocławia pierwszych jezuitów:
Stephana Corvinusa i Mattheusa Krablera.
Ich misja w tym mieście, dzięki doskonałemu przygotowaniu merytorycznemu,
szybko przyniosła spodziewane owoce. Jezuici głosili kazania w katedrze św. Jana
Chrzciciela i kościele Premonstratensów św. św. Jakuba i Wincentego, słuchali spowiedzi, przyglądali się też wrocławskim mieszczanom, m.in. pod względem
ich predyspozycji muzycznych194. Pozytywna opinia biskupa Gerstmanna pozwoliła na przedłużenie czasu trwania ich misji, przyniosła też zaproszenia do innych
wrocławskich kościołów oraz do Głogowa. Nie doprowadziła jednak do otwarcia
we Wrocławiu stałej rezydencji, z jednej strony z powodu braku środków finansowych, zapewniających stałą fundację, z drugiej zaś – ostrego oporu protestanckiej
Rady Miejskiej, która skutecznie torpedowała kolejne inicjatywy biskupa, nawet na
dworze cesarskim w Wiedniu. W coraz bardziej napiętej atmosferze lat 1582–1583
14 września 1555 roku Ignacy pisał do Franciszka Borgiasza: Y en esto pareze que Dios N. S. da
mucho succeso á los buenos deseos de la Compañia, acudiendo tantos buenos ingenios de Alemaña alta
y bassa, Austria, Bohemia, Moravia, Slesia y hasta Prusia, que es desda parte de Polonia, á la Compañia.
(MonumentaCS, T. IX, s. 610).
191
Byli to: Christoph Hermann z Nysy, Gaspar Lutvuitz z Rud Śląskich oraz Alcibiades Gothart
i Melchior Gertner z Wrocławia. Zob. JungnitzB; HoffmannVB, s. 215.
192
HoffmannVG, s. 213.
193
Aczkolwiek jego wkład w reformę jest bardzo różnie oceniany przez historyków. Por. SabischB.
194
Ciekawym tego świadectwem jest pisana w listopadzie 1581 roku relacja Mattheusa
Krablera (ARSI Germ. 159, fol. 103): quinquaginta enim annos iam duravit hic Lutheranismus.
Habent b uc c inatore s non in f imos [wyróżn. moje – T. J.], habent scholas florentes… Vix videas
civitatem haereticam, in qua tanta pax, tanta tranquillitas, tanta charitas, tanta animorum unio inter cives,
tanta modestia, politia etc. cerneretur, ut est Vratislaviae.
190
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odbyły się dwie wizytacje biskupie, zalecające m.in. zaostrzenie kursu wobec pro
testantyzmu195.
Kolejnych reform dokonał biskup Andreas Jerin, jako absolwent Collegium
Germanicum będący naturalnym zwolennikiem zakonu swoich rzymskich wychowawców. Podczas pontyfikatu odświeżył on skład osobowy wrocławskiej kapituły
(o innych Germaników), z zaangażowaniem wprowadzał potrydenckie reformy
i kilkakrotnie zabiegał u generała jezuitów o powiększenie śląskiej misji196. Pomimo
oferowanych przez siebie środków finansowych, umożliwiających utworzenie we
Wrocławiu kolegium, nie uzyskał jednak u generała Acquavivy oczekiwanej zgody
na fundację w żadnym z proponowanych miast (poza Wrocławiem rozważano jej
uruchomienie w Głogowie lub Nysie)197. Jezuici rozwijali jednak nowe formy aktywności duszpasterskiej, wiążące się zwyczajowo z wykonaniami muzycznymi:
w roku 1591 przeprowadzili pierwsze misje ludowe198, w roku 1593 wprowadzili nabożeństwo 40-godzinne199, a rok później zorganizowali także pierwszą pielgrzymkę
do Trzebnicy200. Jednak w wyniku narastającego w mieście konfliktu, przenoszącego
się także do diecezjalnego kapitularza, 15 września 1595 roku jezuicka misja została
odwołana.
1.3.2. Kłodzko

Znacznie skuteczniejsze okazały się starania o fundacje jezuickich kolegiów w sąsiadującej metropolii praskiej201, do której należało też Kłodzko202. Miasto to, cieszące się doskonałym strategicznie położeniem geograficznym, stało się na początku
Np. akta wizytacji z 18 sierpnia 1583 roku zalecają, by ubodzy studenci żebrzący po domach,
nie śpiewali żadnych pieśni (będących manifestacją przynależności konfesyjnej); podczas liturgii
mszalnej miał być z kolei używany mszał rzymski, nie wrocławski. Por. HoffmannJB, s. 158–159.
196
24 grudnia 1585 roku; 17 kwietnia 1586 roku; 15 listopada 1586 roku i 26 stycznia 1587 roku
(ARSI FG 1379, Busta N. 20/5, fol. 11r, 12v, 14r).
197
SchmidlH, T. I, s. 539–540.
198
SchmidlH, T. I, s. 637–638.
199
SchmidlH, T. II, s. 20.
200
SchmidlH, T. II, s. 46.
201
Po pierwszym kolegium w Pradze w roku 1566 ufundowano na Morawach kolegia w Ołomuńcu (1566), Brnie (1572), a w samych Czechach – w Českým Krumlovie (1584), Chomutovie (1591)
i Jindřichovie Hradcu (1594).
202
MillerH; SchmidlH, T. I, s. 524–525, 529–532; T. II, s. 14–16, 68–71, 120–121, 161–162, 188,
227–228, 254–255, 295–297, 334–339, 363–371, 407–410, 433–435, 463–464, 512–513, 533–535,
585, 627–628, 667, 697, 718; T. III, s. 20, 28, 61, 62, 76, 122–126, 313–315, 463–465, 510–526,
620–621, 646–647, 720–722, 739, 777–778, 790, 815, 818–819, 830, 862–865, 869, 871, 882–883,
905–906, 991–992, 1034–1035, 1037, 1054–1055, 1075, 1133, 1230; T. IV/1, s. 4, 52–59, 122–124,
194–195, 207, 235, 327, 332, 500, 538, 576, 595–596, 627, 647, 667–668, 719–720, 728, 748, 794;
T. IV/2, s. 70, 86, 106–107, 121, 156–157, 160, 168, 192, 231, 234–237, 293, 317, 360, 370, 411,
464, 507–508, 512, 540, 608, 623–624, 717–718, 722, 746, 800, 813, 846, 849, 877, 911–917, 929;
SchulteB, KruttgeB, DuhrG, T. I, s. 175–178; T. IV/1, s. 451–457; KroessG, T. I, s. 765–788; T. II,
195
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XVII wieku bastionem kierowanej na teren Śląska jezuickiej ofensywy rekatolizacyjnej203. Jednocześnie było ono ośrodkiem silnie związanym z Koroną Czeską, pośrednicząc w aktywny sposób w wymianie dóbr kultury pomiędzy Czechami a Śląskiem.
Począwszy od roku 1755 tworzyło zaś wraz ze Śląskiem nową jezuicką prowincję
zakonną. Zachowane dokumenty archiwalne i muzyczne dotyczące historii Kłodzka
skłaniają do przyjęcia hipotezy, że znaczenie tego miasta dla rozwoju tradycji artystycznej jezuickiego Śląska było absolutnie kluczowe. Ponieważ tak wiele fenomenów sztuki trafiało na teren Śląska z Czech właśnie za pośrednictwem Kłodzka,
można przyjąć, że znajomość kultury pielęgnowanej w tym górskim hrabstwie pozwoli na lepsze rozumienie śląskiej sztuki epoki potrydenckiej. Tak uzasadniana perspektywa metodologiczna, pozwalająca na wspólne rozpatrywanie jezuickiej kultury artystycznej Śląska i ziemi kłodzkiej, przyświecała ustalonym w niniejszej pracy
kryteriom geograficznym badanych zjawisk204.
Więzy łączące Kłodzko z Pragą istniały już w czasach arcybiskupa Arnošta z Pardubic, który w połowie XIV wieku sprowadził tu kanoników regularnych św. Augustyna i rozpoczął budowę trójnawowej bazyliki Wniebowzięcia NMP. Prawem patronatu nad kościołem dysponowali jednak działający w mieście od schyłku XII wieku
joannici; zachowali je nawet wtedy, gdy po wprowadzeniu reformacji budynek został przejęty przez ewangelików. O sprowadzenie jezuitów do Kłodzka zabiegał jeszcze w latach 50. XVI wieku pan zastawny hrabstwa, katolicki książę bawarski, Ernst
Wittelsbach205. Doprowadził do tego jednak dopiero ćwierć wieku później ostatni
prepozyt kanoników regularnych i proboszcz parafii Christoph Kirmesser, który
w 1593 roku przekazał całą parafię pod jezuicką administrację206. Dzięki sprawnie
prowadzonym w Rzymie zabiegom dyplomatycznym, Klemens VIII szybko zgodził
się na zmianę statusu własności kłodzkiej fary i 9 marca 1595 roku została ona oficjalnie przekazana jezuitom207. Dwa lata później – 20 września 1597 roku – uruchomili oni w Kłodzku kolegium, do którego niedługo potem przybyli pierwsi wrocławscy uczniowie.
Gdy w maju 1601 roku starostą hrabstwa został z polecenia cesarza komtur
opawski Heinrich Log von Logau, jezuici ośmielili się wyjść z ukrycia i po raz pierwszy z okazji uroczystości Bożego Ciała poprowadzić ulicami miasta procesję ze śpie-

s. 44–48, 295–299, 348–349; HoffmannEJ; Detloff K; PreisM; LinckeGK; FechtnerováR; HerzigE;
HerzigK; HerzigZ; SzczepaniakK.
203
Por. SchmidlH, T. I, s. 525.
204
Podobna perspektywa stosowana jest z powodzeniem w najnowszych studiach polskich historyków sztuki (por. Galewski–JezierskaS). Dodajmy tu, że ujęcie takie dość przypadkowo pokrywa
się z metodologią prac śląskoznawczych przedwojennych historyków niemieckich, którzy z pobudek
ideologicznych narzucali zjawiskom artystycznym na ziemi kłodzkiej a posteriori zasadniczo jej obcą
(przynajmniej do roku 1741) pruską tożsamość kulturalną.
205
KroessG, T. I, s. 765.
206
SchmidlH, T. II, s. 14–16.
207
Pierwszymi jezuitami w Kłodzku byli Johann Werner, Johann Vivarius i Andreas Neupauer.
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wem. Od roku 1603 organizowali tu też coniedzielną naukę katechizmu208, której
zwyczajowo towarzyszył śpiew pieśni w języku niemieckim. Pomimo pogróżek, publicznych szyderstw209, a nawet aktów przemocy ze strony protestanckiej większości
miasta210, jezuici wkrótce rozpoczęli budowę gmachu szkolnego. Poza gimnazjum
(liczącym w 1609 roku już setkę uczniów), w roku 1614 jezuici założyli konwikt
św. Alojzego Gonzagi, przeznaczony dla ubogiej młodzieży z pobliskiego Śląska211,
uruchomiony dzięki fundacji biskupa wrocławskiego Karola Habsburga. Ten wychowany przez jezuitów arcyksiążę był znanym mecenasem sztuki; na swoim dworze w Nysie zorganizował profesjonalny zespół muzyczny, w którym występował
m.in. Giovanni Valentini212. Rozwój obydwu instytucji zahamował w roku 1618 niepomyślny dla katolików dekret, wypędzający jezuitów z obszaru Korony Czeskiej.
Uciekający do Nysy kłodzcy jezuici pozostawili kościół i nowo zbudowane kolegium na pastwę żołnierzy, którzy zniszczyli niemal całe ich wyposażenie, m.in. paląc
organy, bibliotekę i profanując kryptę kościoła213.
Po zdobyciu Kłodzka w 1622 roku przez wojska cesarskie nowym starostą został Philipp Rudolph von Liechtenstein-Kastelkorn; przeprowadził on przy pomocy
dragonów Karla Hannibala von Dohna zdecydowaną rekatolizację hrabstwa, zwalniając m.in. całą protestancką administrację kościołów i szkół parafialnych214. Gdy
jezuici wrócili do Kłodzka, wznowili aktywność dydaktyczną i duszpasterską, zaangażowali się też w akcję rekatolizacyjną, np. przymusowe dla protestantów kazania i spowiedzi odbywające się w asyście żołnierzy215. Przerwane one zostały w roku
1632 przez kolejną falę wojny trzydziestoletniej i zarazy, która zdziesiątkowała pozostałych w Kłodzku jezuitów. Pomimo powtarzających się oblężeń szwedzkich, podczas których jezuicki personel kolegium malał do kilku zaledwie ojców, w roku 1640
uruchomiona tu została trzecia probacja zakonna216. W tych latach w kościele został
postawiony także nowy ołtarz217 i nowe organy, zbudowane przez Adama Tille z Żagania218. Kłodzcy jezuici wznowili też pracę duszpasterską w Bystrzycy Kłodzkiej219,
SchmidlH, T. II, s. 333.
W roku 1606 procesję Bożego Ciała protestanci obrzucili kamieniami, a jej uczestników – wyzwiskami. Op. cit., T. II, s. 433–435.
210
W październiku 1604 roku zabito wracającego z Santiago de Compostela pielgrzyma polskiego, Adama Markowskiego, który wraz ze swym towarzyszem przez pomyłkę wszedł do kłodzkiego
zboru i uklęknąwszy, zaczął odmawiać różaniec. Jego kompan, Albert Łaski, przeżył pobicie, dzięki
interwencji chirurga. Szczegółową relację o tym zdarzeniu, zakończonym pogrzebem odprawianym
in ritu Martyrum 23 listopada tego roku opisuje ARSI Austr. 133, fol. 91–94.
211
SchmidlH, T. II, s. 718.
212
Przybyszewska-JarmińskaS, s. 129.
213
SchmidlH, T. III, s. 124.
214
SchmidlH, T. III, s. 315.
215
SchmidlH, T. III, s. 991–992.
216
SchmidlH, T. IV/1, s. 647.
217
SchmidlH, T. IV/1, s. 667.
218
SchmidlH, T. IV/1, s. 748–749.
219
ARSI Boh. 96, k. 114.
208
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Fig. 1. Carlo Lurago: dziedziniec kolegium jezuickiego w Kłodzku
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Nowej Rudzie220 i Widnawie221 z tak wielkim zaangażowaniem, że mieszkający na
pobliskim Śląsku protestanci szybko przezwali całe hrabstwo mianem „gniazda papistów”222.
W 1654 roku zadecydowano o budowie nowego gmachu kolegium, którego projekt przygotował praski architekt Carlo Lurago. Poświęceniu kamienia węgielnego
towarzyszyły uroczystości kościelne z udziałem m.in. samego generała jezuitów
Goswina Nickela, wzbogacone muzyką trąbek i kotłów oraz wieczornym pokazem
fajerwerków223. Z powodu ograniczonych środków finansowych budowa kolegium
zakończyła się dopiero w 1689 roku. W tym samym czasie w centrum miasta postawiono także konwikt projektu włoskiego architekta Andrei Carovego224, mogący
pomieścić nawet 70 konwiktorów. Przeprowadzone później inwestycje architektoniczne i dekoratorskie w kościele, wiążące się z zatrudnieniem Christopha Tauscha
i Michaela Klahra Starszego225, były możliwe dzięki wpływom z fundacji, utrzymującej kolegium z dóbr ziemskich w Ścinawce Górnej oraz stawów rybnych i browaru
w Szalejowie. Dynamikę rozwoju duszpasterskiego placówki dobrze ilustruje statystyka rozdawanych co roku komunikantów, rosnąca systematycznie od 23.900
(w roku 1654) po 205.600 (w roku 1749), przy stopniowo zwiększającej się liczbie
personelu kolegium (odpowiednio 12–23 patres).
Bujny rozkwit kłodzkiego kolegium zahamowały aneksja pruska i kontrybucje
nałożone przez komendanta Heinricha Augusta de la Motte Fouqué. Włączone
do utworzonej w roku 1754 prowincji śląskiej Towarzystwa Jezusowego kolegium
kłodzkie nie osiągnęło już nigdy dawnej świetności, wracając – po dotkliwych dla
całego hrabstwa wojnach śląskich – do stanu liczbowego z połowy wieku XVII.
Podpisane 21 lipca 1773 roku brewe kasacyjne Klemensa XIV Dominus ac Redemptor wprowadzone zostało w życie na terenie hrabstwa kłodzkiego dopiero 21 lutego 1776 roku; wtedy też kościół parafialny został zsekularyzowany, a kolegium przeszło na własność pruskiego Królewskiego Instytutu Szkolnego. Konwikt natomiast
funkcjonował jeszcze – pod zarządem tejże agendy – do roku 1808, kiedy to definitywnie został rozwiązany. Po II wojnie światowej jezuici wrócili do kłodzkiej fary
i prowadzą obecnie w tym mieście pracę duszpasterską.
1.3.3. Nysa

Miejscem szczególnie istotnym dla rozwoju jezuickich placówek na terenie Śląska była Nysa226 – miasto, w którym od połowy XVI wieku rezydowali kolejni biskuARSI Boh. 96, k. 71.
ARSI Boh. 96, k. 453.
222
SchmidlH, T. IV/2, s. 718.
223
Kłodzko [11 kwietnia 1655]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 94v.
224
ARSI Boh. 98, k. 754.
225
BudzyńskiJ; GalewskiB, s. 166, 211–218.
226
ARSI Boh. 196; CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 171r–190r; CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 191r–
–196r; SchmidlH, T. I, s. 518; T. II, s. 586–587, 629, 668–669, 698, 718–719; T. III, s. 186, 308–313,
220
221
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pi wrocławscy, a od roku 1575 działało też diecezjalne seminarium. To właśnie jego
rektor, Friedrich Staphylus, jako pierwszy poprosił o sprowadzenie do miasta jezuitów. Pierwsi dwaj – Mattheus Krabler i Stephan Corvinus227 – trafili tu w roku 1585.
Intencją biskupa Andreasa Jerina było możliwie szybkie zorganizowanie w Nysie jezuickiego kolegium i gimnazjum oraz obsadzenie istniejącego seminarium personelem tego zakonu. Było to konieczne nie tylko ze względu na potrzebę rekatolizacji
samego miasta, od dawna „śpiewającego luterańską śpiewkę”228, ale i – w dalszej perspektywie – całego Śląska. Poza listami do Acquavivy, Jerin zabiegał o przychylność
dla swojej idei także u Michele Lauretano, rektora Collegium Germanicum, któremu
zwierzał się z pomysłu zorganizowania w Nysie konwiktu229. Jednak przez kolejne
ćwierć wieku te ambitne plany pozostawały tylko na papierze; ich realizacji podjął
się dopiero biskup Karol Habsburg. Sprowadził on ponownie w grudniu 1608 roku
dwóch jezuitów z Kłodzka; pomimo ostrego konfliktu z protestancką Radą Miejską
w 1610 roku otworzył w mieście stałą stację misyjną, uruchamiając jednocześnie
misję w Raciborzu230.
Po wybuchu powstania stanów czeskich biskup Karol Habsburg uciekł ze Śląska, ślubując wszakże, że jeśli Opatrzność pozwoli mu wrócić do Nysy, ufunduje
tam kolegium i jezuicki uniwersytet – studium universale231. W czasie emigracji
przebywał jakiś czas w Warszawie, a następnie w Innsbrucku, co zaowocowało
już po powrocie na Śląsk pewną reorganizacją jego zespołu muzycznego232. Kierując się przykładem działających w tych miastach kapel, sprowadził do swojego nyskiego zespołu kilku wybitnych muzyków włoskich, m.in. Antonia Cifrę
– kapelmistrza rzymskiego Collegium Germanicum. Okoliczność ta miała istotne
znaczenie dla późniejszego rozwoju nyskiej tradycji muzycznej, związanej za pośrednictwem kontaktów warszawskich i austriackich233 z nowoczesną stylistyką
barokowej seconda pratica. Już rok po powrocie do Nysy biskup wypełnił częściowo swoje śluby, fundując w tym mieście Collegium Carolinum234. Opiewająca na
kwotę 91.000 talarów reńskich w gotówce fundacja (kolejne 60.000 wniesiono
465–469, 498–510, 563, 589–596, 690, 736, 739, 774–775, 777–780, 791–793, 816–818, 830, 913–914,
942, 953–954, 960, 997, 1035–1036, 1039–1040, 1056, 1058, 1069–1070, 1081, 1117, 1120–1121, 1139–
1140, 1229–1235; T. IV/1, s. 4–5, 47–52, 81, 114–115, 194, 206–207, 222, 302–304, 343–344, 374–375,
455, 494, 514, 538, 596–597, 646, 789–792; T. IV/2, s. 107, 192, 246, 275, 306–307, 341, 507–508, 518–
519, 532, 540, 558–560, 610–612, 621–623, 627–628, 639–542, 674, 737–739, 748, 756, 813, 850, 853,
858, 929, 933–934; DuhrG, T. I, s. 171–174; T. II/1, s. 347–361; KroessG, T. I, s. 760–764, 788–791; T. II,
s. 300–308, 347–350; FechtnerováR, s. 441–457; ChrząsiczF; HoffmannNJ; HarendzaN; LecJN.
227
SchmidlH, T. I, s. 518.
228
SchmidlH, T. II, s. 310.
229
ARSI FG XVIII, 1477 [Busta N. 106]/5.
230
CZ-Pn ORST XXIII C 105/1, fol. 193v.
231
HoffmannVB, s. 109–110.
232
Przybyszewska-JarmińskaS, s. 129.
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FederhofferG.
234
Nysa [4 listopada 1622 roku]: SchmidlH, T. III, s. 467.
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jako oprocentowaną sumę kapitałową) umożliwiła uruchomienie już w roku następnym gimnazjum dla 60 uczniów, a także wyższego kursu filozofii i teologii,
które miały być zalążkiem przyszłego uniwersytetu. Jezuici otrzymali nadto od
biskupa kościół i klasztor po bożogrobcach235 i 14 sąsiadujących domów wokół
placu Solnego, na których terenie zbudowano później nowy gmach kolegium. Po
uruchomieniu placówki biskup Karol Habsburg został mianowany wicekrólem
Portugalii, wkrótce jednak zmarł, zapisując wcześniej w testamencie swoje serce
jezuickiemu kolegium w Nysie236.
Równie przychylnym dla nyskich jezuitów włodarzem diecezji okazał się biskup
Karol Ferdynand Waza, osadzony na tym stanowisku z podobnego co Karol Habsburg
klucza politycznego. W imieniu niepełnoletniego jeszcze hierarchy realne administrowanie diecezją przypadło w udziale czterem wrocławskim kanonikom237, którzy wspierali jezuickie duszpasterstwo w pobliskich Albrechticach, Andělskiej Horze i Grodkowie238, a później także w Dzierżoniowie, Świdnicy i Ziębicach239. Powiększający się
dynamicznie personel kolegium angażowany był jednak przede wszystkim do pracy
na terenie samej Nysy; tylko w gimnazjum uczyło się w roku 1627 już 600 uczniów240.
W roku 1630 uruchomiony został ponadto konwikt św. Anny, ufundowany kwotą
7.166 guldenów przez Annę Gebauer z d. Molhardt. Dynamiczny rozwój nyskiej placówki jezuickiej zahamowała wojna trzydziestoletnia, podczas której kościół, klasztor
i konwikt były kilkukrotnie niszczone przez plądrujących je żołnierzy, pożary241 i zarazy242. Personel kolegium kurczył się szczególnie podczas oblężeń szwedzkich, w czasie
których większość nyskich jezuitów była wysyłana do Czech i Polski.
Bliskie związki łączące kolegium w Nysie z Rzeczpospolitą nabrały dynamiki pod koniec wojny, kiedy to po śmierci króla Władysława IV Wazy zastawione
dla niego przez cesarza Ferdynanda III Księstwo Opolsko-Raciborskie243 przeszło
jako lenno dla jego przyrodniego brata, Karola Ferdynanda. Ten ostatni, sporządzając swój testament, zapisał warunkowo244 nyskiemu kolegium cały swój maARSI Boh. 196, fol. 243r–v.
SchmidlH, T. III, s. 507.
237
Byli to: Friedrich Breuner, Christoph von Strachwitz, Johann Balthasar Liesch von Hornau
i Peter Gebauer. Por. SchmidlH, T. III, s. 509.
238
SchmidlH, T. III, s. 774, 793.
239
SchmidlH, T. III, s. 1085.
240
SchmidlH, T. III, s. 830; w tym samym roku w nyskim kolegium odnotowanych było 18 jezuitów.
241
Np. 24 września 1632 roku kościół i kolegium splądrowane zostały przez wojska saskie Johanna Georga Arnheima, skradziono m.in. unikatową mapę nieba Tychona Brache, cenne druki i rękopisy z biblioteki oraz obrazy (CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 175r).
242
Podczas zarazy w roku 1633 zginęło 5000 mieszkańców miasta, w tym ośmiu jezuitów, którzy
ofiarnie nieśli pomoc chorym (CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 175v).
243
Księstwo Opolsko-Raciborskie stało się własnością zastawną polskiej linii Wazów, przyznaną
jej w zamian za dawne długi Habsburgów zaciągnięte z tytułu posagów arcyksiężniczek austriackich,
które wychodziły za polskich królów z tej dynastii.
244
ARSI Boh. 196, fol. 248r–v. Testament spisany w Warszawie, 10 kwietnia 1652 roku, uzależniał adresata fundacji od miejsca śmierci biskupa. Por. także odpis w: CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 183r–188c.
235
236
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jątek (315.301 florenów reńskich), przeznaczony na budowę nowego gmachu
kościoła, kolegium i konwiktu. Kwota ta ostatecznie została przyznana po śmierci Karola Ferdynanda kilku różnym instytucjom kościelnym w Polsce245, jednak
dzięki pośrednictwu bywałego u nyskich jezuitów króla Jana Kazimierza kolegium
w Nysie otrzymało kwotę 240.000 guldenów reńskich, które zabezpieczyły przyszłość finansową tej placówki246. Już w roku 1656 ruszyła budowa nowego gmachu konwiktu św. Anny, zdatnego pomieścić nawet 80 uczniów. Z kolei w latach
1669–1673 i 1674–1689 zbudowano według projektu Andrei de Quadro kolegium, natomiast od 1688 do 1692 roku – nowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP.
Szybko rozwijająca się Nysa nie bez przyczyny już na przełomie XVII i XVIII wieku została nazwana „śląskim Rzymem”.
Architektonicznej restauracji miasta towarzyszyła oczywiście intensywna praca
duszpasterska, której dynamikę pozwalają śledzić szczegółowo odnotowywane dane
statystyczne247. Bardzo prężnie działało tu także jezuickie gimnazjum, szczególnie po
wybudowaniu jego nowego gmachu w latach 1722–1725, kiedy to liczba uczniów przekroczyła 780248. Aktywność ośrodka osłabła wraz z aneksją Śląska przez Prusy: od roku
1742 w nyskim kolegium stacjonował regiment wojsk najeźdźcy, który pustoszył jego
kasę wysokimi kontrybucjami. Pewne ożywienie przyniósł rok 1755, kiedy to w nowo
utworzonej prowincji śląskiej zakonu w Nysie założono dom trzeciej probacji, wkrótce jednak przeniesiono go do Głogowa249. Ostatnie 20 lat funkcjonowania placówki do
ogłoszenia kasaty upłynęły we względnym spokoju. Nyscy jezuici działali jednak także
w paru pobliskich miastach, takich jak Głubczyce250 i Bodzanów251 – należący od 1622
roku do nyskiego kolegium rozległy majątek wiejski, który służył uczniom Carolinum
do coniedzielnych rekreacji; w niespokojnych latach wojen śląskich stanowił dla nich
także bezpieczne miejsce schronienia.
Najdłużej jezuici prowadzili działalność w leżącym na drodze z Nysy do Opawy
miasteczku Albrechtice252. Było ono pierwotnie własnością protestanckiego magnata Johanna Christopha von Wallenstein, który z powodu zaangażowania w wojnę
trzydziestoletnią przeciw cesarzowi stracił je w roku 1623 na rzecz nyskich jezuitów253. Działający tam odtąd zakonnicy zorganizowali w Albrechticach regularną
stację misyjną, w roku 1650 przekształconą w rezydencję, podporządkowaną kolegium w Nysie. Rekoncyliowany w tym samym roku kościół parafialny pw. NaARSI FG XVIII 1477 [Busta N. 106]/5. Dokument ten zinterpretował ostatnio GalewskiU.
KroessG, T. III, s. 370–371.
247
W roku 1660 w kolegium działało 26 jezuitów, rozdano wówczas 28.000 komunikantów
(ARSI Boh. 97 II, k. 814); w roku 1730 personel kolegium osiągnął liczbę 42 osób, wierni przyjęli
114.000 komunikantów (ARSI Boh. 147, k. 167).
248
ARSI Boh. 140, k. 3.
249
ARSI Boh. 203, fol. 66r.
250
ARSI Boh. 133, k. 131.
251
ARSI Boh. 114, k. 233.
252
SchmidlH, T. IV/1, s. 324–325; T. IV/2, s. 275, 341, 558–559, 621, 674–675.
253
SchmidlH, T. III, s. 590.
245
246
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wiedzenia NMP254 powierzony został także jezuickim misjonarzom z Nysy. Rektor
nyskiego kolegium ofiarował wówczas Albrechticom także łaskami słynącą statuę
NMP z Foya, która szybko stała się celem pielgrzymek prowadzonych z pobliskich
miejscowości255. W roku 1745 Albrechtice zostały przekazane jezuickiemu kolegium
w Opawie. Po pożarze w roku następnym postawiono tam (w latach 1747–1756)
nowy kościół wedle projektu Georga Friedricha Gansa.
1.3.4. Głogów

Początki obecności jezuitów w Głogowie256 datowane są na lata 1582–1584,
kiedy to działający we Wrocławiu Mattheus Krabler i Stephan Corvinus kilkukrotnie odwiedzali to miasto257, posługując działającemu tam bractwu NMP258. Już
w roku 1580 biskup Gerstmann rozważał założenie tu jezuickiego kolegium. Gdy
czternaście lat później jego następca, Andreas Jerin, zaproponował, aby jezuitom
przekazać pobernardyński kościół i klasztor, spotkał się nawet z aprobatą Klemensa VIII dla tej idei, do aktu fundacji jednak nie doszło. Dopiero w 1625 roku
z inicjatywy hrabiego Georga von Oppersdorff uruchomiona została w Głogowie
jezuicka stacja misyjna259. Przybyli wtedy z Nysy Christoph Weller i Friedrich
Gittler korzystali z gościnności miejscowych dominikanów i głosili kazania w ich
kościele.
Już dwa lata później, na mocy cesarskiego dekretu przekazano jezuitom pięć
wsi barona Johanna von Schönaich-Carolath, subsydiujących zamknięte w 1628
roku protestanckie gimnazjum akademickie w Bytomiu Odrzańskim. W oparciu
o ten kapitał, wart 54.444 talarów reńskich260, uruchomione zostało jezuickie kolegium w Głogowie – drugim wówczas po Wrocławiu mieście Dolnego Śląska.
W tym samym roku 1627 działalność rozpoczęło jezuickie gimnazjum; naukę
pobierało tu później przeszło 200 uczniów rocznie261. W roku 1628, w związku
z narastającym konfliktem z dominikanami, jezuitom przekazano kościół parafialny św. Mikołaja262. Prowadzone przez Hannibala von Dohna dragonady, przymuSchmidlH, T. IV, s. 674; KroessG, T. II/2, s. 876.
ARSI Boh. 96, k. 580–581.
256
CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 88r–91v; MillerG; SchmidlH, T. I, s. 476; T. II, s. 667–668;
T. III, s. 595–602, 706–707, 774, 843–851, 875, 910–913, 923–925, 938–941, 950–951, 955, 997–
999, 1002–1003, 1035, 1037–1038, 1040–1041, 1086–1087, 1225–1226; T. IV/1, s. 109, 163–169,
203–204, 325, 327, 386–387, 408, 479, 513, 644, 711; T. IV/2, s. 30, 77, 80, 191, 677, 725–729, 736–
737, 826, 878–880; DuhrG, T. II/1, s. 361–362; BlaschkeG, s. 302–308, 409–412; KroessG, T. II,
s. 309–314, 347; PatzakG; HoffmannG; KretschmerG; FechtnerováR, s. 473–486; LecJZ; LecPG.
257
SchmidlH, T. I, s. 475.
258
KroessG, T. I, s. 762–763.
259
CZ-Pn ORST XXIII C 105/1, fol. 246r.
260
SchmidlH, T. III, s. 601–602.
261
ARSI Boh. 118, k. 83.
262
SchmidlH, T. III, s. 848–849.
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szające protestanckich mieszczan do kwaterowania jego żołnierzy263, eskalowały
antagonizmy konfesyjne. Prześladowania religijne dotknęły także społeczności
sąsiednich miast: Góry, Kożuchowa, Polkowic, Szprotawy i Zielonej Góry264.
Pomimo prób dystansowania się od prowadzonej środkami militarnymi akcji re
katolizacyjnej265, jezuici brali w niej jednak czynny udział. Coraz częściej byli też
zastraszani przez protestantów, szczególnie podczas oblężeń miasta przez powracające wojska szwedzkie i saskie.
W niespokojnych czasach wojny jezuicką misję wspierali jednak: kanonik
głogowskiej kolegiaty Kaspar Gebauer, biskup Karol Ferdynand Waza, który
potwierdził definitywnie ich iux cathedrae w kościele parafialnym (kończąc tym
samym narosły od pewnego czasu konflikt z dominikanami) i sam hrabia Georg
von Oppersdorff, który rekatolizacyjnym ustawodawstwem ułatwiał katolickim
misjonarzom pracę duszpasterską266. W roku 1638 jezuici otrzymali nadto od komendanta twierdzy legnickiej, Leona Cropello de Medicis, procenty z jego dóbr
w niedalekim Przemkowie (wartych 14.000 guldenów267), zapewniające regularne
wpływy finansowe na rzecz kolegium. Głogów został przy okazji zrekatolizowany,
a kościół rekoncyliowany, choć rok później kolejna ofensywa wojsk szwedzkich
Philippa Mansfelda ponownie odwróciła bieg historii. Siejące grozę wśród katolików wojska Lennarta Torstensona definitywnie wypędziły w maju 1642 roku jezuitów z miasta; wrócili oni z Polski do Głogowa dopiero po zakończeniu działań
wojennych w roku 1649268.
Począwszy od roku następnego, głogowscy jezuici usiłowali egzekwować wpływy
z dóbr von Schönaich-Carolatha; jednak z uwagi na protesty Rady Miejskiej, która
miała zastrzeżenia do prawomocności tej fundacji, otrzymali jedynie 50.000 guldenów w dobrach ziemskich269. Dzięki tym środkom w 1653 roku odkupili od miasta
kaplicę pw. Bożego Ciała, odnowili ją i przeznaczyli na potrzeby religijne katolików.
W 1654 roku rozpoczęli też, trwającą kolejnych osiem lat, budowę nowego kolegium oraz gimnazjum. W czasie potopu szwedzkiego mieli okazję odwdzięczyć się
swym polskim współbraciom, udzielając kilku z nich schronienia270. W roku 1662
uruchomili także wstrzymywaną przez wiele lat budowę konwiktu św. Leopolda,
Od konieczności utrzymywania dragonów von Dohna zwalniało jedynie zaświadczenie o odbytej u jezuity spowiedzi. Wymagane było przedstawienie kartki o następującej treści: N.N. fecit confessionem fidei suae. Pater …, Jesuita. SchmidlH, T. III, s. 911–913.
264
ARSI Boh. 95, k. 506.
265
DuhrG, T. II, s. 362. Warto tu przypomnieć, że jezuici bardzo niechętnie uczestniczyli w tym
procederze, wiedząc, że prowadzi on tylko do znienawidzenia katolicyzmu. Ze świadectw współczesnych wynika także, że praca jezuitów w gimnazjum wzbudzała szacunek części protestanckiego
mieszczaństwa Głogowa.
266
SchmidlH, T. IV, s. 387; HoffmannO, s. 47–51.
267
ARSI Boh. 95, k. 507–508.
268
DuhrG, T. II/2, s. 350.
269
SchmidlH, T. IV/2, s. 725–728.
270
CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 101r.
263

www.sublupa.pl

Fig. 3. Giulio Simonetti: południowe skrzydło kolegium i kościół Bożego Ciała w Głogowie

1.3. Jezuici na Śląsku i ziemi kłodzkiej – rys historyczny

www.sublupa.pl

39

40

1. TRADITIO

którego fundację ustanowił jeszcze w 1629 roku Georg von Oppersdorff271. Po wykupieniu terenu z ruinami dawnego zamku książąt głogowskich w roku 1696 rozpoczęto budowę nowego kościoła, kolegium i konwiktu wedle projektu Giulia Simonettiego272. Po ukończeniu budowy (1710) przez kolejne dwadzieścia lat kościół
systematycznie zdobiono i wyposażano, uległ on jednak kilkukrotnie zniszczeniu
w czasach wojen śląskich.
Na przestrzeni lat 1700–1740 liczba personelu głogowskiego kolegium utrzymywała się na poziomie 24–28 zakonników; wzrastająca w tym czasie ilość rozdawanych rocznie komunikantów273 świadczy o systematycznym rozwoju prowadzonego
w mieście duszpasterstwa. Na progu aneksji pruskiej Śląska działające w Głogowie
kolegium było centralną instytucją kulturalną i dydaktyczną miasta, skupiało większość jego elit i miało decydujący wpływ na ich identyfikację kulturową i przynależność konfesyjną274. Załamanie się dobrze prosperującej instytucji przyniosło dopiero splądrowanie w marcu 1741 roku kościoła i kolegium przez wojska pruskie,
które spowodowało straty szacowane na 26.000 guldenów (nie licząc dodatkowo
nałożonych kontrybucji). Sytuację finansową dodatkowo skomplikowało wytoczenie procesu przez kolejnego hrabiego von Schönaich-Carolath, podważającego
prawomocność fundacji kolegium275. O wstrzymaniu negatywnego dla głogowskich
jezuitów rozstrzygnięcia procesu zadecydowała interwencja ówczesnego rektora kolegium Karla Regenta u samego Fryderyka II Wielkiego276. Na cześć goszczonego
przez jezuitów króla pruskiego rektor Regent wystawił wtedy kilka panegirycznych
spektakli muzyczno-teatralnych, chwalących łaskawość nowego władcy Śląska.
Nadzieje płynące z uprawianej środkami artystycznymi polityki definitywnie rozwiały wydarzenia III wojny śląskiej, które doprowadziły głogowski kościół
Bożego Ciała do całkowitego niemal zniszczenia, zaś miejscowe kolegium przekształciły w lazaret dla pruskiego wojska. Utworzony w Głogowie dom trzeciej probacji zakonnej dla śląskiej prowincji Towarzystwa Jezusowego nie miał więc możliwości spokojnego funkcjonowania w mieście. Przeniesiono go zresztą wkrótce do
pobliskiego Miłakowa277 – jednej z czterech wsi dóbr rodu von Schönaich-Carolath,
stanowiących kapitał głogowskiego kolegium. Rok 1764 przyniósł też definitywny wyrok sądowy w sprawie fundacji kolegium278, nakazujący jezuitom zwrot tych
KroessG, T. II/2, s. 714, T. III, s. 220–221, SchmidlH, T. III, s. 955. W swoim testamencie
Georg von Oppersdorff zapisał na rzecz kolegium w Głogowie – w przypadku śmierci bez potomka
męskiego – cały zamek w Głogówku, którego wartość szacowano na 200.000 guldenów; po objęciu
księstwa przez jego syna Franza Eusebiusa, ten zapis nie doczekał się jednak swej realizacji. Por. Hoff
mannO, s. 35.
272
ARSI Boh. 117, k. 58; DuhrG, T. IV/1, s. 441.
273
Od 35.000 do 55.800 w roku 1739 (ARSI Boh. 158, k. 145).
274
HoffmannG, s. 22.
275
HoffmannCG; ARSI Boh. 203, fol. 144r–148r.
276
HoffmannCR, s. 131.
277
ARSI Boh. 203, fol. 30r.
278
ARSI FG 634, B 1.
271

www.sublupa.pl

1.3. Jezuici na Śląsku i ziemi kłodzkiej – rys historyczny

41

wsi. Dodatkowe kontrybucje na rzecz hrabiów von Schönaich-Carolath sprawiły, że
w ostatnich latach działania jezuitów ograniczone były do absolutnego minimum279.
1.3.5. Żagań i Otyń

Podobnie burzliwe okoliczności towarzyszyły uruchomieniu jezuickiego kolegium w Żaganiu280. Na początku wieku XVII miasto to było w całości protestanckie,
nie licząc działających w ograniczonym zakresie augustianów. W roku 1628 Księstwo Żagańskie otrzymał od cesarza Ferdynanda II w lenno Albrecht von Wallenstein. W tym samym roku ten wykształcony w ołomunieckim kolegium szlachcic
sprowadził do Żagania pierwszych jezuitów, którzy szybko uruchomili tu rezydencję i gimnazjum281. Jego ambicją było jednak utworzenie w mieście kolegium,
wielkością porównywalnego z działającym od paru lat kolegium w Jiczynie. W przekazanym jezuitom kościele pofranciszkańskim św. św. Piotra i Pawła282 rozpoczęli
oni pracę duszpasterską, pobierając od miasta – zgodnie z dekretem Wallensteina
– dotychczasowe pensje predykantów i funkcjonujące do tej pory fundacje ołtarzowe. Wywołało to wściekłość protestantów, którzy posunęli się nawet do zabójstwa
jednego z jezuitów283. Mimo to 29 stycznia 1631 roku uruchomione zostało w Żaganiu kolegium, dzięki opiewającej na kwotę 50.000 guldenów fundacji Albrechta
Wallensteina, dochodom z pobliskich dóbr w Bożnowie, Chrobrowie i Starej Koperni, a także ofiarowanego im przez Johannesa Christopha von Bucheim domu
w pobliżu kościoła284.
Jednak na przestrzeni następnych dwudziestu lat Księstwo Żagańskie było
sceną kolejnych wydarzeń wojny trzydziestoletniej, w czasie której jezuici kilkukrotnie uciekali i powracali do miasta. Po skrytobójczej śmierci podejrzanego
o zdradę Wallensteina cesarz powierzył księstwo prezydentowi kamery śląskiej,
hrabiemu Christophowi von Schellendorf. Doprowadził on do definitywnego
przekazania jezuitom kościoła św. św. Piotra i Pawła, do którego pretensje zgłaszali wydziedziczeni z praw patronackich franciszkanie. Dużo lepsze stosunki łączyły jezuitów z miejscowym konwentem augustianów, którzy kilkukrotnie udzielali
im schronienia i wspierali ich w ucieczkach z często obleganego miasta285. ObyW zachowanych z lat 1766–1769 katalogach Litterae annuae (ARSI Boh. 203) w Głogowie
odnotowanych jest zaledwie sześciu jezuitów.
280
ARSI Austr. 225 I–II, fol. 42r, ARSI Boh. 199, fol. 34r–76v; CZ-Pn ORST XXIII D 167;
SchmidlH, T. III, s. 842, 925–929, 1020, 1057–1058, 1107, 1168, 1225, 1235; T. IV/1, s. 95–96,
109–111, 164, 385–386, 480–481, 513–514, 557, 601–603, 645, 701–703, 786; T. IV/2, s. 79–80,
191–192, 677, 805–813; DuhrG, T. II/1, s. 366–367; T. III, s. 228–231; KroessG, T. II/1, s. 318–322,
346–347; HoffmannSJ; HoffmannSD; FechtnerováR, s. 487–499; LecJŻ.
281
SchmidlH, T. III, s. 1020.
282
Żagań [2 lutego 1629 roku]: ARSI Austr. 226, fol. 232r–233r.
283
KroessG, T. II/1, s. 320.
284
SchmidlH, T. III, s. 1107.
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ARSI Boh. 96, k. 332; SchmidlH, T. IV/1, s. 386.
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dwa zakony współpracowały ze sobą także po objęciu tronu cesarskiego przez
Ferdynanda III, gdy przeprowadzał on kolejną fazę rekatolizacji księstwa. Rozpoczęte w czerwcu 1639 roku oblężenie Żagania przez wojska szwedzkie zmusiło jezuitów do ucieczki za polską granicę (do Święciechowej), gdzie prowadzili
działalność duszpasterską, pozyskując przy okazji dla żagańskiego kolegium majątki po dwóch tamtejszych wdowach286. W kwietniu 1644 roku na krótko wrócili
do Żagania, zdobytego przez regiment cesarski287, rok później jednak musieli ponownie ewakuować się do Polski.
Sytuacja ustabilizowała się dopiero w 1652 roku, kiedy to jezuici wrócili do Księstwa Żagańskiego, rządzonego przez księcia Wenzela Eusebiusa von Lobkowitz.
Zaakceptował on potwierdzone przez cesarza przynależne jezuitom akty własności ziemi i kościoła288, jednak z uwagi na skalę zniszczeń wojennych dobra te nie
przynosiły zysków. Pomocą okazał się testament hrabiego Johanna Ernesta von
Sprinzenstein i jego żony Eleonory von Harrach. Byli oni właścicielami rozległych
dóbr ziemskich w okolicy Otynia, które zapisali jeszcze w 1641 roku działającym
na Śląsku jezuitom. Egzekucja tego testamentu z powodu wojny została czasowo
wstrzymana, ale w roku 1658 zasiliła już ruszającą pełną parą budowę konwiktu,
kolegium i kościoła w Głogowie289. Pierwszym wskazanym przez fundatorów celem
ich donacji miało być zorganizowanie nauki dla dobrze rokujących 24 chłopców
z ubogich rodzin. To na ich utrzymanie przeznaczone miały być procenty z części
powierzonych jezuitom 15.000 guldenów; fundacja ta powiększyła kapitał uruchomionego w roku 1658 konwiktu św. Józefa w Żaganiu290. Dzięki wpływom z Otynia
możliwe było także postawienie nowego budynku kolegium, jak również gruntowna
modernizacja pominoryckiego kościoła291.
Pod koniec roku 1667 Lobkowitz zadekretował definitywną rekatolizację całego księstwa, zabraniając swoim poddanym praktykowania konfesji innej niż katolicka, wypędzając protestanckich predykantów i nauczycieli, wymuszając konwersję urzędników miejskich oraz zmuszając wszystkich niepodporządkowujących
się temu prawu – zgodnie z zasadą cuius regio eius religio – do opuszczenia obszaru
księstwa292. Od marca 1668 roku na terenie księstwa działała komisja redukcyjna.
Komisja ta w przeciągu 18 dni zamknęła 36 zborów w okolicy, wzbudzając strach,
żałobę i gorycz środowisk ewangelickich tym większą, że wcześniej ten sam książę zapewniał im swobodę praktykowania swej konfesji. Surowe dla protestanów
prawo podtrzymywał kolejny książę żagański, Ferdinand August von Lobkowitz,
zmuszając ich do coraz większej pomysłowości w sposobach omijania oficjalnie
SchmidlH, T. IV/1, s. 702.
SchmidlH, T. IV/2, s. 79–80.
288
Żagań [6 listopada 1652 roku]: ARSI Austr. 226, fol. 232r–233r.
289
ARSI Boh. 97 I, k. 391–392.
290
ARSI Boh. 199, fol. 34r–35v.
291
KroessG, T. III, s. 373; GalewskiB, s. 229–231.
292
KroessG, T. III, s. 606–609.
286
287
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Fig. 4. Antonio della Porta: fasada kolegium jezuickiego w Żaganiu
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stanowionego prawa293. Dopiero ugoda w Altranstädt (1706) przyniosła społeczności ewangelickiej księstwa (całkiem jeszcze licznej) nieco więcej swobód religijnych294. Jedynym odtąd dopuszczalnym sposobem rekatolizacji została praca
duszpasterska.
Celowali w niej oczywiście jezuici, którzy od roku 1672 opiekowali się kilkoma działającymi w Żaganiu sodalicjami, rozwijali aktywność lokalnego konwiktu św. Józefa i prowadzili niewielkie, ale pełne 6-klasowe gimnazjum (liczące
ok. 60–80 uczniów), które corocznie wystawiało spektakle teatralne. W czasie
pierwszych dwóch wojen śląskich dynamika rozwoju żagańskiego kolegium nieznacznie osłabła. Po ustanowieniu w roku 1754 prowincji śląskiej miasto ponownie zyskało na znaczeniu dzięki uruchomieniu nowicjatu dla całej nowej
prowincji, co wymagało zaangażowania dodatkowych wychowawców. Żywotność żagańskiego kolegium, udokumentowana niemal po rok 1776, wynikała
z zabezpieczenia finansowego w doskonale funkcjonujących dobrach otyńskich, w których w połowie lat 60. XVIII wieku rozbudowano istniejącą tu od
1662 roku przędzalnię bawełny i jedwabiu oraz fabrykę sukna. Po kasacie jezuitów całe księstwo zostało sprzedane w roku 1787 księciu kurlandzko-żagańskiemu, Peterowi von Biron.
Szkicując dzieje jezuickiego kolegium w Żaganiu, nie sposób ich oddzielić od
historii rezydencji w Otyniu295. Zapewniała ona przez długie lata spokojne pod
względem finansowym funkcjonowanie tej placówki, przez pewien czas bezpośrednio podporządkowanej żagańskiemu kolegium296. Te rozległe dobra, obejmujące Otyń wraz z 15 sąsiadującymi wsiami297, zapisał jezuitom – wraz z miejscowym zamkiem – w swym testamencie Johann Ernest von Sprinzenstein. Przeszły
one na własność zakonu dopiero w roku 1649, sześć lat po śmierci jego żony,
Eleonory von Harrach i były największymi posiadłościami ziemskimi jezuitów
na całym Dolnym Śląsku298. W tym samym roku na prośbę prowincjała Martina
Stredoniusa sprowadzeni zostali do Otynia ojcowie Julius de la Coulture i Georg
Spinke, którzy rozpoczęli administrowanie tymi dobrami. Sfinansowano z nich
m.in. remont i przebudowę otyńskiego zamku, budowę kolegium i kościoła w ŻaW Przewozie, aby móc uczestniczyć w swoich nabożeństwach, ewangelicy regularnie przekraczali granicę z Łużycami, organizując także transport dla wszystkich chorych.
294
W roku 1709 protestanci w Żaganiu za murami miasta mogli zbudować sobie drewniany kościół (ARSI Boh. 121, k. 199), zawierać własne małżeństwa, nauczać młodzież i piastować stanowiska
publiczne.
295
CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 153r–156v; FG XVIII 1373/16, 7, fol. 24r–v; SchmidlH,
T. IV/2, s. 521–522, 676–677, 721, 839–840, 877, 917; DuhrG, T. III, s. 231, 235–236; KroessG,
T. II/2, s. 878–880; HoffmannDW; LecNO.
296
Jednak rezydencja w Otyniu najpierw podlegała bezpośrednio czeskiemu prowincjałowi jezuitów, zaś od roku 1701 – kolegium w Legnicy.
297
Nowe Miasteczko, Borów Polski, Bulin, Bukowica, Zakęcie, Gołaszyn, folwark w okolicy Proszówka, Bobrowniki, Konradowo, Ługi, Karczyn, Klenica, Niedoradz, Sadczyn i Sucha.
298
W roku 1774 dawały one rocznie 9000 talarów przychodu. Por. HoffmannCR, s. 8.
293
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ganiu, utrzymanie dwóch fakultetów uniwersytetu we Wrocławiu, a od 1688 roku
także budowę nowego kolegium w Legnicy299.
W samym Otyniu w 1654 roku rozpoczęto remont i adaptację zamku na potrzeby rezydencji zakonnej300; rozbudowę kontynuowano w latach 1671–1681.
Równocześnie z pracami budowlanymi otyńscy jezuici angażowali się w aktywność duszpasterską. Wiązały się one m.in. z popularyzacją kultu lokalnie czczonej
XV-wiecznej figurki Matki Bożej Klenickiej. Działający tu jezuici podjęli starania
w Rzymie o uznanie jej za cudowną, przenieśli ją z Klenicy do Otynia, szerząc kult
maryjny wśród konwertujących na katolicyzm mieszkańców okolicznych miejscowości. Od roku 1676 prowadzili w Otyniu także 6-klasowe gimnazjum301. W tym
samym też roku, z inicjatywy nowego włodarza księstwa, Ferdinanda Augusta von
Lobkowitz, miasto dotknęła kolejna fala rekatolizacji. Wszyscy mieszkańcy, którzy nie chcieli dobrowolnie przejść na katolicyzm, zostali wysiedleni do okolicznych wsi. Pracujący w Otyniu jezuici302 stopniowo jednak pozyskiwali sympatię
mieszkańców miasta, prowadząc – obok aktywności duszpasterskiej – także pracę
charytatywną.
Położona nad Ochlą jezuicka rezydencja od roku 1701 zaczęła podlegać nowo
otwartemu kolegium w Legnicy, z którym to miastem wiązały ją od tego czasu także zależności finansowe. Prowadzona tam budowa gmachu nowego kolegium nie
przeszkodziła w finansowanych z tej samej kasy pracach budowalnych w Otyniu. Po
wielkim pożarze w roku 1702303 zadecydowano o kompleksowej rozbudowie służącego jako rezydencja zamku, wedle projektu Giovanniego Simonettiego i Stefana
Cristiana Spinettiego. Dokonali oni również gruntownej przebudowy kaplicy zamkowej Podwyższenia Krzyża Świętego. Rozbudowano wtedy także budynki zespołu folwarcznego administrowanego przez jezuitów. W tym samym czasie otyńscy
jezuici prowadzili też misje w paru okolicznych miejscowościach304. Pojawienie się
w latach 1704–1706 w okolicy Otynia wojsk duńskich i szwedzkich zwiastowało
nadejście zmian, które przyniosły miejscowym protestantom długo oczekiwane
swobody praktykowania wyznania, dla jezuitów zaś stały się początkiem nowego
rozdziału w dziejach rezydencji. Nie wikłając się już w spory polityczno-konfesyjne, mogli oni rozwijać swą działalność na terenie dóbr otyńskich305, szczególnie
w Klenicy, gdzie prowadzili w tym czasie regularną stację misyjną. Działające od
pewnego czasu w Otyniu Bractwo Dobrej Śmierci w roku 1740 liczyło sobie już
ARSI FG 1452/I. Busta N. 83/26, 3.
CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 30r.
301
ARSI Boh. 101, k. 285.
302
W latach 1680–1700 było ich około 6. ARSI Boh. 103 I, k. 479.
303
ARSI Boh. 114, k. 213; KroessG, T. III, s. 30.
304
M.in. w Klenicy, Borowie Polskim, Ługach, Nowej Soli i Nowym Miasteczku (ARSI Boh. 115,
k. 129).
305
Począwszy od roku 1705, liczba pracujących w Otyniu jezuitów systematycznie się zwiększała,
osiągając w roku 1740 liczbę 13 zakonników (ARSI Boh. 160, k. 175).
299
300
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680 członków. Dzięki stosunkowo dobrym kontaktom z królem Fryderykiem II306,
otyńska rezydencja i folwark stawiły czoło problemom wojen śląskich, nieznacznie
tylko redukując swą duszpasterską i gospodarczą aktywność. Co więcej, właśnie do
Otynia przybywali wtedy uchodźcy z innych śląskich kolegiów, zniszczonych przez
działania wojenne307. Żywotność placówki w ostatnich latach jej funkcjonowania
ilustruje statystyka liczby komunikantów, utrzymująca się aż do roku 1769 na poziomie przeszło 30.000 rocznie308.
1.3.6. Opawa i Cieszyn

Położona na pograniczu czesko-morawskim Opawa309 była na początku XVII wieku silnym ośrodkiem protestanckim. Jako miasto należące do diecezji ołomunieckiej
była przedmiotem szczególnej uwagi biskupa Franza von Dietrichstein, który chciał
uczynić z niej centrum służące rekatolizacji całego regionu. Ten wychowanek rzymskiego Collegium Germanicum podjął się owej misji samodzielnie, szybko jednak popadł w otwarty konflikt z Radą Miejską, wydając w asyście regimentu cesarskiego dekrety zamykające szkoły i zwalniające protestancki personel wszystkich kościołów310.
Sprowadzeni w tych okolicznościach przez niego już w 1608 roku jezuici nic więc nie
osiągnęli i pół roku później musieli opuścić miasto311. Stałą misję Towarzystwa uruchomił w Opawie dopiero w roku 1625 władający księstwem od 1613 roku Karl I von
Liechtenstein. Przysłani wtedy do miasta misjonarze – Balthasar Gulden i Johann
Severini – głosili kazania w językach: niemieckim (w kościele Wniebowzięcia NMP)
oraz czeskim (w kościele św. Jerzego). W tym samym też roku uruchomili gimnazjum,
które później stało się jedną z prężniej działających instytucji dydaktycznych na terenie całego Śląska312. Jednak zdobycie miasta przez wojska Ernsta von Mansfelda
w 1626 roku przerwało kolejną fazę rozwoju jezuickiej misji.
Jezuici wrócili do Opawy dopiero w roku 1629, kiedy to przejęte przez Adama
von Wallenstein miasto trafiło w ręce młodocianego Karla Eusebiusa von Liechtenstein. Sprawujący w jego imieniu władzę w Księstwie Opawsko-Karniowskim jego
W latach 1747–1749 w Otyniu gościł kilkukrotnie król pruski, korzystający z noclegu i koni
dla swojego dworu.
307
Np. w 1757 roku chronili się tutaj uciekinierzy z dalekiego Kłodzka (ARSI Boh. 203, fol. 44r).
308
ARSI Boh 203, fol. 59v.
309
ARSI Boh. 105, k. 253–267, 861–895; Boh. 197, fol. 161r–175v; SchmidlH, T. II, s. 520–522,
564, 680–685; T. III, s. 309, 768, 770–773, 851–852, 929–930, 1024, 1080, 1136, 1224–1225;
T. IV/1, s. 46, 81, 111–114, 193–194, 208–209, 225–226, 230–231, 428, 430, 743–746, 792, 803;
T. IV/2, s. 76–77, 341, 351, 371, 410, 484, 495, 562, 610, 623, 733, 742, 749, 800, 847, 872–873;
DuhrG, T. II/1, s. 362–366; T. III, s. 223–228; T. IV/1, s. 457–458; KnaflitschS; KroessG, T. I, s. 794–
797; T. II, s. 322–326; FechtnerováR, s. 459–472; KiedosJ; LecJN; LecJG; KiedosD.
310
SchmidlH, T. II, s. 326.
311
SchmidlH, T. II, s. 565.
312
W roku 1632 gimnazjum liczyło już ponad 300 uczniów, zaś w latach 1700–1738 udokumentowanych jest średnio 500 uczniów rocznie (ARSI Boh. 112, k. 176, Boh. 157, k. 241).
306
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wuj Maximilian zaprosił wtedy do miasta jezuickich misjonarzy i – mimo pewnych
wątpliwości – zapisał im fundację na przyszłe kolegium w wysokości 30.000 talarów reńskich313. Superior rezydencji, Johann Severini, ponownie uruchomił przy
niej małą szkołę314 i rozpoczął – wraz z dwoma innymi jezuitami – pracę w obydwu
wymienionych kościołach, nie bez oporu ze strony ich dotychczasowych administratorów. W październiku 1635 roku jezuici uzyskali prawo do kościoła św. Jerzego
i trzech domów w jego pobliżu, będących zalążkiem przyszłego kolegium. W tym
czasie zakonnicy posługiwali działającym w mieście kongregacjom dla świeckich,
prowadzili też misje ludowe w pobliskich miejscowościach, systematycznie zwiększając liczebność swego personelu315. Po wymuszonej z powodu oblężenia szwedzkiego krótkotrwałej emigracji do Krakowa, ojcowie ponownie wrócili do miasta,
osiadając w nim już na dłużej.
12 września 1642 roku książę Karl Eusebius von Liechtenstein316 dokonał aktu
fundacji jezuickiego kolegium w Opawie, powiększając przyznaną tej instytucji kwotę do 40.000 talarów reńskich. W roku 1653 uruchomiono także konwikt św. Ignacego, kształcący muzyków dla kościoła św. Jerzego317. Opawscy jezuici prowadzili
wówczas aktywne duszpasterstwo w Karniowie, Ziemięcicach i Cieszynie318; te dwie
ostatnie miejscowości zyskały później status rezydencji podporządkowanych opawskiemu kolegium. Na fali wzmagającej się w całym cesarstwie rekatolizacji, 15 maja
1657 roku Karl Eusebius wydał specjalny przywilej, dający monopol na pracę duszpasterską działającym na terenie jego księstwa jezuitom. Mieli ją oni prowadzić za
pomocą „dysput o wierze i metody teologii kontrowersyjnej, wobec której żadne
kacerstwo kłamstwami swymi ostać się nie zdoła”319; w praktyce jednak oznaczało
to znacznie dalej idące środki, ingerujące głęboko w wolność wyznania320. Pomimo
sprzeciwów zgłaszanych ze strony samych jezuitów zaangażowanych w owo przedsięwzięcie321, ich misja była kontynuowana i przynosiła coraz większe efekty, przynajmniej statystyczne.
ARSI Boh. 197, fol. 161r–175v.
SchmidlH, T. III, s. 1024.
315
W roku 1638 w Opawie działało już 16 jezuitów.
316
ARSI Boh. 96, k. 48; SchmidlH, T. IV, s. 743–745.
317
SehnalS, s. 240–241.
318
CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 47r, 139r.
319
DuhrG, T. III, s. 224–225.
320
Np. po śmierci niekatolickiego ojca rodziny jego dzieci miały być adopotowane przez rodziny katolickie i posyłane do katolickiej szkoły. Praktyka taka zalecona była przez testament zmarłego
właśnie cesarza Ferdynanda III wszystkim lojalnym jego poddanym, zauważmy jednak, że była ona
katolicką interpretacją obowiązującej również na terenach protestanckich i egzekwowanej podobnymi środkami zasady cuius regio eius religio.
321
W odpowiedzi na edykt ks. Liechtensteina Georg Prescher pisał w jednym ze swoich listów
(z 1660 r.), że proponowana metoda ma małą skuteczność, daje powierzchowny lub wręcz przeciwny
efekt. Ponadto wymuszana karami finansowymi obecność chłopów na jezuickich kazaniach (½ florena kary za jednorazową nieobecność na coniedzielnym kazaniu) prowadzi ich do głodu i bankructwa.
313
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Na przestrzeni kolejnych lat jezuici działali w pobliskich miejscowościach księstwa
jako tzw. misjonarze cesarscy, finansowani z funduszy państwowych i zobowiązani do
wypełniania rygorystycznych dekretów cesarza, wynikających z należnego mu na tych
terenach ius reformandi322. Pracowali więc m.in. w Albrechticach, Nowej Wiosce koło
Krzyżanowic i Holčovicach, gdzie cudem udało im się wyratować z podpalonego przez
mieszkańców domu. 17 maja 1673 roku biskup ołomuniecki Karl II von Liechtenstein-Kastelcorn wydał specjalny dekret, postulujący złagodzenie praktyki rekatolizacyjnej
w jego diecezji. Zalecał on, aby ją kontynuować, jednak łagodniejszymi środkami;
przede wszystkim sine violentia und ohne Incarcerirung323. Ta zdecydowana zmiana nastawienia przyniosła dużo lepsze efekty jezuickich misji, prowadzonych w takich miejscowościach, jak Brantice, Głubczyce, Horní Povelice, Ludmierzyce, Pomorzowice,
Rozumice i Sudice. Szczególnie obfite owoce akcja rekatolizacyjna przyniosła w Branticach i Pomorzowicach, w których obok nabożeństw paraliturgicznych przeprowadzano
katechizację dzieci i dorosłych. Z kolei w Lenarcicach, Opawicy i Třemešnej rekatolizacyjne zabiegi jezuitów zakończyły się całkowitym fiaskiem324. Misje cesarskie na terenie
Księstwa Opawsko-Karniowskiego prowadzono do lat 40. XVIII wieku325.
Problemów przysparzało jezuitom także wieloetniczne społeczeństwo samej
Opawy. Prowadzone przez nich duszpasterstwo w kościołach: Wniebowzięcia NMP,
św. Jerzego i św. Jana Chrzciciela musiało uwzlędniać tradycje związanych z tymi
świątyniami środowisk, posługujących się językami niemieckim i czeskim oraz
dialektem morawskim. Przeprowadzana przez jezuitów gruntowna przebudowa
życia religijnego miasta, inspirowana życzeniami księcia Lichtensteina326 napotkała na silny opór ze strony poszczególnych grup społecznych opawskich mieszczan.
Rozwiązanie wywołanego tymi zmianami konfliktu pomiędzy niemiecką a czeską
społecznością miasta wymagało interwencji samego prowincjała, który definitywnie przywrócił status quo ante327, kończąc długoletni spór. Zgodnie z jego zaleceniem kazania w języku niemieckim miały wrócić do kościoła św. Jana Chrzciciela,
zaś w czeskim – do nowo budowanego kościoła św. Jerzego. Już po jego konsekracji
w roku 1709328 kościół był stopniowo wyposażany w ołtarze, freski i obrazy, stając
się ostatecznie jedną z najbardziej atrakcyjnych budowli jezuickich na terenie całego
Śląska. W tym samym czasie wzniesiony został także nowy gmach kolegium329, stopKroessG, T. III, s. 609–624.
Cyt. za: KroessG, T. III, s. 617.
324
SchmidlH, T. II, s. 721–723; T. III, s. 342–343, 676; KroessG, T. I, s. 800–802.
325
Wiązały się one z usuwaniem publikacji luterańskich i promowaniem katolickich, naukami katechizmu dla dzieci i dorosłych oraz zachęcaniem do kultywowania sakramentaliów (woda święcona,
woda św. Ignacego, np. ARSI Boh. 131, k. 171).
326
FG XVIII 1478 [Busta N. 107]/4.
327
Opawa [2 listopada 1686]: ARSI Boh. 105, fol. 253–267; DuhrG, T. III, s. 223–224.
328
Dokonanej przez nuncjusza polskiego, Felicjana Konstantyna Szaniawskiego. Por. KroessG,
T. III, s. 374.
329
ARSI Boh. 123, k. 135. Ćwierć wieku później ustąpił on miejsca kolejnemu gmachowi, postawionemu w latach 1737–1739.
322
323
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niowo powiększany o kolejne skrzydła i zarządzany przez coraz liczniejszy personel
zakonników330.
Po kończącym I wojnę śląską pokoju wrocławskim (1742) większa część Księstwa Opawsko-Karniowskiego pozostała w granicach cesarstwa; Opawa stała się
wówczas stolicą tzw. Śląska Austriackiego, obejmującego także Księstwo Cieszyńskie i fragmenty dawnego Księstwa Nyskiego. W wyniku tych decyzji, po roku 1754
zarówno kolegium opawskie, jak i podległa mu misja w Cieszynie (a także misja w Albrechticach, zależna od kolegium w Opawie od 1754 roku) pozostały w granicach
prowincji czeskiej Towarzystwa. Opawskie kolegium mogło więc do czasu kasaty
działać niemal bez zakłóceń, nie niepokojone pruskimi kontrybucjami wojennymi.
W przeciwieństwie jednak do pozostałych ośrodków Śląska, w których brewe kasacyjne Dominus ac Redemptor zostało ogłoszone z trzyletnim opóźnieniem, opawskie kolegium przestało funkcjonować już w sierpniu 1773 roku, kiedy to ogłoszono
ten dekret na terenach podległych Habsburgom. Instytucja została przekształcona
w świeckie gimnazjum, w którym jakiś czas później studiował augustianin Gregor
Johann Mendel, światowej sławy prekursor genetyki.
Ośrodkiem blisko związanym z opawskim kolegium jezuitów był Cieszyn331,
położony ad fines Poloniae, Hungariae & Moraviae332. Władający nim Wacław III
Adam Hohenzollern wprowadził reformację, kasując działające klasztory i usuwając duchownych katolickich. Jego poczynania kontynuowała żona, Katarzyna
Sydonia, a także ich syn, Adam Wacław. Ten ostatni w nieoczekiwany jednak
sposób konwertował na katolicyzm333, odwołując udzielone uprzednio luteranom przywileje praw do kościołów miasta. Przywracając na terenie swojego
księstwa katolicyzm, sprowadził do niego dominikanów, bernardynów oraz jezuitów334, którym zaoferował gościnę w pomieszczeniach swojego zamku. Jednak zdecydowany opór cieszyńskiej szlachty i mieszczaństwa przez długi czas
blokował poczynania katolickiego księcia i jego następców. W ramach działającej od 1611 roku stacji misyjnej jezuiccy misjonarze głosili w podominikańskim kościele NMP kazania w językach niemieckim i czeskim335 i usiłowali przekonać mieszczan do przyjmowania komunii świętej sub sola specie336. Ich praca
nie przyniosła jednak żadnych efektów i w roku 1614 misja została rozwiązana.
Jezuici wrócili do Cieszyna na krótko w roku 1625, za sprawą księżnej Elżbiety
W 1739 roku w opawskim kolegium pracowało już 31 jezuitów (ARSI Boh. 158, k. 227).
CK DD I 18b, DD IV 19a–d; DD VI 7; SchmidlH, T. II, s. 634–641; T. III, s. 187, 653, 996;
KroessG, T. I, s. 797–800; FranekD; KiedosJ; PanicC; LecJG, s. 122–123; LecJN; BaduraJ; KiedosD;
BudniakG; KonikK; MakowskiK; RusnokR.
332
SchmidlH, T. II, s. 634–641.
333
Prawdopodobną przyczyną konwersji było oferowane mu przez cesarza stanowisko starosty
generalnego Śląska. W oficjalnych kronikach jezuickich podaje się, że decyzja ta wiązała się ze złożonym przez księcia ślubem dziękczynnym za uzdrowienie z choroby. SchmidlH, T. II, s. 634–641.
334
Pierwszymi jezuitami działającymi w Cieszynie byli Georg Dingenauer i Martin Slabin.
335
WAAW V 39a, k. 24.
336
SchmidlH, T. II, s. 723–726.
330
331
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Lukrecji337. Pod presją stanowionych przez nią dekretów udało im się tym razem
skłonić do konwersji na katolicyzm 160 mieszczan, w tym burmistrza i większość Rady Miejskiej.
Po śmierci w roku 1653 ostatniej Piastówny na cieszyńskim tronie Księstwo Cieszyńskie przeszło na własność Habsburgów, którzy rozpoczęli jeszcze bardziej zdecydowane działania rekatolizacyjne. Ich wdrożeniu służyć miała utworzona w tym
samym roku Komisja Religijna (przekształcona 10 lat później w Komisję Eliminacyjną), która w brutalny sposób egzekwowała cesarskie ius reformandi. Dokonane
z polecenia Leopolda I Habsburga masowe redukcje kościołów miały nie tylko
zapewnić lojalność religijną mieszkańców księstwa; były one przejawem szerszego programu politycznego, służącego konsolidacji wielonarodowej monarchii. Jej
uniwersalistyczny program realizowano przede wszystkim za pomocą animowanej
przez administrację cesarską dydaktyki i kultury338. Wychowany w jezuickim gimnazjum cesarz bardzo pozytywnie zareagował więc na prośbę cieszyńskiego starosty,
gorliwego konwertyty Johanna Friedricha von Larisch339 o przysłanie do Cieszyna
jezuitów; już 14 września 1670 roku Johann Pissek i Paul Beranek otworzyli w mieście stację misyjną oraz 4-klasowe gimnazjum340.
Ich rekatolizacyjne działania dodatkowo uprawomocnił odnaleziony rok później przywilej religijny z 1629 roku, nadany Księstwu Cieszyńskiemu przez Elżbietę
Lukrecję341. Na mocy tego nieegzekwowanego jeszcze w praktyce dokumentu katolicy mieli posiadać wyłączny dostęp do urzędów publicznych, zaś protestantyzm
miał zostać całkowicie wypleniony. Ów wysłany do cesarza przywilej został przezeń potwierdzony 18 maja 1672 roku, w konsekwencji czego wszyscy protestanci
w księstwie zostali pozbawieni stanowisk. Byli też zmuszani pod karą więzienia do
uczestnictwa w nabożeństwach katolickich, a ich dzieci – do uczęszczania na prowadzoną przez jezuitów katechizację. Jednocześnie rozpoczęto rewizje mieszkań
w celu konfiskaty protestanckich książek i policyjną blokadę miasta, która miała nie
dopuścić do uczestniczenia w nabożeństwach ewangelickich sprawowanych w tajemnicy przed władzą po okolicznych lasach342; zakazano także miejskim cechom
udziału w pogrzebach innowierców. W sierpniu 1673 roku cieszyńscy jezuici otrzymali dzięki cesarzowi domy, należące niegdyś do księżnej Elżbiety Lukrecji oraz budynek dawnej mennicy. Zaadaptowali je oni na siedzibę misji oraz małe gimnazjum;
rok później przystosowali do swoich potrzeb także przyznaną im kaplicę książęcą343.
W roku 1703 jezuicka misja w Cieszynie otrzymała status rezydencji; kilka lat później kaplica ta została rozbudowana i przekształcona w kościół Świętego Krzyża.
KroessG, T. III, s. 590.
KonikK, s. 214.
339
KroessG, T. III, s. 592.
340
ARSI Boh. 102, k. 877; CK DD VI 8, k. 7v.
341
CK DD VI 8, fol. 17r–v. Odpis tego dokumentu podaje w swojej pracy FranekD, s. 291–293.
342
Historycznymi śladami tych nabożeństw są „leśne kościoły” ewangelickie w Beskidzie Śląskim,
m.in. znany Kamień na Równicy w okolicy Ustronia Śląskiego.
343
CK DD VI 8, fol. 16v.
337
338
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Jego wyposażenie zostało ufundowane przez miejscową szlachtę, w szczególności
zaś starostę cieszyńskiego Adama Wacława Paczyńskiego, hrabiego z Tęczyna, który
w roku 1712 ufundował przy jezuickiej rezydencji konwikt.
Był to już jednak czas obowiązywania ugody altransztadzkiej, która przywróciła protestantom długo oczekiwane swobody religijne. W podlegającym władzy cesarskiej Księstwie Cieszyńskim egzekucja tego prawa nie była co prawda
kompletna, umożliwiła jednak zbudowanie na przedmieściach Cieszyna jednego
z sześciu śląskich kościołów Łaski. Akt ten diametralnie odwrócił sytuację konfesyjną w księstwie i zmusił jezuitów do zmiany profilu prowadzonego przez nich
duszpasterstwa. W samym mieście kontynuowali oni oczywiście zwyczajowe
formy swojej aktywności, głosząc kazania i promując repertuar pieśniowy w lokalnie używanych językach (także polskim)344. Zintensyfikowali też swe misje
w pobliskich miejscowościach345, szczególnie w okolicach Istebnej i Przełęczy Jabłonkowskiej346, gdzie pracował m.in. Leopold Tempes347 – niezmordowany misjonarz i budowniczy drewnianych kościołów w tej okolicy. Inni jezuici działali
w tych latach w rejonie źródlisk Wisły, Odry i Olzy, w stacjonujących pod węgierską granicą regimentach cesarskich348, a także w Bielsku349 i Białej350. Podobnie jak
Opawa, po 1754 roku rezydencja w Cieszynie i podległe jej misje pozostały pod
administracją czeskiej prowincji Towarzystwa Jezusowego i funkcjonowały aż do
kasaty w roku 1773. Dzięki pasji ostatniego przełożonego cieszyńskiego konwiktu
– Leopolda Jana Szersznika – kontynuującego po sekularyzacji pracę dydaktyczną
i naukową351, kulturalne dziedzictwo cieszyńskich jezuitów przetrwało częściowo
czasy kasaty aż do lat 90. XIX wieku, kiedy to jezuici ponownie pojawili się w mieście nad Olzą352.
1.3.7. Wrocław i Brzeg

Strategicznie kluczowe znaczenie dla rekatolizacji Śląska miał oczywiście sam
Wrocław353 – miasto o wyjątkowym potencjale kulturowym i pierwszorzędnej dla
KiedosD, s. 50.
Misje te były prowadzone m.in. w Domasłowicach, Frýdku, Strumieniu i Skoczowie. CK DD
VI 8, fol. 16r.
346
ARSI Boh. 124, k. 125.
347
CK DD V 39; FranekD, s. 162–164; KiereśT.
348
ARSI Boh. 133, k. 167.
349
CK DD VI 8, k. 22r, DD I 18b, k. 69r; FranekD, s. 120–121.
350
PanicB.
351
SpyraS.
352
Aktualnie pojezuicki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego należy do franciszkanów; jezuici rezydują natomiast w Czeskim Cieszynie, gdzie prowadzą m.in. Ekumeniczne Stowarzyszenie Chrześcijan.
353
WAAW V 39; SchmidlH, T. I, s. 446–448, 539–540, 577–578, 637–638; T. II, s. 20, 45;
T. III, s. 509–510, 913; T. IV/1, s. 393–395, 455–462, 552, 557–561, 573–574, 668, 704, 722–723,
735–737, 788–789; T. IV/2, s. 6, 10, 18, 26–27, 101, 102, 122–126, 153, 158, 231–234, 241, 247,
344
345
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całego regionu randze. Jednak to właśnie tutaj najtrudniej było jezuitom osiedlić się
na stałe, co wynikało nie tylko ze szczególnego oporu stawianego przez protestanckie elity mieszczaństwa, ale także z wywalczonych przez nie politycznych i konfesyjnych przywilejów. To one bowiem sprawiły, że Wrocław cieszył się dość niezależnym
jak na księstwo dziedziczne statusem, a kolejno ogłaszane akty swobód wyznaniowych były respektowane przez cesarstwo raczej w interpretacji dogodnej dla protestanckiej większości miasta. Bezpośrednio po zakończeniu omawianego wyżej354
epizodu obecności jezuitów we Wrocławiu w latach 1581–1595, protestanccy rajcy
miasta złożyli nawet u cesarza Rudolfa II petycję, w której domagali się niewpuszczania na teren Śląska żadnego jezuity ze względu na groźbę eskalacji rozruchów355.
Gdy przy okazji pojawienia się jezuickich misjonarzy w Nysie we Wrocławiu zaczęła się szerzyć pogłoska, że mają oni tu otrzymać dominikański kościół św. Wojciecha356, w mieście rzeczywiście rozgorzały zamieszki, które doprowadziły zresztą do
sprofanowania tego kościoła przez protestanckich mieszczan.
Sytuację dodatkowo zaostrzył ogłoszony wraz z rozpoczęciem wojny trzydziestoletniej edykt sejmu stanowego, pod karą śmierci zabraniający jezuitom przebywania
na terenie krajów Korony Czeskiej. Pomimo niesprzyjającej atmosfery dwór cesarski
myślał o jakiejś fundacji dla wrocławskich jezuitów – najpierw o przekazaniu im franciszkańskiego klasztoru św. Klary we Wrocławiu357. To okazało się niemożliwe, jednak
na prośbę cesarza papież przeznaczył na ten cel dobra klasztoru klarysek w Strzelinie358, które wraz ze spadkiem ochmistrza cesarskiego Christopha Simona von Thun
umożliwiały już fundację kolegium we Wrocławiu. Bardziej sprzyjające okoliczności
dla uruchomienia tu jezuickiej misji przyniósł reces dodatkowy do pokoju praskiego
z 1635 roku, ograniczający dotychczasową autonomię miasta za cenę przywrócenia
w nim względnej wolności religijnej. Podobnie jak poprzednie tego rodzaju akty359,
także i ten był diametralnie odmiennie rozumiany po obydwu stronach konfesyjnej
barykady: o ile obóz protestancki uznawał gwarancje swobód religijnych za potwierdzenie protestanckiego charakteru miasta, to te same sformułowania aktu były przez
katolików utożsamiane z przyzwoleniem do działania na rzecz czynnego promowania
własnych struktur, dokonywanych oczywiście kosztem strony przeciwnej360.
282, 287–289, 318, 338–340, 363, 372–380, 384, 412, 415, 494–495, 513–514, 515, 520–521, 538,
540, 608, 626, 632, 645, 723–725, 733–734, 742, 747, 814, 825–826, 855, 860–869, 901, 905–906;
Schimmelpfennig J; HoffmannAJ; HoffmannJB; HoffmannMG; HoffmannLM; FischerJ; FechtnerováR, s. 513–527; LecPR; LecAS; LecDW; LecJW; LecSW; LecSJ; RabeA.
354
Por. s. 27–28.
355
SchmidlH, T. II/1, s. 92.
356
DuhrG, T. II/1, s. 370.
357
DuhrG, T. II/1, s. 369.
358
Wrocław [20 września 1632 roku]: FG XVIII 1379 [Busta N. 20]/11–15: Breslavia.
359
Np. List Majestatyczny z 1609 roku.
360
KroessG, T. II/2, s. 417. Cechą wspólną obydwu postaw był paradygmat gry o stawce zerowej,
który każdy osiągnięty na drodze pertraktacji pokojowych kompromis przemieniał w zarzewie nowego konfliktu. Por. WąsŚ, s. 163.
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Właśnie dlatego kolejnemu pojawieniu sie jezuitów we Wrocławiu towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa: pierwsi dwaj ojcowie dotarli do miasta
w zalutowanym powozie Heinricha Hartmanna, prałata wrocławskich krzyżowców z czerwoną gwiazdą, który udzielił im gościny w klasztorze św. Macieja361.
Korzystając z ich ambony (oraz kościoła św. św. Jakuba i Wincentego), jezuici
zaczęli głosić w mieście kazania, wzbudzając zainteresowanie mieszkańców, bezskutecznie powstrzymywanych przez protestanckich duszpasterzy. Jezuici szybko zgromadzili wokół siebie krąg wpływowych zwolenników katolicyzmu, wśród
których znaleźlli się m.in. prezydent kamery śląskiej Christoph von Schellendorf,
radca kamery Horaz von Forno, skarbnik królewski Daniel von Venediger, a także: archidiakon Peter Gebauer, dziekan Nikolaus von Troilo i biskup pomocniczy
Balthasar Liesch von Hornau362. W tym samym roku w przekazanym im przez cesarza domu Schönaicha (dawnej mennicy) jezuici uruchomili 3-klasowe gimnazjum; już w grudniu liczyło ono setkę uczniów i regularnie wystawiało szkolne
spektakle teatralne363. Zakonnicy zorganizowali wtedy także pierwszą w mieście
sodalicję – mieszczańską Oczyszczenia NMP, a rok później: Zwiastowania NMP,
dla gimnazjalistów364.
W kolejnych latach jezuicka rezydencja we Wrocławiu rozwijała się już niezwykle dynamicznie: obok regularnie prowadzonych katechez i kazań w udostępnianych im kościołach jezuici uruchomili, dzięki fundacji Petera Gebauera,
konwikt365. Ponawiane w ostatnich latach wojny trzydziestoletniej starania Rady
Miejskiej o usunięcie jezuitów z miasta, a przynajmniej zmuszenie ich do osiedlenia się poza murami Wrocławia366, przynosiły początkowo efekty. Wedle podpisanego 10 stycznia 1645 recesu linckiego obydwie strony konfliktu miały poniechać
prowokacji i wzajemnych publicznych oskarżeń367, jezuici zaś mieli zacząć budowę swego kolegium na Wyspie Piaskowej. Jednak rok wcześniej otrzymali oni dom
po staroście krajowym Karlu von Zierotinie, toteż w obliczu coraz bardziej realnej
perspektywy osiedlenia się w granicach murów miejskich przyjęli postawę wyczekującą. Uprzedzając nieco rozwój wydarzeń, generał Caraffa już w 1646 roku
podniósł wrocławską rezydencję do rangi kolegium; pracowało w nim zresztą już
19 jezuitów368. Kolejne lata przyniosły pomysł przejęcia podupadającego klasztoru franciszkańskiego św. Doroty, na początku roku 1648 oficjalnie rozwiązanego
przez cesarza. Gdy jednak wieść ta doszła uszu mieszczan, rozpętali oni rozruchy
361
Johann Watzin i Heinrich Pfeilschmidt – Wrocław [20 lutego 1638 roku]: DuhrG, T. II/1,
s. 369–375.
362
SchmidlH, T. IV, s. 459.
363
Liczba odnotowanych uczniów wrocławskiego gimnazjum systematycznie rosła, przekraczając
w roku 1702 tysiąc osób.
364
Wrocław [19 czerwca 1639 roku]: ARSI Boh. 95, k. 580.
365
KroessG, T. II/2, s. 717.
366
RabeA, s. 80–90.
367
SchmidlH, T. IV/2, s. 125–126; DuhrG, T. I, s. 373.
368
ARSI Boh. 199, k. 170–172.
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Fig. 6. Christoph Tausch, Johann Michael Rottmayer: wnętrze kościoła Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu
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w mieście, które wykorzystane przez protestancką Radę Miejską uratowały minorytów przed wygnaniem369.
Uspokojenie nastrojów nadeszło dopiero jakiś czas po pokoju westfalskim, gwarantującym mieszkańcom Wrocławia wolność wyznania, równouprawnienie i prawo
do publicznego sprawowania ceremonii religijnych. Od tego czasu rozpoczął się dla
wrocławskich jezuitów długotrwały okres stabilizacji i rozwoju, co stało się możliwe
dzięki kolejno przyznawanym dobrom ziemskim: w samym roku 1650 wrocławskie
kolegium zaczęły zasilać procenty z dóbr w Wojnarowicach370 i otyńskiej fundacji
Sprinzensteinów371. Rok 1653 przyniósł dwa ważne dla jezuitów wydarzenia: cesarz
Ferdynand IV obiecał im przekazanie zamku cesarskiego (co wywołało protest Rady
Miejskiej)372, a miesiąc później pod wpływem zakonu w uroczysty sposób konwertował na katolicyzm wybitny poeta śląski, Johannes Scheffler. W tym samym roku rozpoczęły działalność kolejne wrocławskie sodalicje maryjne, mające coraz większy wpływ
na młodzież miasta. W 1654 roku jezuici zaczęli obchodzić uroczystości katolickie na
ulicach miasta, uruchomili też misję w niedalekim Żmigrodzie373. Po objęciu tronu cesarskiego przez Leopolda I dla wrocławskich jezuitów nastał czas bardzo dynamicznego rozwoju. Ten wyedukowany w jezuickim gimnazjum monarcha potwierdził wolę
przekazania zakonowi dawnego zamku cesarskiego374; już w październiku 1659 roku
przenieśli się tam sami ojcowie, zaś miesiąc później zainstalowali w nim swoje gimnazjum. Na oficjalne przekazanie zamku jezuici musieli jeszcze poczekać do roku 1670,
kiedy to definitywnie otrzymali do niego prawa. W kwietniu roku następnego zorganizowali uroczystości związane z objęciem własności tych budynków; zbiegły się one
z hucznie obchodzoną kanonizacją św. Franciszka Borgiasza375.
W ostatnim kwartale XVII wieku stopniowo adaptowano zamek na potrzeby
kolegium, wznoszono także kościół Najświętszego Imienia Jezus. Ta budowana
w latach 1689–1698 świątynia, wyposażana przez kolejne ćwierć wieku w ołtarze,
organy, polichromie, rzeźby i malowidła, stała się wkrótce jednym z najbardziej
efektownych wnętrz kościelnych całej prowincji. U progu XVIII wieku wrocławscy jezuici doprowadzili też do uruchomienia w mieście wyższej uczelni376, pomimo powtarzających się głosów sprzeciwu protestantów377. Kilkadziesiąt lat przed
RabeA, s. 87–90.
SchmidlH, T. IV/2, s. 626–627.
371
SchmidlH, T. IV/2, s. 676.
372
Wrocław [15 maja 1653]: RabeA, s. 92.
373
CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 156r, 245r, HoffmannT. Pół wieku później kilku wrocławskich jezuitów działało sporadycznie na dworze Jakuba Ludwika Sobieskiego w Oławie.
374
ARSI Boh. 97 II, k. 537–552: Relatio de Burgo Caesareo Vratislaviae Societati JESU in Collegium
attributo. RabeA, s. 90–99.
375
23 sierpnia 1671 roku; wystawiony został wówczas m.in. dramat okolicznościowy WR-1671-Ehren. Objaśnienia siglów programów teatralnych znajdują się w aneksie 7.4.4.
376
AbtU; HoffmannVJ; FischerJ; HaasU; HelfritzG; DziurlaU; RabeG; RabeQ; RabeA.
377
Wśród argumentów używanych w tej dyskusji pojawiały się również wątki dość absurdalne,
postrzegające np. obecność studentów w mieście jako niebezpieczeństwo jego wyludnienia i upadku
369
370

www.sublupa.pl

1.3. Jezuici na Śląsku i ziemi kłodzkiej – rys historyczny

57

oficjalnym utworzeniem Akademii Leopoldyńskiej zakonnicy prowadzili w swoim kolegium kursy teologii i filozofii, nie mieli jednak potwierdzonego oficjalnie
prawa do przyznawania stopni akademickich. Utworzony w 1702 roku uniwersytet posiadał teoretycznie cztery wydziały – filozofii, teologii, prawa i medycyny;
praktycznie jednak funkcjonowały tylko dwa pierwsze z nich378. Pomimo niekompletnego profilu studiorum universalium, wrocławska uczelnia pełniła istotną funkcję kulturotwórczą dla całego Śląska, do tej pory pozbawionego uniwersytetu379.
Na przestrzeni lat 1702–1810 wykształciła ona przeszło 8500 magistrów380, wśród
których dominowali absolwenci fakultetu filozoficznego. Umiejętnie prowadzona
polityka wrocławskiej uczelni zapewniła jej już wkrótce niemal całkowity monopol na katolickie szkolnictwo wyższe na Śląsku381.
Wrocławskie kolegium administrowane było w latach 1703–1740 przez
35–40 jezuitów, poświęcających swój czas nie tylko gimnazjum i uniwersytetowi, ale także uruchomionym przy nich drukarni, aptece i obserwatorium astronomicznemu. Od połowy lat 20. XVIII wieku ruszyły nadto nowe inicjatywy
budowlane, utrzymywane z dóbr ziemskich kolegium w Wojnarowicach, Wróblowicach i Sieniawce oraz majątków przekazanych przez Judith Rosinę von
Clausnitz i Johanna Adama von Garnier, obejmujących m.in. Turzany-Wińsko,
Głębowice, Bielawy Wielkie i Lubiel382. Ze środków tych w roku 1728 rozpoczęto budowę nowego gmachu kolegium, wyposażonego m.in. w Aulę Leopoldyńską, salę teatralną i przeznaczone dla sodalicji gimnazjalistów Oratorium Marianum. Dodatkowo, w roku 1734, uruchomiono budowę nowego gmachu dla
wrocławskiego konwiktu św. Józefa, naprzeciw południowej elewacji kościoła;
budynek ten mógł pomieścić nawet 80 uczniów, znajdowała się w nim biblioteka, archiwum, sala teatralna, muzeum i pokoje dla przełożonych placówki383.
Stopniowo zresztą konwikt przestawał być bursą dla ubogich i przekształcał się
coraz bardziej w internat dla szlachty.
Gdy 10 sierpnia 1741 roku wojska pruskie zajęły Wrocław, władze i duchowieństwo miasta musiały złożyć przysięgę wierności nowemu władcy Śląska.
ekonomicznego, która „wywoła w nim nieopisany strach, zdumienie i trwogę”. WWAP E, 1,7, fol. 79b.
Cyt. za: RabeA, s. 113.
378
Wydziały: prawa i medycyny uruchomione zostały dopiero w latach 30. XVIII wieku.
379
Warto tu przypomnieć, że pierwszy historycznie akt fundacyjny wrocławskiego uniwersytetu,
napisany przez wybitnego humanistę Wawrzyńca Korwina, ówczesnego przełożonego szkoły parafialnej, został podpisany 20 lipca 1505 roku przez króla Władysława Jagiellończyka; z uwagi jednak na
protest odczuwającego zagrożenie konkurencją Uniwersytetu Jagiellońskiego i opór stawiany przez
kler wrocławski, który musiałby opodatkować swoje wpływy, by utrzymać uczelnię, realizacja tej fundacji nie doszła nigdy do skutku.
380
RabeA, s. 186.
381
RabeA, s. 140–143.
382
Ogólna wartość dóbr wrocławskiego kolegium wynosiła w 1740 roku przeszło 80.000 talarów
reńskich. RabeA, s. 166.
383
BurgemeisterJ, s. 48.
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Zagrożeni ryzykiem grabieży jezuici poprosili Fryderyka II o opiekę, płacąc za
ten przywilej ponawianymi co roku aktami lojalności wobec pruskiego króla.
Jezuicki uniwersytet musiał podporządkować mu się także w domenie programu nauczania, dostosowanego do nowinek myśli oświeceniowej, wyznawanej
zarówno przez Fryderyka Wielkiego, jak i biskupa Philippa Ludwiga von Sinzendorff. Aby otrzymać akceptację króla, jezuici sami przystąpili do reformy
programu384. Z jego też inicjatywy sprowadzili do Wrocławia jezuitów z Francji385; zaproponowali oni „postępowy” sposób wykładania matematyki i praktykowali go aż do wybuchu wojny siedmioletniej. Aby definitywnie zerwać relacje działających na Śląsku środowisk zakonnych z ośrodkami kontrolowanymi
przez Habsburgów, król pruski zażądał także od jezuitów wydzielenia na terenie
pruskiej części Śląska nowej prowincji zakonnej ze stolicą we Wrocławiu. Rozpoczęła ona swe funkcjonowanie 29 grudnia 1754 roku, a zatem u samego progu
III wojny śląskiej, która na co najmniej siedem lat zahamowała rozwój wrocławskiego kolegium.
Dopóki jednak śląskie środowisko jezuickie cieszyło się łaskami Fryderyka II,
wrocławskie kolegium mogło się jeszcze odrodzić po zakończeniu wojny w roku
1763. Stopniowo jednak król tracił zaufanie do Towarzystwa; nie przeszkadzało mu
to co prawda prowadzić z jezuitami interesów. To właśnie w nadziei ich zabezpieczenia, już miesiąc po podpisaniu brewe kasacyjnego Klemensa XIV Fryderyk ujął się
za jezuitami, zakazując ogłoszenia papieskiego aktu na podległych sobie terenach.
Naraziło to śląskich jezuitów na kłopotliwy konflikt sumienia pomiędzy składanym
papieżowi ślubem posłuszeństwa a lojalnością wobec ziemskiego monarchy, który
zapewniał trwanie ich misji. Było tak jednak tylko do 5 lutego 1776 roku, kiedy Fryderyk zmienił zdanie, zgadzając się w końcu na ogłoszenie na całym pruskim Śląsku
papieskiego brewe. Pół roku później, 26 sierpnia 1776 roku, 72 śląskich eksjezuitów
stało się zalążkiem personelu Królewskiego Instytutu Szkolnego, instytucji podległej pruskiej Komisji Szkolnej i biskupowi wrocławskiemu. Ukształtowana przez
Towarzystwo Jezusowe tradycja dydaktyczna wrocławskiego uniwersytetu przetrwała kolejne reformy i czasy sekularyzacji, by u progu 1811 roku doczekać się fuzji
z frankfurcką Viadriną.
W czasie największego rozkwitu wrocławskiego kolegium, jezuitom udało się
uruchomić także misję w niedalekim Brzegu386. Pierwsi misjonarze pojawiali się
w tym mieście już wcześniej (w latach: 1635, 1637 i 1638), przy okazji stacjonowania w nim regimentów cesarskich. Z uwagi jednak na silne tradycje protestanckie miasta i wyjątkowo nieprzyjazny stosunek książąt legnicko-brzeskich do samych jezuitów, ich obecność wiązała się tu z bezpośrednim zagrożeniem życia387.
RabeA, s. 222.
HoffmannFJ.
386
SchmidlH, T. IV/1, s. 205–206, 792; DuhrG, T. III, s. 219; T. IV/1, s. 433–434; HoffmannB;
LecDB.
387
ARSI Boh. 95, k. 249, 333; HoffmannB, s. 3.
384
385
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Dopiero po bezpotomnej śmierci ostatniego ze śląskich Piastów, księcia Jerzego
Wilhelma I, i przejęciu księstwa przez cesarza Leopolda I, możliwa stała się stopniowa rekatolizacja miasta. Jezuiccy misjonarze uruchomili swą misję w Brzegu388
w otrzymanym od cesarza domku w ogrodach książęcych, zaadaptowanym na
mieszkanie i małe oratorium. Cztery lata później389, w atmosferze względnej już
tolerancji religijnej, brzeska misja otrzymała status rezydencji. Pod koniec roku
1697, na fali postępującej rekatolizacji księstwa, jezuici przejęli parafię w Pępicach, nie odnosząc jednak zbytnich sukcesów w pracy na rzecz katolicyzmu390.
Także głoszone w samym Brzegu kazania nie przynosiły większego efektu. O tym,
że jezuici próbowali przekonywać mieszkańców do konwersji także za pomocą
muzyki, świadczy pojawiająca się w ich katalogach osobowych funkcja praefectus
musicae, sprawowana przez trzech kolejnych misjonarzy działających w tym mieście w latach 1694–1697391.
Pod koniec XVII wieku działała już w Brzegu mała jezuicka szkoła, niestanowiąca
oczywiście konkurencji dla sławnego Gymnasium Illustre.392 Prośby wysuwane przez
jezuitów do cesarza, aby przekazał im dotychczasowe uposażenia protestanckiego
gimnazjum, pokrzyżowała ugoda altransztadzka, przywracająca pełnię swobód religijnych ewangelickiej większości miasta. Poniechawszy restrykcyjnych metod rekatolizacji393, brzescy jezuici coraz częściej sięgali po środki pozytywne: zorganizowali
w mieście Bractwo Dobrej Śmierci394, zainicjowali nabożeństwa ku czci św. Franciszka Ksawerego, prowadzili regularne nauki katechizmowe dla dzieci, usiłowali też
utworzyć konwikt. Korzystając z kształconych przez siebie gimnazjalistów organizowali także spektakle teatralne, wystawiane w ogrodach książęcego zamku. Na uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła wystawiono tam przy współudziale gimnazjalistów i muzyków z Nysy i Wrocławia efektowny
spektakl BR-1735-Trophaeum395. Wzniesiony w roku 1746 kościół Podwyższenia
Krzyża Świętego do dziś pozostaje arcydziełem sztuki baroku, w szczególności dzięki iluzjonistycznym polichromiom Johanna Kubena, w udany sposób naśladującym
styl Andrei Pozza396. Pomimo słabszego rozwoju w czasach wojen śląskich, brzeska
rezydencja przetrwała czasy pruskie.
Georg Klein i Elias Nentwig – Brzeg [1 czerwca 1681 roku]: ARSI Boh. 103 I, k. 512.
ARSI Boh. 104 II, k. 747.
390
Po przejęciu przez katolickich misjonarzy kościoła wszyscy mieszkańcy miasta zaczęli uczęszczać do zboru w sąsiedniej miejscowości (ARSI Boh. 109, k. 253).
391
Byli to: Karl Güsel, Georg Püffel i Kaspar Kopidlansky (ARSI Boh. 91/1, fol. 128v, 157v, 179v).
392
Najwięcej – 54 – uczniów jezuickiego gimnazjum w Brzegu odnotowano w roku 1740. W tym
samym roku działający w brzeskiej rezydencji jezuici (7 zakonników) rozdali także największą ilość
komunikantów (17.580 – ARSI Boh. 160, k. 331).
393
Takich jak np. publiczne palenie ksiąg protestanckich, które odbyło się jeszcze w 1718 roku
(ARSI Boh. 132, k. 281).
394
Brzeg [1723]: HoffmannB, s. 80.
395
ARSI Boh. 153, k. 309.
396
NowakK.
388
389
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1.3.8. Świdnica i Księstwo Świdnicko-Jaworskie
Podobnie trudne warunki zastali jezuici w Świdnicy397 – mieście, w którym reformacja równie głęboko zapuściła swoje korzenie. Począwszy od roku 1560, kiedy to
prawa patronackie nad miejscowym kościołem parafialnym św. św. Stanisława i Wacława przekazane zostały Radzie Miejskiej, Świdnica była miastem niemal całkowicie protestanckim. Okoliczności te miały się jednak wkrótce zmienić, w związku ze
zdobyciem w roku 1622 księstwa przez wojska cesarskie. Wojna wprowadziła doskonale prosperujące miasto w głęboki kryzys ekonomiczny; dodatkowych nieszczęść
przysporzyły epidemie i klęska nieurodzaju. W roku 1629 do Świdnicy wkroczyli
dragoni Karla Hannibala von Dohna, którzy zaczęli kwaterować w domach mieszczan protestanckich, wymuszając w ten sposób ich konwersję na katolicyzm. Sprowadzeni w takich warunkach jezuici398 brali udział w tym procederze (spowiadając
konwertujących), przez co już na samym początku swej misji wzbudzili niechęć
mieszczan. Rozpoczęli oni jednak także pracę duszpasterską w powierzonym im
kościele Bożego Ciała i w założonym przy nim gimnazjum399. Organizowali też nabożeństwa w kościele i kaplicach przybramnych miasta400, a także towarzyszące uroczystościom kościelnym procesje uliczne i przedstawienia dramatyczne wystawiane
na ulicach Świdnicy401.
Dynamiczny rozwój świdnickiej rezydencji jezuitów przerwało przejęcie miasta
przez wojska sasko-brandenburskie we wrześniu 1632 roku i nowa fala zniszczeń
spowodowanych przez pożary i zarazę. Dwa lata później Świdnica została jednak
ponownie zdobyta przez wojska cesarskie i w roku 1635 jezuici wrócili do miasta,
by kontynuować pracę w odzyskanym po protestantach kościele oraz 6-klasowym
gimnazjum. W roku 1637 zorganizowali przy nim mały zespół muzyczny, który koncertował przed starostą świdnickim Georgiem Ludwigiem von Stahremberg – przyszłym mecenasem świdnickiego kolegium i konwiktu402; dwa lata później wziął on
na siebie utrzymanie internatu dla pierwszych świdnickich gimnazjalistów403, dając
tym samym początek późniejszemu konwiktowi św. Franciszka Ksawerego. W roku
1641 jezuici założyli w Świdnicy sodalicję gimnazjalistów Zwiastowania NMP, wiążąc jej przyszłe funkcjonowanie z konwentem cysterskim w Krzeszowie404. Trwające
od 1642 roku oblężenie Świdnicy przez wojska Lennarta Torstensona, zakończone
ARSI Boh. 197; WWAP V 56 – V 61 i V 68; HoffmannS; KroppenbergS; LecBŚ; LecHŚ;
LecZŻ; FechtnerováR, s. 501–512.
398
Pierwszymi w Świdnicy byli Cyriak Kirwitzer i Christoph Keller.
399
HoffmannS, s. 13.
400
Zarówno w rekoncyliowanej dla katolicyzmu kaplicy zamkowej, jak i powierzonych jezuitom
pięciu kaplicach osadzonych w murach miejskich miasta, dedykowanych św. Wawrzyńcowi, św. Barbarze, św. św. Piotrowi i Pawłowi, św. Małgorzacie i św. Wolfgangowi.
401
Co ciekawe, w oprawę muzyczną tych przedstawień angażowany był działający w mieście chór
miejski (HoffmannS, s. 14, 113).
402
Świdnica [2 sierpnia 1637]: HoffmannS, s. 29.
403
SchmidlH, T. IV/2, s. 557; KroessG, T. II/2, s. 403, 716–717.
404
Kolejnymi rektorami tej sodalicji byli opaci klasztoru w Krzeszowie.
397
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czasowym jej zdobyciem, obróciło miasto w totalną ruinę. Dwa lata później zostało
ono jednak odzyskane przez wojska cesarskie, a kościół i szkoła znowu wróciły do
jezuitów.
Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej Ferdynand III powierzył Księstwo
Świdnicko-Jaworskie staroście Stahrembergowi, który uruchomił w nim zwyczajowe procedury rekatolizacyjne. Jezuitom powierzono administrację rekoncyliowanej fary św. św. Stanisława i Wacława oraz przywilej prowadzenia w mieście gimnazjum. Szkołę protestancką rozwiązano, a samym ewangelikom405 zezwolono tylko
na wybudowanie poza obrębem murów miejskich tzw. kościoła Pokoju, który od
1657 roku pełnił funkcję jedynego oficjalnego miejsca kultu dla świdnickich protestantów. Toczony w tym czasie spór z klaryskami o patronat nad świdnicką farą
zakończył się w 1662 roku, kiedy to jezuici za sumę 6600 guldenów nabyli prawa
do niego; przez kolejnych 113 lat proboszczem parafii był więc rektor miejscowego
kolegium. Świdnicka rezydencja miała już status kolegium, co oficjalnie potwierdził
Ferdynand III. Dzięki stałemu uposażeniu przyznanemu przez księcia legnickiego
Jerzego Rudolfa406, można było wreszcie rozpocząć budowę gmachu kolegium. Jednak z uwagi na trudności stawiane przez urzędników miejskich i zamieszanie wywołane ryzykiem wojny tureckiej407, zaczęto go wznosić dopiero w czerwcu 1664 roku.
Uroczystość poświęcenia kolegium odbyła się 15 sierpnia 1668 roku, w obecności
krzeszowskiego opata Bernharda Rosy.
W latach 1671–1676 wystawiono w Świdnicy nowy budynek konwiktu, do którego przyjmowano wyłącznie chłopców o predyspozycjach muzycznych408. Dzięki
kilku prywatnym fundacjom placówka ta mogła kształcić rocznie 20–30 muzyków; towarzyszyli oni opłacanym z budżetu miejskiego solistom, zatrudnionym do
uświetniania nabożeństw w świdnickiej farze409. W kolejnych latach jezuici wyposażyli swoje kolegium w salę biblioteczną i aptekę410, wznieśli nowy budynek dla
gimnazjum (1690–1691) i dobudowali kolejne jego skrzydło (1699–1700). Na
przełomie XVII i XVIII wieku dokonali też gruntownej barokizacji wnętrza kościoła, wznosząc w nim oryginalny ołtarz główny oraz ołtarze boczne, ozdabiając go cyklami rzeźb i obrazów411. Prace te koordynował przez wiele lat Johann Riedel; inny
świdnicki jezuita, Adam Tille, ulepszył postawione w 1679 roku organy. Działania
te były możliwe dzięki wpływom z wsi przyznanych kolegium w Świdnicy jeszcze
405
Wedle przeprowadzonego w 1651 roku spisu ludności protestanci stanowili zdecydowaną
większość mieszkańców Świdnicy; zaledwie 191 mieszczan przyznało się do wyznania katolickiego,
w liczbie tej znajdowali się zresztą urzędnicy cesarscy i kler katolicki.
406
Już w roku 1627 jezuici otrzymali od niego szkołę przyklasztorną w Złotoryi, ale z uwagi na
panujące w tym mieście warunki konfesyjne dostali w zamian stałe uposażenie w wysokości 3000 florenów reńskich rocznie. HoffmannS, s. 51–56.
407
SchmidlH, T. II, s. 142, 145; KroessG, T. III, s. 29.
408
KroessG, T. III, s. 224.
409
Rocznie wydawano na ich utrzymanie 133 floreny. HoffmannS, s. 138.
410
Ö-Wn HA 11964.
411
GalewskiB, s. 219–225.
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Fig. 8. Johann David Sieber (?), Georg Leonard Weber: skrzydło prospektu organowego w katedrze
św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy
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przez cesarza Ferdynanda II: Śmiałowic, Klecina i Marcinowic, wartych łącznie ponad 27.000 guldenów, a także dzięki corocznym dotacjom świdnickiego burmistrza
Jacoba von Thamma i dworu cesarskiego w Wiedniu412.
Zgromadzone fundusze służyły aktywności duszpasterskiej, która w sprzyjających warunkach mogła przynosić spodziewane owoce. Począwszy od lat 70.
XVII wieku, świdniccy jezuici inicjowali różnorodne formy kultywowania pobożności dla świeckich, łączące się często z muzyką. Intensywnie promowali nowy repertuar pieśniowy podczas mszy za dusze cierpiące, nabożeństw błagalno-dziękczynnych i coniedzielnych nauk katechizmowych. Szczególną rolę w aktywizacji laikatu
odgrywało prowadzone przez jezuitów Bractwo Bożego Ciała, działające od stycznia
1696 roku. Od 1690 roku świdniccy gimnazjaliści praktykowali co sobotę wieczorny śpiew antyfony Salve Regina413, a także pieśni ku czci św. Alojzego Gonzagi. Regularnie organizowano też bożonarodzeniową Stajenkę, nabożeństwo 40-godzinne,
spektakle pasyjne, Grób Pański, procesje i pielgrzymki do niedalekiego Barda. Dla
wykonywanej w świdnickim kościele muzyki liturgicznej kluczowe znaczenie miały
wzniesione w 1705 roku przez Gottfrieda Siebera nowe organy, dekorowane efektownym prospektem i cyklem rzeźb figuralnych414. Ukoronowaniem wyposażenia
świdnickiej fary były wzorowane na sztuce rzymskich mistrzów polichromie Johanna Hiebla i Johanna Georga Etgensa. Dzięki darowiźnie Jacoba von Thamma w latach 1714–1717 jezuici wznieśli nowy budynek konwiktu415.
Jednak efekty prowadzonej w Świdnicy przez jezuitów rekatolizacji były ograniczone; w spisie z roku 1720 z 20.000 mieszkańców miasta zaledwie 10% populacji przyznawało się do katolicyzmu. Do czasu pruskiej aneksji Śląska sytuacja ta
nie uległa zmianie; po roku 1740 rozwój placówki został gwałtownie zahamowany.
W latach 1758–1763 miasto kilkukrotnie przechodziło z rąk do rąk, by ostatecznie
pozostać pod władzą pruską, której niespecjalnie zależało na zachowaniu pozorów
kulturalnego traktowania jezuickiej placówki. W czasie wojen śląskich w kościele
umieszczono obóz jeniecki, a po zakończeniu wojny był tam magazyn zboża; rektor
kolegium musiał przebywać poza Świdnicą. W takich okolicznościach zakon dotrwał do kasaty, kiedy to kolegium i kościół przeszły w ręce państwa pruskiego. Już
po restytucji Towarzystwa jezuici na krótko (1867–1873) powrócili do Świdnicy.
Jezuici prowadzili też swoją działalność na terenie Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, w szczególności w Jeleniej Górze416. Po tym, jak 6 marca 1629 roku cesarz
ogłosił tam edykt restytucyjny, naczelnik prowincji baron Heinrich von Bibran-Modlau wymusił na części mieszczan konwersję na katolicyzm, strasząc ich (skutecznie) przybyciem dragonów Lichtensteina. 15 marca 1629 roku w mieście zjawił się
pierwszy jezuita, Mathias Mennig z Głogowa, jednak nie zagrzał tu zbyt długo miejOdpowiednio wynosiły one 1900 i 1080 rocznie. KroessG, T. III, s. 45.
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sca. Zmieniająca się w czasie wojny sytuacja polityczna miasta sprawiła, że Jelenia
Góra przechodziła z rąk do rąk, zależnie od tego, która strona konfliktu wzięła górę.
Po pokoju praskim miejsce Bibrana zajął hrabia Johann Arbogast von Annenberg;
ponownie rekatolizował miasto i zaprosił do niego dwóch jezuitów417, którym przyznał prawo administrowania farą św. św. Erazma i Pankracego, a także przykościelnym gimnazjum. Ich aktywność napotkała jednak zdecydowany opór mieszczan,
niedający się złamać sankcjami cesarskimi. Nowa fala rekatolizacji dotknęła Jelenią
Górę po pokoju westfalskim; począwszy od roku 1653, w całym księstwie dokonano
redukcji wielu kościołów, jezuitom zaś przyznano na stałe kościół parafialny w Jeleniej Górze. Swoim duszpasterstwem objęli oni 30-osobową grupkę katolickich
mieszkańców miasta, odprawiając dla niej nabożeństwa, głosząc kazania, odbywając
procesje i nauki katechizmu dla dzieci.
Nadzieję na zmianę sytuacji przyniósł podpisany w 1654 roku akt fundacji kolegium w Jeleniej Górze, opierający się na donacji majątku Podgórzyn hrabiego Wilhelma von Galla, irlandzkiego dysydenta w służbie cesarza Ferdynanda II. Jednak
z uwagi na pewne nieścisłości prawne tego testamentu, jego treść nie doczekała się
realizacji. Radzie Miejskiej udało się także podważyć prawomocność przyznanego
jezuitom patronatu kościoła św. św. Erazma i Pankracego; po długich sporach dotyczących sposobu jego interpretacji, w roku 1669 ustalono, że zakonnikom powierza się jedynie prawo do korzystania z kościoła, jego dzwonów, chóru i będących
na stanie parafii instrumentów muzycznych418. Wyrok ten skazywał jeleniogórskich
jezuitów na długotrwały konflikt z niechętnym im proboszczem Johannem Pan
ckiem, osadzonym przez władze diecezjalne przy cichym poparciu magistratu miasta. W wyniku narastających nieporozumień doszło do sytuacji, w której proboszcz
i jezuici korzystali z wydzielonych dla każdej strony części kościoła, starając się nie
wchodzić sobie wzajemnie w drogę. Ten niezdrowy kompromis uporządkował dopiero biskup Franz Ludwig von Neuburg w roku 1717, przywracając w kościele jedno tabernakulum i jedno miejsce rozdawania komunii świętej.
Pomimo wdrażania nowych form pobożności, takich jak uroczyste procesje
dzieci w dniu św. Ignacego czy nabożeństwa do św. Franciszka Ksawerego, jezuici nie założyli nigdy w Jeleniej Górze żadnego bractwa, co pośrednio wskazuje
na ograniczoną skuteczność ich misji w tym mieście. Jako dobrzy kaznodzieje
bywali często zapraszani do sąsiadujących ośrodków zakonnych, m.in. do cystersów w Krzeszowie i Cieplicach, benedyktynek w Legnicy, urszulanek w Świdnicy.
Wykorzystując talenty kształconych przez siebie gimnazjalistów urządzali też dramaty pasyjne i spektakle z okazji procesji Bożego Ciała419, które – pomimo dość
istotnych różnic doktrynalnych – budziły zainteresowanie także protestanckiej
większości miasta. Wzorem innych, większych ośrodków jezuickich, także w Jeleniej Górze wprowadzono (1712) praktykę śpiewu Litanii Loretańskiej przed
Byli to: Gregor Herak i Adam Lincke.
HoffmannH, s. 58.
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miejscową statuą NMP w każde święto maryjne roku420. Podporządkowana świdnickiemu kolegium jeleniogórska rezydencja, licząca średnio 3–4 zakonników,
działała do lutego 1776 roku.
Analogicznie wyglądała sytuacja w stolicy księstwa, Jaworze421, w którym baron
von Bibran pojawił się 17 stycznia 1629 roku w towarzystwie jezuity i dragonów
Lichtensteina. Zastraszeniem i groźbą wymusił na mieszczanach konwersję, niepokornych skazał na banicję, protestanckich duchownych zwolnił, a kościół przekazał
jezuitom. W 1634 roku zakonnikom powierzono też nauczanie religii w ewangelickim dotychczas gimnazjum; wszystkie te zabiegi nie przyniosły jednak żadnego
efektu, bo już w 1638 roku miasto zajęli Szwedzi. Kolejnych jezuitów do Jaworu
sprowadził dopiero baron Otto von Nostitz w 1650 roku, udzielając im gościny na
swoim zamku. Brali oni udział w organizowanej przez księcia i biskupa Sebastiana
von Rostock komisji redukcyjnej, rekatolizującej kościoły całego księstwa, z których
część (Mściwojów, Drzymałowice, Piotrowice i Pomocne) trafiła pod jezuicką administrację. W 1653 roku jezuici przejęli też kościół parafialny św. Marcina w Jaworze422 – jego nowym proboszczem został Georg Cirkius ze Świdnicy, aktywny tam
jako wieloletni prefekt muzyki i kompozytor423. Od razu wprowadził on w Jaworze
nowe praktyki religijno-muzyczne, np. śpiew psalmu Miserere, uroczyste nieszpory, msze roratnie i procesje Bożego Ciała424. W 1662 roku roku zarząd nad kościołem został przekazany klerowi diecezjalnemu; jego stosunki z jezuitami układały
się tu jednak poprawnie. Kolejna fala rekatolizacji dotknęła miasto i jego okolice
w roku 1669, kiedy to usiłowano wyplenić praktykę potajemnie urządzanych po lasach nabożeństw ewangelickich; efekty prowadzonej środkami siłowymi konwersji
były jednak bardzo ograniczone. Pomimo intensyfikacji nowych praktyk pielgrzymkowych (do Barda i Mściwojowa), jezuicka misja w Jaworze została zamknięta
w 1678 roku po odbytej rok wcześniej wizytacji archidiakona wrocławskiego Johanna Maximiliana Straussa.
Z pozostałych miejscowości Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, w których
w tym czasie działali jezuici, wymienić należy jeszcze przede wszystkim Bolesławiec i Lwówek Śląski, gdzie od 1629 roku przeprowadzana była analogiczna rekatolizacja. W miastach tych jezuici pojawili się jednak tylko na czas rekoncyliacji
kościołów, przekazywanych później klerowi diecezjalnemu. W kolejnych miejscowościach księstwa – w Raciborowicach, Skale i Świerzawie jezuici znaleźli się
przy okazji kolejnej fali rekatolizacji w roku 1654, ale z uwagi na wyjątkowy opór
lokalnych środowisk, przybierający wobec jezuickich misjonarzy postać niemal
histerycznej obsesji, ich misja kilka lat później została rozwiązana. Stosunkowo
najdłużej – bo aż do roku 1686 jezuici działali w Świerzawie, gdzie pomimo znaczHoffmannH, s. 104.
HoffmannH; LecPD.
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nych początkowo trudności, udało im się zdobyć społeczne zaufanie mieszkańców miasta. Przełamanie stereotypu „czarnego księdza” wymagało tu wieloletniej
pracy u podstaw, pomocy chorym, opieki duszpasterskiej, wsparcia psychologicznego, a także niezmiennie skutecznych form pobożności przekazywanej za pomocą teatru i muzyki425.
1.3.9. Opole i Księstwo Opolsko-Raciborskie

Nieco inaczej kształtowała się sytuacja konfesyjna w Księstwie Opolsko-Raciborskim426, które co prawda dość wcześnie zetknęło się z doktryną ewangelicką,
jednak równie szybko przeszło pod władzę katolickiej rodziny hrabiów von Oppers
dorff. Wprowadzana wcześniej przez protestanckich Hohenzollernów reforma społeczno-religijna nie zdążyła tu więc przynieść spodziewanych efektów. Z drugiej
strony, przez kolejne pół wieku przeprowadzenie na tym terenie reformy katolickiej
również nie było możliwe, a to z uwagi na brak katolickiego kleru, który mógłby
się podjąć tego zadania. Okazja ku temu nadarzyła się dopiero w 1605 roku, kiedy
to władający wykupionym z dzierżawy księstwem Georg II Oppersdorff sprowadził
z Ołomuńca do swej rezydencji w Głogówku pierwszych jezuitów427. Na prośbę hrabiego rozpoczęli oni w tym mieście katechezę dla dorosłych w kościele św. Bartłomieja. Jednak ze względu na niewielkie rezultaty ich działań, wkrótce po śmierci
barona jezuicka stacja misyjna została zawieszona.
Ogłoszony w 1609 roku List Majestatyczny teoretycznie sprzyjał swobodom religijnym protestanckiej większości księstwa, przez katolicką hierarchię traktowany był
jednak jako edykt tolerancyjny, z którego dobrodziejstw należało szybko skorzystać.
Na Boże Narodzenie 1611 roku428 w Głogówku pojawili się więc ponownie jezuici;
prowadzili oni naukę katechizmu, której towarzyszyło wspólne recytowanie dekalogu429 i śpiew pieśni w języku niemieckim. Przy okazji kolejnego pobytu w Głogówku (1615), jezuici reaktywowali istniejącą niegdyś w tym mieście mieszczańską
konfraternię literacką – Sodalitas Literatorum inter Catholicos Beatae Virginis430. Bractwo to, zorganizowane wedle wzorów stosowanych powszechnie w Czechach i na
Morawach431, kultywowało tradycje muzycznej oprawy porannych mszy sub aurora
i ważniejszych uroczystości brackich432. Prowadzeni przez jezuitów literati zaangażowani byli także w organizację procesji katechizmowych dla dzieci, pielgrzymek
HoffmannH, s. 41.
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do Barda433 i Frýdka434, podczas których śpiewano pieśni religijne. W ich promocję
zaangażował się sam hrabia Georg III von Oppersdorff, który sfinansował wydanie
jezuickich kancjonałów w swej dworskiej drukarni i osobiście wręczał ich egzemplarze najbardziej aktywnym uczestnikom procesji435.
Czasy jego panowania były dla miasta okresem rozkwitu kultury i katolicyzmu; jako zwolennik reformy trydenckiej hrabia czynnie wspierał aktywność
duszpasterską jezuitów, goszcząc ich na swoim zamku, a nawet snując plany ufundowania dla nich kolegium436. Do realizacji tego pomysłu co prawda nie doszło;
działający w głogóweckiej misji jezuici zaangażowali się jednak w prowadzenie na
hrabiowskim dworze kameralnego zespołu muzycznego437, co w tym czasie było
jeszcze bardzo nietypowe. Zespół ten towarzyszył uroczystościom religijnym
w mieście i spektaklom teatralnym. Ze względu na to, że głogóweccy jezuici nie
mieli w tym mieście konwiktu ani gimnazjum, aktorami i solistami tych spektakli byli dworzanie i dzieci hrabiego. Takie przedstawienia wystawiano zarówno
przy okazji paraliturgicznych nabożeństw Bożego Ciała czy Niedzieli Palmowej,
jak i w bardziej świeckich okolicznościach na dworze Oppersdorffów. To w salach
zamku książęcego odgrywano spektakle, których widownię stanowił goszczony
przez Franza Eusebiusa I dwór króla Jana Kazimierza, chroniącego się tam w czasach potopu szwedzkiego.
Niedługo potem całe księstwo wróciło pod bezpośrednią zwierzchność Wiednia;
jednak dzięki statusowi neutralności stosunkowo niewiele ucierpiało w czasie wojny
trzydziestoletniej438. Sprawowane na tym terenie rządy znacznie bardziej tolerancyjnych religijnie polskich Wazów złagodziły w całym księstwie surowe gdzie indziej
oblicze rekatolizacji i przyczyniły się do większej otwartości lokalnych środowisk
na katolicyzm. Innym czynnikiem, odróżniającym Księstwo Opolsko-Raciborskie
od pozostałych terenów Śląska, była tu dużo liczniejsza populacja polska; znacznie
życzliwiej przyjmowała ona katolickich misjonarzy, tym bardziej, gdy przemawiali
do nich w ich własnym języku. Jezuici prowadzili zaś swe duszpasterstwo po polsku niemal wszędzie, gdzie tylko napotykali ludność polskojęzyczną, szczególnie
więc w miastach Księstwa Opolsko-Raciborskiego. W samym Głogówku prowadzili
regularne kazania w języku polskim co najmniej od roku 1649439 aż po rok 1673,
w którym rozwiązano ich misję w tym mieście440.
Stosunkowo najsłabiej udokumentowany jest pobyt jezuickich misjonarzy w Raciborzu441, w którym pierwsi zakonnicy – Georg Meridies i Balthasar Gulden – poSchmidlH, T. IV/2, s. 508.
SchmidlH, T. IV/2, s. 675–676.
435
ARSI Boh. 96, k. 323–324; SchmidlH, T. IV/2, s. 551–552.
436
SchmidlH, T. III, s. 576; HoffmannO, s. 30.
437
Był to Joachim Meltzer, działający w Głogówku w latach 1636–1677. Por. HoffmannO, s. 31–38.
438
WąsŚ, s. 371–388.
439
ARSI Boh. 96, k. 466.
440
HoffmannO, s. 38.
441
SchmidlH, T. II, s. 718–720; KroessG, T. I, s. 793–794; HoffmannO, s. 18–20.
433
434

www.sublupa.pl

Fig. 9. Wschodnie skrzydło zamku Oppersdorffów i kaplica św. Jana Chrzciciela w Głogówku

1.3. Jezuici na Śląsku i ziemi kłodzkiej – rys historyczny

www.sublupa.pl

69

70

1. TRADITIO

jawili się jeszcze w roku 1614442. Trafili oni od razu do miejscowej kolegiaty, której
proboszcz został odwołany parę lat wcześniej po swym przejściu na protestantyzm.
Przy wsparciu Rady Miejskiej szybko osiągnęli zadowalające efekty misji443. Ich
pracę duszpasterską wspierał także biskup Karol Ferdynand Waza. Nie wiemy, czy
jezuici angażowali się w działalność raciborskiego bractwa literackiego Wniebowzięcia NMP444, funkcjonującego w tym mieście już od XIV wieku. Niewątpliwie
mogła im się podobać pobożność maryjna tej wspólnoty, wyrażana za pomocą porannych mszy brackich i sobotnich mszy wotywnych, śpiewów Litanii Loretańskiej
i pieśni, wykonywanych przy innych okazjach. Można przypuszczać, że kultywowane przez to bractwo tradycje muzyczne mogły zainspirować jezuitów działających
w Głogówku. O trwałości niektórych form kultury muzycznej świadczy późniejsza
wzmianka na temat postawienia w roku 1705 na przedmieściach Raciborza przez
jezuitów z Opawy statui NMP z Foya, przed którą przez kolejne osiem dni wieczorem śpiewano litanię ku czci Matki Chrystusa445.
Niewiele więcej wiemy na temat obecności jezuitów w Ziemięcicach446 koło Gliwic – miejscowości o szczególnym znaczeniu dla przyszłych losów Towarzystwa
Jezusowego na terenie Księstwa Opolsko-Raciborskiego. Właścicielką tych ziem
była Felicjana Stadnicka, która pod wpływem goszczonego przez siebie Mikołaja
Łęczyckiego – wybitnego jezuickiego mistyka i ascety – podjęła decyzję o zapisaniu
swych dóbr na rzecz jezuitów. W testamencie ofiarowała im – na poczet zbudowania
gdzieś w okolicy jezuickiego kolegium – majątki: Ziemięcice, Przezchlebie, Golejów
k. Rybnika, Żerniki, Mikulczyce, dom w Raciborzu i plac na przedmieściach tego
miasta447. Jednak gdy rektor jezuickiego kolegium w Opawie usiłował po śmierci
Stadnickiej wyegzekwować ten testament, brat zmarłej – Zygmunt Stadnicki – natychmiast podjął próbę jego obalenia. Z oddziałem wojska wołoskiego urządził on
21 marca 1645 roku zajazd w Ziemięcicach i w poszukiwaniu testamentu siostry
splądrował majątek, aresztując zastanego tam Tomasza Elżanowskiego, powiernika
hrabiny i wykonawcę jej testamentu. W efekcie wywołanego przez siebie zamieszania odzyskał zresztą – już na drodze prawnej – część spadku po swej siostrze,
zostawiając jezuitom jedynie Ziemięcice i Przezchlebie: dobra te posłużyły później
fundacji kolegium w Opolu. W samych Ziemięcicach jezuici szybko zorganizowali
rezydencję, podporządkowaną prowincjałowi w Pradze, który był de iure adresatem testamentu hrabiny Stadnickiej. W ośrodku tym działało średnio 2–3 księży,
którzy prowadzili działalność duszpasterską, rychło uwieńczoną widocznymi efektami. Podlegająca od roku 1650 kolegium w Opawie448 rezydencja w Ziemięcicach
CZ-Pn ORST XXIII C 105/1, fol. 213r.
SchmidlH, T. III, s. 996.
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T. II/2, s. 877–878; HoffmannO, s. 42–47.
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w 1664 roku uzyskała prawa do miejscowego kościoła św. Jadwigi, który został
wkrótce przebudowany. Jezuici prowadzili w swym domu naukę łaciny dla zainteresowanej tym młodzieży; pracowali także jako misjonarze w pobliskich Tarnowskich
Górach, w których nieco później otworzyli stałą stację misyjną. W ostatnich latach
swego funkcjonowania misja w Ziemięcicach podlegała kolegium w Nysie; definitywnie została rozwiązana w roku 1667.
Położone na terenach granicznych Śląska i Rzeczpospolitej Tarnowskie
Góry449 były miastem o dużej liczbie ludności polskojęzycznej450. Pod względem
administracyjnym należało ono już do diecezji krakowskiej, jednak pierwsi jezuici, którzy pojawili się tu w roku 1650451, pochodzili z czeskiej prowincji Towarzystwa. Tylko po części było to konsekwencją silnych związków łączących Księstwo
Opolsko-Raciborskie z Czechami i wiedeńskim dworem Habsburgów. Zarazem
stanowiło bowiem wyraz typowo jezuickiej praktyki misyjnej, uwzględniającej
– tam gdzie miało to strategiczne znaczenie – właśnie polityczne granice powierzonych im terenów. Zarówno dwuetniczna populacja miasta, jak i jego rozłączna
przynależność administracyjna stały się już wkrótce zarzewiem konfliktów, które
dały o sobie znać jeszcze wyraźniej w założonej później misji w Piekarach Śląskich. W 1665 roku dla obrony polskich interesów biskup Andrzej IV Trzebicki
usiłował osadzić w Tarnowskich Górach jezuitów z Krakowa; i ci jednak nie zagrzali tu zbyt długo miejsca. Dopiero sprowadzeni do miasta 10 lat później Georg
Pospel i Thomas Witkowitz ustanowili tu stałą misję, podległą czesko-śląskiej administracji zakonnej452. Byli oni zresztą początkowo utrzymywani przez fundację
arcyksiężnej Eleonory Habsburżanki, siostry cesarza Leopolda I i wdowy po Michale Korybucie Wiśniowieckim453.
Sytuacja polityczna misji w Tarnowskich Górach była więc pochodną dość
skomplikowanego układu zależności, wymagającego od jezuitów konsultowania
kluczowych decyzji nie tylko z dworem wiedeńskim, ale i kurią krakowską – podmiotami o rzadko zgodnych ze sobą interesach. Misjonarze rozpoczęli jednak dość
intensywną pracę duszpasterską w tym mieście, prowadząc w kościele parafialnym
św. św. Piotra i Pawła454 kazania i katechezę dla dzieci i dorosłych. Pomimo znacznej
liczby protestantów odnotowywali stale rosnącą liczbę spowiedzi i konwersji; już
w 1678 roku połowa populacji miasta przyznawała się do katolicyzmu. Dotyczyło
to jednak przede wszystkim ludności polskojęzycznej, niemiecka elita mieszczan
wraz z dworem hrabiego Karla Maximiliana von Henckel Donnersmarck skutecznie opierała się rekatolizacji miasta. Jezuici oczywiście prowadzili duszpasterstwo
KroessG, T. III, s. 582–583; DuhrG, T. IV/1, s. 451; HoffmannO, s. 176–212; HoffmannDT;
KumorS; LecJN.
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Później głosili także kazania gościnnie w kościołach Franciszkanów i Premonstratensów w Bytomiu.
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w obydwu językach455; po polsku wydali m.in. katechizm Libellus quaestiones fidei
nostrae per ordines digestas complectens456; w języku niemieckim głoszone były cykle kazań pasyjnych z udziałem muzyki i spektakle teatralne, towarzyszące nabożeństwom Wielkiego Piątku i Bożego Ciała457. Wśród nowych form pielęgnowania
pobożności jezuici wprowadzili w tym mieście także praktykę nabożeństwa 40-godzinnego, jak również śpiew Litanii do Imienia Jezus458.
W wymienionych powyżej sytuacjach jezuici korzystali najpewniej z usług muzyków miejskich; do roku 1714 nie dysponowali bowiem regularnym gimnazjum
ani konwiktem. Pomimo nie najlepszej współpracy z proboszczem miejscowej fary
i otwartego konfliktu z Radą Miejską, udało im się w roku 1713 otrzymać na własność
dom w mieście i uniezależnić swą misję od kurii krakowskiej. Zabiegi te umożliwiły uruchomienie 4-klasowego progimnazjum459, co uregulowało status nieoficjalnie
prowadzonej dotychczas nauki. Założenie szkoły spotkało się jednak z ostrym veto
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego460: ci ostatni obawiali się, że naturalne
związki śląskich jezuitów z ośrodkami uniwersyteckimi na terenie cesarstwa skierują
absolwentów gimnazjum w Tarnowskich Górach do uczelni austriackich (choćby niedawno otworzonej Leopoldiny), co zmniejszy liczbę studentów w samym Krakowie.
Jednak niezależny względem diecezji krakowskiej status misji uchronił gimnazjum
w Tarnowskich Górach przed egzekucją przywileju krakowskiej uczelni na monopol
dydaktyczny. Jezuicka szkoła rozwijała się dość szybko i w latach 1715–1754 liczyła
ok. 40–80 uczniów, w tym także szczególnie cenioną grupę szlachetnie urodzonych.
W pierwszych latach po pruskiej aneksji Śląska sytuacja misji w Tarnowskich Górach
była – mimo pruskich kontrybucji – dość stabilna. Jednak po zakończeniu wojny siedmioletniej skłócony z jezuitami hrabia Erdmann Gustav von Henckel Donnersmarck
wykorzystał nową sytuację polityczną do zarzucenia zakonnikom nielojalności wobec
nowego suwerena Śląska. Swoim listem z 24 sierpnia 1765 roku do Fryderyka II podważył słabnące już zaufanie króla pruskiego do jezuitów, wymuszając na nim błyskawiczne rozwiązanie zarówno ich rezydencji, jak i szkoły w tym mieście461.
Innym ośrodkiem powstałym w orbicie dóbr w Ziemięcicach była jezuicka misja
w Opolu462. Została ona otworzona w tym mieście już w roku 1667 na podstawie
testamentu biskupa Karola Ferdynanda Wazy, który przeznaczał dla planowanego
tam kolegium kwotę w wysokości 30.000 florenów. I choć opolscy jezuici otrzymali
455
Po porannej mszy dla służby głosili kazanie po polsku, po śpiewanej jutrzni była msza dla
mieszczan w języku niemieckim. Por. HoffmannO, s. 177–178.
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z tego tytułu sumę pięciokrotnie mniejszą463, to dysponując również dobrami po
hrabinie Stadnickiej464, mogli już poczynić starania o założenie tu kolegium. Było
to tym bardziej możliwe, że w 1667 roku otrzymali oni od prowincjała odszkodowanie z tytułu praw do dóbr w Przemkowie465. Pierwsi jezuici w Opolu – Wenzel
Schwertfer i Georg Possmurnius – osiedlili się w domu wynajętym przez hrabiego
Karla Joachima von Mettich466. Dzięki zgromadzonym fundacjom mogli oni bardzo szybko otworzyć tu swoją rezydencję i podjąć prace budowlane, dydaktyczne
i duszpasterskie. Już rok po uroczystym wprowadzeniu do miasta przez komisarzy
cesarskich jezuici otrzymali działkę z pozostałościami tzw. Górnego Zamku książąt
opolskich467. Na jej terenie wznieśli kościół drewniany Trójcy Świętej, do którego
przenieśli się z kaplicy św. Aleksego.
Dzięki umiejętnemu gospodarowaniu otrzymywanymi i nabywanymi nieruchomościami468 wkrótce dysponowali terenem w centrum miasta, odpowiednim do
rozpoczęcia budowy kolegium469. 18 stycznia 1673 roku opolska rezydencja otrzymała już status kolegium, przy którym działało pełne 6-klasowe gimnazjum. Pierwsza z tych instytucji uruchomiona została już w listopadzie 1668 roku470, co zostało
powitane z radością przez lokalne środowisko katolickie, które wreszcie doczekało
się w mieście swojej szkoły. Nie dziwne więc, że już kilka lat po swym otwarciu gimazjum liczyło niemal 200 uczniów. Trzeba jednak pamiętać, że część jego wychowanków stanowiły dzieci protestanckich rodziców, którym surowe dekrety rekatolizacyjne odebrały prawo do kształcenia w szkole zgodnej z wyznawaną konfesją471.
Z kolei w roku 1672 rozpoczął swą działalność konwikt św. Franciszka Borgiasza472:
maleńka instytucja, umożliwiająca kształcenie zaledwie kilku chłopców ze zubożałych rodzin szlacheckich. Wśród uczniów opolskiego gimnazjum jezuici założyli
wcześniej sodalicję Nawiedzenia NMP.
Dynamiczny rozwój opolskiego kolegium przerwała jednak w roku 1680 epidemia dżumy, która zdziesiątkowała populację miasta, zahamowała też aktywność dyHoffmannO, s. 63.
Z wypracowanego przez te dobra zysków jezuici nabyli w 1667 roku Świętochowice i Żerniki.
465
W roku 1655 dobra w Przemkowie zostały odebrane jezuitom w Głogowie i wróciły pod zarząd
protestanckiej administracji. Dwanaście lat później sąd przyznał jednak jezuitom odszkodowanie w wysokości 20.000 florenów, z których procenty mogły już zapewnić nowo powstającemu kolegium w Opolu płynność finansową. ARSI Boh. 106, k. 905–906; KroessG, T. III, s. 578; HoffmannO, s. 47–51.
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daktyczną jezuitów, zmuszając ich do poświęcenia swojego czasu (a niekiedy także
i życia473) na posługiwanie chorym. Zniszczeń dokonał wielki pożar miasta, który
6 czerwca 1682 roku strawił jezuicki kościół i budynek kolegium. Szkody były tak
znaczne, że władze Towarzystwa poważnie rozważały zamknięcie całej placówki.
Przez kolejne dekady opolskie kolegium nie było w stanie osiągnąć płynności finansowej, umożliwiającej mu spokojne funkcjonowanie. Pomimo systematycznego
oszczędzania środków na budowę nowego kolegium i kościoła474, aktywność jezuitów torpedowały kolejne pożary i klęski nieurodzaju. Trwałego polepszenia stanu
ekonomicznego kolegium nie dała nawet zasobna dotacja hrabiny Franciszki Maksymiliany Tęczyńskiej475, która zamiast spodziewanych zysków przyniosła poważne straty finansowe, spowodowane pożarem całego majątku w 1739 roku. Dwa lata
później Księstwo Opolsko-Raciborskie stało się sceną wojen śląskich, które przyniosły kolejne zniszczenia, także opolskiemu kolegium jezuitów.
W kontekście tak bardzo nieprzychylnych okoliczności, nieco lepiej można zrozumieć silną inklinację opolskich jezuitów do popularnych form kultu maryjnego,
wiązanych z cudownymi wizerunkami Matki Bożej. Obecność takiego obrazu intensyfikowała życie religijne lokalnych społeczności, nadając danemu ośrodkowi nie
tylko szczególną rangę, ale i przynosząc mu przy okazji środki finansowe, wystarczające do jego funkcjonowania. Już w 1674 roku rektor opolskiego kolegium Wenzel
Schwertfer wystosował kilka petycji do opata klasztoru Paulinów na Jasnej Górze
w Częstochowie, domagając się zwrotu przechowywanego tam obrazu Czarnej Madonny. Prośba taka była w pewnej mierze uzasadniona merytorycznie, bowiem to
właśnie dla opolskiej kaplicy zamkowej (której dziedzicami stali się jezuici) przeznaczona była pierwotnie słynna ikona Hodegetrii, jednak książę Władysław Opolczyk pozostawił ją w Częstochowie. Jasnogórscy paulini nie wyrazili oczywiście zgody na żądanie opolskich jezuitów. Próbując jakoś wybrnąć z tej sytuacji, Schwertfer
polecił sporządzić dla Opola kopię obrazu – nie zmieniło to jednak wiele w życiu
religijnym opolskiego kolegium476.
Nadzieję na diametralną zmianę sytuacji przyniósł inny obraz Matki Bożej, znaleziony przez Jakuba Roczkowskiego, proboszcza parafii NMP i św. Bartłomieja
w Piekarach Śląskich477. Ten wykształcony na Śląsku duchowny zachwycił się urodą
przedstawienia piekarskiej Mater Admirabilis i zasugerował jezuitom, że to właśnie
oni powinni zająć się rozpropagowaniem nowej formy kultu maryjnego. Osadzeni
w Tarnowskich Górach jezuici wykazali duże zainteresowanie tą propozycją i podczas trwającej w roku 1676 zarazy kierowali swych wiernych właśnie do Piekar, zaJedną ze śmiertelnych ofiar dżumy był opiekujący się chorymi, rektor opolskiego kolegium,
Johann Pissek.
474
14 października 1714 roku jezuitom udało się nawet dokonać poświęcenia kamienia węgielego
pod budowę nowego kościoła.
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lecając im modlitwę przed nowo odkrytym obrazem. 23 października 1677 roku
rektor kolegium w Opolu uzyskał zgodę cesarza i biskupa krakowskiego na egzempcję parafii w Piekarach z diecezji krakowskiej i obsadzenie jej jezuickimi misjonarzami. W obawie przed wpływami kurii krakowskiej ukrył jednak przed nią informacje
o odnotowywanych w Piekarach cudownych uzdrowieniach478. A właśnie te wydarzenia miały być świadectwem cudownego charakteru wizerunku i główną przyczyną zainteresowania jezuitów przejęciem nowego śląskiego sanktuarium479.
Jednak rozszerzająca się szybko sława obrazu i wzrastający ruch pielgrzymkowy
do Piekar wywołał niepokój biskupa Trzebickiego, który powołał specjalną komisję, mającą zbadać całą sprawę. Ustaliła ona, że obraz nie jest wcale cudowny i zabroniła jego czci, pociągnęła proboszcza Roczkowskiego do odpowiedzialności za
propagowanie nieprawdziwych informacji i ekskomunikowała społeczność parafialną za sprzeciwianie się władzy biskupiej480. Pomimo nieprzejednanego stanowiska
biskupa krakowskiego, Wenzel Schwertfer 25 marca 1679 roku został mianowany
proboszczem w Piekarach481, a tydzień później uzyskał dla jezuitów prawo do administrowania kościołem. Na przekór oficjalnemu stanowisku biskupa krakowskiego,
podtrzymującego negatywny werdykt w sprawie cudowności obrazu, kult piekarskiej Madonny szybko się rozwijał. Sami jezuici, nie wypowiadając się publicznie na
temat spornego tematu, po prostu powiesili go w ołtarzu głównym kościoła w Piekarach, który już w samym roku 1678 nawiedziło 100.000 pielgrzymów482. Nie mogąc oficjalnie otaczać kultem obrazu na terenie diecezji krakowskiej, zorganizowali
w roku 1680 jego peregrynację do dotkniętej zarazą Pragi. Piekarska ikona goszczona była z honorami w licznych kościołach miasta nad Wełtawą; wywołane jej obecnością uzdrowienia obudziły ogromne zainteresowanie wiernych483.
Po powrocie obrazu na Śląsk jezuickie sanktuarium w Piekarach jako situs magneticam trahendi484 stawało się coraz większą konkurencją dla paulińskiej Jasnej Góry,
obchodzącej właśnie 300-lecie obecności Czarnej Madonny. Sława obrazu przyciągnęła tu m.in. króla Jana III Sobieskiego, wizytującego Piekary 20 marca 1683 roku
w drodze na Wiedeń. Spektakularne zwycięstwo nad przeważającymi siłami wojsk
tureckich przyczyniło się dodatkowo do popularności tego sanktuarium. Trzynaście
lat później, 27 lipca 1697 roku, przed tym samym obrazem kłaniał się jadący po koronę polską elektor saski Fryderyk August, który złożył tu oficjalne confessio fidei
catholicae i jako nowo wybrany król polski August II podpisał pacta conventa. Jednak już w roku 1702, pod pretekstem zagrożenia zniszczeniami, wywołanymi przez
III wojnę północną, obraz został przewieziony do kolegium jezuickiego w Opolu.
HoffmannO, s. 215.
DzięgielJ, s. 3–4.
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Ponieważ wypożyczenie obrazu już wkrótce okazało się stanem trwałym, w piekarskim kościele niebawem zawisła kopia cudownego obrazu, która pozwalała na podtrzymywanie tradycji pielgrzymek do tego miejsca z sąsiadujących okolic485.
Obecność oryginału obrazu Matki Boskiej Piekarskiej w kościele w Opolu sprzyjała oczywiście rozwojowi tamtejszego kolegium. Już w roku 1703 do Opola przybyły
44 pielgrzymki; wiemy, że co najmniej sześć z nich miało własne kapele muzyczne486.
Zainteresowanie kultem Madonny piekarskiej sięgało wielu ośrodków Czech, Polski
i Moraw; w jego efekcie sporządzano kolejne kopie słynącego łaskami wizerunku,
m.in. do jezuickiego kolegium w Trnavie. Od roku 1713 opolskiemu kultowi cudownego obrazu towarzyszyły regularne wykonania antyfony maryjnej Salve Regina przez
chłopców z miejscowego konwiktu487. Powtarzające się głosy, postulujące konieczność
powrotu obrazu do Piekar definitywnie rozstrzygnął cesarz Józef I w roku 1717, idąc
na rękę władzom jezuickiego kolegium w Opolu488. Przez kolejne dekady aż do kasaty
Towarzystwa Jezusowego, życie religijne tego ośrodka ogniskowało wokół piekarskiej
Mater Admirabilis. Do dnia dzisiejszego znaleziony przed laty w Piekarach wizerunek
Madonny i jego liczne kopie stanowią obiekt kultu katolików na Górnym Śląsku.
1.3.10. Legnica

Ostatnie pod względem chronologicznym kolegium jezuickie na Śląsku powstało w Legnicy489 – mieście o szczególnie bogatych tradycjach kulturalnych i obdarzonym hojnym mecenatem artystycznym Piastów śląskich – książąt legnicko-brzeskich. Ich dwór, związany najpierw silnie z doktryną luterańską, a od 1614 roku
także kalwińską490 – był wyjątkowo oporny na infiltrację potrydenckiego katolicyzmu; sprzyjał temu zresztą właśnie jego status księstwa lennego. Z drugiej strony,
funkcjonowanie głównych ośrodków księstwa oparte było o iście humanistyczne
ideały, które w czasach Fryderyka II, wprowadzającego w jego miastach konfesję
luterańską, doprowadziły nawet do krótkotrwałej działalności w Legnicy wyższej
Np. w roku 1757 zorganizowano do Piekar 16 pielgrzymek z następujących miast: Raciborza,
Cieszyna, Tost, Frýdka, Głogówka, Rybnika, Lublińca, Opawy, Tarnowskich Gór, Ujazdu, Bytomia,
Będzina, Wodzisławia Śląskiego, Żor, Opola, Gliwic, Mikołowa, Leśnicy, Sosnowca, Pszowa i Hlučína
(ARSI Boh. 203, fol. 84v).
486
HoffmannO, s. 96.
487
HoffmannO, s. 101.
488
ARSI Boh. 131, k. 197.
489
ARSI Boh. 117, k. 75–97; Ö-Wn HA Cod. 13600; SchmidlH, T. IV/1, s. 162, 392, 463, 723;
DuhrG; T. III, s. 233; T. IV/1, s. 434–435; KroessG, T. III, s. 584–591; FechtnerováR, s. 539–547;
LecJZ; LecDL; LecL.
490
Konwersja na kalwinizm – dokonana wcześniej przez Johanna Christiana, księcia brzeskiego
– była przede wszystkim demonstracją politycznej lojalności wobec rodziny Hohenzollernów w toczonych w tym czasie sporach religijnych (por. WąsŚ, s. 158). Tolerancyjny charakter rządów Jerzego
Rudolfa sprzyjał nawet chronieniu się na terenie Księstwa Legnickiego prześladowanych gdzie indziej
szwenkfeldystów.
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Fig. 10. Kilián Ignáz Dientzenhofer (?), Fasada kościoła św. Jana Chrzciciela w Legnicy
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uczelni491; zaś za czasów Jerzego Rudolfa znalazły swój wyraz w prawdziwie renesansowym mecenacie nad intelektualną elitą ówczesnego Śląska (m.in. Martinem
Opitzem i Friedrichem von Logau); dały również początek słynnej Bibliotheca Rudolphina, obejmującej m.in. liczne muzykalia492.
Polityczna pozycja tego księcia była na tyle silna, że w czasach okupacji przez wojska cesarskie w latach 1633–1648 z przymusowej emigracji sprawował rządy w całym księstwie. W tym zresztą czasie spotykał się niekiedy z jezuitami; jesienią 1641
roku pojawił się w jezuickim kolegium we Wrocławiu jako gość specjalny spektaklu
teatralnego Josephus Aegyptius; swoje uznanie wobec aktorów potwierdził wręczonymi im nagrodami493. Sami jezuici mieli z kolei okazję gościć na jego dworze w Legnicy 15 września 1637 roku; do roku 1675 ich działalność duszpasterska w tym
mieście była jednak absolutnie nierealna. Dopiero po wygaśnięciu linii legnickich
Piastów (młodociany Jerzy Wilhelm zmarł w roku 1675) i przejściu księstwa pod
zarząd dworu wiedeńskiego, osiedlenie się jezuitów w mieście nad Kaczawą stało się
możliwe. Wzięli oni oczywiście czynny udział w procesie rekatolizacji miasta, zapoczątkowanym dekretem cesarza Leopolda I z 15 czerwca 1676 roku.
Pierwsi zakonnicy – Friedrich Bruno i Georg Braun – przybyli do Legnicy 5 marca 1689 roku za sprawą życzliwego im archidiakona Johanna Maximiliana Straussa,
który też użyczył im gościny w swoim domu. Umieszczenie stałej rezydencji jezuickiej w tym mieście umożliwiła dawna donacja dóbr otyńskich Johanna Ernesta von
Sprinzenstein, z których wydzielono odpowiedniej wysokości kapitał na rzecz przyszłego kolegium legnickiego494. Misjonarze szybko uruchomili tu 4-klasowe gimnazjum, które w późniejszych latach kształciło rocznie około setki uczniów495. Od roku
1691 prowadzili także w przekazanej im po protestantach kaplicy św. Jana typowe
dla siebie duszpasterstwo496, obejmujące kazania, naukę katechizmu, bożonarodzeniową Stajenkę, Grób Pański, procesje Bożego Ciała i nabożeństwa paraliturgiczne,
które gromadziły ukrywającą się dotychczas ze swym kultem katolicką mniejszość
miasta497. Rozpoczęta przez urzędników cesarskich rekatolizacja Legnicy objęła
przede wszystkim personel jej administracji; już kilka lat później większość Rady
Miejskiej stanowili katolicy.
W 1696 roku legniccy jezuici otrzymali od starosty zgodę na rozpoczęcie budowy
kolegium; na oficjalne przyznanie im pofranciszkańskiego kościoła św. Jana Chrzciciela musieli jednak poczekać, aż sprzyjająca jezuitom kancelaria dworu cesarskiego
przekona niechętną do tej fundacji kurię wrocławską. Rozstrzygnięcie w tej sprawie
nastąpiło 2 maja 1699 roku i trzy tygodnie później jezuici uzyskali oficjalne prawa
SchmidlH, T. IV, s. 392; WąsŚ, s. 144.
KolbuszewskaL.
493
ARSI Boh. 96, k. 56, WAAW V 39, fol. 18r; SchmidlH, T. IV, s. 723.
494
ARSI Boh. 117, k. 77; ARSI FG XVIIII 1452-I [Busta N. 83/26, 3].
495
ARSI Boh. 114, k. 212.
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ARSI Boh. 117, k. 79.
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W nabożeństwach tych [1691]: Ö-Wn HA 12386, k. 40, organizowanych przy wsparciu katolickiego starosty Johanna Christopha von Zierowskiego – brało udział nawet 800 wiernych.
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do administrowania tą świątynią, sąsiadującą z mauzoleum Piastów legnicko-brzeskich. Tym samym aktem donacji498 jezuici otrzymali także działki znajdujące się
w pobliżu kościoła, umożliwiające wybudowanie (za środki z dóbr otyńskich) kolegium, gimnazjum oraz konwiktu św. Józefa, otwartego jeszcze w tym samym roku
1699499. Dla uczniów gimnazjum legniccy jezuici założyli też w 1700 roku zwyczajową sodalicję Wniebowzięcia NMP; katoliccy mieszczanie mieli się zaś gromadzić
w założonym trzy lata później bractwie Serca Jezusowego, liczącym już wkrótce
około 600 wiernych500.
Od roku 1700 legnicka misja miała już zresztą status kolegium i stanowiła jedną z najbardziej liczących się instytucji religijno-kulturalnych miasta, przynajmniej
do czasu otwarcia w nim słynnej Akademii Rycerskiej. Jednak wkrótce po wybudowaniu (1706) gmachu kolegium, jego istnienie zostało zagrożone pojawieniem
się w granicach Śląska wojsk szwedzkich. Legnickim protestantom nie udało się
jednak wymóc na cesarzu podważenia praw jezuitów do kościoła św. Jana Chrzciciela, m.in. dlatego, że pierwotnie nie był on kościołem parafialnym miasta, należał
bowiem do zakonu franciszkanów. Wielki pożar, który wybuchł w mieście 3 kwietnia 1711 roku zniszczył jednak poważnie ten kościół i konieczna okazała się jego
gruntowna przebudowa501. Odbyła się ona w latach 1714–1720; w jej wyniku wybudowana została jedna z najbardziej oryginalnych świątyń Śląska, wzorowana na
kościele św. Mikołaja na Małej Stranie w Pradze, stylistycznie utrzymana w stylu
Kiliána Ignáca Dientzenhofera502.
Oprócz pracy duszpasterskiej w mieście, legniccy jezuici w latach 1719–1738
zaangażowali się w misję cesarską, skierowaną przeciwko środowisku szwenkfeldystów503. Ich celem było całkowite wyplenienie tej grupy wyznaniowej z powierzonego im obszaru Księstw Świdnicko-Jaworskiego i Legnickiego. Prowadzona przez
wiele lat przez Johanna Millera i Karla Regenta misja w Twardocicach nie przyniosła pozytywnego rezultatu; w jej efekcie jednak około 500 zwolenników doktryny
Kaspara Schwenckfelda zmuszono do emigracji do niemieckiego Herrnhut, skąd
pod koniec XVIII wieku przenieśli się oni do Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych504. Znacznie bardziej udana okazała się misja legnickich jezuitów prowadzona
w tym samym czasie w Lubiatowie, gdzie pracowali w miejscowym kościele Najświętszego Serca Jezusa. Pruska aneksja Śląska spowodowała w legnickim kościele
poważne uszkodzenia, a nałożone przez nową administrację kontrybucje wojenne
postawiły gospodarkę instytucji w rozpaczliwym położeniu505. Specjalnej zmiany
nie przyniosło też Legnicy utworzenie prowincji śląskiej Towarzystwa Jezusowego,
ARSI FG XVIII 1452-I [Busta N. 83]/26.
ARSI Boh. 117, k. 78; KroessG, T. III, s. 222–223; LecL, s. 180–182.
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której prowincjał rezydować miał odtąd w tym właśnie mieście. Od roku 1759 liczba
pracujących tu jezuitów okresowo wzrosła do 17 zakonników (z czego kilku z nich
pracowało w odnowionej misji w Twardocicach), by w ostatnich latach przed kasatą
ponownie zmaleć do dziesięciu.
Podsumowując zarysowane powyżej okoliczności historyczne działalności jezuitów w ośrodkach Śląska i ziemi kłodzkiej, bez trudu zauważamy, że zasadniczo charakteryzowały się one podobną dynamiką, podlegającą kolejnym fazom przekształceń. Kluczowymi cezurami tej historii były: wojna trzydziestoletnia, pokój praski,
pokój westfalski, ugoda altransztadzka i pruska aneksja Śląska. Analogiczne warunki
historyczne umożliwiały działającym na tym terenie jezuitom zastosowanie podobnych sposobów realizacji kolejno podejmowanych czynności: osiedlenia się w danym mieście, gromadzenia działek pod budowę kolegium, kumulowania niezbędnego do jego budowy i utrzymania kapitału, rozbudowania oferty duszpasterskiej dla
kluczowych grup społecznych oraz sukcesywnego powiększania zakresu swojego
oddziaływania. Skuteczność tych działań dało się mierzyć nie tylko coraz większym
zaangażowaniem poszczególnych środowisk we współpracę z jezuitami, ale także
liczbą konwersji z kręgów dysydenckich. Zależnie od bieżącej sytuacji polityczno-religijnej, przewartościowanie istniejącego na badanym terenie paradygmatu konfesyjnego osiągane było zarówno na drodze środków negatywnych, jak i pozytywnych; w obydwu zresztą sposobach pozyskiwania konwertytów jezuici odznaczali
się nader wysoką skutecznością.
O ile wspólne cechy prowadzonych przez jezuitów misji nadawały walory uniwersalne, to bieżącą strategię funkcjonowania każdego z ośrodków odróżniały okoliczności lokalne i specyfika poszczególnych miejsc. Jezuiccy misjonarze specjalizowali się w akomodacji do lokalnych warunków pracy; powodzenie ich zamierzeń
zapewniało jednak umiejętne łączenie działania lokalnego z myśleniem globalnym.
Dezyderat ten dotyczył nie tylko tak skrajnie odmiennych środowisk pracy jezuitów jak pałac kardynalski w Rzymie, magistrat protestanckiego miasta cesarstwa,
tropikalna puszcza w Paragwaju czy pałace cesarskich Chin. Sposoby funkcjonowania członków Towarzystwa Jezusowego dotyczyły także diametralnie odmiennych
warunków, panujących choćby w księstwach lennych, dziedzicznych i wolnych
państwach stanowych dawnego Śląska. Zróżnicowanie metod działania dotyczyło
tu nie tylko sposobów komunikacji z elitami władzy, ale przede wszystkim wyboru
najbardziej skutecznych środków oddziaływania. I to właśnie dostosowana do tych
potrzeb konfiguracja przyjętego modus procedendi odzwierciedlała się w stymulowanej przez zakon kulturze artystycznej, będącej kluczowym medium komunikacji
społecznej.
Tak było naturalnie także na Śląsku i w granicach ziemi kłodzkiej – wielokonfesyjnym i wielojęzycznym tyglu kultur, związanych odmiennymi tradycjami intelektualnymi i duchowymi, reprezentujących krzyżujące się obszary wpływów różnych
ośrodków władzy świeckiej i kościelnej. Pojawiający się na tym obszarze jezuici
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podjęli historyczne wyzwanie przeprowadzenia adekwatnej i skutecznej dyskusji
z kultywowanymi tu tradycjami. Za język tej debaty przyjęli formację duszpasterską, prowadzoną przy wsparciu dydaktyki i wspomaganą przez szerokie spektrum
produkcji artystycznej. W przeciągu niemal 200 lat uruchomili na tym terenie dziesięć kolegiów i tyleż konwiktów, postawili i przebudowali kilkanaście kościołów,
zorganizowali i prowadzili przeszło sto bractw religijnych. Działania te doskonale
wspierał język jezuickiej architektury, rzeźby, malarstwa, teatru i muzyki, których
wspólnym celem było ukształtowanie nowych struktur społecznych, kierujących się
wartościami życia religijnego, odpowiedzialnością za wspólnotę i lojalnością wobec
władzy. Zanim zobaczymy, w jaki sposób te aspekty jezuickiej reformy były realizowane na badanym terenie, przyjrzymy się, jak kształtowała się praktyka muzyczna
w środowisku jezuickim i jak miała się ona do dyskursu, formułowanego w piśmiennictwie teoretycznym i prawnym swojej epoki.
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Praktyka muzyczna w środowisku jezuickim

2.1. K
 westia obecności muzyki liturgicznej w dyskursie epoki
trydenckiej
Obecność muzyki w liturgii środowisk jezuickich jest niezmiernie fascynującym
przedmiotem badawczym. Wynika to stąd, że trwający kilkadziesiąt lat proces kształto
wania się tego zakonu przypadł na czas szczególnego ożywienia dyskusji prowadzonej
na ów właśnie temat. Toczyła się ona oczywiście od samego zarania chrześcijaństwa1,
jednak dopiero w wieku XVI szczególnie mocno zainspirowała autorów, zaangażowa
nych we wprowadzane wówczas reformy2. To właśnie z uwagi na przełomowy charakter
postulatów zgłaszanych przez środowiska reformatorów, język owej dyskusji uległ wte
dy gruntownej zmianie jakościowej. Ponieważ reformy te dotyczyły dość wielu aspek
tów życia społecznego, ponowne rozpatrzenie kwestii związanych z jego przejawami –
kulturą artystyczną – okazało się absolutnie konieczne. Potrzeba przedefiniowania roli
społecznej dla muzyki religijnej była tym bardziej paląca, że ta ostatnia osiągnęła właś
nie niemal absolutną doskonałość środków artystycznych, ale pomimo to nie spełniała
najbardziej elementarnego z wymagań stawianych przez liturgię: pełnego i czynnego
uczestnictwa wspólnoty. Niewątpliwie właśnie dlatego wielu reformatorów chrześci
jaństwa w XVI wieku tak chętnie podejmowało kwestię muzyki w liturgii.
Jednym z najciekawszych głosów owej dyskusji było jezuickie piśmiennictwo
tego czasu, które przez pierwsze półwiecze funkcjonowania Towarzystwa zadawa
ło pytania o rolę i status muzyki w reformującej się duchowości Europy. Dyskurs
ten zasługuje na uwagę nie tylko z racji swego historycznego znaczenia i wkładu
w późniejszą kulturę muzyczną, ale także ze względu na kompletność i integralność
podejmowanych przezeń wątków, których stopniowe rozwinięcie stanęło u pod
staw cywilizacji nowożytnej. Dyskusja na temat praktyki muzycznej w środowisku
1
2

Syntetyczny zarys tej dyskusji, prowadzonej aż po czasy współczesne, podaje WaloszekT.
DelumeauR.
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jezuickim jest tym bardziej inspirująca badawczo, że ujawnia w swej treści wiele cech
sprzecznych, których współwystępowanie zdynamizowało jej rozwój i zapewniło
szerokie oddziaływanie na kulturę. Wymienić tu należy choćby rozbieżność pomię
dzy ideałami nowej duchowości a wynikającą z pobudek humanistycznych potrze
bą czynnego uczestniczenia w świecie kultury. Rzeczywistość muzyki jako języka
kultury komplikowało jej uwikłanie w dyskurs biegunowo przeciwnych sobie opcji
konfesyjnych, w odmienny sposób wartościujących przydatność sztuki dźwięku
w liturgii. Rozdźwięk ten dotyczył także jednego z najbardziej kluczowych wątków
dyskursu: teologicznej koncepcji samego kultu religijnego i jego pożądanych form.
Kontrowersje naznaczały wreszcie samą praktykę muzyczną, redukowaną zrazu do
minimum, z upływem czasu angażującą coraz więcej energii i środków finansowych.
Warto tu zauważyć, że toczonej wtedy dyskusji nie ułatwiały wcale gruntowne
przemiany, którym podlegała sama praktyka muzyczna. Już u schyłku XVI wieku ule
gła ona rozwarstwieniu na dwie równoległe praktyki: domenę kultywowania tradycji
renesansowej (prima pratica) oraz muzykę zupełnie nowego rodzaju, określaną jako
seconda pratica. Ten bezprecedensowy historycznie podział wynikł z przyjęcia dwu
wartościowej relacji zachodzącej między muzyką a słowem. Barokowy przełom sty
listyczny był w znacznej mierze pochodną absolutyzacji humanistycznego postulatu
ut oratio sit domina harmoniae, wysuniętego przez renesansowych teoretyków muzy
ki, którzy pragnęli wskrzesić opisywane przez greckich filozofów perswazyjne walory
sztuki dźwięku i zrekonstruować dramat antyczny3. W wyniku ich działalności powstał
właśnie ów nowy styl muzyki, zdecydowanie bliższy domenie retorycznych sztuk ora
torskich niż dominujących dotychczas odniesień do obszaru quadrivium.
Kultywowanie tego stylu doprowadziło do powstawania nowych gatunków drama
tycznych (dialog, opera, oratorium) i diametralnie zmieniło społeczne funkcjonowanie
muzyki w kulturze. Z kolei ów nowy język muzyki oddziałał także na tradycyjne formy
muzyczne, wywołując w ich tkance gruntowne przekształcenia środków fakturalnych
i samych cech gatunkowych.4 Przewartościowaniom praktyki muzycznej towarzyszyła
uniwersalizacja kultury artystycznej, której sprzyjało m.in. wprowadzenie reform try
denckich. Przekształcenia tradycji muzycznej objęły nie tylko środowiska katolickie, sty
mulowane przez aktywność różnych środowisk zakonnych. Importem i adaptacją nowe
go typu muzyki żywo interesowały się także północnoeuropejskie centra protestanckie,
tworzące rozległą sieć powiązań kulturowych i czynnie uczestniczące w stylistycznych
przemianach przełomu epok. Homogenizacji europejskiego repertuaru sprzyjał zaś
utrzymujący się przez niemal 100 lat popyt na produkcję drukarską oficyn weneckich.
Dla ujednolicenia praktyki muzycznej kultywowanej w wielu ośrodkach muzycznych
Europy Zaalpejskiej nie bez znaczenia była także nader obfita migracja muzyków wło
skich, przypadająca na te same dekady przełomu XVI i XVII wieku.
W obliczu tak gruntownych przemian historycznych, stylistycznych i ideowych
właściwe sobie miejsce musiało zająć piśmiennictwo teoretyczne jezuitów, poszuku
3
4

PaliscaH, s. 408–433.
BukofzerB, s. 16.
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jących jakiegoś modus operandi w kulturze muzycznej przełomu renesansu i baroku.
Zachodzące w niej zmiany spowodowały stopniowe przewartościowanie także same
go „muzycznego światopoglądu” jezuickich autorów. Przeszedł on od restrykcyjnej
oceny praktyki muzycznej po entuzjastyczną aprobatę jej roli i oddziaływania w pro
cesie ewangelizacyjnej akulturacji. Pomimo początkowych analogii do piśmiennictwa
protestanckiego, jezuicki dyskurs stał się wkrótce jego przeciwieństwem. Z upływem
lat estetyczna koncepcja muzyki formułowana w pismach jezuickich autorów zaapro
bowała nowy język stylistyczny muzyki kościelnej, daleko odmienny od pierwotnych
koncepcji w tej dziedzinie. W ich kontekście jeszcze bardziej nieprzewidywalna oka
zała się ekspansja jezuickich instytucji muzycznych: wbrew początkowym założeniom
kościoły, kolegia i konwikty tego zakonu należały do najznamienitszych centrów kul
tury muzycznej całej Europy. Zanim spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, w jaki
sposób doszło do tak gruntownej przemiany dyskursu teoretycznego i samej praktyki
muzycznej, przedstawmy najważniejsze wypowiedzi toczonej uprzednio debaty.
2.1.1. Propozycje reform praktyki muzycznej w środowisku protestanckim

Nader istotnym głosem w tej dyskusji było piśmiennictwo autorów protestanc
kich, zastanawiających się nad rolą muzyki w reformowanej przez nich liturgii5.
Wspólnymi wątkami ich refleksji była krytyka nadużyć w zakresie obserwowanej
praktyki kościelnej, zwrócenie uwagi na natchniony charakter umuzycznianego tek
stu i wynikającą zeń sakralność liturgii, a także ścisłe podporządkowanie zewnętrz
nych form kultu domenie cultus internus. Pomimo tych strukturalnych podobieństw
przyjęte przez poszczególnych autorów rozwiązania w znacznym stopniu różniły
się od siebie. Jednym z najbardziej radykalnych autorów był Huldrych Zwingli –
reformator z Zurychu, który pomimo wykształcenia muzycznego uznawał muzykę
za całkowicie zbędną w liturgii. Obserwowane nadużycia w praktyce muzycznej
Kościoła Rzymskiego skłoniły go do definitywnego oddzielenia liturgii od jakiej
kolwiek praktyki muzycznej; ta ostatnia miała bowiem jakoby odsuwać człowieka
od modlitwy i przeszkadzać w niezbędnym dla niej skupieniu. Uzasadnieniem tak
radykalnego rozwiązania była koncepcja sakralnego charakteru liturgii, która winna
odbywać się wyłącznie „w duchu i prawdzie”6, nie zaś w zewnętrznym, „ludzkim”
wymiarze kultury:
Veri adoratores invocant Deum in spiritu et veritate, corde orantes, non clamore coram
hominibus. [...] Cantiones ergo, seu verius boatus, qui in templis sine devotione pro
mercede fiunt, aut laudem aut quaestum ab hominibus quaerunt.7
Temat ten opracowany został dość wyczerpująco w następujących studiach: SöhngenT; Kurz
schenkerT; FinscherF, s. 255–263.
6
Zwingli powołuje się tutaj na zapowiedź nowej formy kultu, deklarowaną przez Chrystusa
w jego rozmowie z Samarytanką ( J 4,23). Cytaty biblijne podajemy według tłumaczenia BibliaT.
7
ZwingliA, Vom Gebet. XLIV i XLVI.
5
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Warto tu zauważyć, że o ile podejście takie doprowadziło do usunięcia orga
nów z kościołów i zawieszenia w nich praktyki muzycznej, nie pozbawiło jednak tej
ostatniej racji bytu. Zwingli dopuścił wykonywanie muzyki wokalnej po domach
i w kolegiach muzycznych, zakładanych także przez inne środowiska reformacyjne.
Dał tym samym asumpt do rozkwitu repertuaru kancjonałowego, a także muzyki
kameralnej, jednak poza oficjalnie uznaną dziedziną liturgii.
Nieco mniej radykalnie kwestię muzyki liturgicznej oceniał Jan Kalwin, choć
także i on wywodził swą teorię z przekonania o absolutnie nadrzędnej roli cultus internus. Krytykę współczesnej mu praktyki muzycznej uzasadniał racjami biblijnymi:
nie negował wprawdzie historycznego istnienia tradycji muzycznych, opisywanych
choćby w Księdze Psalmów, uznawał jednak tę praktykę za wyraz niedojrzałości
(Kindheitsstufe) ludu Starego Przymierza, która już nie przystoi czasom osiągnięcia
przez chrześcijan statusu dojrzałości (Mannesalter in Christo). Uznając jednak mu
zykę za divina inventio oraz praeclarum Spiritus donum, dopuścił także istnienie samej
muzyki religijnej, ustalając jednak szczegółowo cechy jej stylu i możliwe formy. Zde
cydowanie odróżnił przy tym obszar religijny od świeckiego:
Es ist ein großes Unterschied zwischen der Musik, mit der man die Leute über Tisch
und in ihrem Hause erfreut, und dem Psalmen, die in der Kirche gesungen werden in
der Gegenwart Gottes.8

Właściwością muzyki religijnej miał być jego zdaniem styl sakralny, wyrażany
przez takie cechy jak Gravität i Majestät. Ponieważ celem liturgii jest chwała Boża,
dopuszczona do niej mogła być jedynie muzyka wokalna (oparta o tekst z Pisma
Świętego), jednogłosowa (zapewniająca udział wspólnoty), podająca tekst psalmo
dii w języku narodowym, zrozumiałym dla słuchacza, o melodii dostosowanej do
tekstu, wykonywanej z godnością i nie za szybko. Odrzucona zaś została muzyka
wielogłosowa i instrumentalna, właśnie ze względu na swoją nieprzydatność dla za
mierzonego celu, a także ryzyko, że skłoni ona słuchacza do poświęcenia większej
uwagi pięknu samej melodii niż duchowemu sensowi słów. Wielogłosowa muzyka
wokalna dopuszczona została wyłącznie do wykonania pozaliturgicznego – i tu jed
nak śpiewane mogły być wyłącznie pieśni oparte na motywach zaczerpniętych z tek
stów biblijnych, utrzymane w prostej czterogłosowej fakturze9.
Propozycją najbardziej przychylną praktyce muzycznej, a zarazem najszerzej
komentującą poszczególne aspekty jej funkcjonowania, była koncepcja Marcina
Lutra10. Pomimo że i ona powstała jako próba zaradzenia obserwowanemu kryzy
sowi praktyki muzycznej, odnajdujemy w niej znacznie więcej elementów pozy
tywnych niż w teoriach Zwinglego czy Kalwina. Uwagę zwraca przede wszystkim
Cyt. za: SöhngenT, s. 46.
Do intensywnego rozwoju tego rodzaju twórczości doszło też w Rzeczpospolitej. Por. JeżA,
s. 114–115.
10
WetzelS; SöhngenK; LeaverL.
8
9
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jej solidny fundament teologiczny, odwołujący się zarówno do tradycji biblijnej,
jak i patrystycznej, na czele z Augustynem i Boecjuszem11. To właśnie we wczesno
średniowiecznej teorii musicae speculativae tkwi uzasadnienie immanentnej ontycz
nie doskonałości muzyki, będącej także dla wittenberskiego reformatora dźwięczącą
miarą porządku kosmicznego (numerus sonorus)12. Podobnie jak dla Kalwina, także
dla Lutra muzyka była darem Bożym (donum Dei)13; o ile jednak ten pierwszy autor
ostrożnie rozdzielił w praktyce muzycznej domeny sacrum i profanum, to w drugim
ta sama koncepcja zrodziła znacznie bardziej aprobatywne nastawienie wobec sztu
ki dźwięku. Być może zresztą to niezwykła wrażliwość muzyczna „wittenberskiego
słowika” – o której często wspominali jego współcześni – była przyczyną wyjątko
wej przychylności Lutra dla muzyki.
Fundament jego koncepcji stanowiło jednak odnowione rozumienie samej li
turgii, które odnajdywał w powrocie do pierwotnych źródeł chrześcijaństwa. Jej
istotą było przekonanie o katabatycznej genezie liturgii, której treścią jest pocho
dzące od Boga Słowo, znajdujące oddźwięk w modlitwie zgromadzonej na ziemi
wspólnoty. Idei tej towarzyszyło przekonanie o szczególnym statusie samej muzyki,
którą Luter uznawał za wehikuł oddziaływania Ducha Świętego14. Ze względu na
swoje pokrewieństwo ze Słowem Bożym – które dociera do człowieka również za
pośrednictwem słuchu15 – muzyka stanowiła dla wittenberskiego reformatora na
turalną formę przekazu ewangelicznego (viva vox evangelii). Właśnie dlatego Słowo
Boże winno być przepowiadane i śpiewane16. Ten aspekt faworyzuje muzykę wśród
wszystkich innych sztuk i określa jej „ewangeliczny” charakter, przydatny nie tylko
jako istotny czynnik w procesie budzenia wiary, ale także jako skuteczny środek eg
zorcyzmujący:
Et plane iudico, nec pudet asserere, post theologiam esse nullam artem, quae musicae
possit aequari, cum ipsa sola post theologiam id praestet, quod alioquin sola theologia
praestat scilicet quietem et animum laetum manifesto argumento, quod diabolus,
curarum tristium et turbarum inquietarum auctor, ad vocem musicae paene similiter
fugiat, sicut fugit ad verbum theologiae.17

Owe teologiczne właściwości muzyki wiążą się nie tylko z jej językowym aspek
tem; dotyczą także jej przydatności w oddziaływaniu na sferę ludzkich uczuć. Jako
domina et gubernatrix affectuum humanorum18 muzyka jest medium o nieocenionej
Zwracano już uwagę (KurzschenkerT, s. 151–154), że koncepcja Lutra zakorzeniona jest tak
mocno w obydwu tradycjach, iż mieści się swobodnie także w granicach ortodoksji katolickiej.
12
LutherW, T. V, s. 369.
13
LutherW, T. XXX/2 (1906), s. 696.
14
Por. SöhngenT, s. 258.
15
Rz 10,17.
16
Gottes Wort will gepredigt und gesungen sein. LutherW, T. XVII/2 (1927), s. 120.
17
Z listu do Ludwiga Senfla z 4 października 1530 roku. LutherW, T. V (1892), s. 639.
18
LutherW, T. L (1914), s. 371.
11
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przydatności w procesie wychowania i kształcenia młodzieży. Możliwości emotyw
nego oddziaływania muzyki wynikają oczywiście z jej właściwości etycznych, które
tradycyjnie wiązano z ethosem poszczególnych modi kościelnych. Reinterpretując
loci communes antycznej i średniowiecznej teorii muzyki, Marcin Luter ujawnił jed
nak także iście renesansowe cechy swej teorii, choćby słynne rozróżnienie pomiędzy
ars a ingenium. Owe dwa sposoby uprawiania sztuki skojarzył z kluczowym dla swej
teologii przeciwstawieniem porządków: prawa i łaski. To znamienne zestawienie
zręcznie uzasadniało estetyczne poglądy autora na muzykę; uznawał on twórczość
poetyckiego talentu (np. Josquina Desprez) za znacznie bardziej wartościową od
rzemiosła opartego wyłącznie na zasadach kontrapunktu:
Was lex ist, gett nich von stad, was evangelium ist, das gett von stadt. Sic Deus
praedicavit evangelium etiam per musicam, ut videtur in Iosquin, des alles composition
frohlich, willig, milde heraus fleust, ist nit zwungen und gnedigt per regulas, sicut des
fincken gesang.19

Dopiero z tej perspektywy zrozumiała jest późniejsza praktyka środowisk lute
rańskich, które – w odróżnieniu od kościołów ewangelicko-reformowanych – kon
tynuowały (przynajmniej przez pierwsze stulecie) pielęgnowanie polifonii łaciń
skiej20. Jej znaczenie docenił jeszcze sam Luter, widząc w tym repertuarze zdrową
część muzycznego dziedzictwa chrześcijaństwa, do której sięganie jest obowiązkiem
osób odpowiedzialnych za edukację młodzieży21. Jedną z istotniejszych konsekwen
cji przeprowadzanych reform była zresztą kompleksowa reorganizacja szkolnictwa22,
która przez intensyfikację nauczania muzyki przyspieszyła nie tylko rozpowszech
nienie treści ewangelicznych za pomocą muzyki, ale również w sposób istotny przy
czyniła się do wykształcenia się niezwykle przyjaznej muzykowaniu kultury.
Oczywiście znaczna część przedreformacyjnej tradycji muzycznej została zanie
chana bądź zmodyfikowana (m.in. z uwagi na różnice doktrynalne, dotyczące kul
tu Maryi i świętych), a kanon mszalny dostosowano do odnowionej teologii. O ile
jednak sam układ ordinarium i proprium początkowo nie został istotnie zmienio
ny, to poszczególne jego elementy stopniowo były wypierane przez wernakularne
odpowiedniki łacińskich form chorałowych i powstający na bazie gatunków para
liturgicznych repertuar wernakularny, dopuszczony do użytku w liturgii na zasadzie
substycyjności i addycyjności23. Stopniowy wzrost popularności tych pieśni wyni
kał oczywiście z ich liturgicznej przydatności; kompozycje te były zrozumiałe dla
LutherT, Nr 1258.
Także na obszarze Śląska. Por. JeżŁ.
21
Zdaniem tego reformatora w języku łacińskim jest przecież so viel feiner Musica und Gesangs, na
dającego się zarówno do liturgii, jak i wykorzystania dydaktycznego. Cyt. za: LutherW, T. XIX (1897),
s. 244.
22
FinscherF, s. 260.
23
Por. BlumeE, s. 33–34.
19
20
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wspólnoty, łatwe do wykonania i – co najważniejsze – bazowały na tekstach biblij
nych, zapewniając wejście Słowa Bożego w powszechny usus. W ten sposób osią
gnięty został nadrzędny cel reformy.
2.1.2. Propozycje reform praktyki muzycznej w środowisku katolickim

Problemy z liturgiczną praktyką muzyczną dostrzegali także autorzy katoliccy
i to na długo przed rozpoczęciem soboru trydenckiego, który podsumował dotych
czasowe wątki tej dyskusji i zaproponował rozwiązanie najbardziej istotnych kwe
stii24. Tematami powtarzającymi się w aktach XVI-wiecznych synodów diecezjal
nych (m.in. w Bazylei – 1503, Kolonii – 1536 i Augsburgu – 1550) i tworzonym
w tym czasie piśmiennictwie autorów katolickich (biskupa Cirilla Franca, kardy
nała Guglielma Sirleta, a wcześniej Erazma z Rotterdamu) były m.in.: niestosow
ność muzyki wykonywanej podczas liturgii, wplatanie w nią elementów świeckich,
zakłócenie czytelności śpiewanych słów, swobodne traktowanie tekstów ordinarium
i „zanieczyszczenie” tradycji chorałowej bujnie rozwijającymi się formami tropicz
nymi. Do najbardziej kłopotliwych rozbieżności pomiędzy obserwowaną praktyką
muzyczną a liturgią należały cieszące się wielką popularnością gatunki typu missa
parodia, missa da caccia czy missa da battaglia. Z krytyką spotykała się także sama
praktyka wykonawcza: rozkwitająca w tym czasie technika dyminucyjna, odwraca
jąca uwagę uczestników liturgii od jej treści i kierująca ją w stronę przeżycia stricte
estetycznego.
Podobnie jak dla przedstawicieli reformacji, również dla katolickich teologów
kluczowym aspektem liturgii była sakralność tekstu liturgicznego, domagająca się
adekwatnego opracowania muzycznego. Punktem wyjścia dla tej koncepcji był wie
lokrotnie powtarzany cytat komentarza św. Hieronima do Listu do Efezjan: Sic cantet
servus Christi ut non vox canentis sed verba placeant quae leguntur. Podporządkowanie
walorów estetycznych audytywnej funkcji liturgii wynikało wprost z faktu, że śpiew
jest integralną częścią liturgii i jako znak liturgiczny stanowi instrument uświęcenia
jej uczestników. Nietrudno zauważyć, że zręby katolickiej „teologii muzyki” zasadni
czo pokrywają się z najważniejszymi przesłankami protestanckiego piśmiennictwa
na ten temat. Odróżniające obydwa dyskursy przesunięcie akcentów wiązało się już
z odmiennym postrzeganiem samej liturgii: w środowisku katolickim w tym cza
sie nacisk kładziono na anabatyczny jej charakter, wiązany z rozbudowaną podczas
soboru trydenckiego teologią ofiary. Zanim przyjrzymy się, jak bardzo ta różnica
zaważyła na posoborowej praktyce muzycznej środowisk katolickich, przytoczmy
najistotniejsze wątki dyskusji prowadzonej podczas obrad tego zgromadzenia.
Temat muzyki liturgicznej pojawił się w protokołach ostatnich czterech sesji so
boru, odbywających się już pod jego koniec w latach 1562–1563. Podczas jednej
z nich, poświęconej nadużyciom w sprawowaniu ofiary mszalnej (22. Abusus in sacrificio missae, Canon VIII z 10 września 1562 roku) zwrócono uwagę na postulat
24

WeinmannT; FellererC; DamilanoL; MischiatiV.
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czytelności tekstu liturgicznego, zabroniono jednocześnie mieszania jej tekstów
z melodiami i tekstami o świeckiej proweniencji:
Verum ita cuncta moderentur, ut missae, sive plana voce sive cantu celebrentur, omnia
clare matureque prolata: in audientium aures et corda placide descendant. Quae vero
rithmis musicis atque organis agi solent, in iis nihil prophanum, sed hymni tantum et
divinae laudes intermisceantur. [...] Tota autem haec modis musicis psallendi ratio non
ad inanem aurium oblectationem erit componenda, sed ita ut verba ab omnibus percipi
possint, utque audientium corda ad coelestis harmoniae desiderium beatorumque
gaudia contemplanda repiantur.25

Ideą uzasadniającą wprowadzenie w życie tego zalecenia był sakralny charakter
tekstu liturgicznego i konieczność podporządkowania całego opracowania muzycz
nego wymogom liturgii. Tydzień później (17 września 1562 roku), podczas tej sa
mej sesji soboru, zgromadzeni na nim kardynałowie uchwalili dekret de observandis
et evitandis in celebratione missae, który potwierdzał i kodyfikował powzięte uprzed
nio zalecenia:
Ab ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo sive cantu lascivum aut impurum
aliquid miscetur [item saeculares omnes actiones, vana atque adeo profana colloquia,
deambulationes, strepitus, clamores] (ordinarii locorum) arceant, ut domus Dei vere
domus orationis esse videatur ac dici possit.26

Temat muzyki liturgicznej poruszono także przy okazji 23. posiedzenia soboru:
De disciplina seminariorum, w czasie którego ustalono, że w zakres powszechnego
wykształcenia kleru ma wejść m.in. kształcenie w zakresie śpiewu chorałowego27.
Kolejna, 24. sesja soboru przekazała kompetencje we wprowadzaniu zaleceń w spra
wie muzyki kościelnej synodom diecezjalnym. Także i ostatnie, 25. posiedzenie nie
wniosło do tego tematu nic nowego, powtarzając jedynie uprzednio zgłoszone po
stulaty, zabraniające wprowadzania do liturgii muzyki o zbyt afektowanym charak
terze oraz gry na instrumentach. Obecność tych elementów traktowana była na rów
ni z innymi zakłóceniami porządku liturgii, wywoływanymi przez nieuszanowanie
miejsca świętego, brak dyscypliny, spacery, głośne rozmowy, a nawet handel:
…ita omnem superstitionem, omnem quaestum, omnem irreverentiam a divina
missarum celebratione abstulistis [...] molliores cantus et symphoniae, deambulationes,
colloquia, negotiationes a templo Domini summovistis.28

TheinerA, T. II, s. 122.
CanonesT, s. 128.
27
FellererC, s. 576.
28
CanonesT, s. 475.
25
26
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Aby nadać soborowym zaleceniom walory praktyczne, powołano specjalną ko
misję kardynalską, która zgromadziła się 27 kwietnia 1564 roku w rzymskiej rezy
dencji kardynała Vitelozza Vitellozziego ad decantandas aliquot missas et probandum
si verba intelligerentur29. Jej pracom przewodził Karol Boromeusz – jeden z uczestni
ków soboru i wpływowy mecenas sztuki muzycznej30. Już na początku tego same
go roku arcybiskup prosił Vincenza Ruffa, maestro di cappella jego katedry w Me
diolanie, aby ten riformasse il canto in modo che le parole fossero più intelligibili che si
potesse31, a następnie componesse una messa, che fosse più chiara che si potesse e mi la
mandasse quà32. To samo zadanie otrzymał od Boromeusza Nicola Vicentino – ka
pelmistrz zespołu muzycznego katedry w Vicenzy, ale także wybitny teoretyk muzy
ki i eksperymentator w dziedzinie nowego stylu chromatycznego:
Aspettarò la Messa del Ruffo; et se costì in Milano si trovasse don Nicola della musica
cromatica, potreste pregarlo anchor lui che ne componesse una, poiche dal paragone di
molti musici eccellenti meglio si potrà far giudicio di questa musica intelligibile.
Mi piace molto il disegno vostro di far una ricolta di madrigali honesti, si che
ogni huono da bene li potesse cantare; et quando si potesse havere valent’ huomini, che
facessero la musica, sarebbe facil cosa a far qualch’uno qui componesse le parole sopra
materii spirituali et divoti.33

Zadaniem kardynałów był wybór stylu muzycznego, najbardziej zgodnego z ich
wyobrażeniami na temat ideału zrozumiałości tekstu słownego. Pod ich ocenę tra
fiły jednak dzieła różnych kompozytorów (oprócz wymienionych prawdopodobnie
także: Giovanniego Animucciego, Jacoba de Kerle, Orlanda di Lasso i Giovanniego
Pierluigiego da Palestrina), reprezentujących rozmaite sposoby realizacji tego po
stulatu. Samemu Boromeuszowi podobała się na przykład idea wykorzystania mo
delowej faktury gatunków madrygałowych, poddanych naturalnie procedurze travestimento spirituale. Tak otwarte podejście do tradycji muzyki świeckiej odróżniało
wyraźnie stronę katolicką od propozycji zgłoszonych przez stronę protestancką:
o ile dla tej ostatniej zabieg tego rodzaju absolutnie nie licował z sakralnym statusem
charakterem liturgii, o tyle dla pierwszej z nich charakter ów zapewniała sama obec
ność tekstu natchnionego34.
Jednakże warunkiem koniecznym dla zaistnienia tego kryterium było spełnie
nie postulatu czytelności tekstu słownego. Stąd w repertuarze muzycznym epoki
potrydenckiej odnajdujemy tak wiele kompozycji, faworyzujących fakturę homo
rytmiczną. Deklamacyjny charakter tego typu muzyki redukował jej polifoniczny
Cyt. za: LockwoodR, s. 353.
GalianoB, s. 378.
31
List z 20 stycznia 1565 roku. Cyt. za: LockwoodR, s. 348.
32
List z 10 marca 1565 roku. LockwoodR, s. 349.
33
List z 31 marca 1565 roku. LockwoodR, s. 350.
34
GalianoB, s. 378.
29
30
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aspekt do minimum, sprzyjając popularyzacji układów homofonicznych. Ich od
działywanie uobecniło się nie tylko w częstym stosowaniu techniki falsobordone35,
zapewniającej doskonałą czytelność tekstu (osiągniętej jednak kosztem zastoso
wania dość prymitywnej faktury), ale także na gruncie tradycyjnej faktury poli
fonicznej, w różnym stopniu poddanej homofonizacji. Przykłady tego wpływu
odnajdujemy w zbiorze Preces speciales Jacoba de Kerle (K 445)36, Missarum liber
primus Giovanniego Animucciego (A 1235) a także w izodeklamacyjnych mszach
Ruffa z czwartego tomu jego mszy (R 3055), które wedle słów podtytułu są piene
d’inusitata dolcezza, composte ultimamente con arte meravigliosa conforme al Decreto
del Sacrosancto Concilio di Trento37.
Za ideał stylistyczny epoki potrydenckiej posłużył jednak nie tyle nader rady
kalny stile severo Ruffa, ale raczej język, będący amalgamatem dawnej tradycji po
lifonii renesansowej z nowymi zasadami stylu deklamacyjnego, reprezentowany
przez twórczość Giovanniego Pierluigiego da Palestrina38. Nie był to bynajmniej styl
nowy39 ani też specjalnie oryginalny, zapewniał jednak kompromisowe pogodzenie
różnych wymagań, jakie stawiano muzyce liturgicznej tego czasu w środowisku ka
tolickim. O jego późniejszej roli zadecydowała wyjątkowo przychylna w całej Euro
pie recepcja spuścizny kompozytorskiej Giovanniego da Palestrina, nadająca jej sta
tus twórczości modelowej, zaś jej kompozytorowi legendarną rolę w historii muzyki
religijnej. Warto tu jednak od razu zauważyć, że wraz z rozwarstwieniem muzyki
na prima i seconda pratica, również ta ostatnia została zaadaptowana (choć nie bez
wątpliwości) przez autorytety ówczesnego katolicyzmu. Zupełnie nowe możliwo
ści wyrazowe, zapewniane przez gatunki monodyczne, eksploatowane w nowych
formach muzyki dramatycznej (dialog, oratorium); z biegiem czasu zaczęły jednak
przenikać także do języka muzycznego nowego gatunku muzyki liturgicznej, jakim
w drugiej tercji XVII wieku stał się koncert wokalny.
Już poza domeną muzyki liturgicznej (ograniczoną przez jedyny dopuszczony
do liturgii język łaciński40) znalazła się twórczość wernakularna, popularyzowana
w środowiskach tzw. reformy katolickiej41. O ile dla nowo powstających kongrega
cji i oratoriów ogromną rolę odegrała restytuowana tradycja średniowiecznej lauda
spirituale, taką samą funkcję pełnił później – dla bardziej elitarnych kręgów – madrigale spirituale42. W obydwu przypadkach wykorzystanie popularnej twórczości
świeckiej jako wehikułu sakralizacji kultury, nasiliło się już w czasach soboru. Poza
kontrafakturami istniejących kompozycji świeckich powstawały zresztą także ko
lekcje nowe: autorstwa Giovanniego da Palestrina, Philippe’a de Monte, Tarquinia
BradshawH, s. 135–157.
Sigla druków imiennych podajemy wedle katalogu RISM A/I; rozwiązania w aneksie 7.4.2.
37
LockwoodR, s. 359.
38
FellererC, s. 588.
39
Novum genus – sformułowanie kompozytora podane w przedmiowie do P 660.
40
WeinmannT, s. 13–14.
41
DelumeauR, s. 14–38.
42
Ferrari-BarassiM, s. 220 i nn.
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Longa, Claudia Monteverdiego czy Luki Marenzia. Kompozycje tego typu nie były
jednak odpowiednikiem protestanckiej pieśni kancjonałowej, ale samodzielnym
przejawem swoiście rozumianej praktyki muzycznej, aprobatywnej wobec dających
się zsakralizować form kultury świeckiej, a przez to diametralnie odmiennej pod
względem ideowym od swego konfesyjnego adwersarza.
2.1.3. Inspiracja humanistyczna w refleksji nad muzyką liturgiczną

Wspólnym mianownikiem obydwu omówionych wyżej koncepcji muzyki litur
gicznej była ich dominanta humanistyczna. Wyrażała się ona przede wszystkim na
poziomie refleksji teoretycznej, postulującej powrót do źródeł chrześcijaństwa (tek
stu Pisma Świętego) i usunięcie naleciałości zakłócających przekaz wiary43. Świato
pogląd humanistyczny wiązał rozmaite nurty XVI-wiecznych reform Kościoła także
na poziomie praktycznym, wyrażanym przez dążenie do przywrócenia Słowu cen
tralnego miejsca w kulturze: formach religijności, profilach edukacji młodzieży oraz
odrodzonej domenie sztuk retorycznych. Antycypując ożywiony dyskurs reform
religijnych, piśmiennictwo autorów humanistycznych odnajdywało jednak różny
oddźwięk w środowiskach konfesyjnych. Wynikało to już z samej istoty ich filozofii,
z definicji bliższej pozytywnym aspektom myśli katolickiej niż sceptycznie nasta
wionemu do natury ludzkiej protestantyzmowi44. Antydoktrynalny i ideowo otwar
ty charakter humanizmu zróżnicował dyskursy konfesyjne także na poziomie reflek
sji nad muzyką liturgiczną, co stało się szczególnie wyraźne u progu epoki baroku:
zarówno w samej praktyce artystycznej, jak i w towarzyszącej jej refleksji krytycznej.
Główną inspiracją renesansowej teorii muzyki było ponownie odkrywane pi
śmiennictwo autorów antycznych, poruszających tematykę muzyczną45. Wśród
najchętniej komentowanych źródeł znalazły się m.in. Problemata i Poetyka Arysto
telesa, De musica libri tres Arystydesa Kwintyliana, Elementa harmonica Arystokse
nosa, De musica libri V Boecjusza, rozproszone pisma szkoły pitargorejskiej, Państwo Platona, De musica liber unus Plutarcha i Harmonicorum elementorum libri III
Ptolomeusza. Pisma te były tłumaczone i wydawane drukiem46, a ich treść szybko
stała się przedmiotem powszechnego zainteresowania renesansowych teoretyków
muzyki. Wśród poruszanych przez nich wątków odnajdziemy szeroką panoramę te
matów, wiążących się z ogólną koncepcją sztuki muzycznej, która była rozpatrywana
w aspektach: kosmologii, akustyki, filozofii, estetyki i duchowości. Istotnym nur
tem ich refleksji była sama poetyka muzyki, określająca jej właściwości retoryczne,
etyczne, emotywne i dydaktyczne.
DelumeauR, s. 33–37.
Na poziomie teoretycznym piśmiennictwo Lutra wykazywało jednak wyraźne cechy humani
styczne.
45
PirottaM; PaliscaH; WieczorekC.
46
Np. dwa ostatnie z tu wymienionych wydane zostały odpowiednio przez Antonia Gogavę (Ve
nezia, 1562) i Carla Valgulia (Brescia, 1507).
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W pierwszej grupie tematów chętnie eksploatowano neoplatońskie wyobrażenia
na temat kosmosu, zestawiające dźwięczący świat sfer niebieskich z harmoniczną
budową duszy ludzkiej47. Teoretycy renesansowi przejęli ze średniowiecza także
te elementy antycznej musica speculativa, które określały akustyczne właściwości
muzyki, rozpatrywane w kategoriach numero sonoro48. Interesowali się jednak także
nieobecną w dyskursie wieków średnich kwestią empirycznego uzasadnienia kon
sonansowości interwałów: argumentami dla krytyki tradycji pitagorejsko-boecjań
skiej była pochodząca z czasów antyku koncepcja Arystoksenosa, przywołana przez
Johannesa Tinctorisa. Za kryterium oceny kwestii konsonansu i dysonansu uznał on
właśnie subiektywne aurium iudicium49, dopuszczające współbrzmieniowość tercjo
wo-sekstową, obecną w praktyce muzycznej od czasów Josquina. Uznanie słuchu za
narzędzie oceny estetycznej w sposób definitywny przełamało średniowiczny para
dygmat musica speculativa, nadając teorii muzyki iście humanistyczny walor.
Diametralnej zmianie kryteriów estetycznych towarzyszyło nie mniej gruntow
ne przewartościowanie samych norm twórczości artystycznej. O ile jedną z ele
mentarnych zasad średniowiecznej teorii sztuki była przede wszystkim jakość jej
rzemiosła, o tyle warsztat humanistycznie zorientowanego artysty podporządko
wany został antycznej idei instincti naturalis50. Kategoria ta – określana za Kwinty
lianem jako ingenium – oznaczała wyższą formę świadomości artysty, ogarniętego
neoplatońskim furor poeticus i stanowiła jedną z najbardziej dystynktywnych cech
estetyki renesansowej. W kontekście rozważanej tu tematyki liturgicznej zauważmy,
że źródłem poetyckiego natchnienia była dla humanistów inspiracja ze strony same
go Boga. Okoliczność ta dowodzi nie tylko religijnego charakteru filozofii huma
nizmu, wskazuje również na to, że jej przedstawiciele postrzegali sztukę muzyczną
jako dyscyplinę blisko spokrewnioną z teologią51. Wykładnikiem tej koncepcji był
szczególnie żywy w kulturze renesansu mit orfejski, często podawany właśnie w swej
schrystianizowanej wersji.
Fascynująca humanistów tradycja artystyczna antyku ściśle wiązała kreatywność
na polu muzycznym z twórczością poetycką. Wedle słów Zarlina, w czasach Platona:
...il Musico non era separato dal Poeta, ne il Poeta dal Musico; perciochè essendo li
Poeti de quei tempi periti nella Musica, & li Musici nella Poesia (come vuole Strabone)
l’uno & l’altro per una di queste due voci, Musico, o Poeta erano chiamati.52

Pierwotna jedność obydwu wymienionych domen artystycznych stawiała jed
nak przed muzyką szczególnej wagi wymagania. Humaniści pragnęli odtworzenia
ZarlinoI, pars I, cap. 6, s. 18.
ZarlinoI, pars I, cap. 19, s. 35.
49
TinctorisL, Liber primus, cap. II, 33, s. 79.
50
LowinskyG, s. 483.
51
WieczorekC, s. 41–42.
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ZarlinoI, pars II, cap. 6, s. 80.
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takiej muzyki, w której słowo zespolone byłoby immanentnie z melodią, stanowiąc
zupełnie nową jakość, określaną jako melopoeia; wykonujący zaś ją artysta (melopoeta) miałby być jednocześnie i wieszczem, i teologiem. Tego typu muzyka nie mie
ściła się już w domenie dziedzin quadrivium; była zdecydowanie bliższa sztukom
oratorskim grupy trivium, kształtującym sposoby swego oddziaływania wedle zasad
retoryki. Fundamentem renesansowej teorii muzyki była synkretyczna kompozy
cja elementów poetyki platońskiej, arystotelesowskiej i horacjańskiej. Definiowała
ona perswazyjne cele sztuki triadą kategorii retorycznych: docere – delectare – movere. Według Zarlina muzyka sama w sobie nie ma zdolności wywoływania afektów;
może to czynić dopiero wtedy, gdy jest powiązana z rytmem i słowem:
L’Harmonia propria non habbia de se tal forza: tuttavia l’acquista col mezzo del
Numero, et dell’Oratione: cioè del Parlare, o delle Parole, che se le accompagnano:
le quali tanto più, o meno commuovono, quanto più o meno sono accomodate
al Rhytmo, overamente al Metro con proportione.53

Sprawczy charakter renesansowej melopoei zapewniało jej podobieństwo do
sztuki oratorskiej. Wynikało ono jednak już nie tylko z właściwości etycznych syste
mu modalnego54, ale właśnie ze stosownego powiązania muzyki ze słowem, które za
pewniało skuteczność oddziaływania na emocje i wolę człowieka, również w dome
nie religijnej55. Aby jednak muzyka mogła wykazywać pełnię swych potencjalnych
właściwości perswazyjnych i – podobnie jak antyczna poezja – wywoływać w natu
ralny dla siebie sposób passioni d’anima, należało ją w definitywny sposób zmienić.
Istniejąca w czasach Zarlina praktyka muzyczna nie posiadała bowiem w jego opinii
tych kwalifikacji w stopniu zadowalającym56. Z ogólnych zasad renesansowej po
etyki wynikły bardzo konkretne wskazówki dla praktyki muzycznej. Ich zastosowa
nie doprowadziło do jej diametralnej zmiany stylistycznej: od kontrapunktycznej
polifonii do monodii akompaniowanej. Przemiana ta dokonała się u progu epoki
określanej mianem baroku, była jednak jakością na wskroś renesansową, zarówno
pod względem genezy, jak i poetyki57.
Istotą humanistycznej teorii muzyki nie było wyłącznie naśladowanie mistrzów
antyku czy próba rekonstrukcji ich muzyki, ale twórcze wykorzystanie norm ich
poetyki, pozwalające na osiągnięcie podobnego efektu oddziaływania na słuchacza.
Retoryce muzyki skuteczność zapewniały imitacyjne właściwości sztuki dźwięku;
celem muzyki było naśladowanie: natury (imitazione della natura), znaczenia słów
(imitazione delle parole), stylu kompozytora (imitazione dell’autore) i utrwalonych
w tradycji melodii (imitazione del sogetto della cantilena). O ile trzy ostatnie funkcje
ZarlinoI, pars II, cap. 12, s. 95.
Problematykę tę poruszają w swoich traktatach m.in.: GaffurioT; MeiM oraz GalileiD.
55
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muzyki odwoływały się do różnych aspektów samego warsztatu kompozytorskiego,
to pierwsza z nich określała filozoficzny zakres stosowalności idei mimesis w odnie
sieniu do sztuki muzycznej. I choć mogłoby się wydawać, że w odróżnieniu od sztuk
przedstawiających muzyka nie potrafi bezpośrednio naśladować natury, właśnie
to znaczenie imitacji pojawiało się w pismach renesansowych teoretyków muzyki
najczęściej.
Wynikło to stąd, że humanistyczna poetyka muzyki odwoływała się nie tylko
do klasycznego ujęcia mimesis Arystotelesa, ale także nieco bardziej archaicznej
koncepcji wiązanej z tradycją szkoły Platona, popularnej w środowisku teoretyków
epoki renesansu. O ile uczniowie tego pierwszego filozofa stawiali za cel sztuki na
śladowanie wytworów natury (natura naturata) i dążenie do osiągnięcia doskona
łości warsztatowej (ars perfecta cui ut nihil addi potest), to neoplatonicy domagali
się, aby naśladowana była raczej natura w jej idealnym kształcie (natura naturans).
Podczas gdy dla pierwszych istotą twórczości było naśladowanie klasycznej formy
sztuki, celem drugich stało się naśladowanie natury w jej ponadrealnej doskona
łości, objawionej w duszy artysty jako disegno interno. Pierwsza z opcji prowadziła
kompozytorów w manierystyczne naśladowanie doskonałości stylu Josquina czy
Giovanniego da Palestrina58; druga zaś – zabiegająca o naśladowanie samych zasad
natury (np. treści niesionych przez słowo)59 – musiała doprowadzić do barokowego
przełomu w stylistyce muzyki.
Był on przede wszystkim konsekwencją dostosowania praktyki muzycznej do
humanistycznej idei podporządkowania muzyki słowu. Chodziło tu nie tylko o re
alizację postulatu zrozumiałości i czytelności tekstu słownego w utworach muzycz
nych, ale możliwie ścisłe dopasowanie melodii i jej rytmu do samego słowa i jego
treści60. I choć zasadę tę postulowano jako normę dla renesansowych gatunków
muzyki świeckiej, tworzonej zgodnie z ideałami melopoei, tendencja do jej respekto
wania zakreślała w swym oddziaływaniu coraz szersze kręgi i stopniowo przeniknęła
również język muzyki liturgicznej tej epoki. Deklamacja umuzycznionego tekstu
musiała uwzględniać jego metryczny charakter, ale także cechy akcentuacyjne, gra
matyczne i syntaktyczne. Na poziomie organizacji formalnej kompozycja muzyczna
winna była także spełniać kryteria dyskursu retorycznego: analogicznie do mowy
oratora, architektonikę utworu muzycznego podporządkowywano kategoriom ope
racyjnym: inventio, dispositio i elocutio. Zbieżność norm, regulujących słowną i mu
zyczną sztukę elokwencji, dostrzeżona została jednak dopiero w piśmiennictwie
teoretyków baroku. Dopiero wtedy praktyka muzyczna osiągnęła cel, stawiany jej
przez odrodzoną poetykę mimesis.
Zanim jednak doszło do tej gruntownej zmiany języka muzycznego, humani
stycznie orientowana teoria muzyki oddziałała na pewne nurty tradycji renesanso
wej, zarówno w zakresie rozwiązań gatunkowych, jak i środków technicznych. Warto
LockwoodM.
GalileiF, s. 13.
60
WieczorekC, s. 13.
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tu wspomnieć choćby o stymulowanej przez środowiska humanistyczne odzie me
trycznej61. Ten popularny przez całe XVI stulecie gatunek muzyki kultywowany był
na szeroką skalę w różnego rodzaju instytucjach dydaktycznych i akademiach arty
stycznych. Określał też często formę muzycznych elementów spektakli dramatycz
nych, w sposób bezpośredni odwołujących się do tradycji antyku. Innym przejawem
oddziaływania humanistycznej poetyki na współczesne jej gatunki muzyczne były
tzw. motetti missales, pielęgnowane m.in. w kapeli dworskiej Sforzów w Mediola
nie62. Kompozycje te cechuje obecność fragmentów o ściśle sylabicznej deklamacji
umuzycznionego tekstu, doskonale zgodnej z postulatami humanizmu. Muzyków
działających w tym ośrodku63 określa się mianem pierwszego pokolenia twórców
renesansowych. I choć za główną inspirację tego stylu uznaje się oddziaływanie wło
skiej laudy i frotttoli, nie wyklucza to, że ich twórczość była wynikiem dostosowania
muzyki liturgicznej do humanistycznych ideałów.

2.2. Jezuici a muzyka – treści dyskursu w czasach Ignacego Loyoli
2.2.1. Geneza i specyfika Towarzystwa Jezusowego

Udział środowiska jezuickiego w dyskusji na temat muzyki w liturgii jawi się jako
niezwykle istotny. Był to bowiem głos dość symptomatyczny dla swojej epoki, po
szukujący nowych form obecności sztuki w kulturze. Wyrastając z dysputy prowa
dzonej przez różne środowiska religijne, tylko w pewnym zakresie stanowił ujęcie
konfesyjne, dotyczył bowiem znacznie szerszej panoramy zjawisk, dużo też głębiej
analizowanych. Był w swej istocie nie tylko elementem postulowanych reform reli
gijnych, ale także przejawem kompleksowej wizji odnowy życia społecznego. Ten
humanistyczny w swej naturze projekt powstawał stopniowo; sposoby działania
i formy aktywności służące kreowaniu nowego porządku świata były odkrywane
etapami, nie tyle jako realizacja zamierzonej uprzednio idei, ile raczej odpowiedź na
konkretne wymagania poszczególnych jednostek i grup społecznych. Z drugiej stro
ny wynikały one logicznie ze specyfiki tego środowiska i pozostawały w ideowym
związku z jego charyzmatem, profilem duchowości i ambicjami intelektualnymi.
Aby lepiej ten głos rozumieć, warto pokrótce zarysować genezę i najbardziej
symptomatyczne cechy tego środowiska64. Założycielem Towarzystwa Jezusowe
go był Iñigo López de Oñaz y Loyola (1491–1556), baskijski szlachcic, znany pod
imieniem Ignacy. Jako młodzieniec wiódł życie dworzanina, oddającego się zaba
ZwolińskaI.
WardM.
63
Josquin Desprez, Franchino Gaffurio, Gaspar van Weerbecke, Loyset Compère, Johannes Mar
tini i Alexander Agricola.
64
BrodrickP; O’MalleyP; LoyolaA.
61
62
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wom, pojedynkom i uciechom światowym. W czasie brawurowej obrony Pampe
luny został poważnie ranny i w wyniku tego wydarzenia przeżył gruntowne nawró
cenie. Rozpoczął życie pokutnika; udał się do klasztoru Montserrat, a następnie
do Manresy, która stała się dlań miejscem decydujących doświadczeń duchowych
i głębokiej przemiany osobowości. Po odbytej w roku 1523 pielgrzymce do Ziemi
Świętej rozpoczął studia w Barcelonie, skąd trafił na uniwersytet w Alcalá. Opie
kował się współmieszkańcami miejscowego przytułku dla ubogich; spontanicznie
prowadził też dla nich naukę katechizmu, co naraziło go na podejrzenia ze strony
inkwizycji o przynależność do sekty alumbrados. Przez parę miesięcy kontynuował
studia w Salamance, by 2 lutego 1528 roku trafić do Paryża.
Rozpoczął naukę w kolegium Montaigu – znanym z dyscypliny studiów i ascetycz
nego sposobu życia ośrodku akademickim Paryża. Początkowo mieszkał w schroni
sku dla pielgrzymów i codziennie żebrał; w późniejszych latach odbył kilka podróży,
w czasie których pozyskiwał finanse konieczne dla kontynuowania nauki. Po ukoń
czeniu licencjatu z filozofii zdobył tytuł magistra i rozpoczął studia teologiczne. Wraz
z grupą poznanych podczas studiów kompanów65 15 sierpnia 1534 roku złożył ślub
życia w ubóstwie i czystości, odbycia pielgrzymki do Jerozolimy bądź oddania się do
dyspozycji papieżowi. Po opuszczeniu Paryża udał się do Wenecji, gdzie udzielał reko
lekcji, studiował teologię i – wraz z przybyłymi z Paryża współtowarzyszami – opie
kował się chorymi z Ospedale degli Incurabili. Ze względu na wojnę z Turcją nie udało
im się jednak wyruszyć do Ziemi Świętej, przez jakiś czas mieszkali niedaleko Vicenzy,
gdzie przybrali miano Compañía de Jesús. Stamtąd Ignacy wyruszył do Rzymu, do
znając po drodze kolejnego mistycznego przeżycia, które utwierdziło go w powołaniu.
W 1538 roku Loyola i jego towarzysze wypełnili ślub paryski, oddając się do dys
pozycji papieża. Rok później podjęli oni decyzję o ustanowieniu Towarzystwa Jezuso
wego, a swoje reguły życia przedstawili do aprobaty papieżowi. Paweł III zatwierdził
je bullą Regimini militantis Ecclesiae z 27 września 1540 roku, otwierając drogę wyboru
pierwszego generała zakonu (został nim Loyola) i opracowania konstytucji. W następ
nych latach Towarzystwo rozwijało się dynamicznie, nie tylko w Rzymie (gdzie jezuici
prowadzili pracę duszpasterską i społeczno-charytatywną), ale i w innych ośrodkach
Europy, a także na misjach w Azji i Ameryce. Od 1546 roku aktywność profesów za
konnych wspomagali wstępujący do zakonu bracia świeccy. 21 lipca 1550 roku Ju
liusz III swoim brewe Exposcit debitum oficjalnie zatwierdził reguły zakonne i niemal
gotowy już projekt Konstytucji. W kolejnych latach powołano do życia Collegium Romanum i Collegium Germanicum. W roku śmierci Loyoli (1556) Towarzystwo liczyło
przeszło 1000 członków, pracujących w 110 domach zakonnych i 46 kolegiach.
Nawet pobieżnie zarysowana historia powstania jezuitów ukazuje niezwykle dy
namiczny charakter tego środowiska, mobilność i dyspozycyjność jego członków,
żołnierską gorliwość w osiąganiu wyznaczonych sobie celów. Niespożytą aktywność
na polu duszpasterskim umiejętnie godzili z troską o własny rozwój duchowy, odby
65
Byli to: Mikołaj Bobadilla, Piotr Faber, Franciszek Ksawery, Jakub Laínez, Simon Rodriguez
i Alfons Salmerón.
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wający się we wspólnocie, ale w sposób indywidualny. Podstawą ich działania było
gruntowne wykształcenie; paryskie doświadczenia Ignacego otworzyły jego zakon na
aktywność dydaktyczną. Gwarancją ich ortodoksji było posłuszeństwo wobec papieża
i podporządkowanie się jego jurysdykcji, a także specyficzny zmysł współodczuwania
z Kościołem (sentire cum Ecclesia). Ubóstwo zakonu zapewniało wiarygodność ich
misji, zmieniało też diametralnie dotychczasowe warunki dostępności wykształcenia.
Natomiast oddziaływanie za pomocą „środków bogatych” umożliwiało pozyskiwanie
funduszy na realizację konkretnych zamierzeń artystycznych od zamożnych dobro
czyńców – adresatów religijnej misji Towarzystwa. Jednym z ważniejszych mediów
komunikacji w przestrzeni ówczesnej kultury była oczywiście muzyka.
2.2.2. Poglądy Ignacego Loyoli i Piotra Fabera na temat muzyki

Wyobrażenia na temat sztuki muzycznej, utrwalone w źródłach zachowanych po
pierwszych jezuitach, nie tworzą co prawda wizji spójnej, są jednak kluczowe dla kwe
stii obecności muzyki w liturgii tego środowiska. Dostrzeżenie ich nie tylko umożliwia
wniknięcie w świat idei i wartości przyświecających założycielom nowego zgromadze
nia, lecz pozwala także wytłumaczyć dynamikę późniejszych zmian, przewartościowu
jących pierwotny paradygmat w zupełnie nową jakość. Zestawiając ze sobą typowy dla
wczesnego ignacjanizmu radykalizm ewangelicznego ubóstwa z wybujałymi przejawa
mi późniejszej sztuki jezuickiej (nie tylko muzycznej) epoki baroku, możemy odnieść
wrażenie, że mamy do czynienia z dwoma, obcymi sobie porządkami rzeczy. Równie
mylnych interpretacji doczekały się kwestia stosunku jezuitów do liturgii i rzekoma
niezgodność Ćwiczeń duchownych z publicznymi formami kultu. Tymczasem domeny
te od samego początku rozumiane były jako pokrewne i zgodne, choć wyrażały kom
plementarne względem siebie aspekty proponowanego modelu duchowości66.
Z zachowanych świadectw życia Ignacego Loyoli dowiadujemy się, że doskonale
odnajdywał się w liturgii i uczestniczenie w niej dawało mu poczucie siły67. Pocieszenie
czerpał ze słuchania mszy, nieszporów i komplety już podczas pobytu w Manresie:
Estando en este hospital le acaeció muchas veces en día claro veer una cosa en el aire
junto de sí, la qual le daba mucha consolación, porque era muy hermosa en grande
manera. […] Y fué esto entrando en una iglesia, en la qual oía cada día la misa
mayor y las vísperas y completas, todo cantado, sintiendo en ello grande consolación:
y ordinariamente leía a la misa la Pasión, procediendo siempre en su iguladad.68

W prowadzonym przez siebie dzienniku wśród zanotowanych refleksji opisał on
m.in. wizję muzyki niebiańskiej, towarzyszącej jednemu z przeżytych doświadczeń
emocjonalnych:
Pisze o tym m.in. SchumacherI, s. 14 oraz Plazaolo-ArtolaP, s. 11.
MonumentaCS, T. I, s. 391.
68
MonumentaCS, T. I, s. 390.
66
67
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En la misa con muchas lágrimas, y después della con ellas. Todas éstas eran como el
día pasado, y con el tanto gusto de la loqüela interior un asimilar o rrecordar de la
loqüela o música celeste, creciendo la devoción y afecto con lágrimas en sentir que sentía
o aprendía divinitus.69

Podobne świadectwa odnajdujemy w jednej z biogafii świętego, który za sprawą
muzyki liturgicznej chętnie pogrążał się w modlitwie, osiągając stan ekstazy:
O com que multo se alevantava em oração era a musica e canto das cousas divinas,
como são vesporas, missas e outras semelhantes; tanto que, como elle mesmo me
confessou, se acertava de entrar em alguma ygreya quando se celebravão estes officios
cantados, logo parecia que totalmente se trasportava de sy mesmo.
E não somente lhe fazia isto bem à alma, mas qynda à saunde corporal: e assy
quando a não tinha, ou estava com grande fastio, com nenhuma cousa se lhe tirava
mays, que com ouvir cantar alguma cousa devota a qualquer Yrmão. E espanto-me
como, vendo as pessoas que com elle estavão isto, nunca se buscou hum Yrmão, nem
collegial de collegio germanico, quando estava ne cama com fastio, para lhe tanger hum
cravo, sem cantar, porque ate ysto o ajudava; e hum coadjutor temporal muito simple
e virtuoso, que cantava muitas prosas devotas, tanto no tom e voz com que os cegos as
dizem, que parecia que for a moço de cego. E tudo isto era tam raro, que em quasy dous
annos e meyo que estive en Roma, não se faria mays que cinquo ou seiz vezes.70

Jak widzimy, Ignacy stosował muzykę jako swego rodzaju środek terapeutyczny.
Aby ulżyć cierpieniom wynikającym z ciężkiej choroby, wzywał do siebie André des
Freuxa, rektora Collegium Germanicum, prosząc go o zagranie czegoś na klawikordzie
bądź zaśpiewanie pobożnych hymnów. Upodobanie Ignacego Loyoli do sztuki mu
zycznej potwierdza także opis zdarzenia, które miało miejsce 19 marca 1544 roku:
Die lunae, magnae sacraeque hebdomadis, quo die feriae S[anc]ti Joseph celebrabantur,
narrabat Pater se ad eius aedem indulgentiarum gratia divertisse, musicamque in
ea audivisse, seque ea fuisse mirefice recreatum, et adiecit: si gustum meum et animi
propensionem sequerer, ego chorum cantumque in Societate instituerem; sed non faciam,
quoniam intelligo non esse Dei voluntatem, neque institutum huc nostrum nos, sed alio
vocat.71

Ukojenie, jakiego doznawał Ignacy, słuchając muzyki liturgicznej, skłaniałoby
go do dopuszczenia praktyki muzycznej i śpiewu oficjum w założonym przez siebie
Towarzystwie. Jednak dla dobra zakonu gotów był odstąpić od własnych skłonności
i upodobań, nieodpowiadających woli Bożej, która wzywała go do zupełnie innych
Diario Espiritual, 224 [12 maja 1544]. Cyt. za: LoyolaO, s. 371.
MonumentaCS, T. I, s. 636–637. Zapis z 22 lutego 1555 roku.
71
MonumentaCS, T. II, s. 337.
69
70
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zadań. Rezygnując z idei powierzenia liturgicznej praktyki muzycznej członkom
swego zakonu, Ignacy relatywizował znaczenie czysto estetycznej funkcji muzyki.
Unosi ona, owszem, zmysły człowieka ku Bogu, dla profesów zakonnych jest jednak
przeszkodą w realizacji celów statutowych zgromadzenia: duszpasterskiej opieki
nad wiernymi.
Pomimo pewnych podobieństw koncepcja ta różni się od ujęć autorów pro
testanckich, widzących w muzyce niepotrzebny element pośredniczący między
człowiekiem a Bogiem; element, który podobnie jak i inne składniki kultu katolic
kiego (np. sakramenty), powinien być ich zdaniem zarzucony. Tymczasem Ignacy
zachowuje zgodność z rzymską ortodoksją: nie neguje praktyki muzycznej jako
takiej, ale jedynie czynny udział profesów Towarzystwa w jej wykonywaniu. Zwal
niając ich z tego obowiązku, chce ich przygotować do życia aktywnego (także w do
menie kultury) raczej za pośrednictwem Ćwiczeń duchownych, które doskonalej
wyrażają profil ignacjańskiej duchowości. Stworzone przezeń rekolekcje przezna
czone są co prawda do użytku indywidualnego, jednakże ich odprawianie winno
być wplecione w uczestnictwo w oficjach: mszalnym i Liturgii Godzin. Wspominają
o tym dołączone do Ćwiczeń reguły, akcentujące konieczność dbania o zewnętrzną
stronę kultu72. Prowadzą one rekolektanta w świat kontemplacji, w której szczegól
nie przydatne okazują się nie tylko intelekt, ale i zmysły wyobraźni: wzrok, słuch,
węch, smak i dotyk. Ich zastosowanie (applicatio sensuum) stanowi jedną z metod
służących interioryzacji medytowanych treści:
„Po modlitwie przygotowawczej i trzech wprowadzeniach pożyteczną rzeczą
będzie zastosować pięć zmysłów wyobraźni do pierwszej i drugiej kontemplacji
w sposób następujący:
Punkt 1. Wzrokiem wyobraźni widzieć osoby, rozmyślać o nich i kon
templować po kolei, w jakich się znajdują warunkach, i starać się z tego widzenia
osiągnąć jakąś korzyść.
Punkt 2. Słuchem [wyobraźni] słuchać, co [te osoby] mówią lub mogły
mówić i podczas refleksji podobnie zadbać o jakiś pożytek.
Punkt 3. Węchem i smakiem [wyobraźni] czuć i smakować nieskończoną
słodycz i czułość bóstwa, duszy i jej cnót; z tego wszystkiego odpowiednio do
osoby, na którą się w kontemplacji spogląda, podczas takiej samej refleksji szukać
pożytku z tego.
Punkt 4. Dotykiem [wyobraźni] dotykać, jakby obejmować i całować miejsca,
po których te osoby chodzą lub gdzie siadają. Zawsze dbać o wyprowadzenie
z tego jakiejś korzyści”.73

LoyolaĆ [355], s. 148: „Reguła 3. Chwalić częste słuchanie Mszy świętej, a także śpiewy, psal
my, długie modlitwy w kościele i poza nim. Podobnie godziny ustanowione w pewnych porach, prze
znaczone na całe Boże oficjum i na wszelkie modlitwy i godziny kanoniczne”.
73
LoyolaĆ [121–125], s. 55–56.
72
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Dokonane za pomocą zmysłów imaginatywne wyobrażenie miejsca (compositio
loci) wynikało z ideału integralnej formacji człowieka, pojmowanego jako całość
duchowa, psychiczna i intelektualna. Holistyczne rozumienie ludzkiej natury zade
cydowało o popularności Ignacjańskich Ćwiczeń, przełożyło się również na apro
batywny stosunek samych jezuitów do sztuki, oddziałującej za pomocą władz zmy
słowych. Właśnie na takim gruncie wzrastały koncepcje wiązania różnych dziedzin
sztuki w wieloaspektowy przekaz treści. Dał on o sobie znać np. w opracowanych
przez Hieronima Nadala cyklach ilustracji do ewangelii74, które stały się źródłem in
spiracji dla wielu artystów XVII wieku. Podobną genezę miał jezuicki dramat szkol
ny, oddziałujący za pośrednictwem zmysłów na emocje, intelekt i wolę odbiorcy.
Jego „multimedialny” charakter75 służył celom pragmatycznym: osiągnięciu więk
szej funkcjonalności, skuteczności i perswazji. Spełniając te kryteria, jezuicka sztuka
podążała za charakterystycznym dla ignacjanizmu ideałem magis – postulatem nie
ustannego dynamizowania i intensyfikowania zaangażowania człowieka w obszarze
sacrum76. Wydaje się, że właśnie to określenie stoi u podstaw niezwykłego rozkwitu
sztuki jezuickiego baroku.
Podobną wrażliwość wobec sztuki wykazywał Piotr Faber, pierwszy prezbiter
Towarzystwa, mający istotny głos w sprawie muzyki. Jako osoba odznaczająca się
wyjątkowym zmysłem liturgicznym, potrafił zręcznie uzasadnić bogactwo i prze
pych ceremonii:
In primis vesperis Assumptionis ego inveni multam devotionem dum essem in
templo virginis Mariae de Spira. Ita quod omnes cerimoniae, luminaria, organa,
cantus et honor reliquiarum et ornamentorum, haec omnia mihi dabant tantam
devotionem, quantam ego nescio explicare. Cum illo spiritu ego benedicebam
illi qui candelas ibi posuerat et collocaverat, et incenderat, et ordinaverat et illi
qui redditus ad id faciendum reliquerat. Eodem modo organis et organistae, et
fundatoribus, etc., eodem modo omnibus ornamentis, quae ego videbam cultui
divino esse collocata. Item cantoribus et cantoribus puerorum, qui canebant.
[...] In summa dico, quod ille spiritus erat cum quo aestimabam magis minimum
praedictorum et simplicium opus, cum fide catholica et simplice, quam ille gradus
illius fidei otiosae, quam ita magnifaciunt qui non bene sentiunt hierarchica.
Similiter sentiebam magnam bonitatem et misericordiam in Deo Domino nostro
pro omnibus et singulis personarum illarum, quae aliquid suorum ponunt pro
isto cultu exteriori Dei et sanctorum eius, modo sit opus manuum suarum
NadalE.
BauerM.
76
LoyolaĆ [23], s. 21: „Człowiek został stworzony, aby Boga, naszego Pana, wielbił, okazywał
Mu cześć i służył Mu – i dzięki temu zbawił duszę swoją. Inne rzeczy na powierzchni ziemi stwo
rzone zostały dla człowieka i po to, by mu służyć pomocą w zmierzaniu do celu, dla którego został
stworzony. Wynika z tego, że człowiek powinien ich w takim stopniu używać, w jakim go wspomagają
[w zmierzaniu] do jego celu, a w takim stopniu powinien się ich pozbywać, w jakim mu [w dążeniu]
do celu przeszkadzają”.
74
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laborando, modo ponendo aliquid ex suis divitiis, modo suis verbis ordinando
vel aliquo alio modo.77

Zachwyt nad zewnętrzymi przejawami kultu religijnego spotykamy i w in
nych miejscach Memoriale Fabera78. Autor ten podkreślał ich związek z katolicką
ortodoksją, czyniąc z praktyki muzycznej argument rozpoczynającej się właśnie
dysputy ze środowiskami protestanckimi. W opozycji do przejętych przez nich
rozwiązań udowodnił, że formy cultus externus są wartościowe nie tylko dlatego, że
stanowią przejaw tradycji katolickiej, ale także ze względu na to, że doskonale wy
rażają domenę cultus internus – przedmiot szczególnej uwagi dla duchowości igna
cjańskiej. W ten sposób Faber zaproponował konstruktywne rozwiązanie jednego
z kluczowych sporów XVI-wiecznych reform chrześcijaństwa, unikając zarazem
posądzenia o sprzyjanie opcji protestanckiej. Dał temu wyraz w liście z 25 stycz
nia 1544 roku do Corneliusa Wischavea, kantora i diakona kościoła św. Piotra
w Lowanium:
An effectum vis, ut non sit optima et summa diligentia adhibenda in conservando
et augendo sensibili cultu in ecclesiis? An non vis quaeri optimos cantores, optimos
organistas, mundissimos sacrorum custodes? Maxime volo; et insuper opto ut omnia,
non decenter tantum fiant et ordinate, sed etiam cum sensu spiritus, sic videlicet
quod ad omnia, quae facimus in verbo vel in opere, concurrant omnes potentiae
nostrae, intellectus videlicet bonus, memoria viva, et voluntas ardens. Opto, inquam,
ut haec omnia fiant optime. At illud est, quod adhuc maiore desiderio cupio, hoc
videlicet, ut ea, quae pure spiritualia sunt, novo quodam gradu diligentiae et summo
prosequentur a nobis, et maxime a maximis. Non dico cum inimicis ecclesiae ut
diligentia, quae est in externo cultu Dei, transferatur in cultum internum; sed dico
ut, illa manente et crescente, quaeretur nova diligentia, quae sit multo maior, pro
rebus maioribus. Multi consulunt ei, qui solum devotus est erga sanctos, ut ipse
huiusmodi suam pietatem in Christum transferat. Potius autem consulendum erat
ut ille idem, servata illa sua devotione erga sanctos, novam quandam quaerat et
longe maiorem erga Christum.79

Owa nova diligentia, scalająca wewnętrzną i zewnętrzną stronę kultu godzi (przy
najmniej w teoretycznym dyskursie) biegunowe domeny vita contemplativa i vita activa; oddaje też wiernie pierwotny paradygmat myślowy środowiska jezuickiego na
temat roli muzyki w liturgii.

MonumentaPF, s. 536–537.
Por. CeliA, s. 34–39.
79
Cyt. za: MonumentaPF, s. 238–239.
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2.2.3. Pierwsze kodyfikacje praktyki muzycznej we wczesnym ustawodawstwie
jezuickim

Pochodną naszkicowanych powyżej poglądów były formułowane w pierwszych
latach istnienia Towarzystwa akty prawne80. Dotyczyły one przede wszystkim zasad
funkcjonowania zakonu, wypracowywanych na kolejnych etapach ich kodyfikacji
i zatwierdzanych oficjalnie przez Stolicę Apostolską. Historycznie pierwszym tego
typu dokumentem była bulla Pawła III Dilectis Filiis z 27 września 1539 roku, poru
szająca m.in. kwestię praktyki muzycznej:
Socii omnes, quicumque in sacris fuerint, quamvis ad beneficia et introitus nullum ius
acquirere possint, teneantur tamen ad dicendum officium secundum Ecclesiae ritum,
non tamen in choro, ne ab officiis charitatis, quibus nos totos dedicavimus, abducantur.
Quamobrem nec organa aut musicos canendi ritus, missis aut reliquis officiis suis
adhibeant; ista enim, quae laudabiliter clericorum ac religiosorum reliquorum divinum
cultum exornant, et ad excitandos ac flectendos pro ratione hymnorum ac misteriorum
animos fuerunt inventa, nobis non mediocri impedimento esse experti sumus, cum
iuxta vocationis nostrae formam, praeter caetera necessaria officia, nos inconsolandis
etiam corpore vel animo aegrotis magnam diei atque etiam noctis partem frequenter
esse oporteat occupatos.81

Dokument ten wyraźnie stwierdza, że członkowie Towarzystwa mają zachowy
wać praktykę odmawiania oficjum Liturgii Godzin, jednak nie w chórze wspólnoty
zakonnej, ale indywidualnie. Zalecenie to uzasadnione zostało pragnieniem zacho
wania pełnej dyspozycjności w zakresie duszpasterstwa, „któremu w całości mają się
poświęcać”. Dokładnie z tego samego powodu bulla zabraniała profesom zakonnym
gry na instrumentach muzycznych; czynne zajmowanie się muzyką byłoby bowiem
przeszkodą w realizacji ich specyficznego powołania. Określając te zasady, Ignacy
w sposób świadomy dystansował się zarówno od tradycji monastycznej, jak również
praktyki muzycznej środowisk klasztornych, jego zdaniem poświęcających muzyce
zbyt wiele uwagi. Intencją Loyoli nie było bowiem założenie kolejnego zakonu, któ
ry zgodnie z tradycją praktykowałby wspólnotowy śpiew oficjum, lecz stworzenie
zupełnie nowego typu organizacji, której członkowie mogliby się oddać w całości
wypełnianiu swego charyzmatu.
Źródłem kluczowym dla kodyfikacji jezuickiego usus musicae były Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, których pierwsza redakcja sporządzona została
w roku 1541. Z uwagi na negatywny charakter większości zamieszczonych tam
zaleceń, interpretowano je często jako sprzeciwiające się praktyce muzycznej
w ogóle, co nie odpowiada intencjom ich autorów. Trzeba pamiętać, że doku
80
Wiele dokumentów na ten temat cytowali i komentowali: KennedyM; KennedyJ; Kochano
wiczP.
81
MonumentaCS, T. I, s. 19.
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ment ten dotyczy wyłącznie wewnętrznych reguł funkcjonowania zakonu, dla
którego praktyka muzyczna stanowiła rzeczywistość zewnętrzną. Z tego wzglę
du samej muzyce poświęcono tutaj zaledwie parę zdań; ich przytoczenie po
zwala jednak na wyłowienie kilku istotnych elementów dyskursu. Uwagę zwraca
samo sklasyfikowanie muzyki jako dziedziny typowej dla życia świeckiego, ob
cego członkom zgromadzenia:
„Nie powinno też być w domu żadnej broni ani [M] przedmiotów schlebiających
próżności; lecz tylko to, co pomaga do osiągnięcia tego celu, jaki sobie wytyczyło
Towarzystwo, tj. do służby i chwały Bożej.
[M] Takimi przedmiotami byłyby: przedmioty do zabawy albo instrumenty
muzyczne, książki świeckie itp.”82

Warto podkreślić, że zalecenie to dotyczy ewentualności pojawienia się muzy
ki w domu zakonnym, uprawianej przez zakonników, którzy zajmować się winni
innego rodzaju aktywnością. Nie jest to natomiast (jak się czasami podaje) zakaz
praktykowania muzyki w innych miejscach, np. w kościołach. Dowodem jest ko
lejny paragraf Konstytucji, określający sposób honorowania fundatora kolegium,
dla którego należy odprawić mszę śpiewaną83. Zgodnie z ówczesną praktyką, tego
rodzaju missa solemnis oznaczała liturgię sprawowaną z udziałem pełnego składu
muzyków, wykonujących wielogłosowo opracowane elementy ordinarium. Z wie
lu innych źródeł wiemy, że honorowanie dobroczyńców w bezpośredni sposób
przekładało się na sam kształt muzycznej oprawy uroczystości kościelnych. Nie
jednokrotnie mecenas zastrzegał sobie w nim głos decydujący, który musiał być
respektowany, nawet jeśli wykraczał poza przyjęte przez zakon zasady. Szczególnie
bogatą oprawę liturgii Konstytucja przewidywała przy okazji święceń kapłańskich,
które domagały się efektownego pod względem artystycznym uzewnętrznienia
swych głębokich treści84.
Elementy cultus externus traktowane były nie tylko jako odzwierciedlenie do
meny cultus internus uczestników liturgii, lecz będąc jego odbiciem, służyć miały
także ich zbudowaniu. Aby to „medialne” oddziaływanie kultu było możliwie
perswazyjne, wykonywany przy tej okazji repertuar winien odwoływać się do
chorału gregoriańskiego w jego uniwersalnej, rzymskiej wersji. W ten sposób
promowana przez środowisko jezuickie muzyka miała doskonale realizować
ideał sentire cum Ecclesia, a samo Towarzystwo przyczyniało się do globalnej
unifikacji chrześcijaństwa, propagowanego z inicjatywy i pod auspicjami Stoli
cy Apostolskiej. W praktyczną realizację tego celu profesi zakonni nie powinni
się jednak angażować; mieli oni – z uwagi na palące potrzeby współczesności

KonstytucjeT [266, 268], s. 119, 120.
InstitutumSI, T. II, nr 310–311 (pars IV, caput I, 2).
84
InstitutumSI, T. II, nr 401 (pars IV, caput VIII, 2).
82

83

www.sublupa.pl

106

2. USUS

– poświęcić się pracy duszpasterskiej i zrezygnować ze wspólnotowego śpiewu
oficjum:
„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 [B], dlatego niech Nasi nie odprawiają w chórze
godzin kanonicznych ani nie śpiewają Mszy świętych lub innych uroczystych
nabożeństw. Ci bowiem, których do słuchania skłoni pobożność, będą mieli
wystarczająco wiele możliwości, żeby zadośćuczynić swoim pragnieniom. Nasi
zaś tym się powinni zajmować, co jest bardziej właściwe naszemu powołaniu ku
chwale Bożej”.85

Podaną powyżej regułę opatrzono jednak przypisem, który w pewnych warun
kach dopuszczał zaistnienie praktyki muzycznej. Mogła ona mianowicie pojawić się
tam, gdzie by uznano, że spełni funkcję atraktywną, przyciągając w dni świąteczne
wiernych do kościoła:
„[B] Gdyby w jakichś domach lub kolegiach uznano to za wskazane, można by
w tym czasie, kiedy się zwykło wieczorem głosić kazania lub prowadzić wykład,
odmówić same tylko nieszpory, żeby zatrzymać wiernych przed takimi wykładami
czy kazaniami. Tak też będzie zazwyczaj w niedzielę i w dni świąteczne: 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, a nie inaczej. W tym
samym tonie można odprawiać w Wielkim Tygodniu liturgię, którą się zwykło
nazwać Ciemną Jutrznią”.86

Muzyczna oprawa tych nabożeństw winna być jednak możliwie prosta: nie
chodzi tu wcale o muzykę figuralną ani sam chorał, ale o specyficzny typ muzyki,
określony tu dość nieprecyzjnie jako tono quodam devoto, suavi et simplici. Miał on
zachęcać ludzi do uczestnictwa w jezuickim duszpasterstwie, nie zaś przesłaniać im
jego przekaz. Ten sam rodzaj muzyki towarzyszyć ma liturgii Wielkiego Tygodnia,
a także jutrzni Bożego Narodzenia87.
Ustalone przez założycieli Towarzystwa zasady potwierdził dziewięć lat później
Juliusz III w brewe Exposcit debitum z 21 lipca 1550 roku. Po wyborze na Stolicę Pio
trową kolejnego purpurata – Giovanniego Pietra Carafy, Ignacy obawiał się, że ten
znany z nieprzejednanych opinii hierarcha zażąda od niego przywrócenia obowiąz
ku śpiewu oficjum dla członków jego zakonu88 (jak się niedługo później okazało,
KonstytucjeT [586], s. 202.
KonstytucjeT [587], s. 202–203.
87
MonumentaEN, T. IV, s. 621.
88
MonumentaFN, T. I, s. 712.
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obawy te były jak najbardziej uzasadnione). Aby uprzedzić spodziewany edykt Paw
ła IV, obligujący ich do zmiany Konstytucji, w czerwcu 1555 roku Loyola postanowił
wprowadzić – na zasadzie wyjątku – praktykę muzyczną w rzymskim kościele Santa
Maria della Strada i w obydwu kolegiach – Romanum i Germanicum:
Et tamen, ut occasionem ipsi adimeret P. Ignatius immutandi quicquam quod ad
nostrum institutum pertineret, sponte sua hic ipso anno constituit, ut vespertinum
officium in ecclesia nostra, diebus dominicis et festis cantaretur; sic videbatur contentus
fore Pontifex, nec chorum alium a Societate expetiturus. Cum autem, re tractata
cum quibusdam ex primoribus Societatis, qui Romae versabantur, judicatum fuisset
hujusmodi cantum inducendum esse, qui nostris costitutionibus non repugnaret,
rationem cantus ipsemet P. Ignatius sibi reservavit, et constituit ut in canto figurato
(quem falsum bordonem vocant) caneretur ad majorem populi aedificationem. Et
quamvis haec ratio cantus constitutionibus minus consonet, qui eas condiderat, Romae
dispensandum esse censuit; et invitabat eum, quod essent multi tum in collegio nostro,
tum in Germanico et ex septentrionalibus scholasticis, qui cantus rationem egregie
tenerent.89

Założyciel jezuitów miał nadzieję, że uda mu się w ten sposób udobruchać roz
miłowanego w muzyce papieża i hierarcha nie będzie ponownie rozpatrywał kwe
stii nieobecności chóru w Towarzystwie90. Zastrzegł jednak, że ma to być muzyka
służąca zbudowaniu uczestników nabożeństw; kryteria te zaś doskonale spełniało
falsobordone, zapewniające szczególną czytelność deklamowanych tekstów liturgicz
nych. Wiadomo, że proponowana przez Ignacego praktyka weszła do jezuickiej li
turgii Wielkiego Tygodnia i skutecznie przyciągała znaczną ilość wiernych91. Jednak
już rok później w Collegium Germanicum w tym samym okresie liturgicznym śpiewa
no także kompozycje figuralne92.
Dopuszczenie praktyki muzycznej w jezuickich ośrodkach Rzymu było podyk
towane potrzebą chwili i chęcią sprostania życzeniom Pawła IV, dążącego do zmiany
przyjętych przez jezuitów zasad. Sytuacja zakonu była tym bardziej kłopotliwa, że
jako zakonnicy składający ślub posłuszeństwa papieżowi, podporządkowali się oni
dekretom Stolicy Apostolskiej. Z drugiej strony, wprowadzenie muzyki do liturgii
wynikało ze wspomnianego wyżej przepisu Konstytucji, który pozwalał na obecność
muzyki na zasadzie wyjątku, w pewnych szczególnych miejscach i okolicznościach93.
Zaistnienie dwóch różnych praktyk realizowania ustaw zakonnych wiązało się jed
nak z ryzykiem zakłócenia spójności tradycji i wiarygodności norm zakonnych.
Dla dalszego rozwoju dyskursu na temat muzyki w środowisku jezuickim kluczowe
MonumentaVI, T. V, s. 33.
MonumentaFN, T. I, s. 729–730.
91
MonumentaVI, T. VI, s. 8–9.
92
MonumentaCS, T. I, 183.
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89
90

www.sublupa.pl

108

2. USUS

okazały się głosy pochodzące z innych ośrodków zakonnych Europy. Wiele z nich
domagało się po prostu, by uznać je za miejsca spełniające konstytucyjne kryteria,
w których praktyka muzyczna może być wprowadzona do liturgii.
2.2.4. Dyskusja na temat muzyki liturgicznej z innymi ośrodkami Europy

Ustalenia rzymskiej centrali, dotyczące praktyki muzycznej w środowisku jezu
ickim napotykały na zróżnicowany oddźwięk wśród osób biorących udział w tej dys
kusji. Wątpliwości w tej kwestii zgłaszał sam Loyola, który już w lutym 1545 roku,
zestawiając argumenty za i przeciw pomysłowi zwolnienia zakonu z praktyki śpiewu
oficjum, zauważył, że rezygnacja ze wspólnotowego oficjum może być postrzegana
przez osoby postronne jako przejaw lenistwa. Ocena taka wynikałaby oczywiście
z niezrozumienia specyficznego charyzmatu tego zakonu; do nowości tych trudno
jednak byłoby przekonać tradycjonalistycznie nastawionych krytyków. Najczęściej
powtarzającymi się argumentami w tej dyspucie okazały się lokalne tradycje, przy
zwyczajenia grup społecznych i upodobania muzyczne mecenasów, wspierających
jezuickie kolegia i kościoły. Zgłaszane obiekcje na temat surowych norm życia mu
zycznego zakonu były uważnie słuchane: wynikało to wprost z akomodacyjnego
profilu działalności Towarzystwa, dostosowującego przecież swą aktywność do
„miejsc, czasu i osób”94.
O zgodę na dopuszczenie praktyki muzycznej zabiegał np. rektor jezuickiego
kolegium w Burgos, Francisco de Estrada95. Prosił on Loyolę o takie zezwolenie,
ponieważ pielęgnowana w tym ośrodku muzyka skłoniłaby księcia Pedra Fernán
deza de Velasco y Tovar do wsparcia finansowego jego kolegium; jej brak natomiast
mógł sprawić, że potencjalny mecenas straci zainteresowanie. Odpowiedź generała
była jednak wyraźna: z uwagi na małą liczbę personelu kolegium nie należy obciążać
go muzyką; obowiązki te można natomiast powierzyć uczniom, kształconym z fun
dacji zainteresowanego tym księcia96. Podobna wymiana poglądów miała miejsce
między Rzymem a Wiedniem, gdzie rektor kolegium Nicolas de Lanoy nie wprowa
dził w życie zaleceń rzymskiej Kurii Generalnej Towarzystwa dotyczących praktyki
muzycznej. Problem wynikł stąd, że w przejętym przez jezuitów kościele pokarme
lickim pielęgnowane były dotychczas pewne tradycje muzyczne, a nowy jezuicki
personel nie chciał ich zaniechać, z uwagi na przyzwyczajenie wiernych. Fakt, że
w wykonaniach muzycznych brali czynny udział jezuiccy profesi zakonni, zwycza
jem karmelitów śpiewający zarówno mszę, jak i Liturgię Godzin, jawnie naruszał
normy przyjętych niedawno konstytucji zakonnych97.
Za uznaniem przez Rzym wyjątkowości statusu wiedeńskiego ośrodka wstawiał
się Piotr Kanizjusz – administrator diecezji. Zwracał on uwagę, że istnieją poważne
KonstytucjeT [455], s. 167.
MonumentaEM, T. III, s. 479.
96
MonumentaVI, s. 368–369.
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racje uzasadniające takie właśnie postępowanie Lanoya, a są nimi lokalne warunki
pracy duszpasterskiej, która nie zdoła obyć się w tym miejscu bez muzyki98. Pomi
mo tej interwencji, kolejny list z Rzymu ponownie usiłował przywrócić w Wiedniu
konsytucyjne normy:
Circo la mesa che si canta, matuttino, etc., penso havrà V. R. ricevuto il capitulo di
nostre constitutioni, quale gli fu mandato sopra questa materia. Quanto si potrà saria
bene attendere alla uniformità; ma, per far non violenza notabile alla consuetudine di
questa sua chiesa, si condescende, non ordinando expressamente alla V. R. ch’in tutto
si conforme con gl’altri collegi; ma ben vorriamo, quanto si può, si restringese in cose
simili. Et così delli organi non accaderà parlarvi, non essendo introdotti insin’ adess.99

Argumentem za ich zastosowaniem było dążenie do uniformizacji praktyki
muzycznej, a miejscowe przyzwyczajenia powinny zostać jej podporządkowane.
Jednak, aby uniknąć ryzyka zgorszenia, Loyola zalecał władzom wiedeńskiego ko
legium stopniowe przywracanie reguł Konstytucji. Tydzień później z Rzymu wysła
no do Lanoya kolejny list, w którym ponownie przywołano wiedeńskiego rektora
do porządku, nakładając nań miesięczną pokutę, podczas której miał on rozmyślać
o pożytkach płynących z jednomyślności100. W kwietniu następnego roku Kani
zjusz pisał, że praktyka muzyczna w wiedeńskim kościele ciągle żyje, ale jej wyko
nywaniem zajmują się karmelici, pozostali z poprzedniego konwentu101. Tego typu
rozwiązanie zadowalało już władze zakonu, tym bardziej, że od końca roku 1554
przy wiedeńskim kolegium funkcjonował konwikt, którego wychowankowie mogli
troszczyć się o oprawę muzyczną nabożeństw. Podobne rozwiązanie analogiczne
go problemu odnotowano w Wenecji, gdzie zasady organizacji praktyki muzycznej
zmieniono w sposób płynny, zadowalając przy okazji wymagania mecenasów ośrod
ka – Ferdynanda I Habsburga i biskupa Lublany, Urbana Textora102.
Zgłaszane z wielu innych ośrodków Europy żądania103 wprowadzenia w nich
praktyki muzycznej wynikały najczęściej z potrzeby sprostania lokalnym warun
kom kultury artystycznej. Z listów tych rektorów dowiadujemy się, jak istotną rolę
pełniła muzyka liturgiczna w życiu poszczególnych grup społecznych. Z uwagi na te
właśnie okoliczności, proponowane w Rzymie restrykcyjne normy w zakresie mu
zyki były poddawane krytyce. Jednak do roku 1556 stanowisko władz zakonu było
w tej sprawie niezmienne, szczególnie w zakresie wspólnotowego śpiewu Liturgii
Godzin. Z ostatniego roku życia Ignacego Loyoli pochodzi jego odpowiedź na uwa
List z 8 czerwca 1554 roku. CanisiusE, T. I, s. 473.
List z 22 listopada 1554 roku. MonumentaEI, T. VIII, s. 68.
100
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101
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gi zgłoszone przez władze kolegium w Paryżu. W odpowiedzi na ich wątpliwości
generał pisał, co następuje:
In horis canonicis privatim dicendis aut in templo decantandis. Quamvis cantum
laudemus in aliis, et vesperas cantari et officium sanctae hebdomadae fieri in
nostris ecclesiis ex statuto nostri possit, ad populum tenendum ad conciones vel ad
confessiones; tamen quia haec pars cultus Dei satis vigebat in ecclesia, non ad eam
vocavit nos Deus, sed ad alia munera, quae ubique obimus, quae cum magis necessaria
et maioris momenti sint, tamen ab aliis non perinde fiebant ut a nobis. Ergo «alius sic,
alius autem sic», iuxta apostolum; nos sane non paenitendam partem laboris et studii
ad publicam utilitatem assumpsimus.104

Nowym argumentem w powyższej wypowiedzi jest podkreślenie społecznego
aspektu działania zakonu, koncentrującego się na sprostaniu najbardziej palącym
potrzebom chwili. Dostosowanie się do nich wymagało jednak wzięcia aktywnego
udziału w kulturze, która bez muzyki nie mogła się wówczas obejść, i to nie tylko
w Europie, ale także na terenie uruchomionych niedawno misji zamorskich To
warzystwa105. Na problem ten uwrażliwiali Loyolę jego uczniowie, wywodzący się
z różnych środowisk społecznych, także tych, dla których pielęgnowanie muzyki
było absolutnie naturalną koniecznością.
Jednym z nich był książę Gandii, Franciszek Borgiasz, wykształcony muzyk
i kompozytor utworów naśladujących styl Orlanda di Lasso106. Ten przyszły ge
nerał zakonu jeszcze jako superior prowincji hiszpańskiej pisał do Loyoli w spra
wie praktyki muzycznej Towarzystwa. Jego interlokutorzy z wyższych sfer, z któ
rymi rozmawiał na ten temat, zwracali mu bowiem uwagę na to, że ich zdaniem
powinno być u jezuitów choć trochę muzyki, która sama w sobie jest rzeczą do
brą i że na praktykę muzyczną zgodzono się przecież na zasadzie wyjątku w Rzy
mie, co w Hiszpanii przyjęto nie bez szemrania107. W dopisanym następnego
dnia uzupełnieniu listu Borgiasz zastrzegł, że chodzi mu o taką praktykę, jaka nie
sprzeciwi się ustalonym dotychczas normom, które oczywiście szanuje i respek
tuje. Odpisujący mu Ignacy powtórzył po raz kolejny swoje zasady. Kryterium
dopuszczenia muzyki okazał się uroczysty charakter pewnych świąt, podczas któ
rych wyjątkowo można odprawić nieszpory z muzyką, ale tylko wtedy, gdy jej
wykonanie zapewni pożytek duchowy zgromadzonym wiernym108.
Na podobne ustępstwa zgodził się Loyola wobec Pietra de Tablares, któremu
pozwolił na wprowadzenie acá se mezcla un poco de figurando ó de órgano, jednak
MonumentaEI, T. XII, s. 618–619.
Np. w indyjskiej prowincji Goa, gdzie bardzo wcześnie wprowadzono wokalno-instrumental
ną oprawę liturgii mszalnej.
106
O’MalleyI, s. 28.
107
List z 19 maja 1556 roku. MonumentaFB, T. I, s. 262–264.
108
List z 30 lipca 1556 roku. MonumentaEI, T. XII, s. 198.
104
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pod warunkiem, że posłuży to zbudowaniu uczestników liturgii; misją zakonu jest
bowiem dostosowanie się do istniejących warunków109. Godząc się na ustępstwa
dotyczące praktyki muzycznej w Rzymie, generał mógł się spodziewać kolejnych
petycji płynących z innych ośrodków. W czerwcu 1556 roku pisał do niego jeszcze
w tej sprawie Ursmarus Goisson, rektor kolegium w Pradze:
Gran cosa è de lo desiderio et affectione di questa gente boemica alle ceremonie della
chiesa massime lo canto, al quale è tanto attacata et affectionata che stimano che siamo
nova gente, et ingegna del sacerdotio o religione christiana, perche non cantemo le
vespere et misse. A cui desiderio siamo stati quasi sforzati (per non esser a loro in tanto
scandalo et non repugnando maxime al’honor d’Iddio, et essendo da molte persone
d’importanza moniti a quello) satisffare, et havemo cominciato a cantare la messa il
giorno de la divisione delli Apostoli.110

Kolejnym argumentem za utrzymaniem praktyki muzycznej w jezuickich ko
ściołach okazały się upodobania estetyczne miejscowej społeczności. Adresaci je
zuickiego duszpasterstwa wykazywali szczególną inklinację do muzyki i nie byli
w stanie zrozumieć, że ten nowy zakon nie śpiewa mszy ani nieszporów. Prascy
jezuici poczuli się więc jakby przymuszeni do respektowania ich żądań i aby je
spełnić, wprowadzili praktykę mszy śpiewanej. Odpowiedź na ten list przyszła
z kancelarii nowego już generała zakonu, Jakuba Laíneza, który pisał do Pragi, że
jak dotąd Konstytucje nie dopuszczają udziału profesów w śpiewie mszy i nieszpo
rów; idąc śladem orzeczenia swego poprzednika w sprawie kolegium wiedeńskie
go, zalecił rektorowi praskiej placówki dobrowolne nałożenie na siebie pokuty za
niesubordynację111.
Pomimo konsekwentnej obrony pierwotnych zapatrywań, już na przestrzeni
pierwszych szesnastu lat funkcjonowania Towarzystwa wynikły w dyskursie na te
mat muzyki w liturgii dość istotne różnice zdań i poglądów. Obiektywna siła ich
argumentów skłoniła wielu jezuitów do przeciwstawienia się normom Konstytucji
i prowadzenia z nimi otwartej dyskusji (zarówno teoretycznej, jak i prowadzonej
metodą faktów dokonanych). Sytuacja ta zmusiła ich przełożonych do stopniowe
go łagodzenia stanowiska w tej sprawie i znalezienia takich metod działania, które
pozwoliłyby na rozwiązanie tych problemów w skali uniwersalnej. Nie był to jed
nak wcale koniec dyskusji, ponieważ wydarzenia, mające miejsce tuż po śmierci
Ignacego Loyoli, przyniosły kolejne zmiany w jurysdykcji regulującej jezuicki usus
musicae.

List z 27 lipca 1556 roku. MonumentaEI, T. XII, s. 197–198.
List z 16 czerwca 1556 roku. MonumentaLQ, T. IV, s. 410.
111
List z 27 sierpnia 1556 roku. MonumentaLM, T. I, s. 328–329.
109
110
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2.3. Dyskusja na temat muzyki w pierwszym półwieczu istnienia zakonu
2.3.1. Ustalenia dotyczące praktyki muzycznej w rzymskiej centrali zakonu

Temat muzyki podejmowany był przez jezuitów przede wszystkim w Rzymie:
w Kurii Generalnej Towarzystwa, ale także na zwoływanych przez nią Kongre
gacjach Generalnych, będących najwyższym organem władzy zakonu. Pierwsze
tego typu zgromadzenie, które odbyło się latem 1558 roku, rozważało kwestię
przywrócenia śpiewu oficjum oraz samej praktyki muzycznej. W zgłaszanych pod
dyskusję propozycjach sugerowano, aby w ośrodkach, w których liczba personelu
zakonnego jest wystarczająca do realizacji statutowych celów Towarzystwa, dopu
ścić do pewnych ustępstw w tym zakresie112. Pytano także o możliwość uznania
za powszechną praktykę śpiewu mszy, funkcjonującą już w krajach misyjnych (np.
Indiach) i rekatolizowanych (m.in. w Czechach). Odpowiedzią kongregacji było
jednak utrzymanie w mocy dotychczasowych reguł konstytucyjnych, niepozwala
jących na wprowadzanie muzyki bez wyraźnej zgody generała113. Proszono nadto
o możliwość dopuszczenia uroczystej oprawy muzycznej w egzekwiach zasłużo
nych dla jezuickich kolegiów mecenasów114, co znalazło pozytywną odpowiedź ob
radujących. Podobnie zostało rozpatrzone pytanie o wprowadzoną podczas nauk
katechizmowych praktykę śpiewu, przynoszącą – jak już zauważono – niemałe
owoce115. Obydwie zgody wydano pod warunkiem, że ich zastosowanie będzie słu
żyło zbudowaniu zgromadzonych116.
Wśród wątpliwości zgłaszanych obradującym jedna miała rangę szczególną: był
to głos Pawła IV, który udzielając jezuitom swego błogosławieństwa przed rozpo
częciem kongregacji, poprosił ich, aby w czasie jej trwania rozpatrzyli ponownie
kwestię chóru. Uczynił to jednak w trybie swobodnej aluzji, nadmieniając tylko, że
„śpiew oficjum wznosi dusze ludzkie ku anielskim”117. Jednak gdy po zakończeniu
obrad ojcowie Jakub Laínez i Alfonso Salmerón zostali wezwani ponownie na au
diencję do papieża, ten okazał się znacznie bardziej stanowczy. Szczegóły tego spo
tkania następująco relacjonował nowo wybrany generał zakonu:
El martes a seys de Setiembre de 1558 […] Después con mucha mayor commotión
habló en lo del choro, reprehendiéndonos primero y diziéndonos que auíamos sido
rebeldes a él en no aver accettado el choro. Iten, que ayudávamos a los herejes en esto,
y que temía algún día no saliesse algún diablo de nosotros, y que el dezir el officio en
choro es cosa essential al religioso y de jure divino, porque dize David: Septies in die
List Franciszka Borgiasza z 12 marca 1558 roku. MonumentaFB, T. III, s. 242.
I Kongregacja Generalna, nr 39–40, in Ms. tit. 2 decr. 25–26: InstitutumSI, T. II, s. 165.
114
I Kongregacja Generalna, nr 120, in Ms. tit. 6 decr. 41. InstitutumSI, T. II, s. 183.
115
I Kongregacja Generalna, nr 137, in Ms. tit. 6 decr. 58. InstitutumSI, T. II, s. 186.
116
InstitutumSI, T. II, s. 526–527.
117
MonumentaEN, T. II, s. 60.
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laudes dixi tibi, et Media nocte surgebam ad confitendum tibi. Y que por esto estava
determinado de hazérnoslo dezir, y no tolerar más tan mala cosa, la qual hast’aquí no
avía sido concessión, sino permissión, añadiendo estas palabras: Quiero que lo digáys,
aunque os vays todos a hazeros herejes. Iten dezía: Quiero que, aunque os pese, lo aveys
de dezir, y ay de vosotros si no lo dezís, mirándonos con estraños ojos, y con turbación
de rostro.118

Powołując się na uzasadnioną biblijnie tradycję monastyczną, Paweł IV bez skru
pułów oskarżył jezuitów, że nie uwzględniając w obradach kongregacji jego sugestii na
temat przywrócenia śpiewu oficjum, stają się buntownikami i niebezpiecznie zbliżają
się do herezji. Zarzuty te musiały głęboko dotknąć jezuitów, szczególnie podkreśla
jących swe posłuszeństwo wobec papieża i wyjątkowo dbających o ortodoksję. Usi
łowali więc przekonać hierarchę o specyfice ich zakonnego charyzmatu i dać mu do
zrozumienia, że nie dostali przecież odeń żadnego wiążącego polecenia w tej kwestii.
Jednocześnie zapewnili go, że w przypadku otrzymania wyraźnego nakazu, natych
miast się mu podporządkują. Dwa dni później, 8 września 1558 roku, papieska kance
laria wydała oczywiście polecenie, wzywające zakonników do przywrócenia w całym
Towarzystwie praktyki wspólnotowego odmawiania Liturgii Godzin.
I choć niecały rok później Paweł IV zmarł i jego nakaz stracił swą moc prawną
(zanim jeszcze zmiany zostały wprowadzone we wszystkich kolegiach), wydarzenia
te wywołały spore zamieszanie w praktyce muzycznej ośrodków jezuickich; w czę
ści z nich zostały przyjęte z entuzjazmem. Dotyczyło to przede wszystkim krajów
niemieckiej asystencji Towarzystwa, w których dyspozycja papieża spełniała ocze
kiwania działających tam misjonarzy. Z uwagi na specyficzne warunki ich aktywno
ści w rekatolizowanych krajach nie chcieli oni wprowadzać w nich restrykcyjnych
zasad, przyjętych przez Rzym dla diametralnie odmiennych okoliczności. Wymy
ślony na Południu Europy model funkcjonowania zakonu poza tradycyjną kultu
rą muzyczną był nie do pogodzenia z chęcią sprostania potrzebom duszpasterskim
krajów zaalpejskiej Północy. Wynikało to m.in. z konieczności rywalizacji kultural
nej ze środowiskami protestanckimi; dobrowolna rezygnacja z praktyki muzycznej
była w tych okolicznościach zupełnie nieuzasadniona. A radykalna postawa wobec
muzyki okazała się na tym terenie po prostu niezrozumiała, z uwagi na głębokie za
korzenienie tradycji liturgicznych w kulturze.
Po śmierci papieża generał Laínez usiłował przywrócić uprzedni model sprawo
wania praktyki muzycznej w ośrodkach jezuickich, ponownie broniąc charyzmatu
Towarzystwa i wracając do źródeł jego duchowości119. Wcześniejsza interwencja pa
pieża Carafy wprowadziła jednak w jurysdykcję zakonną zamęt, toteż ta nowa sytu
acja wymagała ponownego gromadzenia argumentów na rzecz powrotu do dawniej
szej praktyki. Wśród ważniejszych przesłanek sprzyjających owej opcji wyliczano
m.in. następujące: istniejącą już aprobatę Stolicy Apostolskiej, zbieżność z ustale
118
119

ARSI Instit. 185 I, fol. 2r–v. MonumentaLM, T. VIII, s. 673–675.
ARSI Instit. 185 I, fol. 3r–5r. MonumentaLM, T. VIII, s. 676–680.
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niami odbywającego się właśnie soboru trydenckiego (25. sesja, de Regularibus),
dobre doświadczenia praktyczne, zgodność ze specyficznym charakterem powoła
nia jezuickiego, a także konieczność pełnego zaangażowania w duszpasterską pracę
u podstaw, szczególnie w rekatolizowanych krajach Europy Zaalpejskiej120.
Kolejną, II Kongregację Generalną Towarzystwa zwołano w czerwcu 1565 roku,
pod koniec pontyfikatu Piusa IV, który nie ingerował w treść obrad ani ich przebieg.
Zgromadzeni na niej ojcowie przekazali prepozytowi generalnemu prawo dopusz
czania i zabraniania praktyki muzycznej w poszczególnych ośrodkach:
Cum de cantu Missae et vesperarum inducendo in ea loca, in quibus nondum
admissus est, ageretur, tandem Congregationi placuit […] Iuxta Constitutiones et
Decreta praeteritae Congregationis, et habita ratione finis, quem ipsae Constitutiones
intendunt, potest Praepositus Generalis cantum Missae et Vesperarum in hunc vel
illum locum inducere, prout in Domino expedire iudicaverit. Ubi autem inductus esset,
si inutilis ad finem nostri Instituti et proximorum aedificationem videretur, vel deessent
qui bene id munus praestare possent, committitur Praeposito Generali, ut eum valeat
revocare ac prohibere, si ita visum ei fuerit.121

Największą zmianą w dotychczasowej jurysdykcji była zgoda na wprowadzenie
tradycyjnej praktyki muzycznej w ośrodkach, w których jej dotąd nie było, pod wa
runkiem że nie będzie przeszkadzała pracy duszpasterskiej. Otworzyło to drogę do
dalszych, bardziej szczegółowych kodyfikacji. Praktyka muzyczna w środowisku je
zuickim interesowała m.in. Piusa V, który na jednej z audiencji dzielił się z jezuitami
swoimi opiniami de officio dicendo in choro122. Dominikański papież nie był w stanie
zrozumieć racji przemawiających za rezygnacją z oficjum i żaden ze zgłoszonych mu
argumentów go nie przekonywał. Sugerował on, aby jezuici podjęli jednak śpiew
Liturgii Godzin, choćby w ograniczonym zakresie, co pozwoliłoby im znaleźć czas
na inne zajęcia. Propozycja ta wiązała się z posoborową edycją Breviarium Romanum,
wydanego w tym samym roku 1568. Ponadto Pius V pozytywnie wypowiedział się
na temat praktyki muzycznej w Collegium Romanum, gdzie pielęgnowano tradycję
cantus brevis et simplicis, doskonale nadającego się do użytku liturgicznego123.
Wśród przytaczanych papieżowi argumentów przeciwko idei przywrócenia chó
ru zakonnego124 wspominano, że zakon powstał z Boskiej inspiracji; jego działalność
powinna więc być podporządkowana kultowi Bożemu, wyrażanemu środkami ty
powymi dla własnej duchowości. Ingerencje w jej integralność nie przyniosły ani
dobrych owoców duchowych, ani zbudowania wiernych. Dotychczasowe doświad
czenie pokazało zaś, że obfitsze owoce przyniosło Towarzystwu konsekwentne reali
ARSI Instit. 185 I, fol. 14r–v.
II Kongregacja Generalna, Kanon 24, InstitutumSI, T. II, s. 198.
122
ARSI Instit. 185 I, fol. 15r.
123
CanisiusE, T. VI, s. 571.
124
ARSI Instit. 185 I, fol. 17r–19v.
120
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zowanie jego charyzmatu. Stanowiące go formy nie są wcale sprzeczne z istotą za
konu; ta bowiem zasadza się nie na śpiewie oficjum, ale na miłości Boga i bliźniego,
wobec której wszelka inna aktywność jest wtórna. Nawet sobór trydencki przyznał,
że śpiew oficjum nie wynika z prawa Boskiego, naturalnego ani nawet kanoniczne
go. Specyficzny charakter jezuickiej duchowości, zogniskowanej wokół modlitwy
myślnej potwierdza także autorytet św. Grzegorza Wielkiego, który komentując
wezwanie św. Pawła125, zalecał Deo non voce, sed corde cantandum.
W innym miejscu126 zwracano uwagę na to, że specyfiką powołania jezuity jest
ubóstwo – nieposiadanie dóbr stałych, a za tego rodzaju dobro uznać można chór
zakonny i towarzyszącą mu tradycję muzyczną. Z jej kultywowaniem kłóci się pos
tulowana przez Konstytucje dyspozycyjność zakonników, kierująca ich tam, gdzie
są najbardziej potrzebni. To nieprzywiązanie do miejsca pociąga za sobą oczywisty
wniosek w sprawie chóru: non havendo luogho fermo, certo è che non possono haver
choro. Jezuici mają się natomiast poświęcić pracy duszpasterskiej, głosząc ewangelię
i słuchając spowiedzi. Ciekawym argumentem w tej dyskusji jest teza, że dotych
czasowa tradycja muzyczna jest tak różnorodna, że nie ma sensu jej już wzbogacać;
m.in. właśnie dlatego jezuici mają się zająć innymi formami krzewienia religijnoś
ci. Zauważono też, że ich podejście do domeny culto esteriore kojarzyć się może
z rozwiązaniami przyjętymi przez środowiska dysydenckie. Okoliczność tę trzeba
jednak – paradoksalnie – uznać za korzystną, skoro wedle zalecenia św. Pawła (1 Kor
9,22: „Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej nie
których.”) przyjmiemy, że zastosowanie praktyki podobnej do tej używanej przez
protestantów pozwoli skutecznie na nich oddziaływać:
Il 10o, che nelli tempi, che ritroviamo li heretici, et persone infette, et altri non inferri
mostrano grande odio alle ceremonie esteriori, habito, et canto di Religiosi: et quantuque
questo sia per il loro mal giudizio, et mala dispositione dell’animo: tuttavia sua Santità
Paolo omnia omnibus fiebat, ut omnes lucrifaceret, sarà anche conveniente, che la
Compagnia desiderosa di aiutare etiam gli heretici, scismatici, et infideli, habbia pigliato
un modo di procedere, che nell’esteriore sia commune, et semplice, et però manco da loro
odiato insistendo più nelle cose substantiali per futur’ conversare loro, et aiutarli.127

Kolejny dokument, datowany na rok 1572, adresowany był do nowo wybranego
papieża Grzegorza XIII128, który – jak się wkrótce okazało – chętnie współpracował
z Towarzystwem w przeprowadzaniu reform trydenckich. Na wszelki jednak wypadek
wystosowano do niego oficjalną informację na temat profilu duchowości Towarzystwa.
Tym razem rezygnację z chóru zakonnego uzasadniono ewangeliczną metaforą dwóch

Ef 5,18–19.
ARSI Instit. 185 I, fol. 20r–22v: Li motivi per non tener choro nella Comp. di Jesu.
127
ARSI Instit. 185 I, fol. 22r.
128
ARSI Instit. 185 I, fol. 47r–49v.
125
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sióstr Łazarza (Łk 10,42); obydwie postaci były inspiracją dla różnych przejawów du
chowości Towarzystwa, umiejętnie łączącego ideały vita contemplativa i vita activa129.
Podobne pisma, mające skłaniać do przychylności wobec jezuickich idei, kiero
wane były także do innych hierarchów kościelnych, potencjalnie ważnych dla przy
szłych kodyfikacji prawnych. Przykładem tego są odpisy dwóch listów do kardynała
Karola Boromeusza, w których raz jeszcze wyłożono skrót najważniejszych racji130.
Podkreślono tu oczywiście ich zgodność z ustawami soboru trydenckiego, w któ
rym adresat listu odgrywał niemałą rolę. Zwrócono też uwagę na to, że Towarzystwo
nie zamierza swoją jurysdykcją wykraczać poza normy ustalone przez kardynałów
w czasie 25. sesji soboru131; m.in. dlatego, że normy te definiowały pojęcie zakonu
w sposób znacznie bardziej odpowiadający charyzmatowi jezuitów.
Pół roku po śmierci Franciszka Borgiasza, w kwietniu 1573 roku jezuici zwo
łali III Kongregację Generalną; usankcjonowano wówczas usus musicae w krajach,
które posiadały status misyjny. Dotyczyło to w równej mierze misji zamorskich To
warzystwa w krajach pogańskich, jak i jego duszpasterstwa w krajach zaalpejskich,
wymagających w tym czasie gruntownej rekatolizacji. To przełomowe rozwiązanie
prawne było de facto kodyfikacją funkcjonującej na tych terenach od lat praktyki
muzycznej, która z podanych wcześniej racji nie mogła być taka sama jak w krajach
tradycyjnie katolickich:
Cantus in ecclesiis Societatis inductus, iuxta declarationem capitis tertii partis sextae,
sit devotus, suavis et simplex, non figuratus aut firmus; et in iis tantum locis retineatur,
ubi per Nostros, non admissis externis, commode exerceri potest, et finis sequitur, quem
praedicta Constitutio proposuit, iuxta canonem vigesimum quartum Congregationis
secundae: locum tamen habeat dispensatio, praesertim inter haereticos et infideles,
quoad inductionem, retentionem, modum et qualitatem cantus, pro arbitrio Praepositi
Generalis.132

To kompromisowe rozwiązanie wprowadzone zostało dzięki cytowanemu już
przypisowi Konstytucji133, zezwalającemu na wykonanie muzyki w pewnych okolicz
nościach. Doprecyzowaniu uległ jednak zakres geograficzny owej dyspensy, w której
można wykonywać ów śpiew pobożny, miły i prosty, nie figuratus ani firmus. Dopusz
czenie muzyki do liturgii było tu więc formą dostosowania się Towarzystwa do tra
dycji lokalnych i uszanowania specyficznych warunków pracy na tym terenie. Poda
na tu uwaga non admissis externis otworzyła nadto drogę do zajmowania się muzyką
samym zakonnikom, wszelako pod warunkiem że ich liczba będzie wystarczająca
dla zapewnienia duszpasterskiej opieki dla wszystkich potrzebujących. Dodajmy,
ARSI Instit. 185 I, fol. 49r.
ARSI Instit. 185 I, fol. 51r–58v.
131
ARSI Instit. 185 I, fol. 64r.
132
III Kongregacja Generalna, Canon 9. InstitutumSI, T. II, s. 539.
133
KonstytucjeT [587], s. 202–203.
129
130
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że o ile sytuacja taka była w czasach powstania dokumentu raczej mało prawdopo
dobna, to niecałe sto lat później spowodowała diametralne zmiany w kultywowaniu
muzyki w środowisku jezuickim. W czasach III Kongregacji wykonywaniem muzy
ki liturgicznej w jezuickich kościołach Europy Zaalpejskiej zajmowali się wyłącznie
wychowankowie powstających wówczas licznie konwiktów.
Aby zachować kontrolę nad wykonywanym w tych okolicznościach repertu
arem, wybrany w 1573 roku generał Everard Mercurian wydał kilka istotnych dys
pozycji. Przede wszystkim zalecił on, aby księgi muzyczne zawierające niestosowne
treści były usunięte, zaś muzycy usiłujący śpiewać te utwory – ukarani134. Utwory,
in quibus obscoena leguntur, winny być wyeliminowane z praktyki, podobnie jak
książki autorów innowierczych i literatura autorów antycznych, niekwalifikująca się
nawet do modyfikacji135. W tym samym duchu utrzymana była wydana przez tego
samego generała instrukcja skierowana do wszystkich prowincjałów:
Quae visa sunt observanda in libris musices quibus aliquando nostri in Societate
utuntur ad animi laxationem. Cantus ecclesiastici, qui nempe origine sua ecclesiastici
sunt et Sanctae Sedis Apostolicae seu episcoporum et inquisitorum permissu typis
excussi, vel scripto quidem solum evulgati, sed tamen a superioribus approbati sunt,
neque ab haereticis prodierunt, poterunt aliquando cantari a nostris. Quales sunt
qui dicuntur mottetti, missae, hymni, piae aliae id genus cantaciones. Quae turpem
habent dictionem et sonum, sive eum cantandi modum cui etiam subesse obscoena
aut vana putentur, comburantur. Quae dubia sunt, examinet diligenter superior
atque aedificationis omnis ratio habeatur. Idem vero superior neque emi neque
a quocunque omnino huiusmodi libros legi aut haberi sinat, quos ipse diligenter prius
non examinaverit.136

Wszelkie publikacje z repertuarem muzycznym wykonywanym przez Towarzy
stwo musiały zatem być zatwierdzane przez Stolicę Apostolską. Każdy inny rodzaj
muzyki – zarówno świeckiej, jak i wiążącej się z tradycjami środowisk dysydenckich
– miał zostać zniszczony. Wiemy, że ten radykalny nakaz tylko częściowo był wpro
wadzany w życie, doprowadził jednak do unicestwienia wielu źródeł muzycznych.
Wynikał on wprawdzie z gorliwości o nowy kształt kultury chrześcijańskiej, później
sza historia pokazała jednak, że dla jej krzewienia znacznie skuteczniejszą metodą
od eliminacji była asymilacja.
Pierwsze półwiecze dyskusji nad praktyką muzyczną w środowisku jezuickim
obfitowało w momenty przełomowe i nagłe zwroty akcji. Szukała ona swojego
InstitutumSI, T. III, s. 259.
MonumentaPS, T. IV, s. 576–578 [21 marca 1575]: Obscoenorum librorum, quales sunt Catulli,
Tibulli, Propertii, plerique ab Ovidio conscripti, Plauti, Terentii, [purgari non possunt], Horatii, Martialis,
Ausonii, [Cornelii] Galli, usus non permittatur nisi maturis, quique eis sine periculo ad studia litterarum
humaniorum promovenda uti poterunt.
136
ARSI Instit. 40, fol. 54v [13 sierpnia 1575].
134
135
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miejsca między chęcią sprostania pierwotnym ideałom duchowości a konieczno
ścią dostosowania się do wyobrażeń kolejnych papieży, potrzeb estetycznych po
tencjalnych mecenasów i przyzwyczajeń wiernych. W zachowanych dokumentach
źródłowych plastycznie rysuje się dyplomacja władz Towarzystwa, szukających
kompromisu pomiędzy pragnieniem zachowania własnego dziedzictwa w moż
liwie niezmienionej postaci a zewnętrznymi uwarunkowaniami jego rozwoju,
wymuszającymi dość istotne zmiany. Rozwiązania, jakie przyjęto na tej drodze,
zweryfikowały pierwotne koncepcje i założenia, uzupełniając ich treść o elementy
nowe, niedające się wcześniej przewidzieć. Wydaje się, że to właśnie akomoda
cyjna dyspozycja zakonu zadecydowała o dynamice jego rozwoju i skali recepcji
w różnych kulturach i społeczeństwach.
2.3.2. Muzyka w dyskursie asystencji krajów Europy Zachodniej

W dyskusji na temat muzyki liturgicznej w środowisku jezuickim istotną funkcję
spełniły głosy pochodzące z krajów kultury romańskiej: Italii, Hiszpanii, Portugalii
i Francji. Na ich terenie ukształtował się bowiem podstawowy model funkcjonowa
nia Towarzystwa Jezusowego i najważniejszych jego instytucji. Wyłaniająca się z wy
branych dokumentów źródłowych perspektywa pozwala na syntetyczny przegląd
wątków poruszanych na tym obszarze; wprowadza też niezbędny dla celów kompa
ratystycznych kontekst historyczny, przydatny dla studiów nad interesującą nas tra
dycją krajów niemieckojęzycznych, w szczególności – samego Śląska. Dla ośrodków
powstałych na terenie asystencji: włoskiej, hiszpańskiej i portugalskiej (w granicach
Europy) datą otwierającą dyskusję nad kwestią muzyki był wspomniany rok 1558,
który przyniósł okresową, ale gruntowną zmianę jurysdykcji w tym zakresie.
Dość szybko dostrzeżono ją w Italii, gdzie korzystając z decyzji Pawła IV, po
spiesznie wprowadzono „zwykłą“ praktykę muzyczną. W marcu 1559 roku śpiewa
no już w Mesynie, zarówno nieszpory, jak i oficjum mszalne137. Obecność muzyki
znacząco wpłynęła na liczbę wiernych na liturgii, szczególnie podczas Wielkiego
Tygodnia, kiedy to jezuici śpiewali Ciemne Jutrznie, wywołując wśród obecnych
łzy wzruszenia i skruchę prowadzącą do konfesjonałów. Podobną praktykę zasto
sowano w innych miastach Italii, czego świadectwem były kierowane do rektorów
kolegiów pisma. Pisząc do rektora kolegium w Mesynie, Laínez zwracał uwagę, że
obecność muzyki w rzymskim Collegium Romanum nie upoważnia do zmian w za
kresie muzyki liturgicznej w innych ośrodkach138. Rektorowi kolegium w Sienie
zalecił poniechanie praktyki falsobordone i nałożenie na siebie odpowiedniej poku
ty139; miesiąc później rektor Gasparo Cantagallino tłumaczył się z tej samowoli, uza
sadniając ją racjami czysto duszpasterskimi140. Generał zwracał też uwagę rektorom
MonumentaLQ, T. VI, s. 185–186.
List z 3 października 1559 roku. ARSI Instit. 51 I, fol. 76v.
139
List z 4 stycznia 1561 roku. ARSI Instit. 51 I, fol. 88v.
140
List z 9 lutego 1561 roku. MonumentaLQ, T. VII, s. 152.
137
138
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w Modenie141 i Neapolu142, prosząc, aby jezuici nie tracili tam czasu na zajmowa
nie się muzyką (non perdano troppo tempo nel canto) i nieuprawnione naśladowanie
tego, co widzieli w Rzymie.
Niekontrolowany rozwój praktyki muzycznej usiłowano powstrzymać także
w samym Wiecznym Mieście. Zwołana tam w 1568 roku kongregacja jezuickiej
prowincji rzymskiej zadecydowała, że śpiew figuralny winien zostać usunięty
z miejscowego kościoła domu profesów; pozostać tam winno jedynie falsobordone; w jego wykonywaniu mieli zaś brać udział wyłącznie adepci Collegium Germanicum143. W trakcie obradującej w tym samym roku kongregacji prowincji
lombardzkiej zadano pytanie o możliwość śpiewu figuralnego podczas mszy i nie
szporów; także i tutaj zgromadzeni ojcowie opowiedzieli się za ograniczeniem
praktyki muzycznej do form możliwie prostych i zgodnych z praktyką uniwersal
ną144. Do analogicznych wniosków doszli także jezuici prowincji sycylijskiej; tam
zwolniono ponadto braci świeckich Towarzystwa z dotychczasowego obowiązku
nauki śpiewu figuralnego145.
Jednak po zmianach, przyjętych przez III Kongregację Generalną, coraz częściej
słyszalne były nowe głosy, jak choćby ten Alfonsa Sgariglii, rektora kolegium w Me
diolanie146. Prosił on Mercuriana, aby członkowie miejscowej sodalicji possino le feste cantare il vespro in chiesa come si fa nel Collegio Romano. Ponieważ ewentualność
wykonania muzyki nie dotyczyła bezpośrednio profesów zakonu, generał zgodził się
na to bez wahania, prosząc tylko rektora o konsultację w tej sprawie z jego prowin
cjałem147. Inne zmiany w praktyce muzycznej były jednak blokowane. Przy okazji
kongregacji prowincji włoskich w roku 1576 generał zalecał, aby cantus moderentur
si fieri potest, reducantur ad constitutiones148. Zgromadzeni na kongregacji prowincji
rzymskiej w roku 1584 ojcowie prosili generała o ustosunkowanie się do obserwo
wanych w praktyce nadużyć:
Visum est etiam maiori parti proponendum esse P. N. Generali, ut tollerentur excessus,
quos constabat fieri in cantu in ecclesiis aliquorum collegiorum et seminariorum; et
nominatim hi primo in ipso genere modulationis, quod aliquando continet levitatem,
aliquando etiam convenit cum turpibus cantionibus; 2o in instrumentis musicis, quae
contra adhibentur ad voces; 3o in tot externis cantoribus; 4o in choris, qui sunt distincti,
interdum bini, saepe etiam terni. Responsio: Provideat provincialis omnino et curet
efficaciter, ut excessus tollantur.149
18 stycznia 1561 roku. ARSI Instit. 51 I, fol. 89r.
14 października 1563 roku. ARSI Instit. 51 I, fol. 118r.
143
ARSI Congr. 41, fol. 3v. MonumentaPS, T. III, s. 16–17.
144
ARSI Congr. 41, fol. 29v–30r. MonumentaPS, T. III, s. 25.
145
ARSI Congr. 41, fol. 26r. MonumentaPS, T. III, s. 29.
146
List z 30 czerwca 1575 roku. MonumentaPS, T. IV, s. 589–590.
147
List z 16 lipca 1575 roku. MonumentaPS, T. IV, s. 590.
148
ARSI Congr. 97, fol. 90r i 97v. Zapisy te dotyczyły prowincji neapolitańskiej i rzymskiej.
149
MonumentaPS, T. V, s. 85.
141
142
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Obok potępienia praktyki wykonywania niestosownego repertuaru (co – jak
wnioskujemy z powyższej obserwacji – musiało w tym ośrodku mieć miejsce) i an
gażowania muzyków z zewnątrz, uwagę zwracają komentarze dotyczące samej sty
listyki wykonywanego repertuaru. Obydwa odnoszą się najprawdopodobniej do
techniki polichóralnej zarówno w jej wersji wokalno-instrumentalnej (instrumenty
dwojące partie wokalne: in instrumentis musicis, quae contra adhibentur ad voces), jak
i czysto wokalnej, zwielokrotniającej w kompozycji liczbę chórów do dwóch, a na
wet trzech (in choris, qui sunt distincti, interdum bini, saepe etiam terni). Innowacje
tego rodzaju nie znalazły uznania obradujących jezuitów, być może z uwagi na zbyt
efektowny charakter tego rodzaju muzyki. Ponadto usiłowali oni ograniczać obec
ność muzyki, która towarzyszyła dysputom akademickim i nabierała coraz bogatszej
oprawy150.
Niezwykle istotnym głosem pochodzącym ze środowiska włoskiego było pi
śmiennictwo Roberta Bellarmina. Ten jezuicki kardynał wypowiadał się wielo
krotnie na temat muzyki liturgicznej; był też cenionym pasterzem swojej diecezji,
w sposób wzorcowy wprowadzającym potrydenckie reformy. Już jako uczeń kole
gium w Montepulciano wyróżniał się zdolnościami muzycznymi w zakresie śpiewu
i muzyki instrumentalnej151. Dość wcześnie też zaczął się zajmować praktyką kon
trafaktury repertuaru świeckiego, czego świadectwami są wzmianki w dokumentach
jego procesu kanonizacyjnego:
Ben si condusse poi a cantare ancor de’ versi italiani, recati in musica da eccellenti
maestri, da lui prima trasformati in materie morali o sante, e com’eli soleva dire
per giuoco, fatti parlare in linguaggio cristiano. E tuttavia, mentre di ciò scriveva il
Cervini, aggiunge, che in casa Bellarmini le mute di que’libri a conserto di musica,
corretti e purgati per mano del buon Roberto, si conservavano da fin sessanta e più
anni addietro, e mostravansi in testimonianza della somma purità di quell’anima.152

Idąc śladem nauczycieli z jezuickiego kolegium, wykładających dzieła autorów
antycznych „oczyszczone” z wątków pogańskich, Bellarmin w podobny sposób pod
jął się sakralizacji współczesnej sobie muzyki świeckiej. Do madrygałów i canzonett
dopisywał nowe teksty religijne, zachowując cechy syntaktyczne oryginalnej poezji,
jej koncept retoryczny, a nawet dające się jeszcze wykorzystać w nowym kontekście
sformułowania153. Repertuar ten miał oczywiście tylko paraliturgiczne zastosowa
nie, ale mógł służyć świeckim kongregacjom, powstającym w kolegiach i kościołach
administrowanych przez jezuitów. Punktem odniesienia dla tych środowisk były
congregazioni dell’oratorio Filipa Nereusza, który dowartościował kultywowanie
w nich tradycji wspólnotowego muzykowania i wznowił tradycję wernakularnej
Acta Congr. Provinciae Romanae 1587. Congr. 43, fol. 8r, 11r. MonumentaPS, T. VII, s. 311.
BernierJ; SourdB.
152
SantiB, s. 373.
153
GalianoB, s. 377. Technice kontrafaktury poddawał m.in. druk M 87.
150
151

www.sublupa.pl

2.3. Dyskusja na temat muzyki w pierwszym półwieczu istnienia zakonu

121

pieśni religijnej154. Do tego właśnie nurtu sięgnął Bellarmin, który – podobnie jak
Nereusz – nie widział przeszkód w eksploatowaniu pierwotnie świeckiego reper
tuaru; przeciwnie: religijne „zagospodarowanie” muzyki świeckiej było świadomą
próbą współzawodniczenia z kulturą świecką swojej epoki w zawodach o wpływ na
ludzką duszę.
Obejmując katedrę teologii, a następnie rektorat Collegium Romanum, Bellarmin
nie zaniechał bynajmniej swoich pasji muzycznych, dbając nie tylko o obecność mu
zyki w rekreacji własnej i swoich wychowanków, ale także o nowy repertuar religijny,
który tworzył ricopiando motetti, ed altre composizioni di musica, variandogli le parole,
quando non eran degne di essere in bocca di Religiosi: e di queste mute se ne conservano molte in Collegio romano155. Wiemy, że wśród utworów, jakie przetwarzał, były m.in. kom
pozycje świeckie Orlanda di Lasso, które opatrzył analogicznym do Petrarkowskiego
oryginału konceptualnym tekstem maryjnym, rozpoczynając kolejne jego tercyny sło
wami: Vergine adorna, Vergine bella, Vergine casta...156. Ze względu na to, że repertuar
tego typu bazował na madrygałach i canzonettach – najdoskonalszych formach poesia
per musica swojej epoki, spełniał on od razu wymagania niedawno zakończonego so
boru trydenckiego, dotyczące czytelności tekstu. Ta właśnie cecha – obok naturalnej
dla muzyki świeckiej popularności – znacząco przyczyniła się do rozpowszechnienia
owych canzonette spirituali w jezuickich środowiskach Italii.
Jako arcybiskup Kapui, Bellarmin dbał o przeprowadzenie w swojej diecezji reform
trydenckich, nie zaniedbując przy tym kwestii muzyki. Zajął się m.in. uregulowaniem
praktyki muzycznej w podległych mu kościołach i wykorzenianiem kultywowanego
w nich repertuaru świeckiego157. Wpłynął także na jurysdykcję muzyczną w środowi
skach jezuickich, nie tylko Collegium Germanicum, ale i nowo założonego Collegium
Anglicum, którego uczniom zalecał redukcję zbyt wybujałej praktyki muzycznej158.
Brał też udział w recenzowaniu potrydenckich ksiąg liturgicznych: Breviarium (1568),
Martyrologium (1584), a być może również Graduale Romanum (1614). Temat mu
zyki był też obecny w homiletyce jezuickiego kardynała, zwracającego uwagę słucha
czy na konieczność zaangażowania w śpiew liturgiczny, dbałości o jego jakość, a także
o stonowaną, wyraźną i pobożną deklamację tekstu159. W swoich komentarzach do
psalmów autor ten przedstawił ponadto konkurencyjną w stosunku do Lutra teologię
muzyki, bazującą na erudycyjnej egzegezie tekstów biblijnych. Widział on w muzyce
jakość immanentnie pozytywną, wynikającą zarówno z Objawienia, jak i Tradycji:
Quae proprie canuntur in ecclesia non sunt purae preces, sed hymni et psalmi, quibus
Dei laudes continentur. Admisceri autem laudibus preces et ea ratione cantari, non
Por. RostirollaA; RostirollaM.
Cyt. za: SantiB, s. 375–376.
156
GalianoB, s. 396.
157
SantiB, s. 385–387.
158
MonumentaPS, T. V, s. 85–86.
159
SantiB, s. 381; GalianoB, s. 401–405; 416–424.
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est absurdum. Alioqui David propheta reprehendi deberet, qui simul psalmos canebat,
simul etiam Deum orabat, ut ex verbis psalmorum perspicuum est. Apud nos etiam
non censetur absurdum, si quis inter canendas laudes principis, aliquid ab eo modeste
postulet. Quae autem sunt purae preces, ut collectae et oratio dominica, non tam
canuntur, quam clara voce distincte pronunciantur, et cum aliqua vocis inflexione,
quae indicet supplicantis affectum. Vox enim supplicantis miserabilis esse debet, ac per
hoc inflexionem aliquam vocis, sed modicam et gravem requirit, qualis omnino illa est,
quam in precibus ab Ecclesia adhiberi videmus.160

Wydaje się, że niezwykle aprobatywne podejście Bellarmina do sztuki dźwięku
stało się istotną inspiracją dla rozwoju muzyki w ośrodkach jezuickich ówczesnej
Europy. W prowadzonej w tym czasie dyskusji nad muzyką podobnie życzliwie
brzmiały wypowiedzi jezuitów działających w europejskiej części asystencji hisz
pańskiej i portugalskiej. Entuzjastyczne wręcz nastawienie do muzyki znajdujemy
w pismach Franciszka Borgiasza, który w lutym 1559 roku z radością donosił ge
nerałowi o pożytkach, jakie przyniosła całemu Towarzystwu decyzja Pawła IV161.
Zwyczajową praktykę muzyczną zdążyło wprowadzić także kolegium w Salamance,
którego rektor Garcia de Camora z zachwytem pisał do Laíneza o zauważalnych już
owocach tej zmiany162. Nie wszyscy przyjęli jednak pozytywnie zarządzoną przez
papieża zmianę praktyki; np. prowincjał Torres z Lizbony w jednym z listów do ge
nerała dzielił się wątpliwościami na temat konsekwencji wprowadzenia tej decyzji
w życie163.
Pomimo obiekcji, wynikających z przekonania o odmiennym niż monastycz
ny charyzmacie Towarzystwa Jezusowego, kolegia Portugalii podporządkowały się
zaleceniom Pawła IV, wprowadzając śpiew figuralny nawet podczas oficjum mszal
nego164. Muzyka towarzyszyła także pierwszym jezuickim spektaklom teatralnym,
wystawianym przez kolegium w Coimbrze165. Z kolei w większości kolegiów Hisz
panii powszechną praktyką było w tym czasie falsobordone. Wobec tak dużej różno
rodności praktyki muzycznej w różnych miejscach, generał Laínez usiłował wzywać
prowincje Półwyspu Iberyjskiego do zachowania umiaru w zmianach i roztropności
w dostosowaniu praktyki muzycznej do potrzeb, gustów i oczekiwań społecznych,
ale także uwzględnienia w podległych im prowincjach ideału uniformidad; szwanku
jącego w tej fazie rozwoju Towarzystwa166.
Bogatą dyskusję na temat muzyki dokumentują źródła pochodzące z terenu
późniejszej asystencji galijskiej (wydzielonej w 1608 roku). Zakres dyspens od po
BellarminD, T. IV, s. 669.
MonumentaFB, T. III, s. 427.
162
MonumentaLQ, T. VI, s. 185–186.
163
List z dnia 30 sierpnia 1559 roku. ARSI Instit. 185 I, fol. 8r–13v.
164
MonumentaEN, T. IV, s. 621.
165
MonumentaPS, T. III, s. 76–77.
166
List z 22 czerwca 1564 roku. MonumentaLM, T. VIII, s. 51.
160
161
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wszechnie obowiązującej praktyki był tam zauważalny; wynikał on ze szczególnych
warunków funkcjonowania zakonu na tym terenie, który wymagał stosowania nad
zwyczajnych środków duszpasterskich, w tym muzyki. Znajdujemy tu sporo bar
dzo praktycznych wskazówek, określających dozwolone do umuzycznienia gatunki
i dopuszczalne techniki kompozytorskie. W instrukcji Nadala dla rektora kolegium
w Billom z roku 1562167 zezwala się na wokalne wykonanie oficjum mszy i nieszpo
rów w niedziele i święta, oficjum Ciemnych Jutrzni, jutrzni Bożego Narodzenia
i śpiewanej po nieszporach antyfony Salve Regina. Wykonaniem wielogłosowych
opracowań tych gatunków nie powinni się jednak zajmować profesi zakonni, lecz
szkoleni specjalnie w tym zakresie uczniowie konwiktu. Dopuszczoną praktyką był
wykonywany podczas rekreacji śpiew dowolnego rodzaju; jego repertuar podlegał
oczywiście cenzurze wychowawców.
Z ciekawą inicjatywą zgłosił się do generała Laíneza rektor kolegium w Lyonie,
Edmund Auger, który zasugerował potrzebę opracowania francuskojęzycznego
psałterza, który mógłby konkurować z wernakularnymi adaptacjami tekstów psal
mowych, funkcjonującymi już w wielu środowiskach dysydenckich Francji. Po
dobno miał tego dokonać na zlecenie kardynała Charlesa de Lorraine sam Pierre
de Ronsard168. Jednak pomysł ten wydał się w Rzymie zapewne przedwczesny, bo
w zachowanej dokumentacji źródłowej nie znajdujemy kontynuacji tego wątku.
Zresztą Kuria Generalna Towarzystwa zajmowała się w tym czasie głównie reper
tuarem liturgicznym.
Zalecaną kolegiom Francji i Hiszpańskich Niderlandów praktyką było falsobordone169, którym powinno się śpiewać psalmy nieszpornych dni świątecznych170 i matutinum Bożego Narodzenia171. Coraz bardziej popularne na tych terenach litanie
mogły być wykonywane wielogłosowo, ale tylko przez konwiktorów; jeśli miałoby
ich zabraknąć, profesi mogli je śpiewać jedynie choraliter172. Obowiązująca lokalnie
praktyka muzyczna musiała być adekwatna do liturgicznej rangi danego dnia; za
leżnie od niej wykonywano chorał, falsobordone albo opracowania figuralne173. Sto
sowaną na terenie asystencji galijskiej praktyką była więc także technika alternatim,
wykorzystywana w opracowaniach psalmów nieszpornych i kantyku Magnificat. Ten
ostatni gatunek liturgiczny mógł być jednak w całości wykonywany musice, z wy
jątkiem okresu od święta Oczyszczenia NMP do Wielkanocy. Edmund Hay, rek
tor kolegium w Pont-à-Mousson, sugerował też, aby największym uroczystościom
liturgicznym towarzyszyła muzyka organów (na których grać mieli eksterni)174.
MonumentaEN, T. IV, s. 492–494 i 556.
List z 7 listopada 1563 roku. MonumentaLM, T. VII, s. 475.
169
Juan de Polanco do Christopha Madridio z 1563 roku. MonumentaLM, T. VII, s. 410.
170
Hieronim Nadal do Lowanium z 1567 roku. MonumentaEN, T. IV, s. 343.
171
List Polanco do Balduino ab Angelo z 1572 roku. MonumentaPC, T. II, s. 144–145.
172
Instrukcja Hieronima Nadala dla kolegium w Dinant. MonumentaPR, T. III, s. 139.
173
Akta wizytacji Claude’a Matthieu z roku 1576: F-Fn Lat. 10989, fol. 49v. Cyt. za: CrookM,
s. 457.
174
List do generała Everarda Mercuriana z 28 grudnia 1578 roku. MonumentaPS, T. IV, s. 764–767.
167
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Do opinii owej przychylił się nawet wizytator Juan Maldonado175, generał skwitował
jednak obydwie prośby negatywnie, uznając użycie organów za usus instituto nostro
alienus176.
Praktyka muzyczna kolegiów francuskich była dość zróżnicowana, bo tylko nie
które kolegia uzyskały status wprowadzający konstytucyjną klauzulę dyspensy od
norm uniwersalnych. I tak np. w Lyonie praktykowano w niedziele i dni świątecz
ne śpiew figuralny motetów i antyfony Salve Regina; psalmy nieszporne, Magnificat
oraz części Credo i Gloria śpiewano w technice falsobordone, resztę zaś – na melodie
chorałowe. Podobnie wyglądała praktyka muzyczna w Awinionie, Bourges i Tour
non, gdzie śpiew figuralny powierzony był w całości konwiktorom. W Verdun ist
niała specjalna tradycja śpiewania motetów ad elevationem, nie wykonywano jednak
musice Ciemnych Jutrzni. Z kolei w Billom i Bordeaux profesi zakonni byli angażo
wani w chorałowy śpiew nieszporów, w większe zaś święta śpiewano je falsobordone,
grając także na organach. Zdecydowanie najobficiej wyglądał usus musicae w Paryżu,
gdzie niemal przy każdej okazji wykonywano repertuar figuralny: także w pierwsze
nieszpory niedziel i uroczystości liturgicznych, kończonych śpiewem motetu. Po
nieważ w wykonaniach tych brali udział profesi zakonni, wizytator zwrócił uwagę
na konieczność utemperowania praktyki muzycznej w tym ośrodku i ograniczenia
ilości repertuaru polifonicznego w ramach liturgii:
Videretur omnino moderandus. Nam potius, ut modo est, Societatis ministeria
impedit quam iuvet. Et quidem principes monuerunt nos non esse aedificationi
quod tam frequentes utamur cantu figurato. Mihi videretur cantus figuratus omnino
prohibendus. Satis enim esset si cantus gregorianus cum falsis vocibus, ut dictum est
in collegio lugdunensi. Non videretur etiam permittendum ut nostri canerent vesperas
in omnibus vigiliis, sed tantum in vigiliis solemniorum festorum; nec canendae essent
vesperae in festis et vigiliis Quadragesimae. Sufficeret enim Completorium. Sexta feria
maioris hebdomadae videretur non esse canendum omnino praeterquam in adoratione
crucis; nec die sabbathi excepta missa et benedictione caerei. Post coenam quotidie
convictores canunt in sacello collegii vel hymnum aliquem, aut aliquam antiphonam
B. M. Virignis ut hymnum ‘Veni Creator Spiritus’, ‘Ave maris stella’, ‘Stabat Mater’,
‘Salve Regina’, ‘Inviolata’. Quando sacerdos aliquis facit primum sacrum, antequam
Introitum incipiat, canitur a cantoribus musicae ‘Veni Creator Spiritus’.177

Muzyki w jezuickim Paryżu dotyczy dokument178, szczegółowo określający, jakiego
rodzaju praktyka muzyczna i w które święta roku liturgicznego mogła być tam wyko
nywana. W najbardziej uroczyste święta I klasy zezwalało się na śpiew I i II nieszporów
musico concentu, mensuraque, solito graviori horarum ordine. W ten sam sposób śpiewać
List z 30 grudnia 1578 roku. MonumentaPS, T. IV, s. 764–766.
List z 5 lutego 1579 roku. MonumentaPS, T. IV, s. 764.
177
ARSI Instit. 186/c, fol. 680–683, MonumentaPS, T. IV, s. 426.
178
ARSI FG 1486 [Busta N. 113]/4, 21.
175
176
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można było Magnificat, antyfonę maryjną, motet oraz ordinarium mszalne. Hymny
godzin liturgicznych odmawianych publicznie należało śpiewać choraliter. Dla świąt li
turgicznych II klasy zakres repertuaru wielogłosowego był mniejszy i dotyczył niektó
rych części nieszporów; msza winna być śpiewana falsobordone. Praktykę muzyczną
tych świąt wzbogacał długi rejestr wyjątków od reguły: dotyczył on repertuaru figu
ralnego wykonywanego w czasie ważniejszych świąt maryjnych, Wielkiego Tygodnia
(tu jednak musice wolno było śpiewać motet kończący liturgię i hymn Pange lingua),
Wielkanocy, Zesłania Ducha Świętego (Veni Creator), Dnia Zadusznego i ostatniego
tygodnia Adwentu (antyfony „O”). Zasady te opatrzone zostały dodatkowymi ko
mentarzami: np. prowincjał Matthieu zalecał, by bez wyraźnej zgody przełożonych nie
wprowadzać do liturgii Bożego Narodzenia muzyki instrumentalnej ani też nie dawać
profesom zakonnym sposobności do angażowania się w wykonanie i komponowanie
muzyki. Z dopisku Pigenata z kolei wynika, że kompozycje Orlanda di Lasso uznawał
on za zbyt lekkie jak na repertuar kościołów Towarzystwa i że osobiście sugerowałby
rozleglejsze praktykowanie falsobordone.
2.3.3. Usus musicae w prowincjach niemieckich

Szczególnym statusem w jezuickiej jurysdykcji cieszyły się prowincje asysten
cji niemieckiej; z uwagi na to, że były one tworzone na terenach o większości pro
testanckiej, traktowano je jako teren misyjny. Zgodnie ze stosowną klauzulą Konstytucji Towarzystwa179, inter haereticos wolno było wprowadzać praktykę muzyczną
bogatszą niż gdziekolwiek indziej, właśnie z uwagi na przyświecające zakonowi cele
rekatolizacyjne. Nie były one co prawda eksplikowane expressis verbis180; użycie
nadzwyczajnych środków duszpasterskich na tych terenach uzasadniała jednak ów
czesna sytuacja konfesyjna. A ta była dla katolików dość trudna, szczególnie w pro
wincjach: górnoniemieckiej oraz górno- i dolnoreńskiej. W jezuickich ośrodkach
tych obszarów starano się zorganizować praktykę muzyczną na możliwie wysokim
poziomie; dbano jednak zarazem o to, aby troska o jej przygotowanie nie obciążała
dodatkowymi obowiązkami profesów zakonu. Zajmowali się nią uczniowie konwik
tów, szkoleni przez pochodzących spoza Towarzystwa nauczycieli.
Edukację muzyczną pobierać mieli także wychowankowie jezuickich domów
formacji zakonnej; na przykład domu probacji w tyrolskim Hall, gdzie kształcono
m.in. in missis ac divinis officiis cantandis181. Uczniowie tych instytucji zobowiązywani
byli oczywiście do modlitwy w intencji swoich mecenasów. Na przykład wychowanko
wie kolegium w Innsbrucku, ufundowanego przez biskupa Pécsu Juraja II Draškovicia,
kilka razy do roku śpiewali w jego intencji mszę pro defunctis, ponadto odpowiadali za
III Kongregacja Generalna, Canon 9. InstitutumSI, T. II, s. 539.
W całej Konstytucji daremnie szukać jakiegokolwiek potwierdzenia często powtarzanej tezy, ja
koby Towarzystwo Jezusowe miało powstać z pobudek kontrreformacyjnych. Zakon ten postrzegano
w ten sposób ze względu na późniejszy udział wielu jego członków w redukcjach ewangelickich zborów.
181
Franciszek Borgiasz do Piotra Kanizjusza [20 września 1567]: CanisiusE, T. VI, s. 50–51.
179
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oprawę muzyczną codziennych mszy świętych i publicznie odprawianych nieszporów
w miejscowym kościele182. Pojawienie się w miastach niemieckich nowych instytucji
edukacyjnych o profilu muzycznym powodowało konflikty ze środowiskami cieszący
mi się dotychczas monopolem na kształcenie młodzieży (np. publicznych szkół miej
skich) bądź oprawę muzyczną liturgii (profesjonalnych kapel kościelnych)183. Sprzeciw
wywoływały także próby wprowadzania rzymskiego dialektu chorału gregoriańskiego,
chętnie promowanego przez środowiska jezuickie i wykładanego np. w fundowanym
przez cesarza Ferdynanda I seminarium dla kleru w Innsbrucku184.
Oczywiście, w nauczanie muzyki nie mogli angażować się sami jezuici; dowodzą
tego instrukcje Hieronima Nadala dla kolegiów w Augsburgu i Dylindze185. Z powo
du niewystarczającej liczby śpiewaków, w niektórych ośrodkach profesi brali jednak
udział w wykonaniach muzycznych: tak było np. w Dylindze, gdzie praktykę jawnie
niezgodną z normami konstytucyjnymi uzasadniano nie tylko brakiem śpiewaków,
ale i rekreacyjnymi walorami muzykowania186. Surowiej przestrzegano tam doboru
wykonywanego repertuaru, kwalifikowanego do użytku liturgicznego wedle kryte
riów: zgodności z lokalną tradycją, religijnej treści oraz nienagannego moralnie cha
rakteru umuzycznianego tekstu słownego. Aby zapewnić przełożonym zakonu peł
ną kontrolę nad nowo powstającym repertuarem, domagano się, aby żaden członek
Towarzystwa nie komponował nowych utworów ani nie adaptował już istniejących
bez wyraźnej zgody prowincjała. Wykonywany repertuar winien odpowiadać cha
rakterowi danego okresu liturgicznego; każdorazowo miał być zatwierdzany przez
rektora kolegium187.
Najciekawszą częścią tej instrukcji jest wykaz przykładowych kompozycji mu
zycznych, które uznano za spełniające wymagane kryteria. Znalazły się wśród nich
m.in. utwory Orlanda di Lasso (Psalmi poenitentiales, Magnificat a 8, Sacrae cantiones, Missae a 5, ale także Tricinia i norymberska edycja madrygałów z 1587 roku),
Tomása Luisa de Victorii (Cantiones sacrae a 5 & 6), Luki Marenzia (Madrigali
spirituali a 5), Giovanniego da Palestrina (Motettae de Beata Virgine a 5), Vincenza
Ruffa (Motettae a 5), Nicolasa Gomberta (Motettae a 5) oraz grupa dzieł pomniej
szych kompozytorów (m.in. Jacoba de Kerle, Jacoba Regnarta, Annibale Stabilego
i Iva de Vento), w której znalazły się także opracowania tekstów niemieckich ( Ja
cob Reiner: Psalmi Germanici a 3) i włoskich (Francisco Soto: Cantiones spirituales
Italiace a 3 & 4). Podano także tytuły przykładowych druków niedopuszczonych
do wykonywania; znalazły się wśród nich zbiory muzyki świeckiej Lassa, Concerti
sacri Andrei Gabrielego, Philonella Antonia Scandella, Libri tres a 4 Orazia Vecchie
Piotr Kanizjusz do Jakuba Laíneza [3 czerwca 1559]: CanisiusE, T. II, s. 431–432.
Nicolas Lanoy do Piotra Kanizjusza [19 czerwca 1560]: CanisiusE, T. II, s. 664.
184
CanisiusE, T. II, s. 881 [24 października 1560].
185
MonumentaEN, T. IV, s. 255; MonumentaPS, T. III, s. 87.
186
MonumentaPS, T. III, s. 112: Cantant aliquando nostri cum aliis studiosis, quando figurato cantu
celebrantur officia, partim ob cantorum externorum paucitatem, partim quod nostri ea re nonnihil recreentur.
187
D-Mbs Cim. 9237. Przyt. za: WittwerM, s. 13.
182
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go, Triciniorum Italicorum libri Marenzia, Sdegnosi ardori Giulia da Imola i Libri tres
Regnarta. Ponadto w wykazie niniejszym podano przykłady incipitów słownych,
które powinny zwracać uwagę cenzora.
Uniwersalną praktykę muzyczną Towarzystwa usiłowano jednak godzić z wyma
ganiami lokalnymi. Właśnie z uwagi na nie wizytator Oliver Manare zezwolił na po
stawienie organów nie tylko w aulach akademickich Monachium i Dylingi188, ale także
w kościołach Ingolstadt i Augsburga. W tym ostatnim mieście dopuszczono profesów
do śpiewu litanii, nieszporów oraz mszy, co prawda raro, sed magna populi devotione189.
Temat muzyki liturgicznej podsumowywał dokument De cantu nostrorum190, wykłada
jący aktualny stan praktyki, kwestie kontrowersyjne, dezyderaty i propozycje rozwią
zania poszczególnych wątpliwości. Dla każdego z podrozdziałów artykułu wyróżnione
zostały następujące kategorie przedmiotowe: materia (gatunki liturgiczne), forma (styl
muzyczny opracowania) i finis – cel zastosowania praktyki muzycznej. Wyznaczała
go utylitarnie koncypowana wizja sztuki muzycznej, podporządkowanej aktywności
duszpasterskiej Towarzystwa: ut populus ante concionem vel lectionem detineatur, vel
etiam frequentior alliciatur ad easdem conciones, lectiones & confessiones, et non aliter. Z tej
samej perspektywy za uzasadnioną uznano obecność muzyki w oprawie największych
uroczystości liturgicznych i w nauce katechizmu191.
Co się tyczy stylu, autor dokumentu zauważył dużą różnorodność praktyki mu
zycznej, obejmującej zarówno chorał gregoriański, jak i muzykę figuralną, którą oce
nił jako zabierającą zbyt wiele czasu, niezgodną z postulowanymi wyznacznikami
stylu i mało budującą. W wykonaniach muzycznych brali udział poza konwiktorami
także zakonnicy, którzy śpiewali, prowadzili zespoły muzyczne, grali na organach
i innych instrumentach, wykonując utwory wielogłosowe i wielochóralne. Z per
spektywy celu funkcjonowania Towarzystwa tego rodzaju praktyka służyła raczej
auribus et sensualitati populi, i jako taka winna była zostać utemperowana. Ze wzglę
du na to, że proponowana przez jezuitów zreformowana wersja chorału była obca
tradycji lokalnej, zalecano zachowanie w tym zakresie lokalnych tradycji. W reper
tuarze figuralnym dopuszczano w zasadzie wszystko, co spełnia kryteria stosowno
ści liturgicznej i modestiae. Udział profesów w wykonaniach muzycznych miał być
ograniczony także ze względu na ich słabe kompetencje w zakresie śpiewu; z tej sa
mej przyczyny nie powinni oni zajmować się nauczaniem muzyki, bo prowadziło to
tylko do utrwalania błędów.
Na charakter wykonań muzycznych wpływała zaś w znacznym stopniu kwestia, czy
przełożony danego kolegium był wykształconym muzykiem i faworyzował bogatszą
praktykę muzyczną własnego kościoła, czy też nie. Powodowało to częste konflikty
DuhrG, T. I, s. 445. Istnienie organów w budynkach niemieckich uniwersytetów było pozy
tywnie opiniowane przez generała Acquavivę; służyły one do uroczystej oprawy odbywanych tam
promocji magisterskich i doktorskich. Zob. MonumentaPS, T. V, s. 81.
189
ARSI Germ. 163, fol. 260r.
190
ARSI Instit. 181 II, fol. 293r–300r.
191
ARSI Instit. 181 II, fol. 294v.
188
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między ośrodkami o różnej praktyce i bywało przyczyną zgorszenia: tym większego,
im bardziej w muzykę zaangażowani byli świeccy fundatorzy i mecenasi. Sugerowane
rozwiązania powyższych problemów odwoływały się do uświadomienia sobie sakral
nego charakteru liturgii i konieczności podporządkowania praktyki muzycznej celom
liturgicznym. Proponowano przede wszystkim powiększenie repertuaru chorałowego
kosztem muzyki figuralnej. Muzykę wielogłosową ograniczono do uroczystości odby
wanych z udziałem władz świeckich i najważniejszych świąt roku liturgicznego. Na
ciskano też na profesjonalne wykształcenie muzyczne konwiktorów, którzy powinni
przejąć funkcje wykonań muzycznych w jezuickich kościołach.
W podobnym duchu utrzymane są późniejsze dokumenty, pochodzące z in
nych ośrodków niemieckich. Sporządzony w kancelarii prowincjała Georga Badera
(1582–1586) raport informował o praktyce muzycznej kolegium w Moguncji i ko
niecznych tam do przeprowadzenia reformach192. Dotyczyły one zarówno decyzji
w sprawie wyboru lokalnej wersji dialektu chorału, jak również zmniejszenia ilości
muzyki figuralnej, która propter intolerabilem prolixitatem, praesertim hyberno tempore, neque suavis est, neque devotus, neque aedificativus, sed qui risum, qui stomachum, qui
scandalum tam discipulis quam externis, ipsis etiam cantoribus pariat193. Poza argumen
tami natury klimatycznej, regulowanie praktyki muzycznej usiłowano uzasadnić ra
cjami wychowawczymi względem uczniów konwiktu, wprowadzanych przez pre
fekta muzyki w normy liturgiczne. Uzasadnieniem reform były także względy natury
czysto praktycznej: zbyt długie wykonania muzyczne przeszkadzały w skupieniu
osób odbywających spowiedzi. Dokładnie tych samych racji używał Oliver Manare,
wizytator prowincji reńskiej w instrukcji dla kolegium w alzackim Molsheim194.
Kolejna instrukcja, powstała już po roku 1586, odnosi się do usus musicae w pro
wincji reńskiej195. Poświadcza ona istnienie dość bogatej praktyki muzycznej w je
zuickich kościołach na tym terenie, obejmującej m.in. motety substytucyjne dla
wybranych elementów ordinarium i zastosowanie na gruncie form nieszpornych
techniki alternatim. Także i tu zaobserwowano, że wielu profesów zajmowało się
czynnie wykonywaniem muzyki, a nawet komponowaniem motetów; zalecono im
poniechanie tej praktyki i powrót do chorałowego śpiewu mszy:
Ut ordinarie in sacro omnia cantentur; sed Gregorianus gravis sit et religiosus, et qui
devotionem excitet; nam quando canitur simphoniace, ea quae cantu Gregoriano
cantanda sunt, valde indecore et praecipitanter cantari solent, et fere a duobus vel
tribus tantum, ceteris omnibus garrientibus interim, vel omnino silentibus; possit
tamen in sacro ad elevationem Corporis Domini, ut hactenus, simphoniace decantari
‘O salutaris hostia’. In vesperis cantu falsi burdono ‘Magnificat’ alternis versibus.196
ARSI Germ. Sup. 43, fol. 390r–394v.
ARSI Germ. Sup. 43, fol. 391r.
194
Por. DuhrG, s. 444.
195
ARSI FG 1570 I, 1, 3.
196
ARSI FG 1570 I, 1, 3. Cyt. za: KennedyJ, s. 243.
192
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Wykonanie simphoniace ograniczono do świąt pierwszej klasy; dotyczyło ono
także wspomnianej praktyki śpiewu motetów loco gradualis, offertorii, communionis,
tertii Agnus Dei et responsionis ad Ite missa. Ustalono ponadto, które części liturgii
mszalnej i nieszporów miały być wykonywane z jakim opracowaniem muzycznym:
chorałowo, falsobordone, figuratim czy polichóralnie. Bogatsze opracowania rezer
wowano dla znaczniejszych okoliczności, zaś motety substytucyjne sub Elevatione
(O salutaris hostia i Domine Jesu Benedicere) śpiewano submissiore voce. Dla psalmów
nieszpornych przewidywano przede wszystkim technikę falsobordone, ale hymn,
Magnificat i motet kończący nieszpory mogły być wykonywane graviores et productiores. Nad doborem repertuaru czuwać miał praefectus chori, któremu pomagać miał
socius praefecti chori, troszczący się o należyte opanowanie repertuaru przez muzy
ków, liturgiczną stosowność i poprawność wykonania oraz o synchronizację śpiewu
z odcinkami ordinarium granymi alternatim na organach.
Do liturgicznej specyfikacji repertuaru muzycznego wrócił w roku 1587 Paul
Hoffaeus197. Podał on szczegółowe zasady wykonań muzycznych, towarzysząch świę
tom trzech kategorii (summorum, mediocrium, infimorum). Nowych treści nie wniosły
też akta kongregacji prowincji górnoniemieckiej, odbytej w roku 1590198; ponowiły one
tylko zakaz nauczania przez jezuitów muzyki, o którego zasadność pytano w kontekście
dyspensy udzielonej kolegium w Pradze. Także kongregacja prowincji reńskiej prosiła
o złagodzenie dotychczasowych zaleceń; jako argument posłużył tu fakt, że w innych
prowincjach zezwalano już na więcej199. Na pewne ustępstwa w praktyce muzycznej
kolegium w Münster zgodzono się za sprawą wstawiennictwa Hoffaeusa, w latach
1594–1597 wizytatora prowincji niemieckich. Zabiegał on o zgodę Rzymu na to, aby
wokalnemu wykonaniu nieszporów przewodniczył jeden z patres; prośba ta najpraw
dopodobniej została spełniona, bo niedługo później do Rzymu trafiły kolejne z innych
ośrodków, ubiegających się o to samo200. Wizytator surowo potępił jednak polichóral
ność i muzykę instrumentalną w liturgii. Był także zdecydowanym przeciwnikiem re
pertuaru świeckiego, wciskającego się do kościołów w postaci nie tylko gatunków paro
diowanych, ale i madrygałów, tańców i fantazji, grywanych często przez organistów201.
Nowe treści do dyskusji na temat praktyki muzycznej w niemieckich środowi
skach jezuickich wnosi instrukcja prowincjała Ferdinanda Albera (1585–1594)202.
Reguluje ona zróżnicowane zasady funkcjonowania muzyki w kolegiach prowincji
górnoniemieckiej i dopasowuje praktykę muzyczną do świąt różnej rangi liturgicz
nej. Uwagę zwraca potwierdzona w większości ośrodków praktyka sobotniego śpie
wu litanii (ku czci NMP i Wszystkich Świętych), opatrzonych stosowną antyfoną
de tempore, wykonywaną w formie motetu. W ten sam sposób wykonywano także
De ratione cantus in nostris ecclesiis..., ARSI Instit. 181 II, fol. 301r–302r.
MonumentaPS, T. III, s. 38–39.
199
ARSI Congr. 44, fol. 179r.
200
DuhrG, T. I, s. 148, T. II/2, s. 52.
201
DuhrG, T. I, s. 445–446.
202
ARSI FG 1443 [Busta N. 74–B]/2, 18.
197
198
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psalm Miserere w dni powszednie Wielkiego Postu i adekwatne liturgicznie motety
na oktawę Wielkanocy, Bożego Ciała, Bożego Narodzenia i uroczystości Oczyszcze
nia NMP. Muzyka figuralna wykonywana była także poza liturgią, np. w czasie Wiel
kiego Tygodnia, kiedy to podczas adoracji Grobu Pańskiego ad sepulchrum Domini
canuntur continue psalmi, vel Moteta, a także na zakończenie coniedzielnych nauk ka
techizmowych, po których śpiewano wielogłosowe opracowanie Salve Regina.
W większości ośrodków śpiew chorałowy ograniczał się do okresu Adwentu
i Wielkiego Postu, poza tym dominował repertuar wielogłosowy, śpiewany przez
konwiktorów szkolonych przez nauczyciela-eksterna. Uczniowie konwiktów wyko
nywali ponadto muzykę przy okazji rekreacji świątecznych oraz w dni wolne od na
uki. Zajmowali się oni także oprawą muzyczną uroczystości akademickich, podczas
których grano na organach i innych instrumentach muzycznych. Praktykę taką po
twierdzono także dla kościołów Ingolstadt, Innsbrucka i Monachium; zajmowali się
nią jednak eksterni, muzyczna aktywność profesów zakonnych ograniczała się nato
miast do przewodniczenia nieszporom i prowadzenia muzycznego zespołu konwik
torów. W przypadku kościoła jezuickiego w tyrolskim Hall oprawę muzyczną liturgii
zapewniała kapela cesarzowej Marii Hiszpańskiej, co było dla miejscowych jezuitów
bardzo wygodnym rozwiązaniem.
Załącznikiem do przytaczanego dokumentu jest unikalny w archiwaliach jezu
ickich zapis nutowy, określający sposób śpiewu falsobordone (por. Fig. 12 na s. 132)203.
Jednak ze względu na to, że zawierająca go karta zapisana jest później, ręką innego
skryptora i w innym języku (po włosku), wątpliwe jest, czy rzeczywiście odnosiła się
pierwotnie do praktyki muzycznej na terenie niemieckich prowincji Towarzystwa. Hi
potezę, że została ona scalona z raportem Albera najpewniej już w Rzymie, potwierdza
brak jakiejkolwiek wzmianki w jego dokumencie na temat techniki falsobordone. Mimo
wszystko zapis ten stanowi cenne świadectwo zainteresowania władz zakonnych tą
konkretną praktyką, spełniającą życzenia samego Loyoli i pierwszych jezuickich ko
dyfikacji prawnych. Omawiana karta z zapisem muzycznym podaje dwa schematy
tonu recytacyjnego (Il tono ordinario). Jeden z nich dotyczy psalmów nieszpornych
i kantyku Magnificat, drugi zaś – opracowania antyfony Salve Regina i hymnu (w tym
przypadku podany został niedzielny hymn brewiarzowy Lucis Creator optime).
2.3.4. Zmiany praktyki muzycznej w prowincji austriackiej

Zdecydowanie w największym stopniu praktyka muzyczna zmieniła się na terenie
prowincji austriackiej Towarzystwa Jezusowego, z której wyłoniły się później prowin
cja polska (1574) i czeska (1622), obejmująca interesujący nas tu obszar Śląska i zie
mi kłodzkiej. Ustalenia dotyczące prowincji austriackiej (a następnie czeskiej) stały
się podstawą regulowania praktyki muzycznej w kolegiach śląskich; były one bowiem
fundowane na podstawie sprawdzonych wzorów i nie wymagały nowych, odmiennych
kodyfikacji. Z uwagi na powyższe okoliczności jurysdykcja muzyczna w środowiskach
203

ARSI FG 1443 [Busta N. 74–B]/2, 19.
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Fig. 12. Jezuicka notacja falsobordone, ARSI FG 1443 [Busta N. 74–B]/2, 19
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prowincji austriackiej i czeskiej wymagać tu będzie dokładnego omówienia. Opisane
w tym podrozdziale rozwiązania przyjmowane dla kolegiów polskich (powstających
najpierw w ramach prowincji austriackiej, a następnie polskiej) stworzą natomiast
punkt odniesienia dla komparatystycznej perspektywy badań.
Temat praktyki muzycznej w prowincji austriackiej pojawił się po raz pierwszy
w roku 1558204. Dla kolegiów w Wiedniu i Pradze uzyskano wówczas dyspensę na
śpiew mszy świętej i nieszporów w niedziele i święta, wykonywany nie tylko przez
eksternów, ale i profesów zakonnych. Zgodę na ten ostatni zwyczaj, dopuszczony
na zasadzie wyjątku od powszechnie obowiązującej reguły, uzasadniały racje natury
praktycznej: brak lokalnego personelu muzycznego i miejscowe obyczaje. Na tere
nach naznaczonych przez konflikt konfesyjny, chętnie zasięgano opinii możnych,
odnoszących się zazwyczaj życzliwe do kultury muzycznej. Tak było np. podczas
Wielkiego Tygodnia roku 1558, kiedy to książę bawarski Ernst Wittelsbach, pan
zastawny hrabstwa kłodzkiego, wizytował Grób Pański w praskim kościele św. Kle
mensa i wyraził swój zachwyt nad muzyką wykonywaną przy tej okazji:
Havea detto S[ua] Serenità bechè un avesse un cuoro come una pietra, si dovrebbe
mover vedendo quella tanto bella ceremonia et sentendo quel divoto canto. Item li
disse come havevamo cantato alla sua venuta le litanie, etc.; molto bene havete fatto in
ridursi quel divino culto, etc. Quando ita afficeretur populus et quando li nostri scholari
erano tanto ferventi, comminciassimo la notte santa cantar le matutine di pascha in
falso bordone con assai aedificatione, et havemo così cominciato cantare con licencia di
nostro Padre provinciale, la quale ci donò avanti la sua partita, et più oltra cantaremo
con maggior facilità quando così desiderino li scholari et così piace al populo.205

Paul Hoffaeus, rektor praskiego kolegium, zdając na piśmie sprawę z owej wizyty
generałowi, uczynił z tych słów argument, który miał uzasadnić istnienie praktyki
muzycznej w administrowanym przez siebie kościele. Na jej istnienie zezwolił sam
Piotr Kanizjusz; była ona zresztą, zgodnie z zaleceniem Konstytucji, molto suave et
devota a sentire, cechowała ją także assai buona divozione et brevità.
Podobne głosy napływały także z Wiednia: Teodoryk Kanizjusz zachwalał w ra
porcie do Rzymu kultywowaną w tamtejszym kościele bogatą oprawę muzyczną
świąt Bożego Narodzenia i innych uroczystości, przyciągającą rzesze wiernych206.
Obydwu tym ośrodkom ogłoszona niedawno dyspozycja Pawła IV w sprawie chóru
była więc jak najbardziej na rękę. Zauważono m.in., że obecność muzyki w kościo
łach jezuickich przyciągała nie tylko katolików, ale i utrakwistów. Jak zaświadczał
profesor kolegium praskiego Heinrich Blyssen, środowiskom husyckim tak bardzo
podobała się muzyka w kościele św. Klemensa w Pradze, że gdyby jeszcze mogli
tam przyjmować komunię sub utraque specie, niechybnie konwertowaliby na katoli
MonumentaPS, T. III, s. 38, przypis 4.
List z 31 marca 1559 roku. ARSI Germ. 187, fol. 78–81: MonumentaLQ, T. VI, s. 106.
206
MonumentaLQ, T. VI, s. 84.
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cyzm207. Ten sam jezuita, już jako rektor praskiego kolegium, informował, że poboż
ność wiernych pobudziła procesja odbywana w dni świąteczne, przy okazji której
śpiewano litanię figurativa melodia208. Muzyka figuralna towarzyszyła też nabożeń
stwom mszalnym i podobnie przyciągała wielu mieszczan do kościoła; wśród zachę
conych w ten sposób byli także i protestanci, chwalący jakość muzyki i artystyczny
poziom wykonań209.
Bogactwo praktyki muzycznej kolegiów w Wiedniu i Pradze cieszyło wizytato
ra Hieronima Nadala, który w jednym ze swoich listów opisywał ją następującymi
słowami:
...házese muy bien con la divina gracia los officios en nuestra iglesia; domingos
y fiestas missa y vísperas en canto de órgano según la costrumbre de la tierra, porque
ordinariamente gran parte de los hermanos saben muy bien cantar. Assímismo los
sábados en la tarde cantan la Salve con otros himnos y oraciones de nuestra Señora,
y los domingos después de vísperas las ledanías, todo en canto de órgano, y muy bien
por la gracia del Señor; u es muy á propósito contra los herejes, y les hazemos muy gran
pesar en ello, y por el contrario los chatólicos reciben muy gran consolación.210

Udział profesów zakonnych w wykonaniach muzyki uzasadniał Nadal korzyścia
mi, jakie aktywność ta wywoływała w środowiskach dysydenckich. Hiszpański jezu
ita postrzegał praktykę muzyczną jako przydatne i skuteczne medium rekatolizacji,
którego niewykorzystanie nie licowałoby z typowo ignacjańską gorliwością. Uwa
runkowaniami konfesyjnymi tłumaczył także sytuację w kolegium praskim rektor
Heinrich Blyssen211. Wizytujący Pragę Ferdynand II Habsburg dziwił się bowiem,
dlaczego w ufundowanym przez jego dziadka kolegium w Innsbrucku nie uprawia
się muzyki w podobny sposób. Odpowiedź była prosta: w Pradze muzyka była ko
nieczna, aby pozyskać przynajmniej część protestanckiej większości miasta, w Inns
brucku zaś sytuacja konfesyjna wyglądała odmiennie i nie wymagała aż tak obfitej
praktyki muzycznej.
Z roku 1566 pochodzi ważna instrukcja wizytatora Nadala dla kolegium wiedeń
skiego, która stała się punktem wyjścia do uregulowania praktyki muzycznej w całej
prowincji austriackiej:
Adhibeatur musicae modus, ut in missa musice tantum cantetur ‘Kyrie’, ‘Gloria’,
‘Credo’, ‘Sanctus’, ‘Agnus’, responsio ad ‘Ite Missa est’; et in vesperis psalmi cantentur
ad falso bordonem, ut dicunt, vel similiter. Potest tamen cantari ‘Magnificat’ musice.
Reliqua omnia cantentur gregoriane. Excipientur ex hac ratione cantus maiores
ARSI Germ. 142, fol. 281v.
MonumentaLQ, T. VII, s. 299.
209
ARSI Germ. 144, fol. 45v.
210
MonumentaEN, T. II, s. 495–496.
211
CanisiusE, T. V, s. 69.
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solemnitates, in quibus ex Provincialis vel Rectoris facultate poterunt aliquid amplius
canere musice. Et cum erit illis licitum cantare motetta in Missa vel in vesperis,
praecipiatur illis ne sint prolixa, praesertim in missa. Detur opera ut cantores obediant,
tamqam superiori, praefecto chori, et exerceatur in hac re disciplina. Simpliciter non
utantur Nostri organis in choro, nec tubis aut fistulis...212

Powyższe zasady kodyfikowały zakres dyspens na stosowanie praktyki muzycz
nej w całej prowincji, obejmującej figuralne wykonanie części ordinarium missae
i kantyku Magnificat; falsobordone – w psalmach nieszpornych, resztę zaś – gregoriane. Nowością było to, że zezwolono tu wyraźnie na śpiew motetów podczas mszy
świętej i nieszporów, pod warunkiem że nie będą one zbyt długie. Zasada ta sankcjo
nowała istniejącą praktykę wykonywania motetów substytucyjnych, co miało istot
ne znaczenie dla późniejszego rozwoju tego typu repertuaru213. Oczywiście, miał
on być wykonywany przede wszystkim przez konwiktorów; jednak w ośrodkach
prowincji austriackiej brano pod uwagę możliwość udziału w chórze także samych
jezuitów, którzy mieli ku temu stosowne kwalifikacje. Mogło to być jednak prakty
kowane jedynie w sposób okazjonalny, nie zaś na zasadzie reguły214.
Z przywileju tego skorzystały zakładane w tym czasie kolegia polskie, przy któ
rych ufundowano konwikty, kształcące zdolną muzycznie młodzież, zajmującą się
muzyczną oprawą uroczystości liturgicznych. Na przykład w Braniewie prowincjał
Lorenzio Maggio zezwalał na śpiew mszy i nieszporów w dni świąteczne, a w uroczy
stość Bożego Ciała zalecał – na wzór Wiednia i Pragi – praktykę, obejmującą śpiew
pieśni wernakularnych i spektakl dramatyczny215. W tej samej instrukcji zezwolono
też na swobodne wykorzystanie repertuaru figuralnego w liturgii, byleby tylko była
ona zgodna z postulatami soboru. Nauczać muzyki w konwikcie mieli oczywiście
eksterni, jezuici winni byli jednak baczyć na jej przebieg216. Wkrótce po rozpoczęciu
nauki muzyki w kolegium w Pułtusku uczniowie tej placówki wykonywali zwycza
jową mszę w intencji swego fundatora217; parę lat później zajmowali się też oprawą
muzyczną mszy w miejscowej kolegiacie, co wykraczało już poza zwyczajowe normy
i wymagało interwencji władz zakonnych218. W polskich kolegiach usiłowano ogra
niczać zakres zaangażowania jezuitów w muzykę, tak, aby zajmowali się oni przede
wszystkim statutowymi formami realizacji swojego powołania219.
Ciekawa dokumentacja praktyki muzycznej pochodzi z Brna, gdzie miejscowi
jezuici wprowadzili muzykę do swego kościoła w niektóre dni świąteczne sine certa consuetudine et obligatione ulla, propter devotionem civium qui locum illum frequenMonumentaPS, T. III, s. 117–118.
Por. KennedyF, s. 197 i 201.
214
MonumentaPS, T. III, s. 38.
215
ARSI Instit. 209, fol. 196v i 198v.
216
MonumentaPS, T. III, s. 196–197, 200.
217
ARSI Instit. 209, fol. 209r.
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tant220. Zauważyli oni bowiem, że muzyka wykonywana podczas liturgii Wielkiego
Tygodnia przyciągała rzesze wiernych; zapragnęli więc skorzystać z jej atraktywnych
właściwości także przy innych okazjach, wabiąc muzyką na popołudniowe kazania
w dni świąteczne. Indagowany w tej kwestii generał odpowiedział prowincjałowi,
że w zasadzie nie widzi przeciwwskazań odnośnie do tego rodzaju praktyki, zalecił
jednak, aby jej wprowadzenie nie obciążało profesów zakonu i nie odwodziło ich od
posług ważniejszej potrzeby221. Sytuację dodatkowo wyjaśniał rektor brneńskiego
kolegium, Alexander Höller, który w liście do Mercuriana pisał, że chodzi jedynie
o śpiew nieszporów z litanią i antyfoną Salve Regina kultywowaną pro maiori populi devotione i ad maiorem Dei gloriam faciendam, a przynoszącą zauważalne owoce
duszpasterskie222.
Nie zachowała się co prawda odpowiedź Mercuriana na powyższe pismo, z ko
lejnego jednak listu Höllera223 wnioskujemy, że generał zalecił rektorowi, aby muzy
ka, którą wprowadził, spełniała kryteria cantus simplex. Nie rozumiejąc tego niezbyt
precyzyjnego określenia, rektor brneńskiego kolegium dopytywał, czy generałowi
chodziło o chorał, czy może o jakąś formę muzyki figuralnej. O ile bowiem ten
pierwszy nie był lokalnie zbyt ceniony, to aliqua in figurato cantu quo sit magis devota
et expirat plurimum ad devotionem. Co więcej, śpiewane w ten sposób opracowania
Miserere czy Stabat Mater wyraźnie służyły zbudowaniu środowiska katolickiego,
cieszyły się nadto zainteresowaniem protestantów, z których niektórzy już konwer
towali. Ponieważ jednak Höller stopniowo powiększał zakres praktyki muzycznej,
uzyskał od generała polecenie, by ją ograniczyć wyłącznie do Wielkiego Tygodnia
i Bożego Narodzenia224. W kolejnym liście do rektora w Brnie generał domagał się
od niego nadto rezygnacji z wprowadzonej bezprawnie muzyki organowej225.
Do podobnej interwencji skłoniła władze zakonne sytuacja w Wiedniu, która
całkowicie wymknęła się spod ich kontroli. W wysłanym do Mercuriana raporcie,
sporządzonym przez wizytatora Nicolasa de Lanoya226, opisana została praktyka,
wykraczająca nawet poza liberalne normy prowincji austriackiej. W wiedeńskim ko
ściele jezuici stanowczo zbyt wiele uwagi poświęcali muzyce i często używali orga
nów. Wykonywany repertuar ograniczał się niemal wyłącznie do muzyki figuralnej,
śpiewanej z towarzyszeniem instrumentów dętych (tubae, fistulae), których brzmie
nie raczej odciągało od pobożności, niż do niej pobudzało. Za opisaną praktykę od
powiedzialny był prefekt Wolfgang Piringer; nie potrafił on jednak skutecznie przy
wołać do porządku swego podwładnego, pochodzącego z Czech wiceprefekta Jana
Trogera, który twierdził, że absque cantu se vivere non posse. Podobną sytuację wizy
MonumentaPS, T. IV, s. 572.
ARSI Austr. 1 I, fol. 53v [23 kwietnia 1575]: MonumentaPS, T. IV, s. 572.
222
ARSI Germ. 136 II, 289v [14 maja 1575]: MonumentaPS, T. IV, s. 572.
223
ARSI Germ. 137 II, fol. 351v–352r [11 października 1576].
224
List z 25 lutego 1577 roku: I-Rn Ms. Gesuit. 3514/1385, fol. 4v.
225
List z 26 maja 1579 roku: I-Rn Ms. Gesuit. 3514/1385, fol. 26v.
226
MonumentaPS, T. IV, s. 718–719.
220
221
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tator zaobserwował także w kolegium w Grazu, gdzie winnym rozwiniętej ponad
miarę praktyki muzycznej był Walenty z Chomutova, kantor miejscowego zespołu
kościoła św. Idziego. Lanoy zasugerował, aby w obydwu kolegiach dostosowano się
do ostatnich zaleceń Hieronima Nadala i stosownie ograniczono praktykę; poprosił
też generała, by poparł jego stanowisko.
Utemperowania wymagała także sytuacja w Ołomuńcu; w skierowanym do La
noya liście Mercurian dziwił się, że pomimo tylu wyraźnych zaleceń, praktyka mu
zyczna była tam inna od wymaganej:
De cantu miramur nihil adhuc confectum, cum saepe et tam serio a nobis de hoc ipso
scriptum fuerit. Quare censeo omnino adhibendam aliquam moderationem; nam ut
penitus tollatur, non videtur faciendum propter scandalum. Quid autem omittendum,
quid retinendum sit, videat ipse una cum P. Provinciali et consultoribus. Tibiae certe,
quia omnino videntur a nostris institutis alienae, videntur penitus amovendae;
organorum etiam usus temperandus quantum aedificatio patietur; et in summa magis
nobis enitendum est ut populos aedificemus iis rebus atque exercitiis quae sunt Instituto
nostro consentanea quam huiusmodi mediis emendicatis.227

Wyraźnie potępiona została tu praktyka gry na instrumentach dętych, w szcze
gólności blaszanych (tibiae), których nie wolno było pod żadnym pozorem dopuścić
do liturgii. Gra na organach była co prawda tolerowana, choć także wymagała ogra
niczenia. Za środek dużo skuteczniejszy od muzyki uznano odprawianie Ćwiczeń duchownych. Stosunkowo najmniej zmian zalecano ośrodkom polskim (od 1574 roku
niezależnym już od prowincji austriackiej i podległym prowincji polskiej). Lorenzo
Maggio, wizytujący w roku 1580 kolegium w Poznaniu228, potwierdzał zgodę na wy
konywanie tam przez uczniów konwiktu w dni świąteczne i ich wigilie Salve Regina,
w okresie Wielkiego Postu i Adwentu zastępowanej inną stosowną liturgicznie an
tyfoną (Da pacem, Patris sapientia). Poza paroma szczególnymi świętami (św. Sta
nisława, Wniebowzięcia NMP, w rocznicę poświęcenia kościoła i corocznej mszy
za fundatora kolegium) praktyka muzyczna nie była tu przewidywana i nie należało
tego zmieniać.
Ostrzejszy kurs wobec praktyki muzycznej w prowincji austriackiej obrał ko
lejny generał, Claudio Acquaviva. W liście kierowanym do prowincjała Heinricha
Blyssena229 domagał się, by całkowicie poniechać w jezuickich kościołach gry na
organach. Fakt, że została ona wprowadzona w wyniku presji społecznej, nie zo
stał uznany bynajmniej za okoliczność łagodzącą; nie wszystko bowiem, co się
podoba ludziom, jest budujące. W liście kierowanym do władz kolegium w Oło
muńcu230 Acquaviva potępił fakt postawienia przez miejscowe bractwo św. Anny
I-Rn Ms. Gesuit. 3514/1385, fol. 14v [5 lutego 1578]: MonumentaPS, T. IV, s. 719.
MonumentaPS, T. IV, s. 452–453.
229
ARSI Austr. 1 I, k. 127 [22 października 1582].
230
Ö-Wn HA Cod. 12404, fol. 75v [9 stycznia 1584].
227
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organów w jezuickim kościele. W opinii generała muzyka organowa była całkowi
cie sprzeczna z duchowością Towarzystwa; ze względu jednak na to, że instrument
ten postawiono w wyniku oddolnej inicjatywy świeckich, nie zalecił demontażu
i zezwolił na jego dalsze, choć mocno ograniczone, użytkowanie231. Argumentem,
który ostatecznie zadecydował o zgodzie generała na organy w ołomunieckim ko
ściele, były niepokoje wśród członków rzeczonego bractwa, podzielane zresztą
przez samego Blyssena232.
Kłopoty z organami nie ominęły i prowincji polskiej: komentując sytuację w ko
ściele św. Barbary w Krakowie prowincjał Giovanni Paolo Campana zarzekał się
w liście do generała, że co prawda miejscowi „naprawiają je bez mojej wiedzy, ale bez
mojej wiedzy nie będą ich używać”233. W tym samym kościele w następujący sposób
rozstrzygnięto także problem z działającym tam zespołem mansjonarzy:
Probamus et probavimus cantum externorum in nostro templo non modo nostris
ministeriis non abesse, sed multum etiam prodesse. Nam talia sunt Polonorum et
maxime huius civitatis ingenia, quae cantu ad templum pertrahuntur, et tum maxime
frequens est templum et ad conciones concursus. Silentium Societatis nostrae iste
populus non potest capere, et tum bene et maiore cum fructu in hoc Regno Societatis
nostrae instituto et ministeriis ad animarum salutem utimur, cum vel scholas habemus,
vel parochialibus templis adiungimur, vel externi sunt, qui cantata ministeria in cultu
obeant, quod nunc Deus ipse nobis conciliat. Ea de causa diebus festis, quibus se
populus huius civitatis non putat praecepto Ecclesiae satisfacere, nisi cantatum audiat
sacrum, cantores Congregatio Misericordiae non mediocri sumptu huic nostro templo
procurat.234

Muzykalność mieszkańców Krakowa miała uzasadniać władzom zakonnym
zachowanie istniejącej praktyki. Niezrozumienie przez miejscową ludność asce
tycznych jezuickich nabożeństw wymagało zaś podjęcia szybkiego działania. Było
to tym bardziej konieczne, że dla mieszczan uczęszczających do tego kościoła nie
dzielna obecność na mszy świętej śpiewanej była traktowana jako zadośćuczynienie
wymaganiom przykazania kościelnego. Argumenty za dopuszczeniem bogatszej niż
gdzie indziej praktyki muzycznej podjęli uczestnicy odbytej w roku 1587 kongrega
cji prowincji polskiej. Uznali oni dyspensę na wykonywanie muzyki za absolutnie
tutaj konieczną; z argumentami uzasadniającymi ich racje zgodził się zresztą i sam
Acquaviva, prosząc jednak o zachowanie umiaru i unikanie skrajności w postępowa
niu235. Późniejszy rozwój sztuki muzycznej w jezuickich kościołach Rzeczpospolitej
miał jednak swoich krytyków, wywodzących się nie tylko ze środowisk innowier
ARSI Austr. I 1, k. 203 [20 lutego 1585].
ARSI Germ. 164, fol. 269v [8 lipca 1585].
233
ARSI Germ. 164, fol. 100 [1 marca 1585]. Cyt. za: KochanowiczG, s. 23.
234
ARSI Pol. 72 I–II, fol. 5r.
235
ARSI Congr. 43, fol. 96r–v, 101r–101v. MonumentaPS, T. VII, s. 323.
231
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czych, ale i kaznodziejów jezuickich (m.in. Piotra Skargę), zarzucających współczes
nej sobie muzyce „zniewieściałość” i niestosowną do nabożeństwa „miękkość”236.
Temat muzyki podjęła także odbywająca się w tym samym roku kongregacja pro
wincji austriackiej, której uczestnicy wyliczyli argumenty uzasadniające obecność
organów w kościołach tego obszaru. Obok racji natury społecznej (np. communis
vox & clamor populi) i finansowej pojawiły się tu także wątki, kojarzące obecność
tego instrumentu z misyjnym oddziaływaniem Towarzystwa Jezusowego, zaangażo
wanego w rekatolizację Europy. Działanie to wymagało zastosowania odpowiednich
środków, na które pozwala się wśród pogan; diametralnie przeciwna postawa wobec
kultury muzycznej kojarzyła się natomiast z ikonoklazmem kulturowym, tak typo
wym dla środowisk innowierczych:
In India multa Nostris permittuntur, propter conversione infidelium. Videtur ergo usus
organorum tam adhuc recens permittendus propter reductionem haereticorum in hisce
partibus, quae multis de causis Indiae regionibus comparari possunt. [...] Addimus et
hoc qui in Germania non ferant Organa in templis, veniunt in Suspicione Calvinismi,
nam Calvinistae destruere solent organa; quod testantur recentia Acta Colloquij
Montibellgarsensis, inter Jacobus Andreae & Theodore Bezam, qua sunt edita sub
hujus anni 1587.237

Tak dyplomatyczna argumentacja nie przekonała jednak Acquavivy i kwestia
wykorzystania organów w kościołach prowincji austriackiej powracała w kore
spondencji przez kolejnych kilka lat. Poruszał ją m.in. Georg Bader, który w listach
do generała238 zabiegał o jego oficjalną zgodę na obecność organów w kościołach
Pragi i Wiednia; perspektywa ich usunięcia wiązałaby się w opinii prowincjała ze
zmniejszeniem frekwencji wiernych w kościele. Z kolei Ottavio Navarola, wizytują
cy w tym samym roku kolegium w Brnie, pisał do Acquavivy239, że musica attione ma
tam miejsce stanowczo zbyt często (si fá adesso più spesso di quello che fú ordinato):
nie tylko w święta i uroczystości, ale i święta maryjne. Co więcej, jeden z profesów
prowadzi wykonania muzyczne i – wbrew zaleceniom Konstytucji – zajmuje się tak
że nauczaniem muzyki. Uregulowania wymagało także nader częste wykorzystanie
organów; podobne wnioski wynikały także z wizytacji kolegium w Ołomuńcu, do
konanej przez Lorenza Maggia240.
Jesienią 1594 roku odnotował on kolejny precedens, mający miejsce w Chomu
tovie241. Działające tam bractwo mieszczańskie pod nieobecność rektora kolegium
KochanowiczG, s. 29.
ARSI Congr. 43, fol. 114r.
238
ARSI Germ. 168, fol. 139c [4 marca 1589] oraz ARSI Germ. 168, fol. 156v–157r [13 kwiet
nia 1589]. Por. DuhrG, T. I, s. 443–444.
239
ARSI Germ. 168, fol. 232r–v [28 grudnia 1589].
240
ARSI FG 1477 [Busta N. 106]/26 [31 sierpnia 1594].
241
ARSI Germ. 173, fol. 208 [7 listopada 1594].
236
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własnym sumptem postawiła w kościele nowe organy. Gdy rektor wrócił do Chomu
tova, przyjął do wiadomości ten dość niekonwencjonalny sposób działania swoich
parafian, licząc na to, że nie jest ono przeciwne konstytucyjnym zasadom Towarzy
stwa. Ich interpretacji dokonał jednak radykalny w poglądach na tę sprawę Acquavi
va, który dowiedziawszy się o całej historii, surowo ocenił odpowiedzialnych za to
wydarzenie242. O ile bowiem generał tolerował istniejące instrumenty w jezuickich
kościołach tej prowincji, zalecał jednak, by nie stawiać w nich organów nowych.
Pragnął bowiem jak najbardziej ograniczyć tę praktykę, unikając skandalu, który
mógłby wyniknąć z powodu zbyt gwałtownych posunięć243. Pod wpływem presji ze
strony środowisk mieszczańskich, godzono się jednak coraz częściej na odstępstwa
od powszechnie obowiązujących reguł. Wizytujący kolegium praskie Lorenzo Mag
gio wydał pod koniec 1594 roku na zasadzie wyjątku zgodę na sporadyczne wyko
rzystywanie w miejscowym kościele puzonów (tubae ductiles) i kornetów (cornae)
w najbardziej uroczyste święta244.
2.3.5. Praktyka muzyczna w misjach zamorskich Towarzystwa Jezusowego

Konstytucyjny wyjątek, dopuszczający praktykę muzyczną na terenach misyj
nych, dotyczył w szczególności obszarów misji inter infideles, prowadzonej przez je
zuitów od samego początku istnienia Towarzystwa. Skrótowe jej omówienie ułatwi
jeszcze pełniejszy ogląd zjawisk, wiążących się z ówczesnym dyskursem na temat
muzyki. Będzie ono użyteczne także w perspektywie interesującego nas szczegól
nie obszaru, który – podobnie jak jezuickie misje zamorskie – traktowany był jako
terytorium wymagające ewangelizacyjnej pracy u podstaw, prowadzonej wszelkimi
możliwymi środkami. Z uwagi na strukturalne podobieństwa sytuacji misyjnej na
obydwu tych obszarach, wnioski płynące z analizy metod stosowanych przez jezu
itów w misjach zamorskich przydadzą się również do interpretacji ich poczynań na
terenie rekatolizowanego Śląska. Naszkicowanie cech praktyki muzycznej, wyko
rzystywanej przez jezuitów na misjach w Ameryce i Azji utworzy także kontekst dla
opisania aktywności misjonarzy działających tam później, a pochodzących z cze
skiej prowincji Towarzystwa Jezusowego, którzy zdobywali swoje doświadczenie
muzyczne m.in. w ośrodkach śląskich245.
Globalny zasięg jezuickich misji umożliwiała europejska kolonizacja Nowego
Świata, podzielonego w następstwie traktatu w Tordesillas (1494) na część por
tugalską i hiszpańską. W ślad za kolonizatorami wyruszyli pierwsi misjonarze, za
szczepiając oprócz doktryny chrześcijańskiej także europejską kulturę muzyczną
w różnych jej formach. Działalność misyjną prowadzili początkowo dominikanie
i franciszkanie; aktywni na tym polu od 1541 roku jezuici wykazali jednak specy
ARSI Austr. 1 II, k. 678 [3 grudnia 1594].
ARSI Germ. 173, fol. 290 [27 grudnia 1594].
244
ARSI FG 1541 [Busta N. 164]/4, 18 [po 29 grudnia 1594].
245
Temat ten zostanie omówiony szczegółowo w podrozdziale 3.5.2, s. 281–292.
242
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ficzną dla swego zakonu wrażliwość na cechy kultur lokalnych246. Chęć poznania
miejscowych tradycji służyła głównie zapewnieniu skuteczności oddziaływania
duszpasterskiego; warto jednak przypomnieć, że przyniosła ona także cenne opisy
etnograficzne. Akomodacyjna strategia jezuickich misji doprowadziła w domenie
muzyki do wytworzenia oryginalnych, hybrydowych fenomenów kultury muzycz
nej, które współistniały ze zwyczajowo promowanymi tradycjami Starego Konty
nentu. Z tych właśnie racji animowana przez misjonarzy-jezuitów kultura muzyczna
wyróżnia się na tle analogicznych zjawisk współczesnych i tak chętnie bywa przed
miotem zainteresowania muzykologów247.
Muzyka w jezuickich misjach najwcześniej pojawiła się w portugalskiej kolonii
Goa, na środkowo-zachodnim wybrzeżu Indii. W 1542 roku założona tam została
przez św. Franciszka Ksawerego pierwsza zamorska stacja misyjna Towarzystwa
– Colégio de São Paulo, w którym oficjum Liturgii Godzin od samego początku
wykonywano w formie melodeklamacji (intoado). Zwyczaj ten szybko się rozwi
nął; odwiedzający ten ośrodek trzy lata później wizytator nie był go już w stanie
zmienić ze względu na ryzyko zgorszenia248. W goańskim kolegium w nauczaniu
śpiewu czynny udział brali jezuici, m.in. Pedro d’Almeysa, który pełnił tam funkcję
mestre de canto, szkolącego młodzież zarówno w dziedzinie chorału (canto chão),
jak i muzyki wielogłosowej (canto d’orgão)249. Wykonywaniem muzyki zajmowali
się jednak uczniowie kolegium, a także członkowie powołanego przy parafii brac
twa świeckich, któremu chciano powierzyć śpiew oficjum mszalnego250. Pomimo
wstępnej odmowy ze strony władz zakonnych, niechętnych tego typu praktyce251,
rektor kolegium ponawiał swoją prośbę, motywując ją względami duszpasterski
mi, które w innych ośrodkach przynoszą dobre owoce252. Argumentacja ta do
prowadziła w końcu do długo wyczekiwanej zgody, wydanej już przez generała
Laíneza. Por la edificatión de la gente i por ayudar a los niños zgodzono się na śpiew
mszy i nieszporów w niedziele i święta, Wielkim Tygodniu oraz w oktawie Bożego
Narodzenia253.
Z zachowanych świadectw źródłowych wiemy, że oprawie muzycznej uroczy
stych nabożeństw towarzyszyły także instrumenty: nie tylko importowane z Europy
wiole, trąbki, flety, oboje, charamelas i klawesyny, ale także lokalne instrumentos da
terra. Repertuar liturgiczny obejmował przede wszystkim msze, motety i magnifika
ty kompozytorów europejskich: m.in. Francisca de Guerrero, Giovanniego da Pale
O’MalleyI, s. 27.
Por. HerczogO; MannP; CoelhoM; Łagoda-KaźmierskaM; KrasowskaM.
248
Antonio Crimilai z Goa [7 października 1545]. MonumentaDI, T. I, s. 20–21.
249
Ludovicus Frois z Goa do Coimbry [1 grudnia 1552]. MonumentaDI, T. II, s. 467.
250
Gaspar Berzaeus z Goa [12 stycznia 1553]. MonumentaDI, T. II, s. 598.
251
List Juana de Polanco z 24 grudnia 1553 roku do kolegium w Goa. MonumentaDI, T. III, s. 44.
252
Gaspar Barzaeus do Ludovica Gonçalvesa da Camara [początek roku 1554]. MonumentaDI,
T. II, s. 615–616.
253
Juan de Polanco do prowincjała Indii, Antonia de Quadros [13 grudnia 1558]. MonumentaDI,
T. IV, s. 133.
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strina i Tomása de Victoria254. Poza liturgią wykorzystywano natomiast małogłoso
we canzonetty, wilanelle i madrygały, poddawane praktyce kontrafaktury. Podobną
funkcję miały najpewniej cantigas i villancicos, zachowane w rękopisach lizbońskiego
Convento das Mónicas255. Nie można jednak wykluczyć, że tego rodzaju muzyka
wchodziła także w obręb samej liturgii; wiemy na przykład, że wykonywane z udzia
łem instrumentów szarpanych chacotas towarzyszyły śpiewowi niektórych godzin
liturgicznych, zaś popularne na Półwyspie Iberyjskim folias były grane i tańczone
podczas paraliturgicznych procesji256. Zarówno repertuar ten, jak i samo instrumen
tarium, były tolerowane przez jezuitów z uwagi na ich wysoce atraktywną rolę i wa
lory oddziaływania perswazyjnego.
Do hybrydyzacji kultury muzycznej doszło też na terenie Filipin, gdzie już w la
tach 80. XVI wieku działała prężna misja prowadzona przez jezuitów257. Wiadomo, że
w samej Manili wykonywano repertuar pierwszej księgi motetów de Guerrero (1570),
a także opracowania części mszalnych, nieszporów, Salve Regina i Te Deum, którym
towarzyszyła gra na fletach i obojach. Lżejsze gatunki – śpiewane w języku tagalong
religijne canzonetty i villancicos – wykonywane były przez założony tam w 1595 roku
chór męski, którego występy uświetniały niedzielne nauki katechizmu i wielkopostne
nabożeństwa pokutne. Szczególną rolę pełniła muzyka w uroczyście obchodzonych
procesjach, których opisy nasuwają skojarzenia z popularnymi formami iberyjskiej fiesty, wyrażanymi za pomocą form i środków lokalnej tradycji muzycznej258. Te ostatnie
(np. tańce) były pozbawiane swojego pierwotnego (kultycznego) znaczenia, a pod
porządkowywane tradycji przeszczepianej z Europy. Nie wiemy co prawda, jaki kon
kretnie repertuar wykonywały towarzyszące procesjom zespoły; ich realizacje służyły
jednak w sposób instrumentalny procesowi asymilacji kulturowej.
W roku 1549 jezuici rozpoczęli pracę misyjną w Ameryce, gdzie szybko zdali so
bie sprawę z możliwości, jakie dawała im muzyka259. Zauważywszy ponadprzeciętne
dyspozycje muzyczne miejscowej młodzieży, otworzyli w 1553 roku w São Vincente
pierwszą na zachodniej półkuli szkołę, kształcącą w zakresie śpiewu i gry na instru
mentach. Wychowankowie tej instytucji stawali się od razu elitą kulturalną swoich
środowisk: współtworząc artystyczną oprawę nabożeństw, byli zarazem forpocz
tą nowej cywilizacji. Jezuitom nie chodziło jednak o przeniesienie całych struktur
kultury europejskiej, ale o stworzenie nowej jakości, odwołującej się do elementów
zarówno importowanych, jak i rodzimych. Dlatego właśnie w amerykańskich mi
sjach Towarzystwa Jezusowego oddziaływanie za pośrednictwem muzyki połączo
O tych trzech kompozytorach wspomina pracujący w Goa misjonarz włoski Lazzaro Catteneo
w liście z 15 listopada 1588 roku do brata w Rzymie. Zob. CalcagnoL, s. 177.
255
CoelhoM, s. 96.
256
Np. podczas odbywanej w święto Wniebowzięcia NMP w indyjskim Travancore w 1577 roku.
Por. CoelhoM, s. 102. Z kolei podczas procesji wielkanocnej w roku 1563 w indyjskim Cochin mło
dzieńcy przebrani za anioły tańczyli i śpiewali. Por. O’MalleyI, s. 21.
257
SummersM.
258
Przykładowe opisy procesji podaje SummersM, s. 662–663.
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no z opracowaniem w językach lokalnych nowego repertuaru, który stał się wkrótce
ważnym medium inkulturacji260. O skuteczności tego typu podejścia świadczy jedna
z pierwszych relacji dotycząca aktywności misjonarskiej Manoela de Nóbregi, który
zauważył, że muzyka jest doskonałym środkiem inicjowania kontaktu z tubylcami
i budowania zaufania z ich strony:
Delectantur valde musica brasilienses, quo fiebat etiam ut libentius pueros cantandos
audirent. Cum hostes suos tam atroci odio prosequantur, si tamen cum cantu aut sono
aliquo musico ad eorum pagos accedunt, non solum impune id faciunt sed humaniter
excipiuntur et quidquid volunt eis conceditur; et ita P. Nobrega secure censebat posse nostros
penetrare ad mediterranea brasiliensium et evangelium eis praedicare, si cum hujusmodi
cantu aut aliquo genere musicorum eos adirent. Nec solum audiunt, sed tam senes quam
anus et cujusvis aetatis brasilienses ad cantum vel sonum auditum saltare solent.261

Akomodacyjna postawa Nóbregi była jednak także przedmiotem krytyki ze stro
ny konserwatywnie nastawionych hierarchów. W ustępstwach na rzecz adaptowania
lokalnych form kultury dostrzegali oni niebezpieczeństwo przechowania się w nich
treści pogańskich, sprzecznych z doktryną katolicką i obcych wymaganiom liturgii.
Największe wątpliwości wzbudzało wykorzystanie w trakcie nabożeństw rytualnych
tańców; potępiano jednak także pieśni z udziałem lokalnego instrumentarium, nie
odłącznego od swej kultycznej symboliki. Zastrzeżeń nie budziły tłumaczenia kate
chizmu, modlitw, hymnów, pieśni i antyfon ani oryginalnie komponowane pieśni
w językach: tupi, portugalskim, hiszpańskim i łacińskim. Niezwykle płodnym ich
autorem był José de Anchieta, znany autor językowych adaptacji metrycznych cantigas, pochodzących z Półwyspu Iberyjskiego. W praktyce liturgicznej pielęgnowany
był tu jednak przede wszystkim repertuar chorałowy i polifoniczny, rozprzestrzenia
jący się w miarę rozwoju misji na terenie dzisiejszej Brazylii.
Podobnie kształtowały się tradycje muzyczne hiszpańskiej strefy wpływów na
kontynencie amerykańskim. Dla nowo tworzonej prowincji peruwiańskiej Towa
rzystwa Jezusowego zatwierdzony w Rzymie typ praktyki muzycznej od samego
początku wykraczać miał poza normy europejskie, zachowując jednak zgodność
z sugestiami Konstytucji i III Kongregacji Generalnej262. W rzeczywistości jednak sy
tuacja była dużo bardziej złożona i wymagała umiejętnego odwołania się do istnieją
cych lokalnie tradycji. W stolicy wicekrólestwa Peru, Ciudad de los Reyes (obecnie:
Lima), działał m.in. José de Acosta – wybitny misjonarz i autor pionierskich prac
etnograficznych263. Był on także zbieraczem, współautorem pieśni w językach keczua
i aymara; niektóre z nich opublikował w przygotowanym przez siebie katechizmie264.
Por. DopfM, s. 382.
MonumentaVI, T. II, s. 722.
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Szczególne uznanie zdobył sobie jako popularyzator wokalno-pamięciowych metod
przyswajania treści katechetycznych. Jego następca, Luis de Valdivia, wydał tam nie
co później innego rodzaju podręcznik265; brak zapisu nutowego sugeruje, że zamiesz
czone w nim pieśni odwoływały się do znanych i utrwalonych w praktyce wzorów
melodycznych.
Najbardziej symptomatyczne dla muzyki były osiągnięcia jezuickich misjona
rzy, działających w redukcjach tworzonych w prowincji Paragwaju266. Eksperyment
utworzenia sieci teokratycznych wiosek-wspólnot, administrowanych w sposób
quasi-plemienny, zaowocował pionierskimi i bezprecedensowymi formami życia
społecznego. Kluczową w nim funkcję pełniła muzyka, stanowiąca nie tylko pierw
sze medium komunikacji z mieszkańcami puszczy, ale także mechanizm umożli
wiający funkcjonowanie poszczególnych redukcji i regulujący rytm wydarzeń dnia
codziennego jezuickiego Musik-Staates267. Nadanie funkcji muzycznych reprezen
tantom ewangelizowanego plemienia tworzyło w nim nowe struktury społeczne
i przekształcało je stopniowo w nową jakość kulturową. Jej spójność określały hybry
dowe formy tradycji muzycznej: obok bogato eksploatowanego instrumentarium
tubylczego (głównie instrumentów dętych), w powszechnej praktyce były także
instrumenty europejskie. Stało się to możliwe przede wszystkim dzięki zdumiewa
jącym dyspozycjom muzycznym miejscowej ludności, ale także dzięki przyjętym
przez misjonarzy bezpośrednim formom kształcenia.
Podobnie heterogeniczny był repertuar pielęgnowany w jezuickich redukcjach.
Główny jego nurt odwoływał się do tradycji iberyjskiego renesansu (Christobal de
Morales, de Guerrero, de Victoria): zarówno gatunków liturgicznych, jak i form mu
zyki lżejszej, nadającej się także do lokalnych językowo adaptacji. Wraz z napływem
misjonarzy pochodzących z Niderlandów ( Jean Vaisseau, Louis Berger), Italii (Pie
tro Comentale, później też Domenico Zipoli) i krajów niemieckich (Anton Clemens
Sepp, Martin Schmidt), do prowincji paragwajskiej docierały kolejne formy repertu
aru, przeszczepianego zwykle z ojczystych stron misjonarzy (odpowiednio: muzyki
frankoflamandzkiej, neapolitańskiej i górnoniemieckiej). Tworzone przez nich na mi
sjach orkiestry muzyczne były zespołami profesjonalistów i wirtuozów, grających na
poziomie porównywalnym z europejskim. Orkiestry te spełniały funkcje muzyczne
w swoich lokalnych ośrodkach, odbywały jednak także tournée po ośrodkach miej
skich całej prowincji, wzbudzając powszechny zachwyt słuchających:
...non l’havrei potuto credere del tutto, se non havessi visto qua in Cordoba... vennero
cantori e musici; li quali soli, senza aiuto d’altro, cantavano in musica Messe intiere
et latri motetti e canzoni con i suoi istromenti, di violini, arpa, cornette, flauti, chitare,
tromboni, trombette et altri voci sole; e questo con tanta excellenza, che tal musica
puoeteva esser udita in qualsivoglia chiesa d’Europa. Li stessi parimente fecevano
ValdiviaA.
KennedyI; HerczogO.
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FülöpMillerM, s. 325.
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li suoi balli e danze con i suoni proportionali, e con vestimenti a livrea molto belli...
e ciò con tanta modestia, la qual in tutte le sue attioni la mostrano congionta con una
grand’obedienza a puri cenni dei Padri, che li stessi nostri Novicij potrebbero da essi
imparare... E tutto questo lo devono ad un nostro Fratello Coaiutore Fiamingo, il quale
a tutte le Ridutioni che teniamo sin’adesso, ha insegnato alli Indi a cantare, suonare de
varii istromenti, ballare, leggere, scrivere, dipingere, scrimate ed infinite altre cose...268

Sukcesy tych zespołów tylko po części były zasługą zinstytucjonalizowanego
systemu nauczania w jezuickich redukcjach. Wykładający w nich jezuici w więk
szości byli w dziedzinie muzyki amatorami; zdolności muzyczne ludności guaranì
zaskakiwały ich tym bardziej, że opanowywała ona cały materiał muzyczny pamię
ciowo, bez znajomości nut ani zasad teorii muzyki. W repertuarze słynnego zespołu
redukcji w Yapeyú były zaś kompozycje Johanna Kaspara Kerlla i Johanna Hein
richa Schmelzera; później trafiły doń utwory Domenica Zipoliego – jezuickiego
kompozytora, który pracował jako maestro di capella i organista w Colegio Maximo
w Córdobie. Jego utwory zachowały się w zbiorach Chiquitos, przechowywanych
w archiwum diecezjalnym w Concepción (Boliwia)269, gdzie zidentyfikowano też
utwory Johanna Josepha Ignaza Brentnera, Arcangela Corellego i Pietra Locatellego.
Niektórzy misjonarze mieli zresztą profesjonalne wykształcenie muzyczne, np. Mar
tin Schmidt, Anton Clemens Sepp, Johann Messner czy Florian Paucke. Angażowa
li się oni nie tylko w promocję repertuaru europejskiego, ale i sami komponowali
pieśni w języku guaranì, które były wykonywane jako repertuar substytucyjny dla
proprium mszalnego.
Muzyka była istotnym komponentem jezuickich misji prowadzonych na terenie
Nowej Hiszpanii (dzisiejszy Meksyk). Poświęcone tej tematyce studia ukazały, w jak
znaczący sposób wpłynęła ona na przekształcenia lokalnych kultur i reorganizację
struktur społecznych270. Rezultatem działań akomodacyjnych misjonarzy były syn
kretyczne formy muzyki liturgicznej i tańca, stanowiące nie tylko skuteczne medium
dialogu międzykulturowego, ale także podprogowy instrument sprawowania spo
łecznej kontroli271. Czynnikiem kształtowania nowej tożsamości był oparty na tra
dycji ustnej proces dydaktyczny, ukierunkowany na formację religijną, kształtowaną
środkami muzycznymi. Obejmowała ona wokalno-pamięciowe metody opanowa
nia katechizmu, liturgiczny dramat taneczny i europejskie formy muzyki liturgicznej
(msze, nieszpory). Jeszcze większe znaczenie miały importowane z Europy gatun
ki paraliturgiczne, o silnych walorach atraktywnych i socjalizujących. Z uwagi na
głębokie zakorzenienie tradycji muzyki instrumentalnej, była ona dopuszczana na
skalę dużo szerszą niż gdziekolwiek indziej. W wykonywaniu repertuaru liturgicz
nego dominowało oczywiście instrumentarium zachodnie, na którym uczono grać
List Antonio Ripario z Córdoba del Tucumán do Mediolanu [1637]. Cyt. za: HerczogO, s. 50.
LangeZ; KennedyC; NawrotV; KennedyB, s. 318; NawrotO.
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w zakładanych w tym celu seminariach; ich wychowankowie byli nie tylko przekazi
cielami nowej tradycji kulturalnej, ale także pośrednikami ewangelizacji dorosłych.
Jezuici działali także jako animatorzy życia muzycznego w Cesarstwie Chińskim.
Próby ustanowienia tam stałych misji, rozpoczęte w czasach Mattea Ricciego, nie
przyniosły jednak zadowalających rezultatów. Było to tym bardziej deprymujące,
że stosowane w Chinach przez jezuitów strategie inkulturacyjne służyły poznaniu
lokalnej kultury i prowadzeniu z nią dialogu, budowanego językiem nauki. Pomi
mo sukcesów, jakie jezuici osiągnęli w infiltrowaniu dworu w Pekinie, ich aktyw
ność duszpasterska wśród miejscowej ludności miała stanowczo mniejsze znacze
nie. Owoce ich pracy niweczone były także przez wzmagające się co pewien czas
prześladowania, obejmujące w jeszcze większym zakresie Półwysep Indochiński
i Japonię. Z powodu ponawianych przez cesarzy Chin dekretów o zakazie praktyko
wania chrześcijaństwa aktywność działających tam jezuitów ograniczała się do służ
by świeckiej na dworze cesarza w charakterze nadwornych matematyków, astrono
mów, inżynierów, a także muzyków, prowadzących m.in. doraźnie tworzone zespoły
muzyczne272. Na uwagę zasługuje też aktywność jezuitów, zajmujących się czynnie
teorią muzyki273, w szczególności Karla Slavíčka – autora pierwszego bodaj europej
skiego traktatu, opisującego muzykę chińską.

2.4. XVII-wieczna praktyka muzyczna w środowisku jezuickim
2.4.1. Zwyczaje muzyczne wybranych ośrodków XVII-wiecznej Europy

Dokonane w XVI wieku kodyfikacje prawne uregulowały ogólne zasady prak
tyki muzycznej w ośrodkach jezuickich. Jednak ich późniejszy rozwój jeszcze
przez długi czas wymagał uwagi ze strony przełożonych, starających się o opty
malizację wyznaczonych pierwotnie norm tak, aby stosowana wedle nich prakty
ka przynosiła możliwie najlepsze efekty. Zanim przyjrzymy się funkcjonowaniu
kultury muzycznej na terenie Śląska i ziemi kłodzkiej, poświęćmy jeszcze nieco
uwagi najważniejszym cechom XVII-wiecznego dyskursu na temat muzyki w wy
branych ośrodkach Europy. Od poprzedniej epoki odróżnia go większa precyzja
zasad, obowiązujących jednak lokalnie. Zarówno następcy Acquavivy na stano
wisku prepozyta generalnego, jak i zwoływane w XVII wieku kongregacje zajmo
wały się tym tematem sporadycznie. Zgromadzona na przełomie lat 1615/1616
VII Kongregacja Generalna zatwierdziła np. zwyczaj honorowania zmarłych ge
nerałów zakonu uroczystymi egzekwiami, odbywanymi we wszystkich ośrodkach
zakonnych274. Przy okazji IX Kongregacji Generalnej (1649/1650) nakazywano
RosnerE.
IrvingD.
274
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zaś śpiew całej liturgii w rycie rzymskim, który służyć miał ad uniformitatem in
omnibus provinciis275.
Uniwersalny charakter ujawnia także korespondencja generała z przełożonymi
ośrodków europejskich, poświęcona m.in. muzyce276. Znajdujemy tu sugestie ogra
niczenia praktyki muzycznej w niektórych ośrodkach i dostosowania jej do charak
teru liturgii. Reprezentantom władz lokalnych generał powtarzał konstytucyjne za
kazy udziału profesów w wykonaniach muzycznych, zajmowania się kształceniem
muzycznym konwiktorów i przechowywania w domach zakonnych instrumentów
muzycznych. Przypominano o zakazie gry na instrumentach dętych blaszanych
podczas liturgii i wykonywania repertuaru madrygałowego. Jeszcze w czasach Acqu
avivy usiłowano powstrzymać koadiutorów świeckich od nauczania w konwiktach
i zajmowania się grą na organach; w późniejszych latach wiele ośrodków odeszło
jednak od tej zasady. Kolejne listy generała poświęcone były sposobom finanso
wania konwiktów i domu profesów, w tym spraw związanych z regulacją sposobu
opłacania kosztów wykonań muzycznych. Odrębny temat, poruszany w tej kore
spondencji, stanowiła próba ograniczenia obecności organów i gry organowej w po
szczególnych kościołach, zakończona jednak niepowodzeniem.
Kontrapunktem dla propozycji globalnych były rozwiązania szczegółowe, okre
ślające lokalny sposób funkcjonowania muzyki. Ciekawa jest związana z tym zagad
nieniem dokumentacja pochodząca z prowincji angielskiej, powstającej w warun
kach konfesyjnych jeszcze trudniejszych niż te, które panowały na terenie Śląska.
Mając na uwadze te właśnie szczególne warunki, prowincjał Henry More prosił
w roku 1636 generała Mutia Vitelleschiego o aprobatę dla opracowanej przez siebie
instrukcji277. Wyliczając w niej argumenty stojące za praktyką muzyczną, prawnuk
Tomasza Morusa wskazywał na to, że większość trafiających do zakonu nowicjuszy
pochodzi z rodów szlacheckich i jako tacy mają oni wysokie kwalifikacje muzycz
ne, stąd pomysł angażowania do jezuickich kościołów muzyków-eksternów wydaje
się pozbawiony sensu. Co prawda ogólne normy dotyczące praktykowania muzyki
były nader jasne (prowadzenie chóru, udział w wykonaniu, przechowywanie instru
mentów w kolegiach), jednak na terenie Niderlandów i Niemiec zostały one niemal
zupełnie uchylone; skutkowało to żywym zainteresowaniem miejscowej ludności
i obiecującymi owocami duszpasterskimi. Zestawionych z powyższymi argumen
tami racji przeciw muzyce zanotowano mniej, dotyczyły one jednak zarówno norm
konstytucyjnych, jak i odmiennej na Wyspach praktyki wykonawczej. W opinii
More’a proste przeniesienie muzyki kontynentalnej do Brytanii nie przyniosłoby
dobrych skutków m.in. dlatego, że w jego prowincji gra na instrumentach innych
niż organy czy klawesyn religiosum animum enervet magis, atque emollescat. Pozytyw
InstitutumSI, T. II, s. 364.
Sumaryczny obraz tej korespondencji zachował się w poszycie ARSI Instit. 63, zawierającym indeks
rzeczowy tematów, którym były poświęcone listy wysyłane z sekretariatu prepozyta generalnego zakonu.
277
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nych efektów ewentualnej zgody na praktykę muzyczną spodziewać się natomiast
można, gdy uwzględni się jej lokalny charakter, oczywiście przy zachowaniu norm
stylistycznej i liturgicznej stosowności.
Prowincjał sugerował, aby jezuici w Anglii mogli śpiewać oficjum, grać na organach
(lub klawesynie) motety ad elevationem lub ad communionem, a także mieć do dyspo
zycji instrumenty muzyczne, quandoquidem ea est consuetudo in partibus septentrionalis. Na jeszcze bogatszą praktykę pozwalało sobie działające już od 1592 roku kolegium,
zlokalizowane po drugiej stronie Kanału La Manche, w Saint-Omer. Z zachowanej
stamtąd instrukcji278 wynika, że ośrodek ten cieszył się na początku XVII wieku bar
dzo rozwiniętą praktyką muzyki instrumentalnej, wykonywanej przez dwa niezależne
zespoły (whole i broken consort), obejmujące zarówno instrumenty strunowe (rodzina
wiol, cytry, teorby, harfy irlandzkie i orpharion), jak i dęte (flety, oboje, kornety i puzo
ny). Pełny ich zestaw nie służył co prawda liturgii (tej wystarczać miały organy i klawe
syn), wykorzystywano go jednak przy okazji dość częstych wizyt wielmożów, a także
podczas organizowanych tam spektakli teatralnych.
Powszechną praktyką XVII wieku było opracowywanie dla poszczególnych pro
wincji i ośrodków ksiąg zwyczajów – tzw. consuetudines. Opisywały one te z norm
funkcjonowania instytucji, które nie były przedmiotem ani prawa kanonicznego, ani
jezuickich Konstytucji, tworzyły jednak zespół zasad pielęgnowanych i obowiązują
cych w danym miejscu. Źródła tego rodzaju dokumentowały m.in. praktykę mu
zyczną konkretnych kościołów, szkół czy bractw279; najwięcej informacji na temat
muzyki podawały księgi zwyczajów (consuetudines templi)280. Na podstawie zacho
wanych źródeł tego rodzaju, odnoszących się do asystencji niemieckiej (prowincji
górnoniemieckiej, polskiej, austriackiej i czeskiej)281, jesteśmy w stanie opisać nieco
dokładniej kulturę muzyczną uprawianą w ośrodkach jezuickich tej części Europy.
Z uwagi na to, że przyjęte na tym terenie normy ujawniają pewne pokrewieństwo co
do szczegółowych rozwiązań praktycznych, możemy je interpolować na interesują
cy nas obszar Śląska.
Zwyczaje odnoszące się do praktyki muzycznej w prowincji górnoniemieckiej
opisywane są wedle tygodniowego rytmu zajęć282. W kościołach tego obszaru śpie
wane oficjum mszy i nieszporów wykonywano w niedziele i ważniejsze święta (np.
święta patronalnego parafii, poświęcenia kościoła, świętych: Piotra i Pawła, Ignacego
Loyoli i Franciszka Ksawerego). Oficjum takie mogło być wykonywane muzycznie
także na zakończenie wielkopostnego nabożeństwa 40-godzinnego. W trzy pierwsze
dni Wielkiego Tygodnia codziennie śpiewano psalm Miserere cantu figurato, et muConstitutiones Collegii Anglorum Audomarensis. Lowanium, Biblioteka Uniwersytecka, MS. D. 321
(160). Por. McCabeM, s. 313–322.
279
Bobková-ValentováK, s. 21–51; Bobková-ValentováC.
280
Konsuetudinarze odnoszące się do zasad funkcjonowania jezuickich sodalicji oraz gimnazjów
zostaną omówione w stosownych podrozdziałach niniejszej pracy, odpowiednio: 3.4 i 4.1.
281
ARSI Germ. 128 i 129.
282
ARSI Germ. 128, k. 192–194.
278
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sicis instrumentis adhibitis. W czasie Triduum Paschalnego przewidywano uroczystą
liturgię Wielkiego Czwartku z biciem dzwonów na Gloria, a także odprawianą o pół
nocy uroczystą Wigilię Paschalną, rozpoczynaną śpiewem hymnu Exsultet i procesją
rezurekcyjną. Instrukcja regulowała także praktykę śpiewu pieśni wykonywanych
podczas nauk katechizmu, stosownych do danego okresu liturgicznego.
Spisane dla prowincji polskiej consuetudines templi283 zezwalały na śpiew sacrum
cantatum z okazji wspomnień świętych i błogosławionych Towarzystwa Jezusowego
(także Alojzego Gonzagi, Stanisława Kostki i Franciszka Borgiasza) i ważniejszych
świąt roku liturgicznego, których obchody rozpoczynano śpiewem nieszporów.
Odbywane w kościołach kazania powinny być poprzedzane adekwatną liturgicznie
pieśnią, zaś podczas nieszporów Bożego Ciała śpiewano Litanię do Najświętszego
Sakramentu. Szczegółowo opisano też liturgię żałobną, podczas której oficjum było
melodeklamowane clara sed sine cantu voce; procesji z trumną zmarłego towarzyszył
zaś chorałowy śpiew psalmu Miserere i bicie dzwonów. Biegunowo odmienna prak
tyka towarzyszyła natomiast trzem ostatnim dniom zapustnym, w których wyko
nywana przez zespół bursistów bądź lokalnie istniejących konfraterni muzyka cum
instrumentis esse potest non solum in sacro cantato, sed etiam alioquoties per diem.
Analogiczna księga zwyczajów prowincji austriackiej284 przewidywała muzycz
ne wykonanie Litanii Loretańskiej wraz z antyfoną maryjną w przeddzień waż
niejszych świąt i uroczystości. Bogatsza oprawa muzyczna towarzyszyła liturgii
Pięćdziesiątnicy, rocznicy ufundowania kolegium, matutinum Bożego Narodzenia,
Ciemnych Jutrzni i uroczystych mszy rekwialnych – ale tylko tam, gdzie działały
zespoły profesjonalnych muzyków. Podczas oficjum sprawowanego za zmarłych je
zuitów śpiewano wyłącznie chorałowo (oczywiście w dialekcie rzymskim) psalmy
Miserere i De profundis. W ten sam sposób śpiewano codziennie w okresie Adwentu
msze roratnie, co było zresztą praktyką większości prowincji. Można przypuszczać,
że analogicznie wykonywano litanię śpiewaną podczas wigilii Bożego Narodzenia,
choć omawiana instrukcja nie precyzuje tego w sposób jednoznaczny.
W księdze zwyczajów prowincji czeskiej285 zalecano posługiwanie się potry
dencką edycją brewiarza. Sugerowano też, by obchody większych uroczystości
rozpoczynał śpiew litanii, zastępujących nieszpory. Na bogatszą praktykę godzono
się natomiast przy okazji Bożego Narodzenia oraz Triduum Paschalnego. Muzyka
towarzyszyła też przedstawieniom, odbywanym w scenerii zwyczajowych praesepia
i sepulcra. Zwyczajem praktykowanym w tej prowincji była także rezurekcyjna pro
cesja kroczących w stronę grobu zakonników ze świecami, podczas której śpiewa
no Alleluia i Laudate Dominum; potem pieśń wernakularną, Te Deum, Regina coeli
i jeszcze jedną pieśń. Innym zwyczajem paraliturgicznym w prowincji czeskiej był
psalm Miserere wykonywany przez uczniów kolegium w popołudnia Wielkiego Po
stu; w dni powszednie trwać miał on od trzydziestu minut do całej godziny, w dni
ARSI Germ. 128, k. 287–301.
ARSI Germ. 128, k. 74–80.
285
ARSI Germ. 128, k. 112–138, odpis także w: ARSI Germ. 129, fol. 59r–64r.
283
284
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świąteczne – kwadrans. Muzyka towarzyszyła też procesjom nabożeństwa 40-go
dzinnego, podczas którego śpiewano również oficjum mszy świętej i nieszporów.
Publicznie głoszone kazania poprzedzano natomiast śpiewem pieśni w językach
niemieckim i czeskim, naturalnie tempori accomodatum; podobnie rozpoczynały się
odbywane dla dzieci nauki katechizmowe.
2.4.2. Kłodzkie księgi zwyczajów

Do niezwykle cennych dokumentów kodyfikujących praktykę muzyczną na te
renie czeskiej prowincji Towarzystwa Jezusowego należą instrukcje, pochodzące
z jezuickiego kościoła Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Ze względu na to, że są
to jedyne zachowane obecnie źródła tego rodzaju, odnoszące się bezpośrednio do
badanego w niniejszej pracy terytorium, omówimy je tutaj nieco dokładniej. Są to
dokumenty reprezentatywne poniekąd także dla obszaru samego Śląska, jeśli tylko
za uzasadnioną uznamy hipotezę, że obszar hrabstwa kłodzkiego miał strategiczne
znaczenie w transmisji jezuickiej kultury z Czech do ośrodków fundowanych po
północnej stronie Sudetów286. Pośredniczącą rolę kłodzkiego kolegium w kształ
towaniu tradycji artystycznych jezuickiego Śląska potwierdzają zresztą omawiane
w kolejnych rozdziałach tej książki zjawiska; hipotezę tę wspierają nadto wyniki do
tychczasowych studiów nad biogramami pokoleń jezuitów działających w mieście
nad Nysą Kłodzką.
Pierwszym z tych dokumentów jest Instructio Musicorum Glacensium, podpisa
na przez kłodzkiego rektora Rudolfa Wernera287. Instrukcja ta powstała w wyniku
sporu, jaki zaistniał pomiędzy zatrudnianymi przez Radę Miejską muzykami fary
a członkami zespołu miejscowego konwiktu, zobligowanego także do dbania o opra
wę muzyczną nabożeństw w kościele288. Aby ten konflikt kompetencji rozstrzygnąć,
w precyzyjny sposób opisano trzy grupy świąt kościelnych, podczas których oprawę
muzyczną mieli organizować: muzycy kościoła łącznie z konwiktorami, sam zespół
muzyków fary i sam zespół muzyczny konwiktu.
W pierwszej z wymienionych grup znalazły się nieszpory i msze niedziel okresu
zwykłego (za wyjątkiem października i listopada) oraz poprzedzającego Popielec
triduum antecinerale. Obydwa zespoły wykonywały wspólnie większość repertuaru
w Wielkim Poście: Miserere, Stabat Mater i muzykę towarzyszącą cotygodniowym
kazaniom wielkopostnym. Wspólnie wykonywano nocną liturgię Bożego Narodze
nia (za wyjątkiem psalmów matutinum), Pasję Niedzieli Palmowej, Ciemne Jutrznie
(wyjąwszy psalmy matutinum), liturgię Wielkiego Czwartku i Wigilii Paschalnej, mszę
i nieszpory Bożego Ciała oraz litanię i Te Deum w oktawę tej uroczystości. Łączony
skład obydwu zespołów towarzyszył mszom i nieszporom świąt św. Ignacego Loyoli
Por. JeżM.
KATJ, sygn. 3299, s. 1–11 [28 maja 1670 roku]. Por. WalterC, s. 104–105.
288
Sposób funkcjonowania konwiktu i źródła jego finansowania przedstawione zostaną w pod
rozdziale 4.3.5.
286
287
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i św. Franciszka Ksawerego, procesjom sodalicji miejskich (podczas których śpiewano
litanie i antyfony: Ave Maris Stella i Salve Regina), oficjum święta Wszystkich Świętych.
Obydwa zespoły mogły też wykonywać muzykę w innych kościołach miasta; zapro
szenie do gościnnych występów muzycy farni mogli przyjąć jednak tylko wtedy, gdy
nie kolidowało ono z ich statutowymi obowiązkami w macierzystej parafii.
Druga grupa dni świątecznych, podczas których muzykę wykonywali wyłącznie
muzycy farni, obejmowała mniej uroczystości, a więc i szczuplejszy repertuar mu
zyczny. Znalazły się w nim wspomniane powyżej psalmy matutinum Bożego Naro
dzenia i Ciemnych Jutrzni, a także mszy i nieszporów w październiku. Samodzielnie
muzykę w kłodzkiej farze wykonywali jej muzycy w pierwsze nieszpory świąt i nie
dziel, podczas porannych missae maturae, w mszach żałobnych i pogrzebach, w tym
w trakcie mszy rekwialnych odprawianych za fundatorów kolegium. Zespół muzy
ków kościoła miał ponadto upiększać prywatne msze fundacji hrabiny Marianny
von Annenberg, nabożeństwa miejskich sodalicji rzemieślników i Bractwa Dobrej
Śmierci oraz organizowane przez te bractwa coroczne pielgrzymki do Barda. Był też
odpowiedzialny za muzykę podczas procesji: Niedzieli Palmowej, mszy rezurekcyj
nej, święta św. Marka, uroczystości Wniebowzięcia NMP i poprzedzających ją tzw.
dni błagalnych. W czasie triduum rogationum – a także przy okazji mszy roratnich
okresu Adwentu – instrukcja dopuszczała obecność kilku konwiktorów, wspomaga
jących wykonywany wówczas repertuar.
Najmniej liczną kategorię repertuaru muzycznego stanowiły okoliczności, w cza
sie których Seminaristae soli faciunt musicam. Obsługiwali oni samodzielnie te uro
czystości, których treść wiązała się z profilem formacji religijno-wychowawczej owej
instytucji. Wykonywali litanie maryjne w soboty i wigilie niektórych świąt, np. pa
trona konwiktu św. Alojzego Gonzagi, św. Franciszka Ksawerego, bł. męczenników
japońskich, bł. Stanisława Kostki, a także w święto Ofiarowania NMP i św. Barbary.
Ponadto zespół konwiktorów miał dbać o muzykę podczas nabożeństw uczniow
skiej sodalicji łacińskiej Wniebowzięcia NMP (wielu z nich było zresztą członkami
tego bractwa). Uczniowie konwiktu brali też udział w procesjach Bożego Ciała jako
muzycy, towarzyszący wystawianym w jej trakcie scenkom dramatycznym.
Dokumentem szczególnej wagi dla praktyki muzycznej kłodzkiej fary jest po
chodzący z 1688 roku Liber consuetudinum289. Określa on w szczegółowy sposób
zwyczaje liturgiczne tego kościoła, w tym okoliczności i sposoby wykonań mu
zycznych. Instrukcja składa się z czterech części, z których pierwsza opisuje ogólne
normy praktyki liturgicznej kościoła: dzienny porządek nabożeństw, sposób uży
wania dzwonów i organów. Na instrumencie tym grano jedynie w dni świąteczne
oraz przy okazji nabożeństw pro defunctis. W najważniejsze święta maryjne roku290
działające przy parafii kongregracje organizowały procesje. Szły one zawsze wedle
Liber consuetudinum templo Glacensis parochialis Societatis Jesu et eorum quae huc spectant conscriptus Anno 1688 iuxta observationes ante hac approbatas et usurpatas. KATJ 2791.
290
Niepokalanego Poczęcia, Oczyszczenia, Zwiastowania, Nawiedzenia, Wniebowzięcia i Naro
dzin NMP.
289
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ustalonej kolejności: za uczniami gimnazjum postępowali członkowie kongregacji
uczniowskich, następnie cantores et tubicines, młodzieńcy z obrazem maryjnym, kler,
sodalicja mieszczan, bractwo chłopskie św. Izydora, na końcu dziewczęta i kobiety.
Pod stojącą na rynku kolumną NMP – stanowiącą cel procesji – muzycy kościoła
wykonywali Litanię Loretańską, po czym 10 konwiktorów śpiewało antyfonę Salve
Regina z towarzyszeniem instrumentów. Stałym zwyczajem kłodzkiej fary był rów
nież popołudniowy śpiew litanii maryjnej w soboty i wigilie ważniejszych świąt roku
liturgicznego, wykonywany przez uczniów konwiktu.
Druga część instrukcji określa zwyczaje liturgiczne kłodzkiej fary według kalen
darza świąt ruchomych roku. Chorałowo wykonywano msze roratnie w okresie Ad
wentu. Rozpoczynane w niedzielę Estomihi nabożeństwo 40-godzinne było okazją
do zgromadzenia w kościele działających przy parafii bractw i zaangażowanie ich
w muzyczną oprawę adoracji Najświętszego Sakramentu, m.in. śpiew litanii. Nastę
powała po nim krótka homilia, po której muzycy śpiewali breve mutetum, na koniec
celebrans intonował Tantum ergo i udzielał uroczystego błogosławieństwa. Na za
kończenie triduum prowadzono po kościele procesję, wykonującą Te Deum, w czym
brali udział wynajęci przez magistrat trębacze miejscy. W dni powszednie Wielkiego
Postu śpiewano Miserere; w soboty i wigilie świąt tego okresu psalm ten zastępowały
litanie. Obchody Niedzieli Palmowej rozpoczynała procesja po kościele, po której
dialogistice śpiewano Pasję. W muzycznej oprawie Wielkiego Tygodnia brali także
udział konwiktorzy, wykonujący po wieczornej liturgii Wielkiego Czwartku bliżej
nieokreślony repertuar muzyczny na miejscu zainscenizowanym jako Góra Oliwna.
Kazaniu głoszonemu w Wielki Piątek towarzyszył zaś unus vel plures Cantus Germanici ad libitum Concionatoris.
W wieńczącej Wigilię Paschalną procesji rezurekcyjnej, w wykonaniu Te Deum
brali udział trębacze i kotliści konwiktu oraz opłacani przez magistrat muzycy miej
scy. Byli oni obecni także podczas nieszporów, kończących uroczystości Wielkanocy,
Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha Świętego i Bożego Ciała. Przy okazji tych świąt
śpiewano oczywiście pieśni wernakularne; omawiana instrukcja z tytułu wspomina
pieśń Christ fuhr gen Himmel, śpiewaną loco kolekty mszy na Wniebowstąpienie. Jej li
turgię rozpoczynało muzyczne wykonanie antyfony Attollite portas; tego samego dnia
rano na cmentarz prowadzono procesję ze statuą Zmartwychwstałego, jej uczestni
kom towarzyszyli muzycy fary, śpiewający wielkanocne antyfony. Procesje z muzyką
odbywano także podczas dni błagalnych i na Boże Ciało, kiedy to miejskie kongregacje
stawiały na rynku ołtarze, wyznaczające trasę procesji291. Podobną procesję odbywano
także w niedzielę w oktawie Bożego Ciała oraz w samą oktawę tej uroczystości. Uro
Wedle omawianej instrukcji pierwszy ołtarz wznosiła przy kolumnie maryjnej kongregacja
młodych rzemieślników, drugi – obok siedziby starosty hrabstwa – sodalicja Latina maior, trzeci –
przy kamienicy Pod Lwem – miejskie bractwo Wniebowzięcia NMP, czwartą – przy kamienicy Pod
Czarnym Niedźwiedziem – sodalicja Latina minor. W przypadku gdy pogoda była nieprzychylna,
procesję odbywano wewnątrz kościoła, w którym jej stacje wznoszono odpowiednio przy ołtarzach:
św. Ignacego Loyoli, Wniebowzięcia NMP, św. Barbary i ołtarzu głównym.
291
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czystym nieszporom tych świąt towarzyszył śpiew in choro Litanii do Najświętszego
Imienia Jezus, a także aliquot mutetam, wykonywanych przez muzyków.
Trzecią część omawianej instrukcji stanowią Consuetudines templi memorati quoad
festa immobilia per menses. W chronologicznym porządku rocznym wyliczono tu
wszystkie dni świąteczne, którym towarzyszyło cantatum sacrum, śpiew nieszporów,
litanii, uroczyste bicie w dzwony, procesje oraz muzyka wynajmowanych przez ma
gistrat trębaczy i kotlistów miejskich. Do wydarzeń szczególnie uroczyście uświetnia
nych muzyką należały święta patronalne: św. Józefa (patrona kolegium), św. Floriana
(patrona miasta), św. Alojzego Gonzagi (patrona konwiktu), św. Wacława (patrona
Czech), ale przede wszystkim – Wniebowzięcia NMP – święta patronalnego kłodzkiej
fary. Uroczytość tę rozpoczynała uroczysta wigilia: msza i nieszpory, którym towarzy
szyła procesja sodalicji mieszczan, świętującej przy okazji swoje święto patronalne.
Procesji do kolumny maryjnej towarzyszyli trębacze miejscy i muzycy parafii, któ
rzy wykonywali na rynku miasta aliquot muteta; uroczyste nieszpory wieńczył śpiew
Litanii Loretańskiej. Podobnie wyglądała oprawa muzyczna oktawy tej uroczystości
i niedzieli mieszczącej się w ramach wyznaczonego przez nią tygodnia, cały cykl świąt
kończyło uroczyste Requiem za zmarłych członków kongregacji.
Uroczyście obchodzono także święta patronackie innych bractw oraz wspomnie
nia świętych jezuickich: w szczególności obchodzone z oktawą święto Ignacego Loyo
li, podczas którego per octavam scholae triviales conveniant in templo ad habendos cantus
et preces. Szczególnie cenionym ze względu na formację religijną młodzieży świętem
było wspomnienie świętych Prymitywa i Sekundy292, Aniołów Stróżów i święta ma
ryjne: Narodzenia, Ofiarowania oraz Niepokalanego Poczęcia NMP, podczas których
specjalnie ubrani konwiktorzy śpiewali maryjne litanie i antyfony. Stymulowaniu form
pobożności ludowej służyło święto Nawiedzenia NMP: w niedzielę przypadającą po
tym dniu kłodzcy jezuici organizowali pielgrzymkę do sanktuarium w Bardzie. Uczest
niczącym w niej pątnikom drogę umilały śpiewane przez nich pieśni, zaś po dotarciu
do celu zgromadzeni w tamtejszym kościele wierni śpiewali litania Germanica. Od
bywanej w dniu św. Anny pielgrzymce do Szalejowa Dolnego towarzyszyła w drodze
muzyka w wykonaniu zespołu farnego; następnie muzycy wyprzedzali pielgrzymów,
by ich ponownie przywitać muzyką już na miejscu, w kaplicy św. Anny.
Odrębną grupę uroczystości kościelnych, którym towarzyszyła muzyka, sta
nowiły msze za dusze zmarłych. Z udziałem kapeli kościelnej obchodzono wspo
mnienie wszystkich zmarłych, w kaplicy św. Jakuba śpiewano wtedy w ich intencji
Requiem. W rocznicę fundacji kłodzkiego konwiktu (28 kwietnia) śpiewano z kolei
mszę żałobną za dusze fundatorów i dobroczyńców placówki; w wykonaniach brali
oczywiście udział szkolący się w niej konwiktorzy. 23 marca śpiewano Requiem w in
tencji książąt ziębickich, zaś cztery razy do roku293 w ten sam sposób czczono pamięć
Byli to męczennicy z czasów rzymskich, których relikwie trafiły do jezuickiego kościoła w la
tach 30. XVII wieku; ich wspomnienie obchodzono w Kłodzku wspólnie w ostatnią niedzielę sierpnia.
293
4 maja, w środę po Zielonych Świętach, 14 września i w środę trzeciego tygodnia Adwentu.
Por. KATJ 2761, k. 2.
292
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hrabiny Marianny von Mettich i Johanna Arbogasta von Annenberg, zasłużonych
donatorów kłodzkiego kolegium. Wykonania te wiązały się z realizacją tzw. Fundatio
Annabergica, wedle opisu umieszczonego na końcu omawianej instrukcji opiewają
cej na przekazany kłodzkim jezuitom kapitał 1000 florenów, od których roczne pro
centy (18 florenów kwartalnie) wypłacano zakonnikom odprawiającym owe msze
rekwialne w kaplicy św. Franciszka Ksawerego, śpiewającym podczas nabożeństw
konwiktorom i dzwonnikowi.
Ostatni fragment kłodzkiej księgi zwyczajów obejmuje indeks rzeczowy poszcze
gólnych sposobów uświetniania nabożeństw: Sacrum solennia cantatur294, Vespera
solennes295, Litaniae cantantur praeter Sabbatha et festa pridie sequentium festorum296.
Uzupełnieniem przepisów są zasady organizujące pracę dzwonnika podczas pogrze
bów (wraz z przysługującymi mu stawkami za bicie w dzwony, zróżnicowanymi
w zależności od statusu społecznego zmarłego) i zwyczaje towarzyszące pogrzebom
jezuitów i osób spoza zakonu. Pogrzeb zakonników oznajmiało trzykrotne bicie
w dzwon kościoła (o godzinie 9.00, 12.00 i bezpośrednio przed rozpoczęciem eg
zekwiów). Następnie w pobliżu wystawionego przed kolegium ciała zmarłego mu
zycy parafii i konwiktorzy wykonywali bliżej nieokreśloną kompozycję muzyczną,
procesjonalnie wnoszono trumnę do kościoła, śpiewając z towarzyszeniem zespołu
puzonistów psalm Miserere, po czym odbywano wspólne officium defunctorum.
Omówioną powyżej treść instrukcji powtarza księga zwyczajów tego samego
ośrodka spisana w roku 1723297. Dokument ten zdaje sprawę także z muzycznej
praktyki kłodzkiego kolegium; wzbogaca również naszą wiedzę na temat okolicz
ności wykonań muzycznych w kościele. Dotyczy to nie tylko nowych świąt i uroczy
stości, które w czasie ostatnich lat wzbogaciły kalendarz liturgiczny kłodzkiej fary
(np. bł. Jana Franciszka Regis), ale także nieodnotowanych wcześniej praktyk mu
294
Lista ta obejmuje następujące święta: Boże Narodzenie, św. Szczepana, św. Jana Ewangelisty,
św. Młodzianków, Obrzezanie Pańskie, Objawienie Pańskie wraz z wigilią, Oczyszczenie NMP, Środa
Popielcowa, św. Józefa, Zwiastowanie NMP, Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wigilia Paschalna,
Zmartwychwstanie, św. św. Filipa i Jakuba, św. Floriana, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Święte
go, Boże Ciało wraz z oktawą, Narodzenie św. Jana, św. św. Piotra i Pawła, św. Joachima, św. Barnaby,
Nawiedzenie NMP, św. Anny, Przemienienie Pańskie, Wniebowzięcie NMP, rocznica poświęcenia ko
ścioła, św. św. Prymitywa i Sekundy wraz z oktawą, św. Aniołów Stróżów wraz z oktawą, Narodzenie
NMP, św. Michała Archanioła, Podwyższenie Krzyża Świętego, św. Łukasza, Wszystkich Świętych,
pierwsza niedziela Adwentu, św. Franciszka Ksawerego.
295
Uroczyste nieszpory śpiewano w: Wigilię Obrzezania Pańskiego, Objawienie Pańskie, Oczysz
czenie NMP, św. Józefa, Zwiastowanie NMP, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Św. Trójcy,
Boże Ciało, św. Jana Chrzciciela, św. św. Piotra i Pawła, Nawiedzenia NMP, św. Ignacego Loyoli, wi
gilię rocznicy poświęcenia kościoła, Wniebowzięcie NMP, św. św. Prymitywa i Sekundy, św. Michała,
Wszystkich Świętych, Franciszka Ksawerego, Narodzenia NMP i Niepokalanego Poczęcia NMP.
296
Poza sobotami i wigiliami niedziel i uroczystości litanie śpiewano przy okazji świąt: bł. Pawła
Miki i towarzyszy (5 lutego), bł. Alojzego Gonzagi (21 czerwca), bł. Stanisława Kostki (13 listopada)
i Ofiarowania NMP (21 listopada).
297
Liber Consuetudinum Templi, Domus et Scholarum Societatis Iesu Glaci. Aprobatus a R. P. Provinciali Anno 1723. KATJ 2799.
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zycznych. Wiązały się one np. z wymaganą obecnością uczniów kolegium w kościele
podczas wielkopostnego Miserere, śpiewanego w niektóre święta (św. Józefa, Wnie
bowzięcia NMP i Aniołów Stróżów) completorium, a także mszy rekwialnych298. In
strukcja wspomina także o wykonaniach muzycznych w kolegium: np. rozpoczy
nanych w Objawienie Pańskie deklamacjach klas retorów i poetów, czy odbywanej
tam w drugą niedzielę po tej uroczystości kolędy, po której muzykujący uczniowie
konwiktu byli goszczeni przez ojców na kolacji w kolegium299. Przy okazji wspo
mnienia św. Alojzego Gonzagi i święta Ofiarowania NMP konwiktorzy śpiewali np.
przed poranną mszą świętą Ave Maria, natomiast w dzień św. Cecylii miała miejsce
musica sub sacro 25 studiosorum.
Wraz ze wzrostem znaczenia jezuickiego duszpasterstwa w Kłodzku, jego oddzia
ływaniu podlegać zaczęła również stacjonująca w miejskiej twierdzy jednostka woj
skowa. Dla posługujących w zamkowej kaplicy św. Marcina zakonników sporządzono
w 1717 roku dwie instrukcje, określające porządek kultu i obowiązujące zwyczaje litur
giczne300. Mszę świętą śpiewaną odprawiano tam w najważniejsze święta roku i z oka
zji uroczystości związanych z duszpasterstwem adresowanym do żołnierzy301; świętom
tym towarzyszyła adoracja Najświętszego Sakramentu w fortecznej kaplicy i uroczysty
śpiew hymnu Te Deum laudamus, wykonywanego tu oczywiście cum explosione tormentorum. We wszystkie niedziele i święta sprawowano sacrum parvum cum musica –
skróconą wersję liturgii mszalnej, której towarzyszyła muzyka grana przez wynajętych
w tym celu członków miejscowego konwiktu302; praktyka taka została zapoczątkowa
Uzupełnieniem wykazu consuetudines scholarum są dołączone do dokumentu indeksy, wyli
czające wszystkie uroczystości roku liturgicznego, odbywające się z udziałem uczniów kolegium. Na
liście znalazły się następujące dni: wigilia Obrzezania Pańskiego, Objawienia Pańskiego, Oczyszczenia
NMP, Wniebowstąpienia, Trójcy Świętej, Bożego Ciała, św. Jana Chrzciciela, św. św. Piotra i Pawła,
Nawiedzenia NMP, św. Ignacego Loyoli, Wniebowzięcia NMP, rocznicy poświęcenia kościoła, ostat
nia niedziela sierpnia i pierwsza niedziela września, Narodzenia NMP, Imienia Maryi, św. Franciszka
Ksawerego, Niepokalanego Poczęcia NMP.
299
Do podobnej gościny – która najprawdopodobniej wiązała się też z okolicznościowymi wyko
naniami muzyki – dochodziło we wtorek w oktawie Wielkanocy, w niedzielę w oktawie Wniebowzię
cia NMP. Z kolei w dniu wspomnienia św. Franciszka Borgiasza ojcowie gościli na kolacji w kolegium
kantora, organistę i nauczyciela konwiktu.
300
Są to: Ordo Divinorum et Consuetudinum in tempello S. Martini Ep: Conf: in Castro Glacensi per
totius anni decursum. KATJ 3343, s. 1–43 oraz Consuetudines et Administratio Divinorum in Tempello Si
Martini Ep: Conf: in Castro Glacensi. KATJ 3345, obydwa dokumenty aprobowane do użytku 18 mar
ca 1717 roku przez prowincjała Jacoba Stessla.
301
Np. w dniu wspomnienia świętych żołnierzy: Floriana i Marcina.
302
Sacrum cum musica miało miejsce w zamkowej kaplicy św. Marcina w: Obrzezanie Pańskie
wraz z nieszporami wigilii, Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek, Niedzielę Zmartwychwstania (wraz
z wykonaniem hymnu Te Deum i antyfony Regina coeli), św. Floriana (ze stosowną litanią i antyfoną
Regina coeli), św. Jana Nepomucena, św. Prokopa, wspomnienie wszystkich zmarłych (Requiem par
vum cum musica), św. Marcina (wraz z nieszporami w wigilię święta tytularnego kaplicy; po drugich
nieszporach śpiewano litanię i udzielano uroczystego błogosławieństwa), w rocznicę poświęcenia
kaplicy (Requiem cum musica 12 lub 14 grudnia) oraz w dzień imienin panującego aktualnie cesarza.
298
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na w czasie, gdy duszpasterzem kłodzkiego fortu był Godfried Wagner (1706–1708).
Seminarzyści wykonywali muzykę także z okazji Grobu Pańskiego inscenizowanego
w Wielkim Tygodniu, śpiewali też litanie w wigilie św. Floriana i św. Jana Nepomuce
na oraz okolicznościowo, stosownie do doraźnych potrzeb303.
Ich obecność w kaplicy fortu kłodzkiego była jednak regularna i wiązała się ze
stałymi wydatkami na ich wynagrodzenia. W rozdziale Expensae annuae stabiles
drugiej z omawianych instrukcji304 figurują informacje na temat honorariów zespo
łu konwiktorów. Otrzymywali oni za muzykę w kaplicy św. Marcina deputat w wy
sokości 15 florenów rocznie; kwota ta była do podziału na siedem osób, w liczbie
tej znajdowało się czterech wokalistów (basista, tenorysta, altista i dyskantysta),
organista i dwóch skrzypków. Potrzebne na ten cel środki uzyskiwano z corocznej
zbiórki administrujących fortem oficerów, finansujących także wydatki na utrzyma
nie kaplicy. Oczywiście za oprawę muzyczną uroczystości szczególnej rangi konwik
torzy otrzymywali specjalne dodatki, np. za muzykę podczas odpustowego święta
św. Marcina dostawali 3 floreny. Wynagrodzenia konwiktorów z tytułu wykonywa
nych przez nich mszy rekwialnych oraz koszty organizacji instrumentów były jednak
w kompetencji zarządzającego ich zespołem subregensa konwiktu. Nie dotyczyło to
tylko postawionego za sprawą Godfrieda Wagnera positivum modernum; jego spon
sorem był Johann Friedrich Erdmann von Herberstein, w latach 1696–1707 starosta
hrabstwa kłodzkiego, który też wyasygnował kwotę 44 florenów na utrzymanie tego
instrumentu w dobrym stanie technicznym.
2.4.3. Muzyka ośrodków jezuickich XVII wieku – zjawiska, gatunki i twórcy

Omawiany powyżej casus Kłodzka tworzył jakość jak najbardziej reprezentatyw
ną dla uprawianej w XVII wieku przez jezuitów kultury muzycznej. W odróżnieniu
od innych środowisk, gdzie była ona wykonywana przez profesjonalne kapele ko
ścielne, w ośrodkach jezuickich jej kształt określały przede wszystkim instytucje
duszpasterskie i edukacyjne: świeckie kongregacje, konwikty i bursy muzyczne, se
minaria kształcące kler oraz kolegia. Pomimo że instytucje tego rodzaju sporadycz
nie angażowały wysoko kwalifikowany personel muzyczny, rychło stały się kluczo
wymi podmiotami barokowej kultury muzycznej, rozprzestrzeniającymi za swoim
pośrednictwem aktualny repertuar, efektywne metody nauczania muzyki, a zarazem
know-how kulturowej obecności Towarzystwa Jezusowego w środowiskach, do któ
rych adresowało ono swoją misję. Oczywiście sama muzyka była jedynie środkiem,
służącym promocji nowych form potrydenckiej pobożności. Jednak, aby ten język
społecznej komunikacji mógł być powszechnie zrozumiały, koniecznym okazało się
wykształcenie zinstytucjonalizowanych form edukacji muzycznej. Bogato rozwinię
ta na jej gruncie kultura artystyczna była więc odpowiedzią jezuitów na wymagania
współczesności.
303
304

Litaniae pro pluvia, serenitate, pace, contra pestem, hostem, etc.
KATJ 3345, k. 63–69.
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To właśnie z uwagi na potrzebę dostosowania się do tych okoliczności pierwot
ne zamierzenia założycieli zakonu musiały ulec daleko idącym przeformułowaniom.
Przypomnijmy, że w Konstytucjach nie ma właściwie wskazówek sugerujących dy
daktyczny czy artystyczny profil zaangażowania jezuitów, ani też uzasadniających
ich późniejszą aktywność w którejkolwiek z owych dziedzin. Potrzeba sprostania
wymaganiom epoki zdynamizowała jednak jezuicką refleksję teoretyczną nad rolą
muzyki w liturgii, w domenie praktycznej przyczyniła się zaś do uruchomienia sieci
instytucji dydaktycznych, które nadały animowanej za ich pomocą kulturze cechy
rozwojowe i jakości uniwersalne. Podsumowaniem trwającej od przeszło pół wieku
dyskusji na temat usus musicae w środowisku jezuickim niech więc będzie obserwa
cja najważniejszych i powszechnych dla całej Europy zjawisk kultury muzycznej, jej
gatunków, wyrażających sposoby i formy jej funkcjonowania, wreszcie samych jej
twórców – autorów, kompozytorów i wydawców repertuaru muzycznego, teorety
ków muzyki i sztuki teatralnej.
Cechę dystynktywną promowanego przez środowiska jezuickie repertuaru mu
zycznego stanowił znaczny w nim udział gatunków paraliturgicznych. Właściwość ta
była oczywiście jakością zjawiskową tej kultury, wynikającą z subiektywnego sposo
bu jej opisywania, który eksponował raczej jej wyjątkowość (najbardziej uroczyste
święta, najokazalsze ozdoby) niż codzienność (opisywaną zazwyczaj językiem sta
tystyki). Do pewnego stopnia cechę tę potwierdzają zachowane pojezuickie muzy
kalia, w których uwagę zwraca liczba gatunków paraliturgicznych: litanii, antyfon
maryjnych i form mających okazjonalne bądź uniwersalne zastosowanie. Z drugiej
strony, gatunki tradycyjnie wiązane z liturgią – motety (i określane tą samą nazwą
w XVII wieku kościelne koncerty wokalne) rzadko pełniły rzeczywiście liturgicz
ną funkcję305. Zachowując wymaganą przez liturgię adekwatność treści słownej,
stanowiły wobec jej psalmodycznej osnowy wątki raczej substytutywne (śpiewane
loco zastępowanej części proprium) albo nawet addytywne. Praktykę tego rodzaju
sankcjonowały zresztą expressis verbis zalecenia wizytatorów306 i instrukcje władz za
konnych, ustalające sposoby wykonań muzycznych, np. w Collegium Romanum307.
Ciekawe, że do podobnych przeobrażeń muzyki liurgicznej doszło wcześniej w śro
dowiskach ewangelickich308.
Por. KennedyF, s. 197.
Przykładem paraliturgicznego wykorzystania motetu w oficjum mszalnym i nieszporach jest
choćby zalecenie Hieronima Nadala w jego Instructiones datae Collegio Vienniensi z 1566 roku (ARSI
Instit. 209, fol. 91v – MonumentaEN, T. IV, s. 285): Et cum erit illis licitum cantare motetta in Missa vel
in vesperis, praecipiatur illis ne sint prolixa, praesertim in missa czy cytowane już akta wizytacji prowin
cjała Claude’a Matthieu z roku 1576: F–Fn Lat. 10989, fol. 49v: Iis diebus quibus fit sacrum hora nona
cantabuntur psalmi a faulxbourdone alternibus versibus et Magnificat musice cum uno moteto in fine.
307
Regole del Maestro di Cappella qual era chierico del Seminario z 17 października 1573 roku (RA
PUG 2800, k. 463–464: Cyt. za: CasimiriD, XII, s. 9: Potrà essercitar li scolari alcuni giorni avanti nelle
cose che s’hanno a cantare in chiesa nelle feste prossime, e, quando si può, si cantino in publico motetti et altre
cose convenienti al tempo, come nelle litanie et in chiesa.
308
FinscherF, s. 260.
305
306
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Istotną część repertuaru w kościołach jezuickich stanowiły opracowania cyklów
mszalnych i nieszpornych; wraz z upływem czasu zatracały one stopniowo swą ho
mogeniczność (na skutek odejścia od chorałowych źródeł liturgii) i stawały się wią
zanymi ad hoc całościami. Analogiczne przekształcenia repertuaru miały miejsce
także w innych środowiskach zakonnych, o czym świadczą muzykalia przechowy
wane ongiś m.in. w śląskich klasztorach cystersów, kanoników regularnych, domini
kanów i franciszkanów309. W źródłach muzycznych tej proweniencji uwagę zwracają
najrozmaitsze formy repertuaru pozaliturgicznego (np. religijne kontrafaktury arii
operowych); jego bogactwo wskazuje na to, że obserwowane w środowisku jezuic
kim procesy miały charakter symptomatyczny dla swej epoki. Za typowo jezuickie
formy obrzędowości religijnej uważa się natomiast okazałe procesje, wnoszące do
religijności krajów Europy Zaalpejskiej (i misji zamorskich) elementy ulicznych
spektakli alegorycznych rodem z włoskiej giostry, iberyjskiej fiesty, czy teatralnych
rappresentationi, obfitujących w scenograficzne effetti meravigliosi. Towarzyszący
procesji Bożego Ciała pochód sodalisów, ubranych w vesticula Hispanica310, bądź
przedstawiających pod postaciami aniołów i geniuszy tzw. żywe obrazy, wywoływały
swą egzotyką powszechne zainteresowanie.
Nacisk kładziony na zewnętrzne, atraktywne formy wyrażania religijności, esk
plikował i potwierdzał tożsamość wspólnoty, identyfikującej się z ideą Ecclesiae
triumphantis. Wiązał się jednak także z perswazyjną propagandą potrydenckiego
katolicyzmu, adresowaną do środowisk dysydenckich. To m.in. ze względu na nie
organizowano tak bogato zdobione publiczne procesje, towarzyszące wielu innym
świętom (np. Wielki Piątek, Wielkanoc, triduum antecinerale czy dies rogationum).
Szczególnie uroczyste procesje odbywały się przy okazji beatyfikacji, kanonizacji
i świąt związanych z kultem świętych. Obchody przeniesienia relikwii i jubileusze
(np. 100-lecia istnienia Towarzystwa) były doskonałą okazją do ukazania sakral
nego charakteru jezuickich misji i podkreślenia ich nadprzyrodzonego charakteru.
Uświetnione muzyką procesje urządzano także w sytuacjach wynikających z po
trzeb doraźnych (np. błagalnych, o oddalenie zarazy od miasta311); wpisywały się
one przez to w naturalny dla danej społeczności wymiar jej funkcjonowania. Socja
lizującą rolę odgrywały też tzw. procesje katechizmowe; udział w nich dzieci śpiewa
jących pieśni był dla ich rówieśników istotnym środkiem oddziaływania, motywują
cym do czynnego wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu.
Jednym ze skuteczniejszych sposobów oddziaływania na wspólnotę, stosowa
nych przy takich okazjach, była pieśń katechetyczna. Jej wykorzystanie w procesie
formacji religijnej wywodzi się oczywiście z tradycji protestanckiej, która eksploatu
jąc ten niezwykle perswazyjny środek komunikacji społeczno-religijnej, osiągnęła
na jakiś czas zdecydowane zwycięstwo w międzykonfesyjnej konfrontacji. Odpo
Por. JeżP. W porównaniu ze współczesną tradycją liturgiczną kościołów protestanckich, prze
obrażenia w zakresie repertuaru dopuszczanego do liturgii wydają się daleko bardziej zaawansowane.
310
ARSI Boh. 152, k. 89.
311
WittwerM, s. 55–56.
309
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wiedź środowiska katolickiego na ów fenomen przyszła z pewnym opóźnieniem;
jej kluczowym podmiotem było zaś środowisko jezuickie312. Podejmując dyskusję
z tradycją protestanckiej pieśni kancjonałowej, jezuici wykorzystali repertuar sto
sowany przez ich oponentów, opatrując go jednak nowym, katolickim komenta
rzem313. Na kartach tytułowych i w przedmowach do swoich śpiewników podkreślali
przedreformacyjne korzenie repertuaru, wszechstronność jego zastosowania i orto
doksyjne walory skodyfikowanej w nim dogmatyki314. Kształtowaniu społecznych
form funkcjonowania tych pieśni w kręgach jezuickich w nie mniejszym stopniu do
pomogło odwołanie się do tradycji kultywowanej przez środowiska oratoriańskie,
z powodzeniem uprawiające repertuar laudi spirituali315, angażujący religijność i sty
mulujący liturgiczną aktywność laikatu.
Zachęceni przychylnymi opiniami na temat repertuaru316 jezuici poświęcili
wiele energii na jego rozpowszechnianie. Pieśni te stały się doskonałym środkiem
integrowania adresatów ich duszpasterstwa ze wspólnotami: sodalicji, kolegium,
parafii, miasta, księstwa, grupy narodowościowej, językowej, politycznej i całego
katolickiego uniwersum. Wydawane przez jezuitów śpiewniki pełniły więc istotną
funkcję społeczną. Przede wszystkim jednak były narzędziem służącym formacji
religijnej, umacnianiu tożsamości konfesyjnej i utrwalaniu działań rekatolizacyj
nych. Intensywną aktywność wydawniczą zapoczątkowały na tym polu druki Paula
Hoffaeusa317 i Caspara Ulenberga318 oraz publikacje katechizmowe319, akcentujące
szczególnie katolickie elementy doktryny. Wydawane w kolejnych dekadach zbio
ry miały dość uniwersalny charakter i gromadziły możliwie różnorodny repertuar,
przydatny przy wszelkiego rodzaju okolicznościach320. Obok szeroko promowanej
grupy pieśni dawniejszych321, pochodzących m.in. z czasów jeszcze przedreforma
cyjnych, coraz więcej miejsca zajmowały poetyckie pieśni narracyjne, pisane przez
autorów współczesnych: Conrada Vettera, Jacoba Baldego, Friedricha Spee czy Jo
hannesa Schefflera322. Okolicznościowo tworzono także pieśni dedykowane jezuic
kim świętym, wydawane w drukach ulotnych323.
Niemniej istotną rolę miała muzyka w jezuickich instytucjach dydaktycznych.
Jej obecność w programach nauczania seminariów kleryckich i kolegiów była dość
Do najstarszych druków kancjonałowych, wydanych przez jezuitów należy 156705. Za pierw
szy katolicki kancjonał uchodzi jednak wydany przez Michaela Vehe śpiewnik 153706.
313
HamacherH; MoserV, s. 73–81; DopfM.
314
Por. MaňasV.
315
RostirollaL, s. 668–672.
316
M.in. Piotra Kanizjusza (CanisiusE, s. 587–589) i Roberta Bellarmina (GalianoB).
317
1576*.
318
158209.
319
1594**; 1596*; 162524.
320
159905; 160415; 1605*.
321
161304; 161607; 1619*.
322
Odpowiednio: 161319; 1640*; 162524; 165718.
323
Np. 1622*; 1622**; 1622***.
312
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ograniczona: obejmowała zaledwie elementarne szkolenie w zakresie chorału gre
goriańskiego324. Instytucjonalizacja tej edukacji przyczyniła się jednak do uniwer
salizacji repertuaru chorałowego, a także do podniesienia poziomu wykształcenia
muzycznego kleru i absolwentów jezuickich kolegiów. A przecież późniejszy rozwój
kultury muzycznej był uwarunkowany intelektualnymi horyzontami obydwu tych
środowisk. Instytucjami bezpośrednio odpowiedzialnymi za kształt kultywowanej
przez jezuitów tradycji muzycznej były natomiast konwikty325, formujące eksternów
nie tylko w zakresie liturgii, ale i samej muzyki. Przyjęty w nich program nauczania
był pochodną systemu kształcenia, obowiązującego w jezuickich kolegiach; z per
spektywy kulturowej tworzył natomiast jakość komplementarną wobec formacji
religijnej i intelektualnej obydwu wcześniej wymienionych instytucji. Jednocześnie
pełnił w stosunku do nich funkcję służebną: za pośrednictwem muzyki podkreślał
znaczenie prowadzonej przez jezuitów edukacji, przyciągając przydatne w procesie
dydaktycznym audytorium.
Pojawiało się ono w jezuickich seminariach i kolegiach na uroczystości rozpo
częcia oraz zakończenia roku szkolnego i wręczania przy tej okazji nagród i promo
cji326. Z obowiązkowym udziałem muzyki ad audientium aedificationem odbywały
się święcenia kapłańskie327, a także promocje magisterskie i doktorskie328. Miały one
miejsce w aulach jezuickich kolegiów i uniwersytetów, gdzie poza trębaczami i kotli
stami angażowano muzyków miejscowego konwiktu, którzy w przerwach pomiędzy
kolejnymi aktami promocji wykonywali repertuar instrumentalny i wokalny, umie
jętnie wplatany w osnowę tematyczną uroczystości. Promocje kończyła procesja do
kościoła, gdzie muzycy wykonywali Te Deum laudamus. Oprawa muzyczna towa
rzyszyła też publicznym deklamacjom i dysputom klasy retoryków329. Skwapliwie
wykorzystywaną w jezuickich kolegiach okolicznością były nadto urządzane w za
pusty wybory króla karnawału330. Tej odbywanej w komicznej konwencji uroczysto
ści towarzyszyły parodystyczne wykonania hymnów Veni Sancte Spiritus i Te Deum
– poprzedzających i potwierdzających wybór obranego na te dni „króla” kolegium.
Najbardziej symptomatycznym i najlepiej udokumentowanym zjawiskiem, wią
żącym się z kulturą muzyczną jezuickich instytucji edukacyjnych, był teatr szkol
Zgodnie z dekretem 23. posiedzenia soboru trydenckiego uczniowie seminariów kleryckich
mieli być kształceni grammatices, cantus… aliarumque bonarum artium disciplinam discent. Wein
mannT, s. 6.
325
SchrötelerE, s. 323–325; DuhrG, T. II/1, s. 607–620. Zasady funkcjonowania muzyki w tych
instytucjach będą omówione w podrozdziale 4.3.4 niniejszej pracy.
326
WittwerM, s. 76–77; VillosladaS, s. 111; GalianoB, s. 385.
327
InstitutumSI, T. II, nr 401 (pars IV, caput VIII, 2).
328
Wspomina o tym nawet Ratio studiorum z 1586 roku. Już w roku 1587 generał Acquaviva zale
cał prepozytowi prowincji rzymskiej pewne ograniczenia wystawnego charakteru uroczystości odby
wanych w Collegium Romanum. Por. MonumentaPS, T. V, s. 83.
329
RAPUG, ms 2800, k. 450. VillosladaS, s. 116. Ciekawą teorię poetyki tego gatunku i jego sys
tematykę przedstawił BalbínV.
330
SteinhuberG, T. I, s. 56–58; WittwerM, s. 110; VillosladaS, s. 120.
324
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ny331. Spektakle wystawiano zazwyczaj z okazji zakończenia roku szkolnego w pro
wadzonych przez jezuitów kolegiach. Nie było to jednak wyłącznie okolicznościowe
wydarzenie, akcentujące dydaktyczne osiągnięcia zakonników i ich wychowanków,
lecz jeden z naczelnych środków prowadzonego przez cały rok szkolny kształcenia,
uwzględniający także formację religijną, społeczną i kulturową. Jezuicki dramat
szkolny łączył w sobie siłę perswazyjnego oddziaływania różnych dyscyplin sztuki
w organiczną, spójną całość. Celem, który przyświecał jego twórcom, było możliwie
wszechstronne wykształcenie nowych elit katolickiej młodzieży, swobodnie posłu
gującej się sztuką słowa, gestu i dźwięku, a przez to przygotowanej do odpowiedzial
nego pełnienia funkcji społecznych. Humanistyczna w swej motywacji inspiracja
znajdowała w środowisku jezuickim dystynktywną wykładnię, zogniskowaną wokół
postulatu integralnego rozwoju osobowości aktora i uczestnika spektaklu.
Dopiero realizacja tego orientowanego do wewnętrz kryterium zapewniała powo
dzenie w dziedzinie propagandae fidei. Adresatami jej artystycznego oddziaływania
były różne grupy społeczne – od prowadzonych przez jezuitów duszpasterstw (miej
scowego kolegium, kongregacji, grup stanowych i całej parafii), przez środowiska
mieszczańskie aż po elity władzy – potencjalnych mecenasów spektakli. Różnorodno
ści odbiorców dramatu służył bogaty wachlarz funkcji, jakie mu przyszło pełnić: dusz
pasterskich, edukacyjnych, moralnych, liturgicznych, okolicznościowych, reprezen
tacyjnych, panegirycznych, estetycznych i ludycznych. Funkcjom tym odpowiadały
podtypy gatunkowe jezuickiego dramatu: klasyczny dramat szkolny, deklamacje klasy
retoryków, przedstawienia kongregacji, spektakle paraliturgiczne towarzyszące uro
czystościom religijnym (np. procesjom Bożego Ciała, jubileuszom i kanonizacjom),
inscenizacje na Boże Narodzenie (tzw. praesepia) i Wielkanoc (sepulcra)332, misteria
pasyjne, przedstawienia o tematyce świeckiej (związane ze świętem Trzech Króli
i okresem zapustnym), a także formy teatralno-panegiryczne, wystawiane dla przeło
żonych, patronów i mecenasów poszczególnych środowisk oraz instytucji.
Jezuicki dramat szkolny rozwijał się praktycznie w całej Europie, osiągając na dro
dze swej ewolucji najrozmaitsze formy artystyczne. Od samego początku333 ważnym
jego komponentem była muzyka; dowodzą tego najwcześniejsze zachowane źródła
spektakli wystawianych w Collegium Romanum334. Przedstawienia te wymykają się
jednak klasyfikacjom gatunkowym i zdradzają pokrewieństwo zarówno z wczesno
barokową dramma pastorale, jak wczesnym oratorium i operą rzymską335. Autorzy opi
sujący dramat jezuicki336 mieli jednak intencję stworzenia nowego gatunku o zupełnie
odmiennej poetyce; w oryginalny sposób łączącej tradycję arystotelesowską z elemen
WittwerM, s. 77–112; SchnitzlerT; ValentinT; McCabeI; ErlachU.
WittwerM, s. 58–59.
333
Pierwsze informacje na ten temat pochodzą z kolegiów w Mesynie, Antwerpii, Lizbonie i Coimbrze.
334
Eumelio Agazzariego (AgazzariE) oraz Apotheosis... Kapsbergera (Ö-Wn HA Ms. 16030).
335
PasquettiO; JohnsonE; ForbesK, s. 249–370; SmitherO; KennedyJ, s. 200; Sala–MarincolaM,
s. 392.
336
ScaligerP; DelríoS; PontanusP; DonatiP; KircherM; MasenP; LangD.
331
332
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tami estetyki platońskiej i horacjańskiej. Liczącymi się ośrodkami rozwoju praktyki
teatralnej były kolegia bawarskie i austriackie, gdzie obok teorii dynamicznie rozwi
jała się praktyka337, wiązana z muzyką takich kompozytorów jak Orlando di Lasso338,
a później także Johann Kaspar Kerll339, Johann Bernhard Staudt340 i Ferdinand Tobias
Richter. Kluczowe znaczenie dla rozwoju baletu miały z kolei kolegia francuskie341,
dla których muzykę pisali André Camprá, Marc-Antoine Charpentier i Louis-Nicolas
Clérambault. To zresztą francuscy jezuici stworzyli podwaliny pod nowożytną teorię
tańca scenicznego342, przyczyniając się także do rozwinięcia form praktyki tanecznej.
Poza dramatem szkolnym w jego klasycznej postaci, jezuici kultywowali wiele
form paraliturgicznych o charakterze teatralnym. Do najbardziej charakterystycz
nych należały spektakle organizowane z okazji procesji Bożego Ciała, łączące pie
śni wernakularne z popisami solowymi i partiami chóru oraz wykonywaną w efek
townej scenografii alegorycznej grą sceniczną. Paraliturgiczną funkcję pełniły także
przedstawienia organizowane z okazji Niedzieli Palmowej i Wielkanocy, wystawiane
zwykle z udziałem wokalistów i instrumentalistów. Specyficzną formą dramatyczną
były praktykowane w środowisku jezuickich sodalicji medytacje wielkopostne, za
początkowane jeszcze w XVI wieku w ośrodkach Bawarii, skąd rozprzestrzeniły się
one do innych krajów niemieckiego obszaru językowego343. Te wystawiane w nie
dziele Wielkiego Postu dramatyzowane przedstawienia o charakterze słowno-mu
zycznym nie obywały się bez muzyki, która służyła interioryzacji medytowanych
treści, ewokowała niesiony za jej pośrednictwem afekt i wzmacniała jego perswa
zyjne oddziaływanie. Gatunkami wyabstrahowanymi z kontekstu paraliturgicznego
były natomiast dialogi i oratoria, zajmujące od połowy XVII wieku centralne miejsce
w muzycznej tradycji jezuickiego baroku344.
Artystyczną rangę tej tradycji celnie określa nawet skrótowy wykaz kompozy
torów, w różnym stopniu związanych z pielęgnowaną przez jezuitów kulturą mu
zyczną. Wspomnieć tu wypada najpierw o publikacjach dedykowanych jezuickim
hierarchom – np. madrygałom religijnym Philippe’a de Monte i Lelia Bertaniego345.
Ważną rolę w formowaniu się jezuickiej kultury muzycznej mieli twórcy działający
w kolegiach bawarskich346 – zwłaszcza Augsburga, Innsbrucka i Monachium. Szcze
SzarotaJ; ValentinS. Działali tam m.in. tacy autorzy dramatów, jak: Jacob Spanmüller, Jacob
Gretser, Nikolaus Avancini, Jacob Balde, Jakob Masen i Jakob Bidermann.
338
KörndleL.
339
KochanowskyK.
340
KennedyO.
341
RockT; ArcangeliG; SardoniD.
342
MénestrierP; JouvancyR; JayC. Zob. ArcangeliG; ArcangeliB; SardoniD.
343
LangD; LangS; LangT. Por. SammerF.
344
WittwerM, s. 107–122; LeopoldL; SmitherO; StockigtN; Freemanová-KopeckáO. Potwier
dza to pośrednio zaangażowanie w owego rodzaju twórczość tej rangi kompozytorów co Antonio Cal
dara, Leonardo Leo, Nicola Porpora, Antonio Lotti i Vincenzo Albrici.
345
15856; M 3322 (sigla antologii muzycznych podajemy za katalogiem RISM B). KennedyM, s. 74.
346
FischerI, s. 129–225.
337
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gólne miejsce przypadło jednak maestri di cappella rzymskiego Collegium Germanicum347 (przede wszystkim Tomás Luis de Victoria348, Ruggiero Giovanelli349, Agosti
no Agazzari350 i Giacomo Carissimi351). Niektórzy z nich (Annibale Stabile, Asprilio
Pacelli, Annibale Orgas) odegrali znaczącą rolę w przeniesieniu pielęgnowanego
tam repertuaru na północ Europy352. Znaczących przekształceń praktyki muzycz
nej dokonali działający w krajach zaalpejskich uczniowie – m.in. Kasper Förster
junior353, Johann Kaspar Kerll354, Philipp Jakob Baudrexel, Vincenzo Albrici355, ale
przede wszystkim Marc-Antoine Charpentier – jeden z najwybitniejszych twórców
francuskiego baroku356. Wśród kontynuatorów tradycji Carissimiego wymienić na
leży jeszcze Agostina Steffaniego357 i Giovanniego Pietra Colonnę358.
Listę nazwisk twórców pierwszoplanowych uzupełniają znacznie bardziej ob
fite wykazy kompozytorów lokalnych, działających na terenach sąsiadujących ze
Śląskiem: Czech359 (Adam Michna360, Pavel Josef Vejvanovský361), Polski362 ( Jan
Brant363, Marcin Kreczmer364, Jacek Szczurowski365), Saksonii366 ( Jan Dismas Ze
lenka367, Johann Michael Breunich368), Węgier369 ( Joseph Umstatt370, Andreas Ren
ner371, Franz Xaver Budinsky372) i samej stolicy monarchii habsburskiej – Wiednia373
( Johann Baptist Dolar374). O skali oddziaływania jezuickiej kultury muzycznej
CasimiriD.
CramerV.
349
CulleyM.
350
JohnsonE.
351
SmitherC.
352
SzweykowscyW; Przybyszewska-JarmińskaD.
353
Przybyszewska-JarmińskaF.
354
KochanowskyK.
355
NiubòA.
356
HitchcockC; Gosine–OlandD.
357
TimmsS.
358
GriffinC.
359
TroldaČ; FechtnerováC; FechtnerováJ; SehnalH; SimpsonI; SehnalO; SehnalW; BaťaJ.
360
SehnalM.
361
SehnalV.
362
SzweykowskaW.
363
SzweykowskiB.
364
SzweykowskiK.
365
WildeS.
366
PilkováB; StockigtP; FrandsenC; ReichD; KevorkianB.
367
TroldaZ; Bužga–ZemanováZ; PulkertB; KroupaF; StockigtZ.
368
FreemanováO, s. 1012.
369
Kim-SzacsvaiM; KačicM.
370
KačicH.
371
KačicR.
372
KačicS.
373
KramerM; JonesM.
374
HöflerD.
347
348
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świadczą nazwiska twórców, wykształconych w jezuickich kolegiach i konwiktach:
są wśród nich m.in. Heinrich Ignaz Franz Biber375, Georg Muffat376, Johann Joseph
Fux377, Christoph Willibald Gluck378, Jan Václav Antonín Stamic379, Johann Georg
Clement380, Jiří Antonín Benda381, Carl Ditters von Dittersdorf382, Józef Elsner383
i Václav Pichl384. Zjawiskiem dostrzeżonym przez muzykologów był także wpływ
jezuickiego dramatu na rozwój gatunków muzyki operowej twórców pokolenia
Wolfganga Amadeusza Mozarta385. Na tak szeroko nakreślonym tle chcemy scharak
teryzować jezuicką kulturę muzyczną dawnego Śląska, rozpatrując ją kolejno w kon
tekście życia duszpasterskiego, aktywności dydaktycznej zakonu i rozpowszechnia
nego za jego pośrednictwem repertuaru.

NettlB.
LayerM.
377
WhiteF; LüttekenF.
378
BužgaG.
379
BlažekovićS.
380
MrygońW.
381
SehnalW.
382
TarlinskiD.
383
Nowak-RomanowiczE.
384
PeškováP.
385
LeisnerM; SchnitzlerT, s. 289; UnverrichtB; WallnerM; Morelli–SalaT.
375
376
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Muzyka w duszpasterstwie jezuickim

3.1. Muzyka w liturgii
Główną dziedziną aktywności członków Towarzystwa Jezusowego była od samego początku istnienia tego zakonu praca duszpasterska. Zapisany w prologu do
jezuickiej Konstytucji cel jego funkcjonowania – auxilium animarum1 – wyrażał ideę
przyświecającą założycielom, podkreślał specyfikę charyzmatu tego środowiska zakonnego i uzasadniał konieczność jego istnienia we współczesnych strukturach Kościoła. Wbrew potocznie powtarzanym opiniom2, zasadniczym celem jezuitów nie
było wcale zwalczanie reformacji ani – tym bardziej – zdobycie władzy nad światem.
Dewizą, ściśle określającą treść życia członków nowego zakonu, była służba ad maiorem Dei gloriam3, realizowana poprzez indywidualną formację własną zakonników,
ale przede wszystkim przez ich działalność katechetyczną. Konieczność gruntownego ożywienia metod formacji życia chrześcijańskiego ukazała katolikom reformacja,
a bezpośrednio – sama reforma soboru trydenckiego. Wyzwanie to najszybciej podjęli jezuici, którzy zaproponowali systemowe środki zaradcze, wdrażając program
swego duszpasterstwa w możliwie jak najszerszej skali i zakresie.
Podejmowana z bezprecedensową gorliwością aktywność była jakością społecznie nową i jako taka budziła głosy krytyki. Uzasadniał ją jednak ignacjański
paradygmat hierarchii celów, wyłożony w Ćwiczeniach duchownych4. Logika Fundamentu kojarzyć się może z makiaweliczną zasadą „cel uświęca środki”, gdyby nie
to, że przez Loyolę cel ten został określony wyraźnie i służyć mu mogły z definicji
jakości wyłącznie moralne, które św. Ignacy – w przeciwieństwie do autora KsięKonstytucjeT [Formuły, 1], s. 29.
Opinie te stanowiły zazwyczaj dalekie echo antyjezuickiej propagandy. Por. np. TazbirL.
3
Figuruje ona w tekście Konstytucji w różnym brzmieniu przeszło 300 razy. Por. ConcordantiaI;
LoyolaK.
4
LoyolaĆ [23], s. 21.
1
2
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cia – przyjął za możliwe nawet dla skażonej słabością ludzkiej natury. Dopiero
w perspektywie tej koncepcji zrozumiałe staje się zaangażowanie jezuitów w działania kontrreformacyjne: było ono konsekwencją troski o powierzone im dusze,
uzasadnioną moralnie próbą ich ratowania, przywracającą je na drogę wiodącą
do zbawienia. Analogiczna inspiracja uzasadniała także obecność członków Towarzystwa w strukturach władzy i tendencję do wywierania wpływu na jej reprezentantów. Obydwie domeny aktywności jezuitów były jednak nie celem, a tylko
środkiem do jego realizacji – przynajmniej w założeniu, nawet jeśli szlachetnych
intencji nie zawsze chciała potwierdzać praktyka.
Proponowany przez jezuitów model odnowy życia duchowego, wdrażany za pomocą humanistycznie inspirowanej reformy społecznej, okazał się jednak zbyt nowoczesny na swoje czasy. Wyraźnym tego dowodem była nieustępliwa krytyka jezuickich strategii akomodacyjnych, która pośrednio doprowadziła do kasaty. Zanim
jednak wydarzenie to stało się faktem historycznym, zakonnicy wdrożyli niemal na
całym świecie metody swojej pracy duszpasterskiej, przynoszące w wielu środowiskach godne pozazdroszczenia owoce. Zebrano je m.in. dzięki temu, że podejmowane przez jezuitów formy aktywności ogniskowały się na celu określonym w Fundamencie i były mu podporządkowane. Empiryczne i utylitarne podejście wskazywało
metody i wybierało modele eksploatowane w pracy duszpasterskiej jezuitów. Nowoczesność takiej strategii polegała na dojrzałym dialogu z tradycją, z której przejmowano jakości sprzyjające osiągnięciu celu (np. pieśni o protestanckiej proweniencji),
rezygnowano zaś z tych, które do niego nie prowadziły (np. monastyczny chór oficjum Liturgii Godzin5). Tak otwarta postawa wobec potrzeb współczesności budziła naturalnie wiele krytyki, prowadziła jednak czasami także do definitywnej zmiany
pierwotnych wyobrażeń na temat misji zakonu.
Logika Ignacjańskiego Fundamentu wyznaczała także funkcje, metody i formy
pielęgnowanej kultury muzycznej. Wynikały one z praktyki duszpasterskiej jezuitów i w oczywisty sposób wiązały się z przyświecającym im celem. Aby skierować adresata katechezy w stronę owego celu, należało najpierw zadbać o medialny
charakter jej przekazu: zapewnić formom duszpasterstwa atraktywność i komunikatywność stosowną dla wybranej grupy celowej. Zgromadzonej w ten sposób
społeczności trzeba było następnie nadać cechy wspólnoty, wiążącej odbiorców katechezy w spójny organizm społeczny. Zhierarchizowana w swej genezie formacja
religijna stawała się w ten sposób przekazem kofiguratywnym. Jedną z kluczowych
metod praktyki duszpasterskiej było integrujące grupę przeżycie estetyczne. Obecność muzyki w elementach jezuickiego duszpasterstwa nie służyła więc samej sztuce, lecz była medium formacji życia religijnego, środkiem perswazyjnego przekazu
treści katechetycznych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom swojej epoki, jezuici systemowo uporządkowali metody chrześcijańskiego wtajemniczenia, adresowane zarówno do nieochrzczonych mieszkańców Nowego Świata, jak i do wymagających rekatolizacji
5

WeissJ.
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społeczeństw Starego Kontynentu. Używane przy tej okazji metody odwoływały
się przede wszystkim do duszpasterstwa pozaliturgicznego. Sporo uwagi poświęcono jednak także tradycyjnym środkom oddziaływania, wiązanym z odnowioną
przez sobór liturgią. Wyraziste opowiedzenie się środowiska jezuickiego za obecnością muzyki w kulcie liturgicznym było tylko po części przejawem myślenia
konfesyjnego, akcentującego symptomatyczną dla katolicyzmu wartość tradycji. Jak pokazały wcześniejsze analizy, równie istotna była tu koncepcja Roberta
Bellarmina, zaskakująco zgodnie współbrzmiąca z protestancką teologią muzyki.
Z duszpasterskiej perspektywy kluczowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi
liturgii okazał się ówczesny fenomen aktywizacji świeckich w dziedzinie kościelnej kultury muzycznej.
Przejawiał się on m.in. w działaniach mecenasów Towarzystwa, którzy z różnych
pobudek stymulowali aktywność zakonu na tym właśnie polu6. Dał on o sobie znać
także w rozwijających się po soborze jezuickich sodalicjach. Proponowana członkom wspólnot formacja służyła nie tylko im samym, ale także religijnej aktywizacji
parafii, środowiska mieszczan i miejscowych władz. Ponieważ grupy te wyrażały swą
religijność za pośrednictwem muzyki, ich rola we współkształtowaniu jezuickiej kultury muzycznej nie może być dziś przeceniona. Obok różnorakich form pielęgnowania pobożności wewnątrzwspólnotowej, administrowane przez jezuitów bractwa
wydatnie wspomagały oprawę muzyczną najważniejszych nabożeństw parafii, brały czynny udział w promocji jezuickiego repertuaru pieśniowego i skutecznie stymulowały dostępne formy mecenatu artystycznego. W wystawianych przez siebie
publicznych spektaklach teatralno-muzycznych łączyły w emblematyczny przekaz
wartości władzy religijnej i świeckiej. Stawały się w ten sposób ważnym podmiotem
inkulturacji, definiującym i wprowadzającym w życie nowy ład społeczny środkami
kultury kofiguratywnej.
3.1.1. Muzyka w roku liturgicznym

Sygnalizowane powyżej zjawiska pragniemy opisywać na przykładzie jezuickiej
dokumentacji archiwalnej, pochodzącej z obszaru Śląska i ziemi kłodzkiej. Utrwalona w nich historia ma oczywiście charakter zjawiskowy i należy ją badać w odniesieniu do celów, które przyświecały autorom zakonnych raportów i kronik. Pomimo
że źródła te cechuje naturalna dla nich refleksja pragmatyczna7, mówią one wiele
o rzeczywistym charakterze kultywowanej w tym środowisku tradycji muzycznej.
Egzemplifikują przede wszystkim cechy lokalne, odnoszone jednak stale do jej jakości uniwersalnych. Ale przenikanie się obydwu owych perspektyw także było obiektywną cechą tej kultury; fakt, że postrzegano ją w podobny sposób, miał zaś swoje
głębokie uzasadnienie historyczne. Wynikało to choćby z właściwości samej liturgii
– głównego języka tej kultury – wiążącego w oryginalną całość jakości uniwersalne
6
7

JeżL, s. 599.
TopolskiM, s. 66.
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z lokalnymi8. Podobną dwubiegunowość tradycji zapewniała sama specyfika Towarzystwa Jezusowego, będącego z jednej strony zgromadzeniem o statusie zakonu,
z drugiej zaś – strukturą wyraźnie zdystansowaną od tradycji monastycznej i pokrewną sposobem funkcjonowania strukturom kleru świeckiego9. Dyspozycyjność
i efektywność pracy jezuitów oczywiście także były pochodnymi misji, wskazywanej przez Ignacjański Fundament.
Archiwalia jezuickie potwierdzają wyobrażenia na temat praktyki liturgicznej,
regulowanej przez opisywane wyżej księgi zwyczajów10. Utrwalone w Litterae annuae przekazy współbrzmią także z innymi rodzajami instrukcji, kodyfikującymi
porządek liturgii na interesującym nas obszarze. Obowiązywał on w ten sam sposób
we wszystkich ośrodkach prowincji czeskiej Towarzystwa; niektóre jego elementy
różnicowała jednak odrębna tradycja liturgiczna Czech, Moraw i Śląska11. Usamodzielnieniu się liturgii na terenie diecezji wrocławskiej sprzyjało powołanie do życia prowincji śląskiej zakonu12; późniejsze instrukcje odnotowywały nawet pewne
różnice w kalendarzu liturgicznym poszczególnych ośrodków tej nowej jednostki
administracyjnej13. Na tle danych, wynikających z tego rodzaju źródeł, treść archiwalnych kronik zakonnych jawi się jako cząstkowa i fragmentaryczna. Pomimo jej
skrótowego, uogólniającego bądź egzemplarycznego charakteru, warto jednak po
owe źródła sięgnąć. Ich przekaz wydaje się bowiem mimo wszystko istotny nie tylko
dla wyobrażenia ideacyjnych treści badanej kultury, ale także dla prób rekonstrukcji
historycznego obrazu przeszłości.
Zwyczajem powszechnym w jezuickiej tradycji muzycznej okresu Adwentu był
codzienny śpiew wotywnej mszy maryjnej sub auroram, zwanej roratnią. Była to praktyka przyjęta we wszystkich ośrodkach czeskiej prowincji jezuitów, o czym świadczą
raporty odnoszące się do jej obszaru14, jak również Litterae annuae spisane w poszczególnych jej miastach. Zwyczaj ten istniał więc w Kłodzku już w roku 1624, a jego praktykowanie cieszyło się frequentissimo populo ante lucem ad ecclesiam affluente15. Wprowadzenie go w roku 1646 w Nysie wywołało podobne zainteresowanie wiernych,
HarperF, s. 66; LeaverM, s. VII. Za muzykę liturgiczną przyjmujemy w całym niniejszym podrozdziale repertuar, bazujący na tekstach psalmodii biblijnej, wykonywany w sposób cykliczny i powiązany pod względem treści z danym okresem roku liturgicznego.
9
Przykładem tego są choćby powierzane jezuickiej administracji parafie i główne kościoły farne miast, takich jak Cheb, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Kłodzko czy Świdnica. Por. KroessG,
T. III, s. 378.
10
Por. podrozdział 2.4.2.
11
PropriumS. Do tego druku (datowanego na rok 1710) dołączono kalendarz liturgiczny różny
dla każdego z tych trzech obszarów.
12
PropriumO.
13
DirectoriumO. Do części głównej kalendarza obowiązującego w całej diecezji wrocławskiej dołączono tu wykaz okoliczności specyficznych (wynikających głównie z lokalnie obchodzonych świąt
tytularnych) dla: Brzegu, Głogowa, Jeleniej Góry, Legnicy, Nysy, Żagania, Świdnicy i Cieszyna.
14
Np. ARSI Boh. 192, fol. 109r–112r. Compendiosa descriptio Status Prov. Bohemiae SJ z 1649 roku.
15
SchmidlH, T. III, s. 519.
8
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którzy tłumnie ciągnęli o świcie do jezuickiego kościoła16. Praktykę tę potwierdzają
raporty pochodzące z innych miast Śląska, także mniejszych, np. Jawora17. W stolicy
prowincji do liturgii roratniej stopniowo wprowadzana była też muzyka instrumentalna i repertuar wernakularny18; świadectwa tego procesu odnajdujemy m.in. w kronice
kolegium wrocławskiego, gdzie mszę roratnią simul et vernaculis hymnis inter organa
musicae magna confluentis populi devotione fecimus celebriores19; podobne opisy znajdziemy w dokumentacji pochodzącej z Opawy, Opola, Brzegu i Żagania20.
W uroczysty sposób sprawowano liturgię nocnej Mszy pasterskiej, następującej
bezpośrednio po chorałowo śpiewanym matutinum21. W skład tej wyjątkowej liturgii wchodził repertuar wernakularny: np. w Cieszynie wykonywano w jego trakcie
cantilenas Bohemicas22, zaś w Piekarach w miejsce stałych części oficjum śpiewano
polskojęzyczne kolędy: Dzieciątko się narodziło (loco hymnu), Anioł pasterzom mówił i Już pochwalmy – wykonywane loco psalmowych responsoriów23. Kulminacją
całej liturgii był uroczysty śpiew Te Deum24, wykonywanego w pełnej obsadzie wokalno-instrumentalnej. Ten sam hymn śpiewany był także w oktawę Bożego Narodzenia, na którą przypadała uroczystość Obrzezania Pańskiego, szczególnie chętnie
obchodzona przez jezuitów. Z tej okazji we wszystkich kościołach jezuickiego Śląska rozbrzmiewał Hymnus Ambrosianus, śpiewany zarówno w czasie mszy świętej
w dzień25, jak i podczas jego wigilii, przypadającej akurat sub agonem anni – w ostatni
dzień roku kalendarzowego26.
Inną praktyką był śpiew psalmu Miserere, wykonywanego popołudniami w dni
powszednie Wielkiego Postu. Jakkolwiek wykraczał on poza oficjalny kanon Liturgii Godzin, z uwagi na swoją treść i pełnioną przez siebie funkcję mógł być
zaliczony do repertuaru liturgicznego. Z perspektywy duszpasterskiej praktyka ta
była kwalifikowana jako poenitentiae admonitio27; muzycznemu wykonaniu Psalmu 51 towarzyszyła bowiem zazwyczaj katecheza o treści pasyjnej, adresowana
do gromadzonej na tę okoliczność młodzieży28. Odnotowywany w kronikach praARSI Boh. 96, k. 73.
CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 55r [1653; data w nawiasie wskazuje na czas powstania raportu].
18
Praga [1619]: ARSI Boh. 93, fol. 118.
19
Wrocław [1660]: WAAW V 39, fol. 44r.
20
Odpowiednio: ARSI Boh. 99, k. 729 [1670]; HoffmannO, s. 91; HoffmannB, s. 65; WittwerM,
s. 122.
21
Tak np. w Legnicy [1700]: ARSI Boh. 112, k. 117.
22
PL-Ck DD IV 19a, k. 21v [1707].
23
HoffmannO, s. 262.
24
ARSI Boh. 93, k. 118 [1619].
25
Świdnica [1640]: ARSI Boh. 95, k. 706.
26
Kłodzko [1724]: ARSI Boh. 139, k. 70; Świdnica [1730]: ARSI Boh. 147, k. 282; Opawa
[1732]: ARSI Boh. 149, k. 185; Legnica [1735]: ARSI Boh. 153, k. 144; Opole [1739]: ARSI Boh.
158, k. 244 i Głogów [1740]: ARSI Boh. 160, k. 142.
27
SchmidlH, T. III, s. 59.
28
SchmidlH, T. IV/1, s. 311.
16
17
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skiego kolegium zwyczaj szybko rozprzestrzeniał się po całej prowincji i w połowie XVII wieku był już powszechnie obowiązującą normą29. W roku 1634 psalm
ten śpiewali kłodzcy jezuici30, biciem w dzwony zwołujący wiernych do współuczestnictwa; trzy lata później śpiewowi psalmu towarzyszyła już krótka exhortatio31. W następnym roku rozpoczęto śpiew Miserere w Świdnicy32; w przypadające
w tym okresie wigilie niedziel i świąt wykonywano natomiast completorium. Jak
zauważył jeden z kronikarzy, obydwie praktyki przynosiły natychmiastowy owoc
w postaci długich kolejek do konfesjonałów33.
W roku 1639 rozpoczęto tę praktykę w udostępnianym jezuitom wrocławskim
kościele św. Macieja, którzy głosili w nim kazania pasyjne, poruszające tłumnie zgromadzone audytorium34. Dotyczyły one zazwyczaj tematyki pokutnej, wywodzonej
ze Starego i Nowego Testamentu35. W zachowanych licznie opisach tej praktyki
zwraca się często uwagę na stosowny liturgicznie charakter muzycznego opracowania psalmu, który swoją smutną36 i umiejętnie prowadzoną37 melodią współbrzmiał
z wykładaną później treścią38. Muzyczne wykonanie Miserere miało więc przygotować słuchaczy do odbioru treści katechetycznej. Instrumentalne wykorzystanie wykonania muzycznego w procesie katechetycznym sprawiło, że kazania duszpasterzy
jezuickich przynosiły jeszcze obfitsze owoce, a słuchaczy pobudzały do większej
pobożności39. Dostrzeżenie tej prawidłowości zapoczątkowało także inne formy dewocji wielkopostnej: meditationes quadragesimales i organizowane w Niedzielę Palmową spektakle teatralne.
Stałym elementem liturgii Wielkiego Tygodnia był śpiew Ciemnych Jutrzni40. W Niedzielę Palmową i Wielki Piątek śpiewano natomiast Pasję (często
w formie synopsy czterech Ewangelii), której chorałowe wykonanie interpolowano muzyką instrumentalną i różnymi modlitwami, np. ku czci św. Brygidy41.
Obecność elementów obcych w liturgii nie tłumaczy się tu co prawda zasadą
tropowania, lecz jedynie doraźną potrzebą zaangażowania w liturgię wiernych.
Podobną genezę miała praktyka wykonywania pieśni wernakularnych podczas
wielkopiątkowej adoratio crucis. Wiemy, że w Piekarach Śląskich śpiewano
ARSI Boh. 192, fol. 109r.
ARSI Boh. 95, k. 66.
31
CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 121 [1637].
32
ARSI Boh. 95, k. 520 [1638].
33
WAAW V 46, fol. 21 [1638].
34
WAAW V 39, fol. 15v [1639]; SchmidlH, T. IV, s. 561.
35
Np. o cierpieniu Hioba: ARSI Boh. 96, k. 342 [1647] albo o synu marnotrawnym: ARSI
Boh. 96, k. 48 [1649].
36
ARSI Boh. 96, k. 48 [1649].
37
SchmidlH, T. III, s. 59.
38
Wrocław [1665]: WAAW V 39, fol. 46r.
39
Wrocław [1661]: ARSI Boh. 98, k. 194.
40
Wrocław [1644]: ARSI Boh. 96, k. 215.
41
Brzeg [1683]: HoffmannB, s. 23.
29
30
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w XVIII wieku polskie pieśni pasyjne (Krzyżu święty nade wszystko; O duszo
wszelka nabożna; Jezu Chryste, Panie miły)42; w pozostałych ośrodkach jezuickiego Śląska dominował oczywiście repertuar niemiecki i ewentualnie czeski.
Pieśni wernakularne wykorzystywane były m.in. w trakcie procesji, odbywanej
np. podczas liturgii wielkanocnej43.
Jezuiccy kronikarze zwracali uwagę na praktykę wokalno-instrumentalnego
towarzyszenia mszom świętym podczas najbardziej uroczystych świąt roku. Określana ona była najczęściej jako sacrum cantatum albo solenne cantatum i towarzyszyła uroczystości patronalnej miejscowego kościoła44 czy świętu Jana Nepomucena – patrona jezuitów45. Liturgicznym pendant do mszy świętej były nieszpory,
wykonywane również musice, np. z okazji oktawy Bożego Ciała46, bądź śpiewana
w inne dni oktawy tej uroczystości Litania do Imienia Jezus, zakończona pieśnią
w języku czeskim lub niemieckim47, hymnem Pange lingua i specjalnym błogosławieństwem. Muzyczny apparatus nie pozostał bez echa ze strony środowiska
dysydentów, których poruszyła przede wszystkim pompa uroczystości, podkreślająca kult Christi sub una specie latentis48. Muzyczną oprawę zapewniano także
uroczystościom ku czci Najświętszego Serca Jezusa – kultu szczególnie chętnie
propagowanego przez jezuitów49 – i Trójcy Świętej, wieńczący cykl świąt całego
okresu wielkanocnego50.
Urządzane w jezuickich kościołach sacra solennia cantata były doskonałą okolicznością do publicznej manifestacji postawy sentire cum Ecclesia, propagandowo
kluczowej dla podkreślenia obecności Towarzystwa Jezusowego zarówno w środowiskach świeckich mieszkańców miast, jak i działających na tej samej niwie innych
zakonnów i kleru diecezjalnego. Stąd także w opisach odbywanych z muzyką uroczystości liturgicznych wymieniani byli zapraszani do celebracji liturgicznych goście.
Najczęściej pojawiali się oni przy okazji świąt jezuickich świętych, które stwarzały
dogodną okazję do zaakcentowania duchowego potencjału spadkobierców Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego. Na uroczyste liturgie, odbywane w dni obydwu
tych świętych (później także i innych beatyfikowanych czy kanonizowanych jezuitów), zapraszani byli hierarchowie lokalnej administracji diecezjalnej (dziekani,
kanonicy i proboszczowie)51 i zakonnej (opaci i przeorzy)52. Niekiedy angażowano
HoffmannO, s. 262.
Otyń [1654] CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 30r. Temat procesji omówiony zostanie w podrozdziale 3.2.4.
44
Np. święto Znalezienia Krzyża Świętego w Cieszynie [1714]: ARSI Boh. 127, k. 159.
45
Cieszyn [1708]: PL-Ck DD IV 19a, fol. 33r.
46
ARSI Boh. 192, fol. 110r.
47
Odpowiednio: Cieszyn [1707]: PL-Ck DD IV 19a, k. 6r; [1708]: PL-Ck DD IV 19a, k. 35r.
48
Ołomuniec [1622]: SchmidlH, T. III, s. 365.
49
Cieszyn [1711]: PL-Ck DD IV 19a, fol. 88r.
50
Opole [1739]: ARSI Boh. 158, k. 242.
51
Np. Opawa [1692]: CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 258v.
52
Np. Wrocław [1709]: ARSI Boh. 121, k. 226.
42
43
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też obecnych hierarchów zagranicznych, np. nuncjusza Giulia Piazza czy kanonika
Stanisława Szembeka, słuchających sacrificium missae sub musicorum concentu53.
To m.in. ze względu na owych gości, uroczystej liturgii odprawianej solenni ritu
inter tubas et tympana54 towarzyszył varij generis instrumentorum, vocumque concentus55. Poza oczywistym przy tych okazjach repertuarem mszalnym, śpiewano także
pieśni i litanie ku czci świętych, komponowane specjalnie na tę właśnie okazję i wykonywane przez muzyków konwiktu56. Niektóre z tych uroczystości starano się także wykorzystać duszpastersko, wprowadzając nowe zwyczaje muzyczno-liturgiczne.
Przy wspomnianej ostatnio okazji zobligowano np. opawskich konwiktorów do wykonywania w sobotnie wieczory poza zwyczajową Litanią Loretańską także hymnu
Te lucis ante terminum. Mszom wotywnym ku czci świętych Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego towarzyszyło nadto wykonanie hymnu Te Deum57. W jezuickich
kronikach nie znajdujemy, niestety, niemal żadnych wzmianek na temat repertuaru,
odnotowywano zwykle jedynie wrażenie, jakie wywołało jego wykonanie (effectum),
konstatowano też zgodność charakteru muzyki z nastrojem danego święta58.
Obecność dostojników kościelnych na liturgiach odbywających się w jezuickich kościołach miała jeszcze inne konsekwencje. Jedną z nich była naturalna przy
tego typu okazjach wymiana kulturalna pomiędzy muzycznym personelem jezuickich konwiktów a muzykami kapel zakonnych czy biskupich. Wspominaliśmy już
o współpracy kłodzkich konwiktorów z kapelą miejscowej fary59; podobna sytuacja zaistniała także w Świdnicy, gdzie jezuici administrowali głównym kościołem
parafialnym miasta, w którym pracowali zatrudnieni przez Radę Miejską muzycy
kościelni: organista, kantor i śpiewacy60. Wychowankowie tamtejszego konwiktu
musieli z nimi współpracować przy okazji najbardziej uroczystych świąt61. Podobnie było i w Nysie, gdzie bywała prywatna kapela biskupa Karola Ferdynanda Wazy,
łącząca swe siły z muzykami miejscowego konwiktu na okoliczność uroczystości
obchodzonych z udziałem hierarchy62. Przy okazji kanonizacji Franciszka Borgiasza nyscy konwiktorzy występowali z kolei u boku kapelistów kolegiaty św. Jakuba63;
podczas obchodów ku czci tego samego świętego w kościele Wniebowzięcia NMP
Obydwaj dostojnicy pojawili się na święcie Ignacego Loyoli w Opawie [1707]: ARSI Boh. 118,
k. 701.
54
Świdnica [1655]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 154r.
55
Żagań [1661]: ARSI Boh. 98, k. 159.
56
Opawa [1670]: ARSI Boh. 99, k. 732: Ad cultum D. Patriarchae nostri pertinet, quod Litaniae
eiusdem Sancti in modulos musicos sint redacta, atque per octavam a Seminarij iuventute non solum in
templo, verum et domi suae sub vesperem decantata.
57
Opawa [1681]: ARSI Boh. 103 I, k. 444.
58
Nysa [1707]: ARSI Boh. 118, k. 681.
59
Por. 2.4.2.
60
Świdnica [1687]: WAAW V 45, fol. 146r.
61
Np. poświęcenie kamienia węgielnego pod kolegium w Świdnicy [1664]: WAAW V 45, fol. 48r.
62
Nysa [1650]: SchmidlH, T. IV/2, s. 611.
63
Nysa [1671]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/8, fol. 92r.
53
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do mszy grali non vulgari concentu muzycy biskupa Franza Ludwiga von Pfalz-Neuburg, od niedawna arcybiskupa Trewiru64.
Okoliczności tego rodzaju przyspieszały wymianę repertuaru, który w drugiej kwadrze XVIII wieku był już w obiegu pomiędzy środowiskami muzycznymi
ośrodków diecezjalnych i różnych centrów zakonnych. W muzykaliach proweniencji śląskiej odnajdujemy liczne ślady związków pomiędzy czynnymi w tym czasie
klasztorami65. Kontakty te są udokumentowane m.in. przez źródła pochodzące
z wrocławskiej katedry66, która pozostawała w bliskich stosunkach muzycznych
z miejscowym kolegium jezuickim. Ich potwierdzenie odnajdujemy także we wrocławskich Litterae annuae, które w 1736 roku odnotowały obecność katedralnego organisty, biorącego udział w wykonaniu Sacrum Solemne Italicaeque ac virtuosissimae
compositionis pro S. Patris honore67. Kilkanaście lat później przy analogicznej okazji
liturgię ku czci św. Alojzego Gonzagi prowadził magister capellae wrocławskiej katedry68 – był nim od paru lat Johann Georg Clement. Sama wymiana repertuaru
muzycznego też została dostrzeżona przez jezuickiego kronikarza, który opisując
śpiewane we Wrocławiu Ave Maria, zauważył, że melodia tego opracowania pochodzi ze znanego sanktuarium w czeskim Bohosudovie69.
W jezuickich uroczystościach liturgicznych brali też udział hierarchowie świeccy, co
było pretekstem do nadania bogatej oprawy muzycznej tym nabożeństwom. Zazwyczaj
dbano o to, aby lokalni nobile byli zadowoleni z artystycznego poziomu towarzyszących
tym obchodom wykonań muzycznych. Pojawiający się w jezuickich kościołach książęta mieli też okazję zademonstrować swą życzliwość dla konfesji katolickiej (w szczególności zaś dla samych jezuitów), zadeklarować swoje poparcie polityczne dla obozu
cesarskiego, a przy okazji skorzystać z medialnych przywilejów współfinansującego całe
przedsięwzięcie mecenasa. I tak w uroczystościach świętej Barbary w Świdnicy brał
udział Otto von Nostitz – sponsor odbudowy miejscowej fary po zniszczeniach wojny
trzydziestoletniej; wraz ze swoją rodziną przystąpił tam do spowiedzi i komunii70. Przy
okazji cieszyńskich obchodów ku czci Ignacego Loyoli, imiennik świętego, pułkownik
Ignaz von Hasslinger opłacił występujących wtedy muzyków71. Obecność cesarskiego
komendanta podczas mszy świętej z okazji święta Jana Nepomucena w Brzegu określono jako egregia Catholicorum ac Hetericorum aedificatio72.
To właśnie dzięki miejscowym nobilom mogły działać w jezuickich kościołach
stałe fundacje muzyczne, finansujące regularne wykonania liturgiczne. Fundacje te
Nysa [1717]: ARSI Boh. 131, k. 143–144.
Por. BurchardC; MrygońD; JeżP.
66
WalterE; WalterD.
67
Wrocław [1736]: ARSI Boh. 154, k. 300.
68
Wrocław [1758]: ARSI Boh. 203, fol. 130r.
69
Wrocław [1736]: ARSI Boh. 154, k. 301: devotioni amplius inflammandae conducta est melodica
eaque per quam gratiosa Salutatio Angelica Mariaescheinae usitata.
70
Świdnica [1653]: WAAW V 46, fol. 64r.
71
Cieszyn [1710]: ARSI Boh. 122, k. 140.
72
Brzeg [1726]: ARSI Boh. 141, k. 274.
64
65
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wzbogacały życie muzyczne danego ośrodka, dodając do zwyczajowo śpiewanych
w nim oficjum mszy świętych i niektórych godzin kanonicznych wykonywane z ich
inicjatywy kompozycje. Dotyczyło to m.in. cyklicznie śpiewanych mszy rekwialnych, odprawianych zazwyczaj w intencji fundatora i jego rodziny. Praktyka taka
istniała np. w Kłodzku, gdzie w 1630 roku ustanowił ją cesarski komendant Kłodzka (i późniejszy starosta hrabstwa), Johann Arbogast von Annenberg. Po śmierci
swej drugiej żony, Marianny von Mettich, zastawił on kwotę 1000 talarów, od której
procenty służyły sfinansowaniu czterokrotnego w ciągu roku wykonania przed ołtarzem św. Franciszka Ksawerego rekwiem w intencji zmarłej małżonki73. Kapitał ten
przynosił procenty w wysokości 60 florenów rocznie, z czego 12 florenów otrzymywali muzycy kapeli kościelnej, z pozostałej kwoty regulowano wynagrodzenia kleru,
dzwonnika, opłaty za świece i zwyczajowy apparatus, opatrujący godną hrabiowskiej rodziny pompam funebrem.
Innego rodzaju fundacja muzyki liturgicznej działała we Wrocławiu, gdzie hrabina Herula Maximiliana von Oppersdorff pro subsidio Musicae templi nostri ofiarowała sumę 50 florenów reńskich na dofinansowanie mszy roratnich w okresie
Adwentu, sub qua cantatur a plebe74. Z kolei w Głogowie księżna Maria Anna von
Liechtenstein przekazała jezuitom kwotę, pokrywającą coroczne wykonanie missam
solenniorem cum duplicibus solemnioribus vesperis z okazji święta czczonego przez siebie szczególnie świętego Judy Tadeusza75. Natomiast z polecenia Marii Elisabethy
von Gaschin w opolskim kościele Jezuitów, przed obrazem Matki Boskiej Piekarskiej, codziennie przed pierwszą mszą śpiewano z towarzyszeniem organów Litanię
Loretańską76. Jednak większość prywatnych fundacji finansujących wykonania muzyczne w jezuickich kościołach dotyczyła repertuaru pozaliturgicznego; ich funkcjonowanie zostanie omówione w stosownym (3.2.3) podrozdziale pracy.
3.1.2. Muzyczna oprawa uroczystości okolicznościowych

Muzyka liturgiczna towarzyszyła także uroczystościom okolicznościowym,
związanym zarówno z obrzędowością religijną, jak i polityczną. Odnotowywano je
znacznie częściej niż regularnie powtarzające się zwyczaje doroczne, właśnie z uwagi na ich wyjątkowe walory. Charakter ich treści warunkował „medialny” sposób
przedstawienia, co tłumaczy nie tylko stanowczo większe zainteresowanie tego typu
fenomenami, ale wyraża także ich obiektywne znaczenie w badanej tu kulturze muzycznej. A rozwijała się ona w sposób niemal niekontrolowany: przede wszystkim
przy najrozmaitszego rodzaju uroczystościach kościelnych, takich jak rekoncyliacje
kościołów, poświęcenie kamieni węgielnych, konsekracje nowo zbudowanych świątyń, kolegiów i konwiktów, ingresy biskupów i rektorów oraz wizytacje kanoniczne.
Kłodzko [1630]: SchmidlH, T. III, s. 1035. KATJ 2761, k. 2.
Wrocław [1681]: ARSI Boh. 103 I, k. 511, 515.
75
Głogów [1734]: ARSI Boh. 152, k. 105.
76
Opole [1740]: ARSI Boh. 160, k. 237.
73
74
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Uwagę kronikarzy przyciągały również uroczystości świeckie: imieniny i urodziny
władców i dostojników, ich wizyty, elekcje, intronizacje, koronacje i homagia, składane w poszczególnych ośrodkach, nadto także znaczące wydarzenia polityczne,
sukcesy wojenne, wreszcie pogrzeby i honory oddawane pośmiertnie dobroczyńcom zakonu.
Na terenach rekatolizowanych przez jezuitów szczególnie celebrowano rekoncyliacje świątyń odbieranych protestantom bądź rekonsekrowanych po dłuższym
okresie ich nieużywania. Do aktów tych dochodziło w zdecydowanej większości kościołów Śląska, w których instalowani byli jezuici. Tak było np. w Cieszynie, gdzie
podczas pierwszej rekatolizacji miasta w odnowionym kościele podominikańskim
jezuici brali udział w wykonaniu uroczystego sacrum cantatum, w którym uczestniczył książę Adam Wacław Hohenzollern i jedna z jego córek. Sytuacja konfesyjna
w tym mieście szybko jednak uległa diametralnej zmianie; podobnie jak w Kłodzku, gdzie oddana jezuitom do użytku w 1595 roku fara, wymagała w roku 1624 ponownej rekoncyliacji. Odbyła się ona przy udziale Rudolfa von Liechtenstein, który uczestniczył w celebrowanej przez dziekana Hieronima Kecka mszy wotywnej
de S. Spiritu festive cantata77. Zwieńczeniem procesu rekatolizacyjnego w Kłodzku
było oficjalne zatwierdzenie kultu rzymskiego w tym mieście, którego dokonał komendant miasta Johann Arbogast von Annenberg78.
Uroczysta rekoncyliacja przekazywanego jezuitom kościoła w Głogowie odbyła
się z udziałem Johanna Balthasara Liescha von Hornau i Petera Gebauera79. Rozpoczęła ją procesja po ulicach miasta z Litanią do Wszystkich Świętych, śpiewaną
z campanarum sono, tubarum clangore, pie concinentium (lacrymis ex gaudio fluentibus) choro. Triumfalny nastrój głogowskich katolików (podkreślany obecnością
regimentu cesarskiego) udzielił się uczestnikom uroczystej mszy świętej, maximo
musices aparatu solemnes Deo laudes decantatae, po której ponownie śpiewano wspomnianą litanię. Podobne, choć na mniejszą skalę urządzane uroczystości towarzyszyły rekoncyliacji kościoła św. św. Piotra i Pawła w Żaganiu tubis, ac tympanis musice
interstrepentibus (przewodził jej przeor miejscowego klasztoru Augustianów80) czy
kaplicy św. Wawrzyńca w Świdnicy, z której to okazji dwukrotnie wykonano uroczyste nieszpory81. W analogiczny sposób uświetniono restytucję kaplicy zamkowej
Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu82 i przejętej w 1678 roku przez jezuitów
parafii w Piekarach Śląskich, którego to aktu nie omieszkano ozdobić śpiewem solenniter ac publice Te Deum.
Jeszcze bardziej uroczyście obchodzono akty poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowych kolegiów i kościołów. Specjalne uroczystości towarzyszyły
Kłodzko [1624]: ARSI Boh. 93, k. 177.
Kłodzko [1628]: SchmidlH, T. III, s. 864.
79
Głogów [1628]: SchmidlH, T. III, s. 848; HoffmannG, s. 17.
80
Żagań [1663]: ARSI Boh. 98, k. 665.
81
Świdnica [1669]: WAAW V 45, fol. 61r.
82
Otyń [1676]: ARSI Boh. 101, k. 291.
77
78
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rozpoczęciu budowy kolegium w Kłodzku: zaproszonych gości (m.in. samego generała zakonu Goswina Nickela) bawiły comicis juventus acclamationibus, tum caeremoniis ad Musicos concentio tubarumque ac Tympanorum applausus, a wieczorem – także
opatrzony muzyką – pokaz sztucznych ogni83. Muzykom upiększającym tę uroczystość wypłacono honorarium w wysokości sześciu florenów, zaś uczniowie konwiktu – aktorzy i muzycy okolicznościowego spektaklu dramatycznego – uhonorowani zostali nagrodami fundowanymi przez opata z Broumova84. Wychowankowie
jezuitów wykorzystywani byli także do muzycznej oprawy uroczystego przejęcia
przez zakon wrocławskiego zamku85. W przypadające na ten czas imieniny cesarza
Leopolda I śpiewali oni Litanię Loretańską. Po uroczystej missa cantata uczniowie
konwiktu wykonali Hymnus Ambrosianus, qui ubi voce alta insonuisset, a phonascis fuit
exceptus, alternabant tubarum clangore geminatoque aeneorum bombo tympanorum, insignes pulsandi, inflandique artifice86.
Śpiew i muzyka towarzyszyły uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod
kolegium w Świdnicy; poza śpiewaną liturgią kronikarz odnotował tubarum tympanorumque applausus, który spełnił swą propagandową funkcję, wzbudzając zachwyt
katolickiej, a zazdrość protestanckiej ludności miasta87. Wywoływać ją musiały i inne
spektakularne sukcesy Towarzystwa Jezusowego, np. zdobycie przez nie praw do ruin
zamku w Opolu, co zostało uświetnione przez sacra cantata. Uroczytościom liturgicznym towarzyszyła musica etiam ad organum inchoata, collegiorum ex more, accinentibus
studiosis qui artem callent alijsque suavi ac strepitu instrumentorum genere instructis88. Ze
względu na to, że konwiktu w tym mieście jezuici jeszcze nie mieli, oprawę muzyczną
tego wydarzenia tworzyli trębacze i kotliści miejscy oraz instrumentaliści sprowadzeni
z pobliskiej Nysy i Wrocławia89. Profesjonalnych muzyków najmowano do uroczystości poświęcenia kościoła św. Jerzego w Opawie; pomimo że od kilkudziesięciu lat działał tam konwikt św. Ignacego, wykonania muzyczne upiększył zespół profesjonalnych
muzyków: ab selectis Phonascorum concertus, inter tubarum tympanorumque concrepantium strepitus, Deo ter optimo maximo, solemnia Missarum concinentium90.
Muzyka podkreślała też uroczystości poświęcenia nowo wybudowanych jezuickich kościołów i kolegiów. W przeciwieństwie do wspomnianych wyżej świąt, obchodzonych w plenerze (i wymagających udziału głośnych instrumentów dętych
oraz kotłów), te odbywały się zazwyczaj w ukończonych już gmachach kościołów
czy aulach kolegiów. Warunki te mogły sugerować organizatorom owych przedsięwzięć taki dobór repertuaru wykonywanego po raz pierwszy w danej przestrzeni,
by jej akustyka od początku wywarła jak najlepsze wrażenie. Nie dysponujemy co
Kłodzko [11 kwietnia 1655]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 177.
CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 180; KruttgeB, s. 17.
85
Wrocław [1659]: WAAW V 39, fol. 41v.
86
Wrocław [1659]: ARSI Boh. 97 II, k. 425.
87
Świdnica [24 czerwca 1664]: WAAW V 45, fol. 48r; WittwerM, s. 126.
88
Opole [1669]: ARSI Boh. 99, k. 393.
89
Opole [1670]: ARSI Boh. 99, k. 711.
90
Opawa [3 grudnia 1680]: ARSI Boh. 103 I, k. 443.
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prawda źródłowym potwierdzeniem tej hipotezy, jest ona jednak dość prawdopodobna w środowisku tak wyraźnie nastawionym na wywołanie możliwie najlepszego efektu. Fakt, że komentując niektóre wykonania muzyczne, kronikarze zwracali
uwagę na charakter muzyki, jej rodzaj, gatunek lub nawet autora, sugeruje, że taki
punkt widzenia mógł tu być uwzględniany. Uroczystości te były oczywiście łączone z publicznymi procesjami, kierującymi wiernych do nowego kościoła, którym
zwyczajowo towarzyszył tubarum et tympanorum strepitus. W samej świątyni wykonywano zwykły repertuar liturgiczny: mszę z uroczystą oprawą muzyczną, Te Deum
i wieńczące całe święto nieszpory91.
Tak właśnie wyglądała inauguracja wrocławskiej Akademii Leopoldyńskiej,
poprzedzona kilkukrotnymi fanfarami trąbek, zapowiadających mieszczanom zaplanowane uroczystości. Obejmowały one mszę wotywną o św. Leopoldzie, odczytanie dekretu lokacyjnego, hymn Te Deum i panegiryk ku czci patronki studentów – św. Katarzyny92. Muzyka o podobnie mieszanym charakterze towarzyszyła
obchodom poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach kolegium we Wrocławiu.
Po mszy pontyfikalnej, śpiewanej w kościele Najświętszego Imienia Jezus, następowały uroczystości odbywane na zewnątrz, gdzie konieczna już była militaris musica93; w specjalnie zbudowanym na tę okoliczność theatrum chór z towarzyszeniem
kotłów wykonał kilka adekwatnych pod względem treści psalmów (poczynając od
Fundamenta ejus in montibus sanctis). Na koniec uczestnicy święta wrócili do kościoła, gdzie po uroczystym błogosławieństwie wykonano hymn Te Deum. Muzyczne
opracowanie Psalmu 87 towarzyszyło poświęceniu kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Brzegu94 i kolegium w Opawie95; na jego wersetach opierały się także
czasem wygłaszane wówczas kazania.
Uroczystą liturgię z udziałem muzyki odprawiano też przy okazji ingresów biskupich, np. Karola Habsburga96 i Karola Ferdynanda Wazy. Autor kroniki wpominał, że
w ingresie tego drugiego hierarchy brali udział jego muzycy: nie wiadomo jednak, czy
byli oni członkami prywatnej kapeli biskupa, czy też po prostu muzykami zaangażowanymi ad hoc na tę tylko okoliczność97. Potwierdzać się to zdaje inny przekaz z tego
Wrocław [30 lipca 1698].
Wrocław [29 października 1702]: ARSI Boh. 114, k. 347.
93
Wrocław [6 grudnia 1728]: ARSI Boh. 144, k. 268–269.
94
Brzeg [14 września 1735]: ARSI Boh. 153, k. 307–309.
95
Opawa [6 maja 1737]: ARSI Boh. 156, k. 222–224.
96
Nysa [21 grudnia 1608]: SchmidlH, T. II, s. 310.
97
Nysa [jesień 1637]: SchmidlH, T. IV, s. 374: solemni cum pompa fuisset ingressus, nihil antiquius
habuit, quam ut apud Nos plurima in Deum pietatis plurima in Ordinem nostrum benevolentiae ac humanitatis argumenta. Pietatis quidem, quando singulis Dominicis, festisque diebus, Divinum Sacrificium in
eodem templo, non tantum Symphoniacorum suorum concentu cohonestavit, sed multo maxime Sua praesentia illustravit; quin quousque sese tantae Dignitatis Princeps demisit, ut pueros puellasque, pro pubblica Catechesi quaestiunculis decertantes audire & animare non detractarit. Przybyszewska-JarmińskaW
(s. 66) podaje, że zespół biskupa Karola Ferdynanda Wazy rozpoczął swą działalność dopiero około
roku 1642.
91
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samego roku, gdy przy okazji Bożego Narodzenia wykonano pereleganti Symphoniacorum suorum concentum celebratum Verbi Incarnati Sacrificium98. Muzyka towarzyszyła
też ingresom przełożonych jezuickich kolegiów, np. Johannesa Rotariusa, obejmującego solito apparatu & symphonia celebris educitur pompa posadę rektora w Kłodzku99,
czy przeniesionego później z tego stanowiska do Świdnicy Bernarda Watzko, który
objął tam funkcję superiora. Tej ostatniej uroczystości towarzyszyło sacrum solenne
i Te Deum wykonane musicis laeto concentu100. Później muzyczne tło zyskiwały także
i mniej spektakularne wydarzenia, np. wstąpienie do zakonu jednego z mieszkańców
miasta. Świadectwem repertuaru towarzyszącego tego typu świętom jest Carmen ad
ingressum Georgii Polzer in S.J. compositum101, opatrzone nutami i zapisane na dwóch
kartach, dzielących całą 28-zwrotkową kompozycję na dwa chóry alternatim:
1. Georgielle mi Agnelle digna coelo victima
visne scire et audire Jesuita intima.
2. Seu tentantis seu hortantis orbis ministeria,
de profundis dic rotundis Labris hac Myseria.
3. Si cantatur et hortatur tuum sequar cannonem,
si latratur et tentatur pellam caecum daemonem.
4. Scio mundi ah immundi triste gramen nauseas,
sed ignoras quas in oras mi Agnelle properas. [...]

Okazjami wymagającymi towarzyszenia muzycznego były odbywane przez
biskupów wizytacje kanoniczne. Wykonywano przy ich okazji uroczyste msze
śpiewane, jak np. podczas wizytacji biskupa Sebastiana von Rostock w Albrechticach, gdzie Missa cantata peregit solennia102. Wizytację kardynała Ernsta Adalberta von Harrachaw podlegającym archidiecezji praskiej Kłodzku rozpoczęło bicie
w dzwony miasta, a po mowach powitalnych odprawiono mszę wraz z Te Deum103.
Hymn ten śpiewano jeszcze dwa dni później, z okazji udzielanego przez arcybiskupa
bierzmowania; oprawę muzyczną tej uroczystości zapewniali konwiktorzy, którzy sonoros elegantius musicae modulos instruxerunt104, wspomagali zaś ich muzycy lokalnego
regimentu, grający na instrumentach dętych. Muzycy konwiktu umilali Harrachowi
kolejne dni pobytu w hrabstwie, grając np. w czasie jednego z bankietów wydanych
przez jezuitów na cześć hierarchy w ich majątku w Ścinawce105. Arcybiskup bawił
w Kłodzku jeszcze przez miesiąc, w czasie którego poświęcił nowo wybudowaną
Nysa [1637]: ARSI Boh. 95, k. 425.
Kłodzko [1607]: SchmidlH, T. II, s. 464.
100
Świdnica [15 października 1635]: WAAW V 46, k. 16.
101
PL-Ck DD IX 22/6: Candidati Victoria [s.d.].
102
Albrechtice [1662]: ARSI Boh. 98, k. 307–308.
103
Kłodzko [29 maja 1663]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 193.
104
Kłodzko [31 maja 1663]: ARSI Boh. 98, k. 591.
105
Pretekstem tej uroczystości było ogłoszenie zaręczyn cesarza Leopolda I z Małgorzatą Teresą
Habsburg.
98
99
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część kolegium (intonując ponownie Te Deum), a także przewodził uroczystej procesji poświęconej św. Prymitywowi; w jej trakcie brał udział duplex tubarum chorus,
a poza Te Deum śpiewano de Sancto Primitivo vernaculus hymnus106.
Uroczysta liturgia ze śpiewem hymnu ambrozjańskiego miała miejsce także podczas publicznych aktów konwersji niektórych ważniejszych osobistości, jak przyjmującego katolicyzm 12 czerwca 1653 roku Johannesa Schefflera. Jezuiccy kronikarze odnotowali, że taka muzyczna reprezentacja miała miejsce we Wrocławiu
w roku 1662107 i kilkanaście lat później w Głogowie, gdzie do katolicyzmu oficjalnie
przyznało się kilku znaczniejszych mieszczan108. W jednym i drugim wypadku akty
te odbywano przy okazji śpiewanej missa solemnis, której centralnym punktem była
oczywiście recytacja Credo, wzbudzająca wśród zgromadzonych silne emocje. Wywoływały je także inne konfrontacje odmiennych konfesji, jakimi były uroczyście
obchodzone we Wrocławiu polemiki konfesyjne. W czasie ich trwania śpiewano
hymnum ambrosianum inter festiva tubarum et tympanorum tributa, który w tej dyskusji dwóch adwersarzy pełnił propagandową funkcję „arbitra elegantiarum”109.
Równie różnorodna jest lista uroczystości świeckich, które środowiska jezuickie
uznawały za godne specjalnej muzycznej oprawy. Ich liczba jest świadectwem kulturalnych i politycznych zależności, wiążących Towarzystwo z ośrodkami władzy. Związki
te – szczególnie silne na terenach rekatolizowanych – w znacznym stopniu warunkowały samą obecność i możliwość prowadzenia jezuickich misji. Uzależniony od nich był
często byt ekonomiczny i perspektywy rozwojowe misji: budowa i utrzymanie nowych
kościołów, kolegiów i konwiktów. Sojusz zakonu z obozem cesarskim miał także swój
ideologiczny wymiar, wyrażany za pomocą kultury, także muzycznej. Artystyczna reprezentacja władzy kościelno-państwowej korzystała więc z symbiozy obydwu struktur
społecznego nadzoru, przemawiając w ich wspólnym interesie. Pielęgnowana przez jezuitów afirmacja władzy politycznej zakorzeniona była zresztą także w humanistycznej filozofii politycznej, akcentującej nie tylko dezyderat działania na rzecz lokalnej wspólnoty
społecznej, ale także podporządkowania się jej doczesnym władcom. To właśnie dlatego
jezuickie instytucje muzyczne Śląska tak dbały o swoich ziemskich przełożonych, pamiętając o nich we wszystkich kluczowych fazach ich życia.
Szacunek i publicznie okazywana sympatia wyrażały się choćby w honorowaniu
dnia imienin najbardziej wpływowych dostojników. Byli wśród nich włodarze diecezji, np. biskup Karol Ferdynand Waza, któremu z okazji imienin nyscy jezuici zadedykowali specjalny panegiryk, wygłaszany ad modos musicos110. Specjalną liturgią
honorowano imieniny cesarza Leopolda I; najpierw jako władcy i dobrodzeja Towarzystwa Jezusowego111, później zaś – fundatora Akademii wrocławskiej, noszącej
Kłodzko [23 i 29 czerwca 1665]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 202.
ARSI Boh. 98, k. 433–434.
108
Głogów [1676]: ARSI Boh. 101, k. 104.
109
Wrocław [1670]: WAAW V 39, fol. 49r; ARSI Boh. 99, k. 811–812.
110
Nysa [4 listopada 1649]: ARSI Boh. 96, k. 463.
111
Wrocław [1675]: ARSI Boh. 102, k. 682.
106

107
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jego imię112. Najhuczniej jednak obchodzono urodziny cesarskich następców tronu,
np. pierworodnego syna Leopolda I, Ferdynanda Wacława, czy urodzonego później
Leopolda Józefa113; podczas pierwszej z tych okazji wykonano w Kłodzku uroczystą
mszę wotywną de S. Trinitate oraz Te Deum114. Pierwszy syn Karola VI Habsburga
uhonorowany został w Kłodzku wielką fetą, którą dodatkowo uświetniła obecność
Marii Klementyny Sobieskiej. Po uroczystej liturgii śpiewano zaś (może nieprzypadkowo nawiązując do imienia polskiej „królewnisi”) antyfonę Ave Maria, a następnie hymn do Ducha Świętego actumque semper assonante selectiore Symphonia115.
Pielęgnowaniu kultury muzycznej w jezuickich kościołach i kolegiach sprzyjały
wizyty różnych dostojników i hierarchów. Przejeżdżający przez Kłodzko arcyksiążęta styryjscy: Ferdynand II i Maximilian Ernest, którzy odwozili swą siostrę Konstancję do Krakowa na jej zaślubiny z Zygmuntem III Wazą, podejmowani byli przez
jezuitów spektaklem dramatycznym; kronikarz odnotował, że przy tej okazji res Divinae in templo nostro audiendae116. Znając muzyczne gusta arcyksiężniczki, należy
się domyślać, że jej pobytowi w Kłodzku towarzyszyła muzyka na najwyższym poziomie. Mecenasem ceniącym sztukę muzyczną był także biskup Karol Habsburg,
który wracając z Pragi do Nysy, zatrzymał się u kłodzkich jezuitów. Ci podjęli gościa
kolacją, przy której uczniowie gimnazjum wykonywali vocali ad coenae nobiles variis
concertationibus, następnie przedstawili mu scenkę dramatyczną z udziałem tańca117.
W podobny sposób honorowano dostojników świeckich, goszczonych w murach
jezuickich kolegiów: starostę Georga Ludwiga von Stahremberg odwiedzającego
Świdnicę118 czy bawiącego we Wrocławiu księcia legnicko-brzeskiego Jerzego III.
Pomimo iż ten ostatni był ewangelikiem, został jednak przyjęty przez wrocławskich
jezuitów z należnymi honorami in duplici choro tympanorum & tubarum applausu119.
Skwapliwie komentowane przez kronikarzy były wizyty królowych Polski, dających godne odnotowania przykłady pobożności. Chroniąca się w czasach potopu
w Głogówku królowa Ludwika Maria Gonzaga brała czynny udział w prowadzonym przez miejscowych jezuitów życiu religijnym miasta. W czasie jej pobytu na
dworze Oppersdorffów kultura muzyczna Głogówka osiągnęła dość wysoki pułap:
przez parę miesięcy jezuici zorganizowali tam pięć spektakli teatralnych o treści reWrocław [15 listopada 1702]: ARSI Boh. 114, k. 347.
Świdnica [1682]: WAAW V 45, k. 104v. Obydwaj ci synowie Leopolda zmarli jednak w dzieciństwie; spadkobiercą tronu został urodzony w roku 1678 Józef I.
114
Kłodzko [28 września 1667]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 216.
115
Kłodzko [28 czerwca 1716]: ARSI Boh. 129, k. 87. Leopold Jan zmarł jeszcze w tym samym
roku.
116
Kłodzko [1605]: SchmidlH, T. II, s. 408.
117
Kłodzko [1611]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/1, fol. 114r. Organizatorem tego koncertu mógł
być Simon Praunstein, prefekt chóru kłodzkiego konwiktu i sacrarum cantionum concinnator festivus
(ARSI Boh. 93, k. 176).
118
Świdnica [1638]: WittwerM, s. 126.
119
Wrocław [24 kwietnia 1663]: ARSI Boh. 98, k. 697. Podobnie zresztą jak i jego poprzednika,
Jerzego Rudolfa, dla którego zorganizowali w roku 1641 spektakl teatralny (SchmidlH, T. IV, s. 723).
112
113
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ligijnej120, a także bogatą oprawę muzyczną liturgii niedziel Adwentu, Bożego Narodzenia, triduum antecinerale, Wielkiego Tygodnia, świąt Ignacego Loyoli i Podniesienia Krzyża Świętego121. Przebywająca później w Nysie Eleonora Habsburżanka
brała z kolei udział w miejscowych uroczystościach Triduum Paschalnego. W Wielki
Czwartek odbyła obrzęd mandatum, myjąc stopy 12 dziewczętom; uczestniczyła też
w Ciemnych Jutrzniach toto triduo consueta psalmodiae singulari exemplo, a następnie słuchała sacrum cantatum podczas Niedzieli Wielkanocnej122. Królowa bawiła
w Nysie aż do lata, biorąc udział w uroczystościach ku czci św. Anny, które odbywały
się przy wtórze muzyki w wykonaniu uczniów miejscowego konwiktu, działającego
pod wezwaniem tejże świętej.
Ważnymi wydarzeniami były uroczystości uświetniające elekcje, intronizacje
i koronacje cesarskie oraz oddawane im lokalnie homagia. Objeżdżający miasta
Śląska nowo wybrany król czeski Ferdynand IV uznawany był oficjalnie za seniora we Wrocławiu, Nysie, Kłodzku, a także niedawno zdobytej dla cesarstwa Świdnicy. Urządzona w tym ostatnim mieście przy tej okazji pompa festiva miała szczególnie propagandowe znaczenie; obejmowała mszę wotywną do Ducha Świętego
i Te Deum inter tympanorum et tubarum applausus123. Podobnie uroczyście obchodzono w Świdnicy cesarską intronizację Ferdynanda IV; tym razem część uroczystości odbywała się w Jeleniej Górze124. Nie inaczej honorowano jego następców, np.
Karola VI, z okazji którego koronacji poza dziękczynnym Te Deum śpiewano missa
solemnis i Litanię do Imienia Jezus125. Przejeżdżającemu przez Opole Augustowi III
Sasowi, który po koronacji złożył hołd piekarskiej Madonnie, również towarzyszyła
muzyczna liturgia126. Podobne uroczystości odbywały się przy okazji poprzednich
wizyt królów polskich w Piekarach – prowadzącego pod Wiedeń swe wojska Jana III
Sobieskiego i składającego 27 lipca 1696 roku uroczyste confessio fidei Augusta II
Mocnego.
Jezuici dostrzegali także najważniejsze wydarzenia polityczne swej epoki; nadając ich obchodom muzyczno-liturgiczną formę, spełniali w społeczeństwie funkcję
mediów masowych. Pochwalając zaś efekty posunięć politycznych, odgrywali ważną
rolę w procesie kształtowania tożsamości grupowej, zyskując image środowiska społecznie zaangażowanego. Strategie akulturacyjne, którymi przy tej okazji się posługiwali, odwoływały ich odbiorców do promowanych we własnym interesie wzorców
życia religijnego i uczestnictwa we wspólnocie Ecclesiae triumphantis. Wracający ze
zwycięskiej bitwy królowie przejeżdżali więc przez specjalnie konstruowane łuki
triumfalne, na których umieszczeni byli muzycy jezuickich konwiktów; przełożeGłogówek [1657]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 214v.
Głogówek [1657]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 42v; HoffmannO, s. 35.
122
Nysa [11–14 kwietnia 1675]: ARSI Boh. 102, k. 554.
123
Świdnica [9 grudnia 1649]: WAAW V 46, k. 33.
124
Świdnica [24 czerwca 1653]: WAAW V 46, k. 58.
125
Świdnica [1712]: ARSI Boh. 125, k. 174 oraz Nysa [1716]: ARSI Boh. 130, k. 111.
126
Opole [styczeń 1734]: ARSI Boh. 152, k. 205–206.
120
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ni kolegiów mieli zaś okazję do propagandowej oceny odniesionego sukcesu i jego
odpowiedniej interpretacji. Na ogłoszenie pokoju westfalskiego zareagowano więc
w możliwie pozytywny sposób, wykonując uroczyste Te Deum tubarum ac tympanorum plausibus127; pokój oliwski powitano zaś jako zwycięstwo ortodoksji katolickiej nad siłami protestanckimi; obchody te zręcznie powiązano z wprowadzeniem
w Kłodzku kultu św. Prymitywa128. Fetowano też sukcesy militarne wojsk cesarskich, odnoszone np. w czasie antytureckiej kampanii na Węgrzech129 czy w wojnie
o sukcesję hiszpańską130.
Muzyka liturgiczna towarzyszyła też pogrzebom hierarchów kościelnych i dostojników świeckich. Urządzana przy tych okazjach pompa funebris była przede
wszystkim hołdem złożonym dobroczyńcom Towarzystwa, pośrednio jednak także
i ona miała swą wartość propagandową, podkreślającą duchowe i społeczne znaczenie zakonu. Jezuickie kroniki odnotowały m.in. śpiewane missae sacrificium po
śmierci biskupa Karola Habsburga131 i cantatum requiem dedykowane kardynałowi
Harrachowi132. Uroczystości rekwialne urządzano też po śmierci kolejnych generałów zakonu, m.in. Mutia Vitelleschiego133 i Michelangela Tamburiniego134, których
pamięć czczono wznoszonymi w kościołach castra doloris135. Tworzyły one wraz
z żałobnym wystrojem kościoła scenografię śpiewanych requiem i officium defunctorum. Chorałowym elementom liturgii, wykonywanym przez specjalnie zaproszonych na tę okoliczność gości towarzyszyli wokaliści, śpiewający figuralnie opracowane fragmenty proprium oraz trębacze i kotliści136. Zgodnie z przyjętymi w zakonie
zasadami, znacznie mniej uroczyście wyglądały pogrzeby jezuitów; nawet najbardziej zasłużonym przysługiwało wyłącznie chorałowe wykonanie oficjum za zmarłych i takowy śpiew psalmu Miserere137.
Kłodzko [24 lipca 1650]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 165.
Kłodzko [17 lipca 1660]: ARSI Boh 97 II, k. 773–776. Śpiewano przy tej okazji nieszpory
i missa solemnis o św. Prymitywie; zorganizowano też procesję z palmami i gałązkami oliwnymi, po
której uczniowie kolegium wystawili okolicznościowy spektakl teatralny, poruszający tematykę pokoju i wojny. Zob. s. 191.
129
Świdnica [1685]: ARSI Boh. 104 II, k. 722.
130
Legnica [1710]: ARSI Boh. 122, k. 107: Ita demum publica ad hymnum Ambrosianum Actio gratiarum ob Serenissimi Regis Carolis III armorum felices in Hispania progressus in conventu totius nobilitatis
acatholica a nostro inter plausus terminata fuit.
131
Nysa [25 sierpnia 1625]: ARSI Boh. 93, k. 253.
132
Kłodzko [25 października 1667]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 216.
133
Kłodzko [1645]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 148.
134
Np. Opawa [1730]: ARSI Boh. 147, k. 201; Legnica [1730]: ARSI Boh. 147, k. 147; Wrocław
[1730]: ARSI Boh. 147, k. 296, Świdnica [1730]: ARSI Boh. 147, k. 281 i Głogów [1730]: ARSI
Boh. 147, k. 112.
135
ChrościckiP, s. 95–124.
136
Nysa [1730]: ARSI Boh. 147, k. 173.
137
Np. z okazji pogrzebu Henryka Wembowskiego, Wrocław [1640]: ARSI Boh. 95, k. 647: elatum ad templum eiusdem loci nostri discipuli servato scholarum ordine praecesserunt hoc subsecuti musici
lugubre accinentes ‘Miserere’, a także Andreasa Logi, Żagań [1660]: ARSI Boh. 97 II, k. 874.
127
128
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Zdecydowanie najokazalej obchodzono w jezuickich kościołach pogrzeby dostojników świeckich, w szczególności cesarzy. Wyrazem szczególnej pośmiertnej
czci dla nich były okazałe mausolea i towarzyszący liturgii exquisitus musicorum concentus138. Sprawowanym w intencji Ferdynanda III egzekwiom towarzyszyły sacra
cantata139 ad concentum musicum feralem oraz officium defunctorum interposito concentu musico140. Rekwiem śpiewano także Leopoldowi I, który jako hojny fundator
wrocławskiej Akademii zasłużył sobie na trzydniowe uroczystości we Wrocławiu141
i Nysie142. Mszą wotywną czczono również pamięć Józefa I143 i Karola VI144. Niemniej uroczyście – choć raczej lokalnie – żegnano miejscowych książąt, zapraszając i przy tych okazjach do udziału w liturgii kler diecezjalny i przełożonych innych
zakonów. Dwukrotnego rekwiem ad musicorum concentum doczekał się Leopold
Wilhelm Habsburg145, Ferdinand August von Lobkowitz146 i Helena von Franckenberg147. Zmarłego później Johanna Wilhelma von Franckenberg także honorowano
mszą wotywną admodulante selecta per collectos musurgos harmonia148. Drugie rekwiem w jego intencji odprawiono w scenografii, której rekwizytem był 10-metrowy
obelisk, non sine selecto concentu musico.
W przypadku egzekwiów sprawowanych w intencji dobroczyńców zakonu, ich
przebieg i budżet bywał określany już w testamentach samych zainteresowanych.
Wynikiem tego mogły być utrwalone w jezuickich kronikach komentarze, dotyczące specyficznej obsady i repertuaru tych uroczystości. Przeniesieniu zwłok fundatorów jezuickiej rezydencji w Otyniu z miejscowego kościoła parafialnego do kaplicy klasztornej towarzyszyła lugubris pompa in residentia quidem tympanorum, et
tubarum strepitu, solenne Requiem cum subsequa votiva de Deiparae Virginis, po której
odśpiewano antyfonę maryjną149. Śpiewu tej antyfony zażyczyła sobie także przed
śmiercią baronowa Judith von Clausnitz, pochowana w krypcie wrocławskiego kościoła Jezuitów dobrodziejka kolegium150. Ustanawiane w testamentach śląskich
wielmożów fundacje określały także cykliczne wykonania mszy żałobnych, śpiewanych w ich intencji. Poza wspomnianą wyżej praktyką, honorującą pamięć zasłużoKłodzko [15 maja 1657]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 198r.
Kłodzko [1654]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 176 i Wrocław [1657]: WAAW V 39, fol. 34r.
140
Wrocław [1657]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 245r.
141
Wrocław [1705]: ARSI Boh. 118, k. 228.
142
Nysa [1705]: ARSI Boh. 118, k. 131.
143
Opawa [1711]: ARSI Boh. 123, k. 135 i Legnica [1711]: ARSI Boh. 123, k. 102.
144
Legnica [1740]: ARSI Boh. 160, k. 171, Opawa [1740]: ARSI Boh. 160, k. 214 i Cieszyn
[1740]: ARSI Boh. 160, k. 224.
145
Nysa [1663]: ARSI Boh. 98, k. 628.
146
Żagań [1715]: ARSI Boh. 128, k. 238.
147
Głogów [1709]: ARSI Boh. 121, k. 97. Jej nagrobek znajduje się w głogowskim kościele Bożego Ciała.
148
Głogów [12 października i 16 listopada 1719]: ARSI Boh. 133, k. 81.
149
Otyń [1714]: ARSI Boh. 127, k. 106.
150
Wrocław [4 lutego 1716]: ARSI Boh. 129, k. 275.
138
139
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nej dla kłodzkiego kolegium rodziny hrabiów von Annenberg151, podobne fundacje
funkcjonowały w cyklu miesięcznym w Nysie152 i Tarnowskich Górach153 oraz rocznym – w Głogowie154 i Legnicy155.
3.1.3. Muzyka towarzysząca nadzwyczajnym uroczystościom

Zdecydowanie najokazalej obchodzone były w kręgach jezuickich uroczystości
nadzwyczajnej rangi, związane z jubileuszami, kanonizacjami i kultem relikwii. Wyjątkowo mocno akcentowano w nich konfesyjne aspekty kultu, odróżniające katolicyzm od obrzędowości protestanckiej. Anektowały – o ile było to możliwie – całą
przestrzeń publiczną miasta, aby zapewnić maksymalnie szeroki zasięg oddziaływania. Ukazywały sakralny i nadprzyrodzony charakter jezuickich misji; uczestnictwo
w tych religijnych imprezach miało wzbudzać wśród członków lokalnych wspólnot
pragnienie transcendencji i umożliwiać im odnalezienie się w katolickim uniwersalizmie. Okoliczności te komentujemy tu oddzielnie, ponieważ stanowią same w sobie
oryginalną jakość, kompleksowo wiążącą najrozmaitsze elementy oddziaływania
duszpasterskiego w spójny, perswazyjny przekaz. Odwołując się do różnych źródeł
kultu, tworzą one nader oryginalną całość, daleko wykraczającą poza ramy liturgii,
choć na jej gruncie wyrosłą. Opisy tych uroczytości stanowią też zupełnie inny rodzaj narracji historycznej, znacznie bardziej dokładny i obfitujący w istotne z naszego punktu widzenia szczegóły.
Ciekawą cechą kronikarskich relacji tych wydarzeń jest niezwykłe podobieństwo
uroczystości obchodzonych w poszczególnych ośrodkach, podobieństwo zarówno
pod względem struktury ogólnej, jak i detali. Zaskakująca spójność narracji sugeruje istnienie pewnego modelu, którego powszechność nadawała lokalnym wydarzeniom jakość uniwersalną. Globalizacja języka kultury tych uroczystości służyła
uniwersalizmowi ich treści, które faktycznie odwoływały się do paradygmatu katolickości, w pierwotnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście obchody tych świąt miały
także swoje cechy lokalne, których występowanie potwierdza z kolei akomodacyjny
zmysł jezuitów, umiejętnie łączących jakości powszechne z koniecznością dostosowania się do miejscowych potrzeb duszpasterskich. Okazjami do manifestowania
powszechności Kościoła były m.in. jubileusze, w przypadku omawianego środowiska szczególnie te, które były związane z rocznicami istnienia zakonu bądź jego
funkcjonowania w danym ośrodku. Szczególnym pretekstem do ich obchodzenia
było celebrowane wyjątkowo uroczyście we wszystkich ośrodkach stulecie istnienia
Towarzystwa Jezusowego.
Kłodzko [1630]: SchmidlH, T. III, s. 1035.
Nysa [1650]: ARSI Boh. 96, k. 577–578.
153
Tarnowskie Góry [1679]: ARSI Boh. 102, k. 907: mensibus sacrum pro defunctis additam lugubri ad pium animorum motum musicorum harmoniam.
154
Głogów [20 września 1729]: ARSI Boh. 145, k. 148.
155
W rocznicę śmierci Eleonory von Sprinzenstein, Legnica [1729]: ARSI Boh. 145, k. 185.
151
152
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Ceremonie związane z tym jubileuszem trwały przez cały tydzień i obejmowały
celebracje liturgiczne, deklamacje, kazania, uliczne procesje ze śpiewem pieśni i muzyką instrumentalną, spektakle teatralne, uczty dla ubogich, pokazy fajerwerków
i salwy armatnie156. W Kłodzku uroczystości jubileuszowe zainicjowano w dzień
świętych Kosmy i Damiana liturgią pontyfikalną odbywaną w specjalnie przyozdobionym na ten cel kościele, multiplici musicorum instrumentorum copia ac harmonia
divinas laudes cantando157. Patronem całego cyklu świąt był święty Ignacy Loyola,
którego życie i spuścizna stanowiły przedmiot prelekcji, kazań i publicznego kultu.
Sprawowano go w trakcie ulicznych procesji, ze specjalnie na tę okazję namalowanym obrazem świętego i śpiewem skomponowanych ku jego czci pieśni. Życie założyciela jezuitów było też tematem spektaklu teatralnego, przedstawianego przez
uczniów miejscowego konwiktu (hymnica juventus nostra); w alegorycznej konwencji ukazywano jego dokonania duszpasterskie, intelektualne, literackie, moralne
i duchowe158. Liturgiczne ramy jubileuszu tworzyły celebrowane przez opata benedyktyńskiego klasztoru w Broumovie nieszpory i wieńczące je Te Deum, śpiewane
z towarzyszeniem wystrzałów armatnich.
Podobnie uroczystą oprawę miał jubileusz stulecia Towarzystwa obchodzony
w Nysie; trwał on osiem dni i angażował znaczną liczbę uczestników: niemal cały
kler miasta, mieszczan, młodzież szkolną i licznie przybyłych chłopów. Uroczystości
rozpoczęto od okolicznościowego kazania, które wygłosił proboszcz miejscowej kolegiaty, po którym sufragan Liesch von Hornau sprawował uroczystą Eucharystię159.
Następnie odbyła się procesja katechetyczna, w której dzieci płci obojga i w różnym
wieku, kroczące w kilku grupach, niosły obraz Ignacego Loyoli, śpiewając skomponowane specjalnie na tę okazję pieśni160. Ku czci świętego Rada Miejska zbudowała
okolicznościową bramę triumfalną, opatrzoną jego wizerunkiem i stosowną dedykacją: Sancto Patri Ignatio Patriarchae Societatis Jesu – Senatus Populsque Nissensis. Posłużyła one jako punkt orientacyjny dla prowadzonej przez sodalicję Zwiastowana NMP procesji, zmierzającej do kolegiaty św. Jakuba161. Uroczystości w kościele
rozpoczął śpiew hymnu i litanii ku czci świętego Ignacego, w których wykonaniu
brali udział uczniowie jezuickiego konwiktu. Pojawili się oni wraz z instrumentami
również przy okazji kolejnych nabożeństw w kościele, a także podczas wieczornego
pokazu fajerwerków.
Analogicznie mogły wyglądać uroczystości jubileuszowe i w innych ośrodkach
jezuickiego Śląska, choć w miastach od niedawna goszczących jezuitów (np. w Świdnicy162) miały one znacznie uboższą postać. Mniej uroczyście świętowano także
SchmidlH, T. IV, s. 633–634; DuhrG, T. II/2, s. 21nn; WittwerM, s. 56–58, 69, 125–126.
Kłodzko [26 września – 1 października 1640]: ARSI Boh. 95, k. 705.
158
Kłodzko [wrzesień 1640]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 126–128.
159
Nysa [26 września 1640]: ARSI Boh. 95, k. 707.
160
Pieśni wykonywane w Nysie przy tejże okazji zostały utrwalone w wydanym przez nyską sodalicję Zwiastowania NMP śpiewniku, 164006.
161
KroessG, T. III, s. 269.
162
HoffmannS, s. 33.
156
157
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jubileusze Lat Świętych, ogłaszane co ćwierć wieku przez Stolicę Apostolską, oraz
okrągłe rocznice funkcjonowania misji jezuickich w lokalnym ośrodku miejskim.
Odbywano je jednak we wszystkich misjach, rezydencjach i kolegiach badanego
obszaru; także tam, gdzie warunki konieczne dla ich organizacji były mocno ograniczone163. Gdzie indziej obchody te bywały bardzo uroczyste: obejmowały uliczne
procesje ze sztandarami, feretronami, świecami, kwiatami, śpiewem pieśni, muzyką
instrumentalną i fanfarami z wież kościoła, pontyfikalne liturgie mszalne i nieszporne w kościele, śpiew Te Deum, wystawiane w kościołach alegoryczne pegmata, spektakle teatralne, bramy triumfalne, uczty z muzyką wykonywaną przez konwiktorów,
procesje katechetyczne z alegorycznymi tableaux vivant, panegiryki dedykowane
dobrodziejom kolegium, wieczorne koncerty, salwy armatnie i fajerwerki164.
Zdecydowanie najuroczyściej obchodzono kanonizacje i beatyfikacje członków Towarzystwa Jezusowego, potwierdzające nie tylko ortodoksyjność jezuickiego charyzmatu, ale i nadprzyrodzony charakter prowadzonych na całym świecie misji zakonu. Pierwsza tego rodzaju okazja miała miejsce w roku 1622, kiedy
to Grzegorz XV kanonizował Ignacego Loyolę i Franciszka Ksawerego165. Ceremonię rozpoczynał śpiew Litanii do Wszystkich Świętych i hymnów Veni Creator
Spiritus i Te Deum. Ogłaszanej publicznie kanonizacji towarzyszyła muzyka trąbek
i kotłów, po czym następowała uroczysta msza pontyfikalna. Kontynuacją obchodów liturgicznych były procesje, odbywane w kolejne dni po kościołach Rzymu
i angażujące jego zespoły muzyczne. Brali w nich udział przedstawiciele kleru diecezjalnego, zakonnicy i prowadzone przez nich wspólnoty świeckich. Towarzyszyli im muzycy, wykonujący repertuar powstały ku czci nowo kanonizowanych.
Muzyka witała też uczestników procesji w kościołach, towarzysząc odbywanym
w nich nabożeństwom166. Do udziału w celebracjach zachęcały m.in. spektakle
teatralne, jak Apotheosis sive Consecratio SS. Ignatii et Francisci Xaverii z muzyką
Johannesa H. Kapsbergera.
Rzymskie uroczystości kanonizacyjne w naturalny sposób stały się dla działających wówczas w Europie kolegiów jezuickich wzorem do naśladowania. Zanim
echa owej uroczystości dotarły na teren Śląska, analogiczne obchody tej kanonizacji odbywały się w kolegiach austriackich167 i czeskich: przede wszystkim w Pradze
Np. w Cieszynie [1676]: PL-Ck DD VI 8, k. 20v, gdzie mimo trudności z uruchomieniem
jezuickiej misji zorganizowano z rocznym opóźnieniem jubileusz Roku Świętego 1675 in hospitali
cantus communis et comprecatio mane, meridie et vesperi.
164
Tak wyglądał jubileusz 100-lecia misji jezuickiej w Českým Krumlovie [16 maja 1687]:
KroessG, T. III, s. 184–186. Nie zachowały się, niestety, tak dokładne opisy analogicznych uroczystości odbywających się w jezuickich ośrodkach proweniencji śląskiej. Wiemy jednak, że miały one i tutaj
miejsce, np. z okazji stulecia restytucji kultu katolickiego w Świdnicy [25 stycznia 1729]: ARSI Boh.
145, k. 315, podczas której wykonywano Missa solennis, Hymnoque Ambrosiano decantato.
165
Tego samego dnia kanonizowano jeszcze Izydora z Madrytu, Teresę z Avili i Filipa Nereusza.
Muzyczny aspekt tej uroczystości wyczerpująco omawia KennedyJ, s. 193–213.
166
FilippiS.
167
WittwerM, s. 55.
163
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i Ołomuńcu168. Uroczystości te, trwające w każdym z tych miast osiem kolejnych
dni, obejmowały codzienne procesje gimnazjalistów i sodalisów z feretronami, chorągwiami i muzyką, okolicznościowe piramidy, kolumny, bramy triumfalne, pegmata
i żywe obrazy poświęcone pierwszym świętym jezuickim, spektakle o treści alegoryczno-hagiograficznej, obfitujące w scenki taneczne i układy choreograficzne, panegiryki i kazania w językach czeskim, łacińskim, włoskim i niemieckim, wreszcie
śpiew pieśni wernakularnych, a także Te Deum, msze i nieszpory ad voces melicas et
sonorum varietatem. Bogata, zróżnicowana i efektowna formuła takich uroczystości
dotarła w końcu także na teren Śląska, jednak dopiero przy okazji kanonizacji Franciszka Borgiasza, dokonanej przez Klemensa X 20 czerwca 1670 roku. Zachowane
raporty Litterae annuae w bardzo szczegółowy sposób relacjonują te uroczystości,
odbywające się w Kłodzku, Nysie i Wrocławiu169.
Uroczystości z okazji kanonizacji Franciszka Borgiasza odbywały się także
i w innych śląskich miastach: Opolu, Żaganiu, Świdnicy, Otyniu i Głogowie170;
opisy pochodzące z tych ośrodków są jednak dość skrótowe i nie wnoszą nowych
treści. Znacznie lepszym źródłem informacji są kroniki pochodzące z Kłodzka171,
które drobiazgowo przedstawiają przebieg tamtejszych uroczystości. Rozpoczęły się
one okolicznościowym spektaklem teatralnym, wystawionym w specjalnie w tym
celu zbudowanym theatrellum. Następnie od kościoła Franciszkanów ruszyła uroczysta procesja, zmierzająca w stronę kłodzkiej fary. Na jej czele szli gimnazjaliści
i sodalisi, wystawiający pegmata z Aniołem Stróżem, św. Franciszkiem Borgiaszem
i Geniuszem Towarzystwa Jezusowego, po nich kroczyli wokaliści i trębacze miejscowego konwiktu. Kolejną grupę procesji otwierał chorus tubicinorum, wykonujący
alternatim ze śpiewakami hymnum Borgianum ad novam melodiam compositum172.
Za wokalistami kroczyli z chorągwią nowego świętego jezuici, po nich zaś sodalicje
mieszczan, rajcy i mieszkańcy miasta. Gdy uczestnicy procesji dotarli do kościoła, odśpiewano w nim Te Deum, podkreślone salwami z 12 armat. Po missa cantata
obecny na uroczystości prowincjał franciszkanów wygłosił laudację ku czci świętego; pierwszy dzień obchodów zakończyły nieszpory.
Uroczystości drugiego dnia oktawy rozpoczęły się od fanfar trębaczy i kotlistów miejskich. Następnie ubrane w jednolite stroje i przybrane różanymi wieńcami członkinie miejscowego bractwa różańcowego odbyły pod statuą swej patronki
modliwę, po której udały się do kościoła, gdzie uroczyste sacrum śpiewał gwardian
bernardynów. Tego samego dnia jedna z sodalicji wystawiła wraz z muzykami konwiktu kolejny spektakl teatralny. Organizacją obchodów dnia kolejnego zajęło się
Praga [19 czerwca 1622]: SchmidlH, T. III, s. 367–373; Ołomuniec [29 czerwca 1622]: Ö-Wn
12026, k. 139–150; SchmidlH, T. III, s. 373–379. Por. Pötzl-MalikovaF.
169
CZ-Pn ORST XXIII C 105/8, fol. 53v–54r oraz CZ-Pn ORST XXIII C 105/8, fol. 53v–154v.
170
Opole [13–20 marca 1671]: ARSI Boh. 106, k. 907; Żagań [1671]: HoffmannS, s. 157; Świdnica [1671]: WittwerM, s. 55–56; Otyń [1671]: HoffmannDW, s. 28; Głogów [1671]: CZ-Pn ORST
XXIII C 105/8, fol. 59v.
171
Kłodzko [12–17 lipca 1671]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/8, fol. 53v–54r i D 168, k. 224–227.
172
CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 225.
168
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bractwo św. Antoniego z kościoła Franciszkanów, którego proboszcz przewodniczył
okolicznościowej liturgii w farze. W kolejnym dniu inicjatywa należała do gimnazjalistów jezuickiego kolegium; poprowadzili oni w godzinach popołudniowych
publiczną modlitwę na rynku miasta, a następnie przedstawili alegoryczny spektakl
ku czci Franciszka Borgiasza. Piątego dnia urządzono w mieście kolejną procesję ze
sztandarem przedstawiającym świętego varioque instrumentorum genere cum choro
tubicinum173. W kościele Wniebowzięcia NMP wykonano potem sacrum cantatum,
uświetnione obecnością Marii Benigny Piccolomini z Jaszkowej, która przy okazji
ufundowała w miejscowym xenodochium obiad dla ubogich dziewcząt.
Następny dzień kłodzkich obchodów rozpoczęła kolejna procesja uczniów, której
towarzyszyły żywe obrazy przedstawiające sceny z życia świętego inter cantus, tubarumque applausus circumgestantes174. Wigilię oktawy rozpoczynały zaś uroczyste nieszpory w przystrojonym odpowiednio kościele Franciszkanów, skąd poprowadzono
do miejskiej fary procesję. Podobnie jak pierwszego dnia obchodów, miała ona swój
porządek: poszczególne bractwa i grupy mieszczan były od siebie oddzielone zespołami instrumentalistów, uczestniczącymi w wykonaniu okolicznościowych pieśni.
Wieczorem stacjonujący w miejskim forcie regiment wojskowy urządził pokaz ogni
sztucznych. W celebracjach ostatniego dnia oktawy brały udział wszystkie jezuickie
duszpasterstwa, także członkowie bractwa chłopskiego św. Izydora, którzy wykonywali stosowny repertuar pieśniowy. Uczniowie kolegium wystawili jeszcze jeden tableau vivant, opisujący sceny z życia św. Franciszka Borgiasza. Jak widać, tygodniowe
uroczystości wymagały pełnej aktywizacji wszystkich środowisk miasta; ich czynny
współudział nadawał uniwersalnym treściom religijnym cechy lokalne. Godna odnotowania jest ta prospołeczna działalność członków Towarzystwa, animujących
aktywność poszczególnych grup i zarządzających logistyką całego przedsięwzięcia.
Jeszcze bardziej szczegółowy opis obchodów kanonizacji Borgiasza przekazują
kroniki z Nysy175. Relacjonują one podobny pod względem układu cykl uroczystości, odbywających się przez cały tydzień i angażujących przeszło 4500 mieszkańców
miasta. Nie wnikając już w detale tych uroczystości, wynotujmy z ich opisu jedynie szczegóły dotyczące samej muzyki. Otwierającą oktawę niedzielną mszę świętą
w kolegiacie poprzedzały fanfary trąb i kotłów. Po jej zakończeniu odbyła się prowadzona przez biskupa procesja, której towarzyszyli muzycy konwiktu, wykonujący
skomponowany na tę okazję hymn Illustre sydus Principum176. Muzyka instrumentalna towarzyszyła też choreograficznym występom poprzebieranych z hiszpańska
konwiktorów, ilustrującym sceny z życia świętego żywym obrazom, a także gimnastycznym popisom uczniów, przedstawiających swoimi sylwetkami litery nazwiska
Borgia. Po zakończeniu widowisk procesja ruszyła dalej, wykonując wraz z muzykaCZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 226.
CZ-Pn ORST XXIII C 105/8, fol. 53v.
175
Nysa [23–30 sierpnia 1671]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/8, fol. 92r–97r: Enarratio peracta
Solennitatis S. Francisci Borgiae a Collegio Nissensi a 23 usque ad 30 diem Augusti Anni 1671.
176
CZ-Pn ORST XXIII C 105/8, fol. 92r.
173
174
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mi kapeli kolegiackiej hymn Iste Confessor Domini; gdy dotarła przed kościół Jezuitów, została tam powitana przez kapelę konwiktu św. Anny, którzy musico concentu
ex arcu triumphali salutarunt177. Uroczystości tego dnia kończył śpiew Te Deum, okolicznościowe kazanie i vesperae solennes.
W poniedziałek w tym samym kościele celebrowano mszę pontyfikalną inter
festivos tubarum tympanorumque applausus et musicos concentus solennem, sprawowaną przez prepozyta krzyżowców. Uroczystości kolejnego dnia prowadzone przy
współudziale franciszkanów, obejmowały procesję z muzyką tubis et tympanis insonantibus, śpiewane nieszpory i wystawiany przez gimnazjalistów spektakl teatralny,
który z racji swej treści (Eucharistia Cythara Jesu) obfitował w muzyczne pegmata
i wątki, m.in. poświęcony nowemu świętemu hymn Illustre sydus Principum. Ten sam
hymn śpiewano z udziałem trąbek, kotłów i innych instrumentów podczas żywych
obrazów przedstawianych w środę. Organizująca czwartkowe uroczystości sodalicja
Zwiastowania NMP wystawiła Magnificat a figuris178 – rodzaj tableau vivant, najpewniej także opatrzony muzycznym wykonaniem kolejnych wersetów tego kantyku.
Muzyka towarzyszyła też kazaniu, wygłoszonemu przez kanonika kolegiaty inter
musicos concentus179, procesji dzieci z sierocińca, popołudniowej mszy i nieszporom.
Również sobotnia i niedzielna procesja odbyła się ze śpiewem pieśni ku czci świętego, z udziałem dyszkancistów i instrumentalistów konwiktu.
Analogiczną formę miały uroczystości towarzyszące beatyfikacji Jana Franciszka
Regis w roku 1716, obchodzone w większości miast Śląska180. Kolejna okazja do ich
przeprowadzenia pojawiła się już 10 lat później, kiedy to Benedykt XII kanonizował Alojzego Gonzagę i Stanisława Kostkę. Ze względu na to, że obydwaj ci święci
zmarli w młodym wieku, ich kult stanowił wyjątkowo cenny temat dla jezuickiego
duszpasterstwa młodzieży. Dotyczyło to zarówno kolegiów całej asystencji niemieckiej181, jak również ośrodków prowincji czeskiej, w których przy tej okazji wystawiano spektakle teatralne182. Na interesującym nas terenie uroczystości te miały
CZ-Pn ORST XXIII C 105/8, fol. 93v.
CZ-Pn ORST XXIII C 105/8, fol. 95r.
179
CZ-Pn ORST XXIII C 105/8, fol. 95v.
180
Głogów [1716]: ARSI Boh. 130, k. 73; Żagań [1716]: ARSI Boh. 129, k. 243; Jelenia Góra
[1716]: ARSI Boh. 129, k. 256; Świdnica [23 sierpnia 1716]: ARSI Boh. 129, k. 246; Legnica [1716]:
ARSI Boh. 130, k. 94; Opawa [1716]: ARSI Boh. 130, k. 139; Wrocław [1716]: ARSI Boh. 129,
k. 283. Miały one miejsce także przy kanonizacji tego świętego w roku 1738: Brzeg [1738]: ARSI
Boh. 157, k. 337; Kłodzko [1738]: ARSI Boh. 157, k. 129; Głogów [4–11 lipca 1738]: ARSI Boh.
157, k. 146–147; Legnica [1738]: ARSI Boh. 157, k. 189; Otyń [1738]: ARSI Boh. 157, k. 194;
Nysa [1738]: ARSI Boh. 157, k. 208–209; Opole [31 sierpnia – 7 września 1738]: ARSI Boh. 157,
k. 234; Tarnowskie Góry [1738]: ARSI Boh. 157, k. 239; Opawa [6–13 lipca 1738]: ARSI Boh. 157,
k. 244–245; Cieszyn [29 czerwca – 6 lipca 1738]: ARSI Boh. 157, k. 249; Żagań [20–27 lipca 1738]:
ARSI Boh. 157, k. 304; Świdnica [6–13 lipca 1738]: ARSI Boh. 157, k. 309–310 i Wrocław [24 sierpnia 1738]: ARSI Boh. 157, k. 327–329.
181
WittwerM, s. 55.
182
SemerádováS.
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spójną formę i towarzyszyły im znane już środki kultury artystycznej. Wprowadzenie repertuaru nowych pieśni stało się łatwiejsze dzięki okolicznościowym drukom
ulotnym z ich tekstami, rozpowszechnianym przez członków sodalicji183. Przy tej
okazji odsłaniano nowe statuy ku czci obydwu świętych i poświęcano dedykowane
im ołtarze184. Prowadzono procesje przez specjalnie ustawiane bramy triumfalne185
i wznoszono uliczne teatry, w których wystawiano spektakle dramatyczne, opatrywane gdzieniegdzie exquisita singularisque artificij recenter Venetijs ab Italo Virtuoso in
numeros composita186.
Trzecią grupą nadzwyczajnych uroczystości obchodzonych z muzyką przez
środowiska jezuickie były święta związane z kultem relikwii. Były one doskonałą
okazją do stymulowania nowych form pobożności, zaakcentowania historycznych
tradycji katolicyzmu i afirmowania jego najnowszej, potrydenckiej inkarnacji. Sprowadzane do jezuickich kościołów relikwie dawnych świętych podkreślały łączność
nowoczesnego programu odnowy chrześcijaństwa z jego pierwotnymi korzeniami,
powiększały potencjał duchowy nowo budowanych świątyń i podnosiły rangę Towarzystwa Jezusowego wśród innych środowisk zakonnych. Między innymi dlatego
na obchody tych uroczystości zapraszano kler sąsiadujących zakonów187. Uroczystości te trwały zazwyczaj krócej niż jubileusze czy obchody kanonizacji: rozpoczynały je nieszpory, poprzedzające główne celebracje dnia następnego. Na podstawie
zachowanych świadectw źródłowych tego typu obchodów nie można sformułować
wniosku o żadnym stałym modelu; ich przebieg wpisywał się co prawda w ramy
liturgii, jednak postać w dużej mierze zależała od lokalnych warunków i potrzeb
duszpasterskich. Rozmaitym formom oddziaływania katechetycznego towarzyszyła
jednak uroczysta i różnorodna oprawa muzyczna.
Tak było np. w Kłodzku, do którego w 1636 roku sprowadzono z rzymskich
katakumb szczątki św. Sekundy, dziewicy i męczennicy z III wieku188. Jej relikwie
powitano fanfarami i werblami u bram kolegium, gdzie przebrany za anioła retoryk wygłosił w imieniu całego kolegium powitalny panegiryk. Następnie, w asyście
trębaczy i kotlistów wyruszono z krótką procesją do pobliskiego kościoła, gdzie
muzycy wykonali Litanię do Świętych Dziewic, uzupełniając jej formularz o imię
Sekundy. Potem przewodniczący nabożeństwu dziekan Hieronim Keck przedstawił
zebranym sylwetkę świętej, a sodalicja mieszczan ze świecami w rękach zaśpiewała
ułożoną na tę okazję canticulam. Po kazaniu przebrany za innego anioła konwiktor
Kłodzko [1727]: ARSI Boh. 143, k. 83; Wrocław [1727]: ARSI Boh. 143, k. 287–290.
Nysa [31 sierpnia – 7 września 1727]: ARSI Boh. 143, k. 159–164.
185
Głogów [1727]: ARSI Boh. 143, k. 99; Legnica [5–12 października 1727]: ARSI Boh. 143,
k. 135; Cieszyn [1727]: ARSI Boh. 143, k. 198–199; Opawa [1727]: ARSI Boh. 143, k. 203; Opole
[1727]: ARSI Boh. 143, k. 212; Żagań [10–18 sierpnia 1727]: ARSI Boh. 143, k. 255–256; Świdnica
[1727]: ARSI Boh. 143, k. 264–265; Brzeg [1727]: ARSI Boh. 143, k. 297–298.
186
Opawa [1727]: ARSI Boh. 143, k. 190–191.
187
Np. uroczystość przeniesienia relikwii – głowy św. Norberta z Magdeburga – do Pragi [2–5 maja
1627]: SchmidlH, T. III, s. 811.
188
ARSI Boh. 95, k. 323.
183
184
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zaintonował antyfony Veni Sponsa Christi i Egredimini filiae Sion, podejmowane następnie przez wszystkich muzyków. W liturgii nieszporów brało czynny udział także
20 kobiet, przebranych za męczennice: w czerwone płaszcze z palmami i aureole.
Wykonały one partim Latino partim Germanico versu hymn ku czci św. Sekundy, będący kontrafakturą sekwencji Stabat Mater. Całą uroczystość wieńczył okolicznościowy panegiryk, wygłoszony przez jedną z nich, po którym zebranym w kościele
wiernym rozdano obrazki z wizerunkiem nowej patronki.
W roku 1660 do Kłodzka trafiły relikwie kolejnego męczennika z czasów rzymskich, św. Prymitywa189. Po odśpiewanych ku jego czci nieszporach przedstawiono
poświęcony mu spektakl teatralny. Kolejnego dnia rankiem odśpiewano missa solemnis, po której przy współudziale uczniów miejscowego kolegium urządzono procesję
z palmami i śpiewem po ulicach miasta. Wystawionym przy tej okazji scenkom dramatycznym towarzyszyły układy choreograficzne i muzyka w wykonaniu uczniów
konwiktu. Następnie w uroczystym kondukcie oprowadzono relikwie świętego inter
continuos cantus ex templo nostro po rynku miasta. Podczas kolejnej stacji procesji
wystawiony został okolicznościowy spektakl teatralny ze scenkami tanecznymi ad
numeros musicos, nawiązujący swą tematyką do ogłoszonego niedawno pokoju oliwskiego190. Po odśpiewaniu ad tubas et vices hymnu Te Deum procesja z relikwiami
udała się do miejskiej fary, w której doczesne resztki św. Prymitywa zostały złożone
w specjalnie na ten cel przygotowanym ołtarzu. Dwudniowy cykl uroczystości kończył ponownie odśpiewany hymnus Ambrosianus ad organum, uroczyste nieszpory
i wydana przez starostę hrabstwa kłodzkiego, Johanna Georga von Götzen, uczta
i pokaz fajerwerków.
Podobnie uroczystą okazją była instalacja relikwii św. Syzyniusza, przeniesionych
w 1636 roku do Nysy191. Szczątki tego kolejnego rzymskiego męczennika powitano
nieszporami musico tubarum vocumque concentu decantatae w dniu poprzedzającym
centralne uroczystości. Do udziału w nich zaproszono wielu reprezentantów kleru
zakonnego i diecezjalnego na czele z sufraganem Lieschem von Hornau, zastępującym nieobecnego w swej diecezji biskupa Karola Ferdynanda Wazę. Uroczystości
dnia następnego rozpoczęło nabożeństwo ku czci świętego, ze śpiewem hymnis germanicis in Divi honorem concinnatis, intonowanych przez trzech wybranych do tego
celu konwiktorów i powtarzanych przez zgromadzonych w kościele wiernych. Następnie biskup Liesch odprawił uroczystą mszę pontyfikalną192. Popołudniowe wykonanie nieszporów (muzyczną oprawą niewzbudzające już w kronikarzu tak wielkiego zachwytu) poprzedził śpiew hymnu Te Deum, wykonanego ku czci nowego
patrona Nysy. Po nieszporach, w scenografii emblematycznych pegmata, odsłonięto
Kłodzko [15–17 lipca 1660]: ARSI Boh 97 II, k. 773–776.
Por. przypis 128 niniejszego rozdziału.
191
Nysa [9–10 sierpnia 1636]: ARSI Boh. 95, k. 330–332; SchmidlH, T. IV, s. 343–344.
192
ARSI Boh. 95, k. 331–332. Uświetniona ona była sequente consueto musico, qualiter a duodecim
retro annis in templo nostro non fuerat auditus, excellenti tum varietate vocum et instrumentorum, tum
singularitate cantuum in Divi Martyris honorem compositorum.
189
190
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nowy obraz świętego Syzyniusza i po raz kolejny śpiewano skomponowaną ku jego
czci pieśń, okolicznościowo wydaną w postaci rozdawanego wiernym druku ulotnego193.
Analogicznie mogły wyglądać i inne uroczystości z takich okazji, o których
posiadamy jedynie skrótowe informacje w jezuickich kronikach. Wiadomo, że do
Kłodzka trafiły także relikwie św. Wincentego i kilku innych jeszcze męczenników
z czasów rzymskich194, do Nysy zaś – szczątki św. Romana195. W Głogowie honorowano publicznie przybycie relikwii świętych Abundancjusza i Celestyna196, zaś we
Wrocławiu – sprowadzonych za pośrednictwem Mikołaja Łęczyckiego szczątków
świętych Lucjana i Maksymy197. Do Żagania trafiły relikwie św. Krysopolta198, a do
Legnicy – dzięki łaskawości papieża Benedykta XIII – szczególnie cenne szczątki
jego poprzednika z czasów apostolskich: świętego Klemensa199. Ołtarz zbudowany
z tej ostatniej okazji w jezuickim kościele św. Jana Chrzciciela budził swą formą artystyczną zachwyt nawet protestanckiej większości tego miasta. Należy domniemywać, że o podobne uznanie zabiegano także dla rozmaitych przejawów sztuki muzycznej, towarzyszącej komentowanym w tym podrozdziale uroczystościom.

3.2. Muzyka towarzysząca uroczystościom paraliturgicznym
Istotną domeną aktywności duszpasterskiej jezuitów były kultywowane przez
nich praktyki religijne, wykraczające poza ściśle rozumiany obszar liturgii. Wśród
promowanych przez ten zakon nabożeństw znajdowały się zarówno zwyczajowe,
istniejące od dawna w tradycji Kościoła, jak i zupełnie nowe, powstałe na fali reformy trydenckiej. Intensywne zainteresowanie środowisk jezuickich różnymi formami nabożeństw paraliturgicznych uzasadnia ta sama co w przypadku liturgii potrzeba znalezienia właściwych środków oddziaływania katechetycznego na współczesne
im grupy odbiorców. Rozbudowana oferta duszpasterska jezuitów miała zapewnić
możliwie szeroki zakres recepcji ich pracy; dywersyfikacja jej form była konsekwencją adresowania ich do zróżnicowanych grup celowych. Charakterystyczną cechą jezuickiego duszpasterstwa było zresztą wydzielenie z ogółu wiernych poszczególnych
jego środowisk, dla których łatwiej było znaleźć perswazyjne środki oddziaływania.
W jednorodnej społecznie grupie aktywność zakonników wspomagały ponadto na193
Była to najprawdopodobniej pieśń Lobgesang dem Herzlichen Sissinio (incipit: Heut Gott zu
Ehren singen wir), napisana do melodii popularnej pieśni Frew dich du Himmel königin, wydana w Nysie w tym samym roku w druku SchubartL.
194
Byli to: Almachius, Neon, Juventius, Quartus, Secundus, Severina, Honorata i Agricola. Kłodzko [1642]: KroessG, T. II/2, s. 827.
195
Nysa [1653]: SchmidlH, T. IV/2, s. 933.
196
Głogów [15 lipca 1663]: ARSI Boh. 98, k. 599.
197
Wrocław [1663]: ARSI Boh. 98, k. 700.
198
Żagań [1684]: WittwerM, s. 56.
199
Legnica [1726]: ARSI Boh. 141, k. 125.
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turalne dla tej grupy mechanizmy kofiguratywne, zapewniające – w pewnym zakresie – samosterowny jej rozwój.
Stosowane przez jezuitów strategie miały bardzo utylitarny cel: służyły pozyskaniu jak największej liczby odbiorców. Ich utrzymaniu służyła z kolei cykliczna powtarzalność praktyk, wiążąca nabożeństwa z poszczególnymi okresami roku liturgicznego. Nierozerwalny w praktyce duszpasterskiej związek liturgii z wyrosłymi na
jej gruncie pozaliturgicznymi zwyczajami, pełnił ważną funkcję w kulturze religijnej
epoki. Przede wszystkim, poprzez zbieżność okazji, treści i wątków, zapewniał spójny charakter obydwu dziedzin oddziaływania katechetycznego. Nabożeństwa, karmiące się treściami liturgii, pełniły też wobec niej funkcję uzupełniającą: rodzaj tropu, tłumaczącego, a zarazem interioryzującego jej przekaz. Niebywały rozkwit tych
praktyk po Tridentinum był zresztą świadectwem głębokiej potrzeby społecznej,
a zarazem kryzysu komunikatywności samej liturgii, który nieprzypadkowo doprowadził do pojawienia się reformacji. Intensywne kultywowanie paraliturgicznych
form życia religijnego jawić się więc może jako akomodatywna odpowiedź jezuitów
na potrzeby współczesnego im społeczeństwa. W przeciwieństwie do środowisk
protestanckich była to więc nie tyle reforma samej liturgii, ile raczej próba innego
uzasadnienia jej niezmiennej w zasadzie istoty.
Pieczołowite i coraz częstsze odprawianie nabożeństw różnego typu traktować
można jako pewien rodzaj „ucieczki do przodu” od podjętej przez ewangelików
dyskusji nad kwestią liturgii. Uznając takie rozwiązanie za przemyślaną strategię
środowiska jezuickiego, nie sposób nie zauważyć, że miała ona wyraźne cechy wypowiedzi kontrowersyjnej i konfesyjnej. Świadomie akcentowała typowo katolickie
treści doktryny, wiązane z kultem Eucharystii, Maryi i świętych oraz z praktykami
sakramentalnymi, a także sakramentaliami. Z perspektywy katolickiej była to jednak
strategia o wyraźnej treści pozytywnej, służącej nie tylko petryfikacji potrydenckiej
filozofii eklezjalnej, ale przede wszystkim – utożsamieniu adresatów jezuickiego
duszpasterstwa z uniwersalistycznymi wartościami katolicyzmu. Chociaż dokonywana za pośrednictwem paraliturgicznych nabożeństw identyfikacja odbywała się
zazwyczaj w zamkniętej społecznie przestrzeni świątyni, wiązała się też jednak z takimi formami życia religijnego, które wyrażały się w przestrzeni publicznej (procesje, pielgrzymki); owa odrębna grupa zjawisk omówiona zostanie pod koniec tego
podrozdziału.
3.2.1. Praesepia i sepulcra

Symptomatyczną dla środowiska jezuickiego formą nabożeństw paraliturgicznych
były urządzane przy okazji Bożego Narodzenia praesepia i wystawiane w czasie Wielkiego Tygodnia sepulcra. Ze względu na podobną genezę, pokrewną strukturę i analogiczną funkcję, obydwie praktyki zostaną omówione razem. Funkcjonowały one
w tradycji kościelnej już od późnego średniowiecza, jednak to jezuitom zawdzięczają
swój okres świetności. Oba zwyczaje odwołują się bowiem do tych elementów doświadczenia religijnego, które były szczególnie podkreślane przez duchowość igna-
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cjańską. Chodzi o akcentowaną przez Ignacego Loyolę rolę doświadczeń zmysłowych
w opracowanej przez niego metodzie medytacji: posługiwania się zmysłami wyobraźni dla imaginatywnej rekonstrukcji miejsca (compositio loci), w którym miały miejsce
poszczególne wydarzenia historii zbawienia. Dwa najważniejsze z nich – Wcielenie
i Zmartwychwstanie – wyjątkowo dobrze nadawały się do paraliturgicznych tropów,
przedstawionych tu w formie teatralnej, literackiej i muzycznej. Oczywiście, w przypadku plastyczno-słowno-muzycznej wizualizacji ich treści wyobraźnia odbiorcy była
wspomagana rzeczywistymi doświadczeniami zmysłowymi.
Sięgnięcie po tego rodzaju środki duszpasterskie można więc uznać za pewnego
rodzaju redukcję odkryć Ignacego Loyoli, zalecającego przecież sublimację doznań
zmysłowych w obszar określany przez niego zmysłami wyobraźni. Mając jednak na
uwadze postulowane przezeń w medytacji „wyprowadzenie z tego jakiejś korzyści”200, należy przyjąć, że podobnie jak i wyobraźnia, także same zmysły są jedynie
środkiem do osiągnięcia zamierzonego przez daną praktykę celu duchowego. O ile
więc umiejętność posługiwania się zmysłami wyobraźni służyła osobom doświadczonym na drodze Ćwiczeń duchownych, to unaocznienie tych samych treści za pomocą skonstruowanej w kościele scenografii i wykonywanego na jej tle repertuaru
było środkiem służącym znacznie szerzej definiowanej grupie celowej. Jej adresaci
mieli przecież okazję w idzieć bożonarodzeniową Stajenkę, słyszeć rozbrzmiewające w niej głosy Józefa i Maryi, zachwycać się śpiewem pasterzy i muzyką aniołów – dokładnie tak, jak chciał tego Ignacy w cytowanym wyżej wprowadzeniu do
metody swoich egzercycji.
Tradycja konstruowania Stajenki na Boże Narodzenie zawdzięcza swoje istnienie
franciszkanom, którzy jako pierwsi przedstawili w udramatyzowanej postaci opisanej
w ewangeliach historii narodzin Mesjasza, a następnie przyczynili się do spopularyzowania tego zwyczaju w całej Europie. Jezuici przejęli od nich ten pomysł, adaptując
go do swoich potrzeb duszpasterskich. Stajenka była więc konstruowana i odsłaniana
w wigilię Bożego Narodzenia i tworzyła scenografię dla paraliturgicznych deklamacji,
żywych obrazów i wykonań muzycznych o tematyce interpolującej treść liturgiczną tej
uroczystości. Z zachowanych relacji źródłowych nie wynika, aby zwyczaj ten miał ściśle określony wygląd czy przebieg. Najczęściej wiązał się on z wykonaniem jakiejś prostej formy dramatycznej i pieśni o okolicznościowej tematyce201. Urządzane w jednej
z kaplic kościoła bożonarodzeniowe praesepia pełniły też funkcję okolicznościowych
quasi-ołtarzy, gromadzących wiernych na cichą modlitwę indywidualną, śpiew kolęd,
a niekiedy także śpiewanych codziennie Litanii do Imienia Jezus202.
Na terenie Śląska scenografia Stajenki służyła za tło krótkich spektakli jasełkowych, w czasie których przebrani za poszczególne personae dramatis uczniowie kolegium wykonywali pios cantus et vocales preces203. Przedstawienia takie odbywały się
LoyolaĆ [125], s. 56.
Altona [1603]: WittwerM, s. 59.
202
Monachium [1607]: WittwerM, s. 59.
203
Opawa [1675]: ARSI Boh. 102, k. 591–592.
200
201
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w większości miast prowincji204 i wiązały się zwykle ze śpiewaniem niemieckojęzycznych kolęd w kostiumach205. W źródłach późniejszych coraz częściej pojawiają się
też wzmianki o wykonywanej z tej okazji muzyce instrumentalnej. Odnotowujący
te wydarzenia kronikarze nie zwracali oczywiście uwagi na rodzaj (gatunek, autora)
tej muzyki, zauważali jednak, że owa inter Choraulas exquisita musurgia budziła powszechny podziw zgromadzonych w kościele wiernych206, a także odwiedzających
kościół innowierców207. W jej wykonanie angażowani byli uczniowie miejscowego
konwiktu, którym niekiedy towarzyszyli zatrudniani na tę okazję profesjonaliści208.
O tym, że głównym celem organizowanych z tej okazji spektakli było wzbudzenie
w ich odbiorcach poruszeń duchowych, wyraźnie świadczy następujący ich opis:
Cunae nascituro Emmanueli perelegantes ad tenerum non modo oculorum, sed etiam
animorum illicium, quo non solum pie & salvifice credentes, praesertim sacro noctis
tempore inter melodicos musices concentus ad pientiores animi affectus, sed etiam
heterodoxos ad numerosam curiositatem turmatim affluentes excivere.209

Okazją do rozbudzania wrażliwości religijnej wiernych były także urządzane w jezuickich kościołach podczas Wielkiego Tygodnia sepulcra. Wywodzą się one ze zwyczaju
wystawiania Najświętszego Sakramentu w specjalnie zaaranżowanym w tym celu ołtarzu w nawie bocznej kościoła, mającym formę Grobu Pańskiego. Od samego początku
istnienia czeskiej prowincji jezuitów w scenografii takiego sepulcrum rozbrzmiewała
muzyka, nieodmiennie wzbudzająca zachwyt wizytujących kościół wiernych210. Zazwyczaj była to musica quam vocant figuratam, wykonywana początkowo także przez
samych zakonników211, dopóki władze zakonne nie utemperowały tej sprzecznej
z Konstytucjami praktyki. Sama muzyka pozostała co prawda trwałym elementem tego
zwyczaju, obejmującego możliwie efektowną scenografię, która była tłem dla deklamacji poezji pasyjnej, przedstawień żywych obrazów i modlitewnych rozważań Męki
Pańskiej212. Emblematyczne pegmata, stanowiące element sepulcra miewały niekiedy
wydźwięk okolicznościowo-polityczny213, zwykle jednak ich tematyka obejmowała
Brzeg [1685]: HoffmannB, s. 65; Cieszyn [1702]: ARSI Boh. 114, k. 267.
Świdnica [1701]: HoffmannS, s. 122 ; Otyń [1703]: HoffmannSW, s. 134.
206
Legnica [1722]: ARSI Boh. 136, k. 115.
207
Głogów [1731]: ARSI Boh. 148, k. 119.
208
Głogów [1734]: ARSI Boh. 152, k. 104.
209
Legnica [1737]: ARSI Boh. 156, k. 175.
210
Jednym z najwcześniejszych świadectw jest przytaczana powyżej (rozdz. 2, przypis 205) relacja wizyty Ernsta Wittelsbacha w praskim kościele św. Klemensa w roku 1558; księcia niezwykle
poruszyła wykonywana przy tej okazji muzyka. Por. MonumentaLQ, T. VI, s. 106.
211
Praga [1559]: SchmidlH, T. I, s. 128.
212
Praga [1560]: KroessG, T. I, s. 178.
213
Praga [1684]: KroessG, T. III, s. 408. Geniusz Domu Austriackiego wskazujący na Monstrancję z Najświętszym Sakramentem zaświadczał np.: Vor ihm flohen die bei Wien geschlagenen Türken,
nawiązując do niedawnej odsieczy wiedeńskiej.
204
205
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Pasję bądź Eucharystię214. Wiadomo, że wśród wizytujących Groby Pańskie w jezuic
kich kościołach pojawiali się czasem i protestanci; zwracano więc uwagę na to, aby
zarówno plastyczna, jak i słowno-muzyczna warstwa tych przedstawień mogła służyć
ad piam haereticorum concurrentium curiositatem215.
Wraz z upływem czasu plastyczny wystrój tych przedstawień ulegał stopniowemu ograniczeniu216 na rzecz ich coraz bogatszej oprawy muzycznej. O ile w połowie
XVII wieku muzyka wykonywanych w prowincji czeskiej sepulcra ograniczała się do
kilku pieśni i utworów instrumentalnych, towarzyszących tableaux vivant217, o tyle
kilkadziesiąt lat później prezentowano przy tej samej okazji całe oratoria218. Do ich
przedstawień angażowano poza konwiktorami także profesjonalnych muzyków219,
finansowanych dzięki wsparciu miejscowych wielmożów. Sytuacja taka miała miejsce np. w Głogowie, gdzie w roku 1734 hrabia Otto von Frankenberg zasponsorował
wykonanie ab artifice musices concentum magnopere appretiatum et selectissimis musices modulis concinnatum, ponadto sfinansował też druk okolicznościowego programu tego spektaklu220. Podobny repertuar wykonywany był w Brzegu i Wrocławiu;
libretta tych przedstawień także były wydawane drukiem221.
3.2.2. Nabożeństwa w roku liturgicznym

Jezuici kultywowali rozmaite nabożeństwa związane tematycznie i funkcjonalnie
z cyklami de tempore i de sanctis. Ze względu na ten związek stanowiły one naturalne
przedłużenie różnych form liturgii, przypadających w wybrane dni świąteczne roku.
Praktyki owe, organizowane dla przedłużenia obecności wiernych w kościele i stymulowania ich pobożności, obejmowały zwykle adorację Najświętszego Sakramentu, krótką naukę i specjalne błogosławieństwo. Głównej części nabożeństwa – adoracji – towarzyszył śpiew litanii, adekwatnych tematycznie pieśni i hymnów o treści
eucharystycznej (najczęściej ostatnich dwóch strof hymnu Pange lingua – Tantum
ergo sacramentum). Tak wyglądało np. nabożeństwo odbywające się z okazji święta
Obrzezania Pańskiego, które rozpoczyna rok kalendarzowy. Do stałego repertuaru
tej uroczystości należała Litania do Najświętszego Imienia Jezus222 suavibus modulis
decantata223, wykonywana z udziałem miejscowych muzyków. Tę samą litanię śpieGłogów [1680]: Boh. 103 I, s. 368: Das ist mein Leib.
Legnica [1713]: ARSI Boh. 126, k. 78.
216
KroessG, T. III, s. 411.
217
Ö-Wn HA 11958.
218
Głogów [1731]: ARSI Boh. 148, k. 119.
219
Nysa [1724]: ARSI Boh. 139, k. 138.
220
Głogów [1734]: ARSI Boh. 152, k. 104. Libretto tego spektaklu zachowało się w druku
GŁ-1734-Jesus (objaśnienia siglów spektakli teatralnych i oratoryjnych w aneksie 7.4.3).
221
Brzeg [1736]: ARSI Boh. 154, k. 319; Wrocław [1742]: Boh. 162, k. 246. Libretta wystawionych w tych latach spektakli nie zachowały się jednak.
222
Kłodzko [1679]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 249.
223
Nysa [1642]: ARSI Boh. 96, k. 117.
214
215
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wano także w przypadającą tydzień później uroczystość Objawienia Pańskiego oraz
jej oktawę224.
Bardziej rozbudowaną praktyką były nabożeństwa czterdziestogodzinne (Qua
rantore), organizowane najczęściej w dni poprzedzające Środę Popielcową, określane stąd jako triduum antecinerale. Ich obchody rozpoczynały się w ostatnią niedzielę
karnawału (Quinquagesima)225 i w symboliczny sposób antycypowały rozpoczęcie
trwającego 40 dni Wielkiego Postu. Nabożeństwo, polegające na nieustannej przez
40 godzin adoracji, stało się popularne w XVI wieku za sprawą Pawła III. Propagatorami tej praktyki byli m.in. jezuici, którzy akcentowali ekspiacyjny profil nabożeństwa: udział w nim miał być przeciwwagą dla obchodzonego w tym samym czasie karnawału, próbą powstrzymania wiernych przed jego niemoralnym wpływem.
Quarantore miały czasami wydźwięk polityczny i okolicznościowy: modlono się
np. o powstrzymanie zbliżających się wojsk tureckich, zwycięstwo nad protestantami, o pokój lub oddalenie klęski zarazy. Ustalona w roku 1731 przez Klemensa XII
forma tego nabożeństwa określała jego przebieg i towarzyszące mu zwyczaje, a także
intencje mszy świętych i procesji.
Aby skłonić wiernych do uczestnictwa w praktyce konkurującej z karnawałem,
zabraniano w tym czasie publicznego wykonywania muzyki świeckiej, tańców
i wszystkiego, quod ultra Christianae modestiae limites tendit226. Same nabożeństwa
odnoszono często do lokalnych wydarzeń, np. uroczystej renowacji kościoła bądź
wizyty ważnej osobistości. Z okolicznościową treścią nabożeństwa wiązała się także wykonywana muzyka, np. wtedy, gdy chroniący się u nyskich jezuitów w czasie
zarazy wierni słuchali ich kazań de proposito argumento, tum multimoda musices harmonia partim vocum instrumentorumque concentu condita, partim successivis discipulorum choris per classes227. Atrakcyjna oprawa muzyczna nabożeństw miała przyciągnąć
możliwie wielu wiernych do kościoła. Quarantore rozpoczynano zwykle wokalno-instrumentalnym motetem lub koncertem, po którym wykonywano stosowną
liturgicznie litanię228. Nabożeństwa czterdziestogodzinne ze śpiewem Litanii do
Wszystkich Świętych i missa pro pace odbywały się np. w Kłodzku229 i we Wrocławiu,
w udostępnianym jezuitom kościele św. Macieja230.
Muzykę do tych nabożeństw wykonywali zazwyczaj wokaliści i instrumentaliści miejscowego konwiktu231, jednak ze względu na długi czas trwania tych nabożeństw, wspomagali ich także wynajmowani okazjonalnie profesjonaliści. Tak było
Cieszyn [1712]: PL-Ck DD IV 19a, fol. 98r.
Cieszyn [1708]: PL-Ck DD IV 19a, fol. 26r oraz [1712]: PL-Ck DD IV 19a, fol. 99r.
226
Chomutov [1646]: SchmidlH, T. IV/2, s. 285.
227
Nysa [1626]: ARSI Boh. 93, k. 334.
228
WittwerM, s. 56.
229
Kłodzko [1642]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 131.
230
Wrocław [1647]: ARSI Boh. 96, k. 342; SchmidlH, T. IV/2, s. 318.
231
Np. w Nysie [1626]: SchmidlH, T III, s. 696, gdzie podczas jednego z nabożeństw muzycy
konwiktu wykonywali harmoniacus saepe interpositus concentus... ad tantam pietatem compositus, na
przemian z fragmentami głoszonego wówczas kazania.
224
225
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np. w Nysie, gdzie w organizowanym w 1650 roku Quarantore brali udział muzycy
prywatnej kapeli biskupa Karola Ferdynanda Wazy232. Nabożeństwa czterdziesto
godzinne kojarzono niekiedy z kultem świętych: przy wspomnianej okazji ich obchodów w Nysie urządzono procesję ku czci Alojzego Gonzagi zakończoną uroczystymi nieszporami z muzyką w kościele233. Z kolei w Kłodzku w czasie triduum
antecinerale pod wzniesioną na rynku wotywną statuą maryjną przedstawiono spektakl ku czci św. Franciszka Ksawerego – orędownika w czasie zarazy234. Po jego zakończeniu 10 konwiktorów odśpiewało antyfonę Salve Regina, następnie uczestnicy
nabożeństwa wrócili do kościoła na mszę wotywną de Sanctissima Trinitate, śpiew
Te Deum i błogosławieństwo. Ad pestis malum advertendum urządzono Quarantore
także w Świdnicy, gdzie podczas adoracji śpiewano m.in. okolicznościowo drukowane pieśni wernakularne235.
Repertuar pieśniowy wypełniał te fragmenty nabożeństwa, podczas których nie
wykonywano litanii, motetów ani oficjum mszalnego. Był on szczególnie chętnie pielęgnowany w ośrodkach kultu maryjnego: w Piekarach, Opolu i Tarnowskich Górach,
gdzie przechowywano cudami słynący obraz maryjny, a także w Otyniu, w którym jezuici animowali lokalny kult Matki Bożej Klenickiej236. Quarantore odbywano w tych
ośrodkach także przy innych okazjach roku liturgicznego, np. podczas miejscowych
obchodów odpustowych albo w święto lokalnie czczonego świętego237. Zazwyczaj
jezuici dbali o to, aby oprawa muzyczna tych nabożeństw obejmowała obecność
muzyków, nawet tam, gdzie nie mogli liczyć na pomoc kapeli miejscowego konwiktu238. Muzyka towarzysząca Quarantore musiała być na odpowiednim poziomie także
z uwagi na środowisko miejscowych innowierców, których admurmuratio i admiratio
były skwapliwie odnotowywane przez jezuickich kronikarzy239.
Kolejną okazją do celebrowania nabożeństw paraliturgicznych były tzw. dni błagalne (dies rogationum), sięgające swą genezą starożytności chrześcijańskiej i pogańskich
modlitw o urodzaje. Nabożeństwa te odbywały się w trakcie dni poprzedzających
Nysa [1650]: SchmidlH, T. IV/2, s. 611: Huc jam inde, dictis omnibus diebus, Serenissimus Princeps, & Episcopus Silesiae Carolus Ferdinandus, e Regibus Poloniae & Sueciae ortus, cum tota Aula publicis
vectus viis (ad majorem scilicet populo aedificationem) ventitabat, atque per Musicos suos, & aliquem ex
Aulici Cleri optimatibus cantatam Missam Ecclesiasten Polonico idiomate audivit.
233
Nysa [1650]: ARSI Boh. 96, k. 578: Beati quoque Aloysij magni affinis sui Festam solemnitatem
peculiari celebritate in aede nostra affecit. Denique horario pietatis exercitio diebus octo Theophoriam circumstantibus in Templo nostro sub vesperum obiri solito, se praesentem stetit, atque musicos nostros [...]
libenter audivit.
234
Kłodzko [1681]: ARSI Boh. 103 II, k. 355.
235
Świdnica [1681]: ARSI Boh. 103 I, k. 485.
236
Otyń [1739]: ARSI Boh. 158, k. 191.
237
Np. w Piekarach Śląskich [1684]: ARSI Boh. 104 II, k. 673, w oktawę św. Stanisława biskupa.
238
Np. w Tarnowskich Górach [1707]: ARSI Boh. 118, k. 723, gdzie uzyskali od miejscowego
proboszcza zgodę na organizację nabożeństwa czterdziestogodzinnego, pod warunkiem jednak, że to
jezuici opłacą dzwonnika i muzyków, którzy będą wykonywać muzykę w czasie trwania nabożeństwa.
239
Cieszyn [1709]: ARSI Boh. 121, k. 166; Żagań [1723]: ARSI Boh. 138, k. 319–320.
232
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Wniebowstąpienie Pańskie i wiązały się z obchodami dnia św. Marka, przypadającego 25 kwietnia. Odprawiano przy tej okazji adoracje ze śpiewem pieśni i Litanii do
Wszystkich Świętych240, łączone z mszą przebłagalną i procesją po polach. Jezuici pielęgnowali tę praktykę szczególnie tam, gdzie prowadzili duszpasterstwo środowisk
rolnicznych. Najstarsze jej świadectwa pochodzą z Kłodzka, dokąd procesjonalnie,
z chorągwiami, przybywali chłopi z okolicznych wiosek i gromadzili się w miejscowej
farze cantantes, & psallentes patria voce antiquas Ecclesiae cantiones, quas singularum Ecclesiarum aeditui moderabantur, incredibili recte credentium solatio241. Obchodom nabożeństwa towarzyszył post od posiłków mięsnych242, śpiew litanii i pieśni, codzienna
msza święta i odbywane po okolicznych polach procesje błagalne243.
Innego rodzaju praktyki towarzyszyły uroczystości Bożego Ciała, szczególnie
mocno akcentowanej przez jezuickie duszpasterstwo. To znane od połowy XIV wieku święto zyskało na znaczeniu w epoce potrydenckiej, kiedy to publicznie odbywająca się procesja stała się nie tylko aktem wiary, ale także manifestacją katolicyzmu.
Boże Ciało było pretekstem do całego cyklu zwyczajów, z których tutaj wskażemy
odprawiane w jej trakcie nabożeństwo eucharystyczne. Miało ono miejsce w kościele, w oktawę głównej uroczystości, a także w niedzielę wypadającą podczas tejże
oktawy244 i zwykle kończyło odbywane w te dni procesje. Z uwagi na wyjątkowy
charakter tych uroczystości, towarzysząca nabożeństwom muzyka była szczególnie
ozdobna i wykonywano ją w możliwie licznej obsadzie wokalno-instrumentalnej,
z towarzyszeniem rzadko wpuszczanych do kościoła trębaczy i kotlistów245, wynajmowanych dzięki uprzejmości miejskiego magistratu246. Samo nabożeństwo obejmowało wokalno-instrumentalne wykonanie Litanii do Najświętszego Imienia Jezus, krótkie kazanie, śpiew Te Deum i uroczyste błogosławieństwo247.
Typowe dla środowiska jezuickiego było też nabożeństwo ku czci Imienia Jezus. Jego praktykowanie odnotowują oczywiście kroniki śląskie, także te z pomniejszych ośrodków, gdzie przy różnych okazjach liturgicznych śpiewano litanię
i okolicznościowe pieśni de tempore248. Propagowaniu tego nabożeństwa służyły
drukowane dla wiernych obrazki z reprodukcją adekwatnego tematycznie przedstaWittwerM, s. 56.
Kłodzko [1601]: SchmidlH, T. II, s. 254–255; DuhrG, T. II/1, s. 354–357.
242
Głogów [1629]: SchmidlH, T. III, s. 940.
243
Albrechtice [1636]: ARSI Boh. 95, k. 336. Tempore, quo noster ibi fuit, ad Sacrum quotidie audiendum plures inducti; quo tempore a pueris scholasticis Litaniae variae, aliaeque preces vulgari lingua
palam recitatae, ut etiam Seniores addiscerent, quod, cum iuniores essent, discere nequierunt; Processio triduana Rogationum diebus frequenti populo habita. Por. też Świdnica [1638]: SchmidlH, T. IV, s. 462.
244
KroessG, T. III, s. 425.
245
Kłodzko [1600]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 62: summo omnium jubilo et gratiarum actione
in templum reportatum Sacramentum est tympanis, tubisque cum organo clarissime Sonante concertantibus.
246
Nysa [1644]: ARSI Boh. 96, k. 200.
247
Opole [1670]: ARSI Boh. 99, k. 711; Wrocław [1676]: WAAW V 39, fol. 56v; Tarnowskie
Góry [1676]: ARSI Boh. 101, k. 245.
248
Ziemięcice [1663]: ARSI Boh. 98, k. 658.
240
241
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wienia ikonograficznego i okolicznościowej modlitwy, spisanej in patrium idioma249.
Miejscem odbywania tej praktyki stawały się też powstające licznie kaplice Serca Jezusowego, w których umieszczano obrazy o odpowiadającej temu kultowi treści250.
Jednak praktykę tę kultywowały przede wszystkim powstające w tym czasie bractwa
eucharystyczne. Impulsem dla uniwersalnego rozwoju nabożeństwa do Serca Jezusowego było zatwierdzenie tego kultu przez Innocentego XIII w roku 1721251. Na
Śląsku nabożeństwo to odprawiano dla wiernych w wielu miejscach252; obejmowało
ono nawet dziewięciodniowe cykle odbywanych w kościołach praktyk253.
Kolejną okazję do okolicznościowych nabożeństw stanowiły uroczystości niektórych świętych, czczonych szczególnie w środowiskach jezuickich. Wymienić tu należy
przede wszystkim liturgiczne wspomnienia kanonizowanych członków Towarzystwa
Jezusowego na czele z Ignacym Loyolą, Franciszkiem Ksawerym i Alojzym Gonzagą, którym dedykowano rozbudowane nabożeństwa z udziałem muzyki. Pierwsi
dwaj honorowani byli tego rodzaju praktykami już niedługo po ich uroczystej kanonizacji. Obchodzone 31 lipca nabożeństwo ku czci założyciela zakonu obejmowało
początkowo uroczyste nieszpory i mszę pontyfikalną ze śpiewem Te Deum i Litanii
Loretańskiej254. W XVIII wieku ta liturgiczna okazja była już pretekstem do ośmioi dziewięciodniowych obchodów, obejmujących śpiew litanii inter symphoniaca a choro255 i dedykowanych temu świętemu pieśni, rozdawanych wiernym w drukowanych
książeczkach256. Obchody często otrzymywały formę nowenny o treści zaczerpniętej
z Ćwiczeń duchownych Loyoli i kojarzone były z prowadzonymi przez jezuitów rekolekcjami257. Wykonywany podczas nowenny repertuar muzyczny choro resonante harmonia258 finansowano z przeznaczonych na ten cel fundacji muzycznych259.
Popularną praktyką były też obchodzone 3 grudnia nabożeństwa ku czci Franciszka Ksawerego. Przed uroczyście wystawionym tego dnia w kościele obrazem
249
W przypadku Tarnowskich Gór [1704]: ARSI Boh. 116, k. 151, były to modlitwy w języku
polskim.
250
Niekiedy nawiązywały one do przypisywanych Żydom aktów profanacji konsekrowanych hostii, np. w Legnicy i Świdnicy. Por. KroessG, T. III, s. 425.
251
DuhrG, T. III, s. 597.
252
Np. w Opolu [1740]: ARSI Boh. 160, k. 237.
253
Opawa [1768]: CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 262r–v. W roku 1765 Klemens XIII zatwierdził święto Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek po oktawie Bożego Ciała.
254
Kłodzko [1639]: Boh. 95, k. 573. Uroczystościom tym przewodniczył zaproszony specjalnie
z tej okazji opat pobliskiego klasztoru Benedyktynów z Broumova.
255
Opole [1725]: ARSI Boh. 140, k. 198.
256
Świdnica [1729]: HoffmannS, s. 192–194; LecBŚ, s. 71.
257
Świdnica [1754]: ARSI Boh. 203, fol. 107r.
258
Głogów [1731]: ARSI Boh. 148, k. 120.
259
Fundacja taka istniała np. w Opawie [1736]: ARSI Boh. 154, k. 212, gdzie ustanowił ją swym
testamentem Michael Lammel, ofiarując jezuitom 300 florenów in fundationem perpetuam devotionum;
finansowała ona wykonania muzyczne, świece i stroje dla kleru podczas nowenny ku czci św. Ignacego
i św. Franciszka Ksawerego. Podobnie było w Kłodzku [1737]: ARSI Boh. 156, k. 120, gdzie ustanowiono paralelną fundację, opiewającą na taką samą kwotę.
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świętego260 śpiewano z udziałem wiernych Litanię do Wszystkich Świętych261. W organizacji tych nabożeństw ważną rolę odgrywała młodzież z jezuickich instytucji
dydaktycznych: np. uczniowie świdnickiego konwiktu św. Franciszka Ksawerego,
którzy w dzień swego patrona wykonywali litanię ku jego czci śpiewaną ad modulos
musicos; do uroczystości tej przygotowywali się przez post, publiczne samobiczowanie i całonocną adorację262. Podobne nabożeństwo wotywne ku czci Apostoła Indii
odbyło się w tym samym roku w Kłodzku; brał w nim udział opat cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego, który uhonorował konwiktorów okolicznościowymi nagrodami pieniężnymi263. Zapraszani do przewodniczenia liturgii w dzień Franciszka
Ksawerego hierarchowie pozostawali często na popołudniowe nabożeństwo organizowane ku czci tego świętego i zasilali przy tej okazji kasę miejscowego konwiktu264.
Na przełomie XVII i XVIII wieku nabożeństwa ksaweriańskie przekształciły się
w rozbudowane 10-dniowe cykle265. Obejmowały one codzienny popołudniowy
śpiew przed obrazem Franciszka Ksawerego różnych litanii (do Wszystkich Świętych,
do Imienia Jezus lub Loretańskiej), antyfony maryjnej de tempore i pieśni wernakularnych266. Muzykę w trakcie decemdialis devotio śpiewali konwiktorzy: ad positivum267
bądź inter modulos Musicos268. Dalszy rozwój kultu Franciszka Ksawerego wspomagały
z jednej strony okolicznościowe książeczki do nabożeństwa, rozdawane gromadzącym
się w kościele wiernym269, z drugiej zaś – ustanawiane przez zamożniejszych wiernych
fundacje, które finansowały realizację konkretnego repertuaru270. Mógł on być wykonywany nie tylko w czasie corocznie powtarzanego decemdialis, ale także poza nim,
per annum. Fundacja przypisana do konwiktu w Opawie opiewała np. na 300 florenów reńskich i pokrywała koszty wykonań muzycznych litanii w czasie 10 kolejnych
piątków ksaweriańskich271. W nabożeństwach tego cyklu udział brała też przystrojona
w jednolitego koloru stroje, kwiaty i świece młodzież utroque sexu, śpiewająca niemieckie wersje antyfon Ave Maria i Sub tuum praesidium, a także łacińską Salve Regina272.
Np. Cieszyn [1679]: ARSI Boh. 102, k. 881.
Nysa [1679]: ARSI Boh. 102, k. 829.
262
Świdnica [1681]: ARSI Boh. 103 I, k. 483.
263
Kłodzko [1681]: ARSI Boh. 103 II, k. 357. Kult św. Franciszka Ksawerego wzmógł się po
wzniesieniu naprzeciw wejścia do kościoła kolumny z jego rzeźbą, przed którą w wigilię 3 grudnia Litaniae solemnes de eodem, multo tubarum strepitu populique frequentia sunt decantatae. Kłodzko [1714]:
ARSI Boh. 127 k. 69–70.
264
Świdnica [1713]: ARSI Boh. 126, k. 181.
265
Cieszyn [1694]: CK DD I 18b, fol. 58r; Legnica [1700]: ARSI Boh. 112, k. 120; Głogów
[1710]: ARSI Boh. 118, k. 343; Nysa [1710]: ARSI Boh. 122, k. 123.
266
Kłodzko [1713]: ARSI Boh. 126, k. 51.
267
Cieszyn [1712]: PL-Ck DD IV 19a, fol. 121r.
268
Wrocław [1713]: ARSI Boh. 124, k. 179.
269
Opawa [1722]: ARSI Boh. 136, k. 166.
270
Przykładem takiej fundacji może być funkcjonująca do 1770 roku w Kłodzku Fundatio Lucassiana pro Devotione S. Xaverii, opiewająca na kapitał 100 florenów złożonych na 5%. KATJ 2584, k. 4.
271
Opawa [1726]: ARSI Boh. 141, k. 164
272
Opawa [1728]: ARSI Boh. 144, k. 177.
260
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Podobna fundacja istniała przy sanktuarium w Tarnowskich Górach273: ze
względu na to, że w mieście tym jezuici nie prowadzili konwiktu, wykonaniami
musicos modulos per annum zajmowali się najpewniej sami zakonnicy274 i uczniowie ich szkoły275. Znacznie łatwiej było zorganizować takie nabożeństwo we Wrocławiu. Dzięki fundacji hrabiny Prószkowskiej miało ono formę nowenny z codziennym śpiewem in choro litaniae de Sancto, uświetnionej muzyką wykonywaną
przez członków miejscowego konwiktu276. Rozwojowi decemdialis Xaveriana posłużyły związane z nią odpusty, nadawane uczestnikom tego nabożeństwa przez
Stolicę Apostolską. Szansa na ich otrzymanie motywowała wiernych do gorliwego
uczestnictwa w tych uroczystościach, tym bardziej że tę szczególną wersję praktyk pobożnych zapowiadało trzykrotne bicie wszystkich dzwonów miasta, fanfary
z wieży kościoła i aliorum phonascorum concentus277. Wyjątkowy charakter nabożeństw podkreślała znaczna liczba użytych podczas adoracji świec, zaś świadectwem zaangażowania wiernych, biorących udział w tym nabożeństwie, jest ilość
rozdanych przy jego okazji komunikantów278.
Okazją do stymulowania pobożności wśród młodzieży były odbyte w 1726 roku
kanonizacje Alojzego Gonzagi i Stanisława Kostki. Na terenie Śląska jezuici pielęgnowali cykliczne nabożeństwo ku czci pierwszego z tych świętych, odprawiane
w kolejne sześć niedziel roku. Muzyczną oprawę tych obchodów zapewniali zwykle
konwiktorzy; tak było np. w Kłodzku, gdzie Alojzy Gonzaga patronował kształcącej
ich placówce279, ale i w innych kolegiach całej prowincji, w której był on patronem
młodzieży szkolnej na długo przed własną kanonizacją. Obchodzone w większości
miast Śląska280 niedziele alojzańskie krzewiły kult regularnie przyjmowanej Eucharystii, co stanowiło część uroczystych mszy świętych, zakończonych litanią i śpiewem okolicznościowego repertuaru. Podobnie jak w przypadku ksaweriańskich
decemdiales, także te nabożeństwa przyciągały uwagę pobożnych dobroczyńców,
Tarnowskie Góry [1717]: ARSI Boh. 131, k. 199–200.
Powołany na stanowisko superiora misji w Tarnowskich Górach Johann Hitrecius miał ku
temu odpowiednie kwalifikacje; był przez 12 lat prefektem konwiktu w Cieszynie. ARSI Boh. 156,
k. 185.
275
Tarnowskie Góry [1728]: ARSI Boh. 143, k. 197–198.
276
Wrocław [4–12 marca 1728]: ARSI Boh. 144, k. 260. Czas odbywania tego nabożeństwa wiązał się z rocznicą obchodów kanonizacji świętego; z tej okazji ostatniego dnia nowenny po uroczystej
mszy świętej śpiewano – wyjątkowo w okresie Wielkiego Postu – hymn Te Deum.
277
Kłodzko [1735]: ARSI Boh. 153, k. 95–96.
278
W przypadku omawianego tu nabożeństwa przed ołtarzem w czasie adoracji paliło się w sumie
337 świec, do komunii przystąpiło 32.000 wiernych, w czasie całego decemdialis sprawowano 72 msze
święte. Nabożeństwa ku czci św. Franciszka Ksawerego odprawiano też w innych miastach Śląska, np.
w Głogowie [1740]: ARSI Boh. 160, k. 141; Otyniu [1744]: ARSI Boh. 163, k. 98 i Jeleniej Górze
[1754]: ARSI Boh. 203, fol. 107v.
279
DuhrG, T. IV/1, s. 453.
280
Np. Wrocław [1742]: ARSI Boh. 162, k. 246; Głogów [1764]: ARSI Boh. 203, fol. 38r; Opawa
[1768]: CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 261v.
273
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finansujących dedykowane świętemu hymny281. Z kolei teksty pieśni śpiewanych
przez uczniów przy tej okazji były drukowane w specjalnie opracowywanych do
tych nabożeństw śpiewnikach282.
Jezuicka praktyka duszpasterska obejmowała także kult wielu innych świętych,
którego promowanie służyło przyświecającym temu zakonowi celom. Postacią
szczególnie przez nich cenioną był na terenie czeskiej prowincji Towarzystwa Jan
Nepomucen283. Ten kanonizowany w 1729 roku święty, obrany przez samych jezuitów za swego patrona, cieszył się wielką czcią na Śląsku. Przy okazji jego liturgicznego wspomnienia (21 maja), pomiędzy uroczystą mszą a nieszporami śpiewanymi
przed obrazem świętego284, odbywano nabożeństwa ku jego czci, które obejmowały
śpiew litanii w rozświetlonym świecami kościele285, połączony z wieczornymi procesjami do stojących przy mostach Nepomuków286. Oprawa muzyczna tych nabożeństw obejmowała także okolicznościowy repertuar pieśniowy dedykowany temu
świętemu melodico vocum omnium, & instrumentorum concentu287. Zgromadzeni
w jeleniogórskiej farze na nocne czuwanie katolicy śpiewali aż do nadejścia świtu
pieśni w językach niemieckim i czeskim, wzbudzając swą gorliwością uwagę protestanckich mieszczan, przyglądających się uważnie tym nowym zwyczajom288.
Kult Jana Nepomucena przybierał niekiedy formę rozbudowanych cyklów nabożeństw, które sprawowano w dziewięć kolejnych śród roku289. Licznemu udziałowi wiernych w tych obchodach sprzyjały oferowane przy ich okazji odpusty;
uroczysty charakter tych nabożeństw podkreślała natomiast ich muzyczna oprawa290. Także i ten kult wywoływał odzew wśród zamożniejszych mieszczan, którzy
wspomagali finansowo zarówno wykonywanie przy ołtarzu świętego dedykowanych mu pieśni, jak i sam druk zawierających je książeczek do nabożeństwa291.
Podobne mechanizmy uruchamiał podtrzymywany i rozwijany przez śląskich
jezuitów kult apostoła Judy Tadeusza, którego wspomnienie było pretekstem do
Np. w Nysie [1755]: ARSI Boh. 203, fol. 62v, z fundacji Anny Sigmundin finansowano wykonywane wtedy hymnos et laudes decantandas, zaś w Jeleniej Górze [1754]: ARSI Boh. 203, fol. 107v,
podobna fundacja utrzymywała sex ministros hymnum sanctum concinentes.
282
Kłodzko [1766]: ARSI Boh. 203, fol. 16r.
283
KroessG, T. III, s. 456.
284
Legnica [1722]: ARSI Boh. 136, k. 117.
285
Brzeg [1730]: ARSI Boh. 147, k. 307.
286
Zwyczajowe określenie posągów świętego, ustawianych na mostach lub w ich pobliżu, ponieważ Jan Nepomucen poniósł męczeńską śmierć w nurtach Wełtawy, utopiony z rozkazu króla Wacława IV Luksemburskiego.
287
Jelenia Góra [1732]: ARSI Boh. 149, k. 256.
288
Jelenia Góra [1733]: ARSI Boh. 150, k. 278–279. Podobnie wyglądało to samo nabożeństwo
w Brzegu [1738]: ARSI Boh. 157, k. 338.
289
Cieszyn [1740]: ARSI Boh. 160, k. 223.
290
Wrocław [1744]: ARSI Boh. 163, k. 219.
291
Nysa [1755]: ARSI Boh. 203, fol. 62v. Fundatorką ołtarza św. Jana Nepomucena w Nysie była
Anna Rosina von Weber. HoffmannA, s. 160.
281
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organizacji ośmiodniowego cyklu nabożeństw ku czci tego świętego292. Popularnością cieszyła się też czczona lokalnie święta Anna; jej kult był dla jezuitów pretekstem do zorganizowania w roku 1735 nowenn ad liquidum piarum animarum
solatium opatrzonych 40 dniami odpustu udzielonego przez arcybiskupa293. Od
roku następnego, kłodzka nowenna zyskała status stałego nabożeństwa, obejmującego także zwyczajowe procesje ex urbe294.
Istniejące od dawna na terenie Śląska kulty świętych odgrywały bardzo istotną rolę w jezuickim duszpasterstwie. Kontynuując i rozszerzając kojarzone z nimi
formy pobożności ludowej, jezuici skutecznie budowali konieczne w ich pracy zaufanie społeczne. Odwołując się do dawnych tradycji religijnych, jeszcze z czasów
przedreformacyjnych, brali czynny udział w odtwarzaniu katolickiej tożsamości
miejscowych środowisk. Eksploatując zaś treści wiązane z wyobrażanymi przez
świętych wzorami osobowymi i reprezentowanymi przez nich wartościami, zyskiwali wspólny język z poszczególnymi grupami społecznymi, do których adresowali
swoje duszpasterstwo. Jezuiccy młodziankowie byli więc naturalnymi patronami
dzieci i młodzieży, święta Anna patronką kobiet spodziewających się potomstwa,
a święty Józef – wzorcem postępowania dla mężczyzn295. Opiekę przed atakami szatana zapewniały nabożeństwa ku czci św. Michała Archanioła296, przed doczesnymi
niebezpieczeństwami zaś w obronę mieli brać święci Tekla297, Wawrzyniec298, Bartłomiej299 i Roch300. Bardziej rozbudowane nabożeństwa organizowano ku czci świętego Floriana: obejmowały one procesje do jego statui ze śpiewem pieśni i litanii301,
a także nabożeństwa w kościele, w czasie których śpiewy były wykonywane przy
współudziale instrumentalistów consonante organo302.
Nabożeństwa odprawiano też w intencji zmarłych, zwyczajowo w ich liturgiczne wspomnienie, 2 listopada. Poza sprawowanymi w ten dzień mszami żałobnymi
w kłodzkim kościele śpiewano Litanię do Wszyskich Świętych303. W czasie specjalnych nabożeństw modlono się też za dusze w czyśćcu cierpiące304; tej propagowanej
od połowy XVII wieku modlitwie towarzyszyła specjalna litania i okolicznościowe
Głogów [1764]: ARSI Boh. 203, fol. 38r.
Kłodzko [1735]: ARSI Boh. 153, k. 95.
294
Kłodzko [1736]: ARSI Boh. 154, k. 100.
295
KroessG, T. III, s. 451.
296
Opawa [1662]: ARSI Boh. 98, k. 334.
297
Legnica [1765]: ARSI Boh 203, fol. 54v. W 1769 roku rodzina Teichmann ustanowiła dla kolegium w Nysie fundację opiewającą na 50 florenów kapitału zastawionego na 5% pro Musica vel cereis
in festo S. Theclae. KATJ 2584, k. 79. Ex Capitali 50 fl Census annuus 2 fl 30 x.
298
Żagań [1703]: ARSI Boh. 115, k. 220.
299
Nysa [1681]: ARSI Boh. 103 I, k. 422.
300
Nysa [1717]: ARSI Boh. 131, k. 144.
301
Kłodzko [1739]: ARSI Boh. 158, k. 136.
302
Kłodzko [1755]: ARSI Boh. 203, fol. 2r.
303
Kłodzko [1655]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 92v.
304
Kłodzko [1654]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 24v.
292
293
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pieśni305. Były one rozpowszechniane za pomocą druków ulotnych306 i służyły wiernym gromadzącym się w wybranej kaplicy kościoła, przeznaczonej na sprawowanie
tego kultu307. W czasie innych nabożeństw rozważano Mękę Pańską, posługując się
Modlitwą do Pięciu Ran Chrystusa, której towarzyszył śpiew stosownych tematycznie hymnów308. Podobnie konceptualną formę miało devotio de septem gaudiis
BMV309, przeznaczone do odprawiania w kolejne siedem niedziel roku. Praktykujący je wierni brali udział w niedzielnej mszy świętej, a następnie śpiewanej przed
głównym ołtarzem kościoła Litanii Loretańskiej, krótkim rozważaniu maryjnym
i wieńczącej nabożeństwo antyfonie maryjnej310. Popularność tych nabożeństw potwierdzają kłodzkie wykazy zgromadzonych na ich rzecz fundacji, działających nieprzerwanie aż do kasaty Towarzystwa311.
3.2.3. Muzyka w kulcie maryjnym

Istotną cechą ignacjańskiej duchowości jest jej aspekt maryjny; widoczny nie
tylko w tematyce i kontemplatywnym charakterze Ćwiczeń duchownych312, ale także
w zewnętrznych przejawach pobożności, wyrażanych często za pomocą maryjnych
formuł religijności. Dotyczy to zarówno pielęgnowanych przez Towarzystwo Jezusowe świąt Matki Bożej, jak i uroczystości o odmiennej liturgicznie treści, których
tematyka była jednak uzupełniana właśnie o maryjne modlitwy i litanie. Świadectwem tego jest reprezentatywna obecność promowanej przez jezuitów Litanii LoGłogów [1661]: ARSI Boh. 98, k. 52.
LecBŚ, s. 66.
307
W Świdnicy [1676]: ARSI Boh. 101, k. 291; była to kaplica Matki Bożej Bolesnej.
308
Kłodzko [1745]: Ö-Wn HA 12329, k. 60. Służący do kultywowania tego typu form nabożeństwa pochodzący z 1647 roku druk SchubartM zawiera pewną liczbę hymnów, opatrzonych gdzieniegdzie wskazówkami na temat melodii, na które powinny być one śpiewane.
309
W Opawie [1739]: ARSI Boh. 158, k. 228–229; nabożeństwo to odprawiano w kolejne niedziele wielkanocne.
310
Kłodzko [1738]: ARSI Boh. 157, k. 121.
311
Kłodzko [1769]: 50 florenów z kapitału zastawionych na 6% przeznaczył in Bono Rustici Francisci Simmert ex Fundatione Baumiana pro musica in devotione 5 Vulnerum et 7 dolorum B.V. (KATJ 2584,
k. 21); taką samą kwotę na ten sam procent przeznaczył Franciscus Blümel in Oberschwedeldorf in Bono
Rusticus nostro pro Musica in devotione 5 Vulnerum et 7 dolorum ex fundatione Baumiana (KATJ 2584,
k. 49); zaś z 5% odsetek od 1000 florenów przeznaczała pro devotione 7 Gaudiorum BVM Fundatio
Güntzeliana (KATJ 2584, k. 93).
312
Np. LoyolaĆ [47], s. 32: „Wprowadzenie 1. Polega na wyobrażeniu sobie miejsca. Trzeba tutaj
zwrócić uwagę na to, że podczas kontemplacji lub rozmyślania [o przedmiocie] widzialnym, takim jak
kontemplowanie Chrystusa, naszego Pana, który jest widzialny, wyobrażenie miejsca będzie [na tym
polegało, że] okiem wyobraźni ujrzę miejsce materialne, w którym się znajduje to, co chcę kontemplować. Mówię o miejscu materialnym, na przykład o świątyni lub o górze, gdzie się znajduje Jezus
Chrystus lub Nasza Pani [Maryja], odpowiednio do tego, co chcę kontemplować. [ Jeżeli przedmiot
kontemplacji lub rozmyślania jest] niewidzialny – tak jak tutaj: o grzechach – wyobrażenie miejsca będzie polegało na popatrzeniu na moją duszę, jakby była uwięziona w tym mogącym się zepsuć ciele”.
305
306
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retańskiej, śpiewanej przy okazji wspomnień niektórych świętych i dedykowanych
im nabożeństw. W sposób regularny litanię tę wykonywano w sobotnie popołudnia
i wigilie uroczystości, o czym wspominają libri consuetudinum. Zwyczaj ten był na
tyle oczywisty w jezuickiej tradycji muzycznej, że rzadko trafiał do Litterae annuae313.
Raporty owe wspominały częściej o innych okolicznościach, w których śpiewano tę
litanię: np. podczas publicznych obchodów świąt maryjnych w różnych miastach
Śląska314.
Zwyczajem nowym, którego narodziny i stopniowy rozwój dokumentują liczne śląskie archiwalia proweniencji jezuickiej, jest śpiew łacińskiej antyfony Salve
Regina. Praktykę tę omawiamy w kontekście nabożeństw paraliturgicznych, bowiem taką właśnie funkcję nadano tej liturgicznej pierwotnie modlitwie. Poza naturalnym dla niej w liturgii miejscem315, antyfona Salve Regina zaczęła się bowiem
pojawiać jako maryjny trop do oficjum mszy świętej i nieszporów. Najwcześniej
i najobszerniej informują nas o tej praktyce kroniki pochodzące z Kłodzka, gdzie
już od czasów Arnošta z Pardubic istniał zwyczaj tropowania hymnu Gloria in
excelsis Deo maryjnych mszy sub aurora kolejnymi wezwaniami tej antyfony316.
W kilkadziesiąt lat po przejęciu kłodzkiej fary jezuici restytuowali zwyczaj ustanowiony dla tego kościoła przez praskiego arcybiskupa, powierzając sobotni śpiew
antyfony Salve Regina sześciu konwiktorom, utrzymywanym z tytułu założonej
tam w 1645 roku fundacji pia causa:
Np. we Wrocławiu [1639]: ARSI Boh. 95, k. 581: In hoc eodem templo diebus Sabbathinis aliorumque Festorum pervigilijs Lauretanae Virginis Litaniae a studiosa iuventute musico concentu decantari
coepta sunt.
314
Np. w Albrechticach, podczas pielgrzymki do Głubczyc [15 sierpnia 1681]: ARSI Boh. 103 I,
k. 425 primumque isthoc anno homagium eidem praestituri, inter tubarum tympanorumque plausus
[…] copiosa comitante turba […] Litanias Lauretanas, Sacrum Cantatum, ipso festo Virgineo per suos
Phonascos fieri gratiose petierunt et impetrarunt. Z kolei w Świdnicy [1701]: ARSI Boh. 113, k. 244,
śpiewano Litanię Loretańską przy okazji poświęcenia kamienia węgielnego pod budowaną na rynku
tego miasta statuę wotywną Trójcy Świętej. Natomiast w Opawie [1721]: ARSI Boh. 135, k. 167,
w trakcie trzech głównych świąt maryjnych roku (Visitationis, Assumptae i Nascentis BMV) urządzano
uroczyste procesje a duplici Musurgorum ordine, inter tubarum tympanorumque clangores collucentibus
30 facibus, totidemque cereis litaniae Lauretanae et Virgineum decantaretur ‘Salve’.
315
Tradycyjnie jest ona śpiewana na zakończenie komplety w okresie pomiędzy uroczystością
Trójcy Świętej a pierwszą niedzielą Adwentu.
316
Kłodzko [1624]: SchmidlH, T. III, s. 518–519: Ad haec aeternam Arnestus attribuit pensionem,
ex qua Sacerdos aleretur ultra numerum, & quatuor Clerici seculares; quorum munus esset Sacrificium vere
Matutinum Deo Omnipotenti, ob aeternam Matris gloriam, & de ipsa Matre Virgine, mane sub Auroram
offerre, & Missam cantare, Cantoribus tono, quem chorale vocant, prosequentibus, a quibus in hymno Angelico ‘Gloria in excelsis’ verba illa, ex veteri S. Pragensis Ecclesiae Rubrica, ab Arnesto addita: ‘Tu Solus
Sanctus (Mariam Sanctificans), Tu solus Dominus (Mariam gubernans), Tu solus Altissimus (Mariam
coronans), Jesu Christe!’ inseruntur: praemitti debet Missae ex Arnesti itidem institutione (hodie subtexitur)
Antiphona: ‘Salve Regina’, quae cum caneretur, Diva Virgo vultum averterat. Praestatur id usque adhuc
summa diligentia, ac precipue, & majori apparatu, Sabbatho post Vesperas, qui dies ac tempus memoriam
miraculi refert. Voluit autem Arnestus eam Antiphonam quotidie post Completorium decantari.
313
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Collectam in Litanijs Sabbatinis post ‘Salve Regina’, ‘Ave Regina’ dicet ipse, qui alium
loco sui substituet. Et casu quo ipse vesperis interesse non possit, domi discantistas
praemonebit, quales versiculi cantandi. Cum processiones per forum sint Sodalitatum,
et Studiosis Sodalibus immixti absque hoc eant Seminaristae, ipsi quoque Litanias, aut
‘Ave maris stella’ cantabunt cum D. D. Cantoribus, cum et ipsi Sodales sint, et absque
hoc post reditum juvare debeant decantare ‘Salve Regina’.317

Praktyka ta wkrótce otrzymała jeszcze bardziej uroczystą formę i dała początek
nowemu sposobowi funkcjonowania tej antyfony w Kłodzku, a później także innych ośrodkach Śląska318. Przyczyną jej dynamicznego rozkwitu była cudami słynąca XIV-wieczna figurka kłodzkiej Madonny319, a także fakt nadania uczestnikom
jej kultu odpustów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wiernych: zarówno mieszkańców hrabstwa kłodzkiego, jak i coraz liczniej ciągnących do miasta
nad Nysą pielgrzymów z Czech i Śląska. Od początku XVIII wieku kłodzkie Litterae annuae szczegółowo odnotowywały liczbę corocznych wykonań tej antyfony
a 10 parvulis linteatis decantatae. Przybywający do Kłodzka Mariophili skłonni byli
finansować dodatkowe, poza ustanowionymi jeszcze przez Arnošta, wykonania, aby
dać w ten sposób wyraz swojej czci do kłodzkiej Madonny i za jej przyczyną prosić
o stosowne łaski bądź dziękować za ich otrzymanie. W roku 1700 takich wykonań
antyfony Salve Regina było extra fundationis już 161320 i liczba ta z roku na rok rosła,
co potwierdza skalę zainteresowania wiernych taką formą nabożeństwa321. Plastyczną ezgemplifikacją fenomenu akustycznego jest datowany na rok 1693 cykl obrazów, ilustrujących kolejne wezwania antyfony Salve Regina (Fig 13, s. 208).
Sława kłodzkiego sanktuarium zataczała coraz szersze kręgi, czego świadectwem są przysyłane do miejscowych jezuitów listy z prośbami o odśpiewanie
dodatkowych Salve Regina w intencji petentów; do podań dołączano stosowne
wynagrodzenia dla jej wykonawców322. W kolejnych latach liczba ofiarowanych
bezpośrednio i przesyłanych korespondencyjnie legatów na rzecz pozastatutowych wykonań tej antyfony sukcesywnie się zwiększała; ustanawiane prywatnie
fundacje ustalały zresztą kwoty także na sfinansowanie dodatkowego wykonania
Kłodzko [1670]: KATJ 3299; Rudolf Werner, Instructio Musicorum Glacensium.
Kłodzko [1678]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 247.
319
MillerG.
320
Kłodzko [1700]: ARSI Boh. 112, k. 81. W tym roku odprawiono w Kłodzku 841 mszy wotywnych w podobnej intencji.
321
Statystyczne dane z archiwalnych wypisów podsumowuje tabela 2 (s. 215).
322
W roku 1704 kłodzki kronikarz odnotował personalia dwóch osób, które w taki właśnie korespondencyjny sposób prosiły o wzbogacenie istniejącej fundacji. Byli wśród nich kupiec z Jihlavy,
Ignacy Opitz, proszący o śpiew dodatkowego Salve w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w intencji
swej chorej córki, a także zarządca dóbr hrabiego Hoffmanna, Godtfried Ferdinand Berger, który nie
mogąc osobiście przybyć do Kłodzka ze względu na zły stan zdrowia, prosił o przekazanie wykonującym Salve Regina muzykom kwoty 1½ florena reńskiego na sfinansowanie kosztów 1000-krotnego
odśpiewania tej antyfony we własnej intencji. ARSI Boh. 116, k. 64.
317
318
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Fig. 13. Karl Danckwart: Kłodzko, kościół Wniebowzięcia NMP, Gementes z cyklu Salve Regina
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mszy wotywnej ku czci NMP, Litanii Loretańskiej oraz śpiewanych modlitw: Sub
tuum praesidium323 i Ave Maria. W latach 20. XVIII wieku liczba rocznych wykonań Salve Regina przekroczyła już 500; przez kolejne 40 lat wahała się zaś między
700 a 1600. W tym samym czasie na popularności zyskiwały także fundacje na
śpiew niemieckojęzycznych opracowań modlitw Ave Maria324 i Sub tuum praesidium (w niemiecojęzycznej adaptacji Unter deinen Schutz und Schirm). Akumulacja kapitału, finansującego te wykonania nie tylko zwiększała stopniowo ich liczbę,
ale wpływała także na powiększenie samego aparatu wykonawczego325. Dynamikę
tego procesu ilustruje poniższa tabela, przedstawiająca chronologicznie wybrane
fundacje tego rodzaju:
Tab. 1. Wybrane fundacje na śpiew antyfony Salve Regina w kłodzkim kościele Jezuitów
Od
roku

Fundator

Kwota
florenów

%

Przeznaczenie

Uwagi

Źródło

1

2

3

4

5

6

7

1672

Joannes Militz,
rajca kłodzki

466,40

6

Salve Regina

KATJ 2709, k. 1

1681

Georg Kuntze,
proboszcz z Bystrzycy
Kłodzkiej

200,00

5

Salve Regina

KATJ 2709, k. 1

1724

David Göldner,
piekarz z Broumova

50,00

5

Salve Regina
i Requiem

4 razy do
roku

KATJ 2709, k. 3;
KATJ 2761, k. 6

1729

Joannes Christoph Marx
z Kłodzka

300,00

5

Ave Maria
i dzwony

w każdy
piątek

KATJ 2709, k. 4

323
Np. Kłodzko [1706]: ARSI Boh. 119, k. 59: Praenobilis Domina Majoris Glogoviae ictu fulminis
afflata usum membrorum ex una corporis parte omnino amiserat: at, ubi facto ad Divam Glacensem voto
ad aram illius Sacrificium Missa et ‘Salve Regina’ decantari constituit, usum membrorum sibi restituta recepit. Susanna Gerlachin Habelschwerdensis Conditione civili, cirographo suo contestatur, se gratia quintuplici
ad ‘Salve Regina’ totidem ab opulatrice Glacensi fuisse donatam. Sunt etiam e diversissima locorum varietate 13, cum parvuli, tum virgines et viri, qui a foeda strumarum exuberantia, tollente illam Thaumaturgae
Matris invocatae gratia, se liberatos exultant: Litania Lauretana, ‘Salve Regina’, et ‘Sub tuum praesidium’,
sub sacrificio Missae Eucharistico a Chori phonascis decantari faciunt.
324
Zwyczaj ten istniał jednak w Kłodzku dużo wcześniej. 24 lutego 1649 roku niejaki Georg Christen przekazał legat w wysokości 100 florenów na codzienny śpiew Ave Vespertinum. KATJ 2584, k. 9;
KATJ 2761, k. 8.
325
Kłodzko [1728]: ARSI Boh. 144, k. 89: niektóre Salve Regina w tym roku wykonywało symphoniace już 20 młodzieńców; pozostałe – jak uprzednio – 10. Od roku 1735 w większości wykonań
antyfony Salve Regina brało już udział stabile 20 śpiewaków. ARSI Boh. 153, k. 94–95. O szczegółowej
liczbie wykonawców poszczególnych fundacji informują nas też dane nt. przeznaczonych dla śpiewaków Salve liczby strojów liturgicznych, np. w roku 1738 zakupiono w Kłodzku 16 nowych alb pro
apparatu Mariani et linteati musurgi. Z kolei w inwentarzu kościoła parafialnego w Kłodzku, sporządzonym 19 marca 1768 roku (przy okazji kasaty zakonu) figuruje 20 Salve Hummtal i 12 Ave Hummtal. KATJ 2757, k. 144.
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Tab. 1 cd.
1

2

3

4

5

6

7

1731

Johann Wenceslaus von
Haugwitz z Piszkowic

500,00

5

Salve Regina

w każdą
sobotę

KATJ 2709, k. 5;
KATJ 2761, k. 8;
KATJ 2584, k. 41

1731

Johann Wenceslaus von
Haugwitz

220,00

5

Ave Maria

w święta
maryjne

KATJ 2584, k. 21

1733

Maria Elisabeth von
Kunitz z d. Haugwitz

1000,00

4

Salve Regina
i msze, dzwony
i lniane alby dla
6 śpiewaków

w każdą
sobotę

ARSI Boh. 150,
k. 89; KATJ 2584,
k. 1

1733

Karl Schröter

150,00

5

Ave Maria

w święta
maryjne

KATJ 2761, k. 10;
KATJ 2584, k. 32

1760

Leopold Niselmüller

120,00

6

Ave Maria

w święta
maryjne

KATJ 2584, k. 8

Jedna z wyliczonych powyżej fundacji – Fundatio Kuntziana, ustanowiona
w 1681 roku przez proboszcza w Bystrzycy Kłodzkiej i dziekana kłodzkiego Georga
Kuntze326, opiewała na przykład na kwotę 200 florenów zastawionych na 5 procent
rocznie. Uzyskiwane regularnie z tego tytułu środki przeznaczono, aby inter musicos
et parvulos distribuentur, qui quod diebus Sabbathinis ante Imaginem Thaumaturgae cantarent ‘Salve Regina’. Z otrzymanych rocznie 10 florenów odsetek 3 otrzymywał organista, 4 – kantor, kolejnymi 2 florenami dzielili się zakrystian kościoła i chłopcy śpiewający antyfonę w święta: Oczyszczenia, Zwiastowania, Wniebowzięcia i Narodzenia
NMP; pozostały floren przypadał w udziale dziesięciu konwiktorom, wykonującym tę
antyfonę podczas dorocznej pielgrzymki do Barda.
Zwyczaj pozaliturgicznego wykonania Salve Regina stopniowo rozprzestrzeniał
się na terenie Śląska, wiążąc się zazwyczaj z inicjowanym przez jezuitów kultem słynących łaskami obrazów327. Od roku 1690 Salve Regina śpiewali regularnie uczniowie świdnickiego konwiktu w każdą sobotę przed obrazem Domina in Sole328. Promotorem tego kultu był jezuita Franz Paravicin, który w czasie pobytu w Kłodzku
zachorował na dżumę, lecz w cudowny sposób został uzdrowiony i po powrocie do
Świdnicy polecił ten obraz odnowić. Prawdopodobnie to on zainicjował również
zwyczaj śpiewania przed świdnicką Madonną antyfony Salve Regina; miał ku temu
KATJ 2709, k. 1–2.
Na terenie Czech obrazy takie znajdowały się w takich jezuickich sanktuariach, jak: Jeníkov
k. Kutnej Hory, Řimov k. Českiego Krumlova, Svatá Hora k. Přibramu, Tuřany k. Brna, a także w Bohosudovie, Březnicy, Jihlavie, Hradcu Králové i Jiczynie. W wielu z tych ośrodków funkcjonowały
stałe fundacje muzyczne, finansujące regularne wykonania repertuaru maryjnego w mieszczącej dany
obraz kaplicy. Por. KroessG, T. III, s. 427–432.
328
HoffmannS, s. 187; LecBŚ, s. 70. Taką nazwą określa się niekiedy XV-wieczne tondo maryjne,
znajdujące się w kaplicy Matki Boskiej Świdnickiej (dawniej cechu rzeźników) miejskiej fary (obecnie
katedry).
326

327
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zresztą także muzyczne kwalifikacje329. Kult tego obrazu nabrał znaczenia po kolejnej nadprzyrodzonej interwencji świdnickiej Patronki, kiedy zgromadzeni przed jej
obrazem wierni wymodlili w czasie pożaru zmianę kierunku wiatru, dzięki czemu
ocalały mury kościoła. Ustanowiono wówczas stałą fundację na sobotni śpiew Salve
Regina w wykonaniu siedmiu konwiktorów w specjalnych albach330. W późniejszych
latach śpiew ten uzupełniono o wykonanie innej antyfony maryjnej, Gaude Maria
Virgo; jego wykonawcom sprawiono zaś 7 novae elegantes rubra e materia tunicellae331.
Zwyczajem niepotwierdzanym przez Litterae annuae mógł być także popularny
gdzie indziej śpiew antyfony Sub tuum praesidium, której praktykowanie sugeruje
dekoracja plafonu świdnickiej kaplicy cechu rzeźników (Fig. 14, s. 212).
Ikonograficzne odniesienia do repertuaru maryjnego wykonywanego w konkretnych miejscach kościoła odnajdujemy także w Opawie, gdzie na archiwolcie portalu
jednej z bocznych kaplic umieszczono anioły, biorące udział w wokalno-instrumentalnym wykonaniu Salve Regina. To właśnie w tej kaplicy śpiewane były przez konwiktorów sobotnie antyfony maryjne, zamawiane przez miejscowych clientes BMV 332.
Od roku 1728 ubrani w specjalne stroje muzycy po Salve Regina wykonywali także
niemieckojęzyczne wersje Ave Maria i Sub tuum praesidium; dodanie obydwu modlitw
było bardzo dobrze przyjęte przez opawskich mieszczan333. Zwyczaj ów gromadził
w sobotnie popołudnia u opawskich jezuitów rzesze wiernych, spośród nich niektórzy
wspomagali tę fundację datkami, powierzając finansowanym przez siebie wykonawcom rolę orantów, wstawiających się w ich intencjach334. O dynamicznym rozwoju
tego nabożeństwa w Opawie zaświadcza podwojenie liczby konwiktorów wykonujących sobotnie Salve335, a nadto uroczyste zatwierdzenie tego kultu przez biskupa
ołomunieckiego Wolfganga Hannibala von Schrattenbach w 1734 roku336. Dwa lata
Franz Paravicin był subregensem konwiktów w Świdnicy [1680]: ARSI Boh. 90/2, fol. 468r
i Kłodzku [1681]: ARSI Boh. 90/2, fol. 478v. Po powrocie do Świdnicy pracował później w Żaganiu,
Jiczynie (także jako subregens tamtejszego konwiktu), Ołomuńcu i Březnicy, skąd w roku 1690 pojechał na misje na Wyspy Mariańskie. ARSI Philipp. 2 II, fol. 505v; HoffmannSM, s. 45.
330
Świdnica [20 września 1702]: ARSI Boh. 114, k. 328.
331
Świdnica [1721]: ARSI Boh. 135, k. 231. Późniejsze kultywowanie tego zwyczaju w Świdnicy
potwierdzają ARSI Boh. 145, k. 316 [1729]: in choro celebribus Sabattisque diebus decantante ad aram
ejus juventute musica, consueta Antiphona: ‘Salve Regina’ honorata est oraz ARSI Boh. 147, k. 279 [1730].
332
Opawa [1718]: ARSI Boh. 132, k. 163.
333
Opawa [1728]: ARSI Boh. 144, k. 177.
334
Przykłady takiej postawy odnotowuje autor Litterae annuae: Opawa [1729]: ARSI Boh. 145, k. 233:
Pia alia Domina fide digna sancte testatur, marito, graviter, et periculose decumbente, sibi desolatae per somnium
venerabilem quandam apparuisse matronam, quae illam hisce verbis affata fuit: «Maritus vester periculoso morbo laborat, curate pro illo decantari ‘Salve’, et melius habebit». Hoc instar moniti magnae Dei Matris praefata
Domina grata recoluit, et illico mandans executioni, quo illo tempore Maritus reconvalescere coepit.
335
Opawa [1730]: ARSI Boh. 147, k. 201. Od tego roku było ich już 12.
336
Opawa [6 czerwca 1734]: ARSI Boh. 152, k. 190. Podczas tych uroczystości odprawiono kilka
mszy, urządzono wielką procesję po ulicach miasta i okolicznościowy spektakl teatralny (którego widzem był m.in. królewicz Jakub Ludwik Sobieski), a całość zakończyły nieszpory, po których virtuosus
Symphoniacorum chorus festiviore Salve cum jubilo solutus in salutem adaptavit.
329
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Fig. 14. Joannes Hiebl: Świdnica, katedra pw. św. św. Stanisława i Wacława, plafon kaplicy cechu rzeźników (lub Matki Boskiej Świdnickiej)
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później kapitał utrzymujący opawski usus śpiewu tej antyfony opiewał już na kwotę
1200 florenów reńskich337.
W tym samym czasie zwyczaj śpiewania antyfony Salve Regina przyjął się
m.in. w Brzegu; wykonywali ją tam uczniowie jezuickiego gimnazjum w soboty
i wigilie świąt o godzinie 12.00338. Podobną praktykę wprowadzono też w Głogowie, gdzie na wzór Świdnicy339 i Kłodzka340 wykonywało ją siedmiu uczniów
konwiktu ubranych w ozdobne alby. Specjalne stroje mieli też wrocławscy konwiktorzy, śpiewający przed obrazem Matki Boskiej Wspomożycielki Gegrüßet seist
Du, Maria341. Kult ten funkcjonował we Wrocławiu już od roku 1698, kiedy to do
kościoła Jezuitów trafiła ze zbiorów biskupa Leopolda Wilhelma Habsburga kopia
obrazu Lucasa Cranacha Starszego Maria Hilf. Słynący cudami wizerunek przyciągał początkowo świeckich, śpiewających przed nim niemiecką wersję modlitwy
Ave Maria342. Później przed obrazem tym gromadziła się młodzież akademicka
śpiewająca Salve Regina i inne pieśni maryjne343. Dopiero w latach 30. XVIII wieku
wrocławscy jezuici uruchomili regularną fundację na śpiew tej antyfony w sobotnie popołudnia, święta maryjne i wigilie ważniejszych świąt roku liturgicznego.
Wykonywał ją tutaj ośmioosobowy wokalno-instrumentalny zespół uczniów konwiktu344, utrzymywany z odsetek powierzanego tej instytucji kapitału345. Poza swą
statutową działalnością, zespół przyjmował również prywatne zlecenia śpiewu tej
antyfony346.
Opawa [1736]: ARSI Boh. 154, k. 212.
Brzeg [1728]: ARSI Boh. 144, k. 272; HoffmannB, s. 65.
339
Głogów [1730]: ARSI Boh. 147, k. 111: Antiphonam ‘Salve Regina’, & ‘Salutationem Angelicam’
ut S chw idni c i i [wyróżn. moje – T. J.] decantarent 6 aut etiam 10 adolescentes, author [Laurenz Moser,
rektor kolegium w Głogowie] fuit nec non et hic Glogoviae, post Litanias Sabbatinas ad aram B. Virginis
idem ‘Ave’ canendum constituit.
340
Głogów [1738]: ARSI Boh. 157, k. 147: tono et more Glacensi.
341
Wrocław [1731]: ARSI Boh. 148, k. 296: Accuratus licet et alias sit, hoc tamen anno singulariter
est ductus cultus D. Virginis nostrae Auxiliatricis, cujus honoris non sine tenerrima Mariophilorum consolatione, et frequentia hactenus non visa festis ejusdem et Sabbatinis diebus teutonico versu AVE MARIA
a tenera studentium juventute Musicorum modulorum perita in tunicellis speciosis, et roketis ita ductis de
sindone ad aram ejusdem D. Virginis decantatur.
342
KuźmakB, s. 62, 65–68.
343
Wrocław [1710]: ARSI Boh. 122, k. 202.
344
Wrocław [1733]: ARSI Boh. 150, k. 288.
345
Wrocław [1734]: ARSI Boh. 152, k. 277, pierwszą fundację ustanowił dyrektor Urzędu
Zwierzchniego Śląska Johann Anton Gotthard hrabia von Schaffgotsch i jego żona: Matris Divinissimae amabilem hanc iconem devote venerarentur, quid quod per dies 8 saepius integros antiphonam ‘Salve Regina’ cum ‘Salutatione Angelica’ decantari per juvenes 8, eleganter vestitos, fecere.
Choro inter im Musi co inst r umenti s Musi ci s [wyróżn. moje – T. J.], juvenibus ad Aram canentibus, concinnente. Factitatum aeque alias, ita, ut vix dies aut alter per hebdomadem transeunt, quo
non Musurguli Mariani audiantur.
346
Wrocław [1735]: ARSI Boh. 153, k. 296; śpiewano tego roku 160 razy Salve, zaś Ave Maria –
182 razy.
337
338
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Pretekstem szczególnej rangi do kultywowania śpiewu Salve Regina był cudami słynący obraz Matki Boskiej Piekarskiej347. Praktykę taką odnotowano
w Piekarach wkrótce po wprowadzeniu kultu tego obrazu348, który jednak niedługo później został przeniesiony do Opola349. Od roku 1713 przed obrazem
Mater Admirabilis dwóch konwiktorów śpiewało tam codziennie przed poranną
mszą świętą superpositam musicis modulis polskojęzyczną wersję antyfony Regina Caeli Laetare i takież Ave Maria350. W tym samym czasie w Piekarach jezuici
podtrzymywali rozbudzony już lokalnie kult maryjny i przed kopią cudownego obrazu organizowali codzienny śpiew Litanii Loretańskiej351, msze święte
i oficja o NMP352, a także wprowadzony wcześniej zwyczaj śpiewu ‘Salve’ inter
admodulantium musurgorum choros353. Z kolei przed umieszczonym w opolskim
kościele Jezuitów oryginałem obrazu, dzięki fundacji hrabiny Franciszki Maksymiliany Tęczyńskiej pro augmento Mariani honoris zainicjowano cosobotni
śpiew hymnu Omni die dic Marie – a studiosis consonante organo. Na wzór innych
jezuickich ośrodków pod koniec śpiewano ‘Salutatio Angelica’ Polonico idiomate a 6 musurgis354. Towarzyszyły mu też zwyczajowe wykonania antyfony Salve
Regina355, a także ‘Sub tuum praesidium’ ad modulos musicos nec minus affectuose
compositum356.
Zwyczaj śpiewu antyfon maryjnych funkcjonował w tym czasie w większości
miast jezuickiego Śląska357. Sukcesywną ekspansję i dynamikę rozwoju tej praktyki
w wybranych ośrodkach jezuickich na terenie Śląska ilustruje tabela 2 (s. 215).
Praktyka śpiewu antyfon maryjnych wiązała się niekiedy z szerzącym się na terenie Śląska kultem NMP z Foya. Repliki niderlandzkiej statui – orędowniczki chorych na gorączkę i choroby oczu – pojawiły się najpierw w Świdnicy, Albrechticach
i Nysie358. Uroczysta inauguracja kolejno stawianych figur Divae Foyensis była sama
w sobie okazją do publicznych celebracji, podkreślanych śpiewem, okrzykami i muKroessG, T. III, s. 443–450.
Piekary [1701]: ARSI Boh. 113, k. 203; ARSI Boh. 126, k. 137.
349
Tradycja pielęgnowania muzyki maryjnej przez opolskich jezuitów sięga roku 1673, kiedy
w ich kościele publicznie wystawiono kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. ARSI Boh. 106,
k. 908.
350
Opole [1713]: ARSI Boh. 124, k. 131.
351
Piekary [1712]: ARSI Boh. 125, k. 145.
352
Piekary [1713]: ARSI Boh. 126, k. 145.
353
Piekary [1714]: ARSI Boh. 127, k. 167.
354
Opole [1730]: ARSI Boh. 147, k. 223. Kapitał tej fundacji wynosił 100 florenów reńskich.
355
Opole [1732]: ARSI Boh. 149, k. 196.
356
Opole [1737]: ARSI Boh. 156, k. 249.
357
Np. Głogów [1728]: ARSI Boh. 144, k. 105; Otyń [1734]: ARSI Boh. 152, k. 153; Żagań
[1735]: ARSI Boh. 153, k. 272; Legnica [1736]: ARSI Boh. 154, k. 156; Nysa [1738]: ARSI Boh.
157, k. 210; Cieszyn [1742]: ARSI Boh. 162, k. 173 i Jelenia Góra [1765]: ARSI Boh. 203, fol. 118r.
358
Świdnica [1639]: ARSI Boh. 95, k. 577; Albrechtice [1650]: ARSI Boh. 96, k. 580; Nysa
[1652]: CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 181r; por. KaczmarekF.
347
348
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Tab. 2. Ilość corocznych wykonań antyfony Salve Regina (S) oraz modlitw Ave Maria (A) i Sub tuum praesidium (T) w kościołach jezuickich Kłodzka, Opawy, Wrocławia, Opola, Otynia i Nysy
Rok
1701
1702
1704
1706
1708
1710
1715
1723
1725
1728
1729
1732
1733
1735
1736
1737
1739
1740
1741
1744
1754
1756
1761
1763
1765
1766
1767
1768
1769

S
610
215
632
313
438
550
518
550
592
779
787
675
787
681

Kłodzko
A
T

763
833
925
1222
682

63
117
195
298
272
257
266

64
60
18
72
107
93
133

343
246
232
432
198

152
142
130
184
132

1559 433

498

414
407
342
460
404

138
131
137
168
131

S

+
182
246
306
420

Opawa
A
T

+

Wrocław
S
A

S

Opole
A
T

Otyń
S
A

Nysa
A

+
70
48
45
130

420
151

200
34

284

40

+
+
160

90

+
90

+

+

182
74
+
150
200
430 408
497 400
241 88

500
111
103
101
90
84

S

543
270

66

264

45

520

56

19

+

+

343

106
24
63
116
82
116

99
52
120
138
70
104

zyką uczniów miejscowego konwiktu359. Poświęcone w ten sposób statuy360 stawały
się nowym miejscem sakralnym w publicznej przestrzeni miasta, dokąd prowadzono procesje z muzyką oraz gromadzono wiernych na modlitwy, śpiew litanii, antyfon i okolicznościowych pieśni wernakularnych. Ta adresowana przede wszystkim
do szerokich kręgów społecznych forma kultu angażowała często wokalistów z miejWrocław [1657]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 246v: ritu solemni… in pegmate per angustam quidem Collegii nostri aream, augusta tamen celebritate, inter tympanorum, tubarumque strepitum
ac studiosae iuventutis acclamationes ter circumlatum, ipsi sic Nascenti Virgini Sacrae, publico venerationes
exposuimus, qua solemnitate mox in populo specialis devotio excitata est.
360
Głogów [1704]: ARSI Boh. 116, k. 76; Opole [1675]: ARSI Boh. 102, k. 606; Jawor [1675]:
ARSI Boh. 102, k. 659.
359
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scowego konwiktu. Ich wykonanie Salve Regina bądź Ave Maria idiomate Germanico
było stałym punktem takich publicznych nabożeństw361.
Podobną rolę odegrały wznoszone w miastach kolumny wotywne, dedykowane kultowi maryjnemu. Jedną z pierwszych takich kolumn wzniesiono
w 1680 roku w Kłodzku jako wotum za ocalenie miasta z zarazy i pożaru362. Inicjatorem jej budowy był proboszcz z Domaszkowa, Georg Ignaz Pachy, który
4 marca 1686 roku ustanowił również fundację na śpiew repertuaru maryjnego
przed kłodzką kolumną363. Powierzył on magistratowi 1000 florenów reńskich,
aby z odsetek (5%) płynących corocznie z tego kapitału finansowano wykonanie pod nią w każdą sobotę i wigilię świąt maryjnych roku (o godzinie 15.00 lub
16.00) Litanii Loretańskiej i antyfony Salve Regina. W nabożeństwie tym brali udział duchowni (otrzymujący 15 florenów wynagrodzenia kapelan wraz ze
swoimi ministri) oraz muzycy: kantor, grający na portatywie organista i ludirector parochialis, którzy dzielili się kwotą 15 florenów, dwaj wokaliści (Discantista
et Altista simul 4 fl), dwaj musici instrumentales (8 florenów), pozostałą sumę
rozdzielano dla ministris, vexilliferi, calcantes oraz na świece i stroje dla uczestników nabożeństwa. Po wykonaniu litanii i antyfony fundacja przewidywała krótką modlitwę364, po której zgromadzeni pod statuą wierni mieli śpiewać jedną
z następujących pieśni:
Ejusmodi cantus Germanici intentioni meae respondentes erunt vulgares nempe:
1. Verleyh muß seindt genädigt etc.
2. Wann wir in höchsten Nöthen sein etc.
3. O Jesu komm zu Hilfe doch dem Volcke etc.
4. Auf meinen lieben Gott traw ich etc.
5. Begrüst seystu edlerste Königin etc.
6. O Königin gnädigster Fraw etc.
7. Ô unüberwündlicher Heldt etc.365
Nysa [1736]: ARSI Boh. 154, k. 177.
KATJ 2732; KroessG, T. III, s. 440. Centralnie ustawioną kolumnę NMP otaczają figury czterech patronów chroniących od chorób zakaźnych: św. Sebastiana, św. Rocha, św. Karola Boromeusza
i św. Franciszka Ksawerego oraz posągi wzywanych w niebezpieczeństwie świętych: Rozalii, Floriana,
Józefa, Anioła Stróża i Archanioła Gabriela.
363
Instrumentum pro Fundatione Litaniarum etc. ad statuam Forensem Glacij in perpetuum
Cantandarum... (PL-WRu OR Akc. 1975 KN 281, k. 39–49, inna kopia tego dokumentu znajduje się w KATJ 2787, s. 1–31). Serdecznie dziękuję Janowi Lince za informację o istnieniu tego
dokumentu.
364
PL-WRu OR Akc. 1975 KN 281, k. 41–42: additis a Sacerdote versibus:
V. In omni tribulatione et angustia nostra – R. Succurre nobis pijssima Mater Maria
V. A porta inferi – R. Erue Domine animas omnium fidelium defunctorum.
V. Ora pro nobis S. Dei Genitrix – R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi
et collectam Omnipotens sempiterne Deus...
365
PL-WRu OR Akc. 1975 KN 281, k. 42.
361
362
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Wprowadzony na podstawie tej fundacji zwyczaj funkcjował w Kłodzku przez kolejne dekady366; pojawiał się także przy innych okazjach. Procesje do statui maryjnej
ze śpiewem pieśni i antyfony Salve Regina towarzyszyły np. niedzielnym nabożeństwom septem gaudiorum BVM367. Od początku XVIII wieku podobne praktyki odnotowywali kronikarze jezuickich ośrodków Śląska, np. Jeleniej Góry, gdzie w ważniejsze święta maryjne przed miejscową statuą NMP gimnazjaliści śpiewali Litanię
Loretańską368, a później także – co sobotę – antyfonę Salve Regina369. Procesję do
kolumny maryjnej odbywano także w Opawie: zmierzającym do niej w święto Visitationis BMV wiernym towarzyszyli resonante triplici tympanorum et tubarum choro,
accinentibus Litanias Phonascis, et tota nobilitate, cum amplissimo magistratu concinentibus notum illum melos: O Himmel Königin etc.370. Cześć oddawana publicznie Matce Bożej miała oczywiście także aspekt konfesyjny; wszędzie tam, gdzie ewangelicy
stanowili większość ludności miasta, ich obecność przy okazji ulicznych maryjnych
nabożeństw była odnotowywana przez autorów raportów Litterae annuae371.
3.2.4. Procesje i pielgrzymyki

Podobną funkcję pełniły organizowane przez jezuitów procesje i pielgrzymki. Wyrażały one jeszcze dobitniej akcentowane przez doktrynę katolicką treści,
umieszczając ich przekaz w nośnej medialnie przestrzeni rynku miasta, jego głównych ulic i traktów, prowadzących do podmiejskich sanktuariów. Jednak istotniejszą
od pełnionej przez te wydarzenia funkcji konfesyjnej była ich rola religijna i społeczna. Zarówno uliczne procesje, jak i odbywające się cyklicznie pielgrzymki służyły integracji adresatów jezuickiego duszpasterstwa w zbiorowości identyfikującej
się z ideą Ecclesiae peregrinantis i publicznie afirmującej swą wiarę. Doświadczenie
grupowej peregrynacji wzmacniało utożsamienie się wiernych ze wspólnotą, jej samej zaś nadawało cechy sakralne i teleologiczne. Jezuickie duszpasterstwo nie gromadziło jednak bezkształtnej masy ludzkiej, ale było adresowane do wyraźnie wydzielonych z niej grup (gimnazjalistów, konwiktorów, sodalisów, dziewcząt, kobiet,
Np. Kłodzko [1741]: ARSI Boh. 161, k. 25; Kłodzko [1764]: ARSI Boh. 203, fol. 10r; Kłodzko [1769]: KATJ 2584, k. 31.
367
Kłodzko [1738]: ARSI Boh. 157, k. 121: Dominica IV post Pascham Angelorum Hominumque
Domina in throni Sui statione noviter exornanda comparuit, quam reducta cortina conspiciunt, illico omnis
populus cantu vernaculo (qui de facto in dies sub primo sacro contribuitur), deinde Linteati Juvenes Solitis
Antiphonis Marianis devote Salutarunt.
368
Jelenia Góra [1712]: ARSI Boh. 125, k. 182; HoffmannH, s. 104.
369
Jelenia Góra [1755]: ARSI Boh. 203, fol. 108r.
370
Opawa [1719]: ARSI Boh. 133, k. 158.
371
Świdnica [1755]: ARSI Boh. 203, fol. 108r: Festum Assumptae, in quo post Vesperas e templo
nostro deductus fuit Processus ad statuam BV in curia huiusce prostantem, ac a quingentis prope annis
Clientibus suis gratiosam, dicta ibidem concio panegyrica coram auditore numerosissimo, etiam Acatholico,
decantata Litania Lauretana, cum ‘Salve Regina’, quod etiam per annum factitatum est omnibus diebus
Sabbatinis, pervigiliis, ac festis Marianis in templo nostro coram nostra BV beneficiis clara.
366
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rzemieślników, chłopów, kleru diecezjalnego, zakonników, elit władzy i żołnierzy),
wspólnie składających się na lokalne universum społeczne. Każda z tych grup miała
swoją specyfikę, różny był więc profil ich duszpasterstwa, odmienny też sposób zaznaczenia obecności w czasie procesji czy pielgrzymki.
Różnorodności społecznej odpowiadała szeroka panorama fenomenów kultury,
przekazywanych za pośrednictwem rozmaitych środków artystycznych. Wśród zjawisk towarzyszących procesjom i pielgrzymkom obecne były elementy: architektoniczne (wznoszone okolicznościowo pegmata i łuki triumfalne), plastyczne (kolorowe stroje, obrazy, chorągwie, feretrony i ozdoby budynków), teatralne (żywe obrazy,
spektakle teatralne) i akustyczne (wystrzały armatnie, dzwony, fanfary trąbek, werble kotłów, śpiew poszczególnych grup i muzyka profesjonalnych zespołów muzycznych). Powszechny charakter tych uroczystości wyrażała także summa istniejącego
repertuaru muzycznego, wykonywanego przy tej okazji. Poza chorałem śpiewano
hymny, litanie i antyfony maryjne, motety, arie i koncerty kościelne oraz pieśni wernakularne w różnych językach, grano też instrumentalne intrady, tańce i fanfary372.
O uniwersalnym charakterze kultu świadczyły zaś różne okazje, z jakich procesje
takie się odbywały: poza omawianymi już okolicznościami jubileuszów i kanonizacji były to np. święta: Oczyszczenia NMP, Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek,
Wielki Piątek, Niedziela Zmartwychwstania, dni błagalne i Boże Ciało.
Na terenie Śląska uroczyście była obchodzona procesja Wielkiego Piątku, opatrywana śpiewem pieśni i figuralnych Lamentacji373. W trakcie jej trwania przedstawiano
żywe obrazy o treści pasyjnej inter tubarum triste canentes clangores et lugubrem Symphoniam374, a zrzeszeni w bractwach sodalisi odbywali publiczną pokutę (samobiczowanie)375. W tej pokutnej procesji niesione też były instrumenta poenitentiae – symboliczne relikwie Męki Pańskiej, witane np. przez zgromadzoną na trasie procesji mieszczan
głogowskich summo silentio376. Protestancką ludność tego miasta do milczenia nakłaniała obecność żołnierzy stacjonującego w tym mieście garnizonu i wiceprezydenta
cesarskiej rady wojennej, Wenzla Eusebiusa von Lobkowitz. W większości ośrodków
procesja rozpoczynała się i kończyła w kościele; następnie przedstawiano w jego murach okolicznościowy spektakl o tematyce pasyjnej, w późniejszych latach częściej
w formie oratorium, wystawianego zwykle ad elegantem musicam377.
Diametralnie odmienny charakter miała urządzana trzy dni później procesja rezurekcyjna, odbywająca się jednak z użyciem analogicznych do poprzednich środWittwerM, s. 54–55; SemerádováS, s. 993–995.
WittwerM, s. 57.
374
Wrocław [1644]: ARSI Boh. 96, k. 216: die Parasceues matutinis ac postmeridianis horis, diversi
Christi Patientis actus lingua vernacula sunt exhibiti magno sane emolumento Catholicorum nec minore
stupore atque approbatione adversariorum.
375
Kłodzko [1658]: ARSI Boh. 97 I, k. 310.
376
Głogów [1660]: ARSI Boh. 97 II, k. 786.
377
Praga [19 kwietnia 1727]: SemerádováS, s. 995; FreemanováO. Przykładem takiego oratorium jest wystawiona najpierw w Brzegu (BR-1737-Unschuldiges), a następnie w Kłodzku
(KŁ-1742-Unschuldiges) adaptacja La passione d’Abele innocente autorstwa Diogenia Bigaglii.
372
373
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ków, także muzyki. Przy jej okazji – poza oczywistym repertuarem chorałowym
– śpiewano zwykle Te Deum i antyfonę Regina coeli378 oraz okolicznościowe liturgicznie hymny łacińskie379. Zgromadzeni wierni procesyjnie obchodzili kościół ze świecami i chorągwiami, śpiewając laetissimas piissimasque cantilenas380 (m.in. Christ ist
erstanden), a ich radosny nastrój podkreślały sztuczne ognie i wystrzały armatnie381.
W większych ośrodkach w procesji brali nadto udział muzycy miejscy, upiększający
jej przebieg inter tubarum tympanorumque clangores, a nadto członkowie profesjonalnych zespołów kościelnych i konwiktorzy, wykonujący pod jej koniec solenniter
Litanias de SS. Nomine Jesu, cantusque alius subnectatur congruus382. Podobnie uroczysty nastrój miały i inne procesje urządzane w okresie wielkanocnym, szczególnie te
związane z przypadającymi wówczas świętami parafialnymi383; procesje takie towarzyszyły też omawianym powyżej okolicznościom, związanym z kultem świętych384.
Sposobnością do urządzania okazałych procesji było Boże Ciało – uroczystość
o immanentnie publicznej treści i formie. W pochodzących z ośrodków czeskich
opisach odbywającej się w to święto procesji odnajdujemy najwięcej informacji na
temat muzyki, co wynika z faktu, że było to święto obchodzone najuroczyściej w całym roku liturgicznym. Stosunkowo często pojawiają się wzmianki o rozmaitych
rodzajach muzyki instrumentalnej385 i zróżnicowanej fakturze zespołów dętych,
niezbędnych przy uroczystościach obchodzonych pod gołym niebem386. Podobnie
uroczyste były procesje Bożego Ciała na Śląsku, organizowane nie tylko z udziałem
trąb i kotłów387, ale także muzyki wokalno-instrumentalnej388. Pierwsze od dłuższego czasu katolickie procesje w protestanckich dotychczas miastach miały wyraźnie
konfesyjny charakter: wiązały się często z odbywaną przy tej okazji rekoncyliacją
poewangelickich świątyń. Ważnym komponentem owych uroczystości był także ich
aspekt polityczny: były one bowiem zarazem manifestacją zwycięstw odnoszonych
lokalnie przez sprzymierzone z cesarstwem siły, wspierające naturalnie obóz katolicki. To właśnie dlatego w kronikach pierwszych procesji tak wiele uwagi poświęcano
WittwerM, s. 56.
Cieszyn [1614]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/1, fol. 210r.
380
Otyń [1657]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 244v.
381
Otyń [1654]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 30r.
382
Kłodzko [1729]: ARSI Boh. 145, k. 133.
383
Cieszyn [3 maja 1714]: ARSI Boh. 127, k. 159; w święto Znalezienia Krzyża Świętego, obchodzone jako rocznica uruchomienia misji jezuickiej w tym mieście; Opawa [23 kwietnia 1670]: ARSI
Boh. 99, k. 729, przy okazji patronalnego odpustu św. Jerzego.
384
Świdnica [31 lipca 1682]: WAAW V 45, k. 103v; Opole [31 lipca 1738]: ARSI Boh. 157,
k. 235.
385
Český Krumlov [1611]: SchmidlH, T. II, s. 622: suavissima instrumentorum Symphonia, tum
campestrium tubarum altisono clangore.
386
Praga [1625]: SchmidlH, T. III, s. 695: exaudiebatur undique tubarum clangores, bombardarum
sonitus & boatus; aër omne sacris canticis resonabat.
387
Kłodzko [1603]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 66.
388
Głogów [1625]: PNA JS IIIo-431/8.
378
379
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obecności na nich nowych włodarzy księstw śląskich, którzy swymi zwycięstwami
militarnymi zasłużyli sobie w Wiedniu na własny sukces polityczny.
Tak więc w pierwszej po reformacji procesji Bożego Ciała w Głogowie brał
czynny udział hrabia Georg von Oppersdorff, dając przy tej okazji przykład katolickiej czci dla Najświętszego Sakramentu. W samej procesji wzięli udział – obok
regimentu wojsk cesarskich – przyznający się do katolicyzmu mieszczanie, podążający w uporządkowanych grupach sub purpureo vexillo389, następnie uczniowie jezuickiego gimnazjum, członkowie sodalicji mieszczańskiej Zwiastowania NMP, rajcy miejscy i kler. Przy kolejnych czterech stacjach procesji przedstawiono tableaux
vivant, ukazujące postaci typicznie zapowiadające kult Eucharystii (dobór wątków
starotestamentowych także miał tu charakter perswazji konfesyjnej). Gdy procesja
teoforyczna ruszała dalej, towarzyszyły jej chori vocales, symphonia, tubae, tympana,
ita per turres viasque omnes erant disposita. Podobnie wyglądała pierwsza po dłuższej
przerwie procesja Bożego Ciała w Żaganiu, w czasie której ustawionym w uporządkowane grupy katolikom odwagi dodawała omnis generis organa musica390.
Odbywająca się z tej samej okazji procesja towarzyszyła rekoncyliacji fary świdnickiej i pierwszemu po reformacji w tym mieście sakramentowi bierzmowania391. Ze
względu na napiętą sytuację polityczną i trudne stosunki między obydwoma konfesjami, organizowanym w Świdnicy procesjom towarzyszyły oddziały wojsk cesarskich.
Uczestniczyli w nich także kolejni starostowie, którym miejscowi katolicy okazywali
lojalność przez deklamacje i śpiew wykonywany przez jezuickich gimnazjalistów392.
Do muzycznej oprawy procesji Bożego Ciała zatrudniano też muzyków stacjonującego w mieście regimentu, wzbogacającego jej przebieg dźwiękami numerosissimorum
tympanorum tubarumque lituorum i wystrzałami z armat przy każdej ze stacji393, gdzie
uczniowie gimnazjum przedstawiali żywe obrazy394. Po całkowitej rekatolizacji miasta
do udziału w świdnickich procesjach Bożego Ciała zmuszani byli również protestanci,
np. członkowie cechów miejskich, którzy mieli obowiązek towarzyszenia konduktowi
i oddawania salw honorowych z muszkietów przed każdym z czterech ołtarzy.
Konfesyjny wydźwięk miały też procesje Corpus Christi urządzane we Wrocławiu, w którym wyraźnie widoczna była grupa neokonwertytów; stanowili ją zarówno przyjęci do jezuickiego gimnazjum chłopcy z protestanckich rodzin395, jak
Głogów [1629]: SchmidlH, T. III, s. 938–941.
Żagań [1629]: SchmidlH, T. III, s. 928.
391
Świdnica [1632]: WAAW V 46, k. 10.
392
Świdnica [1638]: WAAW V 46, k. 22: Salutarunt cum magna commendatione discipuli [scholae]
carmine et musica gratissimum hospitem Illustrissimum D. Capitaneum Provincii, qui nostras Scholas non
tantum in Caesaris aula ob eam rem depraedicavit, sed et magistris scholae centum talaros assignavit.
393
Świdnica [7 czerwca 1640]: ARSI Boh. 95, k. 645; SchmidlH, T. IV, s. 657.
394
W roku 1695 przebrani odpowiednio gimnazjaliści wystawiali np. opatrzony śpiewem spektakl
Unvermögen der fünf Sinne, das Hl. Abendmahl zu begreifen, którego treścią była parafraza jednej ze strof
hymnu eucharystycznego Adoro Te devote – Visus, tactus, gustus, in te fallitur. HoffmannS, s. 113.
395
Neokonwertyci podczas procesji w Głogowie [1628] śpiewali Litanię do Wszystkich Świętych
maximo musice apparatu. WittwerM, s. 55; SchmidlH, T. III, s. 54.
389
390
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i przyjmujący katolicyzm członkowie elity miasta, np. Johannes Scheffler396. Początki kultywowania procesji na Boże Ciało były jednak dla wrocławskich katolików
trudne, nie tylko z powodu wywoływanych przy ich okazji prześladowań ze strony
protestantów, ale także znikomej liczby samych katolików, którzy mieliby odwagę
wziąć w nich udział. Sytuację ratowali wówczas uczniowie jezuickiego gimnazjum,
popisujący się w trakcie procesji deklamacjami i śpiewem w różnych językach, a także Polacy sprowadzeni zza Odry397. Od roku 1654 wrocławskie procesje odbywały
się już jednak we względnym spokoju (gwarantowanym przez jeden z paragrafów
pokoju westfalskiego, dotyczący prawa do publicznego sprawowania ceremonii religijnych) i towarzyszyły im zwyczajowe tableaux vivant wystawiane przy kolejnych
stacjach procesji oraz śpiewane w jej trakcie pieśni vulgari rhytmo ad motum plebis et
rudium opportune398.
W tych samych latach tradycję procesji Bożego Ciała zainicjowano w wielu innych miastach Śląska399, m.in. w Opolu, gdzie obchody tego święta ukoronowały
proces rekatolizacji miasta i uruchomienia w nim jezuickiej misji400. Urządzane tam
procesje uświetniał śpiew polsko- i niemieckojęzycznych pieśni401, które opublikowano w okolicznościowym kancjonale402. Wydawano je także w postaci druków
ulotnych i rozdawano uczestnikom procesji403. Utrwaleniu znajomości tego repertuaru służyło wplatanie wspomnianych pieśni do inscenizowanych przez gimnazjalistów scenek teatralnych, wystawianych przy kolejnych stacjach procesji404. W ten
sposób procesja Bożego Ciała zyskiwała poza walorami religijnymi i formacyjnymi
także funkcje dydaktyczne. Oddziaływanie takie było tym bardziej perswazyjne, że
w roli nauczycieli śpiewu występowali młodzieńcy z jezuickiego gimnazjum, ich
uczniami zaś stawali się obserwujący ich popisy rodzice – uczestnicy procesji. Ze
względu na to, że takie przypadki odnotowywali zakonni kronikarze405, można przyWrocław [12 czerwca 1653].
Wrocław [1644]: SchmidlH, T. IV/2, s. 101: Theophorica in qua etiam varietate linguarum, Latinam, Graecam, Hebraicam, Vernaculamque Christo in Sacramento applauserunt. […] Scholasticam porro
plebem Wratislaviae magno numero auxit Nobilis vicinae Poloniae natio.
398
Wrocław [1655]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 158r.
399
Jelenia Góra [1653]: HoffmannH, s. 24, z udziałem Trompeten und andere Musik i całej rodziny
hrabiego Ottona von Nostitz; Jawor [1653]: HoffmannH, s. 30; Otyń [1654] CZ-Pn ORST XXIII C
105/2, fol. 30r; HoffmannDW, s. 171 ze śpiewem ćwiczonych wcześniej niemieckich pieśni.
400
Opole [1670]: ARSI Boh. 99, k. 711.
401
Opole [1714]: ARSI Boh. 127, k. 165.
402
Opole [1729]: ARSI Boh. 145, k. 248: Libellus novus ad augendam in DEUM Eucharisticum,
dum publice ad infirmos defertus, devotionem, typis Germanicis et Polonicis editus in copiosis exemplaribus
distributus est.
403
Żagań [1712]: WittwerM, s. 55.
404
Żagań [1734]: ARSI Boh. 152, k. 251: Ut autem Orthodoxos ad Christianam pietatem Heterodoxos curiosos ad Synceram sub specialibus Eucharisticis latentis Veri numinis pelliceremus agnitionem,
ad teneram omnium praesentium Consolationem praeter pietosos Selectae Musurgiae concentus Teutonico
idiomate de Deo Eucharistico a Gymnade nostra eruditos versus egregia cum Satisfactione eloqui fecimus.
405
Np. Cieszyn [1740]: ARSI Boh. 160, k. 224–225.
396
397
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jąć, że posłużenie się przez jezuitów prefiguratywnym modelem transmisji kulturowej było jak najbardziej świadome i przemyślane.
Istotne walory formacyjne i dydaktyczne wykazywały także organizowane przez kler
jezuicki pielgrzymki. Ich cykliczność wiązała się z pierwotnymi potrzebami naturalnej
religijności, a związany z nimi wysiłek fizyczny przynosił ich uczestnikom zapadające
w pamięć doświadczenie sacrum. Podobnie jak na terenie ziem czeskich i morawskich406,
także na Śląsku jezuici stymulowali życie religijne lokalnych sanktuariów407 i podtrzymywali tradycje prowadzących do nich szlaków pielgrzymkowych. Zgodnie z przyświecającą temu zakonowi dewizą magis, jego członkowie dbali o sukcesywny i inkrementalny
rozwój tych ośrodków, ważnych nie tylko dla społeczności miejscowej, ale i całego regionu. Cieszące się statusem sanktuariów ośrodki religijne wspomagały rozwój różnych
form pobożności, odpowiadających rozmaitym warstwom ówczesnego społeczeństwa,
były przy tym instytucją samodzielnie się finansującą. Ważny element pielgrzymek stanowiły też różnego rodzaju wykonania muzyczne; sprawdzone na terenie Czech i Moraw metody duszpasterskie408 z powodzeniem aplikowano więc także po północnej stronie łańcucha Sudetów.
W dzielącym jedno z ich pasm przełomie Nysy Kłodzkiej znajduje się Bardo, graniczne miasto już od XIII wieku przyciągające pątników. Zarówno z Czech, jak i Śląska
przybywali tu pielgrzymi do cudami słynącej romańskiej figurki Tronującej Madonny
z Dzieciątkiem. W ożywieniu tego kultu na początku XVII wieku czynny udział brali jezuici z pobliskiego Kłodzka (10 km) i nieco odleglejszych (oddalonych o około
50 km) Nysy i Świdnicy. Pierwsze po reformacji pielgrzymki do Barda prowadzone
były z Kłodzka w święto Nawiedzenia NMP (2 lipca)409. Począwszy od 1609 roku, odbywały się one corocznie ze śpiewem pieśni i muzyką instrumentalną410. W czasie zawirowań wojny trzydziestoletniej kłodzcy jezuici pielgrzymowali ze swoimi podopiecznymi do oddalonego o 7 km Szalejowa Dolnego, gdzie znajdowała się kaplica św. Anny411.
W tym samym czasie cudowną figurkę z bardzkiego kościoła zdeponowano w Kłodzku412, gdzie na jej cześć odprawiano śpiewane msze wotywne i Litanię Loretańską413.
Po wojnie pielgrzymki do Barda wznowiono414; z roku na rok brało w nich udział
coraz więcej uczestników; nie zaprzestano też prowadzenia ich do Szalejowa (m.in.
Do najważniejszych jezuickich centrów pielgrzymkowych w Czechach i na Morawach należały: Bohosudov (HoffmannMB); Stará Boleslav k. Brandysa (ARSI Boh. 93, fol. 12r); Svatá Hora
k. Přibramu (Holubová–FechtnerováC) i Tuřany k. Brna (KroessG, T. II/2, s. 820).
407
NowackW.
408
W opisie dorocznej pielgrzymki do Starej Boleslavi [1609]: ARSI Austr 133, k. 147 kronikarz
wspomina o wykonywanej przez dwa chóry litanii de sanctis, i śpiewanych z udziałem ludu pieśniach
w językach czeskim i niemieckim. Wypisy archiwalne dotyczące tego wydarzenia udostępnił mi Jan Baťa.
409
Kłodzko [1609]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/1, fol. 52r.
410
Kłodzko [1609]: ARSI Austr. 133, fol. 164r–164v.
411
Kłodzko [1628]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 107.
412
BalbínW, s. 98–102.
413
Kłodzko [1639]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 124.
414
Kłodzko [1646]: SchmidlH, T. IV/2, s. 293.
406
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na dies rogationum)415. Obydwie pielgrzymki cieszyły się okazałą oprawą muzyczną,
uwzględniającą in musicis concentus i śpiewane przez świeckich pieśni416. Repertuaru
tych pielgrzymek domyślać się można na podstawie paru zbiorów opublikowanych
w latach 80. XVII wieku w kłodzkiej oficynie Andreasa Pegi. Pierwszy z nich, skompilowany przez Johanna Dilatusa, gromadził pieśni używane przez pielgrzymów zdążających do morawskiego sanktuarium w Turzanach417, drugi – służył bractwu św. Józefa,
założonemu przez opata krzeszowskich cystersów, Bernharda Rosę418. Pieśni z tego
ostatniego śpiewnika publikowane wraz z nutami mogły być wykonywane również
w drodze do cysterskiego Barda, w którym w tym samym 1686 roku opat Rosa święcił
kamień węgielny pod nowy barokowy kościół Nawiedzenia NMP. Po konsekracji tej
świątyni w 1704 roku kult bardzkiej Madonny zataczał jeszcze szersze kręgi, co wzmagały peregrynacje jej figurki po okolicznych miejscowościach419.
Cudowna figurka przyciągała też pielgrzymów z Nysy; od 1625 roku tamtejsi jezuici prowadzili do Barda młodzież i dorosłych, odprawiając po drodze msze
święte i inicjując śpiew nabożnych pieśni420. Później podobnej długości pielgrzymki
prowadzone były z Nysy także do dwóch rezydencji jezuickich, podległych tamtejszemu kolegium: do kaplicy loretańskiej w Głogówku421 i do Albrechtic, gdzie od
1650 roku znajdowała się statua NMP z Foya; podążający tam pątnicy modlili się,
odmawiając różaniec i śpiewając Litanię Loretańską422. Od 1638 roku Bardo było
celem pielgrzymek urządzanych także ze Świdnicy423; uczestniczyli w nich czasami
muzycy miejscowego konwiktu, wykonujący po drodze okolicznościowy repertuar424. Do Barda pielgrzymowali też przez pewien czas katolicy z Jawora425, jednak
z uwagi na zbyt dużą odległość (75 km) od 1676 roku celem ich peregrynacji stał
się znacznie bliższy Mściwojów (9 km), gdzie miejscowi jezuici stymulowali lokalny
kult Matris Profensis, ciesząc się w święto odpustowe Nawiedzenia NMP obecnością
Ottona von Nostitz426.
Kultem o znacznie bardziej lokalnym charakterze otaczana była późnogotycka figurka NMP z Klenicy. W czasie potopu szwedzkiego znalazła ona schronienie w nieKłodzko [1649]: SchmidlH, T. IV/2, s. 508.
Kłodzko [1657]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 197v.
417
DilatusM; WittwerM, s. 65; BäumkerK, T. II, s. 41.
418
PegaG.
419
W 1729 roku trafiła ona m.in. do Starego Wielisława, Szalejowa, Jaszkowej, Międzylesia, Ząbkowic i Bożkowa. ARSI Boh. 145, k. 129–130.
420
Nysa [24 sierpnia 1625]: SchmidlH, T. III, s. 593: augebatur fervor pietatis, cujus specimen videre
fuit diebus solennis supplicationis ante Ascensum Domini; cum scilicet ad quatuor jam hominum millia sub
sacris signis distributa, preces fundarent, & piis cantibus caelum pulsarent.
421
Nysa [9 lipca 1649]: SchmidlH, T. IV/2, s. 508.
422
Nysa [1658]: ARSI Boh. 97 I, k. 349; KroessG, T. III, s. 451.
423
Świdnica [1638]: Boh. 95, k. 520.
424
Świdnica [1640]: WAAW V 46, k. 26.
425
Jawor [1655]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 155r.
426
Jawor [1676]: ARSI Boh. 101, k. 298.
415
416
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dalekiej (20 km) rezydencji jezuickiej w Otyniu, po drugiej stronie Odry. Począwszy
od roku 1670, otyńscy jezuici w dzień patronalny kościoła w Klenicy (Nawiedzenie
NMP) zaczęli organizować do tej miejscowości pielgrzymki; uroczyście niesionej
figurce towarzyszyła oczywiście muzyka427. Zwyczaj ten cieszył się coraz większym
zainteresowaniem ludności428, a czasami też wsparciem trębaczy z Kożuchowa i Zielonej Góry, towarzyszących procesji429. Popularność tej praktyki znacząco wzmogły
odnotowane na początku XVIII wieku uzdrowienia; hamowały go jedynie niepokoje związane z obecnością wojska szwedzkiego430 i wylewająca co pewien czas rzeka431. W roku 1718 na odpust do Klenicy ruszyło 9628 pielgrzymów inter tubarum et
tympanorum sonitus, harmoniacumque musurgiae concentum, brali w niej udział także
kotliści i trębacze oddziałów książęcych i sam Philipp Hiacynt von Lobkowitz432.
Triumfalnemu pochodowi statuetki klenickiej towarzyszyli świeccy inter pios cantus433, a w miejscu przeprawy przez Odrę o godzinie 12.00 śpiewano Ave Maria i Sal
ve Regina434.
Innymi celami cyklicznie odbywanych pielgrzymek była Stará Voda k. Budišova, do której w dzień św. Anny pielgrzymowali jezuiccy sodalisi z Opawy435; Trzebnica – dokąd od 1650 roku prowadzone były pielgrzymki z Wrocławia436, a także
Jasna Góra, do której pielgrzymował książę cieszyński Adam Wacław437. Cieszyn
włączony został w krwiobieg katolickiego ruchu pielgrzymkowego dopiero podczas
kolejnej fali rekatolizacji miasta, kiedy jezuici przywrócili zwyczaj odbywanej pios
inter cantus na świętego Wawrzyńca pielgrzymki na Kościelec438 i do sanktuarium
św. Anny we Frýdku (50 km)439. Wkrótce potem miejscem szczególnie silnie przyciągającym pielgrzymów stały się nieco odleglejsze (80 km) Piekary Śląskie, dokąd
zmierzający tłumnie Mariophili peregrini udawali się magno affectu salutationem angeOtyń [2 lipca 1670]: ARSI Boh. 99, k. 790: ad Divae Templum processit ubi inter festivos tubarum tympanorumque sonos, solennes primae vesperae, in sequenti die Solenne Sacrum cum duplici concione,
germana et polonica, ac subinde iterum Lauretana Litania fuerunt decantata.
428
Otyń [2 lipca 1700]: ARSI Boh. 112, k. 123.
429
Otyń [2 lipca 1702]: ARSI Boh. 114, k. 214: Solemnitas BV Visitantis hoc anno Kleinicij notatior
fuit, et numero et advenantium delectu, quam gemina, Freystadiensium ac Grünbergensium supplicatio cum
gemino Tubicinum Choro ad liquidum spectantium solamen adauxit, ita ut facile unius mille ad Eucharisticam mensam convivas numeravit, ubi etiam pro concione.
430
Otyń [2 lipca 1707]: ARSI Boh. 118, k. 666.
431
Otyń [2 lipca 1714]: ARSI Boh. 127 k. 105.
432
Otyń [2 lipca 1718]: ARSI Boh. 132, k. 119–120.
433
Otyń [1720]: ARSI Boh. 134, k. 124.
434
Otyń [1736]: ARSI Boh. 154, k. 164.
435
Opawa [1634]: CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 253r; Opawa [1691]: CZ-Pn ORST XXIII D
147, fol. 257v.
436
Wrocław [1650]: ARSI Boh. 96, k. 596.
437
Cieszyn [1614]: WAAW V 39 a: P. 2. Lib. 6, fol. 16. Do Częstochowy pielgrzymowali też jezuici z Raciborza [1614]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/1, fol. 213r.
438
Cieszyn [1670]: KiedosD, s. 50.
439
Cieszyn [1675]: ARSI Boh. 102, k. 597.
427
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licam Magnae Matri Virgini decantare440. Kult cudownego obrazu Madonny z Piekar
szerzył się wyjątkowo szybko i w latach 80. XVII wieku prowadzono tam na Visitantis Deiparae festivitas pielgrzymki z Będzina, Frýdka, Gliwic, Głogówka, Lublińca,
Raciborza, Tarnowskich Gór, Toszka, Ujazdu, Wodzisławia Śląskiego, Żor, a nawet
Hradca Králové, Krakowa i Pragi.
Pielgrzymki te prowadzili zarówno przedstawiciele kleru świeckiego, jak i zakonnicy; to w ich grupach najczęściej znajdowały się zespoły muzyków. Parafianie
premonstratensów z Bytomia podążali więc cum tubis et tympanis deducentes, prowadzeni przez dominikanów z Opola wierni wędrowali zaś inter festivos tubarum,
tympanorumque, plausus, comitantibus sacri Rosarij labaris, et insignibus deducti441.
Z muzyką i śpiewem litanii zmierzali do Piekar oczywiście podopieczni jezuitów
opolskich: nie tylko tamtejsze sodalicje, ale i licznie reprezentowani rajcy miejscy i muzycy konwiktu442. Z zachowanych raportów jasno wynika, że podążający
z pielgrzymkami muzycy brali udział w celebrowanych już u celu peregrynacji liturgiach przed podobizną Mater Admirabilis443. Po zdeponowaniu obrazu piekarskiej
Madonny w Opolu w roku 1703 do tego miasta trafiły 44 pielgrzymki, z których
sześć dysponowało własnym zespołem muzycznym444. Zazwyczaj były to zespoły
miejskich trębaczy i kotlistów, czasem jednak pielgrzymkom towarzyszyła tubarum,
aliorumque instrumentorum musicalium resonantia magnifica445. Z tubis ac tympanis ac
choro musicorum odbywały się też licznie peregrynacje do Piekar446.
Najbardziej symptomatycznym repertuarem pielgrzymkowym były jednak pieśni
świeckie. Ze względu na to, że piekarska Madonna przyciągała wiernych ex utraque
Silesia, verum etiam e Polonia et Moravia, zmierzające doń wspólnoty śpiewały pieśni
we wszystkich używanych na tych terenach językach447. Górnośląskie sanktuarium
stało się więc przy okazji pograniczem sąsiadujących ze sobą kultur muzycznych,
których tradycje mogły się tam przenikać i wzajemnie uzupełniać. Spotykający się
w Piekarach i Opolu pielgrzymi doświadczali właściwego katolicyzmowi poczucia
jedności w różnorodności, a posługujący im w tych sanktuariach jezuici mieli chyba
poczucie spełnionej misji o charakterze zarówno lokalnym, jak i regionalnym. Ich
kronikarze dostrzegali niekiedy pojawienie się nowego opracowania melodycznego znanej modlitwy, którą do Piekar przynieśli wierni z Bytomia448; można przyCieszyn [1679]: ARSI Boh. 102, k. 878.
Piekary [1685]: ARSI Boh. 104 II, k. 674
442
Piekary [1681]: ARSI Boh. 103 II, k. 633.
443
Piekary [1681]: ARSI Boh. 103 II, k. 636: sacrum decantatum cum vesperis conducti e vicinia
phonasci exornarunt, et cum solatio in propria remearunt.
444
Opole [1703]: ARSI Boh. 115, k. 176.
445
Opole [1718]: ARSI Boh. 132, k. 193.
446
Piekary [1709]: ARSI Boh. 121, k. 175. Tego roku naliczono tam 27 pielgrzymek.
447
Opole [1704]: ARSI Boh. 116, k. 141: iam Polono, iam Moravo, tum Teutonico idiomate laudes
Virginis personabant.
448
Piekary [1704]: ARSI Boh. 116, k. 145: Primitius vero peregrinatio, ‘Salutata ab angelo’, attulit in vicinum nobis Tarnomontum, ‘Lecto parthenio Virginis’ civilis nobilisque cantionis choro, ’Angelicam
440
441
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puszczać, że melodię tę mogli później przejąć od nich pielgrzymi z Opola, Krakowa,
a nawet Pragi i zanieść ją do swoich parafii. Dyfuzję repertuaru wspomagali sami
jezuici, drukując okolicznościowe kancjonały z piekarskimi pieśniami w językach
polskim, czeskim i niemieckim449.

3.3. Muzyka w formacji katechetycznej
Sposobnością do pielęgnowania tradycji muzycznej w środowiskach jezuickich
była nie tylko domena kultu, wyrażanego przez tradycyjne formy liturgii i różnego rodzaju nabożeństwa. Stanowiła ją także praktyka duszpasterska, prowadzona
za pomocą najrozmaitszych środków formacji chrześcijańskiej: katechez, kazań
i duszpasterstwa okolicznościowego. Dla nowego typu zgromadzenia zakonnego
epoki potrydenckiej, zorientowanego na osiąganie doraźnych celów, bezpośrednia
formacja katechetyczna była nie mniej ważna niż pielęgnowanie liturgii oficjum, nabożeństw i procesji. Nie zaniedbując tej ostatniej dziedziny, jezuici konsekwentnie
dbali o takie metody oddziaływania duszpasterskiego, które uznawali za szczególnie
ważne dla współczesnego im społeczeństwa. Służąc osiągnięciu jasno określonych
celów społeczno-duszpasterskich, środki te określały bardzo praktyczny sposób realizacji charyzmatu zakonnego, opisywany w jednym z paragrafów Konstytucji450.
Specyfika jezuickiej misji katechetycznej była więc (podobnie jak rozstrzygnięcie
kwestii obecności muzyki w liturgii) odpowiedzią na wyraźnie wówczas odczuwalną potrzebę chwili, wypełnieniem specyficznego powołania, realizującego nadrzędną misję Towarzystwa451. Analizując aktualny u schyłku XVI wieku stan religijności
mieszkańców Europy, jezuici uznali, że należy rozpocząć katechizację na możliwie
elementarnym poziomie i objąć nią zarówno dorosłych, jak i młodzież. Dotyczyło to
przede wszystkim północnej części kontynentu, głęboko penetrowanej przez pro
testantyzm, ale także obszarów tradycyjnie katolickich, które także wymagały w tym
czasie gruntownej formacji duszpasterskiej. Idąc śladem swych protestanckich adwersarzy, jezuici opracowali podręczniki katechetyczne452, o których uniwersalności świadczy olbrzymia liczba ich wznowień i tłumaczeń. Inaczej niż ewangelicy,
w swojej pracy katechetycznej koncentrowali się przede wszystkim na młodzieży.
Doskonale wiedzieli, że rekatolizacja przywykłych do protestantyzmu dorosłych nie
będzie ani głęboka, ani w pełni zadowalająca, zaś od jakości i atrakcyjności katechezy młodych pokoleń może zależeć przyszłość katolicyzmu.
salutationem’, nova hic melodia modulantium ad aedificationem et pium motum, quam supplicatio Bithomiensium brevi subsecuta, sexcentorum, et supra capitum, qua peracta Claromonti devotione suum quoque
homagium Pekarij deposuit, sacramentaliter devote.
449
BerulaM. Por. HoffmannO, s. 253.
450
KonstytucjeT [586], s. 202.
451
W podobnym duchu utrzymane są rozliczne inne dokumenty pochodzące z czasów kodyfikacji misji Towarzystwa Jezusowego. Zob. MonumentaEI, T. XII, s. 618–619 i ARSI Instit. 185 I, fol. 14r.
452
CanisiusS; BellarminC.
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Fig. 15. Kanizjusz w Wiedniu. Reprodukcja za CD Ars Jesuitica, wyd. Thomas Rochford SJ, Saint Louis
University: Institute of Jesuit Sources, public domain

Ta pragmatyczna strategia duszpasterska miała poważne konsekwencje społeczne i kulturalne. Zogniskowanie formacji chrześcijańskiej na środowiskach młodzieży aż na tak szeroką skalę było zjawiskiem bezprecedensowym w historii Kościoła.
Wiązało się ono ze zorganizowaniem przez jezuitów nowego systemu szkolnictwa,
w wielu miejscach Europy mającego niemal monopol na kształcenie przyszłych elit
władzy świeckiej i religijnej. Tworzyło nowe mechanizmy komunikacji społecznej,
przyciągając nie tylko rówieśników uczniów jezuickich kolegiów czy konwiktów,
ale także pokolenie ich rodziców i dziadków. Koncentrując tak wyraźnie swą pracę
duszpasterską na młodzieży, jezuici znacząco przewartościowali współczesny sobie
dyskurs kulturotwórczy, włączając doń nowe wzorce ewolucji kulturowej, oparte
na przekazie kofiguratywnym i prefiguratywnym. Świadoma eksploatacja tych niedocenianych dotychczas modeli komunikacji dowodzi dojrzałego i bardzo nowoczesnego podejścia zarówno do kwestii duszpasterstwa, jak i samej kultury.
Te nowe modalności transferu treści kultury były jednak w swej istocie jedynie
maską przekazu postfiguratywnego, u którego źródeł stali sami jezuici (por. Fig. 15).
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To od nich zależała treść katechezy i kazania; to oni wybierali śpiewaną przy tej
okazji pieśń, to oni byli organizatorami towarzyszących katechezom procesji czy
spektakli teatralnych. Jednak scedowanie części kompetencji organizacyjnych tych
wydarzeń na uczniów dawało zakonnikom nowe możliwości perswazji. Konsekwencję takiego stanu rzeczy stanowił oczywiście mniej profesjonalny charakter wykonywanej przy tej okazji muzyki, nie była ona jednak celem aktywności jezuitów, ale
jedynie środkiem do jego osiągnięcia. Zewnętrzne, kulturowe komponenty pracy
katechetycznej zakonników miały tu funkcję wyłącznie atraktywną, podobnie jak
prowadzone wtedy procesje i tableaux vivant. Procesje dzieci, zmierzających ulicami
protestanckiego miasta ze śpiewem pieśni do kościoła musiały być równie intrygujące, co skuteczne w swym oddziaływaniu na lokalne środowiska. Cykliczność owych
wydarzeń i dydaktyczny system premiowania ich uczestników zapewnił powodzenie
tej praktyki duszpasterskiej i sprawił, że stała się ona fermentem dla swojej kultury.
3.3.1. Nauka katechizmu

Jednym z najbardziej symptomatycznych środków formacji katechetycznej jezuitów było organizowane przez nich nauczanie katechizmu. Praktykę tę odkrył Iñigo
Loyola jeszcze w czasie swych studiów; niedługo potem zalecił ją współbraciom założonego przez siebie Towarzystwa. Wypracowane u początków zakonu zasady jego
funkcjonowania ustalały, że nauka katechizmu winna się odbywać ze śpiewem pieśni:
Proponatur populo assidue in ecclesia verbum Dei in praedicationibus, et Sacrae
Scripturae vel doctrinae christianae lectionibus, quod etiam in aliis ecclesiis, plateis et
locis praestari potest, quando ad majorem Dei gloriam conferre videbitur. Nominatim
vero puerorum ac rudium personarum in christianismo institutionem, tamquam
proprium nostrae vocationis ministerium, valde commendatum habeat, intelligatque
christianam doctrinam canendo doceri posse, ubi ad maiorem aedificationem id fore
observabitur. Modus autem, sive id canendo sive secus fiat, pro locorum ratione ad
aedificationem et maiorem utilitatem exigatur.453

Powierzając szczegółową realizację tej propozycji rozsądkowi prowadzącego
i dostosowując ją do wymogów miejscowej tradycji, ustawodawcy otwierali nowy
zakon na istniejące lokalnie wzory kultury, która w większości miejsc nie mogła się
obejść bez repertuaru wernakularnego. Na terenie asystencji niemieckiej jego obecność była zaś po prostu nieodzowna, nie tylko z naturalnych kulturowo inklinacji
ludności niemieckojęzycznej do śpiewu, ale także ze względu na konieczność konfesyjnej rywalizacji z opartą o jej tradycje kulturą ewangelicką.
Postacią kluczową dla promocji katechetycznego repertuaru pieśniowego na
obszarze języka niemieckiego był Piotr Kanizjusz. W wydanej przez siebie instruk453
Regulae particulares plurium Congregationum Generalium Auctoritate probatum et auctum; Regulae Praepositii Domus Professae, 39, InstitutumSI, T. III, s. 101.
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cji454 zalecał on stosowanie w trakcie katechez cantica Germanica ac psalmos captiose
expositos, potwierdzając wcześniejsze sugestie synodu w Mühldorf (1522). Jako wizytator prowincji górnoniemieckiej usilnie zabiegał o utworzenie katolickiego repertuaru pieśni, stworzonego bądź de novo, bądź oczyszczonego ab haereticorum maculis455. Jako jeden z pierwszych dostrzegał naglącą potrzebę opracowania i wydania
katechizmu dla młodzieży, zawierającego zbiór piarum cantionum tum Latinarum,
tum Germanicarum456. Ukoronowaniem jego starań był wydany tuż przed śmiercią
katechizm, obejmujący także pieśni zum Theil vor und nach dem Catechismo, zum Teil
sonst durchs Jahr zu unterschiedlichen Zeiten zu singen457. Na uwagę zasługuje także
kaznodziejska aktywność Kanizjusza, która stała się wzorem dla wielu późniejszych
duszpasterzy. W swoich kazaniach wielokrotnie nawiązywał do konkretnych pieśni,
czyniąc z nich osnowę swych homilii458.
Jednak aby prowadzić katolicką naukę katechizmu dla młodzieży miasta o pro
testanckiej większości, należało najpierw podjąć środki, umożliwiające zgromadzenie młodych ludzi w katolickim kościele. Służyły temu publiczne procesje katechizmowe ze śpiewem pieśni, odbywające się w ośrodkach Austrii i Niemiec już
w 70. latach XVI wieku459. Ich organizatorem był specjalnie wybrany do tego zadania
jezuita, któremu towarzyszyło kilku muzycznie wykształconych chłopców, inicjujących śpiew pieśni. Zachęcona w ten sposób młodzież gromadziła się wokół śpiewających, by następnie we wspólnej procesji udać się na naukę, prowadzoną przez
tegoż kaznodzieję w kościele. Zanim uczestnicy procesji dotarli do jej celu, przemierzali ulice miasta, wabiąc śpiewem i łopotem chorągwi niezdecydowanych jeszcze
rówieśników. Adresatami tej praktyki była młodzież nieobjęta jezuickim szkolnictwem, nie tylko katolicka, ale i protestancka. W przeciwieństwie do jezuickich kolegiów, w których dominował repertuar łaciński, podczas procesji śpiewano wyłącznie
pieśni niemieckie460.
CanisiusL; CanisiusE, T. VIII, s. 877.
CanisiusE, T. I, s. 587–589.
456
Piotr Kanizjusz z Dylingi (18 lipca 1569) do Leonarda Kessela, rektora jezuickiego kolegium
w Kolonii [CanisiusE, T. V, s. 325]: Lubens video catechismum in rithmos redactum, quem audio pueros
ad cantandum proponi.
457
CanisiusC.
458
Np. podczas kazania na Narodzenie Pańskie w katedrze w Augsburgu w 1561 r. [CanisiusE,
T. III, s. 650–651]: „[Ecclesia] inquit, plus in hoc festo cantari facit quam toto anno, non solum ab Ecclesiasticis sed etiam secularibus, non tantum a maioribus sed etiam a minoribus et puellis, hinc illa pulchra et
antiqua cantica in templo et domi cantata, ‘Gelobet seyest du Jesu Christ das du mensch geboren bist’, ‘Der
tag der ist so freuden reich allen creaturen’, ‘In dulci iubilo, nu singet und seyt fro, vnsers Hertzen wonne, ligt
in presepio, und leuchtet als die sonne matris in gremo, α es et ω’. 3 października 1563 roku w tej samej
katedrze [CanisiusE, T. IV, s. 887] za osnowę homilii posłużyła mu antyfona Media vita in morte
sumus, zaś 2 kwietnia 1564 roku tamże [CanisiusE, T. IV, s. 889] swe kazanie rozpoczął następująco:
Credimus et cantamus ‘Christ ist erstanden von todten und marter allen’.
459
WittwerM, s. 67–69.
460
Przykładem 1622*.
454
455
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O tym, że strategia ta szybko przynosiła swe owoce, świadczy nie tylko stale wzrastająca liczba uczestników procesji i nauk katechizmowych461, ale i to, że śpiewane
podczas katechizmu pieśni były powtarzane przez dzieci rodzicom w domach462. Na
bardziej uroczystych procesjach463 dzieci miały się pojawić razem ze swoimi rodzicami, doprowadzając tym samym do skutku prefiguratywny transfer treści religijnych.
Przy tego typu okazjach muzyczna oprawa owych praktyk była z oczywistych względów dużo bogatsza i przewidywała obecność zatrudnionej specjalnie orkiestry konwiktu, złożonej z instrumentów strunowych i dętych464. Ważnym elementem tych
procesji była także ich oprawa plastyczno-emblematyczna: towarzyszące dzieciom
ustawionym w roty sztandary, przedstawiające kolejne artykuły Dekalogu i Credo,
wersety Modlitwy Pańskiej bądź Pozdrowienia Anielskiego. Analogicznie wyglądały
procesje katechetyczne na terenie czeskiej prowincji jezuitów465, także w Kłodzku
i ośrodkach Śląska.
Pochodząca z tych terenów dokumentacja źródłowa poświadcza istnienie praktyki śpiewu podczas tego rodzaju procesji (a później także po domach) pieśni maryjnych, zaniechanych w czasach protestantyzmu466. Procesje katechetyczne urządzano także w mniejszych ośrodkach miejskich Śląska, np. w Głogówku, gdzie
prowadzono je od bramy zamku do drzwi ratusza. Podzielona na grupy młodzież
niosła kolorowe chorągwie dedykowane Maryi i Imieniu Jezus i śpiewała pieśni, wydane w specjalnie opracowanym na tę okazję kancjonale, drukowanym przez dworską oficynę hrabiego Oppersdorffa467:
Huc quoque spectabant industriae quibus accurabant, ut a typis aulicis recussae
in lucem proderent odae hymnique sacri atque alia cum precibus quaestiones, et
resolutiones catecheticae. Unde cum processiones (quarum cura nostro comissa est) in
publicum deducuntur, late sacrijs hymnodijs tecta compitaque personant, eo frequenter
animorum motu, ut lachrymas adultiorum elicuerint.468

Poza wzruszaniem dorosłych do łez, nowo wydane pieśni miały przede wszystkim zastępować wykorzeniany repertuar pieśni protestanckich, dominujących do
W Konstancji [1617] było ich np. 800, DuhrG, T. II/2, s. 22. W Wiedniu [1652] w podobnej
procesji brało udział 2000 dzieci, WittwerM, s. 69.
462
Wiedeń [1569]: DuhrG, T. I, s. 455.
463
Jubileusz 100-lecia Towarzystwa Jezusowego w Kolonii [31 lipca 1640]: WittwerM, s. 69.
464
Kolonia [1640]: DuhrG, T. II/2, s. 21nn.
465
Znojmo [1628]: KroessG, T. II/2, s. 777–778.
466
Kłodzko [1625]: SchmidlH, T. III, s. 647: Glacii, ubi antea Catholico nomine & religionibus nihil
odiosum magis; e Catechetica institutione jam exiit usus, cum in adultis singularis, tum in tenera aetate non
injucundus, quo passim, & intra domos, & in compitis, in ipso opere, quod tractabant, rythmica de Virgine
Gloriosa, ac Caelitibus, decantabantur praeconia; ubi alias nonnisi obtrectationes & maledicta exaudiebantur.
467
SchmidlH, T. IV/2, s. 551–552; HoffmannO, s. 32. Druk ten (określany w literaturze jako Spirituales Cantilenae) zawierający niemieckojęzyczne pieśni, niestety, nie zachował się do naszych czasów.
468
ARSI Boh. 96, k. 466.
461
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tej pory w mieście nad Osobłogą469. Fakt, że w opracowanie tego kancjonału i jego
dystrybucję zaangażował się osobiście sam hrabia, nadawał całemu wydarzeniu cech
politycznych i konfesyjnych. Wielu procesjom katechetycznym towarzyszyła muzyka instrumentalna, podkreślająca niezwykły charakter tego wydarzenia kulturalno-religijnego w niemal całkowicie jeszcze protestanckich miastach470. Miała ona swoje
miejsce także podczas odbywanych corocznie katechizacji generalnych, poprzedzonych procesją przebranych za anioły i geniusze chłopców, po których kroczyły
w uporządkowanym szyku dzieci z palmami i feretronami o stosownej tematyce471.
Szczególnie uroczysty charakter miały procesje katechizmowe organizowane
z okazji święta Ignacego Loyoli: odbywały się one w większości miast Śląska472 ze
sztandarami, śpiewem pieśni i rozdawanymi wśród uczestników nagrodami. Z jednego z bardziej szczegółowych opisów tej praktyki473 dowiadujemy się, że rozpoczynał ją śpiew nieszporów, po których ulicami miasta prowadzono procesję. Wzięło
w niej udział ok. 600 poprzebieranych w specjalne stroje dzieci; przedstawiały one
sceny z życia założyciela zakonu jezuitów, wzbudzając zachwyt rodziców i podziw
przyglądających się temu innowierców. Każde przejście procesji przez ustawione na
jej trasie bramy triumfalne uświetnione było fanfarami trębaczy i werblami kotlistów. Poza śpiewem okolicznościowych pieśni procesję uświetniała muzyka instrumentalna w wykonaniu zespołu miejscowego konwiktu. Całe wydarzenie wieńczyła
odbywana w kościele uroczysta nauka katechizmu, po której uczniowie miejscowego gimnazjum przedstawiali dedykowany Ignacemu Loyoli spektakl, również
połączony ze śpiewem pieśni. Uroczystości takie odbywały się regularnie w latach
późniejszych, o czym świadczą zachowane archiwalia474 i rozdawane uczestnikom
procesji synopsy, opisujące treść epigramatycznych pegmata475.
Sposobem przyciągnięcia młodzieży na odbywaną w jezuickich kościołach naukę katechizmu były urządzane na rynkach miast spektakle teatralne o treści katechetycznej476. Dzięki zachowanym librettom kilkunastu takich przedstawień, wystawianych przez jezuitów w Kolonii477, wiemy, że składały się one z recytacji, pieśni,
recytatywów, odcinków solowych, chóralnych (wykonywanych także naprzemiennie z publicznością), a nawet tańców. Podobnie mogły wyglądać te spektakle na terenie Śląska; najwcześniej udokumentowane są żywe obrazy wystawiane w Nysie,
przedstawiające w alegorycznych scenkach artykuły Credo, Dekalogu i Pater NoSchmidlH, T. IV/2, s. 401.
Świdnica [22 maja 1630]: HoffmannS, s. 13.
471
Cieszyn [1 sierpnia 1675]: FranekD, s. 199–200. W procesji tej wzięło udział około 400 dzieci.
472
Jelenia Góra [1673]: LecJG, s. 78; Nysa [1676]: ARSI Boh. 101, k. 170; Świdnica [1682]:
WittwerM, s. 69; Brzeg [1690]: HoffmannB, s. 69; Cieszyn [1693]: PL-Ck DD I 18b, k. 56r; Opawa
[1701]: ARSI Boh. 112, k. 181; Wrocław [1704]: ARSI Boh. 116, k. 196.
473
Wrocław [31 lipca 1681]: ARSI Boh. 103 I, k. 508.
474
Wrocław [1685]: ARSI Boh. 104 II, k. 740.
475
Przykładami tego typu źródeł są: WR-1696-Auffzug; WR-1697-Catholische; WR-1724-Christliche.
476
WittwerM, s. 69–70.
477
KHAS Jes. I A. 30.
469

470
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ster478. O podobnych przedstawieniach wspominają kronikarze, opisujący procesje
katechetyczne w Kłodzku, Opawie i Żaganiu479; wystawiana w tym ostatnim mieście
sztuka Der englische Gruß angażowała zgromadzone na widowni dzieci, śpiewające
z gestykulacją pieśń Maria voller Gnad. Nauki katechizmu odbywające się w Głogowie poprzedzano spektaklami o treści hagiograficznej480, podczas których śpiewano
wraz z widownią adekwatne tematycznie pieśni; najaktywniejszym widzom wręczano skromne upominki481.
Opisywane powyżej procesje i spektakle służyły jednak przede wszyskim przyciągnięciu ich uczestników i widzów do kościołów, w których odbywano właściwą
naukę katechetyczną. Zgodnie z wytycznymi kongregacji prowincji austriackiej
w roku 1603482 także i jej towarzyszył śpiew pieśni, który poprzedzał i kończył nauczanie katechizmu, polegające na serii pytań i odpowiedzi, zaczerpniętych z katechizmu Kanizjusza483. Czynny udział w tym dialogu był premiowany nagrodami,
które zachęcały dzieci do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Te odbywały się
zazwyczaj w popołudnia niedziel i dni świątecznych484, czasami jednak i częściej,
nawet codziennie485. Miewały one też prostszą wersję, polegającą na powtarzaniu
przez młodzież kolejnych zdań czytanego przez jezuitę katechizmu486. Innym sposobem prowadzenia nauki było wybranie jednego wątku dogmatycznego, który był
wyjaśniany, po czym śpiewano adekwatną pieśń, publikowaną w okolicznościowych
drukach ulotnych487. Rozdawane przez jezuitów druki przyciągały także młodzież
Nysa [1630]: SchmidlG, T. III, s. 1039.
Kłodzko [1638]: ARSI Boh. 95, k. 488; Opawa [1638]: ARSI Boh. 95, k. 517; Żagań [1642]:
WittwerM, s. 70.
480
Głogów [1662]: ARSI Boh. 98, k. 275: w tym roku przedstawiono dzieciom scenki o św. Mikołaju, o św. Barbarze i św. Ignacym Loyoli.
481
Nagrodami tymi były zazwyczaj okolicznościowo drukowane obrazki z tekstami przedstawianych scenicznie modlitw, np. Credo – Kłodzko [1695]: WittwerM, s. 70 i Sei gegrüßet – Kłodzko
[1700]: ARSI Boh. 112, k. 80: Catechesis nil remisit a pristinis; quae tamen apparatu recente Salve Angelicum Inductionibus novum, a parvulis explicatum rhytmo et comice, in scenam dedit, et visa est placuisse,
tum plebis utilitati.
482
ARSI Congr. 50, fol. 231v: De modo docendae Christianae doctrinae in templis. [...] 3. De tempore
officium ante, an post vesperas Catechismus sit habendus nihil praescribitur, sed fiat pro Collegiorum commoditate, iudicio superiorum. 4. Dato signo competenti tempore, potest inchoari Catechismus ab aliqua cantione vulgari sacra de occurrenti tempore, aut alia iudicio Catechistae (collata tamen re prius cum superiore)
ad quem cantum coerceri possunt in scholis. [...] 5. Cantum excipiat oratio uno praeeunte caeteris respondentibus, tono hactenus usitato. [...] 8. Tandem Cantione tempori consentanea Catechismus concludatur.
Podobnie wyglądała nauka katechizmu w innych prowincjach asystencji niemieckiej, np. w prowincji
reńskiej, gdzie analogiczne wytyczne zatwierdził w 1603 roku wizytator Ferdinand Alber. DuhrG,
T. II/2, s. 17 i nn; WittwerM, s. 68.
483
SchmidlH, T. II, s. 670.
484
KroessG, T. III, s. 402.
485
Nysa [1635]: ARSI Boh. 95, k. 247.
486
Żagań [1639]: ARSI Boh. 95, k. 610.
487
Świdnica [1651]: ARSI Boh. 97 I, k. 52.
478

479
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innowierczą488. Zdarzało się, że dzięki dotacji jakiegoś mecenasa najaktywniejszym
uczestnikom katechezy bezpłatnie ofiarowywano całe kancjonały489. Do uczestnictwa w katechezach zapraszani byli czasem rodzice; nie tylko po to, by mogli się cieszyć dobrymi odpowiedziami swoich dzieci, ale także po to, by sami się od nich czegoś nauczyli490. Obecność rodziców podczas katechezy dawała jezuitom nie tylko
satysfakcję, ale i gwarancję, że ich praca nie pójdzie na marne491.
3.3.2. Kwestia repertuaru i języka

Praktyka wykorzystania śpiewu w duszpasterstwie nie była oczywiście fenomenem regionalnym, ograniczonym do obszaru krajów niemieckich. Z przydatności
pieśni wernakularnej dla formacji katechetycznej jezuici zdawali sobie sprawę powszechnie, i to już na samym początku funkcjonowania zakonu. Kaznodzieje z hiszpańskiej Gandii zauważyli na przykład, że katechizm śpiewany na melodie popularnych tam villancicos jest znacznie lepiej przyswajany; wykonywane przed procesjami
piosenki są chętnie podchwytywane przez dzieci, a następnie śpiewane wraz z rodzicami (już z nowymi tekstami) po domach całego miasta492. Do podobnych konstatacji jezuici doszli w innych miejscach Europy, stąd już w 1562 roku praktykę śpiewu
katechizmowego sankcjonowała oficjalna instrukcja władz zakonnych:
Si ad aedificationem maiorem fieri posset, essent pueri docendi doctrinam christianam,
ritmis compositam, canendo, ac ita per duos pueros institui ad hunc cantum, et per
plateas ac vicos cogi et convocari campanula, praeeuntibus et canentibus doctrinam
illis duobus pueris ad hoc instructis, subsequente institutore doctrinae, ac sic duci ad
templum nostrum, ut in quibusdam provinciis fieri consuevit.493

Odkrycie przydatności praktyki kontrafaktury nie było oczywiście niczym nowym; przychylne podejście do tej praktyki przez jezuitów zaważyło jednak w spoŻagań [1664]: ARSI Boh. 98, k. 804: Catechesis enim hoc anno initium posuit, quam vel ipsi
probant haeretici, suos adducendo parvulos, qui praemiulorum amore allecti ad formandum crucem se flecti
sinunt, nec publice orationem dominicam, ut Divi aliquam promereantur icunculam, declamare erubescunt.
Jelenia Góra [1676]: ARSI Boh. 101, k. 295.
489
Tak było w Kłodzku [1705]: ARSI Boh. 118, k. 62, gdzie dzięki darowiźnie w wysokości
250 florenów uczestnikom katechezy rozdano bezpłatne egzemplarze któregoś z kancjonałów Bartholomeusa Christeliusa: Ut vero fructus uberior redundaret in vulgus, hoc iterum anno 250 florenos impendimus typo, quinque exinde libellos in populum sparsimus, solatium facturi in proximos qui emerent
absque argento liberali Patronorum munificentia suppetente pretium. Qui etiam esuriali tempore dictiones
quadragesimas ad concionem energiam haberent, millenis exemplaribus P. Christelij Nostri libellum recudimus grato et distribuimus gratuito.
490
Wrocław [1684], Ö-Wn HA 11964.
491
Piekary [1719]: ARSI Boh. 133, k. 182.
492
Gandia [1554]: O’MalleyI, s. 21.
493
Hieronymi Natalis Instructiones (1562): MonumentaEN, T. IV, s. 495.
488
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sób znaczący na charakterze promowanej przez nich muzyki. Odpowiedzialni za
katechezę członkowie Towarzystwa wcześnie dostrzegli konieczność utworzenia
katolickich canzoni spirituali in ogni lengua494, które byłyby przydatne w trakcie katechez; stanowiłyby zarazem muzyczną kontrpropozycję dla cieszącego się popularnością repertuaru innowierczego495.
Propozycje takiego repertuaru znalazły się w dwóch ważnych drukach, wydanych co prawda z inicjatywy innych środowisk zakonnych496, przejętych jednak przez jezuitów. Naśladowali oni w tej kwestii oratorianów, którzy restytuując
średniowieczną tradycję laudi spirituali, tworzyli sprzyjające warunki rozwoju oddolnej reformy katolickiej497. Jezuici uznali ich wybór za całkowicie trafny; właśnie
dlatego w publikowanym przez Diego Ledesmę podręczniku (LedesmaM) znalazło
się tak wiele laud z wydanego dla środowiska oratoriańskiego zbioru Animucciego498. Publikacja Ledesmy jest istotna także z uwagi na swój wstęp, poświęcony
metodyce procesu katechetycznego; wiele jego rozdziałów porusza tematykę muzyczną: użyteczność muzyki jako medium dydaktycznego i duszpasterskiego, technikę kontrafaktury, kwestie wykonawcze, estetyczne i praktyczne w posługiwaniu
się repertuarem, a przede wszystkim immanentne dla muzyki jakości atraktywne,
czyniące z niej doskonałą pescatrice dell’anime499. O tym, że strategia łowienia dusz
na przynętę muzyki była skuteczna, przekonują zbiory laud, wydawane w kolejnych
latach przez jezuitów i oratorianów500.
Odpowiednikiem gatunkowym włoskiej laudy w krajach niemieckich była tradycyjna pieśń kancjonałowa, ciesząca się popularnością zarówno w praktyce okołoliturgicznej, jak i w duszpasterstwie katechetycznym jezuitów. Falę publikacji tego
typu pieśni rozpoczynają druki z końca XVI wieku wydane w Ingolstadt, Konstancji, Fryburgu i Kolonii501, a zawierające najbardziej przydatne podczas katechezy
opracowania muzyczne popularnych modlitw, Credo i Dekalogu. W publikowanych
później zbiorach o bardziej urozmaiconej treści często umieszczano wskazówki
praktyczne, dotyczące sposobów zastosowania repertuaru i sugestie jego wykonania502. Pieśni o treści katechetycznej znajdowały się także w najstarszych katolickich
kancjonałach, które trafiły swego czasu również do śląskich bibliotek503. Wypada
przyjąć, że to właśnie ten repertuar stanowił fundament dla inicjowanej przez śląEdmund Auger, rektor kolegium w Lyonie 15 lipca 1563 roku do Laíneza. MonumentaLM,
T. VII, s. 194.
495
MonumentaLM, T. VII, s. 475.
496
Dominikanów (15636) i oratorianów (A 1235).
497
RostirollaA, s. 645, 664 i nn.
498
A 1239.
499
Także ten termin zapożyczony został z nauczania św. Filipa Nereusza. KennedyS, s. 269–270.
500
Np. 1608*. Por. wykaz w pracy: RostirollaL, s. 701.
501
1594**, 1596**, 159905.
502
Np. w przedmowie do kancjonału Nicolausa Büttnera (160203).
503
Były wśród nich Paradeißvogel Vettera (161319; BohnD, s. 205); Catholische Geistliche Kirchen Gesäng (161607; BohnD, s. 206) i zachowana do dziś reedycja śpiewnika Quentela 1625* (BohnD, s. 209).
494
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skich jezuitów katolickiej tradycji pieśniowej, przydatnej zresztą nie tylko do celów
katechetycznych.
Rolę kluczową w promowaniu tego typu pieśni spełnił Catechismus Georga
Voglera, wielokrotnie wznawiany od czasu swojej pierwszej edycji504. Zawierał
on proste opracowania pieśni, doskonale nadające się do umuzycznienia wybranych fragmentów katechizmu Kanizjusza i wykonywania ich przez dwa dialogujące ze sobą chóry dzieci. W obszernej przedmowie do jednej z kolejnych edycji
tego zbioru505 Vogler tłumaczy, że jego kompilacja jest owocem własnych wieloletnich doświadczeń. Stricte praktyczny charakter tych opracowań przekłada
się na ich niewielką jakość artystyczną: proste, choć różnorodne melodycznie
pieśni mogą być bez trudu śpiewane przez dzieci, dla katechety są zaś poręcznym narzędziem jego pracy. Proponowane melodie pieśni mają uniwersalne
zastosowanie i mogą służyć podkładaniu wielu tekstów o podobnej prozodii.
Dodane w niektórych pieśniach basso continuo wskazuje na ich wykonanie z towarzyszeniem portatywu lub organów. Cały komentarz wieńczą uwagi praktyczne, dotyczące sposobu organizacji nauki katechizmu, sugerowanej obecności na
niej rodziców lub rodziców chrzestnych i metod utrzymania porządku; jedną ze
skuteczniejszych było zachęcenie dzieci do wspólnego śpiewu litanii, różańca
lub Ave Maria.
Należy założyć, że podobne sposoby prowadzenia nauk katechizmowych dotyczyły także jezuickich ośrodków na terenie Śląska i że promowany przy tej okazji
repertuar wykazywał analogiczne jakości utylitarne i praktyczne. Śpiewane na badanym obszarze pieśni katechetyczne można bowiem odnaleźć w kilku ocalałych
do naszych czasów kancjonałach, wydawanych w nyskiej oficynie Johanna Schubarta506, kłodzkiej – Andreasa F. Pegi czy zachowanych na Śląsku publikacjach Bartholomeusa Christeliusa507. Poza repertuarem niemieckojęzycznym śpiewano tu
jednak także pieśni w języku czeskim i polskim, czego przykładami są znane w południowo-wschodnich ośrodkach regionu (Głogówek, Opawa, Cieszyn) kancjonały
czeskie508 i związane z miastami Górnego Śląska druki polskojęzyczne509. O zasięgu
występowania pieśni w poszczególnych językach informują nas pośrednio wzmianki
dotyczące różnych form aktywności duszpasterskiej jezuitów. Wszędzie tam, gdzie
członkowie Towarzystwa głosili kazania w lokalnych językach i słuchali w nich spowiedzi, musiały istnieć także i inne formy formacji katechetycznej, eksploatujące
szeroko repertuar pieśniowy.
Znając gorliwość jezuickich misjonarzy, można przyjąć, że we wszystkich
ośrodkach Śląska, gdzie żyły grupy mniejszości, posługujące się językiem innym
162524, reedycje m.in. w latach: 1628, 1630, 1639, 1652.
163919, cytowane w pracy BäumkerK, T. I, s. 212–215.
506
JeżN.
507
162513; 164006; DilatusM; ChristeliusP.
508
1622****; 1697*.
509
BerulaM.
504
505

www.sublupa.pl

236

3. CATECHESIS

niż oficjalny (tutaj: niemiecki), dokładali oni wszelkich starań, aby objąć także i je
swoim duszpasterstwem510. Na terenie Śląska kaznodzieje Towarzystwa musieli
więc posługiwać się językiem czeskim, by móc dotrzeć do wiernych w Opawie,
Kłodzku i Cieszynie; z kolei w takich ośrodkach jak Wrocław, Głogów, Piekary
i Głogówek nie mogli się obejść bez znajomości języka polskiego. Gdy lokalna
mniejszość stanowiła istotną procentowo populację wiernych, prowadzone dla
nich duszpasterstwo organizowano w specjalnie przeznaczonym do tego kościele511. Na podstawie wykazu funkcji podawanych w dorocznie drukowanych seriach CatalogusP (szczególnie zakonników określanych jako: Concionator Polonus
i Confessarius Polonorum) wiemy, że polskojęzyczne duszpasterstwo jezuici prowadzili – poza wspomnianymi wyżej miastami – również w Nysie, Kłodzku, Świdnicy i Tarnowskich Górach.
3.3.3. Aktywność kaznodziejska i duszpasterstwo okolicznościowe

Śpiew pieśni towarzyszył także głoszonym przez jezuitów kazaniom dla dorosłych. Ze względu na to, że była to jedna z priorytetowych form ich aktywności, opisywano ją w zakonnych kronikach w sposób dość dokładny. Komentowano jednak przede wszystkim liczbę obecnych słuchaczy (m.in. innowierców)512
oraz efekt, jaki kazania te wśród nich wywoływały, mierzony zarówno skalą doraźnych, spontanicznie okazywanych reakcji emocjonalnych, jak i liczbą spowiedzi czy konwersji. Kazania te głosili specjalnie przygotowani i wyznaczeni
do tego ojcowie; w większych ośrodkach (takich jak Kłodzko, Głogów, Nysa
i Świdnica) było ich czterech, a nawet pięciu513. Poza zwyczajowymi homiliami w trakcie liturgii mszalnych jezuici głosili też specjalne cykle kazań o treści
katechetycznej514, a także o profilu konfesyjnym, określane mianem kontrowersyjnych515. Te ostatnie cieszyły się szczególnie licznym audytorium, w którego
skład wchodziły nie tylko elity miejscowych środowisk katolickich, ale także
chętni do dyskusji protestanci516.
Ponadto w ciągu roku jezuici prowadzili cykle kazań związane z triduum antecinerale, okresem Wielkiego Postu, obchodami oktawy Bożego Ciała, w dni błagalne oraz przy innych specjalnych okolicznościach. Ze wszystkich tych okazji
najciekawsze z naszego punktu widzenia były kazania wielkopostne, którym zwyDotyczyło to nie tylko wspólnot lokalnych, ale i wielojęzycznych oddziałów wojskowych, do
których jezuici byli kierowani jako kapelani. Por. KroessG, T. III, s. 485.
511
Np. w opawskim kościele św. Jana Chrzciciela albo u głogówieckich minorytów [1647]: ARSI
Boh. 96, k. 323.
512
Np. Świdnica [1636]: ARSI Boh. 95, k. 326; Tarnowskie Góry [1675]: ARSI Boh. 102, k. 610.
513
KroessG, T. III, s. 394.
514
Np. w Głogówku od roku 1605, SchmidlH, T. 2, s. 415, 634, 670, 684–675, 789.
515
Wrocław [1754]: ARSI Boh. 203, fol. 121v: de Fidei Controversiis.
516
KroessG, T. III, s. 395.
510
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czajowo towarzyszył śpiew psalmu Miserere517. Praktyka ta polegała początkowo
na coniedzielnych kazaniach pasyjnych, dla których osnowę tematyczną stanowiły wybrane wersety Psalmu 51518. Z uwagi na swą treść, te porywające conciones
de amarissima Passione Domini przyciągały także ludność innowierczą, nie tylko
zresztą we Wrocławiu519. Pod koniec XVII wieku zaczęły się one gdzieniegdzie
przekształcać w parateatralne meditationes quadragesimales – praktyki nabożne organizowane przy współudziale lokalnie działających sodalicji520. Równolegle do
nich kontynuowano jednak tradycję kazań pasyjnych o treściach alegoryzująco-moralizatorskich, cieszących się uwagą wiernych i przynoszących pietatis incrementum521. Świadectwem zainteresowania nimi były drukowane dla ich uczestników zbiory pieśni, śpiewanych przy tej okazji522.
Poza repertuarem wernakularnym, jezuickim kazaniom towarzyszyła niekiedy
muzyka wokalno-instrumentalna. Ciekawym tego przykładem jest dołączona do
druku kazań wielkopostnych Christopha Todtfellera Geistliches Hirten-Lied von dem
verlohrnen Schäfflein opatrzona kompletnym zapisem muzycznym 16-zwrotkowej
arii przeznaczonej na alt solo, 2 skrzypiec, wiolettę, 2 wiole i basso continuo523. Autorem tekstu – i najprawdopodobniej także muzyki – był urodzony w Jeleniej Górze
jezuita, znany w wielu ośrodkach prowincji czeskiej jako porywający kaznodzieja
i autor spektakli teatralnych524. Niniejsza kompozycja służyła za dodatek do jednego z jego kazań pasyjnych, wygłoszonych w czasie Wielkiego Postu 1677 roku
w oratorium wrocławskiej sodalicji Zwiastowania NMP. Za temat pieśni posłużyła ewangeliczna przypowieść o Dobrym Pasterzu, poszukującym zaginionej owcy.
Treść tej paraboli odniesiona tu została nie tylko – poza swym pierwotnym, kerygmatycznym, znaczeniem – do aktywności misyjnej Ignacego Loyoli (któremu kazanie i pieśń zostały zadedykowane), ale także do działających na rekatolizowanych
517
Praktykę taką potwierdzają najwcześniejsze przekazy, pochodzące z Kłodzka [1631]: CZ-Pn ORST
XXIII D 168, k. 117; Głogowa [1630]: SchmidlH, T. III, s. 1037 i Wrocławia [1639]: KroessG, T. II/2,
s. 771.
518
Wrocław [1641]: ARSI Boh. 96, k. 57.
519
Jelenia Góra [1662]: ARSI Boh. 98, k. 395; Żagań [1675]: ARSI Boh. 102, k. 642; Tarnowskie
Góry [1679]: ARSI Boh. 102, k. 907; Cieszyn [1679]: PL-Ck DD VI 8, fol. 22v.
520
Np. Opole [1681]: HoffmannO, s. 92–93. Meditationes quadragesimales są przedmiotem podrozdziału 3.4.3.
521
Brzeg [1682]: HoffmannB, s. 66; Legnica [1689]: CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 127r; Otyń
[1706]: ARSI Boh. 119, k. 96; Legnica [1707]: ARSI Boh. 118, k. 660.
522
Głogów [1708]: ARSI Boh. 120, k. 83: conciones, que in verno jejunio subinde ab attentiore Auctore compendiose Rithmo editae.
523
TodtfellerV; zbiór kazań był dedykowany wrocławskiemu dziekanowi katedry Ferdynandowi
Leopoldowi von Schleswig-Holstein. SommervogelB, T. VIII, s. 59; HoffmannH, s. 158–163; FechtnerováJ, s. 102.
524
Christoph Todtfeller działał jako kaznodzieja we Wrocławiu [1648, 1659–1661, 1672–1674,
1676–1677]; Nysie, m.in. jako prezes sodalicji Wniebowzięcia NMP [1649–1650]; Ołomuńcu, jako
prefekt konwiktu [1655, 1673, 1675]; Pradze, jako praefectus tonorum i w rodzinnej Jeleniej Górze
[1678].

www.sublupa.pl

238

3. CATECHESIS

terenach Europy jezuitów, którzy z nie mniejszą gorliwością angażowali się w pracę
duszpasterską:
1. Kombt ihr Hirten helft mir suchen
Mein verlohrenes Schäfelein.
Süsse Milch und Weizenkuchen
Soll Euer Belohnung sein.
Lauffet über Berg und Thal,
Suchet es nur überall.
Lauffet, was ihr lauffen könnt.
Wann ihrs find,
Wie ein Kind
Lasset es euch befohlen sein. […]

16. Nun ihr Hirten helft mir singen,
Jetzt bin ich gantz Freuden voll;
Lasset Schaaf und Lämmer springen
Ehlen hohe Capriol.
Nun bin ich auch gantz verbunden,
Weil ich einmal hab gefunden
Mein verlohrens Schäfflein.
Schlaff gesund
Alle Stund.
Eja mein Schäfflein ein gutt Nacht.

Jezuickie kazania bywały też sposobnością do rozprzestrzeniania się różnych tradycji muzycznych, kultywowanych przez komunikujące się ze sobą kręgi zakonne.
Począwszy od połowy XVII wieku, jezuiccy kaznodzieje bywali zapraszani do zaprzyjaźnionych klasztorów na obchody ważnych dla danego środowiska uroczystości.
Praktyka ta funkcjonowała także w przeciwnym kierunku: na kluczowe dla jezuitów
obchody zapraszano na prawach wzajemności kler sąsiadujących konwentów. Ta
wielokierunkowa wymiana treści religijnych dokonywała się najczęściej w kontekście
najbardziej hucznie obchodzonych uroczystości, nie mogła więc nie pociągać za sobą
również naturalnej dyspersji repertuaru muzycznego, wykonywanego – nie tylko u jezuitów – przy takich właśnie okazjach525. Stałe kontakty tego rodzaju poświadczone są
między jezuitami wrocławskimi a działającymi w tym mieście krzyżowcami, premonstratensami, dominikanami, minorytami i urszulankami526. W Nysie współpracowali
oni z krzyżowcami i franciszkanami527, w Legnicy – z franciszkanami i benedyktynkami528, a w Cieszynie i Głogowie – z dominikanami i franciszkanami529.
Swoją aktywnością duszpasterską jezuici obejmowali także liczne miejscowości,
znajdujące się w bezpośrednim zasięgu ich misji. Głosząc tam okolicznościowe kazania, wykorzystywali oni w swej pracy znany lokalnej ludności repertuar wernakularny i czynili z niego odpowiadający im użytek. O skali tego zjawiska informują
nas wyczerpująco Litterae annuae: np. jezuici kłodzcy głosili więc kazania w Bardzie,
Bystrzycy Kłodzkiej, Domaszkowie, Králikach, Krosnowicach, Ołdrzychowicach,
Hipotezę taką potwierdzają zachowane później muzykalia różnej proweniencji zakonnej, które
bardzo czytelnie dokumentują proces dyfuzji repertuaru między różnymi centrami środowisk zakonnych. Por. JeżP.
526
Wrocław [1651]: SchmidlH, T. IV/2, s. 733; Wrocław [1700]: ARSI Boh. 112, k. 251; Wrocław
[1730]: ARSI Boh. 147, k. 294.
527
Nysa [1729]: ARSI Boh. 145, k. 201.
528
Legnica [1702]: ARSI Boh. 114, k. 209; Legnica [1706]: ARSI Boh. 119, k. 93.
529
Cieszyn [1702]: ARSI Boh. 114, k. 267; Głogów [1705]: ARSI Boh. 118, k. 335; Cieszyn [1712]: ARSI Boh. 125, k. 137; Głogów [1714]: ARSI Boh. 127, k. 77.
525

www.sublupa.pl

3.3. Muzyka w formacji katechetycznej

239

Wielisławiu, Szalejowie i Ząbkowicach530, nyscy – w Albrechticach, Bardzie i Głębinowie, świdniccy – w Dzierżoniowie, Jaworze, Strzegomiu531, opawscy – w Branticach, Głubczycach, Osobladze i Pomorzowicach532, jeleniogórscy – w Cieplicach-Zdroju, Lwówku Śląskim, a także u cystersów w Krzeszowie, benedyktynek
w Legnicy i urszulanek w Świdnicy533, żagańscy – w Borowie, Kożuchowie i Strzegomiu534, otyńscy – w Nowej Soli, Klenicy i Zielonej Górze535 itd.
Specyficznie jezuicką formą duszpasterstwa były organizowane przez członków
ich zakonu rekolekcje, oparte na Ćwiczeniach duchownych Ignacego Loyoli. Ich odprawianie wiązało się z naturalnymi dla ich dynamiki elementami muzycznymi.
Początkowo rekolekcje te dawano przedstawicielom hierarchii diecezjalnej536 i środowisk zakonnych537; jednak z upływem czasu obejmowano nimi także uczniów
miejscowego kolegium i konwiktu538. Odprawianie Egzercycji inicjował zwykle
śpiew hymnu Veni Creator Spiritus i uroczysta msza święta sub musica; kolejnym
dniom ćwiczeń towarzyszyła adoracja eucharystyczna, podczas której wykonywano decantatum in choro psalmum Miserere539 bądź Litanię do Wszystkich Świętych540.
Cały cykl kończył się odśpiewaniem przez uczestników rekolekcji jednej z litanii541,
po której następował solenniter decantatus hymnus Te Deum542. Niewykluczone, że
w trakcie kolejnych dni ćwiczeń śpiewano także repertuar pieśniowy; mogło to mieć
miejsce np. w Opolu, gdzie jezuici głosili rekolekcje w języku polskim, a ich uczestnikom rozdawali wydane okolicznościowo obrazki543.
Muzyka towarzyszyła też nadzwyczajnym formom pobożności, naturalnie
wzmagającej się w sytuacji zagrożenia życia. Spontanicznie organizowane podczas
kolejnych ataków epidemii dżumy modlitwy przybierały często postać rozbudowanych nabożeństw, którym towarzyszyły litanie w kościele i odbywane po ulicach
miasta procesje ze śpiewem pieśni, dedykowane czci patronów chroniących przed
530
Kłodzko [1705]: ARSI Boh. 118, k. 63; [1708]: ARSI Boh. 120, k. 75; [1723]: ARSI Boh.
138, k. 73.
531
Świdnica [1707]: ARSI Boh. 118, k. 765; [1729]: ARSI Boh. 145, k. 315.
532
Opawa [1709]: ARSI Boh. 121, k. 168; [1716]: ARSI Boh. 129, k. 191; [1729]: ARSI Boh.
145, k. 231.
533
Jelenia Góra [1673]: LecJG, s. 78; [1703]: ARSI Boh. 115, k. 221; [1713]: ARSI Boh. 128, k. 254.
534
Żagań [1700]: ARSI Boh. 112, k. 227; [1704]: ARSI Boh. 116, k. 173; [1730] ARSI Boh. 147,
k. 276.
535
Otyń [1708]: ARSI Boh. 120, k. 124; [1712]: ARSI Boh. 125, k. 92; [1721]: ARSI Boh. 135, k. 117.
536
Nysa [1647]: ARSI Boh. 96, k. 323; KroessG, T. III, s. 468.
537
Np. augustianom z Żagania [1701]: ARSI Boh. 113, k. 240, urszulankom ze Świdnicy [1701]:
ARSI Boh. 113, k. 244 i klaryskom z Głogowa [1766]: ARSI Boh. 203, fol. 39r.
538
Kłodzko [1729]: ARSI Boh. 145, k. 133; KroessG, T. III, s. 470.
539
Wrocław [1728]: ARSI Boh. 144, k. 259.
540
Wrocław [1717]: ARSI Boh. 131, k. 254: meridianis vero a meditationibus Litaniae de omnibus
sanctis clara voce devotissime persolvebantur.
541
Por. program trzydniowych rekolekcji odbywanych we Wrocławiu w 1757 roku, UnumN.
542
Wrocław [1728]: ARSI Boh. 144, k. 259.
543
Opole [1739]: ARSI Boh. 158, k. 239.
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zarazą544. Uczniowie zamykanego na ten czas kolegium i konwiktu brali zaś czynny
udział w wykonaniach muzycznych w miejscowym kościele545. Podobne nabożeństwa organizowano w niespokojnych latach wojny trzydziestoletniej, podczas której
w zagrożonych zniszczeniem miastach sprawowano Quarantore z mszą wotywną
de SS. Trinitate546 i kompozycjami muzycznymi, przyzywającymi opieki Imienia Jezus547. Podobny repertuar wykonywano w czasie zagrożenia tureckiego: we wszystkich ośrodkach prowincji śpiewano wtedy litanie, Miserere i Missae pro Pace548. Niekiedy organizowano też specjalne nabożeństwa 40-godzinne contra Turcarum et
Tatarorum saevitiam, podczas których młodzież miejscowego kolegium modliła się
różańcem interpositisque devotis Germanorum cantibus549. Śpiewano przy tej okazji
pieśni maryjne550 i Litanię do Najświętszego Imienia Jezus551.

3.4. Jezuickie kongregacje świeckich
Ważnym polem aktywności duszpasterskiej jezuitów były bractwa świeckich,
kultywujące m.in. różnego rodzaju tradycje muzyczne. Jezuici chętnie sięgali do
zastanych wzorów organizacji laikatu, funkcjonujących na przestrzeni minionych
stuleci552. Dostosowując ich cechy do profilu własnej duchowości i wynikających
z niej potrzeb, uwypuklali typowy dla tych organizacji charakter stanowy. Najczęściej tworzyli te wspólnoty wśród gimnazjalistów, mieszczan, rzemieślników lub
chłopów; formacja obejmowała nie tylko kształtowanie ich pobożności, ale także
nastawienie społeczne, mentalność i tożsamość członków danej grupy. Prowadzone przez jezuitów kongregacje miały więc – obok specyficznego dla siebie profilu
partykularnego – także cechy uniwersalne, łączące elementy formacji ascetycznej,
dewocyjnej i etycznej z aktywnością charytatywną, edukacyjną, ekonomiczną i społeczną. Głównym celem istnienia tych bractw było wdrażanie postulowanej przez
zakon reformy duchowości, której rozwój miał się przejawiać w środowiskowej aktywizacji laikatu, wyrażanej m.in. środkami kultury artystycznej.

Ołomuniec [1715]: KroessG, T. III, s. 172.
Ołomuniec [1670]: WittwerM, s. 55–56.
546
Opawa [1635]: ARSI Boh. 95, k. 271.
547
Nysa [1643]: ARSI Boh. 96, k. 157: Bellorum pericula prece duplici in Hebdomada quaterna, et
amplius tota Deo Eucharistico producta, protelavimus. Frequentiam populi ipsa primum attulit temporis
iniquitas, pia deinde de Sanctissimo Nomine Symphonia. Sed primo attulit is, qui et bina regulis variis cantica pathetice interpretans omnium in se rapuit ora, et Dulcissima Jesu Nominis Epitheta, Divosque recensens
Milites, unanimem populari infantiae precem praemasticavit.
548
Praga [1566]: SchmidlH, T. I, s. 219.
549
Opawa [1661]: ARSI Boh. 98, k. 136.
550
Nysa [1682]: CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 187v.
551
Świerzawa [1663]: ARSI Boh. 98, k. 674.
552
Zob.: MańkowskiB; KumorK; KuźmakB; LitakB.
544
545
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Najbardziej charakterystycznym typem wspólnot animowanych przez jezuitów
były sodalicje mariańskie, zakładane dla uczniów prowadzonych przez nich instytucji dydaktycznych553. Ich pierwowzorem była utworzona w 1563 roku w rzymskim
Collegium Romanum sodalicja Zwiastowania NMP. Celem jej istnienia było krzewienie pobożności maryjnej, dawanie przykładu pilności w nauce i dobrych obyczajów. Wyodrębnienie w jej środowisku grupy najlepszych i najbardziej pobożnych
uczniów służyło nie tyle elitaryzacji społeczności kolegium, ile formacji wszystkich
jej wychowanków za sprawą przykładu dawanego do naśladowania. Zachowane zasady funkcjonowania tej wspólnoty554 określały profil jej duchowości; realizowany
on był przez naukę katechizmu, życie sakramentalne i modlitewne jej członków, codzienne odmawianie różańca i godzinek do NMP, regularną spowiedź i eucharystię,
udział we wspólnych spotkaniach, modlitwy za zmarłych i różne praktyki ascetyczne555. Liturgiczna aktywność członków sodalicji, wyrażana często w postaci muzycznej, wiązała się z udziałem w publicznych nabożeństwach – obchodach wybranych
uroczystości roku, zarówno świąt kościelnych, jak i okolicznościowych556.
Oficjalne zatwierdzenie rzymskiej sodalicji Zwiastowania NMP i wyniesienie jej
do rangi archikongregacji557 upoważniło jezuitów do erygowania przy ich kolegiach
jej filii, tworzonych na wzór tego modelu. Potwierdzony przez kolejnych papieży
dekret umożliwił dynamiczny rozwój tych wspólnot, którego nie powstrzymywały
już potrydenckie reformy, ograniczające oddolnie powstające zrzeszenia laikatu558.
Mnożące się zaś na całym świecie jezuickie sodalicje, agregowane do rzymskiej
Prima Primaria (podobnie zresztą, jak i ich warianty, przeznaczone dla młodszej
młodzieży, określane jako Secunda, Tertia i Quarta Primaria), pozwalały jezuitom
krzewić swą duchowość i związane z nią wzorce życia religijnego i etycznego. Tak
było również na Śląsku559 i na ziemi kłodzkiej, gdzie na przestrzeni niemal dwustu
lat funkcjonowania zakonu działało co najmniej 70 jezuickich kongregacji. Najpopularniejszą grupą były sodalicje uczniowskie, tworzone przy wszystkich kolegiach
badanego obszaru. W większych ośrodkach miejskich działały nawet trzy lub cztery
tego rodzaju grupy, przeznaczone dla młodzieży w różnym wieku.
Sytuacja taka miała miejsce w Kłodzku, gdzie w roku 1613 założono sodalicję
Zwiastowania NMP560. Jej członkowie dawali publiczne przykłady pobożnych praktyk,
Z bogatej literatury dotyczącej funkcjonowania jezuickich sodalicji mariańskich polecamy prace historyków niemieckich (DuhrM; LöfflerK; MullanP; MillerM; StierliK) i czeskich (MikulecB;
OrlitaN; OrlitaO; OrlitaP; MaňasH; OrlitaT).
554
Regulae Congregationis Convictorum Seminarii Romani (ARSI Instit. 188, fol. 124r–126r; MonumentaPS, T. IV, s. 170–179); Leges Congregationis B. Mariae V. Collegii Germanici (ARSI Hist. 158,
k. 46–52); MonumentaPS, T. IV, s. 179–185.
555
MonumentaPS, T. IV, s. 173.
556
WittwerM, s. 113.
557
Bulla Omnipotentis Dei Grzegorza XIII z 5 grudnia 1584 roku.
558
Konstytucja apostolska Quaecumque Klemensa VII z 7 grudnia 1604 roku.
559
HoffmannBB.
560
SchmidlH, T. II, s. 697; CZ-Pn ORST XXIII C 105/1, fol. 184r.
553
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szczególnie w okresie Wielkiego Postu561. Rektorami bractwa bywali opaci benedyktynów z Broumova562, a w poczet honorowych członków sodalicji zaliczano przełożo
nych konwentów cysterskich w Henrykowie, Lubiążu i Rudach Śląskich563. Od roku
1649 działały w Kłodzku sodalicje dla młodszych uczniów: Niepokalanego Poczęcia
i Narodzenia NMP564. Trzy sodalicje szkolne działały także w Nysie. Do pierwszej
z nich – założonej w 1624 roku sodalicji Zwiastowania NMP565 – należeli m.in. biskupi
Karol Habsburg i Balthasar Liesch von Hornau, hrabia Georg von Oppersdorff i starosta głogowski Georg Wetzel566. Jej zwykłymi członkami byli oczywiście uczniowie
kolegium; ich liczba sięgała około 100 osób, gromadzących się przeszło 30 razy do roku
na brackich konwentach567. Nieco liczniejsza była założona w 1631 roku sodalicja Niepokalanego Poczęcia NMP, przeznaczona dla uczniów klas gramatyki568, z której 20 lat
później wyłoniono dla najmłodszych Congregatio Minimorum B. V. Natae569.
W jezuickim Głogowie założono w 1630 roku sodalicję Zwiastowania NMP570,
zrzeszającą poza starszymi gimnazjalistami także reprezentantów elity intelektualnej miasta: ac studioso, et literato571. Obecność w szeregach tej sodalicji wykształconych mieszczan wiązała się z jakąś formą ich współpracy z jezuickim kolegium;
obejmowała ona najpewniej organizowane wspólnie procesje i oprawę muzyczną
uroczystości liturgicznych. W zachowanym albumie bractwa widnieją wpisy cesarza
Ferdynanda II, arcyksięcia Leopolda Wilhelma (późniejszego biskupa wrocławskiego) i arcyksiężniczki Cecylii Renaty, królowej Polski572. Obecność tak ważnych osobistości na liście członków sodalicji podnosiła prestiż społeczny wspólnoty; przekładała się też na zasobność brackiej kasy, z której pokrywano koszty organizacji
nabożeństw (m.in. świece, ornaty, feretrony czy honoraria muzyków). W roku 1635
jezuici założyli w Opawie sodalicję Niepokalanego Poczęcia NMP, liczącą około setki uczniów miejscowego kolegium573, spotykających się – poza hucznie obchodzoną
uroczystością tytularną – około 30 razy do roku i urządzających zwyczajowe wielkopiątkowe procesje pokutne574.
Kłodzko [1636]: ARSI Boh. 95, k. 325.
Np. w 1663 roku rektorem sodalicji był opat Broumova Augustinus Schleiffert (ARSI Boh. 98,
k. 587).
563
1666 [Kłodzko]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 203.
564
SchmidlH, T. IV/2, s. 512–513.
565
SchmidlH, T. III, s. 563.
566
KroessG, T. II/2, s. 733.
567
Nysa [1728]: ARSI Boh. 144, k. 155.
568
Nysa [1631]: SchmidlH, T. III, s. 1117; CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 174v.
569
Nysa [1651]: SchmidlH, T. IV/2, s. 748.
570
Głogów [1637]: ARSI Boh. 95, k. 437.
571
Głogów [1662]: ARSI Boh. 98, k. 276.
572
Album Almae Congregationis Annunciatae Virginis Mariae In Collegio S.J. Glogoviae ad Odram
erectae confirmataeque Anno MDCXXXIX. Por. BochnakS, s. 175; HoffmannG, s. 62–63.
573
Opawa [1639]: SchmidlH, T. IV, s. 225–226; CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 254r.
574
Opawa [1739]: ARSI Boh. 158, k. 230.
561
562
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Założona w roku 1641 w Świdnicy sodalicja Zwiastowania NMP575 była z kolei
związana z klasztorem w Krzeszowie. Funkcję jej kolejnych rektorów pełnili opaci
krzeszowskich cystersów – Bernhard Rosa, Dominik Geyer, Innocenz Fritsch i Benedikt Seidel. Byli oni zresztą częstymi gośćmi w świdnickim kolegium; wizytowali
je przy okazji dedykowanych im spektakli teatralnych, a także innych uroczystych
okoliczności, wspierając finansowo poczynania artystyczne zarówno sodalicji, jak
i samego kolegium576. Cystersi promowali wśród nich także własne, typowe dla swojego środowiska formy duchowości, bazujące na pismach mistycznych św. Bernarda z Clairvaux. W środowiskach podległych wpływowi jezuitów treści te przyswoił
m.in. wspierany przez opata Rosę Johannes Scheffler577. Sodalicje uczniowskie działały także przy kolegiach jezuickich w Żaganiu (Niepokalanego Poczęcia NMP, od
1665 roku), Opolu (Nawiedzenia NMP, od 1670 roku)578, Legnicy i Cieszynie (obydwie Zwiastowania NMP), a także przy gimnazjum w Brzegu, również pw. Zwiastowania NMP579.
Aż cztery bractwa uczniowskie działały we Wrocławiu. Jako pierwsza powstała
tam sodalicja Zwiastowania NMP, przeznaczona dla uczniów gimnazjum580. Agregowana w 1640 roku do rzymskiej Prima Primaria, od roku 1643 miała status sodalicji Latina maior, zrzeszającej starszych gimnazjalistów, później – także studentów
Akademii Leopoldyńskiej. Wśród honorowych członków tej sodalicji byli kolejni cesarze austriaccy, król polski Jan Kazimierz i kardynał Johann Heinrich von Franken
berg. Jej rektorami byli biskupi i kanonicy wrocławscy (np. Sebastian von Rostock,
Franz Neander), wpływowi konwertyci ( Johannes Scheffler, Andreas Scultetus),
opaci pobliskich klasztorów (np. Wielki Mistrz zakonu krzyżowców, Matthias Daniel Schlecht i opat żagańskich augustianów, Johann Ignaz von Felbiger) oraz dostojnicy cesarscy (np. hrabiowie Johann Anton von Schaffgotsch i Otto von Nostitz)581.
Członkowie sodalicji spotykali się na cotygodniowych konwentach (odbywających
się do 1659 roku w kościele św. Agnieszki, następnie w kaplicy zamkowej, zaś od
1733 roku w Oratorium Marianum), podczas publicznych procesji, medytacji wielkopostnych i wystawianych w Niedziele Palmowe spektakli teatralnych.
Dla młodszych uczniów przeznaczona była Sodalitas SS. Angelorum, od 1658 roku
dedykowana Niepokalanemu Poczęciu NMP582, angażująca się także w różne formy
ARSI Boh. 96, k. 53; WAAW V 56, k. 5; V B 13 d; BochnakS, s. 180.
WAAW V 45, fol. 51v, 70v; ARSI Boh. 101, k. 294; HoffmannS, s. 48, 63, 116, 195; RoseG,
s. 84–93; BochnakS, s. 240.
577
Dzięki wsparciu finansowemu opata Rosy wydany był m.in. druk SchefflerC; Angelus Silesius
był też zapewne autorem pieśni pasyjnych, zawartych w modlitewniku PegaS. Por. WalterZ, s. 52; KoziełA, s. 172.
578
HoffmannO, s. 164–175.
579
DuhrG, T. IV/1, s. 433; HoffmannB, s. 90; LecJG, s. 121.
580
Wrocław [19 czerwca 1639]: ARSI Boh. 95, k. 580; HoffmannBB, s. 222.
581
Pełny wykaz w: WAAW II b 129, fol. 26r–44r. Reverendissimi Illustrissimi Perillustres Admodum
Reverendi, Generosi, Magnifici DD. Rectores & Assistentes Sodalitatis [1641–1739].
582
SchmidlH, T. IV/2, s. 290, 309–310.
575
576
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kultu liturgicznego, nabożeństwa czterdziestogodzinne i przedstawienia dramatyczne, wystawiane od 1733 roku w sali teatralnej wrocławskiego kolegium. W roku 1690
z inicjatywy Veita Scheffera powstała kolejna sodalicja dla wrocławskich studentów
– Akademia Bożej Miłości, będąca de facto bractwem literacko-wydawnicznym, publikującym polemiczne konfesyjnie druki ulotne i promującym ich treści za pomocą recytacji i publicznych dysput583. Poza przystępnie i dowcipnie zredagowanymi
broszurami z zakresu teologii kontrowersyjnej, dystrybuowanymi bezpłatnie wśród
młodzieży, zachowały się kazania Scheffera, zawierające m.in. cytaty z pieśni kościelnych i odwołania do psalmu Miserere584 oraz wydawane dla innych sodalicji instrukcje
i śpiewniki585. Jako ostatnia powstała we Wrocławiu konfraternia św. Alojzego Gonzagi, założona w roku 1766. Promowała ona wśród szkolnej młodzieży jezuickiej czystość obyczajów i nabożeństwo cyklicznie odprawianych niedziel alojzjańskich.
Specyficzny charakter miały administrowane przez jezuitów bractwa mieszczańskie. Gromadziły one zazwyczaj katolicką mniejszość populacji miasta, która z biegiem czasu miała się stać jego przyszłą elitą. Także one zorganizowane były na wzór
rzymskiej archikongregacji Annuntiatae BVM; ich profil duszpasterski był jednak
dostosowany do specyfiki środowiska mieszczańskiego i w większym stopniu wiązał się z aktywnością społeczną jej członków. Celem istnienia sodalicji mieszczańskich było również kofiguratywne oddziaływanie laikatu wewnątrz ich środowiska,
uzupełniające pracę duszpasterską jezuitów o przykłady życia świeckich, żyjących
wedle ich zaleceń. Podobnie jak sodalicje uczniowskie, także bractwa mieszczan
miały wzmacniać oddziaływanie konfesyjne, szczególnie na terenach głęboko penetrowanych przez różne nurty reformacji. Zależnie od miejscowych potrzeb, sodalicje te zakładane były dla różnych grup mieszczaństwa; w pewnych okolicznościach
wyróżniano w jego łonie specyficzne środowiska społeczne; na Śląsku – najczęściej
młodych rzemieślników.
Pierwszą sodalicję mieszczańską Zwiastowania NMP założyli jezuici w Nysie586.
Już kilka lat po powstaniu liczyła ok. 170 członków, czynnie uczestniczących w życiu liturgicznym miasta, którzy brali udział w pielgrzymkach do Barda i zorganizowanych formach opieki charytatywnej587. Zainteresowanie uczestnictwem w życiu
wspólnotowym w tym mieście było tak duże, że równolegle do męskiej sodalicji
przez jakiś czas funkcjonowała tam także kongregacja kobiet. W 1628 roku została ona jednak rozwiązana przez prowincjała jako niezgodna ze statutem Prima Primaria588. Nyska Sodalitas BMV Annuntiatae urządzała w czasie Wielkiego Tygodnia
procesje pokutne589, organizowała też zwyczajowe uroczystości brackie przy okazji
WAAW V b 13; HoffmannVS; BochnakS, s. 248–254; RabeA, s. 102.
M.in. SchefferB; SchefferH; SchefferW; SchefferU.
585
SchefferC; SchefferD.
586
Nysa [1625]: CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 173r; KroessG, T. II/2, s. 800–801.
587
Nysa [1627]: SchmidlH, T. III, s. 818. W roku 1669 sodalicja ta liczyła już 500 członków.
588
DuhrG, T. II/2, s. 85.
589
Nysa [1633]: ARSI Boh. 95, k. 128.
583
584
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święta patronalnego i cyklicznych wyborów nowych władz. W roku 1636 założono
w Nysie dla młodych rzemieślników sodalicję Nawiedzenia NMP590; jej członkowie
uczestniczyli w comiesięcznych mszach, dorocznych procesjach i pielgrzymkach.
Przez parę lat funkcjonowało w tym mieście także Congregatio tironum mechanicorum BMV Purificatae, rozwiązane w czasach potopu szwedzkiego.
W statucie założonej w 1629 roku dla głogowskich mieszczan sodalicji Wniebowzięcia NMP591 wyliczone zostały obowiązki jej członków. Obejmowały one codzienne odmawianie modlitwy Anioł Pański na dźwięk dzwonów kościoła, udział
w obchodach uroczystości patronalnej, nabożeństwach maryjnych i świętach roku
liturgicznego, a nadto praktykowanie uczynków miłosierdzia: odwiedzania chorych
i uczestnictwa w pogrzebach zmarłych członków bractwa. Podobne wymagania stawiano mieszczanom zrzeszonym w sodalicji Wniebowzięcia NMP w Kłodzku, założonej w roku 1628592; byli oni poza tym zobowiązywani do udziału w liturgiach
mszalnych świąt ich patronów: św. św. Szczepana, Wawrzyńca i Floriana, kiedy to
w kłodzkiej farze miało miejsce sacrificium missae solenniter decantatum593, a nadto
w odbywanych po nieszporach świąt maryjnych procesjach wokół kościoła594. Także
i to bractwo urządzało coroczne pielgrzymki do Barda na święto Nawiedzenia NMP,
ze sztandarami, świecami i śpiewem pieśni595. Odbywali oni w Wielki Czwartek obrzęd mandatum596, msze żałobne za zmarłych i brali udział w obchodach ku czci
świętych jezuickich597. Mniej wiemy o funkcjonowaniu kłodzkiej sodalicji rzemieślników Wniebowzięcia NMP598 oraz sodalicji mieszczańskiej Zwiastowania (1635)
i Oczyszczenia NMP (1637), które działały w Opawie599.
Sporo źródeł zachowało się na temat sodalicji Oczyszczenia NMP we Wrocławiu, założonej w 1638 roku z inicjatywy przybyłego z Kłodzka powroźnika, Johannesa Koppe600. Pierwszym przełożonym tej wspólnoty był Johann Watzin601, a jego
następcami – inni kaznodzieje jezuiccy, z których wielu pełniło jednocześnie funkcje muzyczne602. Z uwagi na dość napiętą sytuację konfesyjną we Wrocławiu, rekARSI Boh. 95, k. 332; SchmidlH, T. IV, s. 429.
WAAW I D 8 c, k. 11; SchmidlH, T. III, s. 950; BochnakS, s. 205–206.
592
CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 107; SchmidlH, T. III, s. 869.
593
SchmidlH, T. III, s. 871.
594
Kłodzko [1628]: CZ-Pn ORST D 168, k. 154.
595
Kłodzko [1631]: ARSI Boh. 95, k. 37.
596
Kłodzko [1634]: SchmidlH, T. IV/1, s. 123–124 (hrabia Johann Arbogast von Annenberg);
Kłodzko [1651]: SchmidlH, T. IV/2, s. 746 (hrabia Heinrich Johannes de Bubna).
597
Kłodzko [1651]: ARSI Boh. 97 I, fol. 17r; [1681]: ARSI Boh. 103 II, k. 358.
598
Zostało ono założone w roku 1650. ARSI Boh. 96, k. 569.
599
SchmidlH, T. IV, s. 230–231 i s. 428.
600
HoffmannMM, s. 219.
601
ARSI Boh. 95, k. 526; SchmidlH, T. IV, s. 461; HoffmannLM; HoffmannMM, s. 219–229.
602
Np. Michael Planck (prezes sodalicji w latach 1646, 1649–1652, 1669; prefekt konwiktów we
Wrocławiu, Głogowie, Nysie i Żaganiu), Godfried Greiff (1653; prefekt konwiktu we Wrocławiu),
Bartholomeus Christelius (1664, autor wielu publikacji kancjonałowych), Zacharias Firminus (1667;
prefekt konwiktu we Wrocławiu), Andreas Scholtz (1675–1676, prefekt muzyki, określany w ARSI
590
591
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torami sodalicji byli wysocy urzędnicy cesarscy, wspierający prześladowaną mniejszość katolicką miasta w wykonywaniu jej statutowych obowiązków603. Należały
do nich procesje na Wielki Piątek i Boże Ciało, udział w świętach brackich, praca
charytatywna i pomoc socjalna rodzinom zmarłych604. Aktywność członków bractwa w przestrzeni miasta potwierdzały wydawane z jego inicjatywy druki ulotne,
zawierające nie tylko przeznaczone do zbierania obrazki z modlitwami do świętych,
ale także coroczne listy brackie, podające do wiadomości wykaz członków bractwa
i pełnionych przez nich funkcji605. Wrocławska sodalicja rzemieślników była jednym
z liczących się stowarzyszeń katolickich Śląska; na jej rangę dobitnie wskazuje lista
wpisanych do jej albumu urzędników cesarskich, przedstawicieli arystokracji, duchowieństwa i elity intelektualnej miasta606.
Poza zakładaniem nowego rodzaju sodalicji jezuici brali udział w reaktywowaniu
bractw istniejących już dawniej na podległym ich misji terenie. Odwołując się do
tradycji z epoki przedreformacyjnej, występowali jako zakon związany z ortodoksją
katolicką, przywracający lokalnym jej formom stan pierwotny. Był on oczywiście
osiągany środkami zreformowanej już duchowości. Przeformułowaniu uległa też
społeczna funkcja tych wspólnot: o ile bowiem w czasach średniowiecza formowane one były z reprezentantów elity intelektualnej miasta607, o tyle po reformacji
gromadziły one nielicznych mieszkających w nim katolików. Wśród restytuowanych
w ten sposób wspólnot znalazły się popularne ongiś bractwa literackie. Ich specyfiką – pielęgnowaną także w epoce potrydenckiej – było łączenie aktywności charytatywnej z zaangażowaniem w oprawę muzyczną nabożeństw. Przynależność do
bractw literackich wiązała się z nobilitacją społeczną i – podobnie jak członkostwo
w sodalicjach uczniowskich i mieszczańskich – miała dawać przestrzegającym statusu bractwa gwarancję na zbawienie.
Na terenie Śląska bractwa literackie nie były zbyt popularne; zakładano je tylko tam, gdzie nie mogły funkcjonować typowe dla jezuitów sodalicje mieszczańskie. Misjonarze z tego zakonu już w latach 80. XVI wieku posługiwali bractwu
literackiemu, które przetrwało czas reformacji w Głogowie; funkcjonowanie tej
Boh. 23, k. 37 jako peritus est musicae), a później także Johann Thamm (1769–1772), kompozytor kilku utworów, zachowanych w źródłach proweniencji wrocławskiej. Por. WAAW II b 129, fol. 18r–22r:
Reverendi PP. Praesides Sodalitatis [1639–1735]. Zob. także WAAW V 68.
603
O charakterze presji konfesyjnej, wywieranej na członków tej wspólnoty, dobitnie świadczą
opisywane przez historyków incydenty. Gdy w roku 1644 jeden z czeladników wahał się przed – zapewniającym mu stabilizację finansową – powrotem do protestantyzmu, jego współbracia z jezuickiej
sodalicji pomogli mu znaleźć pracę w Toruniu (HoffmannMM, s. 13). Z kolei po konwersji jednego
z członków bractwa na protestantyzm, kartkę z jego nazwiskiem zrzucono z wieży kościoła św. Macieja, a rektor symbolicznie zgasił jedną z płonących przed ołtarzem świec (tamże, s. 16).
604
Wrocław [1642]: SchmidlH, T. IV/1, s. 769; BochnakS, s. 202–204.
605
Por. HoffmannMM, s. 14. Wiele tych druków, wydawanych zwykle w nakładzie 500 egzemplarzy zachowało się do naszych czasów w PL-WRu GŚŁ Yu 95 i WAAW XIIa Qu 17,1–6.
606
WAAW V 68.
607
KumorK, s. 332.
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wspólnoty ożywiło się znacznie po rekatolizacji miasta przeprowadzonej w latach
20. XVII wieku, kiedy to jezuici uruchomili tam swoją stałą stację misyjną608. Misjonarze jezuiccy mieli też jakieś kontakty z bractwem literackim Wniebowzięcia NMP
działającym przy udostępnionej im kolegiacie w Raciborzu609. Pielęgnowana w niej
tradycja muzyczna była jednak dla działających tam u progu XVII wieku jezuitów
cokolwiek zbyt wybujała. Parę lat wcześniej goszczący na dworze hrabiego Georga
von Oppersdorff jezuici restytuowali istniejącą ongiś w Głogówku konfraternię literacką (Sodalitas Literatorum inter Catholicos Beatae Virginis), zapraszając do niej
nielicznych początkowo katolików i konwertytów z protestantyzmu610.
Jezuickim duszpasterstwem stanowym objęte były także środowiska chłopskie.
Zakładane dla nich bractwa aktywizowały życie religijne chłopów, obligowanych do
codziennego odprawiania wybranych modlitw oraz uczestnictwa w comiesięcznych
liturgiach mszalnych, świętach patronackich i pielgrzymkach. Także i te bractwa
agregowane były do właściwej sobie archikonfraterni rzymskiej, cechował je więc
powszechnie uniwersalny charakter form dewocji. Aktywność bractw chłopskich
wzmagała się przy okazji ponawianych co pewien czas misji ludowych, głoszonych
przez jezuickich kaznodziejów po okolicznych wioskach. Bractwa tego rodzaju, dedykowane zazwyczaj patronowi chłopów – św. Izydorowi, jezuici założyli w roku
1637 w Opawie611, a w roku 1660 – także w Kłodzku612. Powstały one również w Nysie i Opolu613; członkowie tego ostatniego bractwa, założonego w roku 1682, byli
obligowani do pełnego uczestnictwa (co obejmowało m.in. niesienie płonących
świec) w wyznaczonych mszach świętych, odprawianych specjalnie dla nich w każdą pierwszą niedzielę miesiąca614.
Jezuici opiekowali się również bractwami o mieszanym profilu społecznym
(np. obejmującymi mężczyzn i kobiety), ale o ściśle określonym wątku dewocyjnym. Chętnie kultywowaną formą pobożności były wywodzące się także z czasów
średniowiecza Bractwa Dobrej Śmierci, dedykowane Matce Bolesnej lub konającemu Chrystusowi. Prowadzone przez jezuitów bractwa tego rodzaju były stopniowo
ujednolicane pod względem sprawowanych w nich modlitw i rytów. Na ich kształt
w istotny sposób wpłynęła kodyfikacja statutu, opracowana w 1647 roku przez Vincenzo Caraffę; ważnym impulsem dla rozwoju tych wspólnot była też późniejsza
bulla Benedykta XIII615, nadająca działającej przy rzymskim kościele Il Gesù Congregazione della Buona Morte statut arcybractwa i stosowne odpusty616. Bractwa DoKroessG, T. II/1, s. 309.
AAWr I D 8 C k. 80; SchafferG.
610
KroessG, T. I, s. 793; HoffmannO, s. 30.
611
CZ-Pn ORST XXIII D 147, k. 255v.
612
Kłodzko [1660]: – ARSI Boh. 97 I, k. 763. W roku 1732 liczyła ona około 2000 członków.
Por. DuhrG, T. IV/1 s. 453.
613
LaslowskiW, s. 161; HoffmannO, s. 109.
614
Ö-Wn HA 11965, k. 199.
615
Redemptoris nostri (23 września 1729).
616
BochnakS, s. 136, 155, 224–225.
608
609
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brej Śmierci łączyły w czasie konwentów rozważania o treści pasyjnej z modlitwą za
dusze czyśćcowe (często w formie śpiewanej podczas piątkowych wieczorów litanii617); ważnym elementem ich statutu była też opieka socjalna nad umierającymi
i członkami ich rodzin.
Pierwsze bractwo tego rodzaju, pw. Matki Bolesnej, powstało w Nysie z inicjatywy
biskupa Karola Ferdynanda Wazy618. W tym samym mieście w roku 1712 utworzono
Coetus de Agonia Domini619. Podobnie wyglądała sytuacja w Kłodzku: jako pierwsze
założono tam bractwo Śmiertelnego Lęku Chrystusa620, a kilkadziesiąt lat później
– drugie, również Agoniae Christi621. W Opolu od roku 1675 jezuici opiekowali się
bractwem Matki Bolesnej, reaktywowanym w roku 1701 jako Todesangstbruderschaft622 i agregowanym w roku 1729 do rzymskiej Primaria. Wspólnota ta liczyła
w roku 1732 już 700 członków; w późniejszych latach623 została ona podzielona na
bractwo niemieckie (Matki Bolesnej) i polskie (Konania Chrystusa), praktykujące
we własnych językach pobożność pasyjną i modlitwy o dobrą śmierć624. Niemiecko-polskie Bractwo Dobrej Śmierci działało też we Wrocławiu, dedykowane najpierw
(1714) Matce Bożej Bolesnej, zaś od 1756 roku – także konającemu Chrystusowi625. Bractwa Dobrej Śmierci działały też w Jeleniej Górze626, Opawie (Mariae de
Angelis)627, Żaganiu (Agoniae Christi et Matris dolorosae cub cruce stantis)628, Legnicy
(1712), Brzegu (1714)629 i Otyniu630.
Innym rodzajem bractw były kongregacje Ciała Chrystusa, które w epoce potrydenckiej podkreślały promowane przez jezuitów wzorce pobożności eucharystycznej631. Na obszarach nasilonej konfrontacji konfesyjnej akcentowały one katolicki charakter kultu; w ośrodkach śląskich polemizowały jednocześnie z doktryną
ewangelicką i z czeskim utrakwizmem632. Ich wyrazem były zazwyczaj urządzane
w uroczystość Bożego Ciała procesje teoforyczne, organizowane przy współudziaNp. Nysa [1679] : ARSI Boh. 102, k. 829; Nysa [1718]: Ö-Wn HA 11971.
Nysa [21 września 1647]: SchmidlH, T. IV/2, s. 306–307.
619
Wspólnota ta liczyła w roku 1739 przeszło 300 członków. ARSI Boh. 158, k. 201–202.
620
Kłodzko [1653]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 171; liczyło ono w 1711 roku 3000 członków
płci obojga [DuhrG, T. IV/1, s. 453].
621
Kłodzko [1735]: ARSI Boh. 153, k. 97.
622
WAAW I D 8 c; LaslowskiW, s. 161–162; HoffmannO, s. 110–112.
623
Opole [1757]: ARSI Boh. 203, fol. 84r.
624
W roku 1778 wydana została we Wrocławiu polskojęzyczna Reguła sławnego Bractwa pod tytułem: Konania Pana Jezusowego dla otrzymania szczęśliwej godziny śmierci, w Opolu u W. W. Ojców
Jezuitów założonego, Wrocław 1778.
625
ARSI Boh. 203, k. 125r; BochnakS, s. 69.
626
Jelenia Góra [1679]: ARSI Boh. 102, k. 953; HoffmannH, s. 97; BochnakS, s. 234.
627
Opawa [1700]: ARSI Boh. 112, k. 172.
628
Żagań [1702]: ARSI Boh. 114, k. 321; BochnakS, s. 69.
629
Brzeg [1714]: DuhrG, T. IV/1, s. 433; HoffmannB, s. 80; BochnakS, s. 225.
630
Otyń [1740]: ARSI Boh. 160, k. 177.
631
BochnakS, s. 68; Bochnak–MatwijowskiK, s. 92–95.
632
LecJE, s. 99.
617
618
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le tego typu kongregacji, ale także odbywane w tej wspólnocie cykliczne praktyki
modlitewne i comiesięczne przyjmowanie komunii świętej. Bractwo takie – Coetus
S.S. Corporis Christi – działało od 1696 roku w Świdnicy i podległych jej parafiach
w Marcinowicach, Śmiałowicach i Witoszowie633. W wykazie jego członków, podanym w zachowanym do dziś albumie tego bractwa figurują także nazwiska okolicznych hrabiów i książąt634, których obecność nobilitowała pozostałych członków
kongregacji, wspierała finansowo artystyczną oprawę ich nabożeństw, nadając poczynaniom religijnym bractwa odcień polityczny. Podobne bractwa Ciała Chrystusa
działały także w Kłodzku635, Jaworze i Legnicy.
Publicznie wyrażane formy religijności były specyfiką kongregacji Nawiedzenia
NMP, założonej przez jezuitów w Otyniu636. Aktywność tego gromadzącego zarówno mężczyzn, jak i kobiety bractwa ogniskowała się wokół organizacji corocznych
pielgrzymek do pobliskiej Klenicy, odbywanych w dzień przypadającego tam odpustu637. Z zachowanych ksiąg rachunkowych tej kongregacji wiemy, że jej członkami
byli zarówno rzemieślnicy, mieszczanie, chłopi i przedstawiciele duchowieństwa,
pochodzący z wielu okolicznych miejscowości638. Poza tym że uczestniczyli w uroczystościach odpustowych, członkowie tej wspólnoty spotykali się także na comiesięcznych konwentach639. Podobne formy pobożności pielęgnowało także działające
od 1694 roku we Wrocławiu bractwo Matki Boskiej Wspomożycielki640 i dedykowane czci świętej Barbary bractwa w Witoszowie i Tarnowskich Górach.
Specyficznie jezuicki profil pobożności chrystocentrycznej kultywowały zakładane u progu XVIII wieku kongregacje Serca Jezusowego, obejmujące zwyczajowo dorosłych płci obojga. Pierwsze tego rodzaju bractwo na Śląsku założyli jezuici
w roku 1703 w Legnicy; już rok później skupiało ono około 600 członków, regularnie uczestniczących w comiesięcznych konwentach i wpłacających na rzecz wspólnoty wymagane statutem składki. Zgromadzone środki finansowe umożliwiały jej
regularną organizację pasyjnego oratorium, wystawianego tradycyjnie w Wielki
Czwartek w kościele św. Jana Chrzciciela641. Coroczny koncert oratoryjny cieszył
się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta, z których wielu chętnie zostawało członkami organizującej go wspólnoty. Nie wiemy co prawda, czy podobnie
WAAW V 56; HoffmannS, s. 203–208; BochnakS, s. 74, 160; LecBŚ, s. 72.
M.in. starosta głogowski hrabia Johann Heinrich von Nimptsch, starosta legnicki Christian
Wilhelm von Schaffgotsch czy Otto von Nostitz, prezydent kamery śląskiej, a nawet cesarz Karol VI.
Album Coetus Corporis Christi (PL-ŚWk, rękopis nieopatrzony sygnaturą).
635
ARSI Boh. 160, k. 129.
636
Otyń [1681]: ARSI Boh. 103 I, k. 480; HoffmannDW, s. 139–142; BochnakS, s. 73, 162.
637
Otyń [1718]: ARSI Boh. 132, k. 121.
638
Datki do kasy brackiej składali m.in. sukiennik Elias Bartsch, jezuita Johannes Walt, burmistrz
Johann Riedel, młynarka Jadwiga Opitz, poborca podatkowy F. K. Erb, a także kantor i organista (nieustalonego kościoła) Ignaz Specht.
639
Otyń [1706]: ARSI Boh. 119, k. 96.
640
WAAW V 39; BochnakS, s. 75.
641
Legnica [1730]: Ö-Wn HA 11974, fol. 575.
633
634
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funkcjonowały bractwa Serca Jezusowego założone w tym czasie przez jezuitów
w Opolu i Opawie642; w obydwu tych miastach panowały jednak równie sprzyjające
warunki rozwoju różnych fenomenów kultury muzycznej, służących formacji duszpasterskiej środowisk świeckich.
3.4.1. Praktyka muzyczna w funkcjonowaniu kongregacji

Od samego początku istnienia jezuickich kongregacji ich funkcjonowanie było
ściśle powiązane z różnymi przejawami kultury muzycznej, stymulującej, uobecniającej i podkreślającej przekaz kształtujących ją treści duszpasterskich. Towarzyszące comiesięcznym konwentom brackim wykonania muzyczne stanowiły czynnik
identyfikacji ich członków ze wspólnotą643, ale także jedną ze skuteczniejszych form
uprawianej przez nich samodyscypliny644. Wykonywane podczas nabożeństw pieśni
były zewnętrznym odzwierciedleniem zinterioryzowanych jakości życia duchowego: jedności, ładu i piękna. Wartości te manifestowały się nie tylko w śpiewanych
w uporządkowanym szyku procesji pieśniach, ale także w samej strukturze organizacyjnej bractwa, odzwierciedlającej w miniaturze wspólnoty naturalny porządek
ówczesnego świata społecznego w całej jego hierarchiczności, różnorodności i uniwersalności. Być może właśnie z uwagi na znaczenie, jakie nadawano w jezuickich
kongregacjach wskazanym tu wartościom, sprawowane w nich rytuały były tak chętnie łączone z muzyką.
Oczywiście zdefiniowanie formacji wspólnotowej poprzez jakości stricte muzyczne nie było wynalazkiem Towarzystwa Jezusowego. Członkowie tego zakonu odwoływali się tu bowiem do wielowiekowej tradycji stowarzyszeń świeckich, działających
również na terenie Śląska. Przykładem tego typu środowisk jest funkcjonujące nieprzerwanie od 1343 roku bractwo NMP w Raciborzu, do którego statutowych obowiązków należało, aby jego członkowie „nie żałowali swoich głosów na chwałę Bożą”645. Raciborscy litterati zajmowali się muzyczną oprawą porannych mszy brackich
(tzw. maturae), dedykowanych Niepokalanemu Poczęciu NMP, sobotnich mszy wotywnych, łączonych z Litanią Loretańską, śpiewem podczas sumy w niedziele i uroczystości, a także hymnami i pieśniami de tempore, wykonywanymi przy innych okazjach,
związanych głównie z kultem maryjnym i procesjami na Boże Ciało. Analogiczny repertuar muzyczny odnajdujemy w najstarszych libri consuetudinum jezuickich sodalicji646, a także w podręcznikach i instrukcjach, służących organizacji ich nabożeństw647.
Dystansując się jako zakon od wspólnotowego odmawiania Liturgii Godzin,
jezuici powierzyli pewne elementy tej tradycji grupom świeckim, m.in. rzymOpawa [1712]: ARSI Boh. 125, k. 128.
KroessG, T. III, s. 262.
644
MaňasH, s. 13.
645
SchafferG; BochnakS, s. 73.
646
KroessG, T. II/2, s. 736–738. CZ-OLv M II 37.
647
LegesS; ManualeS; EttelD; DiesS.
642

643
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skiej sodalicji Prima Primaria, która od początku swojego istnienia brała udział
w wykonaniu niektórych jej części, np. niedzielnych nieszporów648. Regionalne
filie rzymskiej archikongregacji bez trudu uzyskiwały zgodę władz zakonnych na
śpiew nieszporów; były bowiem instytucjonalnie jednostkami niezależnymi od
Towarzystwa Jezusowego i nie odnosiły się do nich konstytucyjne ograniczenia
w tym zakresie649. Zielone światło, które władze zakonne dały sodalicjom na kultywowanie w ich środowiskach muzyki, szybko przyczyniło się do rozwoju różnych form jej wykonywania, obejmujących m.in. śpiew antyfon de BMV, przede
wszystkim Salve Regina650. Wykonywały one także w soboty i wigilie świąt maryjnych Litanię Loretańską, a w dni powszednie Wielkiego Postu – psalm Miserere,
śpiewany alternatim z zalecanym do odmawiania sodalisom Officium parvum de
BMV651. Zwiększając stopniowo ilość wykonywanego (przez samych członków
lub najętych z ich inicjatywy muzyków) repertuaru, jezuickie sodalicje stawały się
ważnymi podmiotami rozwoju kultury muzycznej, eksploatowanymi także poza
swoim środowiskiem652.
Ciekawym przykładem tego procesu jest tradycja muzyczna, zainicjowana dzięki
założonej w Głogówku Sodalitas litteratorum653. Działający tam jezuici odtworzyli
istniejące niegdyś w tym mieście bractwo literackie (zwane tu nota bene śpiewaczym) i zalecili jego członkom – poza zwyczajową posługą charytatywną – aby singulis feriatis diebus, quae sub auroram Virginis Patronae suae honoribus fierent, missam
musico cantu adornarent654. Podobnie jak członkowie innych bractw literackich, głogówieccy sodalisi organizowali muzykę porannych missae maturae dedykowanych
czci NMP655. Pierwowzorem głogóweckiej sodalicji było najpewniej któreś z bractw
działających w Ołomuńcu, skąd pochodzili pierwsi jezuici, działający w mieście
Oppersdorffów656. W bibliotece tej rodziny znajdował się zresztą wydany w stolicy Moraw statut sodalicji Wniebowzięcia NMP, który przydał się im w organizacji
konfraterni w Głogówku. Jeden z artykułów tej instrukcji odnosi się wyraźnie do
sposobu realizacji muzycznych i typu proponowanego do wykonania repertuaru657,
RAPUG 142, fol. 24v–25r; KennedyM, s. 74, 88; SchmidlH, T. III, s. 1048.
Rektor kolegium mediolańskiego Alfonso Sgariglia pytał 30 czerwca 1575 roku generała Mercuriana o zgodę na śpiew nieszporów przez sodalicję come si fa nel Collegio Romano [MonumentaPS,
T. IV, s. 589–590]; uzyskał ją już 16 lipca 1575 roku [MonumentaPS, T. IV, s. 590].
650
MonumentaPC, T. II, s. 13–14; MonumentaPS, T. IV, s. 314.
651
CanisiusE, T. VIII, s. 578, 847.
652
WittwerM, s. 112–114.
653
JeżG, s. 223–227.
654
SchmidlH, T. II, s. 789.
655
ARSI Austr. 133, fol. 313.
656
SamerskiO, s. 93–118.
657
XI. Licet autem omnia, quae in totius anni curriculo includuntur, D. Virginis festa singulari Religione
ac arae cultu, & celebritate obire debeamus, tamen ea omnia in Assumptionis festo splendidius, quam un
quam alias, procuranda sunt. Proinde omnes socij in subsellijs Chori, candelis accensis sacro cantato intererunt. LegesS, k. A5v.
648
649
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obejmującego poza Litanią Loretańską kilka najczęściej używanych hymnów i antyfon maryjnych658.
Pielęgnowana w jezuickich sodalicjach kultura muzyczna nie była na co dzień aż
tak bogata i zróżnicowana. Jednak także i ona osiągała przy różnych okazjach wysoki poziom artystyczny, który podkreślał znaczenie poszczególnych etapów rozwoju wspólnoty i jej rolę w życiu duszpasterskim parafii. Okolicznością taką było m.in.
oficjalne uruchomienie funkcjonowania sodalicji, następujące w wyniku jej agregacji
do rzymskiej archikongregacji Prima Primaria. Sodalicje zakładane przez jezuitów
w ośrodkach, w których działały już jakiś czas konwikty muzyczne, mogły liczyć na ich
wsparcie w przygotowaniu oprawy muzycznej agregacji. Tak było przy okazji uroczystego rozpoczęcia działalności sodalicji Zwiastowania NMP w Nysie. Wykonywana
przez wychowanków miejscowego konwiktu św. Anny muzyka instrumentalna urozmaiciła nocne czuwanie członków tego bractwa w ich oratorium, towarzyszyła również odbywanym następnego dnia głównym uroczystościom liturgicznym w kościele, zakończonym śpiewem Litanii Loretańskiej659. Podobnie przebiegała analogiczna
uroczystość w Kłodzku660 i w Opawie, gdzie w obecności reprezentantów magistratu
odprawiono uroczystą mszę świętą śpiewaną z praecinentibus tubis ad templum661.
W miastach, w których konwikty muzyczne nie działały jeszcze zbyt sprawnie,
muzyczną oprawę agregacji zapewniali muzycy jezuickiego gimnazjum lub specjalnie
wynajmowani profesjonaliści. Uroczystości przyłączenia wrocławskiej sodalicji mieszczańskiej Oczyszczenia NMP do rzymskiej Prima Primaria obejmowały procesję do
kościoła św. Macieja (pierwszą od 100 lat katolicką procesję po ulicach Wrocławia),
muzykę wokalno-instrumentalną podczas mszy świętej i takowe wykonanie Litanii
Loretańskiej662. Szczegółowy opis analogicznych uroczystości, poświęconych w tym
samym roku wrocławskiej sodalicji uczniowskiej Zwiastowania NMP zapisany został
w jej zachowanym do dziś albumie663. Aby umożliwić uroczyste obchody święta tytularnego tej sodalicji (przypadającego zazwyczaj w okresie Wielkiego Postu), przełożono
je tego roku na drugą niedzielę po Wielkanocy. Rozpoczęto je nieszporami śpiewanymi
w goszczącym jezuicką misję kościele wrocławskich krzyżowców664. Następnego dnia
rano sodalicja poprowadziła procesję ze sztandarami i muzyką z kościoła św. św. Jakuba
i Wincentego do kościoła św. Macieja; jej wygląd opisał dość drobiazgowo kronikarz:
Post hoc ibant Musici hoc modo inter Sodales intermixti. Testudinarios qui primo
ordine procedebant duo faciferi minores praeibant cum suis Symbolis, sex Sodalibus
eosdem parte utraque stipantibus. Altero ordine facibus praelatis a majoribus duobus
Veni Creator Spiritus; Ave maris stella; Alma Redemptoris Mater; Ave Regina coelorum; Regina
coeli; Salve Regina; Mater misericordiae. LegesS, k. D2r.
659
Nysa [1624]: ARSI Boh. 93, k. 177.
660
Kłodzko [1628]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 107.
661
Opawa [1 czerwca 1635]: ARSI Boh. 95, k. 272; SchmidlH, T. IV, s. 230–231.
662
Wrocław [10 marca 1641]: HoffmannMM, s. 6, 220.
663
Wrocław [1641]: WAAW II b 130, fol. 7r–11v: Historia confirmatae Sodalitatis.
664
WAAW II b 129, fol. 3r.
658
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Adolescentibus inter sex Sodales fidicines deducebantur. Post fidicines eodem numero
et apparatu Vocales Musici a Sodalibus ambiebantur; Vocalistas tubae pari numero
Sodalium et instrumentis exceperunt. Ultimi omnium Musicorum cornicines fuere, quos
totidem faciferi et Sodales vallabant. Musicis praemissis, qui Litanias Lauretanas inter
varios concentus decurrebant, duo minores senioribus sodalibus lucem praeferebant,
insinuantes a parva manu ante sesquiannum facem ad hanc extensam lucem, luculente
primordialium Sodalium Virtute succensam fuisse.665

Po przybyciu procesji do kościoła śpiewano tam mszę świętą qua voces qua instrumenta, których zespół, prowadzony przez organistę św. Macieja, rozbudowano
o dodatkowe tubas et tympanas, wynajęte od księcia Lichtensteina. Po obiedzie odprawiono w kościele nieszpory, w czasie których prezes sodalicji wygłosił okolicznościowe kazanie, następnie zgromadzeni odśpiewali hymn Veni Sancte Spiritus, a prezes ogłosił sono tubae et tympani werdykt wyborczy i wręczył pierwszemu rektorowi
sodalicji symboliczne klucze. Po odśpiewaniu kantyku Magnificat, wokół kościoła
poprowadzono kolejną procesję, zwieńczoną solemnissime intonato Te Deum laudamus. Obchody agregacji wrocławskiej sodalicji kontynuowano w kolejną niedzielę,
podczas której śpiewano mszę wotywną inter suavissimam melodiam; po południu
zaś inter tubas et tympana, turri etiam exquisitam musicam wykonano nieszpory. Bogatą oprawę całego cyklu uroczystości sfinansowali honorowi członkowie sodalicji,
m.in. starosta świdnicki hrabia Georg Ludwig von Starhemberg, prezydent kamery
śląskiej hrabia Christoph von Schellendorf, kanclerz starostwa wrocławskiego Otto
von Nostitz i skarbnik królewski Daniel von Venediger, który osobiście opłacił wiolistów i trębaczy.
Innym wydarzeniem w życiu jezuickich sodalicji, które stymulowało jej aktywność muzyczną, było odbywane co roku święto patronalne bractwa – najważniejsze w ciągu całego roku, ponieważ wiązało się z aktem odnowienia ślubów brackich
(renovatio). Uroczystości rozpoczynała zwykle publiczna procesja pokutna dotychczasowych członków sodalicji (bądź odbywane przed kościołem ich samobiczowanie), po której następowały uroczyste nieszpory z muzyką kapeli miejscowego konwiktu666. W późniejszych latach, przygotowania do dorocznych obchodów święta
patronalnego uwzględniały także trzydniowe rekolekcje dla członków sodalicji667.
Główne uroczystości obejmowały zazwyczaj uroczystą mszę świętą ze specjalnym
kazaniem i muzyką wokalno-instrumentalną. Zgromadzeni na niej ze świecami
i chorągwiami sodalisi odnawiali swoje brackie śluby, a nowi członkowie – składali
je po raz pierwszy, po czym uroczyście śpiewano Te Deum. Obchody święta obejmowały także popołudniową procesję bractwa, drugie nieszpory i niewspominane już
przez zakonne kroniki wieczorne uczty668.
WAAW II b 130, fol. 8r.
KroessG, T. III, s. 262–265.
667
Nysa [1724]: Ö-Wn HA 11973.
668
BochnakS, s. 117.
665
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www.sublupa.pl

254

3. CATECHESIS

Szczególnie uroczystą formę zyskiwały te renovationes, którym towarzyszyły
wybory rektora kongregacji i pozostałych członków jej zarządu (asystentów, konsultorów, prokuratora i skarbnika). Teoretycznie mogły się one odbywać nawet
rokrocznie; w praktyce jednak miały miejsce co kilka lat (na Śląsku od trzech do
nawet dziewięciu), co sprawiało, że towarzysząca im oprawa muzyczna bywała jeszcze bardziej ozdobna. Już sama procedura przeprowadzenia wyborów wymagała
wykonania dodatkowego repertuaru muzycznego669; bardziej niż zwykle uroczysta
była także procesja kongregacji, zmierzająca do kościoła ze swoim świeżo odnowionym zarządem. Najczęściej rektorem sodalicji obierano wpływowego hierarchę kościelnego, którego obecność na uroczystości honorowały recytowane ku jego czci
panegiryki bądź wystawiane dlań okolicznościowe spektakle teatralne, opatrywane
często muzyką670. Z uwagi na to, że świętem patronalnym wielu bractw było Zwiastowanie NMP, obchody tego typu przenoszono często na którąś z niedziel wielkanocnych671, co umożliwiało wykorzystanie pełnego składu muzyków, wykonujących
z tej okazji suaviorem ac devotam musicam672.
Aby podkreślić społeczny wymiar funkcjonowania jezuickich sodalicji, opracowywano, publikowano i rozdawano wśród jej członków okolicznościowe zaproszenia, obligujące ich do wzięcia udziału w tej uroczystości673. Druki te zawierały tytuł
organizującej swą uroczystość kongregacji, krótki wstęp o treści dewocyjnej oraz
aktualny skład jej zarządu, listę zmarłych w ubiegłym roku członków i grafik spotkań na rok następny. Uzupełnieniem treści niektórych zaproszeń były dołączane do
nich teologiczne wyjaśnienia symboliki zdobiących kościół alegorycznych pegmata,
których pełną treść odnajdujemy w rękopiśmiennych scenariuszach tych uroczystości674. O ich przebiegu informują zachowane raporty Litterae annuae, wspominające
np. nocny śpiew Litanii Loretańskiej przez członków sodalicji Niepokalanego Poczęcia w Opawie nudis genibus675, obecność zespołu trębaczy starosty głogowskiego
Johanna Bernharda von Herbersteina podczas publicznego biczowania tamtejszej
XVI. Antequam agendi quicquam in Conventibus initium fiat, pronunciabuntur Litaniae B. Mariae
Virginis cum hymno Spiritus Sancti, eiusdemque Antiphona, Versiculo, & Oratione. Ad finem vero aliqua ex
Antiphonis cum Versiculis & Oratione B. Virginis, earum quas in extremo eiusdem Officio Ecclesia Sacrosancta, pro varietate temporum adhibere conservat. LegesS, k. A7v-8r.
670
Przy okazji renovationis kłodzkiej sodalicji Wniebowzięcia NMP [22 kwietnia 1638] wystawiono tam przed nowym rektorem przedstawienie, appositum in musico opere. SchmidlH, T. IV, s. 500.
671
Np. Wrocław [1644]: WAAW II b 129, fol. 4r; Wrocław [1660]: WAAW II b 130, fol. 29v–30r.
672
Wrocław [1661]: WAAW II v 129, fol. 7v.
673
Zachowało się wiele tego typu zaproszeń śląskich sodalicji maryjnych z Kłodzka (PL-WRu
OSD 369712; 369713; 369714; 369715), Głogowa (PL-WRu OSD 367303; 367304; 367307;
368176; 368272; 368274; 368275; 369726; 369727; 369728; 369729; 369730; 369732; 370151;
370154; 370235), Legnicy (PL-WRu OSD 369829; 369830; 369832), Nysy (PL-WRu OSD
369833; 369838; 369839; 369957), Opola (PL-WRu OSD 367309; 369154; 369847; 370345),
Świdnicy (PL-WRu OSD 369870; 369871) i Wrocławia (PL-WRu OSD 365423; 365425; 365426;
365427; 365435; 365437; 365439; 370218).
674
Zob. WAAW V 52.
675
Opawa [1655]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 140r.
669
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sodalicji Zwiastowania676 czy obecność muzyków podczas uroczystej liturgii odnowienia ślubów677.
Uroczysta oprawa muzyczna towarzyszyła też wprowadzanym w późniejszych
latach dodatkowym praktykom pobożnym jezuickich sodalicji. Działające w Legnicy bractwo Serca Jezusowego organizowało w Wielki Czwartek koncerty oratoryjne o treści pasyjnej, opatrzone musica speciali, tenere concepta pios animi affectus
promovente678. Głogowska sodalicja Zwiastowania NMP, poza swą dotychczasową
statutową aktywnością, od pewnego czasu zaczęła też współorganizować parafialne
nabożeństwo eucharystyczne ze śpiewem litanii do Najświętszego Serca Jezusa679,
zaś członkowie żagańskiego Bractwa Dobrej Śmierci dofinansowywali uruchomioną w ich kościele fundację na wykonanie w ramach nabożeństwa do Siedmiu Boleści NMP stosownej do jej treści antyfony Salve Regina, śpiewanej a 7 acutis vocibus
– prawdopodobnie przez soprany chłopięce miejscowego konwiktu680. Sodalicje
angażowały się muzycznie także w obchody uroczystości lokalnych, np. pompy funebris, honorującej śmierć cesarza Ferdynanda III681 i śpiewanych mszy rekwialnych za
dusze swoich zmarłych członków682 i przełożonych683.
Muzycznego wsparcia wymagały nadzwyczajnej rangi uroczystości kościelne, np. jubileusz stulecia istnienia Towarzystwa Jezusowego, obchodzony także
przez wrocławską sodalicję Zwiastowania NMP684. Bractwa włączały się także
w muzyczną oprawę stulecia istnienia poszczególnych ośrodków zakonnych,
np. kolegium w Nysie, gdzie mimo ulewnego deszczu sodalicja Wniebowzięcia
NMP zorganizowała procesję z muzyką i żywymi obrazami, prowadzącą z kościoła Jezuitów do miejscowej kolegiaty685. Okazałe uroczystości przygotowała
na jubileusz stulecia swojego istnienia sodalicja Niepokalanego Poczęcia NMP
w Opawie: obejmowały one poranną missa matura, uroczystą celebrę mszalną
z udziałem wielu lokalnych hierarchów, śpiewane nieszpory i wieczorną procesję po ulicach miasta. Specjalnie na to święto skomponowano nową pieśń
Germanico idiomate, której drukowany w 500 egzemplarzach tekst sodalisi rozdali wśród jego uczestników. Uroczystości jubileuszowe wznowiono w kolejną
niedzielę, kiedy to w opawskim kościele Jezuitów wykonano uroczyste Requiem
w intencji zmarłych członków sodalicji i wszystkich jej dobrodziejów. Nie mniej
Głogów [1675]: ARSI Boh. 102, k. 488.
Nysa [1760]: ARSI Boh. 203, fol. 70r.
678
Legnica [1709]: ARSI Boh. 121, k. 120–121.
679
Głogów [1730]: ARSI Boh. 148, k. 296.
680
Żagań [1741]: ARSI Boh. 161, k. 39.
681
Wrocław, sodalicja Zwiastowania NMP [1657]: WAAW II b 129, fol. 6r.
682
Wrocław, sodalicja Niepokalanego Poczęcia NMP [1650]: WAAW II b 129, fol. 5r.
683
Żagań, sodalicja Niepokalanego Poczęcia NMP [1715]: ARSI Boh. 128, k. 239–240; [1720]:
ARSI Boh. 134, k. 222. Tematykę praktyk pobożnych sodalicji, sprawowanych w kontekście śmierci,
opisuje AschenbrennerK; zob. także Nowicka-JeżowaP, s. 340–342.
684
Wrocław [31 lipca 1640]: WAAW II b 130, fol. 5v.
685
Nysa [1724]: KroessG, T. III, s. 269.
676
677
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huczne obchody zorganizowała w tym samym roku miejscowa sodalicja mieszczańska Wniebowzięcia NMP686.
Szczególnie widoczny był udział jezuickich sodalicji w organizowanych przez nie
procesjach. Odbywały się one przede wszystkim w ramach omawianych już obchodów świąt patronalnych, do których zwyczajowym wstępem były procesje pokutne.
Organizowano je także w Wielki Piątek687; towarzyszące tym procesjom samobiczowania i pasyjne tableaux vivant wzbudzały silne emocje wśród zgromadzonych na
jej trasie widzów, także protestantów688. W konfesyjnym kontekście postrzegano
także procesje Bożego Ciała, opatrywane organizowaną przez sodalicje tam musica,
quam vocali voce689. Wykonaniami muzycznymi wzbogacano także szczególnej rangi
uroczystości lokalne, np. renowację kultu obrazu kłodzkiej Madonny, która miała
miejsce akurat w święto tytularne miejscowej sodalicji mieszczańskiej Wniebowzięcia NMP690. Z kolei w czasie konsekracji wrocławskiego kościoła Najświętszego
Imienia Jezus, działająca w tym mieście sodalicja Oczyszczenia NMP zorganizowała profesjonalny zespół muzyków, towarzyszący procesji prowadzonej od kościoła
św. Agnieszki do nowej świątyni jezuickej691. Bez muzyki nie mogły się też obejść
urządzane przez jezuickie kongregacje pielgrzymki: sodalicji kłodzkich do Barda692,
opawskich – do Starej Vody693, a otyńskiej – do Klenicy694.
3.4.2. Udział kongregacji w promocji repertuaru liturgicznego i pieśniowego

Wymienione powyżej okazje były pretekstem do pielęgnowania rozmaitego
rodzaju muzyki, obejmującej zarówno tradycję wernakularną, jak i liturgiczną. Adresatami obydwu tych nurtów repertuaru były – poza samymi sodalicjami – także
środowiska parafii, w których prowadziły one swą działalność kulturalną, charytatywną i misyjną. Aktywność ta miała się przyczyniać do odnowy życia religijnego
środowiska, w którym żyli jej członkowie; temu też służył stanowy ich charakter.
Potrydencka laicyzacja struktur kościelnych wiązała się także z gruntowną przemianą wykonywanej we wspólnotach muzyki – zaczęła ona pełnić w nich funkcję
analogiczną do tej, jaką miała pół wieku wcześniej w kręgach reformacji. U progu
XVII wieku repertuar wernakularny zyskał w środowiskach katolickich nową jakość:
zaczął afirmować tożsamość wykonującej go wspólnoty i podkreślać jej konfesyjOpawa [1736]: ARSI Boh. 154, k. 206–208.
ARSI Boh. 192, 41, fol. 109r; SchmidlH, T. III, s. 81; KroessG, T. III, s. 456; OrlitaP, s. 66–68;
MaňasH, s. 139–140.
688
Żagań, sodalicja Niepokalanego Poczęcia NMP [1675]: Excussisse haec processio ipsis haereticis
lacrymas, piasque populi agitationes, ARSI Boh. 102, k. 644.
689
Opawa, sodalicja Niepokalanego Poczęcia NMP [1662]: ARSI Boh. 98, k. 336.
690
Kłodzko [15 sierpnia 1645]: SchmidlH, T. IV/2, s. 156–157.
691
Wrocław [30 lipca 1698]: HoffmannMM, s. 18.
692
Kłodzko [1646]: ARSI Boh. 96, k. 71.
693
Opawa [1649]: ARSI Boh. 96, k. 469.
694
Otyń [1733]: ARSI Boh. 150, k. 165.
686
687
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ny charakter695. O ile jednak pieśń była naturalnym językiem muzycznej interakcji
kongregacji, o tyle wykonywany podczas brackich nabożeństw repertuar liturgiczny
wymagał znalezienia mecenatu poza wspólnotą696. Wyjątek stanowiły bractwa literackie, które współtworzyły tradycję liturgiczną swojego kościoła, wykonując ten
repertuar samodzielnie w ramach swoich obowiązków statutowych.
Z bractwami literackimi jezuickie sodalicje łączyło wiele istotnych cech: humanistyczna motywacja, wspólnotowa organizacja, elitarny charakter, kofiguratywna
modalność działania, jej profil maryjny i aktywność kulturotwórcza. Jakości te doskonale odpowiadały potrzebom swojej epoki, trafnie zdiagnozowane także przez
jezuitów. W strukturach tworzonych przez nich organizacji wyczuwa się jednak także dość istotne różnice. Pierwszą z nich był uniwersalny charakter tych wspólnot,
który opierał ich struktury na sprawdzonym modelu rzymskiej archikongregacji Prima Primaria. Ustalone z góry normy statutowe sprzyjały jednolitości tworzonych
w ten sposób bractw, ich podporządkowanie przełożonym zakonnym zapewniało
zaś przewidywalność ich rozwoju. W imię nadrzędnie zdefiniowanych celów (virtus
pietasque christiana et in litterarum studiis progressio)697 ograniczona została egalitarność tych wspólnot, przyjęty w nich profil formacji religijnej kształtował zaś formy
towarzyszącej jej sztuki. Ta ostatnia różnica w dość istotny sposób określiła społeczną funkcję muzyki, niebędącej już (jak u litterati) celem istnienia wspólnoty, a jedynie jednym ze środków służącym jego osiągnięciu. Skuteczność tych rozwiązań
zapewnił dynamiczny rozwój jezuickich sodalicji, które na jakiś czas niemal zmonopolizowały rynek stowarzyszeń świeckich.
Congregationes litteratorum były jednak dla jezuitów ważnym punktem odniesienia w sposobie łączenia obydwu nurtów repertuaru. Wiele praktyk, o których
istnieniu dowiadujemy się z manuales sodalicji, ich modlitewników czy ksiąg zwyczajów, odwołuje się właśnie do rozwiązań kultywowanych w środowiskach bractw
literackich698. Dotyczyły one np. sposobu współpracy kongregacji z przykościelnym
zespołem profesjonalnych muzyków czy miejskim gimnazjum. Muzyczna aktywność sodalicji mogła być także postrzegana jako doskonałe rozwiązanie społecznej
potrzeby kultywowania bogatszej tradycji muzyki kościelnej, którą jezuici nie mogli
się samodzielnie zajmować699. Reprezentując muzycznie własną parafię, sodalicja
przejmowała także społeczno-religijną rolę oranta, zastępującego jej różnorodną
zbiorowość jednorodnym fakturalnie, półprofesjonalnym śpiewem ad voces aequales. W podobny sposób funkcjonowały zresztą także bractwa literackie; przyjęte
przez nie rozwiązania dotrwały początków XVIII wieku700. Dobitnym przykładem
długiego trwania struktur kultury muzycznej jest zachowany statut bractwa NMP
PraßlK, s. 97.
MaňasH, s. 10.
697
ManualeS, k. B2r.
698
Por. MaňasM, s. 1079.
699
HorynaV, s. 119; MaňasH, s. 71.
700
MaciejewskiA, s. 22–24.
695

696
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w Kłodzku (1497), obligowanego do śpiewu wotywnych missarum maturarum
de BVM701, którego kompetencje przejęły w czasach jezuitów założone przez nich
w tym mieście sodalicje702.
Ich udział w muzycznych wykonaniach muzyki figuralnej ograniczał się jednak
najczęściej do biernej obecności na śpiewanej liturgii mszy świętej we wskazane
przez ich statut dni świąteczne703. Szczegółowy wykaz tych świąt podaje np. instrukcja spisana przez prepozyta prowincji czeskiej Matthiasa Tannera; samo wykonanie
muzyki powierzała ona muzykom brneńskiego konwiktu704. Jednak w niektórych
ośrodkach prowincji łacińskie sodalicje szkolne musiały współpracować z zespołem
konwiktorów, o czym świadczy choćby fakt wybierania z ich grona kompetentnych
muzycznie praefectos musicae705. Wydaje się zresztą, że każdorazowy skład wykonawczy był w praktyce raczej pochodną kwalifikacji poszczególnych członków wspólnoty niż ściśle rozgraniczonego zakresu odpowiedzialności instytucjonalnej. Sytuacją
częstą (także w ośrodkach śląskich) była bowiem jednoczesna przynależność uzdolnionych muzycznie wychowanków konwiktu do gimnazjalnych sodalicji; trudno
sobie wyobrazić, aby ich talent nie był we właściwy sposób wykorzystywany także
i we wspólnocie. Profesjonalni muzycy bywali też często członkami sodalicji mieszczańskich, co również musiało skutkować ich zaangażowaniem w życie muzyczne
własnego bractwa706.
O ile więc typowe bractwa literackie zajmowały się wykonaniem figuralnego repertuaru mszalnego707, o tyle jezuickie sodalicje pielęgnowały raczej muzykę użytkową, towarzyszącą ich comiesięcznym konwentom, medytacjom wielkopostnym
i pokutnym flagellationibus, które odbywały się z towarzyszeniem śpiewu Miserere708.
Przy okazji konwentów wykonywano zazwyczaj Litanię Loretańską i hymn do DuPełny tekst statutu (Institutio et ordinatio novae fraternitatis Beatae Virginis in civitate Glacensi)
podaje PátkováB, s. 147–149.
702
Kłodzko [1655]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 94r.
703
Np. ManualeS, k. B2v-3r; ManualeC, k. 14; BaťaJ, s. 1004.
704
SehnalO. BMZA E 28, sign. E11/7: Actus ordinarij, qui in Congregationibus a Musicis Semina
ristis haberi solent.
705
Np. w Ołomuńcu. Por. MaňasH, s. 137.
706
Członkami sodalicji Niepokalanego Poczęcia NMP w Pradze byli np.: organmistrz Paulus de
Winde (1581–1594), wicekapelmistrzowie królewskiej kapeli Rudolfa II: Matthias de Sayve (1593)
i Jacob Regnart (1598) oraz inni członkowie tego zespołu: Wolfgang Zangius (1581), Ferdinand
Saive (1595) i Ferdinandus Sale (1597); por. BaťaJ, s. 1006. Wśród członków sodalicji Oczyszczenia
NMP we Wrocławiu znajdowali się natomiast tacy muzycy, jak: Johann Jakob Moser, organista z kościoła św. Macieja (†1677); Baltasar Werner, kantor kościoła Bożego Ciała (†1727); Heinrich Wolf,
organista tej samej świątyni (†1750); Johann Krause, organista katedry św. Jana Chrzciciela (†1750)
i tamtejszy choralista, Anton Richter (†1730), a także Ignaz Lukas, director musicae kościoła NMP na
Piasku (†1827). Por. HoffmannMM, s. 62.
707
Motety kompozytorów późnego renesansu, takich jak Orlando di Lasso, Christoph Demantius, Jacob Handl, Hieronym Praetorius i Jacob Regnart wykonywane były np. przez bractwo literackie przy kościele św. Maurycego w Ołomuńcu. Zob. SehnalG, s. 39–41.
708
SchmidlH, T. III, s. 954; OrlitaP, s. 66.
701
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cha Świętego wraz z antyfoną i wersetem709; spotkania te jednak mogły być pretekstem do pojawienia się także i innego, nieliturgicznego repertuaru, obejmującego
łacińskie dialogi, spektakle teatralne i oczywiście pieśni wernakularne710. Przy okazji
uroczystości brackich sodalicje śpiewały z kolei różnego rodzaju litanie, adekwatne
do bieżącego okresu liturgicznego bądź konkretnej okazji711. Statutowo przewidzianą modlitwą członków kongregacji łacińskich było codzienne odmawianie officium
parvum de BMV, rozpoczynającego się śpiewem hymnu, a kończącego odpowiednią
antyfoną maryjną712. Warto zauważyć, że poza swą funkcją religijną repertuar łaciński spełniał w bractwach zrzeszających młodzież jezuickich kolegiów także funkcję
dydaktyczną713.
Specyficzną podgrupą repertuaru paraliturgicznego, kultywowanego w sodalicjach jezuickich były łacińskie cantiones, uzupełniające zalecany dotychczas do
użytku kanon literatury hymnicznej714. Ich pojawienie się w brackich manualibus
i kancjonałach wiąże się z ożywieniem tej tradycji przez jezuitów w nowych wersjach melodycznych, zapewniających szeroką jej recepcję. Aby skutecznie promować w środowiskach świeckich ów repertuar, członkowie Towarzystwa Jezusowego
wybierali ograniczoną liczbę tekstów hymnicznych i opatrzywszy je atrakcyjnymi
melodiami, umieszczali zarówno w publikowanych przez siebie śpiewnikach, jak
i przeznaczonych dla sodalicji podręcznikach. Utrwaleniu ich znajomości służyło
przyporządkowanie poszczególnych cantiones kolejnym dniom tygodnia; rozwiązanie tego typu powtarza się w drukach z przełomu XVII i XVIII wieku715. W tym
samym czasie repertuar ów stopniowo wchodził zresztą do samej liturgii716: nie tylko w postaci jednogłosowo śpiewanych cantiones, ale i bardziej artystycznych opracowań (np. koncertów kościelnych), wypierając tradycyjne elementy liturgicznego
proprium missae.
Świadectwem tego procesu są zachowane w śląskich bibliotekach druki liturgiczne, przeznaczone dla sodalicji, pielęgnujących różne warianty codziennego oficjum
ManualeC, k. 20.
WittwerM, s. 112–119; CulleyJ, s. 20.
711
ManualeS podaje obok Litanii Loretańskiej (k. 39) także teksty litanii: de Venerabili Sacramento (k. 174); de Sanctissima Trinitate (k. 181); de Sanctissimo Nomine Iesu (k. 194); de Passione Domini
(k. 208) i de Angelis Sanctis (k. 218).
712
ManualeS zaleca do wykonania w czasie odmawiania oficjum m.in. następujące hymny: Alma
Redemptoris Mater, Avete coeli principes, Ave cohors fortissima, Corona sanctorum omnium, Iesu nostra
redemptio, Rerum o conditor, Veni Creator Spiritus, Veni Sancte Spiritus oraz zwyczajowe antyfony maryjne: Ave maris stella, Ave Regina coelorum, Regina coeli laetare, Salve Regina i dwa psalmy: Miserere mei
Deus i De profundis.
713
SehnalJ, s. 242.
714
RuščinC, s. 107.
715
Zarówno ManualeM jak i ManualeP proponują następujący układ pieśni: w poniedziałek – Jesu
dulcis memoria, we wtorek – Litania Lauretana, w środę – Ave maris stella, w czwartek – Lauda Sion,
w piątek – Ave Iesu summe bonus, w sobotę – Omni die dic Mariae, przy wspomnieniach zmarłych – Cur
mundus militat.
716
MaňasH, s. 133–134.
709
710
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dla świeckich. Znajdujemy tu druki o uniwersalnym charakterze, zawierające proste
opracowanie godzinek maryjnych i uzupełnione o najczęściej używane litanie717,
a także bardziej skomplikowane warianty modlitwy brewiarzowej, obejmujące nawet pełny tekst psałterza718. Są tu także druki opracowane dla konkretnej sodalicji,
które trafiały również do innych bractw regionu719, a nawet do odmiennych środowisk zakonnych720. Z upływem lat publikowane dla sodalisów modlitewniki stawały
się coraz obszerniejsze, a ich rozbudowane nabożeństwa zawierały coraz większą
ilość repertuaru. Przykładem tego jest publikowany już po kasacie Towarzystwa
druk wrocławskiej sodalicji Zwiastowania NMP721, który zawiera m.in. officium
B. V. Mariae oraz różnego rodzaju officia parva, składające się z wyboru psalmów
i hymnów, przeznaczonych do wykonywania na wybrane okazje, a także dodatek
z tekstami uniwersalnego zastosowania722.
Jednak znakomita większość kultywowanego w jezuickich sodalicjach repertuaru
muzycznego należała do nurtu wernakularnego. Ożywieniu tej tradycji służył – podobnie jak parę dekad wcześniej w środowiskach protestanckich – wzmożony ruch
wydawniczy. O ile w kręgach ewangelickich wdrożeniu w życie nowego repertuaru
dopomogły reformy liturgii i samego sposobu uczestniczenia w niej, o tyle w środowisku katolickim te potencjalne przemiany kultury muzycznej nie miały analogicznego
uzasadnienia. Nieocenioną pomoc przyniosły jednak potrydenckiemu katolicyzmowi oddolne tendencje społecznościowe, które od paru wieków fermentowały w cieniu pewnych środowisk zakonnych, a pod koniec XVI wieku zostały oswojone przez
administrację kościelną i spetryfikowane w modelowych formach archikongregacji.
W ten sposób potrydenckie (także jezuickie) bractwa odegrały kluczową społecznie
rolę środowisk dystrybucyjnych dla repertuaru pieśniowego723. Była to oczywiście tylko jedna z licznych ról, które przyszło im grać w swojej epoce, a które w konsekwencji
doprowadziły do społecznej transformacji potrydenckiego katolicyzmu.
Publikowane dla jezuickich bractw świeckich kancjonały cechował uniwersalny
charakter przydatnych dla nich treści, ułożonych wedle porządku roku liturgicznego.
Jego dynamikę akcentowały święta o symptomatycznie katolickim charakterze, związane z uroczystością Bożego Ciała, kultem świętych i Maryi. Konfesyjny profil pierwszych tego typu publikacji, przeznaczonych dla ośrodków czeskich724, nie przeszkadzał
ich kompilatorom, w zapożyczeniu – in extenso – sporej części repertuaru z istniejąNp. opracowane przez Alfonsa Rodrigueza, a drukowane w Kaliszu OfficiumP.
PsalteriumB.
719
PietasQ; PietasD; HortulusD; OfficiumS; FoedusA.
720
Np. druk PietasE, zachowany w zbiorach proweniencji karmelickiej.
721
OfficiumS.
722
M.in. Jesu dulcis memoria, Lauda Sion Salvatorem, Adoro te devote, Ave Jesu summe bonus, Ave
maris stella, Stabat Mater dolorosa, Omni die dic Mariae, Cur mundus mlitat sub vana gloria, a także
Affectus S. Ignatii O Deus! Ego amo te, Nam prior tu amasti me oraz Affectus S. Francisci Xaverii O Deus!
Ego amo te, nec amo te, ut salves me.
723
MaňasH, s. 144.
724
1601*, 1622****, 1647*.
717
718
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cych kancjonałów protestanckich. Wystarczające usprawiedliwienie tej procedury
stanowiła sama „starodawność” owych pieśni, dowodząca (w sposób obiektywnie
zresztą uzasadniony) ich oryginalnie katolickiego charakteru725. Maryjny wydźwięk
tekstów wielu pieśni nadawał im natomiast właściwości „lecznicze”, zdatne „dzięki
swej słodkości uzdrowić lud od trucizny herezji”726. Proces „zdrowienia” regionalnej
tradycji katolicyzmu wzmagała oczywiście kunsztowna forma literacka wielu pieśni,
którą za Friedrichem Spee’em na terenie Śląska uprawiali m.in. Johannes Scheffler
i Bartholomeus Christelius – wpływowi działacze jezuickich sodalicji.
Chronologicznie wcześniejszy był jednak repertuar kancjonałów publikowanych przez nyską oficynę Schubartów727. Ta działająca w biskupim mieście drukarnia przez długi czas współpracowała ze śląskimi sodalicjami jezuickimi, posługującymi się uniwersalnymi pod względem treści kancjonałami, okolicznościowymi
drukami ulotnymi, a także różnego rodzaju modlitewnikami. Wszystkie trzy typy
publikacji znajdujemy w spuściźnie drukarskiej Johanna Schubarta; z perspektywy muzycznej najciekawsze są oczywiście kancjonały. Ich listę otwiera Catholische
Kirchengesänge (162513) – pierwszy potrydencki śląski śpiewnik katolicki, zawierający geistliche Lieder, przydatne zarówno w pielęgnowanych przez bractwa nabożeństwach (bey den Creutzgängen, und zu anderen Zeitten), jak i do użytku liturgicznego.
Śpiewnik wydany został w roku utworzenia w Nysie mieszczańskiej sodalicji Zwiastowania NMP (1625), co sugeruje, że mógł on powstać dla tej właśnie wspólnoty;
hipotezę tę zdaje się dodatkowo potwierdzać fakt, że zdecydowaną większość tekstów podano tu w języku niemieckim728. Bogaty zbiór pieśni o charakterze narracyjnym729 doskonale zaś nadawał się do medytacji, odbywanych w czasie miesięcznych
konwentów tego bractwa730.
Wśród wydanych przez Schubarta druków okolicznościowych wymienić należy
anonimową pieśń Heut Gott zu Ehren singen wir ku czci św. Syzyniusza731. Uroczystości sprowadzenia jego relikwii w 1636 roku do Nysy towarzyszył śpiew tej pieśni, wykonywany przez lokalne sodalicje na melodię znanej pieśni maryjnej Frew
dich du Himmelskönigin732. Pięć lat później w podobny sposób świętowano przeSlavickýJ, s. 1120.
Parafrazujemy fragment przedmowy śpiewnika Adama Michny (1647*), nota bene członka
łacińskiej sodalicji Zwiastowania NMP w Jindřichovie Hradcu, za cytatem z pracy: SehnalM, s. 4.
727
Por. JeżN.
728
Pojedyncze pieśni łacińskie mogły natomiast z powodzeniem służyć założonej rok wcześniej
w Nysie sodalicji Wniebowzięcia NMP. Nadto kilka pieśni podano tu jednocześnie w dwóch wersjach
językowych albo w postaci językowo mieszanej, np. Das In dulci Iubilo Lateinisch und Teutsch (33v).
729
Am Weyhnacht Abendt in der still, ein tieffer schlaff mich uberfiel (44r).
730
Innym przykładem podobnie uniwersalnego śpiewnika był Schubartowy druk 166308, będący
reedycją Paradeißvogel Conrada Vettera (161319); jego proweniencja jest jednak do tej pory niepewna.
Por. BäumkerK, T. II, s. 38; Mańko-MatysiakS, s. 217–224. O popularności tego śpiewnika na Śląsku
świadczą kolejne jego reedycje, m.in. 167510. Por. BohnD, s. 216.
731
SchubartL.
732
ARSI Boh. 95, k. 330.
725
726
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niesienie relikwii św. Sekundy: na melodię niemieckiego Allein Gott in der Höh’ sey
Ehr opracowano nową pieśń ku czci tej właśnie świętej, również wydaną drukiem
u Schubarta733. Nyska sodalicja Zwiastowania NMP była jednym z organizatorów
lokalnych obchodów jubileuszu stulecia Towarzystwa Jezusowego, z którego okazji
oficyna Schubarta wydała okolicznościową książeczkę z pieśniami, dedykowanymi
kanonizowanym i beatyfikowanym jezuitom734. Ich sylwetki przedstawione zostały
członkom bractwa jako wzory osobowe życia religijnego i społecznego, także w jego
konfesyjnym kontekście. Zamieszczone w tym druku pieśni dają także pewne wyobrażenie na temat repertuaru muzycznego, wykonywanego przez jezuickie sodalicje w czasie kultywowanej przez nie comiesięcznej zmiany tajemnic rozważanych
we wspólnocie postaci świętych735.
Pewne aspekty życia muzycznego animowanych przez jezuitów kongregacji ujawniają także i inne druki nyskiej oficyny Schubartów, przeznaczone dla tych wspólnot.
Pierwszy z nich736, wydany z inicjatywy burmistrza Nysy, Theodora Rindtfleischa,
służył jej członkom do prywatnych medytacji, odbywanych in Sacrificio Missae ante
vel post Elevationem, a także w ciągu cotygodniowych praktyk pobożnych, obejmujących zarówno recytację, jak i śpiew zamieszczonych w nich hymnów. Ich teksty
zaczerpnięte były z zaleconych do odmawiania członkom sodalicji godzinek maryjnych dla świeckich737, uzupełnionych tutaj o pisma ascetyczne św. Bonawentury. O muzycznym sposobie wykonania hymnów w tym modlitewniku informują
podane przy niektórych ich tytułach adnotacje in tono..., pozwalające na wykonanie
tych tekstów na powszechnie znane melodie (np. hymnu Patris Sapientia). Z inicjatywy którejś z nyskiej sodalicji wydano tam też kolejny modlitewnik, przydatny allen Sodalen und Liebhabern Jesu deß gekreutzigten738, pielęgnującym nabożeństwo do
Pięciu Ran Chrystusa. Proponowane do odmawiania hymny także tutaj zawierają
wskazówki, informujące o melodiach, na które miały być one śpiewane.
Druk ten był zredagowany przez niejakiego C.K.S.I., tożsamego zapewne z Christophem Kellerem, założycielem i wieloletnim przełożonym nyskiego konwiktu
św. Anny, posługującym też miejscowej sodalicji mieszczańskiej739, który w latach
1647–1648 działał jako misjonarz w niedalekim Głogówku. W tym właśnie mieście
jezuici restytuowali funkcjonowanie bractwa literackiego, dla którego w roku 1647
164115.
164006.
735
Por. np. HoffmannMM, s. 10.
736
SchubartD. Jedyny znany egzemplarz tego druku zachował się obecnie w bibliotece zamku
Oppersdorffów w Głogówku; obecnie w zbiorach katowickiej Biblioteki Śląskiej (231093 I).
737
Regulae Congregationis Convictorum Seminarii Romani [ARSI Instit. 188, fol. 124r–126r; MonumentaPS, T. IV, s. 172: Ad praecipuum cultum memoriamque BV retinendam atque ad eius praesidium et nova semper dona promerenda horarias quotidie eiusdem B. Virginis preces rosariumve religiose
persolvent, singulos item illius festos dies non sine solemni ieiunio celebrabunt.
738
SchubartM.
739
CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 151r; ARSI Germ. 112 I, fol. 103v; ARSI Boh. 12, fol. 33r,
131v, 229v.
733
734
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nakładem zamkowej oficyny hrabiego Oppersdorffa wydany został niemiecko
języczny śpiewnik. Ten opracowany prawdopodobnie również z inicjatywy Kellera
druk zawierał cantilenae spirituales, catechismique typis, quos Illustrissimus Comes habet elegantes740. Praktykowaną przez jezuitów formą akulturacji było przejmowanie
lokalnie istniejących kultów świętych i włączanie ich w promowany przez sodalicje
program katechetyczny. I tak np. nyska sodalicja łacińska brała udział w ludowych
procesjach extra urbem na świętego Rocha, śpiewając dedykowane temu patronowi
pieśni741. Tradycje te żywe były w zakładanych przez jezuitów kongregacjach chłopskich, np. bractwie św. Izydora w Opawie, odbywającym coroczne procesje na swoją
uroczystość patronalną Symphoniacorum modulationibus sua voce vernaculas cantiones interponente; podczas powrotu z kościoła na wieś śpiewającym zaś przyswojone
w mieście hymni Eucharistici742.
Repertuar wernakularny był też coraz chętniej używany przez sodalicje łacińskie;
w publikowanym dla opawskiej sodalicji Niepokalanego Poczęcia NMP podręczniku743 podano reprezentatywny wybór tych pieśni, przeznaczonych zarówno do śpiewu
w trakcie liturgii (np. loco Sanctus pieśń Heilig Starcker, Dich wir bitten, a po elevatio –
Mutter Christi hoch erhoben), procesji, nabożeństw maryjnych i eucharystycznych oraz
nowenn ku czci świętych (np. Freuet euch ihr Lieben Seelen; Mein Zung klinge; O Maria
sey gegrüst). Systematycznie wzbogacany był także repertuar bractw mieszczańskich,
obejmujący poza tradycyjnymi pieśniami w języku niemieckim także łacińskie cantiones; jedną z popularniejszych pieśni wrocławskiej sodalicji Oczyszczenia NMP było
amabile carmen Ave Maria clara, śpiewane przy okazji uroczystości patronalnej tego
bractwa in sonantibus tubis et tympanis744. W odprawianych przez to bractwo nabożeństwach dominowały oczywiście pieśni wernakularne w języku niemieckim745. Dwukierunkowa wymiana repertuaru potwierdza religijno-kulturowe związki, łączące
działające w jednym mieście bractwa uczniowskie z mieszczańskimi.
Udokumentowanym historycznie procesem była stopniowa germanizacja sodalicji szkolnych, która nie zakłóciła jednak pielęgnowanej w ich środowiskach tradycji
łacińskiej. Jej trwałość dobitnie ilustruje zachowany inwentarz wrocławskiej sodalicji Zwiastowania NMP, obejmujący niemal wyłącznie literaturę łacińskojęzyczną746.
Potwierdzają ją także wydawane dla tej kongregacji modlitewniki747 i druki dewocyjARSI Boh. 96, k. 323–324; por. HoffmannO, s. 32.
Nysa [1715]: ARSI Boh. 128, k. 143.
742
Opawa [1635]: SchmidlH, T. IV/1, s. 426–427.
743
HandB; MaňasM, s. 1076.
744
Wrocław [1662]: ARSI Boh. 98, k. 451.
745
Np. przy okazji organizowanego przez sodalicję Oczyszczenia NMP nabożeństwa 40-godzinnego [1730]: HoffmannMM, s. 22 jej członkowie śpiewali następujące pieśni: w niedzielę – Nun lobe,
meine Seele, den Herren; O Mutter der Barmherzigkeit i Litanię Loretańską; w poniedziałek – Ihr Geschöpf, kommt all zusammen i Litanię do Najświętszego Imienia Jezus; we wtorek – Auf meinen lieben
Gott; Freut euch, ihr lieben Seelen oraz Allein Gott In der Höh.
746
WAAW II b 129 k. 92r; BochnakB, s. 172.
747
EttelD; HortulusD i OfficiumS.
740
741
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ne, ofiarowywane sodalisom jako prezenty noworoczne. Na przykład 120 egzemplarzy druku CompactaP przekazał członkom sodalicji Zwiastowania NMP Johannes
Scheffler748. Zwyczaj rozdawania druków dewocyjnych dotyczył naturalnie i innych
kongregacji jezuickich, np. wrocławskiej sodalicji Oczyszczenia NMP749, której
członkiem był sam Angelus Silesius. Wiadomo, że członkowie tego bractwa śpiewali
na wspólnych konwentach jego pieśni, np. popularną i dziś Ich will dich lieben meine
Stärcke750. Należy domniemywać, że w obydwu wrocławskich sodalicjach twórczość
tego autora była dobrze znana751 i obejmowała także umuzycznione przez Georga
Josepha pieśni tego wrocławskiego poety mistyka752. Analogiczną hipotezę wysunąć
należy w stosunku do zachowanej spuścizny pieśniowej działającego we Wrocławiu
Bartholomeusa Christeliusa753, którego znane w całej prowincji publikacje zachowały się także w bibliotekach tego miasta.
Obejmując w roku 1663 rektorat wrocławskiego kolegium, Christelius przywiózł
nad Odrę wydany w tym samym roku w Ołomuńcu druk dewocyjny (ChristeliusS),
promujący pobożność eucharystyczną wśród świeckich. W przedmowie do tego
modlitewnika autor opisał przyjęty w nim system odwołań do pieśni, na których
melodie miały być śpiewane, podane w głównej jego części teksty754. W dołączonym do druku 16-stronicowym aneksie umieścił natomiast nuty 26 oznaczonych
tymi samymi znakami literowymi pieśni, umożliwiające wokalne wykonanie każdej
Wrocław [1661]: WAAW II b 129, fol. 74r.
Jej członkowie otrzymywali np. egzemplarze Christiliche Herzenswahrer... Iodoca Kedda SJ
(1688), kierownika duchowego Johannesa Schefflera i druku Officiosa pietatis exercitia... (1730) czy
Affectus ad Crucem Missionis... (1739); HoffmannMM, s. 15, 57.
750
HoffmannMM, s. 62.
751
FischerS.
752
165712 i 165718; 166810 i 169714 . BäumkerK, T. II, s. 37, 52; Mańko-MatysiakS, s. 225.
753
Ten urodzony w 1624 roku na Morawach jezuita był w latach 1649–1651 nauczycielem gramatyki we Wrocławiu (ARSI Boh. 90, f. 101), następnie pracował w Świdnicy, Pradze, Telčy i Chebie,
w latach 1663–1666 był rektorem wrocławskiego kolegium, w roku 1664 zajmując jednocześnie stanowisko prezesa miejscowej sodalicji Oczyszczenia NMP.
754
Instrukcja ta daje przy każdej pieśni dwa alternatywne warianty melodyczne, np. na k. 87: Lied
der zu Gottes Tisch zutretten gesinnte, beweynet seine Sünden. Im Thon: Wie schön leücht uns der Morgenstern, oder im newen, wie hinten am I. Blatt beym Buchstaben A., na k. 93: Gesang, der Mensch erkläret sein
Unwürdigkeit das H. H. Sacrament zu empfangen. Im alten Thon: Ave Maria, du Himmel Königin, aller
Welt ein Trösterin, oder im neuen am I Blatt B., na k. 96: KlagLied über begangene Sünden. In kläglichen
Thon: O schwäre Gottes Hand, wie bist allhie zu Land, oder wie II.C itd. Liczbę pierwowzorów melodycznych powszechnie znanych pieśni uzupełniają – podane tu w kolejności alfabetycznej: Alle Tage sing,
und sage Lob der Himmelskönigin; Allein Gott in der Höh sey Ehr; Auß meines Hertzens Grunde sag ich dir
Lob und Danck; Ave Maria klare, du; Ave Maria, gegrüst seystu von mir, voller Gnaden; Kommt her zu mir,
spricht Gottes Sohn; Erstanden ist der Heil’ge Christ; Freü dich du Himmel Königin, freü dich Maria; Freüt
eüch ihr lieben Seelen; Gegrüst seystu Francisce, du Engelischer Mann; Gegrüst seystu O Jesulein, in diesem Krippelein; Heut triumphiret Gottes Sohn; Lobe Sion deinen Herzen; Nun lob mein Seel den Herzen;
O unüberwündlicher Held Sanct Michael, komm uns zu Hilff; O Vatter unser der du bist, Kyrie eleison; Sag
was hilfft alle Welt; Solls seyn so seys, wie mein Gott will, hab mich ihm gantz ergeben; Warumb betrübst du
such mein Herz, bekümmerst dich.
748
749
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z nich. Ograniczenie liczby stosowanych wzorów melodycznych było tu zabiegiem
jak najbardziej przemyślanym: służyło szybszemu przyswojeniu całego repertuaru.
Wydany pod koniec wrocławskiego rektoratu Christeliusa kolejny jego modlitewnik (ChristeliusM) w analogiczny sposób łączył teksty pieśni z odpowiadającymi im
melodiami; muzyczny aspekt wykonywania tego repertuaru sygnalizowało przedstawienie z otwierającego druk drzeworytu.

Fig. 16. Drzeworyt frontispisu, karta 49 i rękopiśmienny dodatek druku ChristeliusM,
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Oddział Starych Druków, sygn. 300696

W prefacji do tego dzieła autor podkreślił katechetyczne walory poezji metrycznej
(gewöhnlich gebundene Red im Hirn besser kleben bleibt), wytłumaczył ograniczony wybór z tradycji pieśni wernakularnej (besser ist wenig und gut, als viel übereilt), za jedną
zaś z kluczowych cech proponowanych przez siebie modlitw uznał ich muzyczność
(Gesang-weiß, welches in beygesetzte Klang gesungen wird, und ohne Schall und Singen
sonst nicht fast lieblich zu lesen, noch zu hören ist). Publikacja ta nawiązuje do literatury
dewocyjnej kręgu Jánosa Nádasiego, która przez regularne powtarzanie modlitw i medytacji organizowała sodalisom czas w jego miesięcznym, tygodniowym i dziennym
biegu. Wprowadzony w ten sposób ład nadawał tym modlitwom cechy duchowego
pokarmu (Seelen-Nahrung). Zaczerpniętą z Liturgii Godzin cykliczność wzmagała powtarzalność materiału muzycznego, podobnie jak w poprzedniej publikacji Christeliusa, ograniczonego do 26 melodii, stanowiących niemal ten sam repertuar. Odmienny
był tu tylko ogólny koncept dyspozycji poszczególnych cyklów modlitw; odwoływał
się on raczej do potencjalnych stanów emocjonalnych rekolektanta niż do obiektywnych jakości, wynikających z poszczególnych okresów roku liturgicznego.
Do idei quasi-liturgicznej cykliczności nawiązywał także kolejny druk tego autora, wydany już w Telčy755, znany jednak także we Wrocławiu i nadający się do użyt755

ChristeliusP; BäumkerK, T. III, s. 31.
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ku dla członków jezuickich sodalicji756. Znaczący tytuł zbioru (Psalterium Amoris)
i liczba tworzących go 150 ód metrycznych nawiązywała do biblijnego psałterza.
Muzyczne konotacje tej publikacji podkreślał metaforyczny drzeworyt frontispisu
i instrumentologiczna topika otwierającego modlitewnik poematu. Prefacja adresowała ten druk an Gottliebenden Singer, także tych in der Singkunst unerfahren, dla których udogodnieniem miał być znany nam już system przyporządkowania tekstów
wybranym melodiom; zresztą tym samym co w poprzednich publikacjach Christeliusa. Kolejny jego druk757 wykorzystywał analogiczny sposób organizacji repertuaru, przyporządkowującego 365 tekstów pieśni 24 melodiom; obydwie liczby miały
oczywiście symboliczne znaczenie w kontekście tytułu zbioru (Annus Seraphicus);
na każdy z 12 miesięcy przewidziano tu dwie melodie. Konceptualny nurt piśmiennictwa Christeliusa dał o sobie znać także w ostatnim jego druku758, ułożonym wedle znaków zodiaku, którym przyporządkowano wybrane melodie, a im z kolei –
teksty pieśni.
Podobny koncept przyświecał Veitowi Schefferowi, autorowi modlitewnika dla
kłodzkiej sodalicji Wniebowzięcia NMP759; treść tej publikacji porządkowało 12 godzin dnia, podczas których członkowie jego bractwa mieli medytować proponowane
im treści. Z kolei dla działającej w tym mieście sodalicji Zwiastowania NMP Scheffer opublikował kancjonał760, zawierający pieśni łacińskie i niemieckie parafrazy
tekstów psalmowych. Druk ten zachował się m.in. w Świdnicy, gdzie w 1680 roku
miejscowa sodalicja Zwiastowania NMP opublikowała modlitewnik FoedusA, zawierający m.in. pieśni do Anioła Stróża i św. Michała Archanioła. Kłodzkie drukarnie służyły także sodalisom morawskim, którzy pielgrzymowali do sanktuarium maryjnego w Tuřanach. Wydany nakładem Andreasa F. Pegi śpiewnik761 obejmował
50 tekstów pieśni pielgrzymkowych, pozbieranych z różnych środowisk zakonnych;
zakres jego oddziaływania także wykraczał poza obszar oddziaływania zakonu jezuitów. Publikowane w tych drukach pieśni śpiewane były podczas organizowanych
przez kłodzkie sodalicje pielgrzymek do Barda, zmierzających tam hymnos inter sacrasque cantiones762 i wyposażonych na drogę w cantionum piarum libellos763. Jezuickie
sodalicje śpiewały także w językach słowiańskich, czego świadectwem są zachowane
śpiewniki czeskie i polskie, np. wydany w Opawie druk SchindlerK, w którego in-

756
Uczestnikom (nie tylko członkom sodalicji) organizowanych przez jezuitów kazań wielkopostnych w Kłodzku [1705]: ARSI Boh. 118, k. 62 rozdano millenis exemplaribus P. Christelij Nostri
libellum.
757
ChristeliusA; KroessG, T. III, s. 287; BäumkerK, T. I, s. 31, 118; SehnalC.
758
ChristeliusZ; BreuerC.
759
SchefferC.
760
Zachowało się jedynie drugie jego wydanie, SchefferD, z roku 1711. HoffmannVS, s. 186.
761
DilatusM; BäumkerK, T. II, s. 41; WittwerM, s. 65; MaňasH, s. 129–130. Kilka lat później
ukazał się jeszcze inny śpiewnik tego redaktora, DilatusG.
762
Kłodzko, sodalicja św. Izydora [1661]: ARSI Boh. 98, k. 43.
763
Kłodzko, sodalicja Zwiastowania NMP [1703]: ARSI Boh. 115, k. 87.
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deksie figuruje kilkanaście tytułów polskich pieśni764; druk związany z kultem cudowego obrazu Madonny piekarskiej765 i kancjonał polskiego bractwa św. Barbary
w Tarnowskich Górach766, wydany we Wrocławiu.
3.4.3. Meditationes quadragesimales

Symptomatycznym dla łacińskich sodalicji uczniowskich fenomenem życia
religijnego, wyrażanym za pomocą kultury artystycznej, były medytacje wielkopostne767. Te wystawiane w kolejne niedziele Wielkiego Postu spektakle słowno-muzyczne o treści pasyjnej można uznać za podgatunek jezuickiego dramatu szkolnego; ich funkcja była jednak bliższa formom pobożności wspólnotowej, narosłym
wokół omawianej już praktyki Miserere768. Istotą meditationes quadragesimales była
bowiem nie tyle bierna recepcja prezentowanych scenicznie treści, ile raczej religijne, intelektualne, emocjonalne i estetyczne ich przeżycie, służące interioryzacji
i doświadczeniu przez odbiorcę przemiany moralnej. Zarówno pod względem modelu, jak i przyjętej metody duszpasterskiej, praktyka medytacji pokrewna była Ćwiczeniom duchownym Ignacego Loyoli, przystosowanym za pomocą „multimedialnego” warsztatu sztuk retorycznych do wspólnotowej formacji duchowej769. Ten dość
nowoczesny sposób odprawiania rekolekcji wiązał się także silnie z synestetyczną
poetyką jezuickiego dramatu, opartą zresztą na ignacjańskiej zasadzie applicatio sensuum, wiążącej wszystkie warstwy przekazu z perswazyjnym oddziaływaniem na ich
odbiorcę.
Medytacje wielkopostne łączyły w organiczną całość treści religijne przedstawiane w biblijnych cytatach, homiliach, deklamacjach, pantomimie, żywych obrazach,
akcji scenicznej, emblematycznej scenografii, śpiewie i muzyce instrumentalnej.
Tak wielokierunkowe oddziaływanie zapewnić miało spełnienie ideału Ignacjańskich Ćwiczeń: „wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy”770. Z tego samego
źródła wywodził się zresztą także ogólny schemat budowy meditationes, uporządSą to następujące tytuły: Anioł pasterzom mówił, Bądź na wieki pochwalon, Jezu Chryste Panie
miły, Już pochwalmy Krola tego, Już cię żegnam naymilszy Synu, Krzyżu Święty nade wszystko, Kto się
w opiekę poda Panu, Marya Magdalena w świecie, Miałem Jezusa z serca kochanego, O Duszo wszelka
nabożna, Oycze Boże wszechmogący, Rozmyślaymy dziś wierni, Szczęśliwy kogo Opatrzność, Ciebie Boga
wychwalamy i Twoja Cześć, Chwała. W egzemplarzu tego druku przechowywanym w PL-KAś nie ma
jednak samych tekstów tych pieśni.
765
BerulaM; HoffmannO, s. 253.
766
PrześwietneB; HoffmannO, s. 203.
767
WittwerM, s. 117–118; SammerF; JeżQ.
768
Por. wyżej, s. 169.
769
Uderzający jest sposób, w jaki kolejne tygodnie egzercycji odpowiadają dramaturgii zachowanych meditationes quadragesimales. O związku tradycji ignacjańskiej z pierwowzorem De triplici
via św. Bonawentury (via purgativa – via illuminativa – via unitiva) zob. SammerF, s. 65; MagniezE,
s. 136–137.
770
LoyolaĆ [2], s. 5.
764
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kowanych w trójfazowy cykl: rozważanego tematu (materia), wybranych zeń wątków treściowych (punctum) i spodziewanego efektu w domenie woli medytującego
(fructus). W kolejne fazy rozważań angażowane więc były władze memoratywne,
intelektualne i wolitywne odbiorcy, przeprowadzające go przez adekwatne do nich
etapy via illuminativa. Katarktycznemu doświadczeniu purgatio771 służył umiejętnie
dobrany koncept o tematyce kerygmatycznej, mający wywołać w odbiorcy żal duszy
za grzechy. Podobnie jak Ignacjańskie Ćwiczenia, wielkopostne medytacje służyły
stopniowemu wykształceniu w rekolektancie umiejętności panowania nad światem
własnych emocji772.
Fundamentem poetyki meditationes quadragesimales była kategoria mimesis, wyrażająca się za pomocą teorii afektów. Stosowana z równym powodzeniem na gruncie dramatu koncepcja w naturalny sposób domagała się adekwatnego dla słowa medium, które mogłoby jego treść podkreślić, zintensyfikować, unaocznić. Środkiem
szczególnie stosownym i wyjątkowo skutecznym była oczywiście sztuka muzyczna,
doskonale nadająca się ad affectuum movendum i od zawsze wykorzystywana w tym
właśnie celu. Jej właściwości były nie mniej cenione przez jezuickich teoretyków
sztuki teatralnej, których uwagi odnosiły się także do omawianego tu gatunku. Wyjątkowo pochlebnie wypowiadał się w tej kwestii Franz Lang, doświadczony praktyk
jezuickiego teatru szkolnego i autor wielu zachowanych meditationes:
Ut mitius sentias, ipsam naturam Musices bonus consule. Habet illa nescio quid
amabilis violentiae, quae dominari solet audientium animos, eosque modulorum
suavitate fascinatos in sui amorem trahere. Isto quasi canali robustae veritates
& vitae Christianae principia in mentes hominum leniter influunt & amoenitate
cantus instillatae, fortius haerent in affectu & memoria; unde per moram illustratus
intellectus, ipsam quoque voluntatem, modulaminis titillatione devinctam, in agnitae
veritatis amorem & virtutis aemulationem abripiat; qui unus nostri laboris scopus &
finis est.773

Z racji swych immanentnych jakości muzyka mogła pełnić funkcję medium
dla przekazywanej treści, a jednocześnie ewokować niesiony przez nią afekt,
wzmacniając perswazyjne oddziaływanie treści na obszar voluntas. Dotyczyło
to także pozawerbalnego przekazu muzyki instrumentalnej, która towarzyszyła
pantomimom, scenae mutae, czy sekwencji emblematów, określanych jako lemmata czy picturae. Znaczenie tego rodzaju muzyki, paradoksalnie, nie było wcale
mniej skuteczne: wzmagała ona bowiem koncentrację widza na pozbawionym
warstwy słownej przekazie emblematycznym: maskując ilość docierających
do niego boźdców, działała więc podprogowo na władze kognitywne odbiorcy
spektaklu:
MasenP, lib. I, cap. II § 2, s. 5.
LangT, k. 4v–5r.
773
LangS, k. 4v.
771
772

www.sublupa.pl

3.4. Jezuickie kongregacje świeckich

269

Pascendis oculis et informando intellectui excogitata illa fuere, ut dum auris
occupabatur canentium modulis aut sermonibus actorum, simul per oculum ingressa
veritas haereret firmius in animis, propositarum imaginum figuris et lemmatum
stricturis illustrata.774

Bezprecedensowe historycznie dowartościowanie muzyki instrumentalnej przyczyniło się do rozkwitu nowego gatunku muzyki, za który meditationes quadragesimales winny zostać kiedyś uznane. Na przeszkodzie temu stoi, niestety, ograniczona liczba zachowanych źródeł muzycznych, które pozwoliłyby zarysować istotne
dla niej parametry. Sukcesu metodycznego nie wróży też labilny charakter formy,
zdradzającej pokrewieństwa z wczesnym oratorium, dialogiem, dramma per musicam, baletem czy koncertem kościelnym. Wydaje się jednak, że ów „patchworkowy”
formalnie charakter medytacji jest właśnie zamierzoną cechą poetyki tego gatunku,
o czym zdaje się przekonywać Lang w prefacji do jednego ze swoich druków: varietas quae delectat maius, quo diversa est magis775.
Cechą wspólną meditationes było ich osadzenie w kontekście paraliturgicznego nabożeństwa; poprzedzał je wykonywany przez zgromadzoną wspólnotę śpiew
hymnu Veni Creator Spiritus wraz z antyfoną, wersetem i krótką modlitwą776. Sam
spektakl rozpoczynał się śpiewanym prologiem o tematyce alegorycznej, pełniącym funkcję retorycznej expositio. Na główną treść medytacji składały się zazwyczaj dwie lub trzy części przeznaczonych do medytowania tekstów, które z kolei
rozdzielały odcinki chóralne, arie lub instrumentalne interludia. Fragmenty te
określano często mianem affectus musicus – nie były to więc pozbawione treści
„przerywniki” medytacji, lecz kluczowe dla jej przebiegu elementy, służące in
terioryzacji rozważanych wątków i dające jej uczestnikom czas na podjęcie spodziewanego aktu wolitywnego777. Estetyczne doświadczenie muzyczne służyło
więc artykulacji retorycznej conclusio; tworzyło równoległą do intelektualnej
ścieżkę doświadczenia estetyczno-emotywnego, tak cenionego w ówczesnym piśmiennictwie jezuickim.
Praktyka muzycznych medytacji wielkopostnych rozwinęła się jeszcze pod
koniec XVI wieku w jezuickich kolegiach Bawarii, skąd rozprzestrzeniła się po
krajach niemieckiego obszaru językowego778. Szczyt jej rozwoju przypadł na lata
aktywności Franza Langa, wybitnego teoretyka i praktyka teatru, działającego
m.in. w Ingolstadt, Augsburgu, Eichstätt i Monachium. Zachowanym w drukowanych zbiorach medytacjom779 towarzyszą kompletne zapisy muzyczne, spisane przez lokalnych kompozytorów (są to m.in. Joseph Anton Bernabei, Franz
LangT, k. 5v.
LangA, Praefatio, k. niepaginowana.
776
LegesC, pars prima, s. 8.
777
SammerF, s. 16, 35.
778
ValentinC, s. 98.
779
LangS; LangT; LangA.
774

775
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Mathias Delaman, Judas Thaddäeus Holl, Rupert Ignaz Mayr). Obejmują one
sekwencje recytatywów, arii, duetów, ensemblów, chórów i ritornelli, poprzedzone preludium, sinfonią, uwerturą lub sonatą. Ta wstępna, muzyczna część
medytacji pełni funkcję analogiczną do ignacjańskiego ćwiczenia compositio
loci. Poszczególne części meditationes przeznaczone są na głosy solowe i zróżnicowaną obsadę instrumentalną (skrzypce, wiole, flety, oboje, clarini, tromboni
i basso continuo). Wykonawcami tych utworów byli początkowo uczniowie monachijskiego konwiktu św. Grzegorza, później także wynajmowani specjalnie na
tę okazję muzycy dworu książęcego.
W prologu do jednego z druków, zawierającego 22 medytacje pasyjne monachijskiej sodalicji Zwiastowania NMP, podaje się szczegółowo sposób odbywania
tej praktyki780. Wśród wielu użytecznych wskazówek zwraca się uwagę na to, aby
dobierana do śpiewanego a phonasco tekstu melodia była zawsze ciendis affectibus
accomodata; tylko w ten bowiem sposób wywoła odpowiedni efekt. Poszczególne
elementy spektaklu: scenografię, obrazy, oświetlenie i lemmata wiązać winna zasada decorum, która sprawi, że oddziaływanie na świat wyobraźni odbiorcy (informare
phantasiam), jego intelekt (compositio mentis discursu) i wolę będzie spójne, przyniesie też oczekiwany owoc moralny (voluntatem flectere in obsequium virtutis discerent). Także sama muzyka pełni tutaj istotną funkcję imaginariae facultatis subsidii,
pozwalającą na ćwiczenie refleksyjnych władz duszy w reagowaniu na podane jej
treści. Medytacje kształtuje budowa trzyfazowa, obejmująca czytaną przez prefekta
kongregacji expositio, po której następują rozważane wspólnotowo considerationes,
całość zaś wieńczy affectus modulis musicis decantatus ad lampades, ujęty w formę recytatywu i arii. Każda z części opatrzona jest didaskaliami, informującymi o treści
akcji scenicznej, występujących postaciach alegorycznych i tekstach emblematycznych lemmata.
Podobnie wyglądały meditationes quadragesimales kultywowane w późniejszych
latach w kolegium monachijskim; wiemy, że muzykę do nich pisali František Xaver
Brixi, Johann Baptista Ferrandini, Christian Hirschberger, Franz Anton Kampff, Joseph Michl i August Ullinger781. Za ich pośrednictwem praktyka ta dotarła także
do środowisk benedyktyńskich, a w sieci jezuickich kolegiów rozprzestrzeniła się
po niemieckich prowincjach Towarzystwa. Bogato umuzycznione medytacje pasyjne dotarły także do Czech i na Śląsk, gdzie praktyka ich kultywowania istniała już
wcześniej, choć w nieco mniej ozdobnej oprawie. Jednak od samego początku wiązała się z aktywnością muzyczną łacińskich sodalicji uczniowskich, realizowanych
bądź samodzielnie, bądź też przy współudziale wychowanków lokalnie działającego
konwiktu. Z sytuacją taką spotykamy się także na Morawach, gdzie odpowiedzialność za muzykę meditationes powierzona była prefektowi miejscowego konwiktu782.
LangA, Benevolo lectori salutem.
WittwerM, s. 118.
782
BMZA G 10, č. 267, k. 247: Per Quadragesimam solent meditationes de Passione fieri. Expedit
autem, ut ea ipsis diebus Dominicis, vel ordinario Conventus tempore, vel post vesperas hora tertia, habean780
781
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Jej wykonanie angażowało ograniczoną liczbę wykonawców, np. czterech lutnistów,
towarzyszących w roku 1663 medytacjom ołomunieckiej sodalicji Wniebowzięcia
NMP783.
Podobnie mogły wyglądać medytacje wielkopostne odbywane w kolegiach
śląskich, w szczególności we Wrocławiu, skąd pochodzi najbardziej obszerna
dokumentacja784. Jest ona co prawda całkowicie pozbawiona warstwy muzycznej, jesteśmy jednak w stanie zrekonstruować ją częściowo na podstawie zachowanych tekstów librett i opatrujących je didaskaliów, per analogiam z materiałem proweniencji bawarskiej. Głównym organizatorem medytacji pasyjnych we
Wrocławiu była działająca w tym mieście od 1639 roku sodalicja Zwiastowania
NMP, zrzeszająca elitę młodzieży szkolnej (później także akademickiej) jezuickiego gimnazjum i uniwersytetu785. Od samego początku swego istnienia bractwo to spotykało się w niedziele Wielkiego Postu na nabożeństwa medytacyjne786, odbywane w kościele św. Macieja, a potem – św. Agnieszki787. Regularnie
zaczęto je wystawiać w roku 1647; już wtedy wiązały się z wykonywaniem muzycznym, inter modulos musicos788. Opisywane w kronice sodalicji przedstawienia789 miały tematykę pasyjną, zwyczajowo ukazywaną w starotestamentowej
alegorezie; wskazuje na to wzmianka o tytule dystrybuowanej przy tej okazji
publikacji790.
Pomocą w opracowaniu scenariuszy spektakli wrocławskich meditationes mogła
być odnotowana przez inwentarz sodalicji Zwiastowania NMP literatura dewocyjna, obejmująca m.in. drukowane w Ingolstadt publikacje Wenzela Schwertfera791.
Nie wiemy dziś, jakie kontakty wiązały tego jezuitę z kolegiami bawarskimi; być
może właśnie jego zasługą było przeniesienie tamtejszych tradycji muzycznych na
teren jezuickiego Śląska. Jako wieloletni regens konwiktów i prefekt sodalicji792 miał
tur: nam sic sodales non impediuntur in studiis, et cum maiore fervore ac diligentia Meditationes illas tunc
faciunt […] Praefectus musicae tempestive moneri debet, ut de idoneis symphoniis et cantibus provideat.
Cyt za: MaňasH, s. 142.
783
OrlitaP, s. 56.
784
Ich szczegółowy wykaz podajemy w aneksie 7.4.5.
785
RabeA, s. 100.
786
Wrocław [1639]: CZ-NK ORST XXIII D 168, k. 126.
787
HoffmannMM, s. 12–13.
788
Wrocław [1647]: ARSI Boh. 96, k. 341; [1648]: ARSI Boh. 96, k. 423.
789
Wrocław [1649]: WAAW II b 129, k. 6v.
790
Wrocław [1659]: WAAW II b 129, k. 29v: Invenies hoc anno Suo loco insignes Benefactores,
ex quorum munificentia praeter alias expensas Sodalitatis Meditationem de amara Passione Domini
imprimi fecit, quam alijs documentis ad pietatem servientibus auxit, libellumque, […] cui titulus Adamas Humani cordis humilissimo Christi patientis sanguine edomandus, inter sodales cum fructu
sparsit.
791
WAAW II b 129, k. 92r–v: Jesus Christus Crucifixus P. Wenceslai Schwertfer S.I. Ingolstadÿ in 12o;
Fructus Belli sive Poennales effectus peccati mortalis P. Wenceslaÿ Schwertfer S.I. in 12o Ingolstadÿ.
792
Wenzel Schwertfer pracował m.in. w Nysie jako praefectus chori [1641]: ARSI Boh. 90/1,
fol. 6v; w konwikcie św. Wacława w Pradze jako Praefaectus musicae et [Congregationis] Maiorum
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ku temu zresztą wystarczające kwalifikacje, pokrywające się z wymaganiami spisanymi nieco później dla reżysera sztuk teatralnych przez działającego także w Ingolstadt
Franza Langa:
In chorago has ego dotes requiro: praeter nativam habilitatem, sine qua nihil
bene geritur in hoc foro, sit ille primo poëta, & latinus; acri polleat phantasia, sive
imaginatione; sit egregius ethicus; sit actor insignis, ac denique manualem ad praxin
expeditus. Haec necessaria sunt, sine quibus manca sit scena oportet & imperfecta. Si
insuper musicae pictorique artis fuerit peritus (quod opto, non exigo) omne punctum
tulerit.793

Wielu przełożonych wrocławskiej sodalicji Zwiastowania NMP było na
uczycielami miejscowego konwiktu, którego uczniów regularnie angażowano
w oprawę muzyczną uroczystości brackich794. W przygotowaniu wrocławskich
medytacji uczestniczyli także odpowiadający bezpośrednio za muzykę zastępcy prefektów konwiktu (socii regentes), np. Michael Planck795, opiekujący się tą
wspólnotą w roku 1654, czy pełniący nieco później tę samą funkcję Andreas Lin
cke796. Instytucjonalne formy współpracy sodalicji z konwiktem ułatwiał fakt, że
wielu sodalisów było jednocześnie konwiktorami. Wystawiane regularnie meditationes opatrzone więc były zwyczajowo concentu musico et actione theatrali797.
Od roku 1708 przełożeni sodalicji byli regularnie odnotowywani w wykazach
CatalogusP w grupie ojców mieszkających w konwikcie św. Józefa – obok regensa
i prefekta chóru. Zazwyczaj łączyli oni stanowisko prefekta kongregacji z funkcjami nauczycielskimi, kaznodziejskimi (Concionator Academicus Dominicalis) lub
muzycznymi (Praeses musicae) tejże instytucji798. Wielu z nich potrafiło przy tym
[1646]: ARSI Boh. 90/1, k. 66v; w Brnie jako Praeses Seminarii et musicae [1649]: ARSI Boh. 14, fol.
147r; ponownie w Nysie jako Praeses seminarij & musicae [1655–1659]: ARSI Boh. 90/1, fol. 121v,
139r, 159r, 174r, 185r; później jeszcze w Ołomuńcu, Opolu i Piekarach Śląskich.
793
LangD, k. 74.
794
Funkcję prefekta wrocławskiego konwiktu pełnił m.in. pierwszy przełożony sodalicji Zwiastowania NMP, Augustinus Geynitius (1639–1640), a także wielu jego następców: Zacharias Firminus
– praeses kongregacji w latach 1659–1661 i regens wrocławskiego konwiktu w latach 1666 i 1675,
Ferdinand von Oberg (odpowiednio: 1662–1666 oraz 1663–1665 i 1679–1681), a także piastujący
obydwie funkcje równocześnie w roku 1669 Heinrich Korn.
795
W roku 1643 był on odnotowany jako Praeses Sodalitatis. WAAW II b 129, k. 19r. Był on zresztą
później regensem kilku śląskich konwiktów, m.in. w Nysie [1663]: ARSI Boh. 90/1, fol. 291v; Głogowie [1666]: ARSI Boh. 90/1, fol. 317v; Wrocławiu [1668]: BMZA II-80, fol. 105v i Żaganiu [1675]:
ARSI Boh. 90/2, fol. 374v.
796
WAAW II b 129, k. 9v–10r.
797
Wrocław [1662]: ARSI Boh. 98, k. 451; [1663]: ARSI Boh. 98, k. 698.
798
Np. Johann Fahrenschon pełnił w 1708 roku następujące funkcje: In Convictu: Prof. Eth. Conc.
Acad. in dom. Praes. mus. Catech. Templi (ARSI Boh. 91/2, fol. 412r), Johann Roller – w 1711 roku:
Rhet. Praes. Maj. & Mus., Peter Hordes – w 1714 roku: In Convictu: Prof. Eth. Praes. Maj. & Mus., Franz
Christen – w 1715 roku: In Convictu: Eth. Praes. Maj. & Mus., Johann Gremner – w 1728 roku: In Co-
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praktykować muzykę, predestynującą wręcz do bezpośredniego organizowania
muzyczno-teatralnych przedstawień dla sodalicji799.
Jeszcze bardziej istotne dla badanego tu zjawiska były kwalifikacje kompozytorskie przełożonych wrocławskiej sodalicji Zwiastowania NMP. Opiekujący się
nią w latach 1714–1715 Franz Christen, który przez dwa sezony piastował stanowisko prefekta muzyki w miejscowym konwikcie, był autorem 11 znanych dziś
z tytułu kompozycji800. Zdolnościami muzycznymi odznaczał się także Joseph
Wiesner, który będąc jeszcze uczniem wrocławskiego konwiktu, występował jako
solista w organizowanych przez tę instytucję spektaklach teatralnych801. Kwalifikowany w inwentarzu nowicjuszy jako musicus802, pełnił funkcję prefekta muzyki
aż 12 lat, m.in. w Českým Krumlovie (1741) i we Wrocławiu (1743–1752), będąc
w latach 1743–1754 prezesem miejscowej sodalicji łacińskiej. Wśród zachowanych jego kompozycji803 znajdziemy także arię804, która z powodzeniem mogłaby
być wykorzystana w programie meditationes quadragesimales jako affectus musicus,
pod warunkiem opatrzenia jej bardziej adekwatnym tekstem słownym. Wspomnieni autorzy najprawdopodobniej byli kompozytorami niezachowanej już dziś
muzyki do wystawianych co roku we Wrocławiu medytacji.
O charakterze interesującej nas tu najbardziej warstwy muzycznej tych
spektakli informują niekiedy ich drukowane synopsy, których treść, budowa
i didaskalia zdradzają liczne pokrewieństwa z analogicznymi materiałami pronvictu: Prof. Eth. Conc. Acad. in Fest. Praes. Maj. & Musicae, Anton Nestroy – w 1740 roku: In Convictu:
Prof. Eth. Praes. Maj. et Mus., Ferdinand Heinrich – w 1741 roku: In Convictu: Prof. Eth. Praes. Maj. et
Mus., Joseph Wiesner – w latach 1745–1752: In Convictu: Prof. Log. Rhet. Phys. Metaph. Theol. Mor.
Specul. & Experm. Catech. Templi, Praes. Congr. Lat. min. Praes. Maj. & Chori.
799
Np. Johann Roller, będący prefektem muzyki wrocławskiego konwiktu w latach 1702/1703
i 1711/1712, a opiekunem sodalicji Zwiastowania NMP w latach 1703/1704 i 1711/1712 odnotowany jest w Catalogi triennales jako vocalista et fidicen, który callet musicam. ARSI Boh. 28, k. 219;
Boh. 31, k. 147; Boh. 34, k. 141. Inny prezes wrocławskiej sodalicji, Ferdinand Heinrich w brneńskim katalogu nowicjuszy [1724]: BMZA II-76/138 odnotowany jest z uwagą de musica aliquid,
rok później [1725: PNA JS IIIo 437] zauważono jego dyspozycje wokalne: tenor, potwierdzone
także w źródłach późniejszych: Uherské Hradiště [1763, 1764]: PNA JS IIIo 445: musicam vocalem,
musicam mediocriter.
800
W zachowanym inwentarzu muzykaliów z kolegium jezuickiego w Uherskim Hradiště (BMZA
5838) z roku 1730 figurują następujące jego utwory: Litaniae duplices brevissimae 1ae sub tit. Salus infirmorum, 2ae sub tit. Consolatrix afflict.; Salve Reg[ina]: Affabile; Alma Red[emptoris] Mater; 4 opracowania Ave Regina, 2 opracowania Regina Coeli duplex oraz Hymnus de confess[ore]. Zob. TroldaJ, s. 44,
SehnalH, s. 142, 147.
801
Śpiewał on m.in. partię Kastora w WR-1727-Sanctiones i Jeftego w WR-1729-Jepthias.
802
Wrocław [1729]: BMZA II-76/152.
803
Missa ex F, Missa Brevis ex C, Missa in C Translationis S: Wenceslai Mart., Vesperae in D, Sonntags-Missa, Missa Pastorella in D, Missa, Missa Dei Patris, Missa in C, Missa brevis [in D], Te Deum Laudamus
[D-dur]. Por. TroldaJ, s. 107.
804
Aria solemnis A: Canto Solo, Violino Primo, Violino secundo, Alto Viola, Cornibus 2bus ex D: et
organo. Del. Sig: D[omin]o Josepho Wiesner. Coeli cives occurrite. Huc ad festum obecnie: PMČH XL B 5.
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weniencji bawarskiej. Podobnie jak tamte, wykazują one inspirację ignacjańską
metodą medytacji, organizującej ich formę w trójfazowy przebieg documentum
morale, punctum i conclusio, potwierdzonej przez finałowe affectus lub concentus
musicus805. Obecność elementów muzycznych sugeruje także otwierające jedną
z medytacji praeludium et loci constitutio806, pojawiające się w treści spektaklu
sceny o ewidentnie muzycznym charakterze807 lub wymagające z racji przyjętego scenariusza obecności muzyków na scenie oratorium808. Począwszy od lat
40. XVIII wieku, synopsy wrocławskich meditationes podają często pełny tekst
śpiewanych na ich końcu arii, np.:
Affectus Melodicus
Ecce Homo
Homo Deus
Sanctitatis Speculum,
Te imploret
Amor meus
Vitae sis Prototypum!
Spinas fronti,
Tuae fixas
In cor meum evibra!
Ut dolori
Reddat stillas
Frons delicti conscia.
Mens cruore
Tuo lota,
Culpae sordes abluat,

Ut hoc rore
Emundata
Tibi Sponso placeat.
Tuae Vestis
Purpurisso
Fac, ruborem elice!
Et amoris
Magnetismo
Poenitens cor attrahe!
Haec arundo
Quam prehendis
Alte menti haereat
Ne a vento
Vanitatis
Agitata pereat.809

Arie te bywały podane w dołączonym do medytacji specjalnym aneksie muzycznym810 bądź wypisane in extenso w ramach ich treści811, dokumentując słowno-muzyczny charakter tych spektakli. Co ciekawe, tradycja ta była kontynuowana w sposób ciągły także po ogłoszeniu na Śląsku kasaty Towarzystwa Jezusowego, stanowiąc
Np. wr-1718-Verbi; wr-1719-Sacra; wr-1721-Sacrificium i wr-1727-Jesus.
Por. wr-1710-Christo.
807
Np. Peccatori, adhuc tenenti tympanum, & ad vocem Organi plaudenti, innocentem Filij Dei unigeniti mortem objicit Misericordia. (wr-1717-Judex).
808
Np. Perfruitus allato speculo Volupius, Voluptarchis comitibus ad hilaria festinus abit, speculando,
aegritudinem simulante, domi relicto, qui usus opportunitate, paratam effigiem speculo substituit, Musurgos
vero de paranda opella anxios cura exolvit, dum tempori accomodum lugubre melos cantandum suggerit.
(wr-1741-Ecce).
809
wr-1741-Ecce.
810
Por. wr-1742-Amara z aneksem Affectus musicus themati exhortationum accomodatus; wr-1775-Sacrosancta z aneksem Affectus musicus, qua post singulas deinceps meditationes pro diversitate mysterii pariter exaudiatur.
811
Np. wr-1743-Regia; wr-1744-Passio; wr-1746-Abyssus; wr-1747-Botrus.
805
806
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istotny element formacji życia religijnego w katolickim Wrocławiu do samego końca
XVIII wieku. W periochis, pochodzących z lat 80. w treści medytacji odnotowywano
nadto – poza kończącą ją arią – także inne elementy muzyczne, np. znajdujące się wewnątrz kolejnych puncta recytatywy, śpiewane kolejno przez wskazanych według głosów solistów. W ten sposób drukowany zapis librett medytacji osiągnął taki poziom
szczegółowości, który pozwala na nieomal pełną (nie zawiera bowiem, niestety, samych
nut) rekonstrukcję przebiegu tych spektakli. Wychodząc z założenia, że kodyfikuje on
jednak tradycję pielęgnowaną w badanym środowisku w kształcie raczej niezmienianym, można ekstrapolować podany poniżej schemat także na lata poprzedzające:
Dominica I Quadragesimae.
* Hoc signo intimatur vocis canentis mutatio.
Punctum I.
Exemplum enim dedi vobis, ut, quemadmodum ego feci,
ita & vos faciatis. Joan. 13. v. 15
Consecratio.
Quanti nostra intersit imitari Christum.
Recit. Basso.	Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui,
ipsum audite. (a) * Vox haec Divinitus missa, utinam! non
tam auribus, quam cordi meo illabatur. Ah! rumpantur
tandem vitiorum compedes! scelerum larvae diffugiant, sola
virtutis imago permutet, imbuat, ornet me, donec formetur
Christus in me. * Amodo in te formabitur, si, quae virtutum
exempla ipse dedit, factis expresseris. Ni dedigneris, quod fecit
Christus, facere Christianum (b) * probe intelligo: quanti mea
intersit imitari Christum, fateor: sine causa Christianus sum,
si Christum non sequor (c) Paulum auscultabo monentem:
Induimini Dominum Jesum Christum (d)
Aria.
I. O! lux suavissima! virtutis ave splendor!
inclina Te
illustra me
Qui tot in tenebris errorum deprehendor.

III. Tu via veritas, & vita me vocasti,
ut sequar Te
ah! trahe me
Ut palmam consequar, virtuti quam parasti.

II. An tanto lumini deinceps reluctabor?
per arduam
nunc perviam
Virtutum semitam Te Jesu imitabor.

IV. Caespiti facere prius, quam non docere,
fac aream
nec desinam
Tuis vestigiis fidenter inhaerere.

Punctum II. Coepit lavare pedes Discipulorum, & extergere linteo, quo erat
praecinctus. Joan 13 v. 5.
Consecutio. Quantam Christus, ad pedes Discipulorum prostratus, animi demissionem
a nobix exigat.
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Recit. Tenore. O! prodigium amoris! o! servatoris benevolentiam! qua totius naturae
ordinem invenerit, ut suam excelsitatem possit nostrae humilitati iungere, nostrae vilitati
adunare Majestatem, ac servili forma gloriae tuae splendorem velut nube quadam
involvere * Involvit equidem, dum coepit lavare pedes Discipulorum, & extergere lineo
* O! novissimum & altissimum! o! humilem, & sublimem Jesu! nemo illo sublimior,
nemo Illo humilior (f) * Heus! quae superbia sanari potest, si humanitate Filii Dei non
sanatur? (g) * sanabitur, si meditate cogites: quid sum? quid non sum? quid ero?
Aria
I. Quid fui?
Inanitas, o! somnium!
Quodvis arenae granulum
in vasto maris litore
plus erat ante saeculum
quam ego grande nihilum
tunc solum ens possibile.

II. Quid nunc sum?
Ah! idem sum, quod fueram,
si suam Deus dexteram
abstraxerit, in nihilum,
quod prius fui, recidam,
& esse rursus desinam
ut umbra, vapor nubium.

III. Quid ero?
Vox haec ut aures verberat
me trepidum discruciat
metu percellit animos;
ne sim, quem Deus respuat,
aeternum me projiciat
futurum inter reprobos.812

Tradycja meditationes quadragesimales kultywowana była także w innych ośrodkach jezuickiego Śląska, np. w Nysie, gdzie miejscowa sodalicja Wniebowzięcia
NMP od roku 1675 urządzała te spektakle w kolejne niedziele Wielkiego Postu813.
Odbywała je także sodalicja Zwiastowania NMP w Kłodzku, której opiekun Georg
Auschitzer pełnił w roku 1685 funkcję regensa chóru w tamtejszym konwikcie814.
W zachowanych po nim archiwaliach znajduje się kilka librett spektakli teatralnych,
zbiory kazań, konspekty konwentów sodalicji i scenariusze przygotowywanych z tą
wspólnotą medytacji. W niektórych, bardziej szczegółowych ich konspektach odnajdujemy affectus musicus, wieńczący kolejne rozważane puncta odnotowanymi
z incipitu ariami, wykonywanymi przez wokalistę815. Medytacje wielkopostne kultyNp. wr-1782-Mysteria.
Nysa [1675]: ARSI Boh. 102, k. 555; [1705]: ARSI Boh. 118, k. 139.
814
KATJ 2760, k. 75; AlexanderJ, s. 53.
815
WAAW V 52: Meditationes 5 proposita Glacij Anno 1684, in Congregatione Latina Maiore:
Meditatio I. De mysterio 1°. Doloroso. Punctum 1. Agonia Christi. Hortus Olivarum, in hoc Jesus flectenti similis, et curvans, ab Angelo sustentatur una manu Christum fulciente, altera manu Calicem erectum
monstrante, et consolante. Cantus: Peccator crudelissime.
812
813
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wowano także w Świdnicy, nie bez udziału honorowego rektora tamtejszej sodalicji
łacińskiej, krzeszowskiego opata Bernarda Rosy, którego święty patron był oczywiś
cie jedną z postaci tego spektaklu816. Były one wystawiane także przez sodalicję Nawiedzenia NMP w Opolu817 i bractwo Serca Jezusowego w Legnicy, cum affectuosis
modulis musicis partitas devote818.
Ważną domeną aktywności jezuickich sodalicji były wystawiane przez nie spektakle teatralne. Nawiązywały one do podobnej co medytacje poetyki, wyrażały swe
treści za pomocą analogicznego warsztatu środków artystycznych, także muzycznych. Przedstawienia te pełniły jednak funkcję raczej edukacyjną niż duszpasterską,
dlatego omówimy je w podrozdziale 4.2. Oczywiście przyświecający ich praktykowaniu cel nadrzędny miał zdecydowanie religijno-etyczny charakter; jednak ogólny
ich wygląd i struktura były podporządkowane celom dydaktycznym. Pod względem
organizacji formalnej wystawiane przez sodalicje spektakle nie różniły się niczym od
przedstawień organizowanych przez uczniów jezuickich gimnazjów; często zresztą
ich realizacja angażowała jednocześnie obydwie te instytucje. To samo można powiedzieć na temat towarzyszącej tym spektaklom muzyki, którą w obydwu przypadkach zajmowali się wychowankowie konwiktów i angażowani ad hoc soliści z innych
ośrodków muzycznych danego miasta.

3.5. Muzyka misji
O prężnym rozwoju jezuickiego duszpasterstwa świadczą prowadzone przez
członków Towarzystwa Jezusowego misje. Inwestowane w nie zaangażowanie, energia i rozmach były dla tego zakonu naturalną formą aktywności i sposobem realizacji
jego charyzmatu. Cel jego istnienia, jakim było „zbawienie wszystkich dusz”, wymagał przekroczenia granic miasta, regionu, państwa, a nawet kontynentu i dyspozycyjności w głoszeniu ewangelii we wszelkich zakątkach świata. Misje prowadzone
poza oswojoną przestrzenią europejskich miast były dla jezuitów wyzwaniem, któPunctum 2. Captivitas Christi, Jesus in medio satellitum armatorum fustibus, lanceis, gladijs, lucernae,
faces ardent, funibus, catenis, quasi truncus ruens, ligatus representatus. Cantus: Jesu, Caeli delicium.
Punctum 3. Iniuriae Christo capto illatae: In domo Caiphae ad columnam erectam, lonqam, manibus
post terga revictis alligatus, velatus faciem, conspicitur, ridetur, colaphizatur, capillis trahitur, bacillis tunditur. Cantus: ‘Jesu Davide Pulchrior’.
Auschitzer był zapewne także autorem medytacji wystawianych w Kłodzku rok wcześniej:
kł-1683-Jesus; w tej synopsie brak jednak wskazówek dotyczących muzycznego ich wykonania.
816
św-1673-Jesus: Jesus, Maria, Bernhardus, seu pia meditatio de Christo patiente, Maria compatiente,
Bernardo Passionem hanc ita proponente... Honori, Amori, & Observantiae Reverendissimi, Perillustris ac
amplissimi Domini Domini Bernardi, Sacri Ordinis Cisterciensis Ducalis Monasterii Grissoviensis Abbatis...
Rectoris sui, Solennissime Munificentissimeque instituta a Sodalibus B. V. Mariae ab Angelo Salutatae in
Caesareo Regioque Collegio Societatis Jesu Svidnicii.
817
Opole [1675]: HoffmannO, s. 166; BochnakB, s. 238.
818
Legnica [1712]: ARSI Boh. 125, k. 90; [1730]: ARSI Boh. 147, k. 149.
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remu sprostali w bezprecedensowy historycznie sposób. W odróżnieniu od innych
zakonów, również prowadzących w tym samym czasie działalność misyjną, jezuiccy
misjonarze w konsekwentny i wrażliwy społecznie sposób akcentowali konieczność
akulturacji. Skłonność ta, określana jako differentia specifica zakonu Loyoli, była
zresztą również uniwersalną dewizą Towarzystwa, dostosowującego aktywność
do zastanych „miejsc, czasu i osób”. Na obszarch objętych przez jezuickie misje ich
istnienie wiązało się więc z działalnością kulturotwórczą, a jej istotnym elementem
była zawsze muzyka819.
Na kultywowanie wyjątkowo bogatych tradycji muzycznych pozwalały jezuitom zakonne przepisy, dopuszczające inter infideles wykorzystanie praktycznie
dowolnych środków kultury muzycznej, na zasadzie wyjątku od powszechnie
obowiązujących ich ograniczeń w tym zakresie. Jednak podobnie jak gdzie indziej, na terenach misyjnych muzyka pełniła funkcję atraktywną, socjalizującą,
dydaktyczną, mnemotechniczną i perswazyjną. Służyła wprowadzaniu w życie
proponowanych przez jezuitów wzorów kultury, które w dialogu z zastanymi tradycjami lokalnymi tworzyły nowe, hybrydowe formy i przekształcały się w oryginalne jakości kulturowe. Tym samym celom służyła muzyka misji odbywanych
przez jezuitów na terenach krajów europejskich: zarówno tradycyjnie katolickich,
które wymagały intensyfikacji zaniedbanego lokalnie życia religijnego, ale przede
wszystkim większościowo innowierczych, które z perspektywy tego zakonu wymagały gruntownej rekatolizacji. Dotyczyło to w szczególności obszarów będących przedmiotem niniejszej pracy: prowincjonalnych ośrodków księstw śląskich
i hrabstwa kłodzkiego.
3.5.1. Misje regionalne: ludowe, wojskowe i rekatolizacyjne

Sprawdzoną formą pracy duszpasterskiej na terenie prowincji były tzw. misje
ludowe820, prowadzone oczywiście nie tylko przez jezuitów. Obejmowały one
trwający kilka dni cykl kazań i nauk duszpasterskich, adresowanych do poszczególnych stanów lokalnych społeczności (mężczyźni, kobiety, młodzież i dzieci),
wizyty w domach chorych i spowiedź jak największej liczby członków tejże społeczności. Do prowadzenia owych misji delegowani byli zazwyczaj specjalnie
przygotowani do tego ojcowie, których zwalniano na ten czas z innych obowiązków. Misję inicjowała odbywana ze śpiewem pieśni procesja z krzyżem misyjnym,
który następnie był uroczyście ustawiany przed kościołem. Głoszonym przy nim
kazaniom towarzyszyły różne praktyki religijne: nauki katechizmu, ćwiczenia rekolekcyjne, procesje pokutne i akty samobiczowania, modlitwa wiernych i śpiew
pieśni. W instrukcji odbywania misji ludowych skodyfikowanej przez generała
Franza Retza (1736) znajduje się sugestia, że wykonywane przy okazji misji pieśni winny być dobrze znane i stosowne dla zgromadzonych uczestników nauki,
819
820

LemmonA; CastagnaU; HerczogO.
KroessG, T. III, s. 471–483; VogelV.
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tak aby przyniosła ona spodziewane owoce821. Kilkudniową misję wieńczyła uroczysta msza święta, śpiew i modlitwy wokół poświęconego przy tej okazji krzyża.
Działający na Śląsku zakonnicy prowadzili misje ludowe zazwyczaj w miejscowościach leżących niedaleko ich macierzystego kolegium. I tak na przykład jezuici
nyscy odbywali je w Grodkowie i Głubczycach822, opawscy – w Branticach i Pomo
rzowicach823, cieszyńscy – we Frýdku824, a głogowscy – w Miłakowie825. Sprawdzony
na prowincji model misji ludowych adaptowany był później także do warunków
miejskich, odbywano je więc w Kłodzku826, Wrocławiu827 i Świdnicy828; w każdym
z tych miast odnotowując znaczną liczbę spowiedzi (zwykle sięgającą nawet kilku
tysięcy829), a także aktów konwersji830. We wszystkich miejscach głoszone przez
misjonarzy nauki odbywały się ze śpiewanymi codziennie pod krzyżem misyjnym
hymnis et canticis831. Ze śpiewem litanii, muzyką organów i instrumentów dętych
odbywano zaś kończącą je mszę świętą. Repertuar paraliturgiczny wykonywany był
także podczas otwierających misje procesji teoforycznych832, towarzyszących jej
czasem konsekracji odsłanianych statui świętych oraz koronacji wizerunków maryj
nych833. Zdobyte w terenie doświadczenie duszpasterskie śląscy jezuici przekazywali także swoim konfratrom z prowincji litewskiej, za zgodą generała prowadząc wraz
z nimi misje ludowe na terenie diecezji poznańskiej.
Jezuiccy misjonarze brali też udział w tzw. missiones castrenses, jako przydzielani
do wojska kapelani. Miejscem stacjonowania jednego z cesarskich regimentów była
w latach 20. XVIII wieku Przełęcz Jabłonkowska przy granicy z Węgrami. Jezuici
prowadzili tam duszpasterstwo dla żołnierzy, obejmujące codzienną mszę świętą,
cosobotnie Litanie Loretańskie, kazania w językach niemieckim i czeskim, a w czasie Wielkiego Postu nabożeństwa czterdziestogodzinne, śpiew psalmu Miserere z towarzyszeniem organów834 i połączone z kazaniami pasyjnymi medytacje de Passione
Domini. W kapliczce polowej inscenizowali również Grób Pański, a na Boże Narodzenie – Stajenkę, zaś z okazji Bożego Ciała organizowali tradycyjne procesje835.
Za: KroessG, T. III, s. 478.
Nysa [1627]: SchmidlH, T. III, s. 793; [1712]: ARSI Boh. 125, k. 133.
823
Opawa [1721]: ARSI Boh. 135, k. 172.
824
Cieszyn [1725]: ARSI Boh. 140, k. 187.
825
Głogów [1757]: ARSI Boh. 203, fol. 23r.
826
Kłodzko [1737]: ARSI Boh. 194, fol. 9r–11v.
827
Wrocław [23 czerwca 1739]: MatwijowskiU, s. 93.
828
LecBŚ, s. 68
829
Świdnica [1739]: ARSI Boh. 158, k. 311.
830
Głogów [1738]: ARSI Boh. 194, fol. 12r–v.
831
[1773] ARSI Boh. 194, fol. 7r–10v.
832
Miłaków [1757]: ARSI Boh. fol. 23r.
833
Pomorzowice [1721]: ARSI Boh. 135, k. 174: ad erectam in foro publico statuam solemnes consonantibus tubis atque aeneis fistulis decantatae fuerunt Litaniae; Frýdek [1726]: ARSI Boh. 141, k. 170.
834
Cieszyn [1720]: ARSI Boh. 134, k. 167.
835
Cieszyn [1719]: ARSI Boh. 133, k. 167.
821

822
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Zachowane archiwalia nie precyzują wprawdzie, jakiego typu muzyka towarzyszyła
tym praktykom, należy jednak przypuszczać, że był to okolicznościowy repertuar
wernakularny w zrozumiałych dla żołnierzy językach. Był on rozpowszechniany za
pomocą dystrybuowanych wśród nich modlitewników i kancjonałów836.
Inną formą misji regionalnych były tzw. missiones episcopales, związane ze specjalnymi fundacjami biskupów, którzy finansowali długoterminowe utrzymanie misjonarzy na terenach długo opierających się rekatolizacji. Misja tego rodzaju funkcjonowała np. od 1712 roku w okolicy Wisły i Istebnej; prowadził ją przez 30 lat Leopold
Tempes837. Mozolnie usiłował on przywrócić katolickie formy kultu, organizując katechizację, misteria Męki Pańskiej838, wznoszone przy drogach krzyże i figury świętych.
Misjonarz ten starał się pozyskiwać dla katolicyzmu wiernych także muzyką – przede
wszystkim repertuarem wernakularnym. Miał ku temu odpowiednie kwalifikacje:
wstąpił do zakonu jako muzyk i przez kilka lat pełnił funkcję prefekta muzyki w paru
konwiktach839. Wśród mieszkańców rozpowszechniał on pieśni840, które miały zastąpić
osadzone w lokalnej tradycji śpiewy protestanckie i repertuar świecki, wykonywany
przy okazji karnawału841. Wprowadzane przez Tempesa pieśni służyły nauce katechizmu i misjom ludowym842, a także liturgii świąt, także tych maryjnych843, nieobchodzonych na tym terenie przez ostatnie 200 lat.
Jeszcze trudniejszym zadaniem obarczeni byli jezuici wysłani w 1719 roku na misję, której celem była rekatolizacja szwenkfeldystów, zamieszkujących wsie księstw Legnickiego i Świdnicko-Jaworskiego844. Wysłani do Twardocic i Bodzanowa misjonarze
(m.in. Johann Milan i Karl Regent) mieli konfrontować się z sektą, odrzucaną nawet
przez główne nurty ortodoksji protestanckiej. Ich aktywność na tym terenie trwająca
około 20 lat nie przyniosła jednak niemal żadnych pozytywnych rezultatów, nie możemy bowiem do nich zaliczyć podjętej w końcu przez władze decyzji o wydaleniu
opornych zwolenników Schwenckfelda do Niemiec. Co prawda zachowane archiwalia
nie podają szczegółów pracy jezuickich misjonarzy, można jednak przypuszczać, że
wiązała się ona także z promocją repertuaru wernakularnego. Do zadania tego kwalifikacje muzyczne miał niewątpliwie Karl Regent, który pełnił funkcję socius regentis
Opawa [1723]: ARSI Boh. 138, k. 175.
Cieszyn [1717]: ARSI Boh. 131, k. 182; FranekT; KiedosJ, s. 251–254; KiereśZ, s. 153–156.
838
Cieszyn [1712]: ARSI Boh. 125, k. 137.
839
Katalog nowicjuszy z Ołomuńca [1696]: BMZA II-76/35 określa go jako: musicus. Późniejsze
katalogi potwierdzają jego muzyczne kwalifikacje: Jihlava [1700]: NK JS IIIo 455: scit musicam; Praga
[ARSI Boh. 34, k. 181]: musicam, wykorzystywane w praktyce przez władze zakonne, które przeznaczały go m.in. do posługiwania jako socius regentis w konwiktach: w Českým Krumlovie [1706/1707]
ARSI Boh. 91/2, fol. 379r, Brnie [1707/1708]: ARSI Boh. 91/2, fol. 396r oraz Świdnicy [1708–
1710]: ARSI Boh. 91/2, fol. 411v.
840
Cieszyn [1721]: ARSI Boh. 135, k. 176. Por. KiereśZ, s. 160.
841
Cieszyn [1719]: ARSI Boh. 133, k. 174.
842
Cieszyn [1718]: ARSI Boh. 132, k. 180.
843
Cieszyn [1720]: ARSI Boh. 134, k. 168.
844
KroessG, T. III, s. 624–625.
836
837

www.sublupa.pl

3.5. Muzyka misji

281

nyskiego konwiktu św. Anny845, a po zakończeniu swojej misji był rektorem kolegium
jezuickiego w Głogowie, gdzie dla króla pruskiego Fryderyka Wielkiego wystawił kilka
panegirycznych singspielów846, by ratować miejscowe kolegium przed rozwiązaniem.
3.5.2. Misje poza obszarem Śląska

Zanim Karl Regent trafił na Śląsk, był wysyłany jako emisariusz do Moskwy
i Berlina, gdzie znalazł przychylność pruskiego króla847. Okazał się jednym z tych
zakonników, którzy poza obszarem istniejących prowincji zakonnych tworzyli
forpocztę jezuickich misji, dotychczas uznawanych za niemożliwe do uruchomienia. Sytuacja zmieniła się diametralnie w roku 1697, po objęciu tronu polskiego przez elektora saskiego Fryderyka Augusta I i jego koronacji w Krakowie jako
Augusta II. Jego konwersja na katolicyzm dała jezuitom nadzieję na rekatolizację
Saksonii, a przy okazji – perspektywę na większe otwarcie rozległych terenów zaprzyjaźnionej z drezdeńskim dworem Rosji. Jezuiccy misjonarze działali tam zresztą
już wcześniej, w latach 1684–1689, pracując jako duszpasterze w tzw. Niemieckiej
Słobodzie – dzielnicy Moskwy zamieszkanej przez emigrantów z Niemiec, Szkocji,
Niderlandów i Włoch848. Pracował w niej m.in. Karl Moritz Vota i ojcowie związani
z wrocławskim kolegium, finansowani przez związaną z tą instytucją fundację cesarza Leopolda I849. Wiadomo, że we wzniesionym w Słobodzie kościele odbywały
się nabożeństwa z udziałem zespołu miejscowych muzyków, szkolonych m.in. przez
czeskich jezuitów850.
Pół wieku wcześniej do kolegium w Pradze trafiło kilku młodzieńców ze
Szwecji, z których jeden – Johann Körning – po studiach w Collegium Germanicum wysłany został do nietkniętej jeszcze przez chrześcijaństwo Laponii851.
Protestancka część Skandynawii nie dawała jednak jezuitom żadnych szans;
płonne okazały się zamiary rekatolizacji Szwecji, wiązane z założonym przez
biskupa Stanisława Pawlowskiego seminarium w Ołomuńcu. Perspektywy rekatolizacji pojawiły się jednak w Saksonii dzięki wspomnianym zmianom konfesyjnym schyłku XVII wieku. Spowiednikiem Augusta II został wtedy przeniesiony z Moskwy Vota, który na Wielkanoc 1699 roku wznowił kult katolicki na
zamku w Moritzburgu852. Już w pierwszych dekadach XVIII wieku jego oprawę
stanowiła muzyka, organizowana przez jezuitów z prowincji czeskiej. Jednym
z nich był Georg Klein, od stycznia 1710 roku superior drezdeńskiej rezydencji.
Niepotwierdzone są co prawda muzyczne kwalifikacje tego jezuity, bezpośredNysa [1712–1714]: HoffmannB, s. 118–119.
GŁ-1746-Held; GŁ-1747-Streit; HoffmannCR, s. 131.
847
ARSI Hist. Soc. 53a, k. 76; ARSI Boh. 168, k. 107; KroessG, T. III s. 294.
848
FlorovskýJ.
849
Ö-Wn 11965, fol. 240.
850
Byli to: Johann Milan i Johann Berula, por. KroessG, T. III, s. 637.
851
Por. KroessG, T. III, s. 648–649.
852
KroessG, T. III, s. 632–633.
845
846
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nio przed objęciem stanowiska w Dreźnie był on jednak regensem praskiego
konwiktu, skąd w roku 1709 wysłano do Saksonii 10 śpiewaków. Po śmierci
Kleina853 tradycje muzyczne drezdeńskiej kaplicy elektorskiej rozkwitły w pełni854, szczególnie wtedy, gdy na czele zespołu stanął wychowany w praskim kolegium jezuitów Jan Dismas Zelenka855 i wykonywano tam – poza jego utworami
– być może także dzieła Jana Sebastiana Bacha856.
Jezuici z prowincji czeskiej brali też czynny udział w prowadzonych przez Towarzystwo misjach zamorskich857. Pierwszym z tej prowincji, któremu udało się
wyjechać na misje, był Wenzel Pantaleon Kirwitzer, który już w roku 1618 trafił do
Goa, później do Etiopii i do Makao858. Zgoda generała na tę misję stanowiła jednak
odosobniony przypadek: w tym czasie za teren misyjny uznawano Czechy, Morawy
i Śląsk, które same wymagały rekatolizacji, zanim dojrzeją na tyle, by mogły rodzić
misjonarzy. Dlatego właśnie większość podań o misje pisanych z prowincji czeskiej
była przez następne pół wieku konsekwentnie odrzucana przez władze w Rzymie.
Wśród zachowanych w ARSI Indipetae zachowało się sporo podań jezuitów, działających w ośrodkach Śląska859. Pisali je, począwszy od roku 1622 – roku kanonizacji Franciszka Ksawerego, pierwszego jezuickiego misjonarza, którego sylwetka
nieustannie rozpalała gorliwość kandydatów na misjonarzy860. Niektórzy z nich słali
swe podania po kilka razy, wyłuszczając w punktach argumenty przemawiające za
ich kandydaturą, jak np. Andreas Kuhn861 czy pochodzący z Kłodzka Georg Leman,
który swą aplikację zgłaszał 16 razy, posyłając – mimo ciągłej odmowy generała – ardentissimo desiderio impulsus kolejne wnioski, niektóre pisane nawet własną
krwią862 (Fig. 17, s. 283).
W roku 1717; ARSI Boh. 131, k. 76 podaje, że w ciągu swego życia jezuita ten był regensem
różnych seminariów (m.in. także w Kłodzku) w sumie 12 lat.
854
StockigtP; StockigtA.
855
StockigtZ.
856
Przypuszczenie dotyczące możliwości wykonywania przez ten zespół Mszy h-moll BWV 232
Bacha wysunęła StockigtL, na podstawie ARSI Boh 154, fol. 13.
857
HuonderD; DuhrA; HoffmannSM; GrulichB; MüllerL; Fechtnerová–KašparČ; LemmonA; JeżJ.
858
HoffmannSM, s. 3, 10.
859
Łącznie ok. 160 nazwisk; ARSI FG IX 756 Indipetae Bohemia 1624–1695.
860
Świadczą o tym także daty zachowanych podań, z których wiele napisano bezpośrednio po
3 grudnia, liturgicznym wspomnieniu tego świętego.
861
W listach pisanych z Pragi [20 marca 1641, 18 maja 1641] i Jihlavy [20 lipca 1649]: ARSI FG IX
756, fol. 20r, 21r, 37r. Był on w roku 1669/1670 regensem konwiktu w Żaganiu BMZA 80-II, fol. 21v.
862
Ołomuniec [20 lutego 1642]; Znojmo [9 sierpnia 1643]; Praga [22 maja 1649, 10 lipca 1649,
1 stycznia 1649, 27 listopada 1649, 5 grudnia 1649 i 18 września 1649]; Ołomuniec [20 lutego 1647];
Znojmo [8 stycznia 1643]; Praga [31 grudnia 1646, 31 stycznia 1649, 22 maja 1649 i 10 lipca 1649];
Kłodzko [18 września 1649]; Praga [27 listopada 1649 i 19 marca 1649]; Chomutov [22 października 1650], Praga [12 maja 1655]; Cheb [10 stycznia 1657]: ARSI FG IX 756, fol. 25r–v, 27r, 31r, 32r,
33r, 35r, 39r, 41r–43v, 44r, 50r, 59r, 77r. HoffmannSM, s. 11. W latach 1658–1661 był on duszpasterzem kościoła w Głogowie (ARSI Boh. 90/1, fol. 201v), a 1663/1664 – także regensem miejscowego
konwiktu (Boh. 90/1, fol. 269r).
853
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Fig. 17. Podanie o misję Georga Lemana, ARSI FG IX 756, fol. 41r
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Niektórzy aplikanci mogli się w swoich podaniach pochwalić praktycznymi kwa
lifikacjami muzycznymi, które zwiększały ich szanse na przyznanie upragnionej misji.
Wielu z nich miało zresztą doświadczenie muzyczne jako prefekci chóru i socii regentes
w konwiktach, inni dysponowali praktycznymi umiejętnościami jako instrumentaliści
i wokaliści. Swe zdolności oddawali jednak do dyspozycji generała, od którego zależała
decyzja o wysłaniu danego kandydata na misję. Tak uczynił np. Bartholomeus Christelius, pracujący w konwiktach Pragi i Wrocławia863, który swoje prośby sześciokrotnie pisał in flexis genibus. Jego starania nie spotkały się jednak z akceptacją Rzymu;
w 1682 roku został on zresztą wybrany na prepozyta czeskiej prowincji Towarzystwa.
Bezowocne były też prośby o misje urodzonego w Niemodlinie Jakoba von Hoeckel
shoven864, odnotowywanego przez katalogi jako musicus865, prefekt chóru i muzyki866;
Zachariasa Lemnichena867, określanego jako musicae peritus868, przez sześć lat prefekta
muzyki w kilku miastach prowincji i budowniczego organów869; Wenzela Eckera870 czy
działającego kilka lat we Wrocławiu Wojciecha Tylkowskiego871 – profesora matematyki i autora traktatu z zakresu akustyki872.
Diametralna zmiana w polityce misyjnej rzymskiej centrali nastąpiła w roku
1664, kiedy generał Giovanni Paolo Oliva otworzył jezuitom z habsburskiej
Austrii, Bawarii, Czech i Niderlandów drogę na misje do tzw. Indii Zachodnich
(Karaibów)873. Pierwszymi śląskimi jezuitami, którzy wypłynęli w tę drogę, byli
Augustin Strobach i Johannes Tilpe874. Podania innych kandydatów – nawet tych
legitymujących się kwalifikacjami muzycznymi (jak Johannes Walt875 czy Daniel
Coccinus876) były jednak odrzucane. Zdolnościami w tym zakresie argumentoPraga [10 lipca 1649 i 31 sierpnia 1649] i Wrocław [5 listopada 1649, 11 stycznia 1650,
25 stycznia 1650, 18 maja 1655]: ARSI FG IX 756, fol. 36r, 38r, 40r, 45r–v, 46r–v; 60r). HoffmannSM, s. 6, 8.
864
Praga [29 maja 1655]: FG IX 756, fol. 65r; HoffmannSM, s. 10.
865
ARSI Boh. 20, fol. 108r.
866
Český Krumlov [1657] i Wrocław [1666]: ARSI Boh. 90/1, fol. 325v.
867
Jindřichův Hradec [2 grudnia 1655, 25 marca 1655]; Cheb [23 stycznia 1657]; Praga [8 września 1658]: ARSI FG IX 756, fol. 70r; 72r; 79r; 93r. HoffmannSM, s. 11.
868
ARSI Boh. 20, k. 8.
869
W Kłodzku [1667/1668]: ARSI Boh. 90/2, fol. 335v i Chomutovie [1673–1679]: ARSI Boh.
19, k. 18; WittwerM, s. 136.
870
Praga [9 października 1657, 25 września 1658 i 1 października 1659]; Wrocław [23 kwietnia
1664]: ARSI FG IX 756, fol. 88r–v, 94r, 102r, 108r. Był on subregensem we Wrocławiu [1668/1669]:
BMZA II-80, fol. 105v.
871
Wrocław [2 lutego 1655]: ARSI Germ. 126, fol. 40; Praga [20 grudnia 1656]: ARSI Pol. 79, fol. 87.
872
TylkowskiP; BargiełT, s. 133–135.
873
HoffmannSM, s. 5; KroessG, T. III, s. 651.
874
HoffmannSM, s. 14.
875
Ołomuniec [22 września 1670]: ARSI FG IX 756, fol. 115r; HoffmannSM, s. 15. Był on w latach 1658–1661 wychowankiem słynnego Collegium Germanicum.
876
Praga [6 kwietnia 1678]; Telč [11 sierpnia 1678]: ARSI FG IX 756, fol. 139r, 156r; Hoff
mannSM, s. 8. W katalogach triennales określany jest jako callet musicam bene; przez pięć lat był pre863
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wał swą kandydaturę Henryk Chlumecki877 i pochodzący z Raciborza Andreas
Suppetius878; ten uzyskał w końcu zgodę na wyjazd do Chile, gdzie został rektorem kolegium w Santiago, mistrzem nowicjatu i wizytatorem prowincji879.
W tym samym roku na misje popłynął Franz Paravicin, niedawny subregens paru
konwiktów prowincji880. Jego podanie nie zachowało się; wiadomo jednak, że
w 1690 roku wyjechał do Meksyku, a stamtąd na Wyspy Mariańskie881. Nieznana
jest obecnie muzyczna aktywność tego jezuity w Nowym Świecie; była ona jednak wielce prawdopodobna, biorąc pod uwagę rolę, jaką odegrał w zainicjowaniu
kultu świdnickiego obrazu Madonny w Słońcu, przed którą regularnie śpiewano
Salve Regina882.
Podobną drogę odbył Johann Kaller z Widnawy, kwalifikowany przez komisję zakonną ad regendum chorum883 i przez cztery lata pełniący funkcję socius regentis w konwikcie w Nysie884; po kilku podaniach otrzymał on w końcu zgodę
na wypłynięcie w roku 1687 przez Meksyk do Manili885. Tym samym transportem popłynął pochodzący z Nysy Johann Schirmeisen, obeznany aliquid de
musica886 prefekt muzyki w Głogowie887; z Meksyku trafił na Wyspy Mariańskie,
gdzie zmarł w 1719 roku888. Kwalifikacje muzyczne kandydatów na misjonarzy były cenione przez władze zakonne (w szczególności gdy mieli oni jednocześnie łatwość w przyswajaniu języków obcych889); nie gwarantowały jednak
w automatyczny sposób uzyskania misji. Dysponujący ponadprzeciętnymi
zdolnościami muzycznymi tacy jezuici śląscy, jak Simon Taschner i Matthias
fektem muzyki w konwiktach w Żaganiu i Wrocławiu (ARSI Boh. 90/2, fol. 415v); a w jego nekrologu
zanotowano taki komentarz: artifex musicae modulos concinnabat ex arte (ARSI Boh. 113, k. 91).
877
Opawa [4 listopada 1682, 26 stycznia 1683 i 12 stycznia 1684]: ARSI FG IX 756, fol. 196r–v,
203r, 225r). HoffmannSM, s. 8.
878
Praga [2 czerwca 1683, 28 września 1683]; Telč [7 grudnia 1683]: ARSI FG IX 756, fol. 208r;
213r; 220r); HoffmannSM, s. 14. W katalogu z Brna [1678]: ARSI Boh. 19, k. 199 jego zdolności
określono następująco: musicus, intelligit musicam.
879
Zgodę na wyjazd otrzymał 8 stycznia 1684 (ARSI Germ. 125, k. 77); zmarł 6 listopada 1711
roku w Valdivia. MüllerL, s. 217; HoffmannSM, s. 53.
880
W Świdnicy [1680]: ARSI Boh. 90/2, fol. 468r, Kłodzku [1681]: ARSI Boh. 90/2, fol. 478v
i Jiczynie [1683]: ARSI Boh. 90/2, fol. 522v.
881
Gdzie zmarł w 1696 roku: ARSI Phil. 2 II, fol. 505v; HoffmannSM, s. 45.
882
HoffmannS, s. 187.
883
ARSI Boh. 18, k. 212.
884
[1678]: ARSI Boh. 19, k. 84; [1679]: ARSI Boh. 90/2, fol. 428v.
885
Podania pisane z Chomutova [26 października 1685]; Pragi [26 stycznia 1686 i 5 listopada
1686] oraz Genui [19 kwietnia 1687]: ARSI FG IX 756, fol. 239r; 245r; 255r; 273r; HoffmannSM,
s. 10, 38; zgodę otrzymał 2 marca 1686 roku, ARSI Germ. 125, k. 105; informacja o śmierci: ARSI
Hist. Soc. 50, fol. 64r.
886
Głogów [1681]: ARSI Boh. 20, fol. 27r.
887
Głogów [1683]: ARSI Boh. 90/2, fol. 518r.
888
HoffmannSM, s. 48; MüllerL, s. 190, 216.
889
KitzmantelH, s. 177.
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Mack nie zostali przyjęci na misje, mimo że obydwaj byli profesjonalnymi muzykami przez wiele lat pełniącymi funkcję prefektów muzyki890; ten pierwszy
swą aplikację ad missiones Indicas uzasadniał następująco: intelligo musicam, et
speciatim suoni viola di gamba, sumque actualis praefectus chori nostri Olomucensis891. Drugiemu z nich generał w odpowiedzi zalecił wprost, że powinien lepiej
znać języki obce892.
Zgłaszający się na misjonarzy jezuici wykazywali się zresztą wieloma umiejętnościami i często byli gotowi poszerzyć je na tyle, aby otrzymać upragnioną zgodę. Pochodzący z Nysy Leopold Liebstein zaznaczył w swoim podaniu o misje, że jest co
prawda aktualnie nauczycielem filozofii, ale „jeśli Bóg życzy sobie, aby filozof zmienił się w muzyka, to on chętnie zaśpiewa”893. Miał ku temu zresztą stosowne kwalifikacje894; być może właśnie dzięki nim trafił w roku 1707 do Chin, gdzie działał przez
następne cztery lata, aż do swojej śmierci895. Do Kraju Środka trafiali przede wszystkim ci jezuici, których cechowała szczególna zdatność do mentalnej akomodacji
i kontynuowania rozpoczętego przeszło wiek wcześniej dzieła misyjnego Mattea
Ricciego. Po wydanym w 1692 roku przez cesarza Kangxi edykcie tolerancyjnym
dla chrześcijan do Chin trafiło kilkudziesięciu misjonarzy jezuickich, w tym paru
pochodzących z terenu Czech, Moraw i Śląska.
Jednym z nich był urodzony na Morawach i działający krótko we Wrocławiu Karl
Slavíček, odnotowany przez kolejne katalogi zakonne jako discantista896, musicus897
i socius regentis898. Jednak na misje do Chin został przydzielony z uwagi na swe zdolności matematyczne i astronomiczne, które były cenione na pekińskim dworze899.
W marcu 1715 roku Slavíček popłynął do Makao i od roku następnego pełnił jako
Nien-Kia-Lo funkcję nadwornego matematyka cesarza Yongzhenga, a także doradcy
Katalogi z Českiego Krumlova [1682], Březnicy [1685], Ołomuńca [1700] i Pragi [1704]
określają Simona Taschnera konsekwentnie mianem musicus (ARSI Boh. 22, k. 17; Boh. 31, k. 98;
Boh. 91/2, fol. 350v, 364r, 384r); w Głogowie [1690] był określany nawet jako peritus musices;
funkcję prefekta muzyki pełnił w Głogowie [1689–1691]: ARSI Boh. 90/2, fol. 650v; 91/1, fol. 5v,
Wrocławiu [1690–1692]: ARSI Boh. 91/1, fol. 36v; 59v i Ołomuńcu [1692/1693]: ARSI Boh. 25,
k. 124. Podobnie wyglądały kwalifikacje muzyczne Matthiasa Macka, którego niemal wszędzie
uznawano za muzyka i który był prefektem muzyki przez siedem lat (ARSI Boh. 160, k. 122), m.in.
w Nysie [1695–1697 i 1698/1699]: ARSI Boh. 91/1, fol. 147v, 240r, Opawie [1697/1698]: ARSI
Boh. 91/1, fol. 216r.
891
Ołomuniec [17 stycznia 1693 i 20 stycznia 1693]: ARSI FG IX 756, fol. 375r; 381r; Hoff
mannSM, s. 14.
892
List z Rzymu [14 lutego 1693]: ARSI Germ. 125, k. 189–190.
893
Wrocław [26 stycznia 1705]: Zabala LanaM, s. 136.
894
Wspomina o nich katalog nowicjuszy: Brno [1686]: callet musicam.
895
HoffmannSM, s. 11, 41; MüllerL, s. 169.
896
Brno [1696]: ARSI Boh. 28, k. 214.
897
Ołomuniec [1700]: ARSI Boh. 31, k. 103; Praga [1707]: ARSI Boh. 34, k. 282.
898
Hradec Králové [1701/1702]: ARSI Boh. 91/2, fol. 293r; Březnice [1702/1703]: ARSI Boh.
91/2, fol. 300v.
899
List z 3 sierpnia 1715 roku (ARSI Germ. 126, fol. 97r); HoffmannSM, s. 50.
890

www.sublupa.pl

3.5. Muzyka misji

287

do spraw muzyki900. Utrzymywał stały kontakt z macierzystą prowincją, pisząc do jej
przełożonych listy, w których informował o swojej tamtejszej aktywności901. Wiadomo z nich, że nie tylko oddawał się swym pasjom astronomicznym902, ale też opracował m.in. szczegółowy plan Pekinu903; naprawiał również dla cesarza Chin stare
angielskie zegary z kurantem, wygrywające kilkanaście anmütige Lieder904. Według
zamieszczonego we francuskiej prasie nekrologu zmarłego w 1735 roku misjonarza,
Nien-Kia-Lo był też autorem rękopiśmiennego traktatu na temat muzyki chińskiej,
będącego prawdopodobnie pierwszą europejską pracą tego rodzaju905.
Panujący od 1735 roku cesarz Qianlong prezentował wrogą postawę wobec chrześcijaństwa; wznowił kolejną falę prześladowań, podczas której uśmiercono kilkunastu misjonarzy, pochodzących także z Towarzystwa Jezusowego. Jednak działający na dworze
w Pekinie ojcowie byli tolerowani, pod warunkiem że nie zajmowali się pracą duszpasterską wśród przeszło milionowej już rzeszy chińskich chrześcijan. Przyjmowana przez jezuitów strategia akomodacyjna, polegająca na stopniowej infiltracji lokalnej kultury, była
więc jedyną możliwą formą ich przetrwania. Budziła ona jednak narastający sprzeciw
konserwatywnych środowisk katolickich (którym przyklaskiwali krytycy protestanccy);
w szczególności nie podobały się im proponowane przez jezuitów adaptacje form chrześcijańskiego kultu do lokalnych rytuałów religijnych, a teologii – do pojęć zaczerpniętych z filozofii konfucjańskiej. Opcja ta doszła do głosu szczególnie wyraźnie w wydanej
przez Benedykta XIV bulli Ex quo singulari, a spór akomodacyjny stał się kilka dekad
później jednym z pretekstów do ogłoszenia kasaty zakonu.
Jednym z jezuitów, którzy w tym czasie działali na dworze w Pekinie, był syn
organisty kościoła Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie, Florian Bahr, w katalogu
wstępujących do zakonu kwalifikowany jako musicus906. Odziedziczone po ojcu
zdolności rozwijał, grając na skrzypcach i organach907. Ze względu na te umiejętności skierowany został w 1736 roku na misje; jako Wei-Ki-Tsin opanował język
mandaryński i prowadził tajną działalność duszpasterską908. W roku 1743 trafił na
dwór cesarza Qianlonga, który powierzył mu zadanie nauczenia osiemnastu paziów
swojego dworu śpiewu, gry na organach, skrzypcach i flecie909. Przez kilka lat Bahr
900
901

8/11.

MayerS; RosnerE; Zabala LanaM, s. 140–141.
Pierwszy z nich, pisany 8 listopada 1716 roku z Kantonu zachował się w CK, sygn. DD IX

902
SommervogelB (T. VII, s. 1294) podaje, że był on autorem traktatu poświęconego zaćmieniom Księżyca.
903
Zabala LanaM, s. 141.
904
StöckleinB, s. 51–52 i 54.
905
BibliothequeG, k. 198–199: Illud miror, unde audiveris in scriniis meis de Musica Sinica multo
praestantiora a me ipso elaborata contineri. Equidem Libros Sinicos de Musica habeo, de qua in pectore
multa, in scriniis elaboratum nihil, bene autem alias, neque paucas nec unius generis lucubrationes.
906
Wrocław [1726]: BMZA II-76/144.
907
Pracował też jako prefekt muzyki w konwikcie w Legnicy [1729/1730].
908
MüllerL, s. 198; HoffmannSM, s. 25–26.
909
HenkelB.
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prowadził utworzony z nich na europejską modłę zespół muzyczny, obejmujący
poza wspomnianymi instrumentami dwie wiolonczele, kontrabas, kornamuzę i klawesyn910. Aktywność muzyczna Bahra służyła mu do przemycenia pewnych treści
chrześcijańskich; wśród repertuaru, którego nauczał, znajdowały się np. hymny religijne. Był też autorem chińskiego opracowania officium parvum911 i monografii poświęconej Janowi Nepomucenowi, która zawierała m.in. chińskie tłumaczenie litanii
do tego świętego912. Po kolejnym dekrecie cesarza, zakazującym nauczania religii
chrześcijańskiej (1749), Bahr ograniczył swą aktywność muzyczną, zaangażował się
jednak w pracę nad wielkim słownikiem chińsko-łacińsko-francusko-portugalsko-włosko-niemieckim; został wizytatorem prowincji, pisał listy do Europy913 i brał
udział w dyskusji na temat sporu akomodacyjnego914.
Wróćmy jednak do misji prowadzonych w hiszpańskiej hemisferze globu, gdzie
udział śląskich jezuitów był znacznie bardziej owocny, zarówno dla krzewienia tam
chrześcijaństwa, jak i kultury muzycznej. Na przykład w roku 1729 pochodzący
z Cieszyna Laurenz John915 dotarł na Filipiny i zmarł w 1772 roku in transmarinis916.
Tym samym transportem wyruszył Johann Klesinger917; najpierw dotarł on do Nowego Meksyku, po czym udał się na Kubę, gdzie zmarł w roku 1731918. Również
przez Meksyk wędrował Anton Malinsky, który trafił na Filipiny, zajmując się po drodze nieokreśloną bliżej aktywnością muzyczną. Zachowane katalogi nie wskazują co
prawda, aby miał on w tym zakresie jakiekolwiek doświadczenie, jako jezuita musiał
jednak przejść podstawową edukację muzyczną. To elementarne wykształcenie okazywało się w warunkach misyjnych pożądaną kwalifikacją, często dopiero tam ujawniał się talent muzyczny nieprzygotowanych wcześniej do tego zadania zakonników.
Działający w redukcjach Paragwaju Johann Messner i Martin Schmidt919 również
nie mieli wystarczającego doświadczenia muzycznego, aby rozpocząć wśród Indian
Guaraní bezprecedensową historycznie działalność muzyczną, prowadząc dla nich
szkoły muzyczne z prawdziwego zdarzenia i profesjonalne orkiestry.
Zastane warunki stymulowały kreatywność misjonarzy, obejmującą – z konieczności – także talenty komunikacyjne, organizacyjne, logistyczne i przywódcze, nie
wspominając bardzo przydatnych w pracy misyjnej umiejętności budowniczych, leFechtnerováJ, s. 93; Zabala LanaM, s. 133.
Sheng-Yung Hsiu Chiai (SommervogelB, T. VII, s. 1294).
912
Cheng Jo-Wan Nie-po-mo Tschoan.
913
Wydane później jako Schreiben eines gebohrnen Schlesiers an seiner Freunde in Deutschland. Gegeben aus dem grossen Kaiserthume China 1771.
914
MüllerL, s. 202
915
Prefekt muzyki w Nysie [1716/1717], Pradze [1721/1722 oraz 1725/1726], Jiczynie [1722–
1724], Świdnicy [1726/1727] i Brnie [1727/1728]: FechtnerováJ, s. 47.
916
HoffmannSM, s. 38; MüllerL, s. 216.
917
Był on prefektem muzyki w konwikcie w Opolu [1718/1719 i 1720–1723]: FechtnerováJ,
s. 50.
918
ARSI Hist. Soc. 50, fol. 130r.
919
FrickG; HerczogO, s. 106–107.
910
911
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karskich, przyrodnicznych czy rolniczych. Zapotrzebowanie na misjonarzy było tak
duże, że 28 grudnia 1743 roku Filip V oficjalnie zaprosił jezuitów z prowincji niemieckich do Paragwaju, aby kontynuowali rozpoczęte tam przez ich poprzedników dzieło.
Potrzebę tę potwierdził generał Franz Retz, który 17 lipca 1745 roku zwrócił się do
przełożonych prowincji austriackiej, czeskiej, górnoniemieckiej i obydwu reńskich,
aby wysłali oni nowych misjonarzy do Ameryki Południowej. Jedną z podanych tam
kwalifikacji było, aby musicam calleant, et praeter cantum, aliorum etiam instrumentorum periti sint, maxime si notis musicis cantica concipere queant920. Poszukiwano więc nie
tylko muzyków wprawnych w śpiewie i grze na instrumentach, ale także tych, którzy
jednocześnie znali się na komponowaniu muzyki. Poza nimi potrzebni byli oczywiście
wymienieni w instrukcji chirurdzy, farmaceuci, architekci, krawcy i wszyscy kwalifikowani w swoim fachu rzemieślnicy. W praktyce, działający w redukcjach jezuici musieli
w jakimś stopniu radzić sobie z większością tych wymagań.
Mimo że wymagania te często znacznie przekraczały możliwości misjonarzy, w konfrontacji z tubylcami nie utracili jednak przeświadczenia o cywilizacyjnym znaczeniu
ich misji. Było ono także udziałem pochodzącego z Wińska pod Wołowem Floriana
Paucke, który pozostawił po sobie fascynujący zapis historii swojego życia921. Po wstąpieniu do jezuitów922 działał we Wrocławiu i Nysie, sprawując przez rok (1743/1744)
stanowisko socius regentis konwiktu św. Anny. Jeszcze przed ukończeniem studium teologii w Ołomuńcu uzyskał święcenia kapłańskie, które umożliwiały mu wyjazd na misje. Po błyskawicznie uzyskanej zgodzie, wypłynął z Lizbony 18 września 1748 roku,
lądując pod koniec tego roku w Colonia del Sacramento. Już w trakcie rejsu zorganizował na statku, wraz z innymi muzycznie uzdolnionymi zakonnikami, wokalno-instrumentalne wykonanie mszy, czym wzbudził podziw portugalskich żeglarzy:
Unter der deutschen Missionarien waren 8 Personen musikalisch. Ich verfertigte eine
ganze Messe mit Stimmen und Instrumenten also eingerichtet, daß die Violinisten auch
zugleich singen kunten. Die Portugesen zeigeten grosse Vergnügenheit darüber, alles
gienge gut von statten. Alle Matrosen stunden in Parade. Bey Anfang der Mess, Gloria,
Credo, Wandlung und Ende der Mess wurde jedesmahl aus 9 Canonen gefeuret.923

Gdy misjonarze przybyli do Buenos Aires, przez osiem dni witano ich fiestą, opatrzoną muzyką kameralną instrumentalistów miejscowej katedry. Na opisującym to
przyjęcie jezuicie wykonania wywołały bardzo pozytywne wrażenie924. Po uzupełnieniu studiów teologicznych w Córdobie Paucke został powołany na stanowisko dyrektora muzyki tamtejszego kolegium. Zastał w nim kilkudziesięcioosobowy zespół
Murzynów, kierowanych ćwierć wieku wcześniej przez Domenica Zipoliego; jednak
ARSI Epp. NN. 9, p. 169–170.
PauckeH; PauckeI; HoffmannFP; MüllerL, s. 171–182; KitzmantelJ.
922
Nysa [1736]: BMZA II:76/169: musicam in fidibus et cantu.
923
[22 listopada 1748]: PauckeH, T. I, s. 156.
924
Buenos Aires [1 stycznia 1749]: PauckeH, T. I, s. 182–183.
920
921
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po zapoznaniu się z ich kwalifikacjami muzycznymi stwierdził, że pomimo zadowalających umiejętności wykonawczych, niemal żaden z nich nie umie czytać nut i posługują się nimi tylko pro forma, grając wszystko z pamięci925. Pierwszym celem śląskiego
misjonarza stała się więc zmiana tej sytuacji i przeprowadzenie wśród muzyków kursu
solfeżu i czytania nut. Na wypadającą cztery miesiące później uroczystość św. Ignacego Loyoli zaplanował ze swoim zespołem oprawę muzyczną liturgii tego święta. Przyswojenie skomponowanych przezeń ad hoc mszy i nieszporów de Sancto nie zajęło muzykom wiele czasu, a samo wykonanie wzbudziło zachwyt obecnych na liturgii, którzy
bardzo byli radzi, że „mogli usłyszeć nową muzykę z Europy”926.
Rok później Paucke otrzymał zgodę na wyjazd do redukcji San Javier, gdzie dotarł
9 czerwca 1750 roku. Podobnie jak jego poprzednicy, używał instrumentów muzycznych jako wabika dla Indian Mocobi: demonstrowana przezeń gra na skrzypcach,
flecie, waltorni i szpinecie wzbudzała ich zainteresowanie i inicjowała dalsze formy
kontaktu927. Co nie mniej istotne, pozwalała ona na przełamanie stereotypowych
wyobrażeń, które dotąd uniemożliwiały pokojową wymianę dóbr cywilizacyjnych.
Przyjazne, spokojne i pełne wyważonego humoru podejście jezuickiego misjonarza
łagodziło dotychczasową opinię Indian na temat Europejczyków, zdobywających na
drodze krwawych pacyfikacji tereny pod własne uprawy. Z drugiej strony, widok
tubylców, którzy kojarzyli się kolonizatorom głównie z barbarzyńskimi napadami
na ich miasta, a teraz z zapałem zajmowali się muzyką i wykonywali znany im stylistycznie repertuar religijny, także i w nich powodował korzystne zmiany mentalne.
Dzięki kontaktom z doświadczonymi już muzycznie szczepami Indian Guaraní,
Paucke zdobył od nich 20 instrumentów, które przydały mu się do stworzenia wśród
mieszkańców redukcji San Javier własnej orkiestry muzycznej. W ich liczbie znalazło się
sześcioro skrzypiec, wiola, dwie harfy i pięć chirimias, które wie Oboën geblasen werden und
die Stimme haben gleich denen, deren sich die Polacken [sic!] zum Bärntanzen gebrauchen928.
Zainteresowanie tymi instrumentami wśród mieszkańców redukcji San Javier było bardzo duże, podobne do tego, jakie wcześniej wykazywali Indianie Guaraní. Dla śląskiego
misjonarza muzyka była przede wszystkim środkiem służącym ich katechizacji. Osobiście szkoląc zdolnych muzycznie chłopców redukcji, szybko osiągnął zadowalające rezultaty nauczania; po paru miesiącach jego zespół był w stanie wykonać prostą wokalno-instrumentalną litanię, która działała na uczestników liturgii z przemożną atraktywną siłą:
Die Indianer, besonders die Eltern meiner Musicanten waren voller Vergnügen. Die
Beywohner zur heil. Messe waren häuffiger, und die noch Ungetaufte stelleten sich
täglich ein, um die Music zu hören. Mit einem Wort, meine Musicanten waren die Lok-Vögel, auf deren Stimme die Indianer häuffig der Kirche zu lieffen.929
Córdoba [1749]: PauckeH, T. I, s. 219.
Córdoba [31 lipca 1749]: PauckeH, T. I, s. 229.
927
San Javier [11 czerwca 1750]: PauckeH, T. I, s. 232; HerczogO, s. 113.
928
PauckeH, T. I, s. 304.
929
PauckeH, T. I, s. 304.
925
926
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Pozyskując przez muzykę najzdolniejszą muzycznie młodzież redukcji, Paucke
stosował strategię duszpasterską analogiczną do tej, która od dawna przynosiła
obfite owoce w krajach Starego Świata. Wykształceni przez niego muzycy stawali
się nową elitą swojego środowiska; za jej pośrednictwem miał on dostęp do innych
członków tej społeczności, przede wszystkim w pokoleniu ich rodziców. Dlatego
tak istotne było pozyskanie do tej orkiestry synów miejscowego kacyka Cithaalina – wszyscy trzej zaangażowali się w naukę i w krótkim czasie osiągnęli wirtuozowski poziom praktyki muzycznej930. Ich pierwsze wykonania wywoływały
wśród słuchaczy spore wrażenie i – co równie istotne – zaakcentowały pierwotną
hierarchię tej społeczności, potwierdzoną w ten sposób wobec niej przez przybysza „z innego świata”. Takie podejście do zastanej rzeczywistości przygotowywało
grunt pod chrzest ich ojca i innych kacyków plemiennych931. Z kolei przeniesiona
z europejskich doświadczeń formuła edukacyjna jezuickiego konwiktu muzycznego (w którym starsi uczniowie bezpośrednio kształcili młodszych), zapewniła
trwałość funkcjonowania całej instytucji, co potwierdzają zachowane z późniejszych czasów źródła932.
Petryfikacji wywołanych przez muzykę przemian społecznych redukcji posłużyło uznanie, które zapewniła jej orkiestra, zaproszona do występowania w kościołach Santa Fé i Buenos Aires. W pierwszym z tych miast zespół redukcji San Javier
wykonał muzykę podczas święta Ignacego Loyoli: wśród 20 chłopców było ośmiu
skrzypków, dwóch wiolistów, wiolonczelista, dwóch harfistów i wokaliści933. Następnego roku orkiestra występowała w Buenos Aires, wzbudzając zainteresowanie
tłumnie zgromadzonych słuchaczy, znacznie zresztą liczniejszych od zwyczajowo
gromadzącej się w tym kościele wspólnoty934. Muzycy z San Javier zostali również
zaproszeni przez miejscowego biskupa do muzykowania podczas wyprawionej
przez hierarchę uczty. Wyjątkowe uznanie zdobyli tam sobie wykształceni przez
Pauckego soliści, m.in. najlepszy skrzypek zespołu, Joachim Goichimbogui935. Był
on zresztą także utalentowanym dydaktykiem, udzielającym lekcji muzyki swoim
współplemieńcom936. Po postawieniu w kościele San Javier 5-registrowych organów937 Florian Paucke pozostawił tę redukcję pod kierownictwem innego jezuity
i w roku 1763 utworzył o 200 kilometrów dalej kolejną redukcję, San Pedro938. Już
po czterech latach musiał ją jednak zostawić z powodu zawieszenia jezuickich misji
na tym terenie i wrócić bitter und betrübt do Europy.
PauckeH, T. I, s. 303.
PauckeH, T. I, s. 296; 339–340.
932
Przybyły do redukcji San Javier wiele lat później jezuita Antonio Miranda odnotował w niej
stale żywe elementy kultury muzycznej.
933
Santa Fé [31 lipca 1754]: PauckeH, T. I, s. 555.
934
Buenos Aires [31 lipca 1755]: PauckeH, T. II, s. 555–557, 559.
935
Nazwiska innych muzyków tego zespołu podaje PauckeH, T. II, s. 746–747.
936
PauckeH, T. II, s. 637.
937
PauckeH, T. II, s. 571.
938
MüllerL, s. 178.
930
931
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Nie zachowały się żadne kompozycje Pauckego, wiadomo jednak, że był on autorem opracowań muzyki liturgicznej i pieśni wernakularnych, pisanych w języku mocobi. W inwentarzu konfiskowanych dóbr redukcji odnotowano przede wszystkim
imponującą liczbę hodowanych tam zwierząt; pozostawione przez misjonarza narzędzia, instrumenty i książki (najpewniej także nuty) zostały przejęte przez nowych
administratorów tego terenu. Spuścizna artystyczna Pauckego zasługuje na wysoką
ocenę i rangę „drugiego po Zipolim” twórcy obszarów redukcji939. Dzięki zachowanym pamiętnikom misjonarza, mamy dziś wgląd w dość nowoczesny warsztat jego
pracy, bliski ideałom etnograficznej „obserwacji uczestniczącej”940. Prowadzony
przez jezuitów „święty eksperyment” skończył się jednak w 1767 roku i Paucke ze
swoimi współbraćmi popłynął do Kadyksu. Tam wraz z 30 innymi uzdolnionymi
muzycznie zakonnikami grał przez jakiś czas w spontanicznie zorganizowanej orkiestrze, która z powodzeniem koncertowała w kościołach tego miasta941. Wiosną 1769
roku popłynął do Niderlandów (częstując protestanckiego kapitana statku przywiezioną z Ameryki tabaką i czekoladą)942, skąd wrócił do Znojma, gdzie przez rok był
prefektem muzyki. W murach tamtejszego kościoła mogły rozbrzmiewać amerykańskie kompozycje śląskiego misjonarza.

HerczogO, s. 119.
KitzmantelJ, s. 244.
941
PauckeH, T. I, s. 432.
942
PauckeH, T. I, s. 440.
939
940
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Muzyka w jezuickich instytucjach dydaktycznych

Zaangażowanie jezuitów w pracę duszpasterską obejmowało m.in. najrozmaitsze
formy aktywności na rzecz dzieci i młodzieży. Środowiska młodych odbiorców ich
katechizacji chętnie chłonęły serwowane im w atrakcyjny sposób treści. Motywacją
do obecności na prowadzonych przez jezuitów naukach katechizmowych bywały
oferowane przez nich nagrody, proponowane uczestnikom procesji i przedstawień
role dawały im zaś okazję społecznej nobilitacji, poczucie współtworzenia kultury
religijnej swojego miasta. Wyzwania, stawiane zakonowi przez środowiska młodzieży, były jednak daleko bardziej rozległe, a pojawiające się w tym kontekście potrzeby
domagały się systemowych rozwiązań. Kryzys katolickich elit epoki wczesnonowożytnej ujawnił konieczność przeprowadzenia całościowych przemian szkolnictwa.
Wymagał on nie tylko proponowanej przez sobór trydencki sanacji istniejącego
stanu rzeczy, ale właśnie głębokich przekształceń struktur samego systemu nauczania. Jedna z donioślejszych propozycji reform wyszła zaś ze strony jezuitów – zakonu, którego Konstytucje paradoksalnie nie przewidywały wcale zaangażowania jego
członków w dydaktykę.
To jednak właśnie w tym środowisku powstała historyczna synteza programu
nauczania, utrwalona w słynnej Ratio studiorum1. Na podstawie tego dokumentu
stworzono wiele instytucji dydaktycznych, replikowanych następnie na terenach
objętych misją zakonu. Rdzeniem ich programu były studia humanitatis, podporządkowane integralnej formacji religijno-społecznej, która miała kształtować charakter
jednostek, podejmujących różne funkcje publiczne2. Cyceroniańskiemu ideałowi
odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym służył przejęty przez jezuitów
modus Parisiensis, którego skuteczności doświadczyli pierwsi zakonnicy, pobierający swe nauki w kolegiach Sorbony. Wymagał on czynnego uczestnictwa w procesie
dydaktycznym, realizowanym nie tylko przy pomocy ćwiczeń w grupach, repetycji,
1
2

PachtlerR; InglotZ; RatioU.
O’MalleyI, s. 22.
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publicznych deklamacji i popisów erystycznych. Szczególnego znaczenia nabrały tutaj naturalne wzory kultury: teatr, taniec i muzyka. Dyscypliny artystyczne włączone zostały do programu nauczania, służyły bowiem przyświecającym mu ideałom
holistycznej formacji jednostek; jednocześnie kształciły je w perswazyjnych formach społecznego współdziałania. Pełniły one dla jezuickich kolegiów także istotną
funkcję medialną, określającą ich rolę środowiskową i stymulującą konieczne dla ich
działania formy mecenatu.
Wykształcony przez pierwsze półwiecze jezuickiego szkolnictwa model wychowania bazował na doświadczeniach praktycznych, systematycznie zbieranych
od nauczycieli kolegiów Coimbry, Gandii, Mesyny i Rzymu. To na podstawie ich
sugestii opracowywano kolejne redakcje Ratio studiorum, ustawy wyznaczającej
przez następne dwa stulecia standardy europejskiej edukacji. O długotrwałym
powodzeniu tego systemu zadecydowały m.in.: nowoczesny i zintegrowany program
dydaktyczny, uniwersalny model jego organizacji, bezpłatny charakter nauki oparty
na systemie wieczystych fundacji, systematyczne dokształcanie kadry dydaktycznej
i ograniczenie kar cielesnych3. Nie bez znaczenia była także zróżnicowana oferta kształcenia, otwarta na wszystkie grupy i stany współczesnego społeczeństwa (świeckich, kler, nauczycieli, muzyków, zakonników, arystokrację, szlachtę, mieszczan
i chłopów), i to na praktycznie wszystkich poziomach edukacji: od podstawowego
po uczelnie wyższe. Ten bezprecedensowy historycznie model okazał się w praktyce
odporny na potencjalną konkurencję, co z jednej strony utrwaliło jego niemal monopolowy charakter, z drugiej zaś – doprowadziło w połowie XVIII wieku do skostnienia jego struktur i kryzysu, którego samym jezuitom nie było już dane przezwyciężyć własnymi siłami.
Proponowana przez Ratio studiorum synteza opierała system edukacji na fundamencie sześcioklasowego gimnazjum. Przyjęty w nim program nauczania zapewniał
jej adeptom elementarne wykształcenie humanistyczne, obejmujące w pierwszych
trzech klasach podstawy gramatyki łacińskiej (klasy: 1. rudimentistae, 2. principistae,
3. grammatistae), zaś w trzech następnych (4. syntaxeos, 5. poetica, 6. rhetorica) –
ćwiczące ich w sztuce posługiwania się łaciną na kolejnych poziomach umiejętności
językowych. Uniwersalny program jezuickich gimnazjów opierał się na Gramatyce
Álvareza4, której przyswojenie umożliwiało w trzeciej klasie lekturę wybranych fragmentów dzieł Owidiusza i Cycerona. Na podstawie tych samych autorów uczniowie
klasy syntaksy studiowali łacińską metrykę, tropy i figury literackie; w klasie poetyki zgłębiali teksty Seneki, Horacego, Wergiliusza i „oczyszczonego” Terencjusza,
zdobywając szlify humanistycznej elokwencji. Ukoronowaniem podstawowego
etapu kształcenia była klasa retoryki, w której uczniowie uzyskiwali wykształcenie
oratorskie, utrwalane za pomocą praktycznych ćwiczeń interakcyjnych jako kwalifikacja czynna – niezwykle przydatna w życiu publicznym umiejętność5.
ObirekJ, s. 76–78.
ÁlvarezG.
5
Bobková-ValentováK, s. 55.
3
4
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Zanim jezuici założyli pierwsze swoje gimnazja na terenie Śląska6, pochodząca
stamtąd katolicka młodzież trafiała do szkół działających na terenie sąsiadujących
Czech, Moraw i Rzeczpospolitej7. Nazwiska Ślązaków odnotowują m.in. rejestry
uczniów jezuickiego gimnazjum w Braniewie, które od początku swojego funkcjonowania adresowało ofertę dydaktyczną głównie do młodzieży ze środowisk innowierczych8. Najwcześniej na interesującym nas obszarze powstało jezuickie gimnazjum w Kłodzku, uruchomione jesienią 1597 roku w miejsce likwidowanej szkoły
kanoników regularnych9. W roku 1613 szkoła ta osiągnęła pełny, sześcioklasowy
profil i liczyła przeszło 100 uczniów; 20 lat później było ich już blisko trzy razy więcej. Dynamiczny rozwój kłodzkiego gimnazjum spowodował konieczność budowy
nowego gmachu kolegium; liczba jego uczniów utrzymywała się jednak na stałym
poziomie10. Znacznie więcej uczniów uczęszczało do założonego w 1624 roku gimnazjum w Nysie11; już dwa lata po otwarciu szkoliło ich ono ponad 500. Liczbę tę
przekroczono u progu XVIII wieku; w zbudowanym w roku 1722 nowym gmachu
Carolinum kształciło się aż 740 gimnazjalistów. Liczącym się centrum jezuickiej
edukacji było także działające od 1625 roku gimnazjum w Opawie, szkolące również
około 500 uczniów rocznie.
Mniej więcej dwukrotnie mniejszą placówką okazało się założone w 1626 roku
gimnazjum w Głogowie12; jeszcze mniej uczniów uczęszczało do założonych trzy
lata później jezuickich szkół w Żaganiu i Świdnicy13, które na dobrą sprawę zaczęły
funkcjonować regularnie i w sześcioklasowej formule dopiero po zakończeniu wojny
trzydziestoletniej. Największą placówką dydaktyczną na Śląsku było uruchomione
w 1638 roku jezuickie gimnazjum we Wrocławiu, zatrudniające na stałe sześciu pełnoetatowych nauczycieli (zamiast, jak gdzie indziej, trzech)14. Stołeczna ranga nadodrzańskiej metropolii przyciągała największą liczbę uczniów, pochodzących tylko
w jednej trzeciej z samego Wrocławia; pozostali przybywali z różnych miejscowości Śląska, a także z pobliskich Moraw i Rzeczpospolitej15. W latach 60. XVII wieku
wrocławskie gimnazjum szkoliło przeszło 300 uczniów; pół wieku później liczba ta
uległa potrojeniu. Aby umożliwić im kontynuowanie nauki na wyższych poziomach
edukacji, zorganizowano tam ponadto kurs akademicki, kształcący adeptów teologii
i filozofii na utworzonych specjalnie w tym celu wydziałach; w roku 1702 usankcjonowano formalnie status uniwersytetu, ufundowanego oficjalnie przez Leopolda I.
BudzyńskiT; HarcS; KoukalJ; LecSG.
BednarskiU; NatońskiH; PaszendaD.
8
Np. ARSI Opp. NN. 326, fol. 89v–90v, 162r–v podaje nazwiska kilku uczniów braniewskiego
gimnazjum, pochodzących z różnych miast Śląska. Por. WoźniakG.
9
SchulteB; ProhaselS; KruttgeB; LinckeG; LinckeJ; LinckeK; TarlinskiG; HarcS, s. 299.
10
Zob. tabela 3 na s. 296.
11
KroessG, T. III, s. 159–160; HarendzaN; LecJN.
12
MillerG; HoffmannG, s. 65.
13
KroessG, T. III, s. 144; HoffmannSJ; HoffmannS, s. 94–96; LecHŚ.
14
HoffmannMG; LecJW; RabeA.
15
SchmidlH, T. IV/2, s. 754; CzaplińskiP.
6
7
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W 1668 roku jezuici otworzyli gimnazjum w Opolu, korzystając ze wsparcia starosty Georga von Oppersdorff16. Liczba uczniów tej placówki wahała się pomiędzy
110 a 230, włączając w to także młodzież przymusowo rekatolizowanych szkół pro
testanckich, działających dotąd np. w Cieszynie. Mniej liczni byli gimnazjaliści jezuic
kiej szkoły w Legnicy17, a to ze względu na prosperującą w tym mieście Akademię
Rycerską. Marginalne znaczenie miały też założone jeszcze pod koniec XVII wieku
jezuickie gimnazja w Brzegu i Jeleniej Górze18. Dynamikę rozwoju poszczególnych
gimnazjów, podającą liczbę ich uczniów w wybranych latach, ilustruje poniższa tabela.

Legnica

87

113

1723

213

24

120

1731

164

624

504

231

32

110

1097

138

10

108

1735

223

536

210

80

107

1120

147

93

1737

201

495

183

87

107

1299

142

99

72

62

965

186

Opole

223

Wrocław

146

665

Świdnica

877

740
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Żagań

244

309

1687

Głogów

430

1723

300

Opawa

244

1631

Nysa

1703

Kłodzko

Jelenia Góra

Tab. 3. Liczba uczniów jezuickich gimnazjów w miastach hrabstwa kłodzkiego i Śląska
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4.1. Muzyka w jezuickich gimnazjach i uniwersytetach
4.1.1. Muzyka w programie jezuickiego nauczania gimnazjalnego

Ustalenie, jaką rolę odgrywała muzyka w programie nauczania szkól jezuickich,
jest rzeczą dość trudną19. Pojawiające się w instrukcjach zakonnych wzmianki na
temat muzyki dają dość nikłe pojęcie o jej kontekście, funkcji i sposobie wykonyARSI Boh. 99, k. 393; KroessG, T. III, s. 145; HoffmannO, s. 141; Mykita-GlenskD, s. 310.
LecDL; LecL.
18
HoffmannB, s. 87–89; HoffmannH, s. 122; LecDB; LecDJ, s. 79.
19
Świadectwem tego jest niemal zupełny brak muzykologicznych publikacji na ten temat, co stanowi rażący kontrast z niepoliczalną już dziś literaturą poświęconą szkolnictwu jezuickiemu.
16
17
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wania. Z drugiej strony, pochodzące ze środowisk gimnazjalnych teatralia dokumentują niezwykle bogatą tradycję muzyczną, zachowaną z kolei niemal wyłącznie
w postaci źródeł wtórnych. Nieliczne zapisy nutowe, które miały okazję dotrwać do
naszych czasów, dają pewne wyobrażenie o profilu uprawianej w jezuickich gimnazjach muzyki. Na pewien wgląd w jej ideowe założenia pozwala lektura pism administracyjnych, regulujących sposób funkcjonowania poszczególnych instytucji
dydaktycznych. Pomimo tego że opisują one kultywowaną w jezuickich gimnazjach
tradycję muzyczną w typowy dla siebie, dość pobieżny sposób, pozwalają jednak
– dzięki znajomości innych źródeł – na podjęcie jej rekonstrukcji. Z zachowanych
dokumentów wynika, że muzyka była stałym elementem pielęgnowanej w nich kultury i – choć nie miała pierwszoplanowego znaczenia w ich programie edukacyjnym
– odgrywała tam istotną rolę.
Jedna z najwcześniejszych redakcji Ratio studiorum, sporządzona w 1560 roku
przez Paula Hoffaeusa dla jezuickiego kolegium w Pradze20, podaje w rozdziale dotyczącym obowiązków prefekta tej szkoły: cantus et chori generalem curam habebit21.
Piastujący to stanowisko jezuita był więc odpowiedzialny za naukę śpiewu i całokształt wykonań muzycznych, odbywających się w podległej mu instytucji. Oczywiście, nie mogło tu chodzić o praktyczne prowadzenie nauki śpiewu, ale jedynie
o jej doglądanie i wizytowanie prowadzonych w gimnazjum lekcji22. Precyzyjniej
wskazuje na to kolejne zdanie tej samej instrukcji: [praefectus scholae] dabit operam,
ut cantus scholae quotidianus sit honestus ac devotus, atque eum omnes tam magni quam
parvuli probe noverint23, określające jakości kształcenia, w których osiągnięciu istotną rolę odgrywał nauczany codziennie w gimnazjach śpiew. Samą naukę muzyki
prowadzić miał kwalifikowany do tego nauczyciel, który – jak wiemy z omawianych
wcześniej instrukcji24 – nie mógł wywodzić się spośród profesów zakonnych. Przypomnijmy, że zakaz czynnego zajmowania się przez nich muzyką i jej nauczaniem
podyktowany był koniecznością pielęgnowania przez nich podstawowego charyzmatu zakonnego powołania.
Problem ten rozwiązywano w różnoraki sposób. W gimnazjach, których status
finansowy na to pozwalał, zatrudniano do nauczania muzyki profesjonalistów z pobliskich instytucji. Tak było np. w Monachium, gdzie naukę muzyki w gimnazjum
powierzano muzykom książęcej kapeli; w innych ośrodkach niemieckich (Moguncja, Hildesheim, Emmerich) korzystano z pomocy muzyków kolegiackich; nigdzie
jednak patres nie angażowali się osobiście w nauczanie muzyki25. Praktykę taką potwierdza sporządzona w 1570 roku przez Lorenza Maggia instrukcja dla kolegium
Ratio studiorum Collegii Pragensis (D-MAPGS, Ms. II 38); PachtlerR, T. I, s. 154–172; KroessG,
T. I, s. 90–91; MonumentaPS, T. II, s. 57–79.
21
D-MAPGS, Ms. II 38, fol. 80r; MonumentaPS, T. II, s. 62.
22
Tak sugeruje PachtlerR, T. I, s. 156.
23
MonumentaPS, T. II, s. 62.
24
MonumentaEN, T. IV, s. 255; MonumentaPS, T. III, s. 87.
25
DuhrG, T. II/1, s. 506–507.
20
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w Pułtusku, która kompetencje nauczania muzyki powierzała kantorowi miejscowej
kolegiaty:
Cantum nostri non doceant studiosos; verum aliquis ex magistris successive intersit
illa media hora, dum a cantore templi exercentur, ut in officio illos contineat. Ad hoc
vero cantus exercitium solae tres classes grammatices vel omnes simul vel alternatim
pro commoditate loci mittantur; neque enim videntur rhetores et humanistae in hac
re occupandi.26

Inne rozwiązanie tej kwestii przyniósł rozwój burs i konwiktów muzycznych,
powstających równolegle do zakładanych przez jezuitów kolegiów27. Wszędzie
tam, gdzie możliwa była fundacja i utrzymanie tych instytucji, praktyka muzyczna
leżała w kompetencji ich wychowanków28. Wykonywali oni zazwyczaj wokalno-instrumentalny repertuar liturgiczny, współpracując w tym zakresie z istniejącą
przy kościele kapelą. Praktyka ta nie zwalniała jednak „zwykłych” gimnazjalistów
od śpiewu podczas liturgii mszy świętej, nieszporów czy wielkopostnego psalmu
Miserere29. Aby ów repertuar poprawnie wykonywać, uczniowie jezuickich gimnazjów musieli poświęcić na jego przyswojenie jakiś czas w trakcie swych codziennych zajęć. Odbywało się to zazwyczaj pod koniec przedpołudniowego i popołudniowego bloku lekcji; podczas 15 (ewentualnie 30) minut wdrażano przydatny
później w czasie liturgii repertuar30. Obejmował on jednak wyłącznie chorałowe
elementy oficjum (np. antyfony maryjne), hymny, litanie i okolicznościowe pieśni wernakularne, których nauczenie nie przekraczało zwyczajowych kompetencji
prowadzącego naukę jezuity.
Praktyka taka nie naruszała jednak przytoczonego powyżej zakazu zajmowania się
nauczaniem muzyki przez jezuitów. Zajęcia szkolne prowadzili bowiem zwykle młodzi
zakonnicy, którzy nie złożyli jeszcze ostatnich ślubów. Zakaz dotyczył wyłącznie profesów zakonnych, nie zaś nauczycieli-stażystów. Rozwiązanie takie pozwalało włączyć
elementarne kształcenie muzyczne w proces nauczania, co z perspektywy nadrzędnego celu istnienia gimnazjum było sprawą dość istotną. Zakres samego kształcenia
i przekazywanego w jego ramach repertuaru był, co prawda, ograniczony do koniecznego minimum; sam zakon zachował jednak w ten sposób pełną kontrolę nad całością
procesu dydaktycznego, co w przypadkach konwiktów generowało czasem trudne do
rozstrzygnięcia problemy administracyjne i kompetencyjne. Samo nauczanie muzyki
służyło w pewien sposób dyscyplinowaniu szkolonej grupy młodzieży31, tę samą funkMonumentaPS, T. III, s. 204.
Omówieniem ich zajmiemy się w podrozdziale 4.3.
28
SzweykowskaW, s. 300.
29
Bobková-ValentováK, s. 231–232.
30
KroessG, T. I, s. 92.
31
D-MAPGS, Ms. II 38, fol. 81v; MonumentaPS, T. II, s. 66: Qui praeest cantui, non prius incipiet
canere, quam omnes classes convenerint.
26
27
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cję pełnił poprzedzający bloki zajęć lekcyjnych śpiew pieśni, akcentujący oczywiście
religijny cel i profil całego nauczania32.
W rozkładzie lekcji ucznia jezuickiego gimnazjum muzyka pełniła nadto funkcję
regeneracyjną; świadectwem tego jest np. Ordo diurnus Collegii Viennae (1563), który po obydwu blokach zajęć przewidywał kwadrans rekreacji z muzyką, wykonywaną zarówno wokalnie, jak i na dostępnych instrumentach muzycznych33. W instrukcji opracowanej w 1568 roku dla jezuickiego kolegium w Braniewie34 prowincjał
austriacki Lorenzo Maggio podkreślał przydatność muzyki w przewidzianym przez
program dydaktyczny czasie rekreacji; zalecał jednak, aby towarzyszący uczniom
podczas niej nauczyciele dbali o to, by wykonywany wtedy repertuar był nienaganny pod względem moralnym. Muzyka stanowiła także stały element rekreacji w dni
wolne od zajęć szkolnych: w księdze zwyczajów regulującej praktykę gimnazjów
prowincji czeskiej Towarzystwa Jezusowego znajduje się wskazanie, aby nie pozostawiać w tym czasie uczniów bez jakiejkolwiek aktywności. Sugerowano tam też,
by podtrzymać ich dyscyplinę za pomocą śpiewu podczas liturgii większych uroczystości35, zaś popołudniową rekreację in horto suburbano kończyć wspólnym śpiewem
litanii, wykonywanej przy okazji wieczornych nieszporów36.
4.1.2. Udział gimnazjalistów w muzycznej oprawie uroczystości kościelnych

Dopóki nie wynaleziono instytucji konwiktu, troskę o całokształt oprawy muzycznej odbywanych w kościołach uroczystości usiłowano powierzyć uczniom jezuickich gimnazjów. Informuje o tym pochodzący z roku 1548 statut gimnazjum
w Coimbrze, zalecający adeptom tej placówki dwie godziny codziennych ćwiczeń
muzycznych37. Szybko jednak się okazało, że wymaganie to jest niemożliwe do realizacji, niepotrzebnie obciąża uczniów i personel gimnazjum, zacierając specyfikę
jego misji. Z rzymskiego sekretariatu generała zakonu wysyłano do prowincji instrukcje, wykorzeniające ten zwyczaj jako obcy i zbędny38. Kultywowaniem tradycji
D-MAPGS, Ms. II 38, fol. 84v; MonumentaPS, T. II, s. 79: Quando convenient ad cantum, qui
lectiones tam pomeridianas quam matutinas praecedit, quaelibet classis locum sibi designatum ingredietur,
et omnes genibus in pavimento flexis devoto cantu Spiritus Sancti gratiam petent.
33
MonumentaPS, T. II, s. 316: alii se recreant et canunt quartam partem horae usque ad 12. Podobna
sugestia dotyczy popołudniowego bloku zajęć: Finita repetitione, illud temporis quod est unum quartale
ante coenam, in cantu se, uti etiam pransi faciunt, exercent. […] Coenati, quemadmodum et pransi, alii in
officio continentur, alii recreantur usque ad pulsum tonorum, in quo statim per quartam partem horae orant
modo matutino, praeter hoc quod vesperi laetanias, quando non habentur in templo, addunt.
34
MonumentaPS, T. III, s. 176.
35
Consuetudines Scholarum (ARSI Germ. 128, fol. 46v): Die Recreationis licet musice cantare sicut
et festo die hora solum Recreationis a prandio, aut caena, excepta Dominica passionis usque ad Pascham.
36
ARSI Germ. 128, fol. 65r.
37
MonumentaPS, T. I, s. 640: Statuta novi Regii Gymnasii Conimbricensis.
38
P. Hieronymus Nadal Commissarius, Instructiones Ingolstadii datae (1563; MonumentaPS, T. III, s. 87);
P. Laurentius Maggio Praep. Prov. Austriae Instructiones Pultoviae datae (1568, MonumentaPS, T. III, s. 165).
32
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cantus figuratus obarczono natomiast adeptów zakładanych nieco później konwiktów, gimnazjalistom pozostawiając śpiew dołączanych do nieszporów antyfony Ave
Maria i Litanii Loretańskiej, wykonywanego w Wielkim Poście psalmu Miserere,
hymnów, antyfon i sekwencji Triduum Paschalnego: Pange lingua, Tantum ergo, Vexilla regis, Te Deum laudamus, Regina coeli, Victimae paschali laudes39. Analogicznie
mógł wyglądać udział gimnazjalistów prowincji austriackiej w oprawie muzycznej
liturgii ich kościoła, choć odnoszące się do tego obszaru libri consuetudinum omawiają go nader pobieżnie40.
O wiele więcej szczegółów na temat praktyki muzycznej ujawniają consuetudines scholasticae sporządzone w 1605 roku dla prowincji polskiej41. Instrukcja ta potwierdza obecność gimnazjalistów podczas odbywanej z muzyką liturgii mszalnej i nieszpornej w niedziele i święta. Podaje ona również wykaz pieśni, śpiewanych przez uczniów gimnazjum
w poszczególne dni tygodnia w kolejne okresy roku liturgicznego42. Nieco mniej szczegółowy wykaz repertuaru sporządzono dla prowincji litewskiej43; trzeba jednak założyć,
że praktyka muzyczna wyglądała tam podobnie. Tę samą hipotezę można odnieść także
do obszaru prowincji czeskiej, co potwierdzają tamtejsze Litterae annuae, dokumentujące m.in. muzyczne formy pielęgnowania kultu maryjnego. I tak, gimnazjaliści z Głogowa
brali czynny udział w cosobotnim śpiewie antyfony Regina coelorum salve przed ołtarzem
NMP w miejscowym kościele44. Śpiew Salve Regina praktykowano we Wrocławiu, przed
tamtejszym obrazem NMP Wspomożycielki45. Bogatą oprawę kultu maryjnego przygotowywali gimnazjaliści opawscy, którzy z okazji Wniebowzięcia NMP uczestniczyli
w corocznej procesji ze śpiewem pieśni maryjnych do statui maryjnej na Dolnym Rynku
miasta46, śpiewając po drodze Litanię Loretańską cum aliis hymnis47. Przy tej samej okazji
wykonywali flexis omnes genibus et voce urbem pene totam antyfonę Sub tuum praesidium,
hymny O gloriosa Virginum i Omni die dic Marie48. Ślady podobnej praktyki odnajdujemy
w kronikach z Legnicy49 i Kłodzka, gdzie gimnazjaliści devote ad communem approbationem voce cantant ‘Sub tuum praesidium’50.
Jezuiccy kronikarze mieli obowiązek odnotowywania w swoich raportach
także rozwijającego się kultu świętych. W promowaniu tego kultu brali oczywiARSI Germ. 129, fol. 200v; Bobková-ValentováK, s. 174–178.
ARSI Germ. 129, fol. 51v–52r.
41
ARSI Pol. 3, fol. 261r–312r.
42
ARSI Pol. 3, fol. 304r–v.
43
ARSI Germ. 128, fol. 233r–234r: Cantus in scholis et in templo.
44
Głogów [1714]: ARSI Boh. 127, k. 79.
45
Wrocław [1725]: ARSI Boh. 140, k. 285.
46
Opawa [1712]: ARSI Boh. 125, k. 130.
47
Opawa [1719]: ARSI Boh. 133, k. 159.
48
Opawa [1728]: ARSI Boh. 144, k. 180; [1729]: ARSI Boh. 145, k. 233; [1730]: ARSI Boh.
147, k. 204.
49
Legnica [1758]: ARSI Boh. 203, fol. 85r: Adscribimus hoc protectioni Matris Nostrae Admirabilis,
in cuius venerationem Litanias Lauretanas et ‘Sub tuum praesidium’ in dies devote cum cantu recitari fecimus.
50
Kłodzko [1729]: ARSI Boh. 145, k. 127.
39
40
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ście czynny udział uczniowie jezuickich gimnazjów, działających nierzadko pod
wezwaniem Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego i Alojzego Gonzagi. Przy
okazji jezuickiego jubileuszu w roku 1637 uczniowie klasy poetyki kłodzkiego
gimnazjum śpiewali okolicznościowy hymn dedykowany założycielowi zakonu
jezuitów51. Każda z klas gimnazjum w Świdnicy miała swojego własnego patrona,
w którego wspomnienie odbywała procesję do kościoła, połączoną ze śpiewem
pieśni52; w tym samym mieście gimnazjaliści świętowali dzień św. Jerzego, udając
się z muzyką do kościoła Franciszkanów53. Godnie obchodzono też święto patrona wrocławskiego uniwersytetu – świętego Leopolda – w którego wspomnienie
cała młodzież i personel dydaktyczny uczelni brał udział w uroczystej missa cantata, opatrzonej śpiewem panegiryków, dedykowanych pamięci fundatora uczelni,
cesarza Leopolda I54.
Muzyczną oprawę miały także wprowadzane przez jezuitów nabożeństwa ku czci
świętych Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego i Alojzego Gonzagi. Angażowały
one m.in. uczniów gimnazjum w Jeleniej Górze, którzy w ustalone dni śpiewali litanię dedykowaną założycielowi jezuitów55; tę samą litanię wykonywali oni przy okazji
zainicjowanych w tych latach piątków ksaweriańskich56. Praktyki takie kultywowali
również gimnazjaliści z Opawy57, współpracując z muzykami miejscowego konwiktu przy oprawie muzycznej tych nabożeństw58. W podobny sposób współdziałały
ze sobą analogiczne instytucje dydaktyczne Wrocławia, uświetniające piątki ksaweriańskie litanią wykonywaną przez gimnazjalistów i muzyków miejscowego konwiktu59. Była to praktyka dość powszechna, o czym zgodnie zaświadczają archiwalia
pochodzące z różnych ośrodków jezuickiego Śląska60. W miejscowościach, gdzie nie
funkcjonowały konwikty, np. w Jeleniej Górze, ksaweriańskim piątkom i alojzjańskim niedzielom towarzyszył innego rodzaju cantus duplex: przy okazji mszy – śpiew
litanii a studiosa juventute, a w czasie nieszporów – muzyka miejscowych organów
Caspariniego61.

Kłodzko [1637]: ARSI Boh. 95, k. 421.
WittwerM, s. 69.
53
HoffmannS, s. 174.
54
Wrocław [1724]: ARSI Boh. 139, k. 251.
55
Jelenia Góra [1711]: ARSI Boh. 124, k. 158.
56
Jelenia Góra [1712]: ARSI Boh. 125, k. 181; [1724]: ARSI Boh. 139, k. 228.
57
Opawa [1724]: ARSI Boh. 139, k. 159; [1725]: ARSI Boh. 140, k. 180.
58
Opawa [1727]: ARSI Boh. 143, k. 196; [1730]: ARSI Boh. 147, k. 204.
59
Wrocław [1727]: ARSI Boh. 143, k. 287: S. Indiarum Apostolum complures inter per anni decursum Xaveriophilos specialiter cum Musica per decem sextas ferias coluit Convictus Josephinus et Humaniorum literarum Classes singulae.
60
Legnica [1728]: ARSI Boh. 144, k. 133; [1730]: ARSI Boh. 147, k. 147; Żagań [1729]: ARSI
Boh. 145, k. 307; Świdnica [1729]: ARSI Boh. 145, k. 315; Nysa [1730]: ARSI Boh. 147, k. 172;
Głogów [1734]: ARSI Boh. 152, k. 104.
61
Jelenia Góra [1769]: ARSI Boh. 203, fol. 120r.
51
52
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4.1.3. Muzyka podczas uroczystości szkolnych
Uczniowie jezuickich gimnazjów współpracowali z muzykami konwiktów także przy okazji różnego rodzaju uroczystości szkolnych, które symbolicznie akcentowały kolejne etapy procesu dydaktycznego i podkreślały ogólne jego znaczenie.
Muzyka była nieodłącznym elementem retorycznego ornatus tych świąt; doskonale
odpowiadała jezuickiemu upodobaniu do celebrowania dydaktycznych osiągnięć
wychowanków szkół, a zarazem pedagogicznych sukcesów ich nauczycieli. Wspomagana środkami muzycznymi rytualizacja tych uroczystości nadawała im pewne
cechy obrzędu przejścia, wiążąc się z tradycjami inicjacji akademickiej, odnowionymi przez uniwersyteckie elity renesansowej Europy. Opierając swój system edukacji
na humanistycznym modelu dydaktyki, jezuici przyswoili również pewne elementy
tej obrzędowości, nadając jej poprzez sakralizację treści profil religijny. Obchodzone
inauguracje i zakończenia roku szkolnego (akademickiego) i towarzyszące im uroczystości wręczania nagród oraz promocji zachowały jednak pierwotne, wyraźnie
świeckie, treści.
Ujawniały się one praktycznie przy każdej z tych okazji, np. w dniu renovationis
studiorum, oficjalnie rozpoczynającym kolejny rok nauczania. W jezuickich gimnazjach i akademiach przypadał on zwykle w pierwszych dniach października lub
listopada i wiązał się z uroczystą deklamacją greckich i łacińskich ód metrycznych,
którą uświetniał chór uczniów, śpiewających w formie refrenów wybrane z ich tekstu dystychy62. Inauguracjom roku szkolnego w gimnazjach prowincji czeskiej towarzyszył śpiew adekwatnych pod względem treści hymnów, opracowanych zazwyczaj
w postaci prostego czterogłosu63. Relacje pochodzące z terenu Śląska podkreślały
religijną część tego święta, obchodzoną w kościele. Obejmowała ona śpiew litanii64,
poprzedzający uroczystą mszę świętą65, na którą zgromadzeni w Auli Leopoldyńskiej profesorowie udawali się inter tubarum et tympanorum strepitus plaudentibus
fidelibus ad Basilicam SS. Nominis66. Już w kościele jeden z profesorów wygłaszał
tradycyjny panegiryk ku czci świętego Leopolda, po czym celebrowano uroczystą
missam solemnem, zwieńczoną stosownym błogosławieństwem. Oficjalna, świecka
część uroczystości nie była komentowana w raportach Litterae annuae zapewne dlatego, że organizowano ją wedle powszechnie znanego schematu, uwzględniającego
przytoczone powyżej ustalenia i co roku wyglądała tak samo.
Muzyka towarzyszyła także uroczystemu rozdawaniu nagród, odbywającemu
się przy okazji zakończenia roku szkolnego w jezuickich gimnazjach. Obchody tego
święta fetowane były w sposób jeszcze bardziej uroczysty; muzyczna ich oprawa
Syrakuzy [1558]: MonumentaLQ, T. V, s. 887.
Praga [1559]: SchmidlH, T. I, s. 134–135: Illud in Scholis Pragensibus novum, & postea inutile
repertum, ut mane ante inchoatas lectiones, hymnus: ‘Iam lucis orto sidere’, quatuor vocum Symphonia
caneretur.
64
Wrocław [1648]: ARSI Boh. 96, k. 422–423.
65
Wrocław [1657]: CZ-Pn ORST C 105/2, fol. 247r.
66
Wrocław [15 listopada 1763]: ARSI Boh. 203, fol. 135v.
62
63
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była nawet przedmiotem kodyfikacji statutowej Ratio studiorum67. W sporządzonej
przez Hieronima Nadala instrukcji, przeznaczonej dla gimnazjów asystencji niemieckiej czytamy:
In solemni distributione praemiorum, constituet rector diem aliquem festum,
et ornari curabit atrium. Subiiciet deinde diserte nomen et cognomen victoris,
quo audito, musica instrumenta melodiam exhibebunt. Qui vero erit praemium
adeptus, confestim, audito suo nomine, in tabulatum ad iudices ascendet, et accipet
praemium a iudice externo primus, reliqui a reliquis suo ordine in orbem. Singulis
vero victoribus paratos duos versus in eorum laudem canet puer, ubi primum ad
praemia accipienda accesserint. Quibus acceptis, addet alios duos, quibus singuli
modestiae admonebuntur. Similiter ad singula praemia fiet. Instrumenta vero
musica non solum melodiam dabunt ad singula praemia, sed initio antequam veniat
in proscenium puer, et cum dixerit suum proemium antequam promulget iudicium,
tum ad finem. Quod si non erunt vel haberi non poterunt musica instrumenta,
cantores poterunt idem praestare.68

Muzyka towarzyszyła poszczególnym etapom uroczystości, artykułując kolejne
fazy inicjacji uczestników obrzędu. Nadzwyczajny jego charakter podkreślały instrumenty dęte blaszane i kotły69, zgodnie z tradycją odpowiadające reprezentacji
władzy świeckiej; jej odblask był udziałem honorowanych tego dnia uczniów. O ile
muzyka instrumentalna podkreślała uroczysty charakter obrzędu, o tyle wykonywane przez chór partie wokalne pełniły funkcję refrenów, które wzmacniały perswazyjnie treść powtarzanych dystychów i służyły interioryzacji przekazywanych
w nich treści ideowych wśród jej uczestników. Oprawę muzyczną tych uroczystości
zapewniali zazwyczaj muzycy miejscowego konwiktu (bądź angażowani ad hoc profesjonaliści), natomiast śpiew hymnów i ód mógł być bez trudu wykonywany przez
uczniów gimnazjum. Analogicznie musiały wyglądać obchody wręczania nagród na
terenie Śląska; zachowane kroniki pomijają jednak tę lokalną tradycję milczeniem,
z rzadka tylko zakłóconym odnośną wzmianką, dotyczącą zresztą wyłącznie kościelnej części uroczystości70.
Okazją szczególnej rangi, jeszcze bardziej zasługującą na bogatą oprawę muzyczną, były urządzane na jezuickich uniwersytetach promocje akademickie.
W modelowym dla jezuickich uczelni Collegium Romanum uroczystości te były
ukoronowaniem wieloletniego cyklu nauczania, toteż towarzyszyły im uroczyste fanfary instrumentów dętych, a także hymny, motety i madrygały religijne,
wykonywane przez muzyków Collegium Germanicum71. Odgrywały one rolę arWittwerM, s. 76.
Ordo studiorum Germanicus (1563): MonumentaPS, T. II, s. 105.
69
O’MalleyI, s. 26.
70
Legnica [1719]: ARSI Boh. 133, k. 179.
71
O’MalleyI, s. 26.
67
68
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tystycznego ornamentu publicznych obron doktorskich i następujących po nich
promocji. Praktyka ta zdawała się nieco wymykać spod kontroli, o czym świadczy
próba jej utemperowania przez generała Acquavivę w roku 158772. Powstałe później instrukcje funkcjonowania uniwersytetów jezuickich w sposób jednoznaczny
określały miejsce muzyki w promocjach akademickich zarówno doktorskich, jak
i magisterskich:
Quocies est Doctorum promotio, omnia quinque sceptra proferuntur, processusque
instituitur ab Aula Academica in qua facta est promotio ad Templum hoc
ordine: precedunt Tubicines cum classico toto itinere laete canentes. Hos e scholis
inferioribus Nobiliores Adolescentes eleganti ornatu sequentur, eos bedelli quinque
nigris togis induti, praeferentes sceptra facultatum et Rectoris. [...] Ubi consessum
parochus dat, eius loco alius linteatus et stula instructus, proeuntibus facigeris
hymnum ‘Te Deum laudamus’ intonat, quem organum et Musica alternans
versus cum Tubicinibus, et classico subsequitur. [...] Quando si solum Baccalaurei
cuiuscumque facultatis promoveantur, aut etiam disputationes habeantur, non
processitur in pubblicum. [...] In promotione Baccalaureorum tubicines cum
classico permittantur.73

O stosowaniu tej instrukcji świadczą archiwalia pochodzące z różnych ośrodków asystencji niemieckiej, m.in. Ołomuńca, Innsbrucka, Dylingi i Bambergu74:
promowani na tych uczelniach magistrzy witani byli uroczystą muzyką, wkraczali na podium przy dźwiękach trąb i kotłów, a po otrzymaniu dyplomów byli
honorowani okolicznościową sinfonią. Po uroczystościach w auli uniwersyteckiej uczestnicy obchodów udawali się procesyjnie do kościoła, gdzie z udziałem
pełnego składu wokalno-instrumentalnego (angażującego też muzyków miejskich lub książęcych) wykonywano uroczyste Te Deum. Nie inaczej wyglądały promocje akademickie w prowincji czeskiej75 i polskiej, której consuetudines
scholasticae wspominają o muzyce trąb i kotłów, towarzyszących samemu aktowi promocji, a także pełnoobsadowemu wykonaniu Hymnum Ambrosianum76.
Absolwenci wrocławskich studiów teologicznych na długo przed otwarciem
w tym mieście uniwersytetu obchodzili w ten sam sposób swoje promocje magisterskie77. Po oficjalnym uruchomieniu Akademii Leopoldyńskiej miały one
już pełnoprawny charakter i adekwatną doń oprawę, obejmującą uroczystą mszę
wotywną o św. Leopoldzie, deklamacje panegiryków ku czci św. Katarzyny –
MonumentaSI, T. V, s. 83.
ARSI Germ. 128, fol. 69r, 70r.
74
Zob. WittwerM, s. 76.
75
KroessG, T. II/2, s. 647.
76
ARSI Pol. 3, fol. 13r.
77
Wrocław [1666]: WAAW V 39, fol. 46v: Incepta hoc anno Theologia Speculativa: processum est
promotionis die longo Professorum et Studiosorum ordine procedentibus Tubis et Tympanis per plateam
Urbis in Ecclesiam.
72
73
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patronki studentów78 i, oczywiście, towarzyszącą im muzykę organów79, trąb
i kotłów80.
4.1.4. Elementy teorii muzyki w jezuickim programie nauczania

Kultywowanej w instytucjach dydaktycznych praktyce muzycznej towarzyszyły
pewne elementy teorii muzyki. Były one przydatne w nauczaniu śpiewu w jezuickich gimnazjach i w kształceniu umiejętności gry na instrumentach muzycznych
w prowadzonych przez ten zakon konwiktach. W poszerzonej postaci teorię muzyki
włączano w program studiów filozoficznych, obejmujących tradycyjne dyscypliny
quadrivium. Tego rodzaju kurs akademicki prowadzony był w trzech kolegiach prowincji: w Pradze, Ołomuńcu i we wrocławskiej Leopoldynie81; wykładali go profesorowie, określani mianem Professores matheseos82. Niektórzy z nich byli cenionymi
naukowcami i dydaktykami, pełniącymi tę funkcję przez wiele lat. Dawali oni świadectwo swoim kompetencjom publikacjami z zakresu różnych gałęzi nauk ścisłych.
Należy przypuszczać, że poruszane w ich traktatach problemy teoretyczne, dotyczące m.in. muzyki i akustyki, były komentowane także podczas zajęć w wymienionych
powyżej uczelniach.
Wśród postaci, które zajmowały się tymi zagadnieniami, na uwagę zasługuje
Balthasar Conrad (1599–1660)83. Ten urodzony w Białej k. Nysy jezuita zdobył
wszechstronne wykształcenie i od roku 1636 był profesorem matematyki w Ołomuńcu, Pradze, a później we Wrocławiu84; w tym ostatnim mieście pełnił także funkcję rektora kolegium. Nekrologi matematyka opisują jego rozległe horyzonty intelektualne, obejmujące filozofię antyczną, poezję metryczną, płynną znajomość greki
i kilku języków nowożytnych (m.in. polskiego)85, ale przede wszystkim praktyczną
i teoretyczną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, która wyróżniała go jako „najwybitniejszego matematyka w całej prowincji”86. Wiadomo, że był on autorem publikacji z zakresu teologii kontrowersyjnej87, a także dwóch niezachowanych dziś prac o tematyce matematycznej, z których jedna w całości dotyczyła problemów akustycznych
Wrocław [1703]: ARSI Boh. 115, k. 242.
Wrocław [1712]: ARSI Boh. 125, k. 198: Ac ne amoenitatis deesset Florenti Leopoldinae, placuit
hoc anno Physicae Musica celebrare hilaria, tot Eruditos Amphiones oculis proponendo, quot ad organum
Artis probe institutos; erat 42, primum laurea decoravit.
80
Wrocław [1732]: ARSI Boh. 149, k. 275–276.
81
KroessG, T. II, s. 643; WittwerM, s. 131–135.
82
Wykazy tych profesorów podaje FischerM.
83
ARSI Boh. 11, k. 109r; FischerC, s. 20; FischerM, s. 194.
84
Ołomuniec [1636–1638]: ARSI Boh.12, k. 194v; Praga [1642–1652]: ARSI Germ. 112 I,
fol. 263r; Boh. 90/I, fol. 25r, 35v, 47r, 65r, 82r, 98v, 109v; Wrocław [1655–1659]: ARSI Boh. 90/I,
fol. 25r, 35v, 47r.
85
Boh. 97 II, k. 761–769.
86
CZ-Pn ORST XXIII D 168, fol. 186r.
87
Np. ConradA (PelzelB, s. 25–26; SommervogelB, T. II, 1371–1373).
78
79
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i kwestii natury dźwięku (ConradP). Swoją bogatą bibliotekę zapisał w testamencie
wrocławskiemu kolegium, tak więc zapewne była ona tam wykorzystywana w latach
późniejszych.
W podobny sposób swoją wiedzę z zakresu teorii muzyki opracował Georg Behm
(1619–1666)88 – profesor matematyki w Pradze i Ołomuńcu, który rok akademicki 1660/1661 spędził w nyskim Carolinum. Nie miał tam, co prawda, okazji wykładać zagadnień dotyczących muzyki; warto jednak odnotować, że był on jednym
z pierwszych komentatorów teorii Atanazego Kirchera, czynnym na interesującym
nas obszarze Europy. Wśród kilku znanych jego traktatów teoretycznych, poświęconych m.in. problemom arytmetyki, astronomii, geometrii, statyki i optyki (BehmA;
BehmO), na uwagę zasługuje traktat BehmP, komentujący najnowsze odkrycia autora Musurgia universalis, wydany nota bene w tym samym roku 1650. Behm dzielił się
w nim swoją fascynacją teorią Kirchera, szczególnie żywo komentując dostrzeżone
przez niego analogie pomiędzy arytmetyką a muzyką i opisując wynaleziony przez
Kirchera nowy rodzaj muzyki, określanej jako musaritmica melopoeia.
Naukowe kontakty z niemieckim polihistorem utrzymywał także inny teoretyk
muzyki, działający na terenie Śląska. Był to Théodore Moret (1602–1667), który
po studiach w Lowanium powołany został do Klementinum na asystenta swojego
nauczyciela, Grzegorza od św. Wincentego89. Moret był kilka lat profesorem matematyki w Pradze90, a od 1656 roku działał w Nysie, Głogowie, Kłodzku i Wrocławiu.
W tym ostatnim mieście pełnił funkcję profesora matheseos w latach 1659–1667.
W grupie publikacji z zakresu teologii na uwagę zasługuje jego komentarz do Księgi
Psalmów (MoretS). Ważniejsze dla omawianego tu zagadnienia są jednak jego dzieła
matematyczne, poruszające problemy architektury, astronomii, balistyki, grawitacji,
hydrauliki, optyki, statyki i ogólnej wiedzy przyrodniczej (MoretP)91. Szczególne
miejsce wśród tych publikacji zajmuje dedykowany księciu legnicko-brzeskiemu
Krystianowi traktat akustyczny (MoretP), zdradzający wyraźne pokrewieństwo
z opus magnum Kirchera92. Jest to zarazem ślad dydaktycznej aktywności wrocławskiego teoretyka: prolog do traktatu sygnowany jest przez jego ucznia, Gottfrieda
Fibiga, który na podstawie tych zagadnień bronił tez swej pracy magisterskiej.
Szkołę Kirchera reprezentował też Wojciech Tylkowski, urodzony pod Pułtuskiem jezuita (1625–1695), który w czasie potopu szwedzkiego studiował w Pradze, gdzie zetknął się ze wzmiankowanymi wyżej profesorami. W latach 1659–1661
był polskojęzycznym kaznodzieją w Nysie i we Wrocławiu93, a po zakończeniu wojny został profesorem matematyki w Braniewie. Na podstawie tych doświadczeń wySommervogelB, T. I, s. 1130; FischerM, s. 181, 183, 191; WaldK, s. 97–98; Zabala LanaM,
s. 125–126.
89
HoffmannBM; HoffmannSM, s. 6; KroessG, T. II/2, s. 652–654; TroldaJ, s. 55; FechtnerováJ,
s. 65; FischerM, s. 183, 188, 210; FischerC, s. 104.
90
Praga [1634–1638, 1641–1642, 1646–1648]: SchmidlH, T. IV, s. 649.
91
PelzelB, s. 28; SommervogelB, T. V, s. 1318–1321.
92
Zachowała się jego korespondencja z Kircherem z lat 1639–1642: CZ-Pn ORST VI B 12a i 12 b.
93
ARSI Boh. 90/1, fol. 204r, 226r.
88
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dał drukiem dzieło (TylkowskiP), wzorowane na Musurgia universalis, dedykowane
królowi Janowi III Sobieskiemu94. Poza wykładem teorii systemu dźwiękowego, usiłującego pogodzić elementy stroju pitagorejskiego i naturalno-harmonicznego odnajdujemy tu także zagadnienia estetyczne związane z teorią temperamentów, akustyką i laryngologią. Do podobnie holistycznej wizji świata odwoływał się urodzony
w Nysie Johannes Hancke (1644–1713), który studiował we Wrocławiu, a później
sam wykładał matematykę w kolegiach Pragi (1675–1677, 1685–1691), Ołomuńca
(1677–1683) i Wrocławia (1684/1685). Zachowały się jedynie wzmianki na temat
jego traktatów, poświęconych astronomii, magnetyzmowi, matematyce i optyce95.
Wśród poruszanych przez niego zagadnień były także wątki muzyczne, co zdaje się
potwierdzać fakt, że w roku 1669 pełnił on obowiązki prefekta muzyki we wrocławskim konwikcie św. Józefa.
Muzycznymi dyspozycjami mógł się pochwalić urodzony w Bruntálu Christoph
Heinrich (1663–1715), odnotowany w katalogu nowicjuszy jako muzyk96, który po
studiach w Pradze był profesorem matematyki w Ołomuńcu (1694–1699, pracował
jednocześnie w tamtejszym konwikcie), a jakiś czas potem we Wrocławiu (1702–
1710, 1712–1715). Jego zainteresowania koncentrowały się jednak wyraźnie wokół
kwestii magnetyzmu, geografii i astronomii, o czym świadczą tytuły publikowanych
przezeń w Nysie i Wrocławiu traktatów97. Profesorem matematyki był przed swoim
wyjazdem do Chin wspominany już Karl Slaviček98; kilkuletnie doświadczenie w tej
dziedzinie zapewniło mu później spokojne życie na dworze w Pekinie. Przypomnijmy,
że na dworze cesarza Yongzhenga pełnił on urząd nadwornego matematyka; był też
autorem traktatu teoretycznego na temat muzyki chińskiej. Ostatni autor z tej grupy to
Johann Klein (1684–1762), który w podobny sposób łączył kwalifikacje muzyczne99
z matematycznymi i publikował prace z zakresu astronomii, chronometrii i geografii100.
Naturalne związki pomiędzy matematyką a muzyką poświadczają równie liczne
biogramy jezuickich autorów, którzy nie pozostawili po sobie drukowanych dzieł
z zakresu nauk ścisłych, wiązali jednak aktywność na polu muzycznym z pracą professores matheseos. Rzecz jasna relacje te nie były ani jednoznaczne, ani oczywiste
i zależały od indywidualnych predyspozycji danego jezuity. Pochodzący z hrabstwa
kłodzkiego Gregor Buda (1608–1684) był matematykiem wrocławskiego kolegium
tylko dwa lata (1648–1650)101 i dopiero dwadzieścia lat później został subregensem
BristigerT; BargiełT; DarowskiT.
PelzelB, s. 97; SommervogelB, T. IV, s. 64–65; FischerC, s. 51.
96
Brno [1690]: ARSI Boh. 23, k. 215.
97
SommervogelB, T. IV, s. 223–224; FischerC, s. 54; FischerM, s. 201; KroessG, T. III, s. 311.
98
Ołomuniec [1710–1714]; FischerM, s. 181, 217. Wcześniej pełnił on także obowiązki prefekta muzyki: Hradec Králové [1701/1702]: ARSI Boh. 91/2, fol. 293r; Březnice [1702/1703]: ARSI
Boh. 91/2, fol. 300v.
99
Był prefektem muzyki w konwiktach Legnicy [1709/1710 i 1711/1712], Żagania [1710/1711]
i Pragi [od 1729 roku].
100
SommervogelB, T. IV, s. 1106; FechtnerováJ, s. 50; FischerC, s. 74.
101
Wrocław [1648–1650]: FischerM, s. 188, 193; FischerC, s. 15.
94
95
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miejscowego konwiktu102; wątpliwe jest więc, czy wiązało się to z jego kwalifikacjami muzycznymi. Analogiczną sytuację przedstawia biogram urodzonego w Nysie
Gabriela Patza (1636–1699), który znacznie dłużej piastował stanowisko profesora
matematyki103, ale tylko przez rok był subregensem konwiktu w Kłodzku; oceniający jego kwalifikacje autor raportu wyraźnie podaje: musicam nullam104. W przypadku Andreasa Scholtza (1640–1705) spotykamy się z sytuacją odwrotną: jezuita ten,
piastujący stanowiska prefekta muzyki przez co najmniej osiem lat105, był kwalifikowany przez ad docendam mathesin106; nie objął jednak funkcji profesorskich ani we
Wrocławiu, ani w Pradze107.
Zdolności muzyczne i kwalifikacje matematyczne wiązały się z aktywnością jezuitów także na innych polach, znacznie bardziej naturalnych dla zakonników. Wspominany już Veit Scheffer (1648–1717), założyciel wrocławskiej Academiae Amoris,
był uczniem Johannesa Hanckego, a przez rok sam pełnił obowiązki profesora matematyki w macierzystej akademii108. Jako wydawca kancjonału przeznaczonego dla
kłodzkiej sodalicji Zwiastowania NMP (SchefferD), musiał mieć także zdolności muzyczne, czego dowodzą powierzane mu funkcje muzyczne w konwiktach109 i okresowe oceny jego kwalifikacji110. Podobnie oceniany był w catalogi triennales urodzony
w Starym Wielisławiu Johann Miller (1650–1723)111, autor znanych dzieł historycznych (MillerG, MillerH). Pełnił on obowiązki subregensa w kilku konwiktach112, był
też przez dwa lata nauczycielem matematyki we Wrocławiu113. Wśród pozostałych
Wrocław [1669/1670]: BMZA II-80, fol. 123r.
W Ołomuńcu [1666–1670] i Wrocławiu [1672/1673, 1679–1682, 1687–1691]: FischerM,
s. 181, 188, 211; FischerC, s. 114.
104
Odpowiednio: Kłodzko [1667]: KATJ 2760, k. 35 oraz Catalogi triennales z Wrocławia [1690]:
ARSI Boh. 23.
105
Najprawdopodobniej w Głogowie [1662/1663], Wrocławiu [1663/1664], Nysie [1664/1665]:
ARSI Boh. 16/II, fol. 285v, Ołomuńcu [1668/1669], Pradze [po 1669 roku]: ARSI Boh. 17/II,
k. 260r i ponownie w Głogowie [1672/1673]: ARSI Boh. 90/2, fol. 354v. Por. także ARSI Boh. 22,
k. 46; FechtnerováJ, s. 87.
106
Wrocław [1678]: ARSI Boh. 19, k. 182; FischerC, s. 143.
107
W zachowanych catalogi triennales powtarzane są natomiast konsekwentnie wzmianki nt. jego
kwalifikacji muzycznych: Wrocław [1681]: ARSI Boh. 20, fol. 107r (musicam); Cheb [1690]: ARSI
Boh. 23, k. 37 (peritus est musicae); Świdnica [1693]: ARSI Boh. 25, k. 206 (callet musicam); Praga
[1696]: ARSI Boh. 28, k. 1 (callet musicam); [1700]: ARSI Boh. 31, k. 121 (scit musicam).
108
Praga [1683/1684]: FischerM, s. 216. Wcześniej, we wrześniu 1676, przedstawił tam Theses
Mathematicae ex praecipuis scientiae huius materiis, HoffmannVS, s. 179.
109
Głogów [1674/1675]: HoffmannVS, s. 179.
110
Telč [1680/1681]: ARSI Boh. 20, fol. 105r (musicus); Wrocław [1690]: ARSI Boh. 23, k. 201
(callet Musicam, ale także ad excellenter concionandum).
111
Ołomuniec [1678]: ARSI Boh. 19, k. 100 (musicam mediocriter); Głogów [1681]: Boh. 20,
fol. 26v (peritus est musicae); Cheb [1693]: ARSI Boh. 25, k. 42 (musicae); [1696]: ARSI Boh. 25,
k. 42 (aliquid de musica)
112
Nysa [1675/1676]: ARSI Boh. 18, k. 93; Ołomuniec [między 1677 a 1680]: ARSI Boh. 19,
k. 100; Głogów [1680/1681]: ARSI Boh. 20, fol. 26v.
113
Wrocław [1682–1684]: FischerC, s. 102; FischerM, s. 209.
102
103
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śląskich jezuitów, którzy wiązali aktywność muzyczną z dydaktyką akademicką,
wymienić należy Johanna Lewaldta114, Leopolda Hoffmanna115, Ignaza Stoltza116
i Caspara Sagnera ze Środy Śląskiej, który w młodości był cenionym śpiewakiem117,
a w wieku dojrzałym – profesorem matematyki w Ołomuńcu (1752/1753) i Pradze
(1753/1754 i 1757/1758)118.
Wymienieni powyżej dydaktycy przekazywali adeptom jezuickich akademii
podstawy teorii muzyki, biorąc zarazem udział w recepcji i rozpowszechnianiu nowoczesnej refleksji naukowej, wychodzącej spod pióra najwybitniejszych twórców
europejskich epoki. We wrocławskiej Bibliotece Uniwersyteckiej do dziś zachowały
się traktaty Christopha Claviusa119. Ten słynny matematyk, astronom, wykładowca
rzymskiego Collegium Romanum i członek papieskiej komisji ds. reformy kalendarza
juliańskiego znany był nad Odrą także ze swojej twórczości kompozytorskiej. Została ona utrwalona w rękopisach proweniencyjnie związanych z kościołami ewangelickimi Śląska (wiele z tych manuskryptów to unikaty)120. Fakt ten jest kolejnym
dowodem, potwierdzającym związki kulturowe, łączące w tym czasie repertuar zborów protestanckich z łacińską tradycją polifonii renesansowej121. Motety Claviusa
były śpiewane także w środowiskach jezuickich prowincji czeskiej: np. na Boże Ciało w Pradze w roku 1583 wykonywano jego 6-głosowy motet Domine Jesu Christe
non sum dignus; przy innych okazjach roku liturgicznego śpiewano zaś jego opracowanie antyfony Salve Regina122.
Wrocław [1737–1746]: FischerM, s. 207 (Praef. Mus. Mathem.).
Subregens konwiktu w Opawie [1712/1713]; profesor matematyki we Wrocławiu [1719–
1721, 1722–1725] i Ołomuńcu [1721/1722]: FischerC, s. 60; FischerM, s. 202.
116
Subregens konwiktu w Kłodzku [1723/1724]: TroldaJ, s. 62; profesor matematyki we Wrocławiu [1732–1739]; Ołomuńcu [1742/1743] i Pradze [1743–1745]: FischerC, s. 159, FischerM,
s. 219.
117
25 marca 1736 roku wykonywał – jako discantista ad S. Matthiam partię Charitas w spektaklu
WR-1736-Tessera.
118
FischerM, s. 215.
119
M.in. pięć ezgemplarzy jego pracy ClaviusE.
120
Trzynaście motetów Claviusa zachowało się w partesach kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu –
obecnie D-Bds Bohn 11 (Hodie natus est Salvator mundi a 8), Bohn 15 (Domine Jesu Christe non sum
dignus a 6; Frigida vis hiemis a 8; Haec dies quam fecit Dominus a 6; Hodie Christus natus est a 5; Hodie
natus est Salvator mundi a 8; Oleum effusum nomen tuum a 8; Partus tui solemnitas a 8; Pater noster qui
es in coelis a 8), Bohn 20 (Hodie natus est Salvator mundi a 8) i tabulaturze organowej Bohn 19 (Assumptus est Jesus a 8) oraz pochodzącego z Legnicy Mariale collectum a Georgio Wolffio ab Huldschönau
– obecnie PL-Wn Mus. 2083 [olim: Liegnitz, Ritterakademie 5262, Libr. Mus. 111] (Regina caeli –
Quia quem meruisti portare – Ora pro nobis Deus a 6; Salve Regina; Regina caeli – Quia quem meruisti
portare – Ora pro nobis Deus a 6) oraz tabulatury organowej PL-Wn Mus. 326 Cim. [olim: Liegnitz,
Ritterakademie 4903, Libr. Mus. 18] (Hodie natus est). Por. KolbuszewskaL, s. 95.
121
Por. JeżŁ. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj przytaczany w poprzednim przypisie zbiór Mariale, spisany w latach 1578–1604, zawierający – poza utworami Claviusa – motety maryjne Giovanniego Asoli, Orlanda di Lasso, Tiburzia Massaina, Philippe’a de Monte, Giovanniego da Palestrina,
Jacoba Regnarta, Johannesa Nuciusa, Annibale Stabilego i Tomása da Victoria.
122
TroldaJ, s. 56.
114
115
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Interkonfesyjne kontakty potwierdza – w innej perspektywie – traktat kalwińskiego autora, Johanna Thomasa Freiga123, odnotowany w bibliotece jezuitów świdnickich. Muzyczny aneks tej publikacji koncentruje się wprawdzie na streszczeniu
nieco już przestarzałych elementów gwidoniańskiej musicae speculativae; jej treść
wykazuje jednak także humanistyczny profil. Świadczy o tym dołączony do traktatu aneks muzyczny, zawierający opracowania łacińskich ód metrycznych Horacego,
które w jezuickich gimnazjach cieszyły się dużą popularnością. Utwory tego rodzaju były wykorzystywane w trakcie uroczystości szkolnych, publicznych deklamacji
i spektakli teatralnych. Innym traktatem poświęconym teorii muzyki, zachowanym
w księgozbiorze kolegium jezuickiego w Świdnicy była niemal o sto lat późniejsza
encyklopedia Gaspara Schotta124. Muzyczna część tego traktatu to kolejna próba powiązania średniowiecznej teorii boecjańskiej z nowoczesną teorią melopoei, szerzoną
przez naśladowców Kirchera. Na uwagę zasługują zasady kontrapunktu nowej sztuki
muzycznej, a także skrótowo zasygnalizowane tematy zdradzające lekturę Musurgiae
universalis. W rozdziale XXVIII. De Musica speculativa autor podaje dyscypliny naukowe wiążące się z teorią muzyki; są nimi: otologia, glottologia, phonologia i phonocamptica (akustyka teoretyczna i wnętrz) oraz harmonica i tonometria, mierzące
poszczególne jakości fizykalne dźwięku.
Obecność obydwu powyższych traktatów w zbiorach kolegium świdnickiego
jest zastanawiająca. Można ją oczywiście wytłumaczyć przypadkową darowizną
któregoś z profesorów jezuickiej akademii, dla którego książki te były podstawą prowadzonego np. we Wrocławiu kursu filozoficznego. Prawdopodobne jest jednak, że
służyły one w jakiejś mierze dydaktyce jezuickiej także w samej Świdnicy. Działało
tam kolegium pozbawione wprawdzie wyższego kursu quadrivium, szkolące jednak
wychowanków miejscowego gimnazjum i konwiktu w praktyce teatralnej i muzycznej, które – jak wiemy z innych źródeł – właśnie w tym czasie uległy znacznej intensyfikacji. Być może treść tych traktatów miała okazję w jakiejś postaci docierać do
konwiktorów, dbających o oprawę muzyczną liturgii w kościele św. św. Stanisława
i Wacława oraz do uczniów gimnazjum, wystawiających swe spektakle przed opatami krzeszowskiego konwentu cystersów. Jeśli hipoteza ta dałaby się jakoś uzasadnić, wypływające z niej wnioski, dotyczące muzyczno-teoretycznego wykształcenia
jezuickich gimnazjów należałoby konksekwentnie ekstrapolować również na inne
kolegia prowincji. W jezuickich kolegiach Głogowa, Kłodzka, Legnicy, Nysy, Opawy, Opola i Żagania panowały bowiem warunki równie sprzyjające rozwojowi muzyki i sztuki teatralnej, czego dowodem są pochodzące z tych ośrodków dokumenty.
Przypomnijmy, że nauczycielami jezuickich gimnazjów i konwiktów byli zakonnicy,
którzy przeszli (bądź przechodzili) kurs studiów filozoficznych i szkoląc swych wychowanków, na pewno korzystali z własnych doświadczeń.
Przyjęcie hipotezy na temat obecności elementów teorii muzyki w programie
jezuickiego nauczania na poziomie gimnazjalnym – oczywiście w postaci zaadapto123
124

FreigP.
SchottC; druk ten został wpisany do księgozbioru kolegium w roku 1686.
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wanej do potrzeb praktyki dydaktycznej – mogłoby w sposób gruntowny przewartościować nasze wyobrażenia na temat jej jakości i charakteru. Godny odnotowania
jest jednak przede wszystkim powszechny w ówczesnym dyskursie naukowym paradygmat, łączący w specyficzny sposób boecjańską teorię spekulatywną z nowinkami
traktatu Musurgia universalis. Obserwowane powyżej okoliczności rozprzestrzeniania się takiego ujęcia każą wnioskować, że właśnie tego typu wyobrażenia kształtowały wiedzę muzyczną jezuickich nauczycieli; ci z kolei przekazywali ją swoim wychowankom. Jeśli rzeczywiście tak było, należałoby się przyjrzeć niektórym wątkom
teorii Kirchera125, która w tak uniwersalny sposób znalazła recepcję w akademickich
ośrodkach asystencji niemieckiej i należących do niej kolegiach prowincji czeskiej.
Symptomatyczną jakością spuścizny niemieckiego polihistora była proponowana przezeń holistyczna wizja świata. Odpowiadała ona precyzyjnie jezuickiemu ideałowi integralnej formacji pedagogicznej, wiążącej domeny intelektu, psychiki i duchowości w spójną całość ściśle ze sobą powiązanych dyscyplin126. Symbolizująca
kosmiczny ład stworzenia muzyka posłużyła tu za spoiwo całego systemu myślenia;
to przecież właśnie swoim matematycznym fundamentom średniowieczna musica
speculativa zawdzięczała renesans w teorii muzyki XVII wieku. Archetypiczny charakter zasad konstrukcyjnych muzyki pozwolił Kircherowi odnaleźć jej analogie z fizjologią, filologią, arytmetyką i geometrią. Kluczowym odkryciem tego teoretyka
było dostrzeżenie w muzyce cech artis magnae – sztuki o charakterze „magnetycznym”, rządzącej się biegunowo dualistycznym zespołem cech, co wiązało ją szczególnie mocno z optyką, statyką i magnetyzmem. Odzwierciedlając prawdę o naturze wszechświata, człowieka, a – po części – nawet i ich Stwórcy, muzyka zyskiwała
walor „metanauki”. Rządząc się analogicznymi prawami do obowiązujących w naukach przyrodniczych, umożliwiała dostęp zarówno do podstaw porządku stworzenia, jak i praw, regulujących sposoby funkcjonowania ludzi różnych narodowości
i temperamentów127.
To właśnie te cechy muzyki miały sprawiać, że oddziaływała ona tak wszechstronnie na władze poznawcze, psychikę i duchowość człowieka. Ujawniająca te jakości sztuka dźwięku nie mogła nie stać się przedmiotem zainteresowania Kirchera,
który jako naukowiec skrupulatnie ją badał, a jako jezuita – poszukiwał możliwie doskonałego medium perswazyjnego oddziaływania na odbiorcę. Owym „kamieniem
filozoficznym” miała być musica pathetica, wyprowadzona z filozofii szkoły Platona.
Koncepcję tę udało się Kircherowi połączyć z elementami nauki o muzyce Arystotelesa, a jednocześnie z restytuowaną przez humanistów estetyką Arystoksenosa.
Jego synteza była podsumowaniem wielowiekowej tradycji teoretycznej, widzącej
w sztuce dźwięku nie tylko kosmiczny ład proporcji, ale także wehikuł oddziaływania etycznego i emotywnego oraz mało dotąd zauważaną refleksję estetyczną.
Wszystkie te nurty odnalazły swoje miejsce w systemie Kirchera, który – korzystając
Z ważniejszych monografii na ten temat należy wymienić: ScharlauK; ErlachT; WaldK.
KennedyB, s. 318.
127
KircherM, A 543–544.
125
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z doświadczeń swych poprzedników – na nowo zdefiniował retoryczne koordynanty muzyki. Uznając tę sztukę za flexamen omnium128, szczegółowo opracował reguły
służące komponowaniu ad affectus concitandos129. Dostrzegł sięgające głęboko pokrewieństwo muzyki z retoryką, odnoszące się zarówno do różnych warstw architektury przekazu, jak i jego modalności130; zaproponował też kolejną redakcję systemu
tropów retorycznych, z którego z kolei wywiódł systematykę stylów muzycznych131.
Odniósł się tym samym do współczesnej sobie praktyki funkcjonowania gatunków muzycznych i stylów kompozytorskich, dowodząc, że istotną jakością
jest użytkowa wartość rozważanych w traktacie kwestii. Kuriozalnym przykładem
utylitarności pracy Kirchera była wymyślona przezeń arca musarithmica – zaprogramowany na wybrany styl „komputer”, który umożliwiał komponowanie dowolnych utworów nawet przez laików132. Taki sposób upowszechnienia zdobytej przez
siebie wiedzy o charakterze całościowym133 znakomicie odpowiadał jezuickiemu
ideałowi misji uniwersalnej, która za pomocą doskonałych narzędzi sprawnie rozpowszechniała wiedzę praktyczną; jej śladem podążać zaś mogła szerzona przez zakon doktryna. Popularność uniwersalistycznego sposobu rozumowania potwierdza
wyjątkowo „długie trwanie” proponowanych przez Kirchera ujęć; świadczą o tym
zarówno tytuły publikowanych w XVIII wieku traktatów poruszających tematykę
muzyki i akustyki, jak również tematy prac magisterskich i doktorskich, bronionych
na jezuickich akademiach całej asystencji niemieckiej. O sukcesie, z jakim spotkała
się spuścizna autora Musurgiae universalis, jeszcze dobitniej zaświadcza powszechność występowania elementów jego teorii w jezuickiej praktyce muzycznej. Jest
ona szczególnie wyrazista w domenie teatru szkolnego – fenomenu na wskroś prze
siąkniętego holistycznym światopoglądem niemieckiego polihistora.

4.2. Muzyka w dramacie jezuickim
Istotnym elementem procesu dydaktycznego w szkołach o profilu humanistycznym był dramat łaciński, kultywowany zarówno w środowiskach protestanckich,
jak i katolickich134. W systemach szkolnych obydwu tych konfesji służył on interioryzacji wartości, które przyświecały intelektualnej, moralnej, religijnej i społecznej
formacji młodzieży. Praktyka ta bazowała na kanwie dobrze znanych uczniom tych
szkół wątków alegorycznych, pochodzących z odpowiednio „oczyszczonego” repertuaru autorów antycznych, a także z Biblii i historii chrześcijaństwa. Odbywała się
KircherM, A 366.
KircherM, A 578.
130
KircherM, B 141–145.
131
KircherM, A 581, 586; WaldK, s. 153.
132
KircherM, B 186.
133
FindlenK.
134
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128
129

www.sublupa.pl

4.2. Muzyka w dramacie jezuickim

313

ona za pomocą adekwatnych do ich treści środków warsztatu retorycznego, zaczerpniętych z grecko-rzymskich poetyk sztuki teatralnej. Była zarazem praktyką, która
utrwalała przyswojoną przez uczniów znajomość łaciny na poziomie wystarczającym dla perswazyjności retorycznego przekazu. Wymagała także umiejętności gry
scenicznej i wiązała się z typowymi dla sztuki teatralnej elementami ornatus, obejmującego scenografię, emblematy, rekwizyty, muzykę i taniec135. Tak wieloaspektowy przekaz wykorzystywał różne umiejętności aktorów, przyczyniając się wydatnie
do wszechstronności i integralności ich wykształcenia. Był on też jakością ważną dla
odbiorców dramatu, wobec których odgrywał on niezbędną rolę atraktywną, medialną i estetyczną.
W szczególny sposób tradycję łacińskiego dramatu szkolnego podjęły środowiska jezuitów, pozytywnie nastawione do humanistycznej tradycji edukacji młodzieży. Od samego początku istnienia tego zakonu prowadzone przezeń kolegia
angażowały personel i wychowanków w przygotowywanie publicznych spektakli
teatralnych. Przedstawienia te podsumowywały kolejne etapy nauki w kolegium,
dodawały splendoru szkole, zdawały zarazem sprawę z dotychczasowych osiągnięć
jej wychowanków136. Podobną funkcję pełniły zresztą innego rodzaju ćwiczenia oratorskie, przeszczepione z tradycji paryskiego uniwersytetu, np. publicznie odbywane deklamacje, dialogi i dysputacje137. Praktyki te podporządkowane były oczywiście procesowi dydaktycznemu, co uzasadniało ich istnienie, a zarazem umożliwiało
dynamiczny rozwój. Pozytywne doświadczenia w tej dziedzinie, zbierane od lat 50.
XVI wieku w kolegiach Rzymu, Mesyny i Bolonii138, były chętnie podejmowane
przez ośrodki francuskie, niemieckie i polskie. Wywołały także wewnątrzzakonną
dyskusję na temat zakresu, w jakim praktyka ta jest dopuszczalna: zarówno w jej uniwersalnym, europejskim wymiarze, jak i konwergentnie rozwijających się tradycjach
lokalnych poszczególnych asystencji Towarzystwa139.
Za jakość powszechnie obowiązującą uznano przede wszystkim immanentny
związek spektakli z lokalnie realizowanym programem dydaktycznym140. Chodziło o to, by dramat szkolny bezpośrednio wynikał z tego programu, nie obciążał zaś
jego wychowanków dodatkowymi zobowiązaniami, które wymagałyby specjalnych,
uzupełniających przygotowań. Powodzenie, jakim wszędzie cieszyły się spektakle
jezuickich kolegiów, wzmagało popyt na nowego rodzaju sztukę. Społeczne zainteresowanie generowało oczywiście różne formy mecenatu, bez którego utrzymanie
instytucji dydaktycznej, oferującej bezpłatną naukę, było na dłuższą metę nierealne.
Rodziło to jednak ryzyko, że konieczność wywiązania się kolegium ze zobowiązań
wobec swych patronów zakłóci realizację obowiązującego w nim programu nauczaBauerM.
McCabeI, s. 12.
137
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nia. Właśnie z tej racji generał Mercurian zalecał prowincjałom w 1577 roku zredukowanie liczby i czasu trwania przedstawień141. Powszechnie obowiązującą normą
miały być: język wystawianych spektakli – łacina, skromna scenografia, dostosowanie gatunków do treści i jej prewencyjna cenzura142. Zasady te skodyfikowała pierwsza redakcja Ratio studiorum (1586), zachęcająca jezuickich nauczycieli do pielęgnowania arystotelesowskich modeli tragedii i komedii143.
W latach następnych lokalnie kultywowana praktyka teatralna sukcesywnie wymykała się spod kontroli, przynosząc pewne modyfikacje w stosunku do początkowo przyjętych norm. Wizytujący prowincję galijską Lorenzo Maggio zgodził się na
bogatsze niż zwykle scenografię i kostiumy spektakli, towarzyszących obchodom
Bożego Narodzenia, Objawienia Pańskiego i Bożego Ciała144. Ustępstwa te – odwołujące się do lokalnych tradycji ludowych, a sięgające korzeniami spektakli misteryjnych i dramatu liturgicznego – były wyrazem akomodacyjnej postawy zakonu;
przyczyniły się też do rozwinięcia obrzędowości katolickiej tych właśnie uroczystości, nieprzypadkowo kojarzonej dziś właśnie z tradycją jezuicką. Dyspensę od powszechnie obowiązującej łaciny udało się zdobyć jezuitom polskim145. Wprowadzenie w dramacie szkolnym języka wernakularnego na terenach niemieckojęzycznych
było jednak trudniejsze: ograniczało się do przedstawień towarzyszących procesjom Bożego Ciała i było motywowane koniecznością oddziaływania konfesyjnego146. Powszechnie obowiązującą normą była jednak łacina (dotyczyło to także
intermediów), w naturalny sposób służąca programowi dydaktycznemu jezuickich
kolegiów. Kolejne redakcje Ratio studiorum akcentowały również moralne jakości
przedstawień i ich zgodność z doktryną.
Okazjami do wystawiania spektakli teatralnych były rozmaite uroczystości roku
liturgicznego; poza wspomnianymi wyżej świętami pretekst taki dawały: Niedziela
Palmowa, Wielkanoc, święta patronalne danej parafii czy kraju, jubileusze, beatyfikacje i kanonizacje. Przedstawienia organizowano też przy okazjach świeckich,
takich jak śluby książąt i monarchów, ich koronacje czy składane przez nich wizyty. Spektakle tego rodzaju należały do najokazalszych, trwały nawet i pięć godzin,
wystawiane były przez setki zaangażowanych aktorów, a ich scenografia wymagała
ogromnych nakładów finansowych147. Jakkolwiek cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem mieszczan i mecenesów, nie należały do głównego nurtu dramatu
jezuickiego, wiązanego przecież z okolicznościami szkolnymi: uroczystym rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego (akademickiego), którym towarzyszyły
akty wręczania nagród szkolnych, a w uczelniach wyższych – promocje magisterskie
ValentinC, s. 48. W niektórych kolegiach francuskich (np. Billom) wystawiano w tych czasach
nawet 10 spektakli rocznie.
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i doktorskie. Czasem naturalnie przeznaczonym na uprawianie sztuki teatralnej był
karnawał i zapusty; jezuici także tu przejęli zwyczaje akademickie, m.in. po to, by
zapewniając swoim wychowankom oczekiwaną przez nich rozrywkę, skierować ją
na dopuszczalne ze swojego punktu widzenia formy aktywności.
Pierwszymi ośrodkami rozwoju jezuickiego dramatu szkolnego były kolegia krajów podlegających hiszpańskim Habsburgom: Antwerpia (1544), Mesyna (1551)
i Orcaña (1558); niedługo później kultywowano je także w innych kolegiach Hiszpanii (Burgos, Córdoba, Murcia), Portugalii (Coimbra, Evora i Lizbona)148 i oczywiście Italii (Bolonia, Parma, Perugia i Rzym)149, gdzie tworzyli je m.in. Bernardino
Stefonio i Stefano Tucci150. Z rzymskiego Collegium Romanum pochodzi wystawiona z muzyką Agostina Agazzariego dramma pastorale pt. Eumelio (1606) – najstarszy zachowany spektakl jezuicki z muzyką151. Innym źródłem muzycznym tej samej
proweniencji jest przedstawione z muzyką Johanna H. Kapsbergera Apotheosis sive
Consecratio SS. Ignatii et Francisci Xaverii, wykonane w czasie rzymskiej kanonizacji
dwóch pierwszych jezuitów (1622)152. Dynamiczny rozwój tego ośrodka zapewniła
bliska współpraca z Collegium Germanicum, prowadzonym przez Giacoma Carissimiego – wybitnego twórcę muzyki dramatycznej i nauczyciela wielu pokoleń kompozytorów swojej epoki.
Miejscem szczególnie sprzyjającym rozwojowi jezuickiego dramatu był monachijski dwór Wittelsbachów, wspierający odrodzenie katolicyzmu na ziemiach
niemieckich i obejmujący swym mecenatem takich twórców, jak Orlando di Lasso
czy Georg Victorinus153. Obydwaj autorzy współpracowali przy okolicznościowych
spektaklach teatralnych organizowanych przez miejscowe kolegium jezuickie. Ukoronowaniem pierwszej fazy rozwoju tej tradycji był Triumphus Divi Michaeli Archangeli, wystawiony na konsekrację kościoła św. Michała w Monachium (1597)154.
Jezuicki dramat szkolny rozwijał się także w innych kolegiach Bawarii – Dylindze
i Ingolstadt, gdzie działali Jacob Gretser, Jakob Bidermann i Jacob Balde – autorzy,
którzy nadali temu gatunkowi najwyższą jakość artystyczną. Okolicznościowymi
spektaklami pod gołym niebem rozpoczęła się tradycja teatru jezuickiego w krajach
austriackich155; pierwsze przedstawienia wystawiane w Wiedniu, Innsbrucku, Pradze i Ołomuńcu cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że musiały być powtarzane156. Autorem kilkudziesięciu spektakli wystawianych przez kolegium wiedeńskie
był Nikolaus Avancini. Muzykę pisali do nich tacy autorzy, jak Giovanni Valentini
GriffinG.
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i Giovanni Felice Sances157, później zaś – Johann Kaspar Kerll, Ferdinand Tobias
Richter, Johann Bernhard Staudt, Jacobus Stupan von Ehrenstein i Johann Michael
Zächer: ich partytury dotrwały do naszych czasów158.
Bogatą tradycję teatralno-muzyczną kultywowały kolegia francuskie, m.in. położone nad kanałem La Manche Saint-Omer, założone dla kształcenia katolickiej młodzieży Brytanii. Zachowane z tego ośrodka archiwalia159 poświadczają, że wystawianym tam spektaklom towarzyszyła bogata oprawa muzyczna (wykonywana przez
śpiewaków i dwa zespoły instrumentalistów), uzasadniana była ona argumentami
właściwymi dla katolickiej propagandy, adresowanej do uszu oponentów konfesyjnych. Spektakle pisane przez konwertytę Emmanuela Lobba szybko rozeszły się po
całej Europie, były wystawiane nawet w Rzymie, gdzie zetknął się z nimi pochodzący z Głogowa Andreas Gryphius. Historyczne znaczenie dla rozwoju jezuickiej
sceny teatralnej miały kolegia Paryża (Collège de Clermont), Lyonu (Collège de la
Trinité), Nancy, Pont-à-Mousson, Awinionu i Lille160. Powstała w nich oryginalna
hybryda gatunkowa dramatu szkolnego i opery, akcentująca szczególnie elementy
baletu i intermediów; muzykę do tych spektakli komponowali tacy twórcy jak André Camprá, Marc-Antoine Charpentier i Louis-Nicolas Clérambault. Zasługą jezuitów francuskich była też rozbudowana refleksja teoretyczna na temat roli tańca
w sztuce teatralnej (MénestrierB).
Jezuicki dramat szkolny rozwijał się oczywiście także w ośrodkach polskich161:
Pułtusku, Braniewie, Wilnie, Poznaniu i wielu innych kolegiach Rzeczpospolitej.
Również tutaj istotna była rola muzyki w trakcie spektakli162, które – podobnie jak
gdzie indziej – wystawiane były szczególnie uroczyście w okolicznościach uzasadnianych rangą największych świąt liturgicznych, a także polityczno-społecznym
kontekstem wykonania. O ile te pierwsze spektakle doskonale wyrażały potrydencki koncept Ecclesiae militantis, przedstawienia o charakterze panegirycznym równie
celnie wpisywały się w promowane przez jezuickie szkolnictwo wartości: zarówno
cyceroniański ideał służby publicznej, jak i koncepcję chrześcijańskiego przywództwa163. Z uwagi na to, że przy większości polskich kolegiów funkcjonowały dobrze
zorganizowane bursy muzyczne, należy przypuszczać, że zdolności muzyczne ich
wychowanków były wykorzystywane przy wystawianiu tych spektakli. Sytuacja taka
na pewno miała miejsce w Braniewie, gdzie np. w roku 1665 wystawiono musica
cum gestu et actione sztukę Herrlicher Triumph des von Kaiser Heraclio aus Persien, być
ValentinC, s. 651.
Ö-Wn 9856; 16265; 16285; 16540; 16903; 18874; 18875; 18876; 18877; 18879; 18903;
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163
Np. w styczniu 1582 roku wystawiono w kolegium wileńskim spektakl De pace z okazji wizyty
króla Stefana Batorego, wracającego po podpisaniu rozejmu w Jamie Zampolskim, wynegocjowanym
zresztą przy współudziale legata papieskiego, Antonia Possevina. PoplatekS, s. 138–140.
157
158
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może z muzyką Marcina Kreczmera164. Kompozytor ten w czasie potopu szwedzkiego przebywał parę lat na Śląsku165, gdzie pozostawił po sobie kilka małogłosowych
kompozycji166.
4.2.1. Jezuicki dramat szkolny na Śląsku – dokumentacja

Podobnie jak w innych krajach niemieckiej tradycji literackiej, jezuicki dramat
szkolny na terenie Śląska musiał współzawodniczyć ze sztuką teatralną kręgów protestanckich. Wysoką klasę konkurencji poświadczały nazwiska tak wybitnych autorów, jak Martin Opitz, Andreas Gryphius, Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, Daniel Casper von Lohenstein i Johann Christian Hallmann167. W samym
Wrocławiu humanistyczna tradycja edukacji teatralnej sięgała czasów Wawrzyńca
Korwina i jego uczniów, sprawców nadodrzańskiego renesansu dzieł Terencjusza,
Plauta, Eurypidesa i Sofoklesa168. Protestancki dramat religijny zrodził się w specyficznej fuzji neohelleńskiego humanizmu i chrześcijańskiej etyki społecznej169. Przyjęty on został jako medium wychowania retorycznego w protestanckich gimnazjach
Wrocławia (św. Elżbiety i św. Marii Magdaleny), a także w innych prestiżowych
szkołach śląskich, przede wszystkim w Brzegu, Legnicy, Oleśnicy, Świdnicy i Złotoryi. Muzyczny profil przedstawień odbywających się w protestanckich gimnazjach
potwierdzają wydawane przez wrocławską Radę Miejską Schulordnungen170, didaskalia licznie zachowanych programów teatralnych171, a nawet wzmianki dotyczące
zaangażowania niektórych autorów w twórczość operową172.
Uprawiany w kolegiach jezuickich dramat odwoływał się w pewnej mierze do
lokalnej tradycji protestanckiej, sam będąc dla niej zwrotnym źródłem inspiracji,
o czym doskonale świadczy twórczość dramatyczna Andreasa Gryphiusa173. Wspólnym korzeniem obydwu środowisk konfesyjnych był humanistyczny dramat szkolny, traktowany przede wszystkim jako element programu dydaktycznego i wehikuł
KorotajD, s. 2–3; SzweykowskaW, s. 305–307.
Najpierw w Opawie [1657/1658], gdzie był profesorem humanitatis i niemieckojęzycznym
kaznodzieją przy kościele św. Jana Chrzciciela: ARSI Boh. 90/1, fol. 161r; później we Wrocławiu
[1658/1659], gdzie również nauczał humaniorów: ARSI Boh. 90/1, fol. 166r; w następnym roku trafił
do Ołomuńca: ARSI Boh. 90/1, fol. 205v.
166
Motettum de Tempore Laudem te dominum à 11 (PL-Wu RM 6227); Memorare de B.V.M. à 4
(PL-Wu RM 6228) i Concerto Aeterne rerum omnium effector Deus (PL-Wu RM 6226).
167
HübnerB.
168
GajekB, s. 5.
169
BudzyńskiD, s. 25.
170
Z lat 1617, 1625. Por. GajekB, s. 14.
171
BudzyńskiD, s. 40–41.
172
Martin Opitz był autorem libretta pierwszej opery w języku niemieckim – Dafne Heinricha
Schütza, wystawionej w 1627 r. na zamku Torgau.
173
Gryphius był m.in. autorem tragedii Leo Armenius (Regensburg 1660), bezpośrenio inspirowanej spektaklem Emmanuela Lobba z kolegium Saint-Omer, wystawianym pod tym samym tytułem
w Rzymie w 1645 roku. Por. HarringG.
164
165

www.sublupa.pl

318

4. SCHOLA

formacji moralno-religijnej. Źródłem tematów w obydwu kręgach był „oczyszczony” z elementów pogańskich repertuar antyczny, poddany chrystianizacji topiki174.
Dla sceny jezuickiej ważnym zbiorem tematów okazały się wykraczające poza pro
testancki światopogląd treści hagiograficzne, postfiguratywne względem dyskursu
biblijnego i prefigurujące komentowane na żywo współczesne wydarzenia polityczne. W odróżnieniu od dramatu protestanckiego spektakle jezuickich kolegiów
prezentowane były w zdecydowanej większości w języku łacińskim. Zasada ta była
jednak na terenie Śląska uchylana wszędzie tam, gdzie domagały się tego względy
natury rekatolizacyjnej. Miało to miejsce np. w przedstawieniach sodalicji mieszczańskich, wystawianych w kontekście uroczystości katolickich i odbywanych w publicznej przestrzeni miasta. Ponieważ jednym z ich adresatów miały być środowiska
innowiercze, wystawiano je w zrozumiałym dla nich języku.
Wśród katolickich środowisk zakonnych, angażujących się w teatr szkolny, jezuici
szybko zdobyli pozycję lidera. Na terenie Śląska nie udało im się co prawda osiągnąć
w tej dziedzinie monopolu; analogiczne starania cystersów, franciszkanów czy pijarów należy jednak uznać za mniej istotne z perspektywy historycznej. Wykształconą
w środowisku jezuickim tradycję cechowało niezwykłe bogactwo wątków, tematów,
schematów formalnych, ujęć gatunkowych i środków warsztatowych. Różnicowaniu
się repertuaru służył skwapliwie przestrzegany na tym terenie postulat oryginalności ujęcia tematu175. Bogactwu jezuickiej oferty sprzyjała także rywalizacja konfesyjna, której ślady odnaleźć możemy w powtarzających się echem tematach spektakli,
wystawianych po obydwu stronach dogmatycznej barykady. Międzywyznaniowy
dialog skłonił m.in. protestanckie gimnazja do zainteresowania się tematyką hagiograficzną176, a jezuickie – treściami obywatelskimi i panegiryczną apoteozą pruskich
władców Śląska, których (po Habsburgach) ukazywano jako prawomocnych spadkobierców władzy piastowskiej177. Analogiczny sposób argumentacji służył wprawdzie uzasadnianiu przeciwnych racji, nigdy nie tracił jednak konfesyjnego rezonu178.
Istotną cechą jezuickiego dramatu był alegoryzm treści, niezbędny dla zaspokojenia potrzeb moralizmu. Bazował on najczęściej na klasycznym paralelizmie biblijnej, antycznej, hagiograficznej czy historycznej typiczności. Efektem takich zestawień było symultatywne przedstawienie paralelnych światów: realnego i idealnego,

BudzyńskiD, s. 86.
Zalecano, aby za każdym razem spektakle różniły się treścią i sposobem ujęcia od wcześniej
wystawianych (nawet w innych miejscach) dramatów. Por. KroessG, T. II, s. 746; SchnitzlerT, s. 285;
AlexanderJ, s. 53. Na terenie Śląska do wyjątków należały tematy powtarzane w kilku miejscach,
przykładem tego jest historia o Stuarcie i Wartoniuszu, wystawiana we Wrocławiu (WR-1684-Fictum), a następnie w Kłodzku (KŁ-1690-Concordia). Innym przykładem powtórzenia jest oratorium
Diogenia Bigaglii, przedstawiane najpierw w Brzegu (BR-1737-Opffer), a później w Kłodzku (KŁ-1742-Opffer).
176
BudzyńskiD, s. 99.
177
GŁ-1747-Streit.
178
BR-1735-Trophaeum.
174
175
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boskiego i ludzkiego, pozytywnego i negatywnego179. Wielowarstwową kompozycję treści unaoczniała symetryczna budowa poszczególnych odcinków spektaklu,
określanych parą kontrastujących pojęć (np. protasis – epitasis, inductio – applicatio).
Czynna obecność sił nadprzyrodzonych w akcji dramatu zmuszała ich autorów do
odchodzenia od klasycznej poetyki arystotelesowskiej; obok tragedii i komedii od
samego początku popularnością cieszyły się formy mieszane: comico-tragoedia180
i tragico-comoedia181. Uwagę zwraca też mało konsekwentny aparat określeń genologicznych, pojawiających się w tytułach spektakli; zdają się one określać nie tyle samą
formę gatunkową dramatu, ile przede wszystkim walory jego warsztatu wykonawczego. Wśród pojęć najbardziej intrygujących wymieńmy tu dość częste melodrama,
wskazujące na immanentnie muzyczne jakości przedstawienia.
Autorami spektakli byli nauczyciele klasy retoryki i poetyki kolegium, dysponujący nierzadko kwalifikacjami muzycznymi. Pełnili oni najczęściej także obowiązki
reżyserów spektakli, obejmujące również przygotowanie scenografii, kostiumów,
oświetlenia i oprawy muzycznej. Wykonaniem przedstawień zajmowali się uczniowie
prowadzonej przez nich klasy; ich liczbę powiększano zależnie od doraźnych potrzeb.
W przypadku spektakli wystawianych na szczególnie uroczyste okazje angażowano
wychowanków paru, a nawet wszystkich sześciu klas miejscowego kolegium. Ich liczbę uzupełniali często uczniowie miejscowego konwiktu, występujący zarówno jako
protagoniści przedstawienia (wokaliści), jak i uczestnicy przewidzianych przez scenariusz chórów, grup tanecznych czy instrumentalnych. Treść przedstawień musiała być
zatwierdzona przez dwóch cenzorów, sprawdzających scenariusz (materia, argumentum) i samo wykonanie pod kątem reprezentowanych przez spektakl jakości etycznych. Trzeci cenzor zatwierdzał drukowane przy okazji przedstawień programy, które
były wręczane ich widzom. Druki te – określane mianem periochai (περιοχαί; l.p. perioche – περιοχή) stanowiły w gruncie rzeczy odrębny, specyficzny gatunek literacki182.
Poza rozbudowanym tytułem, datą i miejscem przedstawienia, periochai przekazywały informacje na temat okoliczności jego wystawienia i, ewentualnie, dedykację dla mecenasa183. Zawierały także streszczenie dziejących się na scenie wydarzeń:
schematyczny opis akcji scenicznej, uporządkowany wedle kolejnych aktów i odsłon.
Specyfika tych źródeł wynika z ich przeznaczenia: służyły one zgromadzonym na widowni odbiorcom jako komentarz do oglądanej przez nich akcji – były więc wobec
niej komplementarne184. Z tego samego względu nie należy ich uważać za źródła samodzielne, w pełni reprezentatywne dla spektaklu. Na podstawie tych programów
BudzyńskiD, s. 93.
WR-1639-Animae.
181
WR-1640-Superbia.
182
SzarotaJ, T. I, s. 10. Wykaz badanych w niniejszej pracy periochai jezuickich spektakli teatralnych śląskiej proweniencji znajduje się (wraz z porządkującym je systemem siglów) w aneksie 7.4.4.
183
Np. KŁ-1683-Amoris.
184
Z uwagi na to, że periochai adresowano zazwyczaj do odbiorców nieposługujących się biegle
łaciną, były one sporządzane w dwóch wersjach językowych – łacińskiej i (w naszym przypadku) –
niemieckiej, która każdemu z gości pozwalała śledzić przebieg wydarzeń na scenie.
179
180
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możemy jednak zrekonstruować jego budowę, a także dowiedzieć się o stricte muzycznych aspektach przedstawienia, jednak przede wszystkim o takich jego elementach, które wymagały stosownego wyjaśnienia. Periochai odnotowują występowanie
chórów, interludiów, tańców i tzw. scenae mutae, którym zwykle towarzyszyła muzyka
instrumentalna. W samej treści rekapitulowanej akcji pojawiają się często wzmianki
na temat muzycznego charakteru pewnych scen; odnotowane jest to jednak tylko tam,
gdzie muzyka stanowi immanentny element akcji. Do niektórych programów dołączane są nadto imienne wykazy wykonawców, wymienionych niekiedy ze wskazaniem
na konkretną funkcję muzyczną pełnioną w danym przedstawieniu185.
Jeszcze więcej informacji przydatnych w badaniu muzycznych aspektów dramatu
jezuickiego dostarczają libretta spektakli, jest ich jednak mniej niż periochai. Z uwagi na rozporządzenie generała Acquavivy, ograniczające możliwości publikacji tego
rodzaju druków186, początkowo niemal w ogóle nie były one drukowane; z czasem
jednak niektóre teksty utrwalano w postaci kilkunastostronicowych książeczek187. Ze
Śląska pochodzi blisko czterdzieści drukowanych librett tego rodzaju; liczbę tę uzupełnia około stu scenariuszy przedstawień jezuickich kolegiów, utrwalonych w sześciu
rękopiśmiennych kodeksach z Kłodzka, Świdnicy i Wrocławia188. Obydwa typy źródeł
dokumentują szczegółowy przebieg spektakli, których tekst opatrzony jest interesującymi wskazówkami wykonawczymi, określającymi formę gatunkową, obsadę, budowę wersyfikacyjną poszczególnych elementów spektaklu. Nie mniej istotne są umieszczone w tych tekstach didaskalia, obfitujące w uwagi dotyczące sposobu wykonania
muzyki. Z utrwalonych w librettach pełnych odpisach tekstów spektakli możemy też
wnioskować o muzycznej ich postaci; pomocne są tu zwłaszcza uporządkowane metrycznie zapisy arii i chórów oraz schematycznie zapisana obsada partii ansamblowych.
Trzecią klasę źródeł stanowią raporty kronik rocznych z poszczególnych kolegiów, sporządzane w standaryzowanej formie Litterae annuae. Co prawda przekazy te relacjonują życie muzyczne w sposób dość pobieżny189, informacje na temat
spektakli teatralnych pojawiają się w nich jednak stosunkowo często. Zawierają one
niekiedy cenne szczegóły, pozwalające na odtworzenie dynamiki życia teatralno-muzycznego w poszczególnych ośrodkach. Zestawienie informacji ze wszystkich
trzech wskazanych tu typów źródeł pozwala na względnie wiarygodną rekonstrukcję interesujących nas fenomenów jezuickiej tradycji artystycznej. Strategia taka
konieczna jest w badaniach nad muzycznymi aspektami dramatu szkolnego, który
w zdecydowanej większości przypadków nie pozostawił po sobie żadnych zapisów
nutowych. Do nielicznych wyjątków należy tu zespół 20 partytur, dokumentujący
Dokumentację tego tematu podejmuje podrozdział 4.2.2.
OkońD, s. 14.
187
Zachowały się one m.in. w poszytach PL-WRu GŚŁ Yu 50 i Yu 85 i zbiorach PL-WRu OSD.
Szczegółowy wykaz librett jezuickich dramatów proweniencji śląskiej (wraz z adekwatnym systemem
siglów) znajduje się w aneksie 7.4.3.
188
Wykaz zawartości tych rękopisów znajduje się w aneksie 7.2.1.
189
O przydatności tego rodzaju źródeł dla muzykologii pisał m.in. ReichD, s. 43–57.
185
186
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kilkudziesięcioletni okres rozwoju dramatu jezuickiego w Wiedniu190. Mimo że repertuar był wystawiany w kilkuset europejskich kolegiach i jest szacowany na liczbę co najmniej 100.000 tytułów191, nie ułatwia jednak badań zainteresowanym nim
muzykologom. Tradycji tej jednak nie sposób chyba dziś ignorować, wymawiając się
niewystarczającą liczbą źródeł.
4.2.1.1. Spektakle wystawiane przez kolegia

Zdecydowana większość jezuickich teatraliów proweniencji śląskiej192 pochodzi
z działających na tym terenie kolegiów. To właśnie te instytucje były naturalnym
środowiskiem kultywowania dramatu, nieprzypadkowo określanego jako szkolny.
Spektakle te przedstawiały wątki wiążące się z postaciami z tradycji antycznej, biblijnej, hagiograficznej czy historycznej. Prezentowano je w sposób uwydatniający
wartości etyczne, społeczne, religijne i konfesyjne. Służąc scholae et pietati, jezuickie
dramaty podejmowały przede wszystkim tematykę moralną, formującą wychowanków gimnazjów do cnót miłości bliźniego, ofiarności, przyjaźni, prawdomówności
i przebaczenia. Alegoryczna retoryka spektakli eksploatowała wątki biblijne w paradoksalny nieraz sposób, odnosząc ewangeliczną przypowieść o synu marnotrawnym do aktu konwersji na katolicyzm193 czy upatrując genezy rekatolizacji Kłodzka
w wydarzeniach z życia Abrahama i Izaaka194. W treści antyprotestanckie obfitowały
z kolei często spektakle o tematyce politycznej195, uzasadniające habsburską rację
stanu argumentami zaczerpniętymi z Biblii i mitologii196. W antykizującej alegorezie
ukazywano zaś głośne wydarzenia wojny tureckiej197.
Ośrodkiem szczególnie ważnym dla dramatu jezuickiego było Kłodzko198: miejscowe kolegium miało strategiczne znaczenie dla rekatolizacji sąsiadującego z hrabstwem Śląska199. Położone w połowie drogi między Pragą a Wrocławiem miasto stanowiło też węzłowy punkt regionalnej sieci transferu kulturalnego; dowodzi tego
obficie zachowana dokumentacja źródeł teatralnych tej proweniencji200. Pierwszym
AdelH; FlotzingerM.
McCabeI, s. 47.
192
Wstępną dokumentację tego repertuaru zawierają prace: BeckG; AlexanderJ, s. 57–61 i RabeA, s. 364–442.
193
WR-1678-Conversio.
194
KŁ-1697-Isaac.
195
KŁ-1721-Mira.
196
WR-1668-Signum; WR-1671-Regina; NY-1675-Luna.
197
KŁ-1688-Sennacherib; WR-1689-David; KŁ-1698-Maria.
198
BeckG, ProhaselG.
199
SchmidlH, T. I, s. 525.
200
Obejmuje ona aż 67 pełnych librett spektakli, utrwalonych w trzech rękopiśmiennych kodeksach (PL-WRu OR Akc. 1949/125, Akc. 1949/180, Akc. 1949/238) i około 50 drukowanych periochai. Wraz z informacjami pochodzącymi z raportów Litterae annuae dysponujemy tytułami około
200 spektakli, wystawianych w tym mieście.
190
191
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znanym z tytułu spektaklem wystawionym w kłodzkim kolegium była actio poëtica
o tematyce eucharystycznej, która wywołała żywą polemikę ewangelickich mieszkańców miasta201. Okazją do politycznego wzmocnienia niepewnej jeszcze obecności jezuitów w Kłodzku była wizyta arcyksiążąt styryjskich Ferdynanda i Maksymiliana Habsburgów, którzy w roku 1605 eskortowali swoją siostrę Konstancję na jej
krakowskie zaślubiny z Zygmuntem III Wazą. Kłodzcy jezuici wykorzystali tę okazję, by w jednym z pomieszczeń miejskiego zamku uhonorować gości spektaklem
w wykonaniu uczniów gimnazjum202. Znając muzyczne gusta austriackich książąt,
możemy przypuszczać, że przedstawienie to nie obyło się bez muzyki. Podobnym
pretekstem była wizyta biskupa Karola Habsburga, dla którego gimnazjaliści wystawili dramat o św. Paulinusie203.
W następnych latach uczniowie kłodzkiego gimnazjum regularnie grali spektakle na rozpoczęcie bądź zakończenie roku szkolnego204 oraz w czasie karnawału205. Po kilkuletniej przerwie, wywołanej zawirowaniami wojny trzydziestoletniej,
kłodzkie gimnazjum wznowiło działalność teatralną, występując odtąd regularnie
także z okazji Objawienia Pańskiego, Bożego Narodzenia, Wielkiego Piątku i Wielkanocy206. Poza spektaklami o treści liturgicznej gimnazjaliści wystawiali spektakle
o tematyce biblijnej207, historycznej208 i hagiograficznej209. Do wyjątkowo okazałych
przedstawień należał dramat z okazji stulecia istnienia Towarzystwa Jezusowego,
wystawiany na specjalnie skonstruowanej w tym celu scenie na rynku miasta210.
Jego treścią była apoteoza założyciela zakonu, sławionego przez alegoryczne postaci cnót kardynalnych i narody czterech kontynentów świata. Reprezentowały je
chóry wokalistów, śpiewających ku czci Ignacego Loyoli; na koniec śpiewano hymn
dziękczynny, wykonywany z udziałem 400 flecistów211. Podobne spektakle uliczne

201
De Elia sub Junipero – Kłodzko [1600]: CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 61; ARSI Boh. 93,
fol. 33r; SchmidlH, T. II, s. 227–228.
202
Kłodzko [1605]: Non satis erat bonis Principibus praesentiae suae luce nostrum cohonestare collegium, sed die altero, cum properandi non deessent rationes, hic spectandi in area nostra in adventum ipsorum
praeparati dramatis causa subsistere. SchmidlH, T. II, s. 408.
203
Kłodzko [1609]: ARSI Austr. 133, fol. 168; CZ-Pn ORST XXIII D 168, k. 71; SchmidlH, T. II,
s. 555.
204
Kłodzko [1612]: CZ-Pn ORST NK XXIII C 105/1, fol. 142v; ProhaselG, s. 41.
205
Kłodzko [1615]: ProhaselG, s. 41.
206
Kłodzko [1625]: CZ-Pn ORST NK XXIII D 168, k. 100; SchmidlH, T. III, s. 647; [1626]:
SchmidlH, T. III, s. 727; [1628]: SchmidlH, T. III, s. 865.
207
Np. Tobias – Kłodzko [1626]: CZ-Pn ORST NK XXIII D 168, k. 106 i De Arca a Philistaeis
reddita Israëlitis – Kłodzko [1632]: SchmidlH, T. III, s. 1227.
208
Chosroes tyrannus – Kłodzko [1638]: ProhaselG, s. 42; KŁ-1692-Helluo; KŁ-1699-Radbodus.
209
O świętym Eustachym – Kłodzko [1629]: ProhaselG, s. 41; św. Barbarze – [1630]: CZ-Pn
ORST NK XXIII D 168, k. 116; ProhaselG, s. 41 i św. Franciszku Ksawerym [1638]: ProhaselG, s. 42.
210
Kłodzko [5 sierpnia 1640]: ARSI Boh. 95, k. 705.
211
Obchody jubileuszu zwieńczyło przedstawienie Sapor Admonitus [27 września 1640]: ARSI
Boh. 95, k. 706.
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urządzano także przy okazji lokalnych obchodów kanonizacji, m.in. Franciszka Borgiasza i Stanisława Kostki212.
Liczba przedstawianych w Kłodzku dramatów była jednak w rzeczywistości
większa, skoro już w roku 1646 prowincjał Johannes Dakazat polecił tamtejszemu
rektorowi ograniczenie ich do jednego spektaklu rocznie. Restrykcje te zliberalizował prowincjał Blasius Slannius, który zezwolił przedstawiać po jednym dramacie
każdej z sześciu klas gimnazjum, nie wliczając w to comiesięcznych declamationes
klasy retoryki213. Kilkanaście lat później stan taki zaczął jednak ponownie budzić
niepokój władz zakonnych, mających na uwadze przede wszystkim realizację programu dydaktycznego: prowincjał Daniel Krupsky przekazał kłodzkim jezuitom
monit z Rzymu, zalecający im utemperowanie magnum excessum in frequentia et apparatu actionum scenicarum cum magno detrimento in magistris et in discipulis214. Wypowiadający się na ten temat prowincjał Bartholomeus Christelius zadecydował, że
spektakle mogą wystawiać raz do roku klasy poetyki i retoryki; nie powinny one też
trwać dłużej niż półtorej godziny. Ograniczenie to nie dotyczyło jednak okazji specjalnych i paraliturgicznych215, liczba wystawianych widowisk wynosiła więc około
pięciu – sześciu spektakli rocznie.
Do wyjątkowo ważnych wydarzeń, honorowanych nadprogramowym spektaklem teatralnym, należały uroczystości związane z kultem relikwii: w Kłodzku miały one miejsce np. przy okazji sprowadzenia szczątków św. Sekundy216, a jakiś czas
później – św. Prymitywa. Tę ostatnią okazję powiązano z lokalnymi obchodami pokoju oliwskiego: paralelizm wątków hagiograficznych i politycznych stanowił kanwę wystawionego wtedy spektaklu, który musico concentu ingeminans zawierał fragmenty chóralne i wokalno-instrumentalną symphoniam cum cantu217. W analogiczny
sposób fetowano także pokój karłowicki, z okazji którego klasa poetyki Andreasa
Knibandla wystawiła okolicznościowy spektakl, rozpoczynający się śpiewanym prologiem218. Poza klasami poetyki i retoryki dramaty przedstawiały także niższe klasy
gimnazjum, nawet pryncypiści i rudymentaryści219. Autorami librett byli ich nauczyciele, z nazwisk najczęściej powtarzających się w kłodzkim kontekście wymieńmy tu
następujące: Johannes Arnoldt, Georg Auschitzer, Heinrich Dussigk, Johann Flanner, Karl Franckenberg, Daniel Januschke, Johann Pacher i Johann Ulcke. Niektórzy
Kłodzko [16 lipca 1670]: ARSI Boh. 99, k. 590.
Kłodzko [24 czerwca 1651]: ProhaselG, s. 31.
214
Kłodzko [4 lipca 1667]: ProhaselG, s. 31.
215
Np. dorocznych przedstawień o treści eucharystycznej, wystawianych z okazji Bożego Ciała
[np. 24 czerwca 1650]: CZ-Pn ORST NK XXIII D 168, k. 165, czy sporadycznie organizowanych
dramatów, przedstawianych w dzień św. Franciszka Ksawerego [2 grudnia 1652]: SchmidlH, T. IV/2,
s. 849.
216
Kłodzko [1647]: SchmidlH, T. IV/2, s. 360.
217
Kłodzko [1660]: ARSI Boh 97 II, k. 773–776.
218
KŁ-1699-Appeton; BeckH, s. 22; ProhaselG, s. 54. Z tej samej okazji wystawiono w Kłodzku
również spektakle KŁ-1699-Appetitus; KŁ-1699-Oleati i KŁ-1699-Prophetia tegoż autora.
219
Odpowiednio: Justus et Castor oraz Gregorius – Kłodzko [1666]: ProhaselG, s. 43.
212

213
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z nich odnotowywani byli w kronikach zakonnych jako subregensi konwiktów220, co
potwierdza ich muzyczne kwalifikacje.
Były one bardzo przydatne przy reżyserowaniu spektakli, których libretta znamy
z trzech rękopiśmiennych kodeksów z przełomu XVII i XVIII wieku221. Źródła te w reprezentatywny sposób dokumentują produkcję dramatyczną kłodzkiego gimnazjum
w tym czasie, potwierdzając zarazem szacowaną powyżej liczbę wystawianych rocznie
spektakli w jednym ośrodku222. Teatralny dorobek wspomnianych powyżej autorów zasługuje na uwagę także ze względu na didaskalia, dotyczące m.in. muzycznych aspektów
realizacji tych dramatów223. O liczbie wykonawców informują nas natomiast imienne
wykazy uczniów, którym wręczano nagrody po spektaklu. Praktykę tę poświadczają
także przekazy Litterae annuae i periochai spektakli. Źródła pierwszego rodzaju wspominają zazwyczaj mecenasów takich przedsięwzięć, którymi byli np. Johann Arbogast von
Annenberg224, Christoph Ferdinand von Lobkowitz225, Johann Georg von Götzen226.
Niektórzy z nobilów – np. hrabiowska rodzina Herbersteinów – wspierali spektakle
kłodzkiego gimnazjum systematycznie, fundując Praemia Herbersteiniana, przyznawane
aktorom co roku aż do kasaty zakonu. Wynosiła ona zwykle 84 floreny227 i była dzielona
między wykonawców przedstawienia, których było około pięćdziesięciu228.
Mecenasami przedstawień teatralnych jezuickiego kolegium w Nysie byli rezydujący w tym mieście biskupi wrocławscy. Biskupowi Karolowi Habsburgowi dedykowany
był np. spektakl Justus et Castor, wystawiany na rozpoczęcie roku szkolnego i Joannes
Callybita, grany na zakończenie pierwszego roku nauki229. Spektakle wystawiano też za
czasów Karola Ferdynanda Wazy; jeszcze przed jego ingresem grano tam dwa dramaty:
o św. Grzegorzu męczenniku i św. Ignacym Loyoli230. Z uwagi na niemal permanentną
nieobecność hierarchy w swojej diecezji, adresatami wielu przedstawień byli współpracownicy jego kurii, np. dziekan Nikolaus von Troilo, przed którym wystawiano dramaty
o św. Wincentym, św. Jadwidze Śląskiej i św. Wicie231. Mecenasami niektórych przedstawień byli też świeccy, np. Heinrich Wenzel von Öls und Bernstadt – książę ziębicki
Np. Georg Auschitzer był subregensem konwiktu w Kłodzku [1685]: KATJ 2760, k. 75, a Johann Flanner – we Wrocławiu [1702]: ARSI Boh. 91/2, fol. 318r.
221
PL-WRu OR Akc. 1949/125, Akc. 1949/180, Akc. 1949/238.
222
Z roku 1683 pochodzi sześć spektakli, z lat 1684 i 1689 – po pięć, z lat 1692 i 1697 – po cztery.
223
Np. KŁ-1683-Corpus oraz KŁ-1683-Gaudium Georga Auschitzera. Temat ten zostanie omówiony systematycznie w podrozdziale 4.2.2.
224
Tobias – Kłodzko [1626] CZ-Pn NK ORST XXIII D 168, fol. 106r.
225
Epulo – Kłodzko [1645]: SchmidlH, T. IV/2, s. 231.
226
S. Edmund Angliae Rex et Martyr – Kłodzko [1653]: CZ-Pn NK ORST XXIII D 168, fol. 172r.
227
ProhaselG, s. 31.
228
Wręczający tę nagrodę moecenatus perpetuus Johann Friedrich Erdmann von Herberstein uhonorował 50 aktorów spektaklu Sanctus Andreas Salus Scytha... [22 sierpnia 1703], wśród których było
m.in. 24 uczniów kłodzkiego konwiktu, ARSI Boh. 115, fol. 87r.
229
Nysa [1624]: ARSI Boh. 93, k. 183; KroessG, T. II/1, s. 303.
230
Nysa [1625]: SchmidlH, T. III, s. 594–595.
231
Odpowiednio – Nysa [1627]: SchmidlH, T. III, s. 830 i [1629]: SchmidlH, T. III, s. 960; [1630]:
SchmidlH, T. III, s. 1058.
220
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i starosta generalny Śląska, który zachwycony grą aktorów ofiarował gimnazjum kwotę
100 talarów232. Autorami spektakli byli nauczyciele klas przedstawiających je uczniów;
wystawiany w Wielkim Tygodniu 1631 roku spektakl o ofiarowaniu Izaaka wyszedł spod
pióra Arnolda Deschampsa233 – jezuity z Liège, który od roku 1625 działał w czeskiej
prowincji zakonu, m.in. w Pradze, Nysie, Kłodzku i Ołomuńcu234.
Wychowankowie Carolinum angażowani byli także do różnego rodzaju spektakli
okolicznościowych. Uczniowie młodszych klas tego gimnazjum wystawiali artykuły
Credo, Dekalogu i wezwania Modlitwy Pańskiej w formie żywych obrazów, którym
towarzyszyła muzyka235. Podczas sprowadzenia relikwii św. Syzyniusza wystawiono spektakl poświęcony życiu tegoż męczennika; na widowni obecny był Georg
Ludwig von Stahremberg, który wręczył aktorom tradycyjne nagrody236. Okazjonalne przedstawienie wystawiono także dla uczczenia stulecia Towarzystwa Jezusowego; jego mecenasem był z kolei Christoph Ferdinand Popel von Lobkowitz237.
Spektakle dedykowane biskupowi Karolowi Ferdynandowi Wazie miały zazwyczaj
wyraźną treść panegiryczną: swoją tematyką odwoływały się do postaci protektora i głównego sponsora nyskiego kolegium238, nawiązywały też do obydwu imion
hierarchy239. Wystawionym w obecności biskupa spektaklom towarzyszyła muzyka
wokalna i instrumentalna w wykonaniu uczniów nyskiego konwiktu, o czym zgodnie zaświadczają wzmianki kronikarzy i przekazy periochai240. Nagrody, wręczane
aktorom przez Karola Ferdynanda bezpośrednio po przedstawieniach, nie były tu
jedynym zyskiem; dzięki spektaklom nyskie kolegium uzyskało od biskupa również
niemałą darowiznę, legowaną pod koniec życia stosownym testamentem241.
Mecenasem kolejnych przedstawień był przebywający częściej w Nysie biskup
Leopold Wilhelm Habsburg242, a po nim młodociany Karol Józef, którego podczas
Nysa [1635]: ARSI Boh. 95, k. 249.
Nysa [1631]: SchmidlH, T. III, s. 1117; KorotajD, s. 182.
234
ARSI Hist. Soc. 48, fol. 15r; FechtnerováJ, s. 15; HolubováB, s. 31; AlexanderJ, s. 53.
235
Nysa [1630]: ARSI Boh. 95, k. 39; SchmidlH, T. III, s. 1039–1040; DuhrG, T. II/2, s. 24.
236
Nysa [1636]: ARSI Boh. 95, k. 333.
237
Nysa [1640]: ARSI Boh. 95, k. 709; CZ-Pn ORST NK XXIII D 147, fol. 177r.
238
NY-1637-Paulinus – Nysa [1650]: SchmidlH, T. IV/2, s. 622–623: Datum fuit feria ante Cineres
secunda, illustre Drama, ‘S. Mauritius Andegavensium Antistes’, quod Princeps magna voulptate spectavit
horis fere senis.; NY-1653-Romanus.
239
Nysa [1650]: ARSI Boh. 96, k. 579: Drama alterum, de Sancto Carlo Borromeo ita concinnatum
est; [1652]: SchmidlH, T. IV/2, s. 853: Post paulum temporis, ad alteras apud Nos epulas accumbenti
Principi, tota, velut in manipulum collecta, Scholarum Nobilitas, ritu dramatico optime comprecata fuit,
cum adventui tum Diei Ferdinandi lustrico, qui alioqui Tertius Cal. Junias erat; sed apud Principem iter
agentem absque solemnitate exierat.
240
Streszczenie NY-1637-Paulinus opatrzone jest np. imiennym indeksem 91 wykonawców,
wśród których figurują występujący w dramacie członkowie chóru młodzieńców (4), chóru muz (6),
chóru aniołów (6) i saltatores in manipulis (7).
241
SchmidlH, T. IV/2, s. 872; KroessG, T. III, s. 370–371.
242
Spektakl o Salomonie – Nysa [1657]: CZ-Pn ORST NK XXIII C 105/2, fol. 213v; NY-1658-Christianus (o męczennikach japońskich); Titus Nobilis – [1658]: ARSI Boh. 97 I, k. 348; D. Joannes Baptista
232
233
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jednego ze spektakli bawiły ad choros musicos harmonia et concinnus ad eosdem numeros
saltus243. Dodatkowych okazji do organizowania przedstawień dostarczały ważniejsze
uroczystości roku liturgicznego (Objawienie Pańskie, Wielki Piątek, Boże Ciało)244,
konsekracja nowego gmachu kościoła245, ingresy hierarchów246 i wizyty wpływowych
gości. Podejmowano ich przedstawieniami o panegirycznej treści z udziałem muzyki:
spektakl przedstawiany ku czci goszczącej w Nysie królowej Eleonory Habsburżanki
porównywał blask jej władzy do księżyca, zaś jej cesarskiego brata Leopolda I – do
słońca247. W biskupim mieście szczególnie ważnym pretekstem do organizacji dramatów bywały ingresy kolejnych biskupów: podczas inauguracji pontyfikatu Philippa
Ludwiga von Sinzendorff wzniesiono na placu Solnym znacznych rozmiarów scenę,
na której zaprezentowano spektakl ku czci nowego włodarza wrocławskiej diecezji248.
W następnych latach otwarte zostały kolejne sceny teatralne przy kolegiach jezuickich w Głogowie, Żaganiu, Świdnicy i Opawie. W pierwszym z tych miast już
w 1628 roku wystawiono dwa spektakle: o treści mitologicznej i biblijnej249. Zawierały one wyraźne aluzje do tematyki konfesyjnej; adresatami przedstawień byli
bowiem nie tylko katolicy, ale i liczni wśród audytorium innowiercy. Zaineresowaniem obydwu środowisk cieszył się prezentowany dwa lata później dramat pasyjny, przedstawiany w Wielki Piątek ad lugubrem pompam, pium populi sensum ac motum250. Stałym elementem perswazyjnego ornatus była oprawa muzyczna spektakli,
zmiękczająca opór protestanckich mieszczan Głogowa i stopniowo przekonująca
ich do wejścia w kulturowy dialog z potrydenckim obliczem katolicyzmu251. Z myślą
o innowiercach organizowano także przedstawienia przy Grobie Pańskim i procesje Bożego Ciała; łączyły one zręcznie treści dogmatyczne z przekazem o walorach
konfesyjnych252. To właśnie dla nich wybierano ze Starego Testementu wątki typicz– [1659]: ARSI Boh. 97 II, k. 463 i [1662]: ARSI Boh. 98, k. 304: spektakle o św. Sebastianie, św. Ignacym Loyoli oraz Dawidzie i Goliacie.
243
Luctus Leopoldinae Libitinae – Nysa [1663]: ARSI Boh. 98, k. 629.
244
Nysa [1675]: ARSI Boh. 102, k. 553; [1681]: ARSI Boh. 103 I, k. 417.
245
Nysa [1688]: CZ-Pn ORST NK XXIII D 147, fol. 188v–189r.
246
Nysa [1704]: ARSI Boh. 116, k. 123.
247
NY-1675-Luna – KorotajD, s. 182–184, gdzie również przedrukowany jest kompletny spis
wykonawców spektaklu, wśród których znajdowali się wokaliści i instrumentaliści. Muzyczny profil
wykonania tego spektaklu potwierdza kronika ARSI Boh. 102, k. 557–558.
248
Nysa [1733]: ARSI Boh. 150, k. 176.
249
Florae Marti – Głogów [1628]: SchmidlH, T. III, s. 843; Conversio S. Pauli – Głogów [1628]:
SchmidlH, T. III, s. 849.
250
Głogów [1630]: SchmidlH, T. III, s. 1037–1038.
251
Głogów [1659]: ARSI Boh. 97 II, k. 582: Nemo ex eo infelicium mendicabulorum genere est,
quales, quo per provinciam, stipis legendae gratia, ritu eorum decenter insuperato, venalem Musicam circumferunt mancipia, popinas, trivia. Saepe in theatrum cum dignitate et gratia inducti, ab Excellentissimo
et Reverendissimo, quin et Heterodoxa Auditore, spectatore plausum meruerunt. Fuit ex hoc spectatorum
numero Moecenas, qui distinctis temporibus, post exhibitum ejusmodi drama aliquod, florenos triginta in
pios libellos, aliosque necessarios studentium usus, largitus est.
252
Głogów [1640]: ARSI Boh. 95, k. 669.
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ne, które nadawały się na alegorezę teologii maryjnej; z zachowanych archiwaliów
wiemy, że erudycja jezuickich autorów i talent aktorski ich uczniów były doceniane
przez tych gości.253
Sposobem na pozyskanie życzliwości wpływowych nobilów były dedykowane
im przedstawienia, zawierające aluzje do znanych wydarzeń z ich życia. Przykładem
takiej alegorycznej publicystyki był spektakl wystawiany dla starosty głogowskiego
Johanna Franza von Barwitz, obfitujący w mitologiczne obrazy jego dzielności żołnierskiej254. W biblijnej alegorezie honorowano zasługi hrabiego Georga Abrahama
von Dyhrna: pretekstem była zbieżność daty jego urodzin z przypadającym w tym
roku terminem Bożego Ciała; wystawiono wtedy inter dulce melos spektakl o mądrości Salomona255, ukrywający treści panegiryczne pod kostiumem starotestamentowej typiki eucharystycznej. Honorowanie urodzin lokalnych przedstawicieli władzy
przez głogowskich gimnazjalistów weszło w zwyczaj ich szkoły; w podobny sposób
deklarowano lojalność wobec starostów głogowskich, np. Johanna Bernharda von
Herberstein256 czy Johanna Ludwiga von Nostitz, którego w panegirycznym spektaklu czciły chóry planet i cnót257. Spektakle te wystawiane były na zamku książąt głogowskich i z uwagi na ich publiczność, niezbyt biegle władającą językiem łacińskim,
przedstawiano je utraque lingua258. Dwujęzycznie publikowano też synopsy, pozwalające audytorium na zorientowanie się w przebiegu przedstawienia259. Niemieckojęzyczne ody i pieśni wykonywano także w spektaklach towarzyszących złożeniu relikwii świętych Abundancji i Celestyna260. Analogicznie wyglądały dramatyzowane
pasje przedstawiane w Niedzielę Palmową261 i spektakle towarzyszące procesjom
Bożego Ciała, akcentujące katolicką naukę o eucharystii262.
W drugiej kwadrze XVIII wieku jezuickie dramaty miały już bardzo rozbudowaną oprawę muzyczną i były niekiedy określane mianem oratoriów (GŁ-1734-Jesus);
nazwa ta pojawia się także w relacjach kronikarzy263. O złożonej architektonice muzycznej ich formy świadczą dwa spektakle Karla Regenta, dedykowane królowi pruSalomonis Matrem Bethsaba – Głogów [1654]: SchmidlH, T. IV/2, s. 879; HoffmannG, s. 80–81.
GŁ-1662-Divus – HoffmannG, s. 82, 89; KorotajD, s. 59.
255
Głogów [1671]: CZ-Pn ORST NK XXIII C 105/8, fol. 62v–63r.
256
Vinculum Adamantinum seu genuina Herbersteinorum imago – Głogów [1680]: HoffmannG, s. 82.
257
GŁ-1682-Anchora – HoffmannG, s. 82, 90; KorotajD, s. 60.
258
Lamentabilis Solymae et Glogoviae Constitutio – Głogów [1668]: HoffmannG, s. 82.
259
Np. GŁ-1669-Ubi – HoffmannG, s. 82, 89; KorotajD, s. 59.
260
Joseph Aegypti prosequens – Głogów [15 lipca 1663]: ARSI Boh. 98, k. 599; HoffmannG, s. 82.
261
Głogów [1675]: ARSI Boh. 102, k. 489; GŁ-1687-Christi; GŁ-1688-Christi.
262
Głogów [1676]: ARSI Boh. 101, k. 106; [1681]: ARSI Boh. 103 II, k. 367; GŁ-1682-Schuldige; GŁ1683-Schild; Dass Lebendige Brodt welches vom Himmel herabkommen ist. Gedeon – [1685]: ARSI Boh. 104
II, k. 596; HoffmannG, s. 83, 90; KorotajD, s. 60–61; GŁ-1687-Brodt; GŁ-1688-Joseph; GŁ-1689-Sicheres.
263
Głogów [1736]: ARSI Boh. 154, k. 115–116: Ut porro nati ac passi Domini mysteria ad pium
tenerioris affectus illicium repraesentaremus, cunas nascenti, sepulcrum denato pari ferme alijs omnibus apparatu instruximus, cui postremo illustrissimus Dominus Comes Otho a Franckenberg praesente nobilissimo
auditore, Oratorium idiomate italico cantatum pro die Parasceues, et Sabbato sancto adjunxit ab arte Musica plurimum dilaudatum.
253
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skiemu Fryderykowi II. Pierwsze z przedstawień opiewa chwałę bohatera ostatniej
wojny, w której zdobył władzę nad Śląskiem264; drugie zaś – wystawione z bogatą
oprawą muzyczną – przedstawia glorię nowego władcy w dialogu śpiewanym przez
planety, które spierają się, jak lepiej wyrazić dla niego cześć265. Treść kolejnych arii,
recytatywów i chórów prowadzi do konstatacji, że jedynie miłość godzi zwaśnione
strony i spaja świat w szczęśliwą całość. Polityczne znaczenie tej metafory wyjaśnia
panegiryczny finał, w którym orszak kolejnych elektorów domu brandenburskiego
wieńczy Fridericus, Rex unus in omnibus, ku którego czci chór śpiewa:
Also scheine, also gläntze deine Strählen
Dene, die durch Ehr und Liebe ihre Treu bezahlen.
Ach! gönne dein Gnaden-Licht,
Verbünd uns mit neuer Pflicht,
Beglück unser Wohlseyn
Durch deinen Gnaden-Schein.

Allstets eird dein Chron und Scepter unbeweglich stehn,
Allen Land- und Völckerschafften neues Heyl aufgehen.
Dein Rahm wird in Gold gelegt,
Dem Ceder schon eingeprät,
Beglück unser Wohlseyn
Durch deinen Gnaden-Schein.

Hołdowniczą treść obydwu spektakli Regenta uzasadniała nie tylko polityczna sytuacja Śląska, ale również niejasności prawne dotyczące nadań ziemskich, z których
utrzymywało się głogowskie kolegium. Będąc jego rektorem, Regent chciał powstrzymać grożącą mu kasatę, wynikającą z roszczeń hrabiego von Schönaich-Carolath zgłaszającego pretensje do tych ziem266. Korzystając ze swojej wcześniejszej znajomości
z pruskim władcą, jezuita wykorzystywał każdą okazję, by przedstawić królowi racje,
uzasadniające istnienie kolegium w Głogowie. Jednak wystawione przez niego spektakle tylko opóźniły egzekucję niekorzystnego dla kolegium wyroku; nie zmieniły też
dokonujących się na tym obszarze gruntownych przemian historycznych, które na
długo zawiesiły aktywność jezuitów na Śląsku.
Od konfesyjno-politycznych kontekstów wolne były spektakle wystawiane od 1629
roku przez gimnazjum w Żaganiu; wynikało to ze znacznie trudniejszych warunków pracy pierwszych jezuitów i przetaczającej się przez miasto co pewien czas wojny. W pierwszych dekadach funkcjowania żagańskiego gimnazjum jego wychowankowie angażowani byli niemal wyłącznie do przedstawień paraliturgicznych, towarzyszących procesji
Bożego Ciała267, inscenizacjom Stajenki Betlejemskiej i Grobu Pańskiego, na których widywano zresztą często plurimos Acatholicos268. Paraliturgicznych okazji do przedstawień
dostarczała także pierwsza niedziela Adwentu, uroczystość Imienia Jezus, Objawienie
Pańskie i Wielki Tydzień269. Spektakle te wystawiane były zazwyczaj cantu et recitatione
w języku niemieckim, co przyciągało wielu protestanckich mieszczan, bardzo zainteresoGŁ-1746-Held.
GŁ-1747-Streit.
266
HoffmannCG; HoffmannCR, s. 131.
267
Secundus Adam – Żagań [1629]: SchmidlH, T. III, s. 929.
268
Żagań [1638]: ARSI Boh. 95, k. 515; SchmidlH, T. IV, s. 514; WittwerM, s. 108.
269
Żagań [1639]: ARSI Boh. 95, k. 609.
264
265
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wanych poruszającymi emocje misteriami pasyjnymi270. Później żagańscy gimnazjaliści
wystawiali też spektakle zamknięte, dedykowane lokalnym nobilom: w kolegium goszczony był m.in. Wenzel Eusebius von Lobkowitz, który po teatralnej salutatio wyasygnował na rzecz kolegium 100 imperiałów271. W przedstawieniach występowali też muzycy miejscowego konwiktu; otrzymali oni od pułkownika Johanna Adama von Garnier
(świętującego akurat urodziny) tradycyjne nagrody rzeczowe272.
Obecność nobilów na wystawianych przez żagańskie gimnazjum spektaklach
wykorzystywano jako argument w coraz bardziej otwartej konfrontacji konfesyjnej,
która miała miejsce w trakcie definitywnej rekatolizacji księstwa273. Kolejnych książąt rodu von Lobkowitz regularnie zapraszano do jezuickiego kolegium i wystawiano przed nimi panegiryczne spektakle urodzinowe274. Treść spektakli wywodziła się
z legend o Sagandzie – mitycznej założycielce Księstwa Żagańskiego, nawiązywała
do wątków historycznych z epoki Karola Wielkiego, ukrywała treści publicystyczne za sztafażem wojny tureckiej275. Salutationes Genethliacae wystawiano również ku
czci nowego rektora kolegium, Godfrieda Zaltena, wysławianego w mitologicznej
scenerii276, a także prałata żagańskiego konwentu augustianów, honorowanego –
jako zasłużonego mecenasa kolegium – spektaklami z udziałem muzyki i tańca277.
Analogicznie wyglądała scena teatralna jezuickiego kolegium w Świdnicy, w której
pierwsze przedstawienia odbyły się również w 1629 roku278. Podobnie jak w Żaganiu,
wystawiano je przy okazji Bożego Ciała279, Wiekiego Piątku280 i pierwszej niedzieli
Adwentu281. Kolejne sceny spektakli adwentowych wieńczyły adekwatne liturgicznie
łacińskie antyfony lub pieśni w języku niemieckim, współwykonywane przez zgromadzoną w kościele widownię. Zwyczaj taki, łączący elementy teatru z modlitwą wspólnotową, utrzymywał się w Świdnicy także w latach następnych, o czym przekonują
zachowane archiwalia282. W podobny sposób wystawiano też wielkopostne spektakle
270
Żagań [1659]: ARSI Boh. 97 II, k. 521; [1660]: ARSI Boh. 97 II, k. 873; [1661]: ARSI
Boh. 98, k. 159; [1675]: ARSI Boh. 102, k. 643.
271
Żagań [1659]: ARSI Boh. 97 II, k. 522.
272
Żagań [1662]: ARSI Boh. 98, k. 386.
273
Żagań [1670]: ARSI Boh. 99, k. 787.
274
Żagań [1681]: ARSI Boh. 103 I, k. 476.
275
Odpowiednio: ŻA-1686-Sagan; ŻA-1714-Ira; ŻA-1697-Triumphus; ŻA-1713-Pomum.
276
ŻA-1695-Reductor.
277
Żagań [1727]: ARSI Boh. 143, k. 258; [1728]: ARSI Boh. 144, k. 235.
278
HoffmannS, s. 112.
279
Świdnica [1630]: SchmidlH, T. II, s. 45, 54; DuhrG, T. II/1, s. 672.
280
Świdnica [1651]: ARSI Boh. 97 I, k. 52.
281
Świdnica [1631]: HoffmannS, s. 113; WittwerM, s. 90.
282
Świdnica [1638]: ARSI Boh. 95, k. 521: Complures alios iuventus nostra laudatores habuit,
quando per annum subinde sive in provectis orchestris, sive in publicis templi forisque theatris sub comico
apparatu declamabat. Haeretico civi Catholico auditori ita placuit Germanicus cantus quem adolescens in
pio dramate ipsa prima Dominica Adventus praecinebat, ut vel eius sibi copiam depoposcerit, descripserit
que ipse, canatque identidem Virginica laudum encomia. Obtulit insuper suum nobis filiolum, ut nostro
arbitratu, et summo suo desiderio, ad similes Catecheticas exercitatiunculas adhiberetur.
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pasyjne, składające się z fragmentów modlitwy różańcowej i odpowiadających im
przedstawień rozważanych w niej treści283. Dramaty pasyjne wystawiane bywały też
alternatim ze śpiewem wersetów niemieckiego tłumaczenia Miserere284. Pretekst do organizacji krótkich inscenizacji paraliturgicznych stwarzały nadto Objawienie Pańskie,
triduum antecinerale, Niedziela Palmowa i urządzane w dni Wielkiego Tygodnia sepulchra285. Na święto Wniebowzięcia NMP wystawiano natomiast inter festivos tubarum,
tympanorumque applausus na rynku miejskim melodramae o treści maryjnej.
W organizowanych przez świdnickie gimnazjum spektaklach chętnie uczestniczyli lokalni notable, którzy publicznie oddając cześć tajemnicom wiary katolickiej, korzystali z okazji do zamanifestowania swej politycznej siły, będącej na usługach domu
Habsburgów. Występowali oni ze swymi hufcami w paradnych strojach wojskowych
w czasie procesji Bożego Ciała, publicznie przyjmując eucharystię i ofiarowując niemałe honoraria jezuickiemu kolegium po wystawianych tam okolicznościowych spektaklach286. Ze strony gimnazjalistów mogli się oni z kolei spodziewać zaproszeń na
przedstawienia o treści panegirycznej, które bawiły np. obchodzącego swe urodziny
starostę Christopha Leopolda von Schaffgotsch287 czy też jego następcę Johanna Friedricha von Nimptsch288 (parę lat wcześniej był on także mecenasem spektaklu zorganizowanego z okazji ślubu cesarza Leopolda I z Eleonorą Magdaleną von Pfalz-Neuburg289). Lojalność świdnickiego kolegium wobec Wiednia potwierdzały spektakle
organizowane z okazji intronizacji kolejnych cesarzy290 i dramaty o treści mitologiczno-historycznej, wyrażające – pragmatycznie pojmowaną – wierność Habsburgom291.
Od tej czołobitności nie były wolne nawet przedstawienia o treści hagiograficznej,
związane z kanonizacją Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi292.
Jezuickie gimnazjum w Opawie zaczęło wystawiać przedstawienia teatralne
w roku 1630293. Ich pierwszym mecenasem był fundator tamtejszego kolegium,
książę Karl Eusebius von Liechtenstein, który przy okazji wizytowanych przez
siebie spektakli ofiarowywał na rzecz kolegium zwyczajowe nagrody294. Ich funŚwidnica [1639]: WAAW V 46, k. 23; ARSI Boh. 95, k. 577; SchmidlH, T. IV, s. 562; [1681]:
ARSI Boh. 103 I, k. 483.
284
Świdnica [1641]: HoffmannS, s. 114.
285
Odpowiednio: Świdnica [1650]: ARSI Boh. 96, k. 593; [1670]: WAAW V 45, fol. 65r; [1671]:
HoffmannS, s. 116; [1663]: ARSI Boh. 98, k. 667.
286
Świdnica [1648]: ARSI Boh. 96, k. 417.
287
ŚW-1668-Concilium; WAAW V 45, fol. 58r; HoffmannS, s. 116; KorotajD, s. 301–302.
288
ŚW-1682-Juge – HoffmannS, s. 118; KorotajD, s. 303.
289
ŚW-1676-Plausus – HoffmannS, s. 117; KorotajD, s. 302.
290
Np. Ferdynanda IV – Świdnica [1649]: ARSI Boh. 96, k. 480; SchmidlH, T. IV/2, s. 539–540.
291
ŚW-1703-Aquila; ŚW-1736-Bolcopolis.
292
Fervidus a teneris annis Societatis Jesu Candidatus; Coronata nuper Romae celebrata; Consilii sapientis Imago orbi exhibita in Aloysio; ŚW-1727-Cultus – Świdnica [1727]: HoffmannS, s. 125–126;
KorotajD, s. 307–308.
293
Opawa [1630]: ARSI Boh. 105, fol. 863; [1631]: ARSI Boh. 105, fol. 864.
294
Opawa [1632]: SchmidlH, T. III, s. 1225.
283
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datorami byli także zapraszani na widowiska nobile: np. starosta karniowski
Ludwig von Tharoul295 czy Johann Kasper II von Ampringen, późniejszy wielki
mistrz zakonu krzyżackiego296. Uwagę kronikarzy przykuwały ponadto spektakle
wystawiane podczas uroczystości liturgicznych, np. te uświetniające pasterkę297
czy obchody jubileuszu stulecia jezuitów298. Wystawiany przy tej okazji spektakl dedykowany był Ignacemu Loyoli i Franciszkowi Ksaweremu. Sceny z życia
świętych przedstawiano w konwencji tableaux vivant, którym towarzyszyła muzyka classicorum et tympanorum; zmiany dekoracji też odbywały się inter tubarum et
tympanorum numeros, całość kończył zaś chór dziękczynny, po którym wykonano
suavem Symphoniam ‘Sanctissimum Nomen Jesu’. Oprawa muzyczna towarzyszyła też spektaklom pasyjnym299, procesjom teoforycznym300 i takim wydarzeniom
kościelnym, jak konsekracja kościoła301 czy umieszczenie w nim relikwii świętych
Aleksandra i Walentyny302. Pochodzące z połowy XVIII wieku spektakle cechowała już bardzo rozbudowana forma muzyczna, zbliżona do singspielu303.
Zdecydowanie najlepiej udokumentowany jest dramat jezuickiego gimnazjum
we Wrocławiu, reprezentowany przez około 400 drukowanych periochai, niemal
60 pełnych librett i liczne wzmianki archiwalne. Źródła te pozwalają na dość wiarygodną rekonstrukcję życia teatralnego wrocławskiego kolegium, nawet jeśli przyznamy, że dokumentują one zaledwie część jej faktycznej tradycji304. Od samego początku istnienia wrocławskie gimnazjum wystawiało ambitne, niemal profesjonalne
spektakle o rozbudowanej architektonice i treści alegorycznej. Wybierane tematy
i sposoby ich ujęcia wywoływały żywą reakcję zgromadzonej publiczności: łzami
wzruszenia powitany był przez widzów (również niekatolików) pierwszy spektakl,
wystawiony przez 12 uczniów Heinricha Pfeilschmidta305. Spektakle jezuickiej młodzieży przyciągały coraz to liczniejszą widownię, wśród której pojawiali się także dostojnicy kościelni i świeccy – mecenasi kolejnych wystawień306. Perswazyjne oddziaływanie treści dramatów jezuici umiejętnie wiązali z organizowanymi przy tej okazji
Opawa [1641]: ARSI Boh. 96, k. 49.
Opawa [1657]: CZ-Pn ORST NK XXIII C 105/2, fol. 222r.
297
Opawa [1633]: ARSI Boh. 95, k. 138.
298
Opawa [1640]: ARSI Boh. 95, k. 716–719.
299
Opawa [1675]: ARSI Boh. 102, k. 594.
300
Opawa [1679]: ARSI Boh. 102, k. 882.
301
Opawa [1680]: ARSI Boh. 103 I, k. 443.
302
Opawa [1688]: KnaflitschS, s. 173–176; AlexanderJ, s. 40.
303
Odpisy fragmentów ich tekstów podaje KnaflitschS, s. 178–187.
304
Tematyka ta była już przedmiotem opracowań: SchlesingerT; HoffmannAJ; WissowaD; AlexanderJ; SzarotaJ; BudzyńskiJ; RabeA, s. 364–420 i JeżR.
305
Magdalena, ihren am Kreuz geopferten Bräutigam suchend – Wrocław [1638]: WAAW V 39,
fol. 13v; ARSI Boh. 95, k. 524; SchmidlH, T. IV, s. 456; HoffmannAJ, s. 66; RabeA, s. 364.
306
Wystawiany na wrocławskim zamku spektakl WR-1639-Animae oglądał np. dziekan miejscowej katedry, Nikolaus von Troilo, który po przedstawieniu ofiarował aktorom jezuickiego gimnazjum
nagrody o łącznej wartości 100 talarów. ARSI Boh. 95, k. 580; HoffmannAJ, s. 66–69; KorotajD,
s. 574–575; AlexanderJ, s. 58; RabeA, s. 365.
295
296
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naukami duszpasterskimi; w ten sposób zgromadzeni na spektaklu widzowie stawali
się zarazem odbiorcami ich kazań, tematycznie powiązanych z akcją dramatu307.
Wystawiane z udziałem muzyki spektakle dedykowano zapraszanym na nie wielmożom, wśród których bywali zarówno katolicy (np. książę Karl Eusebius von Lichtenstein)308, jak i protestanci: mecenasem jednej z wystawianych na wrocławskim zamku komedii309 był książę legnicko-brzeski Jerzy Rudolf, z którym wrocławscy jezuici
utrzymywali dość dobre stosunki. Konfesyjna otwartość sceny wrocławskiego gimnazjum dobrze służyła celom rekatolizacyjnym, skoro w trudnych początkach obecności
zakonników w tym mieście odnotowywano przypadki konwersji wywołanych właśnie
treścią wystawianych przez nich spektakli310. Poza występami w klasycznych dramatach szkolnych311 wrocławscy gimnazjaliści brali także udział w spektaklach związanych ze świętem Objawienia Pańskiego312, wielkotygodniowymi tenebrae313 i procesją
Bożego Ciała, urozmaicaną przy jednym z ołtarzy solemniore statione melo-dramatica,
w czasie której wykonano psalm Qui habitat in adiutorio314. Muzyka instrumentalna
towarzyszyła spektaklom o treści muzycznej315, wystawianym przez wrocławskich
konwiktorów i zwyczajowym inscenizacjom panegirycznym, dedykowanym z okazji
urodzin patronom kolegium, np. biskupowi Sebastianowi von Rostock316.
Szczególnie wystawnie wyglądały spektakle towarzyszące nadzwyczajnym uroczystościom religijnym, niemieszczącym się w kalendarzu liturgicznym. Prowadzona np. przy okazji kanonizacji Franciszka Borgiasza procesja zatrzymywała się
przy siedmiu emblematycznych pegmata – każdą ze scen otwierały fanfary trąbek
i kotłów; przy ostatniej gimnazjaliści wykonali zaś pokaz choreograficzny z gestykulacją317. Podobny wygląd miały wrocławskie uroczystości kanonizacji Alojzego
Gonzagi i Stanisława Kostki. Przedstawiane w postaci żywych obrazów sceny z życia
obydwu jezuitów urozmaicane były fanfarami trąbek i kotłów, występami tanecznymi i panegirycznymi chórami318. Okolicznościowy spektakl uświetniał także uro307

s. 561.

Atheus, qui Deo scelera eius vindicante – Wrocław [1639]: ARSI Boh. 95, k. 580; SchmidlH, T. IV,

WR-1640-Superbia – ARSI Boh. 95, k. 648; WAAW V 39, fol. 17v; DuhrG, s. 673; Hoff
mannAJ, s. 70; MatwijowskiU, s. 117; KorotajD, s. 575–577; RabeA, s. 365.
309
WR-1641-Joseph – WAAW V 39, fol. 18r; ARSI Boh. 96, k. 56; SchmidlH, T. IV, s. 723.
310
Po wystawianym spektaklu o św. Teodozjuszu [1642] dwaj uczniowie szkoły protestanckiej
– Samuel Heermann i Andreas Scultetus – konwertowali na katolicyzm i przenieśli się z protestanckiego gimnazjum św. Elżbiety do szkoły jezuickiej. WAAW V 39, fol. 21v; Schimmelpfennig J, s. 182–
188; AlexanderJ, s. 56.
311
Wykaz tytułów dramatów, wystawianych w dekadzie 1641–1650 podaje ŠimákH, s. 118;
RabeA, s. 365–420.
312
Wrocław [1644]: ARSI Boh. 96, k. 215; KroessG, T. II/2, s. 745.
313
Wrocław [1644]: ARSI Boh. 96, k. 215–216.
314
Wrocław [1662]: ARSI Boh. 98, k. 447–448.
315
WR-1660-Plausus; WR-1661-Agnetis; WR-1661-Varius. Zob. s. 362.
316
Występujące w spektaklu WR-1665-Natalis postaci alegoryczne występują sub concentu musico.
317
WR-1671-Honores – AlexanderJ, s. 58; RabeA, s. 370.
318
WR-1727-Gemini – KorotajD, s. 624–627; AlexanderJ, s. 61; RabeA, s. 389.
308
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czystości poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła Najświętszego
Imienia Jezus319 i analogiczna feta z okazji rozpoczęcia budowy gmachu kolegium320.
Oglądane przez ponad 1000 widzów przedstawienie typicznie zestawiało sylwetki
Dawida i Salomona z postaciami Leopolda I i Karola VI. Powodzenie, z jakim sztuka
ta została przyjęta, zachęciło wrocławskich jezuitów do napisania jej sequelu, wystawionego na poświęcenie wybudowanego już kolegium gmachu321. Do biblijnej
alegorezy nawiązywał też spektakl wystawiony na stulecie wrocławskiej misji, obchodzone łącznie z beatyfikacją Jana Franciszka Regisa322.
Zwyczajem regularnie kultywowanym we Wrocławiu były też przedstawienia
o treści katechetycznej, realizowane najczęściej z okazji święta Ignacego Loyoli
(31 lipca). Podczas organizowanych tego dnia procesji młodzież młodszych klas
gimnazjum wystawiała w konwencji tableaux vivant sceny z życia założyciela jezuitów, wplatając pomiędzy kolejne odsłony tej historii elementy publicznie ćwiczonego katechizmu. Inscenizacjom towarzyszył śpiew pieśni katechetycznych bądź
hymnów dedykowanych świętemu Baskowi323. Podobne spektakle wystawiano
także w latach późniejszych, łączyły one zazwyczaj treść dogmatyczną z przekazem etycznym324. Grupę przedstawień okolicznościowych zamykają dość częste we
Wrocławiu dramaty panegiryczne, np. te dedykowane biskupowi Friedrichowi von
Hessen-Darmstadt z okazji jego urodzin325, ale także epitalamia deklamowane z okazji narodzin następcy tronu i wieńczone festivis tubis aliisque musicorum instrumentorum generibus326 czy nenie żałobne, śpiewane przez konwiktorów po śmierci cesarza
Leopolda I327.
O czynnym zaangażowaniu wrocławskich jezuitów w życie polityczne ich kraju
świadczy pokaźna liczba dramatów o treści historycznej, odnoszącej się do współczesnych ich czasom kwestii dynastycznych i konfesyjnych328. Tematami podejmowanymi szczególnie chętnie były historie władców pierwszych wieków chrześcijańskiej Europy, wyjątkowo odpowiednie do celów dydaktycznych i publicystycznych.
WR-1689-David – AlexanderJ, s. 59; RabeA, s. 374.
WR-1728-Sapientia – ARSI Boh. 144, k. 267; AlexanderJ, s. 61; RabeA, s. 391.
321
WR-1732-Sapientia – HoffmannLM, s. 25; KorotajD, s. 629–633; AlexanderJ, s. 61; RabeA,
s. 396.
322
WR-1738-Saeculum.
323
WR-1700-Vater – MatwijowskiU, s. 117–118; KorotajD, s. 602–603.
324
WR-1707-Danck; WR-1723-Sieben; WR-1724-Christliche; WR-1729-Weiche; WR-1731-Gebahnte.
325
WR-1677-Bellaria; WR-1678-Mepimna – AlexanderJ, s. 58; RabeA, s. 371–372.
326
WR-1699-Synopsis – AlexanderJ, s. 59; RabeA, s. 376.
327
WR-1705-Deplorens – WissowaD, s. 16.
328
Np. WR-1684-Fictum; WR-1687-Arsenius; WR-1688-Asebia; WR-1688-Adrianus; WR-1691-Trophaeum; WR-1691-Syntaxis; WR-1699-Josephus; WR-1703-Discordia; WR-1703-Alexius;
WR-1703-Charistus; WR-1704-Philedonus; WR-1709-Ariovisto; WR-1711-Joseramnus; WR-1720-Cae
ca; WR-1734-Selymus; WR-1742-Ortus; WR-1743-Filialis; WR-1741-Erfredus; WR-1744-Fortunae;
WR-1746-Dasius.
319
320
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Właściwy im wydźwięk moralizatorski miały często wykorzystywane wątki starotestamentowe329, przydatne do takiej formacji wychowanków kolegium, by odpowiedzialnie pełnili oni funkcje publiczne. Temu samemu celowi służyły spektakle
o treści hagiograficznej330, ukazujące zalecane do naśladowania wzorce osobowe, zaczerpnięte z historii pierwszych lat Kościoła, epoki średniowiecza i czasów nowożytnych – przykłady postaci nierzadko chlubiących się palmą męczeństwa. Prezentowane historie obyczajowe często wykorzystywały topos dwóch braci, wybierających
różne drogi życiowe i ponoszących adekwatne do tych wyborów konsekwencje331.
Równie perswazyjny przekaz płynął z opowieści o wielkich nawróceniach332 i rzadziej wystawianych przez gimnazja spektakli o tematyce pasyjnej333.
W bezpośredniej zależności od wrocławskiego kolegium rozwijała się misja
w Brzegu, gdzie pierwsze próby dramatyczne odnotowano wkrótce po otwarciu
w tym mieście jezuickiego gimnazjum334. Jego uczniowie brali udział w okołoliturgicznych inscenizacjach Wielkiego Tygodnia, Bożego Narodzenia i Bożego Ciała335.
Na zakończenie roku szkolnego wystawiali zaś dramaty, poruszające aktualne lokalnie wątki prześladowań religijnych336 i politycznej konfrontacji337. Spektakle te odbywały się zazwyczaj w pomieszczeniach brzeskiego zamku bądź w jego ogrodach;
przedstawiano je w obecności dostojnych gości338, których wiedeńscy administratorzy księstwa podejmowali wystawnymi ucztami339. Przy okazji wznoszenia kościoła
Podwyższenia Krzyża Świętego wystawiono w Brzegu parę wielkich przedstawień,
do których zaangażowano niemałą liczbę wykonawców, sprowadzonych specjalnie
z Wrocławia i Nysy: zarówno młodzież tamtejszych gimnazjów, jak i profesjonalnych
WR-1691-Rachel; WR-1704-Malum; WR-1704-Via; WR-1705-Probi; WR-1706-Lucta; WR-1707-Stipendia; WR-1708-Humilitas; WR-1709-Jonathan; WR-1709-Josaphatus; WR-1710-Prae
mium; WR-1711-Jonathas; WR-1721-Ambitio; WR-1768-Jonathas.
330
WR-1686-Gemma; WR-1687-Triumphus; WR-1690-Geminum; WR-1692-Vivitur; WR-1703-Gemini; WR-1704-Alexius; WR-1706-Unitas; WR-1707-Hermenegildus; WR-1709-Alexius; WR-1709-Augustinus; WR-1709-Fortes; WR-1710-Cor; WR-1711-Novus; WR-1716-Augustus; WR-1716-Holocaustum; WR-1744-Cruentae; WR-1746-Magnamina; WR-1747-Vita; WR-1765-Deus.
331
WR-1682-Veritas; WR-1691-Tempora; WR-1691-Mendacium; WR-1711-Guter; WR-1717-Genuina; WR-1722-Mira; WR-1724-Stadiodromi; WR-1734-Glaub.
332
WR-1691-Landelini; WR-1700-Conversio; WR-1745-Poenitentiam.
333
WR-1718-Siebenfacher; WR-1752-Oratorium.
334
Brzeg [1681]: ARSI Boh. 103 I, k. 515.
335
Odpowiednio – [1685]: ARSI Boh. 119, k. 198; HoffmannB, s. 92; [1686]: HoffmannB, s. 91;
[1699]: ARSI Boh. 112, k. 259–260.
336
Michael Rex Arimae – Brzeg [1682]; Fortitudo Japonica – Brzeg [1699]; BR-1711-Magnamina.
337
Brzeg [1688]: MichałkównaD, s. 7; BR-1698-Lefrid.
338
Spektakl BR-1691-Custodiens dedykowano goszczącym na zamku brzeskim księżniczkom
Leopoldynie i Mariannie von Pfalz-Neuburg – HoffmannB, s. 94–95; adresatem wystawianego
w 1705 roku spektaklu był kanonik Leopold Wilhelm von Franckenberg, któremu dedykowano
ab arte musurgica multum commendatum melo-drama (ARSI Boh. 118, k. 228).
339
Brzeg [1711]: ARSI Boh. 123, k. 205: Gymnasium nostrum peculiatam recommendationem retulit, a Solenni actione theatrali in arce, coram nobilissimo, frequentissimoque spectatore, cum plausu & bibito.
329
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śpiewaków. Na poświęcenie kamienia węgielnego wystawili oni wspólnie spektakl,
łączący treść dedykacji wznoszonego kościoła z historią misji Franciszka Ksawerego340. Analogiczne przedstawienie wystawiono cztery lata później na konsekrację
tego kościoła; jego treść odnosiła się alegorycznie do apoteozy Krzyża Świętego,
tematu zrealizowanego ikonograficznie przez Johanna Kubena w postaci fresków na
ścianach i sklepieniu świątyni341.
Od roku 1727 uczniowie brzeskiego gimnazjum brali czynny udział w organizowanych co roku w Wielki Piątek produkcjach oratoryjnych342. Odbywały się one
po głoszonym tego dnia kazaniu pasyjnym i wystawiane były cum solita eleganti
harmonia musica, która przyciągała rzeszę słuchaczy, wywodzących się także z protestanckiego środowiska miasta343. Podobnie jak wspomniane powyżej spektakle,
wystawiane przez jezuitów oratoria angażowały specjalnie sprowadzanych profesjonalnych muzyków, którzy byli w stanie wykonać zaawansowane muzycznie arie,
ariosa i ansamble, znane z zachowanych do dziś librett. Autorem tekstu pierwszego z nich344 był morawski jezuita Johann Oppelt; muzykę (dziś już niezachowaną)
skomponował Johann Christoph Richter (1700–1785), wykształcony w Italii organista drezdeńskiego dworu345. Włoską stylistykę reprezentowało też wystawione
w Brzegu oratorium pasyjne346 z muzyką Diogenia Bigaglii – maestro di cappella weneckiego konwentu benedyktynów San Giorgio Maggiore347. Nie znamy autorów
trzeciego z zachowanych oratoriów348; budowa jego tekstu wskazuje na przekomponowany muzycznie charakter formy.
Ważnym ośrodkiem kultywowania dramatu szkolnego było jezuickie kolegium
w Opolu; w latach 1670–1754 wystawiono tam co najmniej 100 przedstawień
scenicznych349. Pierwsze z nich, o bardzo ciekawej treści alegorycznej350, zdobyło
powszechne uznanie wśród publiczności, która zebrała 300 florenów na budowę
przyszłego kolegium w tym mieście. Mecenasami kolejnych spektakli byli hrabiowie
Georg Adam von Gaschin, Ferdinand Leopold von Oppersdorff i starosta raciborski
Ferdinand von Würben und Freudenthal351. Spektakle wystawiano na zakończenie
BR-1735-Trophaeum – ARSI Boh. 153, k. 309; Hoffmann, s. 99–101.
BR-1739-Triumphale – HoffmannB, s. 101.
342
HoffmannB, s. 66.
343
Brzeg [1736]: ARSI Boh. 154, k. 319.
344
BR-1737-Tochter – HoffmannB, s. 92–93; WittwerM, s. 122; KroessG, T. III, s. 288.
345
EitnerQ, T. VIII, s. 221.
346
BR-1739-Opffer– HoffmannB, s. 93. To samo oratorium z pewnymi zmianami przedstawiono
również w Kłodzku: KŁ-1742-Opffer.
347
EitnerQ, T. II, s. 41.
348
BR-1740-Lieb.
349
HoffmannO, s. 152–164; Mykita-GlenskD; LecJG, s. 118.
350
Umbra mortis et umbra vitae – Opole [1670]: ARSI Boh. 99, k. 711; HoffmannO, s. 155–156;
MichałkównaD, s. 6; KorotajD, s. 185–186; Mykita-GlenskD, s. 311.
351
Odpowiednio: Opole [1672]: Mykita-GlenskD, s. 312; [1673]: ARSI Boh. 106, k. 908; OP-1695-Pietatis – HoffmannO, s. 158; MichałkównaD, s. 6; KorotajD, s. 186.
340

341
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roku szkolnego, nadto z okazji lokalnych obchodów kanonizacji Franciszka Borgiasza352, położenia kamienia węgielnego pod nowy kościół353, Wielkiego Piątku354, Bożego Ciała355 i obrad gromadzącego się w mieście sejmiku ziemskiego356. Z uwagi na
liczącą się w mieście populację polskojęzyczną, niektóre ze spektakli zawierały recytowane i śpiewane teksty w języku polskim; wiadomo, że ich autorem był działający
w Opolu jezuita Thomas Witkowitz357, który w młodym wieku sam występował jako
dyskantista w spektaklu WR-1678-Mepimna, a będąc jezuitą przez wiele lat pełnił
obowiązki prefekta muzyki358.
Dramaty szkolne wystawiane przez uczniów opolskiego gimnazjum łączyły elementy recytacji z partiami wokalnymi i instrumentalnymi, co określano wówczas
pojęciem melodrama; podobnie nazywano spektakle wystawiane przez jezuicką
szkołę działającą w Tarnowskich Górach. Do pierwszego z nich jezuici zaangażowali wynajętych z innych ośrodków gimnazjalistów i dzieci katolickich mieszczan359.
W późniejszych latach przedstawienia wystawiano tam nawet kilka razy do roku:
na koniec nauki szkolnej, z okazji wizyt dostojników kościelnych360, świąt liturgicznych361 i lokalnych obchodów kanonizacji, m.in. Jana Franciszka Regisa362. Sporadycznie informacje o przedstawieniach teatralnych podają raporty odnoszące się do
mniejszych rezydencji zakonnych Górnego Śląska – Albrechtic i Piekar Śląskich363.
Ośrodkiem praktykowania dramatu szkolnego był także Cieszyn, w którym najwcześniejsze melodrama odnotowano przy okazji pierwszej po reformacji procesji Bożego Ciała w tym mieście364. Wystawiano tam regularnie dramaty szkolne365,
spektakle panegiryczne ku czci goszczonych przez jezuitów wielmoży366 i misteria
Opole [1672]: Mykita-GlenskD, s. 312.
Opole [1673]: Mykita-GlenskD, s. 313.
354
Opole [1681]: ARSI Boh. 103 I, k. 452.
355
Opole [1674]: HoffmannO, s. 157.
356
Opole [1673, 1676] Mykita-GlenskD, s. 313.
357
Opole [1682]: HoffmannO, s. 157; Mykita-GlenskD, s. 313.
358
Był on prefektem muzyki m.in. w Opawie [1665/1666]; Brnie [1666/1667]: ARSI Boh. 90/2,
fol. 375v; Nysie [1668/1669]: BMZA II-80, fol. 100r; Wrocławiu [1675]: ARSI Boh. 90/2, fol. 374v;
jego zdolności muzyczne odnotowały katalogi zakonne z Tarnowskich Gór [1678]: Musicus (ARSI
Boh. 19, k. 121), Opola [1681]: musicam, polonicam (ARSI Boh. 20, fol. 72v); [1690]: gnarus musicae
(ARSI Boh. 23, k. 134). Por. FechtnerováJ, s. 109.
359
Tarnowskie Góry [1675]: HoffmannDT, s. 263.
360
Tarnowskie Góry [1719]: HoffmannDT, s. 264.
361
Tarnowskie Góry [1733]: ARSI Boh. 150, k. 226.
362
Tarnowskie Góry [1738]: LaslowskiW, s. 164; HoffmannDT, s. 264.
363
Albrechtice [1650]: ARSI Boh. 96, k. 581; Piekary Śląskie [1685]: ARSI Boh. 104 II, k. 674.
364
Cieszyn [1674]: PL-Ck DD VI 8, fol. 18v–19r; FranekD, s. 218–221.
365
Np. Cieszyn [1677, 1679, 1690, 1693, 1699]: DD I 18b, fol. 23v, 26v, 49r, 56r, 80r.
366
Np. wizyty starosty cieszyńskiego Adama Wacława Paczyńskiego z Tęczyna – Cieszyn [1700]:
ARSI Boh. 112, k. 184; imienin barona Heinricha von Larisch [1728]: ARSI Boh. 144, k. 183 czy objęcia funkcji starosty ziemskiego przez hrabiego Karla Franza Skrbenskiego [1738]: PL-Ck DD I 18b,
fol. 344r–346v; FranekD, s. 220–221.
352
353
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pasyjne, które usiłowano wprowadzać też w miejscowościach objętych misjami,
prowadzonymi przez Leopolda Tempesa367.
Ślady praktyki teatralnej odnajdujemy także w ośrodkach zachodnich księstw
Śląska, np. w Otyniu, gdzie organizowano inscenizacje Grobu Pańskiego i wielkopiątkowe spektakle pasyjne368. Niemal każde z tych przedstawień kończyło się silną
reakcją emocjonalną widzów: zarówno katolików, jak i protestantów369. Łzami nagradzano spektakle gimnazjalistów z Jeleniej Góry, wystawiane w sali tamtejszego ratusza i na ulicach miasta. Protestanckich mieszczan interesowały nie tylko przejmujące
misteria pasyjne370, ale także inscenizacje wystawiane w trakcie procesji Bożego Ciała371. Rozwój jezuickiej sceny teatralnej w Legnicy372 dokumentują źródła spektakli
o funkcjach paraliturgicznych373, panegirycznych374 i okolicznościowych375. Podobnie jak we Wrocławiu, dominującym tematem spektakli tego gimazjum były wątki
historyczne376 i etyczne377. Zwiastunem zbliżającego się kresu było przedstawienie
ku czci jednego z jego generałów, weterana wojen śląskich, Christiana Wilhelma von
Zieten378. Jego treścią był hołd, jaki Apollo ze swoimi muzami składa obecnemu na
sali ekscelencji; deklamowane sceny rozdzielała Mimisch-Dramatisches Zwischen-Spiel, wykonywana przez pasterzy.
4.2.1.2. Spektakle organizowane przez sodalicje

O ile okoliczności wystawiania spektakli teatralnych przez gimnazja różnicowały
w pewien sposób profil działalności artystycznej poszczególnych ośrodków, analogiczna w tej dziedzinie aktywność jezuickich sodalicji wykazuje jakości znacznie
bardziej homogeniczne, które pozwalają na syntetyczne ujęcie tematu. Najczęstszymi wykonawcami tych przedstawień były w tej grupie łacińskie kongregacje
uczniowskie, gromadzące wychowanków starszych klas gimnazjów. Występowali oni tym razem jednak nie jako uczniowie swej klasy, ale członkowie wspólnoty
religijnej, skupiającej najbardziej zaangażowanych religijnie uczniów gimnazjum.
KiereśZ, s. 162.
Otyń [1654, 1658]: CZ-Pn ORST NK XXIII C 105/2, fol. 30r; ARSI Boh. I, k. 393.
369
Otyń [1657, 1658, 1670]: CZ-Pn ORST NK XXIII C 105/2, fol. 244r; ARSI Boh. 97 I, k. 393;
Boh. 99, k. 790.
370
Jelenia Góra [1655]: CZ-Pn ORST NK XXIII C 105/2, fol. 154v; [1705]: ARSI Boh. 115,
k. 220.
371
Jelenia Góra [1662]: ARSI Boh. 98, k. 395; [1676]: ARSI Boh. 101, k. 295; HoffmannH, s. 124.
372
LecL, s. 196–203.
373
Legnica [1701]: ARSI Boh. 113, k. 136–137.
374
Legnica [1700]: ARSI Boh. 112, k. 120; [1720]: ARSI Boh. 134, k. 142; [1721]: ARSI Boh.
135, k. 115; LE-1733-Pretiosus; LE-1764-Sing.
375
Legnica [1719]: ARSI Boh. 133, k. 131
376
LE-1724-Credula; LE-1731-Alphonsus; LE-1733-Mors; LE-1733-Mexicum.
377
LE-17??-Flos; LE-1733-Pietas; LE-1743-Animae; LE-1744-Fortuna.
378
LE-1764-Sing.
367
368
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Okoliczność ta tłumaczy dwie istotne cechy repertuaru teatralnego, kultywowanego
w jezuickich kongregacjach. Pierwszą z nich jest jego bliskie podobieństwo gatunkowe do dramatu wystawianego przez gimnazja, co uzasadnia i umożliwia wspólne
omówienie poetyki i syntaktyki egzemplów wywodzących się z tych środowisk379.
Obydwie tradycje odróżniała natomiast semantyka tych fenomenów artystycznych,
inaczej określająca ich miejsce w kulturze. O ile dla środowisk jezuickich gimnazjów
dramat był przede wszystkim elementem programu dydaktycznego, o tyle sodalicjom służył on głównie za narzędzie formacji religijnej.
Na Śląsku aktywność teatralną najwcześniej podjęły sodalicje Zwiastowania
NMP w Kłodzku i Wniebowzięcia NMP w Nysie. Obydwie te wspólnoty organizowały doroczne spektakle z okazji swoich świąt patronalnych, a także wystawiane na
ulicach miast misteria Męki Pańskiej. Pierwsze z tych spektakli były ozdobą uroczystości odnowienia ślubów brackich (renovatio)380; drugie – wiązały się z publiczną
demonstracją pobożnych praktyk, odbywanych w czasie wielkopiątkowej procesji
pokutnej381. Przedstawienia wieńczące uroczystości patronalne bliższe były dramatowi szkolnemu, wiązały się także z funkcjami panegirycznymi, adresowanymi do
wybieranych przy tej okazji nowych władz sodalicji. Spektakle pasyjne osadzone
były natomiast głębiej w życiu duchowym wspólnoty i stanowiły jego społeczne
uzewnętrznienie. Ograniczały się one jednak wyłącznie do treści misteryjnych, ukazywanych w starotestamentowej alegorezie typicznej; sugestywność tych przedstawień, granych versu Latino et Germanico znajdowała aprobatę swojej publiczności,
zarówno w dziedzinie estetycznej, jak i emotywnej: tanto cum gustu hominum ut plurimis lachrymis elicuerit 382.
Obficie udokumentowana jest aktywność teatralna wrocławskiej sodalicji Zwiastowania NMP: dzięki zachowanym licznie periochai, librettom i wzmiankom archiwalnym wiemy o przeszło stu spektaklach organizowanych przez tę wspólnotę.
Nieco mniej informacji zawierają źródła relacjonujące działalność opawskiej sodalicji Niepokalanego Poczęcia, równie regularnie wystawiającej obydwa wzmiankowane wyżej typy przedstawień383. Grano je dwa razy do roku, podobnie zresztą jak
i w Świdnicy, gdzie sodalisi zebrani pod wezwaniem Zwiastowania NMP wystawiali
spektakle patronalne i pasyjne384. W aktywność teatralną angażowały się ponadto
sodalicje: Zwiastowania w Głogowie385, Niepokalanego Poczęcia w Żaganiu386, Nawiedzenia w Opolu387 i Wniebowzięcia w Legnicy388. Skromnie opisana jest aktywAnaliza ta jest przedmiotem kolejnego podrozdziału niniejszej pracy (4.2.2).
Kłodzko [1667] CZ-Pn ORST NK XXIII D 168, k. 212.
381
Nysa [1630]: SchmidlH, T. III, s. 1056.
382
Nysa [1639]: ARSI Boh. 95, k. 588.
383
Opawa [1649]: ARSI Boh. 96, k. 470; [1670]: ARSI Boh. 99, k. 733.
384
Świdnica [1641]: ARSI Boh. 96, k. 53.
385
Głogów [1659]: ARSI Boh. 97 II, k. 583.
386
Żagań [1709]: ARSI Boh. 121, k. 201.
387
Opole [1676]: Mykita-GlenskD, s. 313; [1704]: ARSI Boh. 116, k. 143.
388
Legnica [1700]: ARSI Boh. 112, k. 120.
379
380
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ność kłodzkiej sodalicji młodszych gimnazjalistów Niepokalanego Poczęcia NMP
w Kłodzku, która swoimi popisami podsumowywała wiedzę religijną, zdobytą podczas nauk katechizmowych389.
Poza łacińskimi sodalicjami uczniowskimi w aktywność teatralną angażowały się
także kongregacje mieszczańskie, np. wrocławska sodalicja Oczyszczenia NMP, wystawiająca zarówno spektakle na doroczne renovationes, jak i wielkopiątkowe misteria pasyjne, wykonywane inter aspectabilem eamque symphonicam Matris super Filio
dolentis, & Davidis poenitentis, complorationem390. Przedstawienia pasyjne wystawiało
też bractwo mieszczańskie Oczyszczenia NMP w Opawie – przy współudziale miejscowej łacińskiej sodalicji Zwiastowania391, a także Bractwo Dobrej Śmierci z Opola,
wystawiające je często ad musicos concentus392. Sztukę teatralną pielęgnowało także
bractwo literackie, działające w Głogówku393. Członkowie litterati angażowali się
w inscenizacje adwentowe, bożonarodzeniowe, pasyjne, wielkanocne i eucharystyczne urządzane w miejscowej farze394. Przedstawienia te, wystawiane de voluntate et sumptibus hrabiego Franza Eusebiusa von Oppersdorff395, były nader częste
w latach 1655–1657, kiedy na głogówieckim dworze chronił się w czasach potopu
szwedzkiego dwór Jana Kazimierza, a w proponowanych przez jezuitów spektaklach
uczestniczyła chętnie królowa Ludwika Maria Gonzaga396.
Z inicjatywy Oppersdorffa przedstawienia teatralne wystawiano także na zamku397; ich aktorami byli m.in. członkowie dworu hrabiego i jego synowie, którzy magno
parentibus sunt solatio et reliquis, ab dexteritatem in theatro scenico probatam, admirationi398. Autorem tych przedstawień był długoletni misjonarz głogówieckiej rezydencji,
Joachim Meltzer, chwalony w swojej elogii m.in. za bogaty dorobek teatralny399. Jezuita
ów był zapewne także autorem muzyki do tych spektakli, kierownikiem towarzysząceKłodzko [1658]: ARSI Boh. 97 I, k. 307, 310–311.
Odpowiednio – Wrocław [1642]: HoffmannMM, s. 11; [1645]: SchmidlH, T. IV/2, s. 158.
391
Opawa [1647]: ARSI Boh. 96, k. 335.
392
Opole [1675]: ARSI Boh. 101, k. 241–242; HoffmannO, s. 166.
393
RoztropowiczT; JeżG.
394
Głogówek [1647]: SchmidlH, T. IV/2, s. 323–324; [1649]: ARSI Boh. 96, k. 466. M.in. David
und Abigail – ARSI Boh. 97 I, k. 350; Filius prodigius – [1663]: ARSI Boh. 98, k. 628; Julianus Apostata
– [1659]: ARSI Boh. 97 II, k. 467; de Passione Domini – [1664]; Gedeons Sieg über die Amalekiter –
[1669]: HoffmannO, s. 36.
395
Głogówek [1658]: ARSI Boh. 97 I, k. 350.
396
CZ-Pn ORST NK XXIII C 105/2, fol. 214v.
397
HoffmannO, s. 33–35.
398
CZ-Pn ORST NK XXIII C 105/2, fol. 214v.
399
ARSI Boh. 195 I, fol. 272v: Huc etiam spectat, quod usque ad extremum etiam semiannum praestitit
dramata nimirum vernaculo sermone producendo annis singulis tria, duplex de Passione Domini, tertium de
Sanctissima Eucharistia copiose affluente spectatore, et saepe pia teneritudine collacrymante. Na podstawie
archiwaliów zachowanych w ARSI (Boh. 12, fol. 232v; Boh. 90/1, k. 7r, 29r, 39v, 52v, 70v, 87v; Germ.
132, k. 158v, 23v; Boh. 90/1, k. 121v, 139v, 159v, 174r, 185r, 221r, 247r, 272v, 292r, 305r, 320v; Boh.
90/2, fol. 338v; BMZA II-80, fol. 100r, 117r) obecność Meltzera w Głogówku in missione Illustrissimi
Domini ab Oppersdorff potwierdzona jest źródłowo w latach 1636–1639, 1641–1647 oraz 1653–1677.
389

390
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go im zespołu muzycznego, a być może – nawet jego instrumentalistą400. Z pewną dozą
prawdopodobieństwa można przyjąć, że w opracowaniu przedstawień posiłkowano
się zachowanymi w bibliotece zamku głogówieckiego drukami z wczesnobarokową
wenecką dramma per musicam401 czy współczesnymi czasom Meltzera operami Giovanniego Andrei Bontempiego, Antonia Draghiego i Johanna Heinricha Schmelzera402. Nie zachowały się wprawdzie żadne źródła, które mogłyby potwierdzić hipotezę
na temat związków tego repertuaru z tradycją kultywowaną w Głogówku; pewne jest
jednak, że zainteresowanie dworu Oppersdorffów współczesną operą włoską trwało
przez kolejne dekady i obejmowało także repertuar szkoły Alessandra Scarlattiego403.
Tradycja muzyczna łacińskich sodalicji szkolnych niekoniecznie musiała sięgać
aż takiego pułapu, choć z uwagi na więzy kulturalne, łączące niektóre jezuickie kolegia z ośrodkami włoskimi404, nie jest to wcale wykluczone. Rzecz dotyczy przede
wszystkim spektakli patronalnych, których oprawa finansowana była w całości przez
honorowych rektorów tychże kongregacji. Z uwagi na to, że często wybierani byli
na to stanowisko wysocy dostojnicy kościelni i państwowi, należy przypuścić, że
wielmoże ci mieli ochotę zadbać o swój społeczny image, który w warstwie słownej
podkreślała panegiryczna treść spektaklu, zaś w sferze muzycznej – adekwatna doń
oprawa wokalno-instrumentalna. Mecenasami spektakli świdnickiej sodalicji Zwiastowania NMP byli kolejni opaci cystersów krzeszowskich405; na przedstawienia
400
HoffmannO, s. 31, 33, 35nn, 38; PośpiechC, s. 299. Informacje te nie mają dziś, niestety, swego potwierdzenia źródłowego, jedynym śladem muzycznego zaangażowania Meltzera jest Catalogus
triennalis z Opawy [1636]: ARSI Boh. 12, fol. 49r, w którym określany jest on jako fuit subregens con
victorum medio. Jezuickie konstytucje nie dopuszczały co prawda możliwości posiadania przez profesów zakonnych instrumentów muzycznych w domach zakonnych (KonstytucjeT [268], s. 120),
zakaz ten nie dotyczył jednak mieszkającego gościnnie na głogówieckim zamku Meltzera.
401
Wśród zbiorów tej proweniencji przechowywanych obecnie w Bibliotece Śląskiej w Katowicach znajdziemy ciekawą kolekcję programów teatralnych i librett operowych, pochodzących z XVII
i XVIII wieku: m.in. drukowane w Wenecji komedie Gregoria de’ Monti (Hippolito) i Luigiego Grota
(La Alteria, La Emilia, Il Thesoro) z lat 1611–1612: PL-KAś DZS sygn. 900361 I – 900 364 I.
402
Giovanni Andrea Bontempi – Il Paride, opera musicale..., Dresden : Melchior Bergen 1662
[RISM B 3665] (PL-KAś DZS sygn. 235743–235744 III); Antonio Draghi – Il Ciro vendicatore di
se stesso dramma per musica... Wien : Matteo Cosmerovio 1668, Atalanta dramma per musica... Wien :
Matteo Cosmerovio, 1669 i Zaleuco drama per musica... Wien : Matteo Cosmerovio 1675 (PL-KAś
DZS sygn. 900350 I; 900351 I; 900459 I) oraz Johann Heinrich Schmelzer – La Lanterna di Diogene
drama per musica... Wien : Matteo Cosmerovio 1664 (PL-KAś DZS sygn. 900471 I).
403
Libretto jego opery Gli equivici nel sembiante, wydanej jako Amor non vuol inganni favola pastorale..., Wien: Giovanni Christoforo Cosmerovio 1681 znajduje się w zbiorach tej proweniencji (PL-KAś DZS sygn. 462895 I).
404
Wrocławski konwikt św. Józefa utrzymywał np. regularne kontakty z rzymskim Collegium Germanicum; jego wychowankowie dość regularnie trafiali tam na dalsze studia, por. [1705]: ARSI Boh.
118, k. 234; [1714]: ARSI Boh. 127, k. 226; [1717]: ARSI Boh. 131, k. 261.
405
Np. Bernhard Rosa, któremu dedykowano m.in. panegiryczny spektakl ŚW-1673-Jesus, wiążący treści panegiryczne z tematyką hagiograficzną, odnoszoną do świętego patrona opata i kultywowanych przezeń form duchowości: Jesus, Maria, Bernardus, seu Pia de Christo patiente, Maria compatiente,
Bernardo Passionem hanc ita proponente.... Por. HoffmannS, s. 117; KorotajD, s. 302.
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sodalicji Zwiastowania NMP w Kłodzku zapraszano regularnie benedyktyńskich
opatów z Břevnova406 (nie mniej zasłużonych dla promocji sztuki baroku); adresatami dramatów kongregacji łacińskiej z Nysy byli rezydujący w tym mieście biskupi
wrocławscy407. Spektakle organizowane przez sodalicje mieszczańskie finansowano
z kolei z kasy danego bractwa, z której opłacano wynajętych na potrzeby przedstawienia profesjonalnych muzyków lub konwiktorów.
Dramaty wystawiane przy dorocznych renovationes zbliżone były tematycznie
do klasycznych przedstawień szkolnych: dotyczyły najczęściej wątków biblijnych408,
mitologicznych409, historycznych410 i moralizatorskich411. Ukazywane one były najczęściej w konwencji dwóch paralelnych planów treściowych, zwykle za pomocą sekwencji alegorycznych obrazów (protasis) i ich aktualizacyjnego wyjaśnienia (apodosis). Architektura niektórych dramatów nawiązywała do metodyki ignacjańskiej
medytacji; spektakl taki składał się wówczas z typowych dla puncta elementów: figura, applicatio i colloquium412. Występujące w scenerii dramatu postaci symbolizowały
wartości, postawy i emocje, z którymi konfrontowani byli jego odbiorcy: najczęściej
figury alegoryczne – Pietas, Providentia, Dolor, Amor – ukryte czasami za wymyślnymi przezwiskami413. Treść zachowanych librett ujawnia szczegółowo ich budowę,
składającą się z następstw partii mówionych i śpiewanych – zarówno w formie ariosa414, jak i chóru, wieńczącego kolejne akty przedstawienia415.
Symptomatyczną dla sodalicji odmianą dramatu były misteria pasyjne, wystawiane w postaci ulicznych pegmata – scen towarzyszących procesji. Również one miały
oprawę muzyczną, czego dowodem są opisy przedstawianych scen, opatrywanych
np. muzyką instrumentalną416. W zachowanych archiwaliach proweniencji kłodzkiej
znajduje się scenariusz wielkopiątkowej procesji, zorganizowanej przez miejscową
sodalicję Zwiastowania417: podaje on szczegółowy wykaz uczestników tej procesji.
Odnajdziemy wśród nich vexilliferos, biczowników, żołnierzy i młodzieńców przeNp. opata Bennoisa, dla którego wystawiono dramaty KŁ-1743-Christi i KŁ-1744-Christus.
Np. biskup Philipp Ludwig von Sintzendorff, dla którego sodalicja ta wystawiła panegiryczny
spektakl NY-1733-Candidus; rozpoczynał go śpiewany prolog Oblubienicy Pańskiej, której towarzyszył
Chór Miłości Niebiańskiej.
408
ŚW-1711-David.
409
Helena seu Parides – Kłodzko [1671]: CZ-Pn ORST NK XXIII C 105/8, fol. 53r.
410
WR-1688-Justitia.
411
WR-1702-Deus.
412
WR-1669-Contemplatio.
413
Np. w dramacie WR-1702-Deus występują: Theoctites – Creator Deus; Hyotheus – Christus, Dei
Filius; Hyothetus – Homo, Filius adoptivus.
414
Np. WR-1739-David.
415
LE-1733-Gloriosa.
416
Ostatniemu, 8. pegma spektaklu WR-1672-Fons towarzyszy następujący opis: Von den Engel
wird durch die Nägel, Geissel und Lantzen, dem Sünder angezeiget, wie viel Jesus vor ihn erlitten habe. Dessen schmächlichen Tod beklaget die traurige Music, sampt der schmerzhafften Mutter Maria Magdalena,
Joanne, Nicodemo und Joseph von Arimathia.
417
WAAW 53, Ordo Processionis in Parasceue Glaciis 1685 20 Aprilis.
406
407
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branych za anioły i geniuszy, niosących arma Christi418; pomiędzy nimi paradowali
tympanista equitans i tubicines equitantes. Przy kolejnych pegmata, przedstawiających
wybrane sceny męki Jezusa, umieszczono emblematyczne hasła – cytaty z wielkopiątkowego hymnu Adoramus Te Christe. Był on zapewne śpiewany przy tych scenach, co sugeruje obecność przy Pegma IV (Sepulchrum Christi) szesnastu cantores,
wymienionych tu także z nazwiska419; przy trzeciej pegma śpiewano natomiast hymn
Vexilla regis420.
Analogiczną budowę wykazuje równie dokładnie opisany wielkopiątkowy spektakl wystawiony przez sodalicję Wniebowzięcia NMP z Nysy421. Także tu przy kolejnych pegmata odnajdujemy emblematyczne inskrypcje, których lektura służyła medytowaniu obrazowanych przez pantomimę treści; ich perswazyjność podkreślały
z kolei elementy muzyczne. Pierwszej ze scen – określanej tu zresztą jako Fundamentum – towarzyszyło następujące wyjaśnienie treści: Fama tritum illud amplius evulgat
oraz epigramat: Aut amor, aut furor est, qui te mi Christe peremit. Est amor, & furor est:
hic meus, ille Tuus. Następnie w konwencji tableaux vivant przedstawiany był Anioł
Stróż, prowadzący Duszę Ludzką do kontemplacji Pasji Chrystusa oculis tenerrimo
cum affectu; zwieńczeniem tej sceny był zaślubiający Boskiego Oblubieńca Geniusz
Sodalicji, śpiewający arię O! Jesu mi dulcis amor, mea vita, meum cor, Tu Sponsus meus
es, mens mea Sponsa tua est. Podobny schemat wykazywały kolejne trzy pegmata,
budujące za pośrednictwem scenografii, teatru i muzyki perswazyjny przekaz wielkopiątkowej medytacji. Podobnie jak w Ignacjańskich Ćwiczeniach, bezpośrednim
celem spektaklu było oddziaływanie przez różne formy przekazu zmysłowego na
duchowość jego odbiorców.
Podobną funkcję pełniły i inne przedstawienia (znane jednak wyłącznie z pobieżnych opisów periochai), w różny sposób podejmujące temat męki Zbawiciela
i aktualizujące treści tego misterium. Wątki te ukazywane były na tle historii starotestamentowych422, ewangelicznych423, historycznych424, martyrologicznych425 i moralitetowych426, konfrontujących dramma passionis z egzystencjalnymi zmaganiami
uwikłanego pomiędzy dobrem a złem Jedermanna427. Alegoryczne tło rozważań pasyjnych zestawiano niekiedy z treściami katechetycznymi, np. wtedy, gdy spektakle
organizowały sodalicje młodszych gimnazjalistów. Tak było w przypadku przed6 Genioli ferentes: flagellum, flagellum, columnam, coronam spineam, baculos duos, tallum cum columella. Loc. cit.
419
Cantores in Coeruleis palliis: 1. Matern. Arietin. 2. Lempert. Liewaldt. 3. Stuppan. Sockolt. 4. Gotschlicht. Bauch. 5. Brevis. Kopp. 6. Langer. Benndell. 7. Bach. Koppetzky. 8. Bubug. Trömel. Loc. cit.
420
KŁ-1685-Adoratio.
421
NY-1733-Sanguinem.
422
WR-1692-Jesus; ŚW-170?-Leiden.
423
ŚW-1701-Vita.
424
OA-1743-Victoria.
425
WR-1691-Cor.
426
ŚW-1719-Medicina.
427
ŚW-1733-Frequens; HoffmannS, s. 126; KorotajD, s. 308–309.
418
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stawienia WR-1703-Vox, kompilującego loci communes starotestamentowej historii
Abla z kolejnymi wezwaniami Modlitwy Pańskiej, przedstawianymi w postaci ośmiu
Schau-Bühnen. Koncept innego przedstawienia wiąże doświadczane przez wszystkie zmysły cierpienia Chrystusa z treścią drugiej strofy hymnu eucharystycznego
Adoro Te devote (Visus, tactus, gustus in te fallitur...)428: zmysły reprezentujące grzechy
główne są tutaj aktorami scenicznie przedstawianych pegmata. Podobnie ilustrowano inne kwestie dogmatyczne, reprezentowane przy okazji dorocznych procesji na
święto Ignacego Loyoli; w organizację tych inscenizacji zaangażowani byli obok
gimnazjalistów także członkowie szkolnych sodalicji429.
Spektakle pasyjne wystawiano najczęściej w Niedzielę Palmową, intensyfikowały one w naturalny sposób liturgiczną treść tej uroczystości. Ich tematem była męka
Chrystusa odnoszona do wątków typicznych Starego Testamentu430, nowotestamentowych przypowieści431, scen martyrologicznych432 i wydarzeń historycznych433, bądź
ukazywana w kontekście wybranego z samej pasji wątku434. Wszędzie tam, gdzie sodalicje organizowały cykliczne meditationes quadragesimales, treść wystawianego w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu spektaklu nawiązywała do ich tematu przewodniego;
świadectwem tego są tytuły zachowanych przedstawień, wystawianych in coronidem
consuetarum per Quadragesimam de Passione Christi Meditationum435. Inaczej wyglądały
przedstawienia inscenizowane z okazji Wielkiego Piątku. Oczywiście także tu ich tematem była męka Chrystusa, ukazywana jednak najczęściej w konwencji modlitewnej
adoracji436, rozważań pasyjnych437, moralitetu438, wykładu homiletycznego439, rzadziej
zaś – starotestamentowej alegorezy440. Z zachowanych nielicznych librett tych spektakli dowiadujemy się, że przedstawiane one były w konwencji żywych obrazów, ukazujących kolejne sceny pasji, którym towarzyszyła adekwatna oprawa muzyczna441. ObyKŁ-1684-Jesus: Jesus Christus secundum omnem sensum corporeum patiens... ex Doctrina Angelica
Divi THOMAE Aquinatis, b. m. i dr. 1671. Ten sam koncept odnajdujemy w spektaklu Unvermögen der
fünf Sinne, das Hl. Abendmahl zu begreifen, wystawianym w roku 1695 w Świdnicy.
429
WR-1696-Auffzug; WR-1697-Catholische; WR-1724-Christliche.
430
Np. WR-1668-Dies; WR-1698-Job; WR-1701-Jeremias; WR-1703-Daniel; WR-1706-Isaac; WR-1709-Innocens; WR-1710-Christo; WR-1713-Oblivio; WR-1715-Abel; WR-1716-Job; WR-1743-Mons.
431
WR-1711-Bonus; WR-1712-Evangelici.
432
WR-1683-Homo; WR-1719-Gloriosus; WR-1722-Diva.
433
WR-1699-Heraclius.
434
WR-1702-Deus; WR-1717-Judex; WR-1718-Misericordia; WR-1693-Mara.
435
Świdnica [1641]: ARSI Boh. 96, k. 53; WR-1700-Illustris.
436
WR-1678-Jesus; KŁ-1685-Adoratio.
437
WR-1710-Christus; WR-1713-Liber; WR-1732-Passio.
438
WR-1681-Gottliebender; WR-1685-Unseelige; WR-1702-Amantis.
439
WR-1682-Acht; WR-1686-Grande; WR-1686-Werke.
440
Dies belli in cruce Victoriose terminatus – Świdnica [1677]: WAAW V 39, fol. 58r; WR-1679-Ecce.
441
W spektaklu KŁ-1718-Bona scena w Ogrodzie Oliwnym opatrzona jest ermutigenden Gesang
eines Engels, po pojmaniu Chrystusa ein Chor vervollständigt dieses Bild, zaparcie Piotra komentowane
jest mit Klageliedern, die Jeremias entlehnt sind, pod koniec sądu Kajfasza pojawia się kolejny Gesang
chóru, komentujący gorzkie zniewagi wobec Jezusa. Por. BeckH, s. 28–29.
428
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dwa typy przedstawień miały także aspekt panegiryczny: ich wykonanie wiązało się
z uroczyście akcentowaną obecnością na niej rektora sodalicji, który był honorowany
jako mecenas całego przedsięwzięcia442.
Za pomocą tableaux vivant członkowie sodalicji wystawiali także spektakle z okazji
uroczystości Bożego Ciała, wzbogacające prowadzoną tego dnia procesję. Najczęściej
odbywały się one przy trzecim jej ołtarzu i przedstawiały w formie pegmata sceny nawiązujące do tematu eucharystii. Ich pantomimiczno-muzyczny wykład prezentowany bywał w kontekście treści pasyjnych, co pozwalało na uzyskanie jakości wyjątkowo
perswazyjnych443. Innym razem za koncept przedstawienia posłużyła nowotestamentowa przypowieść o synu marnotrawnym, ukazywana na tle tematyki konfesyjnej444.
Do perioche tego spektaklu dołączono posłowie (Weg-Weiser zur Rück-Reise oder Be
kehrung) sugerujące, że adresatami przedstawienia byli oglądający go innowiercy,
których zamierzano nakłonić do konwersji na katolicyzm445. W zachowanym libretcie
sztuki wydrukowano unikatowy aneks nutowy, zawierający melodie dwóch pieśni:
wesołej i smutnej, wykorzystywanych kilkakrotnie w całym spektaklu. Pojawiające
się z kolei w libretcie teksty pieśni pasują do jednego z dwóch wzorców metrycznych
podanych melodii, semantycznie kojarzonych z radosnym lub smutnym wyrazem ich
treści. Tak proste zakomponowanie muzycznej treści dramatu miało na celu niewątpliwie zwiększenie skuteczności jego perswazyjnego oddziaływania (Fig. 18, s. 345).
Powyższy przykład ujawnia pewną cechę muzycznego warsztatu jezuickich spektakli, którą określimy mianem reprezentatywności. Informacje dotyczące muzyki
pojawiające się w zachowanych raportach, streszczeniach i librettach, potwierdzają przede wszystkim adekwatność muzyki do przedstawianych treści: w przypadku
opisywanych tu spektakli misteryjnych mówi się więc o lugubris cantus446, lugubris
chorus447, tristis musica448 czy tristis musicorum harmonia449. Ten irytujący muzykologa, powierzchowny opis ma zatem pewną wartość pozytywną, która zapewne potwierdzałaby wnioski, płynące z ewentualnej analizy niezachowanych do naszych
czasów muzykaliów. Hipotezę tę udowadnia pośrednio cytowany powyżej przykład,
odnotowujący zasadniczą część muzycznej warstwy omawianego spektaklu. MuzyOpawa [1725]: ARSI Boh. 140, k. 179 – obecnym na spektaklu mecenasem misterium pasyjnego, wystawionego przez łacińską sodalicję Niepokalanego Poczęcia NMP, był książę Anton Philipp
von Hoditz, który za kwotę 25 florenów reńskich sfinansował scenografię czterech pegmata.
443
Kłodzko [1675]: ARSI Boh. 102, k. 474.
444
WR-1678-Conversio.
445
Ich obecność na spektaklu i zainteresowanie nim potwierdza autor rocznego raportu: WAAW
V 39, fol. 59v: Congregatio latina spectaculum, etiam haereticis, Coetus mariani Actus triplex comica Theo
phoria octava successu exhibita etiam heterodoxorum spectatorum admirationem. Wzmiankowane posłowie to swego rodzaju instruktaż pouczający o tym, co konkretnie należy uczynić, aby powrócić na
łono rzymskiego katolicyzmu.
446
Wrocław [1662]: ARSI Boh. 98, k. 451.
447
Wrocław [1662]: WAAW II b 129, fol. 8v.
448
Opawa [1734]: ARSI Boh. 152, k. 195.
449
Wrocław [1662]: WAAW II b 129, fol. 30v.
442
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ka była po prostu artystyczną konkretyzacją retorycznego konceptu dramatu, ukazującego temat nawrócenia w prostej, czarno-białej scenerii. Ilustrowała ona dwie
przeciwstawne sobie jakości (tu: emocje radości i smutku), których kontrast był
przedmiotem rozważanych na scenie treści; brała także udział w obrazowaniu zestawianych ze sobą w spektaklu postaw, wartości i emocji, zadanych odbiorcom do
interioryzacji. Fakt, że przedstawiane one były najczęściej w konwencji paralelnych
planów treściowych, daje pewne wyobrażenie o muzyce tych spektakli.
Taki punkt widzenia pozwala odczytywać pomiędzy wersami Litterae annuae
i periochai zawarte w nich informacje, które zbliżają nasze wyobrażenia do historycznego wie es eigentlich war. Uprzedzając systematyczną analizę tych wątków, odnotujmy tu krótko, że immanentnymi elementami muzycznej warstwy spektakli jezuic
kich sodalicji były pojawiające się w nich pieśni i hymny450, sceny o charakterze
muzycznym451, tańce wykonywane z udziałem instrumentów452 czy treści in extenso muzyczne, np. współzawodnictwo zstępującego do Hadesu harfisty Orfeusza
i cierpiącego Chrystusa, zwyciężającego śmierć siłą miłości453. Wyeksponowana po
pierwszej apodosis tego spektaklu inskrypcja (Parergon Problematicum. Majorne insit
Musicae, an vis Amori?) staje się w przebiegu kolejnych pegmata pytaniem retorycznym, o czym przekonują kolejne sceny pasji Mesjasza. Muzyczny kontekst wykonania tych utworów potwierdzają dołączane do synops wykazy zawierające nomina
canentium actorum454; wynika z nich jasno, że do organizowanych przez sodalicje
spektakli angażowano wypożyczonych z konwiktów muzyków, a także profesjonalnych śpiewaków, związanych z różnymi ośrodkami kościelnymi miasta455.
WR-1677-Dies: Inductio VIII. Vexilla Regis prodeunt.
LE-1701-Victima: Musicalisches Vorspiel.
452
WR-1717-Judex: II numerus: Inde voce Dei armatus, proelia cogitanti, supervenit Nathan, & parabolam de ove unica Viri pauperis Davidi exponit. Peccatori, adhuc tenenti tympanum, & ad vocem Organi
plaudenti, innocentem Filij DEI unigeniti mortem objicit Misericordia.
453
KŁ-1736-Illustre.
454
WR-1658-Melodrama; WR-1729-Jephtias; WR-1730-Aula; WR-1731-Refugium; WR-1732-Heroica; WR-1733-Magistri; NY-1733-Candidus; WR-1734-Novus; WR-1735-Incruenta; WR-1736-Tessera; ŚW-1741-Crucis; WR-1743-Mons.
455
Libretto spektaklu WR-1729-Jephtias kończy np. następujący wykaz:
Nomina canentium actorum:
Dux II – Eruditus D. Christophorus Baudisch, Siles. Zotnens. AA. LL. & Philos. Baccalaureus, Metaph. &
Eth. Audit. Bassista ex Convictu S. Joseph.
Jephte – D. Daniel Zahorsky, Boh. Neo-Backens. Phys. & Mathem. Aud. Tenorista ex Conv. S. Josephi.
Dux I – D. Joannes Clement, Sil. Freidenthal. Logicae Audit. Bassista ad S. Vincent.
Jephtias – Josephus Wiesner, Sil. Lubaviensis Rhetor. Discantista ex Conv. S. Josephi.
Religio – Carolus Heldt, Sil. Franckensteinens. Poëta, Altista ex Conv. S. Josephi.
Patrophilus – Carolus Quintel, Siles. Neo-forens. Poëta, Discantista in Cathed. Eccles.
Thygatrophilus – Wenceslaus Swoboda, Bohem. Skrzinecensis, Grammat. Discant. ad S. Mathiam.
Fortitudo – Josephus Kräntzel, Silesius Neo-forens. Grammat. Discant. in Eccles. Cathedrali.
Magnanim – Josephus Scholtz, Bohem. Neo-stad. Princ. Altist. ad S. Dorotheam.
Servillus – Carolus Schram, Siles. Reichenbachensis. Parvista. Discant. ex Conv. S. Josephi.
450

451
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4.2.2. Poetyka dramatu jezuickiego
Zanim przeanalizujemy muzyczne parametry dramatu jezuickiego, poświęćmy
nieco uwagi teoretycznym zrębom poetyki tego gatunku. Jak już sygnalizowaliśmy,
jej fundamentem była ignacjańska metoda applicatio sensuum, angażująca potrzebne
w medytacji religijnej poznanie doświadczane za pomocą zmysłów wyobraźni. Odbierane przez nie doznania wykorzystywane były dla wyobrażenia miejsca kontemplowanej treści (compositio loci), jego emocjonalnego „odczucia”, komplementarnego
względem równoległej ścieżki poznania intelektualnego. Wizualizacja taka pozwalała
odbywającemu ćwiczenia na integralne „zanurzenie się” w temat medytacji, dzięki czemu jej spodziewane efekty były większe456. Artystycznym odpowiednikiem modlitewnego „teatru wyobraźni” był jezuicki dramat szkolny, oddziałujący za pośrednictwem
zmysłów na emocje widza. Pokrewieństwo obydwu tych form podkreśla etymologia
pojęcia repraesentatio, odnoszącego się zarówno do świata imaginacji, jak i wydarzeń
przedstawianych na scenie teatru. Bliskość ta bynajmniej nie jest przypadkowa; zdawali sobie z niej sprawę pierwsi jezuiccy teologowie i właśnie w niej znajdowali argument dla aprobatywnej oceny praktyki teatralnej, rodzącej się w ich środowisku457.
Z uwagi na swe wartości wychowawcze dramat szkolny znalazł stałe miejsce
w programie dydaktycznym jezuickich gimnazjów. Przedstawiane w spektaklach
treści służyły jako medium poznania świata emocji, ale także unaoczniona eksterioryzacja przeżyć – zarówno aktorów, jak i widzów sztuki. Paralelizm przedstawianych
w nich wątków ułatwiał odniesienie ich treści do indywidualnego doświadczenia
duchowego i egzystencjalnego. Występujące w spektaklach postaci często ucieleś
niały abstrakcyjne cechy, pojęcia, postawy i wartości; ich zobrazowanie pomagało
w procesie przyswojenia wiedzy przekazywanej w trakcie nauki458. Uczestnictwo
w przedstawieniach służyło jednak przede wszystkim integralnej formacji ich odbiorców, opartej na kształceniu ich duchowości, emocjonalności i intelektu. Możliwości płynące z pośrednictwa zmysłów intensyfikowały wywoływane wrażenia
i komponowały uniwersum doświadczanych emocji459. Zwracano jednak uwagę
także na ryzyko związane z ich przecenieniem, ryzyko, które łapie duszę w sieć namiętności460 i utrudnia przyjęcie prawd wiary461.
W spektaklu o pokutującej Magdalenie (WR-1719-Magdalena) wyobrażonym
miejscem akcji jest jej serce, w którym protagonistka spotyka Lęk, Ból, Skruchę
i Zemstę – z afektami tymi konfrontuje się w kolejnych odsłonach spektaklu, skłaPor. PfeifferR, s. 31–33.
Dyskusję prowadzoną na ten temat przez Kanizjusza, Bellarmina, Suareza i Caussina podsumowuje ValentinT, s. 19–38.
458
SchnitzlerT, s. 286.
459
W dramacie pasyjnym wystawionym przez sodalicję Niepokalanego Poczęcia w Opawie
[1676]: ARSI Boh. 101, k. 227, pięć zmysłów wzywa widza ad compassionem a dolore Matki Bolesnej.
Reakcją widzów na tę scenę było rarum silentium et ordo absolutus panujące w całym mieście aż do
późnego wieczora.
460
WR-1639-Animae.
461
Por. omawiany powyżej spektakl KŁ-1684-Jesus.
456

457
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dających się z krótkich recytatywów i wieńczących je arii462. Do obrania właściwej
drogi przekonują Magdalenę Nadzieja i Miłość; w drugim akcie dramatu jej serce
płonie już ogniem Boskiej Miłości. Jak Oblubienica szuka swego Oblubieńca wśród
symbolicznych gór Biblii; na jej wołanie odpowiada początkowo tylko Echo:
Magdal[ena:]
Wo ruhet er, den ich begeht?		
[Echo:]
hör, hör,
		
Ihr Berge habt ihr den nicht gesehen			
nicht gesehen.
		
Wohin soll ich doch ferner gehen? 			
ferner gehen.
		
Sagt ihm ihr oden Steine,
		
Daß ich ihn such und weyne. 				
such und weyne.
		
Sag Hermon ist mein Licht
		Auff deinen Höhen nicht?				nicht.
		
Hat Thabor nicht in einer Klusst
		
Den, so sich lang umsonst gerufft?			
umsonst gerufft.
		Ich schrey zu dir du hoher Moria			
ja.
		
Ist nicht mein Leben da?				
eben da.
		Du hoher Moria. 					ja.
		
Die Nazarener-Blut am wüsten Golgotha?		
da.
		
Ich geh zu umfangen mein eintziges Verlangen
		
Ich lauff und eyle hin. 				
eyle hin.

Spiesząc za poruszeniami własnego serca, Magdalena trafia do stóp Ukrzyżowanego, gdzie wraz z pięcioma afektami śpiewa przejmujący ansambl, zmyślnie rozpisany na poszczególne głosy:
Liebe:
Schmertz:
Hoffnung:
Furcht:
Rache:
Rache:
Furcht:
Hoffnung:
Schmertz:
Liebe:

Komm her und schau

den Zunder
den Felsen
das Vorbild
die Ursach
den Spiegel

deiner

Betracht genau, was

scharffe Rache
kindlich’s Fürchten
vestes Hoffen
rechtes Reuen
heisse Liebe

kann.

Liebe
Reue
Hoffnung
Furchte
Rache

an,

Scenę wieńczy Magdalenae Liebs-Affect, śpiewany z towarzyszeniem chóru
Córek Syjońskich; na koniec spektaklu chór afektów wykonuje jeszcze podsumo462
Każdej z postaci odpowiada przewidziany przez autora rejestr głosu wokalisty: Magdalena –
Soprano, Der Schmertz – Soprano, Die Liebe – Alto, Die Hoffnung – Alto, Die Furcht – Tenore, Die Rache
– Basso, Ein Echo – Soprano.
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wujący jego treść morał. Cnotą wyjątkowo zgodnie tu przezeń wysławianą jest
stałość serca (Beständigkeit), kojarząca się z ignacjańskim ideałem „świętej obojętności”463.
Utrwalona w pismach teoretyków jezuickich tej epoki poetyka sztuki teatralnej bazowała na wzorcach arystotelesowskich i horacjańskich, wyrażanych przez zasady jedności akcji, stylu wysokiego i mimesis464. Jednocześnie wykraczała ona poza klasyczne
koordynanty stylu, burząc jedność czasu, mieszając tragedię z komedią, wprowadzając
elementy fabularne akcji i zrywając z nierozwiązywalnym konfliktem racji. Zakłócenia
tradycji były tu jak najbardziej świadome i wynikały z potrzeby dostosowania się do
wymogów dydaktyki i wrażliwości estetycznej epoki. Autorytetem potwierdzającym
konieczność tych zmian był dla jezuickich teoretyków Seneka, który m.in. dopuszczał
istnienie form mieszanych, jak również elementów nadprzyrodzonych w akcji. Zwiększeniu perswazyjności służyło powiązanie konfliktu z cechami osobowymi, wprowadzenie bohatera idealnego, personifikacji cnót i afektów oraz postaci alegorycznych.
Z podobnie pragmatycznych względów fakturę dramatu inkrustowały efekty specjalne, emblematy, wstawki muzyczne, chór wokalny, pantomima i balet.
Dla Martína Delrio465 obecność tych dodatkowych elementów musiała wynikać
bezpośrednio z treści akcji, była bowiem wyrazem pokrewieństwa sztuk przedstawiających i retorycznych. Zalecał on, aby teatralna repraesentatio łączyła właściwości perswazyjne różnych dyscyplin sztuki, tworząc adekwatny do jej treści apparatus. Wzbogacając przekaz słowny scenografią, muzyką i tańcem, jezuicki spektakl
sceniczny zbliżał się do ideału platońskiej chorei. Odwołanie to sankcjonowało zresztą praktykę łączenia klasycznych form dramatu jezuickiego z ludowymi korowodami, średniowiecznymi misteriami, mieszczańskimi giostrami, wojskowymi defiladami czy reprezentującymi władzę polityczną trionfi. O pokolenie młodszy Alessandro
Donati uznawał już muzykę, taniec i aparat sceniczny za integralne i pełnoprawne
partes dramatis, jeśli tylko ich obecność uzasadniona była względami estetycznymi
i semantycznymi. Jego synteza466 umiejętnie łączyła tradycję arystotelesowską z wymaganiami współczesności, co znalazło swój wyraz m.in. w oryginalnej chrystianizacji idei katharsis.
Nowe jakości wniósł do poetyki sztuki teatralnej Atanazy Kircher, który swoją teorię muzyki oparł na nauce o temperamentach. Przyjęty przez niego mechanistyczny model oddziaływania dźwięku na odbiorcę tłumaczył strukturalne podobieństwo praw akustyki do zasad rządzących światem psychologii. Działając na
LoyolaĆ [23], s. 21–22: „Toteż musimy się stawać obojętnymi wobec wszystkich rzeczy stworzonych, jeżeli to zostało pozostawione całkowicie swobodnej decyzji naszej wolnej woli, a nie zostało
zakazane. Tak więc chodzi o to, byśmy ze swojej strony nie pragnęli bardziej zdrowia niż choroby,
bogactwa niż ubóstwa, szacunku niż pogardy, życia długiego niż krótkiego; i – co za tym idzie – byśmy
spośród wszystkich pozostałych rzeczy pragnęli tylko tego i tylko to wybierali, co nas bardziej prowadzi do celu, dla którego zostaliśmy stworzeni”.
464
Por. OkońD; SzarotaJ; McCabeI; BauerM.
465
DelríoS.
466
DonatiP.
463
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odbiorcę jakby na zasadzie rezonansu, muzyka budziła w nim afekty analogiczne
do swego charakteru. Służąc retorycznej amplifikacji treści467, musiała jednak spełniać kryteria stawiane humanistycznej musicae poeticae: w organiczny sposób wiązać
się ze słowem468. Warunki te w jeszcze większym stopniu niż tradycyjna polifonia
renesansowa spełniała sztuka nurtu seconda pratica, podporządkowująca rysunek
melodii deklamacji słownej469. Aby jej przekaz był skuteczny, powinna być napisana
w sposób możliwie doskonały, umiejętnie zaaranżowana przez reżysera470 i sugestywnie zaprezentowana przez wykonujących ją aktorów471. Jeśli w jezuickich gimnazjach choć w części stosowano się do wskazań Kirchera, wystawiane spektakle
należałoby określać mianem muzycznych.
Teorię Kirchera rozwinął Jakob Masen, który w swoim traktacie pogodził kategorię katharsis z ignacjańską koncepcją chrześcijańskiej wolności (jako purgatio parvorum affectuum), a mimesis – z uzasadnieniem obecności różnych form
muzyki w dramacie472. Za środki intensyfikujące perswazyjność przekazu uznał
on nie tylko partie chóralne, ale także muzykę instrumentalną, solowe wstawki wokalne i taniec473. Wszystkie te elementy musiały oczywiście pełnić funkcję
służebną (aptare) wobec treści literackiej, wzmacniać ewokowany przez słowa
afekt474, potęgować wizualny przekaz scenae mutae. Wyłożona przez Masena teoria była kodyfikacją obserwowanej przez niego praktyki jezuickich scen teatralnych, angażujących do spektakli nie tylko kompozytorów i muzyków, ale także
scenografów, architektów, malarzy i rzeźbiarzy475. Jezuicki dramat szkolny był
BauerM, s. 223.
KircherM, A 597: non tam harmonia, sed poetica seu metrica vel scenica quaedam musica.
469
ErlachT, s. 110.
470
KircherM, A 598: His igitur aut similibus egregijs Musicis instructus industrius quispiam Choragus, accedente praesertim eleganti, ac ingeniosa Compositione, posset, uti mihi certo persuadeo, eos ipsos
admirandos effectus affectusque in auditorum animis excitare, quos tantopere depraedicarunt ac posteritati
commendarunt veterum olim historiarum scriptores.
471
KircherM, A 546.
472
MasenP, Caput 2, § 1/1, s. 21: Tragoedia […] est imitatio actionis illustris ac absolutae metro,
harmonia, ac saltu constans, non enarrando, sed dramatice per misericordiam & metum inducens similium
perturbationum purgationem. Finis tragoediae est, ut misericordiam & metum in spectatore ad mediocritatem expurget.
473
MasenP, Caput 2, § 1/1, s. 21: Porro chori loco, hoc aevo quandoque instrumentalis vocalisque musica, tum etiam tragicus saltus nonnumquam (a quo tamen levitatem abesse convenit)
usurpatur, quae si proposito aliquo, per scenam mutam rei gestae aut etiam gerendae schemata
fiant, ad quod musica saltusque opportune aptentur, magnos res habet cum voluptate conjunctos
animorum motus.
474
MasenP, Caput 2 § 2, s. 22: Harmonia et saltu exornari, quae tamen ad choragos magis, quam
poetas spectant: neque si vulgata hoc seculo levitate adhibeantur, ornamento erunt; sed ad terroris &
commiserationis affectiones inflammandas introducenda erunt gestibus totiusque corporis habitu apposite conformatis. Quodsi locus desit, omittenda sunt. Aristoteles enim ea ad absolutissimam tantum Tragoediam requirit.
475
SchnitzlerT, s. 290.
467
468
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w tym czasie fenomenem artystycznym, łączącym w spójną i doskonale skoordynowaną całość artefakty pokrewnych sobie dyscyplin sztuki. Dzięki takiej synestezji swej poetyki476 w pełni oddziaływał na odbiorcę – na jego duchowość,
intelekt, psychikę i smak.
Praktyka teatralna była ważnym źródłem inspiracji także dla Franza Langa477,
uwzględniającego wiele własnych doświadczeń jako autora i reżysera spektakli. Zgodnie z typową dla jezuitów akomodacyjną dyspozycją wobec kultury pragnął on dopasować istniejącą tradycję do konkretnej grupy odbiorców, ich poczucia smaku i potrzeb swoich czasów478. Wymagał jednak, aby reżyser spektaklu dysponował szerokim
wachlarzem kwalifikacji, obejmującym także zdolności muzyczne479. Jedynie w ten
sposób mógł on połączyć rozmaite elementy muzyczne spektaklu (recytatyw, arię,
chóry i taniec) w spójną i przekonującą całość. Muzyka już samoistnie wywoływała
w odbiorcy zamierzony efekt, spowodowany przez zakodowany w niej afekt480. Doświadczać go można było najpierw poprzez zmysły, zadośćuczyniając wymaganiom
stawianym sztuce przez horacjańską kategorię delectare. To doznanie estetyczne podporządkowane było jednak naczelnemu celowi sztuki, którą dla jezuitów – również
za Horacym – była użyteczność (prodesse)481. Łącząc w umiejętny sposób przyjemne
z pożytecznym, spektakl wpisywał się w proces dydaktyczny i wychowawczy.
Jezuicki dramat szkolny pełnił przede wszystkim funkcję nowoczesnego medium katechetycznego, wykładającego prawdy wiary w atrakcyjnej artystycznie postaci. Eksponując zawarte w nich wartości, służył celom moralizatorskim,
kształtował w odbiorcach zmysł etyczny. Przede wszystkim jednak stanowił ważny element edukacji, rozwijał wyobraźnię uczniów, utrwalał w praktyce zdobytą
podczas nauki wiedzę. Wymagała ona nie tylko wprawy w płynnym mówieniu po
łacinie, ale prowadziła do idealizowanego przez humanistów wszechstronnego
rozwoju osobowości, w chrześcijańskiej antropologii podporządkowanego wezwaniu ad maiorem Dei gloriam482. Zdobywane w jezuickich szkołach umiejętności
retoryczne dawały ich adeptom liczące się w dojrzałym życiu kwalifikacje społeczne483. Wobec swoich odbiorców dramat szkolny odgrywał także rolę propagandową, promując, uzasadniając i utrwalając potrydencki porządek świata. W szczególny sposób kreował jego oblicze w krajach rekatolizowanych, łącząc wątki religijne
i etyczne z konfesyjną perswazją484.
W zależności od swego przeznaczenia dramat jezuicki dzielił się na pewne podgatunki. Formą stosunkowo najprostszą były cykliczne (cotygodniowe, comiesięczBauerM, s. 222.
LangD.
478
ErlachT, s. 71–77.
479
LangD, k. 74r.
480
LangS, k. 4v.
481
AlexanderJ, s. 39; ErlachT, s. 13.
482
SchnitzlerT, s. 286.
483
ValentinC, s. 60.
484
SchnitzlerT, s. 284.
476
477
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ne) deklamacje klasy retoryków. Urządzano je co prawda sine apparatu comico485,
pod względem budowy zbliżały się jednak do spektakli teatralnych i, podobnie jak
one, wyposażone były w warstwę muzyczną486, która ograniczała się zwykle do pieśni
i hymnów, otwierających i kończących cykl deklamacji. Wśród wielu podtypów tego
gatunku487 uwagę zwracają deklamacje emblematyczne488, którym towarzyszyła muzyka instrumentalna oraz declamationes musicae, urządzane przy okazji procesji Bożego
Ciała. Innym podtypem były deklamacje, których treść koncentrowała się na kolejnych wersetach wybranego psalmu, hymnu (Te Deum) czy antyfony maryjnej (Salve
Regina); wierszowane egzegezy ich tekstów stanowiły swoistą formę modlitewnej medytacji. Recytowanym w okołoliturgicznym kontekście kwestiom towarzyszyło także wokalne wykonanie rozważanego tekstu. Deklamacje były też zwyczajową formą
oprawy szkolnych akademii i uroczystości wyborów władz sodalicji.
Formą pośrednią pomiędzy deklamacją a dramatem był dialog, służący najczęściej inscenizacjom spektakli paraliturgicznych, wystawianych z okazji Bożego Narodzenia, Trzech Króli, Zapustów, Wielkiego Tygodnia, Wielkanocy
i Bożego Ciała489. Był on praktykowany zarówno przez uczniów gimnazjów, jak
i sodalisów, praktycznie we wszystkich ośrodkach jezuickiego Śląska490. Deklamowanym dialogom towarzyszyła muzyka instrumentalna i śpiew powszechnie
znanych pieśni, co umożliwiało słuchaczom aktywne włączenie się w ich wykonanie. Każde ze świąt w naturalny sposób warunkowało treść spektaklu i repertuar muzyki: w pastoralnych inscenizacjach Stajenki były to kolędy, w dialogach
Wielkiego Tygodnia – pieśni pasyjne, w spektaklach Bożego Ciała – hymny i pieśni eucharystyczne, które z biegiem czasu dały początek cyklom tzw. Stationes pro
festo Corporis Christi. W formie dialogów opracowywane były także inscenizacje
tzw. Königsspielen – świeckich juwenaliów urządzanych dla uczczenia Objawienia
Pańskiego491.
Typową formą teatralną wystawianą przy okazji rozpoczęcia lub zakończenia
roku szkolnego był klasyczny dramat szkolny. Jego forma także przybierała wiele postaci, za każdym razem tworząc inny schemat architektoniczny. Najczęściej nawiązywała jednak do klasycznego schematu protasis, epitasis, katastasis i katastrophe492,
odzwierciedlanego przez: prolog, kilka aktów rozdzielanych interludiami oraz epiBobková-ValentováK, s. 90.
WittwerM, s. 111. Przykładem tego jest deklamacja WR-1709-Memento, pod koniec opatrzona
śpiewem hymnu O esca vermium; WissowaD, s. 18; KorotajD, s. 609.
487
Wymienia je w swym traktacie BalbínV; komentuje KroessG, T. III, s. 139–140, 173–176.
488
Deklamację WR-1710-Actiones wieńczy epigramat Nonnulla vox amicus est: sensum probo. WissowaD, s. 16; KorotajD, s. 612.
489
WittwerM, s. 107–110.
490
Co prawda nie zachowały się żadne źródła bezpośrednie z tego obszaru; jedynym źródłem
informacji na temat lokalnej praktyki są przytaczane powyżej wzmianki kronikarskie.
491
WittwerM, s. 110.
492
OkońD, s. 229. Por. np. KŁ-1717-Antiochus, gdzie po śpiewanym prologu następuje 6-scenowa
protasis (po 2. scenie następuje intermedium, po 5. – chorea, po 6. – chorus), drugi akt to 8-scenowa
485
486
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log z finałowym chórem493. Poszczególne akty składały się z pewnej liczby scen, interpolowanych muzycznymi wstawkami; komentujące zdarzenia chóry zazwyczaj
nie brały udziału w akcji, a jedynie podsumowywały ich przebieg494. Architektonikę
dramatów kształtowała często dwuplanowa dyspozycja treści, narzucająca dwufazową budowę: sekwencję alegorycznych protaseis i aktualizujących ich treść apodoseis495. Wariantem tego schematu była konstrukcja trójfazowa, dzieląca spektakl na
trzy proporcjonalne do siebie actus alegoricus, actus historicus i actus alegorico-historicus496. Częste były też formy jednoaktowe (actus unicus), składające się z kilkunastu
inductiones, przeplatanych w odpowiednich miejscach muzycznymi interludiami,
tańcami i chórami497.
Z upływem czasu jezuickie dramaty opisywane były za pomocą coraz bardziej
różnorodnych określeń, odzwierciedlających m.in. muzyczne aspekty ich wykonania. I tak, na przemienność fragmentów deklamowanych i śpiewanych wskazują
określenia Incidens Poëticum i Scena Melodica, tworzące części składowe poszczególnych aktów przedstawienia498, czy użyte w podobnej funkcji Protasis Melico-Mythica
i Apodosis Comico-Allegorica, wskazujące dodatkowo na odwołanie do równoległych
semantycznie akcji dramatu499. Muzyka podkreślała często retoryczny koncept sztuki, odzwierciedlany za pomocą formy. I tak np. analogiczne pary solowej arii i refrenowego tutti ilustrowały potęgę czterech żywiołów i tyluż kontynentów, oddających
cześć Eucharystii podczas odbywanej przy czterech ołtarzach procesji500. Podobny
koncept przyświecał kompozycji panegirycznego spektaklu, w którym cztery miasta
hrabstwa kłodzkiego reprezentowane były przez uczniów czterech klas miejscowego gimnazjum501. Koncepty podkreślające powszechny charakter kultu cieszyły się
wyjątkowo dużym powodzeniem w jezuickiej ikonografii; świadczy o tym choćby
diagram dołączony do jeszcze jednego przedstawienia, wystawianego z okazji Bożego Ciała502.
Ważnym aspektem jezuickich spektakli teatralnych było stosowanie w ich
tekstach klasycznej metryki. Dla Donatiego immanentnymi składnikami gry
scenicznej były: oratio, harmonia i rhytmus; metryka stanowiła kluczową jakość
epitasis (po 2. i 6. scenie wykonywane jest interludium, na koniec chór i intermedium); akt trzeci to
10-scenowa katastrophe.
493
KŁ-1683-Invidia; KŁ-1689-Metamorphosis.
494
KŁ-1683-Angelus; KŁ-1683-Regum.
495
WR-1673-Fons; KŁ-1683-Militia; KŁ-1719-Duellum.
496
WR-1699-Josephus.
497
WR-1691-Tempora; WR-1709-Alexius; KŁ-1718-Theodor.
498
WR-1731-Quod.
499
GŁ-1738-Heroica
500
WR-1660-Plausus.
501
KŁ-1730-Cor. ProhaselG, s. 58–59, 68–70.
502
ŚW-1682-Juge, p. reprodukcja na okładce książki. Werset Psalmu 112,3 A solis ortu usque ad
occasum laudabile nomen Domini tworzył częstą oś ikonografii jezuickich kościołów, m.in. kościoła
Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu.
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pierwszego z nich, z dwoma pozostałymi (muzyką i choreografią) tworzyła zaś naturalną symbiozę503. Organiczna jedność tych elementów sprawiała, że uznawano
je powszechnie za komponenty stylu teatralnego w muzyce504. Zapisane metrycznie teksty dramatów mogły być więc wykonane wokalnie505. Hipoteza ta dotyczy
szczególnie tych fragmentów tekstu, które opatrzono ewidentnie muzycznym tytułem: chorus, cantus, aria czy saltus. Potencjalnie muzyczny charakter tych wierszy potwierdzają meliczne właściwości samego języka, ujawiające cechy klasycznej poesia per musicam. Zachowane libretta jezuickich spektakli obfitują w tego
rodzaju miejsca, zapisane w postaci m.in. heksametru, trymetru jambicznego506,
dymetru anapestycznego507 czy dystychu elegijnego508. Wieńczące poszczególne
akty partie chóru często miały formę strof safickich mniejszych lub większych509,
które chętnie opracowywano w postaci prostego czterogłosu.
4.2.2.1. Partes qualitatis

Konstytutywnymi elementami poetyki dramatu jezuickiego są arystotelesowskie partes qualitatis, obejmujące nie tylko elementy formy scenicznej (prolog,
epizody, intermedia, chóry), ale także składniki domniemanej formy muzycznej
(recytatywy, arie, sceny ansamblowe, nieme, taneczne i baletowe). Jeśli elementy
te ujawnią powtarzalne powiązania strukturalne, będziemy mogli zaproponować
hipotezę na temat ich muzykologicznej kwalifikacji gatunkowej. Z braku zachowanych źródeł stricte muzycznych, jej ewentualne potwierdzenie bazować będzie
na wnioskach płynących z analizy tekstów archiwalnych i komparatystycznym
zestawieniu z analogicznym materiałem proweniencji wiedeńskiej, jedynym przekazującym partytury muzyczne podobnych spektakli. Powszechnie występującymi składnikami jezuickiego dramatu są fragmenty deklamowane; ani ich zapis
w librettach, ani cechy użytego w nich języka nie sugerują żadnych kontekstów
muzycznych. Nie są one, co prawda, tutaj wykluczone (z uwagi na możliwość towarzyszenia instrumentalnego, które gdzieniegdzie podają didaskalia510), póki co
jednak uznajmy te fragmenty za niemuzyczne. Ilość, objętość i formalne znaczenie tekstów mówionych dla akcji spektaklu nasuwają nieodparte skojarzenia z gatunkiem singspielu, z którym dramat jezuicki wykazywał bliskie pokrewieństwo
gatunkowe.
DonatiP, s. 138–139.
BauerM, s. 203; ErlachT, s. 106.
505
SeifertM, s. 155–163.
506
KŁ-1689-Regnum.
507
KŁ-1698-Jugurtha.
508
KŁ-1719-Duellum.
509
KŁ-1691-Naboth; KŁ-1699-Gemellus.
510
Np. w 3. Inductio spektaklu KŁ-1683-Corpus, gdzie słowa Ut vincat! Abeo, curro, conscendo, jube!
jednego z żołnierzy opatrzone są komentarzem: Sonant tuba, tympana, Allarmo intra capellam.
503
504
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W części zapisanych prozą tekstów librett uwagę zwracają fragmenty, którym
porządek nadaje pewien wewnętrzny rytm, asonanse bądź rymy511. Z uwagi na to,
że zwykle poprzedzają one powiązaną z nimi pod względem semantycznym arię,
fragmenty te uznać można za formy recytatywu, co znajduje swą analogię z upostaciowaniami znanymi z form oratoryjnych (np. BR-1739-Opffer). Sytuację taką
spotykamy np. w spektaklu WR-1738-Saeculum, w którym parę recytatywu i arii
opatrzono wspólnym tytułem (Aria Intermedia) i didaskaliami (Abraham inter pios
affectus ad fontem conquiescit):
Pastor: O Splendor Patrum! frondosas capesse umbras, ad gemmeas fontium
conquiesce undas; sylvae beatae opacae optata sunt folia, in quibus animae Deo
amatae sua mittunt suspiria; tibi undae ludibundae, Zephyrelli, ventuli belli, viae
languorem depellent per soporem; agedum! somnum capesse, & suave quiesce;
interim ego bellos animabo agnellos.
		
Greges tenelli
		
Mites agnelli
Herbas dulces carpite:
Dulci hoc in caespite
		
Saltus parate,
		
Jocos aptate
Languenti sylvae Hospiti
Chananaeo Daphnidi.

Znacznie częstszą w przebiegu akcji formą muzyczną są solowe wstawki wokalne, określane mianem aria512 lub cantus513. Odnotowano je w librettach śląskich
spektakli teatralnych dopiero na początku XVIII wieku, w zachowanych źródłach
teatralno-muzycznych proweniencji bawarskiej występują jednak od samego początku historii gatunku514. Analizując literackie desygnaty tych pojęć w późniejszych przekazach dramatu jezuickiego, prawdopodobieństwo ich występowania
możemy interpolować na repertuar uporządkowany według podobnych zasad, np.
budowy metrycznej. Powtarzalne jest także miejsce ich występowania: zazwyczaj
pod koniec sceny, kumulującej wzbudzone w przebiegu akcji emocje i uzewnętrzniającej je za pomocą adekwatnych afektów515. Uporządkowane metrycznie fragmenty tekstu pojawiają się np. w dramacie WR-1709-Augustinus, pod koniec
WR-1736-Tessera: Fides, Charitas: Spes alma confide, juvantes nos vide, juvabo, extricabo, &
invocatam nutantem salvabo. Spes. O coelum! quam primum advocem? discrimen utramque suadet, ut
invocem. Sunt sursum tenebrae. Char. Has ego dissipabo. Spes. Deorsum Salebrae. Fides. Has ego adaptabo. Fides. In hac, o Spes, anchora confide. Charit. In hac Spes dubia, quo tendas, vide. Spes. O felix
navigatio, tanto recreata solatio, dum jamjam desperatio parabat mergere.
512
WR-1706-Lucta.
513
WR-1709-Augustinus: Cantus: Quisquis est nimio in se amore...
514
Monachium [1596]: D-Mbs Clm 19757/2; WittwerM, s. 95.
515
Np. aria Dawida, któremu dopiero co udało się uśmiercić Goliata: KŁ-1721-Mira.
511
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kulminacyjnej sceny 8. (Cantus Mortuorum), 11. i ostatniej, 15. – powierzonej
świętym: Ambrożemu i Augustynowi:
Ambr[osius:]
Quam Malefisus
Infidos quaeris
Quaesitos feris
Voluptas risus
Incitat plena melle
Sed dum infida ridet
Corde stridens invidet
Triti veneni felle.

Aug[ustinus:]
Fortuna prospere
allabens rota
Nescit consistere
Tollet te mota
Non praevidebis
Male fidentis
Infringet vota
Semper volubilis
Et nunquam stabilis
Fortunae rota.

Śpiewane arie bywały czasami elementem nadającym formę spektaklowi,
którego treść oscylowała wokół jednego, wyrazistego afektu – w dramacie WR-1709-Josaphatus jest to np. powtarzająca się kilkukrotnie w trakcie akcji aria Nec
furores, ne favores, innocentes luderunt...; jej obecność nie wyklucza pojawienia się
w tym samym spektaklu i innych arii, różniących się zarówno ewokowanym przez
nie afektem, jak i strukturą metryczną. Częstym miejscem pojawiania się arii było
wokalnie wykonywane prolusio przedstawienia, w którym kluczowa dla jego treści postać zarysowywała centralną ideę spektaklu, zabiegając wśród publiczności
o captatio benevolentiae. Prolog mógł być oczywiście deklamowany bez muzyki,
jednak w późniejszych latach zwykle zawierał stosowną treściowo arię. Gdy tematem przedstawienia był konflikt dwóch przeciwstawnych racji lub kontrast dwóch
różniących się od siebie idei, reprezentujące je postaci alegoryczne wspólnie wykonywały arię lub duet:
			Aria.
Amor:		
Timores mittite, amores addite
			
Arctius stringite vos
			
Semper diligere, nunquam dividere
			
Pulchra amantium ars!
Amores mittite, timores addite
Furor:		
			
Fluxa amicorum est fors
			
Odia parere, & risus alere
			
Certa amantium est mors.516

516
KŁ-1714-Gemini. W spektaklu ŚW-1703-Caput prologiczny Cantus. Rhytmo Trochaicus wykonują Innocentia i Crudelitas.
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Z upływem czasu liczba arii w spektaklach była coraz większa517, przez co zbliżały
się one do form operowych; pokrewieństwu dramatu jezuickiego z tą właśnie formą
zawdzięczać należy pojawiające się tam arie da capo:
		
Cantus – Berintus Servulus:
		
Ah! quousque tetra nubila
		
Maerore lata flumina
			Leandrum mergitis?
		
Nusquamve laeta jubila
		
Serena mentis lumina
			Dolorem tergitis?
		
Leander, frater, adhucne furis?
		
Pelle tetricos maerores
		
Pone turbidos furores
		
Te joci postulant
		
Te risus evocant
		
Quousque, tetra &c ut supra518

Tej samej proweniencji były coraz częstsze w spektaklach z lat 30. XVIII wieku
ansamble, wieńczące zwykle sekwencję scen, granych z udziałem śpiewających je
protagonistów. Ansamble były więc rodzajem uczestniczącego w akcji chóru, zakomponowanego jednak w typowo solistyczną formę muzyczną:
Vas[aeus:]
vestri
Rod[ericus:]		
Haec Ducis		
est scena
Alv[arus:]		
nostri
				
Vas.
Haec meta		
Rod.			
est doloris
Alv
Sagitta		
				
Vas.		 gloriosa
Rod.		
Haec 		
est arena
Alv		 luctuosa
				
[Rod.]		
Hic finis		
Vas.		
est furoris519
[Alv.]		
Bipennis		

W sprektaklu WR-1736-Tessera w każdej ze scen występuje już co najmniej jedna aria.
WR-1709-Leander.
519
WR-1736-Tessera.
517
518
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Ważny komponent dramatu jezuickiego stanowiły interpolujące jego akcję intermedia, które ze swej natury były wykonywane muzycznie520. Pojawiały się one jako
przerywniki akcji scenicznej, tropowały jego treść, bądź komentowały przedstawione dotychczas zdarzenia. Pełniły funkcję ludyczną, utrwalały w atrakcyjnej postaci
sens akcji521 bądź na podobieństwo chóru interpretowały jej zdarzenia, występując
w funkcji architektonicznej522. Na ich muzyczny wygląd jednoznacznie wskazują powtarzające się określenia typu: interludium523, intercidens choraulicum (musikalisches
Zwischen-Spiel)524, intercidens musicum (musikalischer Einfall)525, intermedium musicum
(Zwischen-Klang)526, intermedium melodicum527, parergon musicum528 czy scena melodica529. Te dwa ostatnie terminy określają bardziej samodzielne pod względem treści sceny dramatyczno-muzyczne, rozdzielające kolejne części (inductiones) dramatu i tworzące niemal niezależny treściowo cykl. Rozwiązanie takie (nawiązujące zresztą do
współczesnej opery)530 ułatwiało czytelność równolegle prowadzonych narracji, wiążących za pomocą analogii treści mitologiczne, biblijne, historyczne i publicystyczne.
Na semantyczną funkcję intermediów wskazują często występujące ich określenia typu intermedium alegorico-musicum531, intercidens symbolicum532 czy melico-symbolicum533, odnoszące się do emblematycznego charakteru ich treści. Była ona
zazwyczaj dopowiadana za pomocą epigramatycznych inskrypcji, stąd określano je
mianem intercidens musico-emblematicum534, intermedium symbolico-comicum535 czy
symbolico-musicum536. Inskrypcje te komentowały akcję adekwatnymi treściowo cytatami, zaczerpniętymi na przykład z Eneidy Wergiliusza, zarówno w wersji oryginalnej, jak i w niemieckojęzycznej parafrazie:
Vivite felices! quibus est fortuna peracta
Jam sua!
WissowaD, s. 18; WittwerM, s. 83.
W spektaklu KŁ-1691-Amantium po trzech scenach opowiadających o kulcie maryjnym, jaki
arcybiskup Arnošt zaszczepił w uczniach kłodzkiej szkoły, następuje Interludium: Diversi parvulorum
ludi in Mariani Nominis litteris. ProhaselG, s. 48, 66–67.
522
W spektaklu KŁ-1690-Victoria kolejne sceny kończą na przemian fragmenty interludium i chóru.
523
WR-1709-Solatia; WR-1709-Virtus; WR-1709-Alexius; KŁ-1744-Cuique.
524
KŁ-1752-Innocuus.
525
KŁ-1735-Corona; GŁ-1748-Cyro.
526
BR-1735-Trophaeum.
527
WR-1747-Ephrem.
528
WR-1731-Amor.
529
WR-1731-Quod.
530
WR-1727-Gemini.
531
GŁ-1686-Innocentes.
532
LE-1733-Mors; WR-1736-Tessera.
533
WR-1738-Saeculum.
534
GŁ-1746-Samuel; GŁ-1748-Amicus.
535
KŁ-1743-Sacrum.
536
GŁ-1744-Ismael.
520
521

www.sublupa.pl

4.2. Muzyka w dramacie jezuickim

359

		
Poëtischer Zwischen-Satz:
Der sey, und leb vergnügt, der auß der Wellen Macht
Den Nachen seines Glücks bereits ans Land gebracht.537

Pokrewnym stylistycznie elementem dramatu były pojawiające się w analogicznych miejscach scenae mutae, opatrzone zwykle muzyką instrumentalną. Wystawiane w postaci pantomimy, pogłębiały i intensyfikowały treść spektaklu538. Przedstawiano je czasem w konwencji snu, zsyłanego na protagonistę dramatu, w czasie
którego poznawał on prawdy niedostępne mu na jawie, co zdecydowanie zmieniało kierunek rozwoju akcji. Na przykład zesłany przez Anioła Stróża sen ukazywał
grzęznącemu w grzechach Fulwiuszowi, że jego dusza potrzebuje nawrócenia539.
Scenae mutae umożliwiały więc wprowadzenie równoległego planu akcji o moralnej lub dydaktycznej funkcji540, pozwalały też na włączenie tematyki historycznej:
np. w apoteozie jezuickich świętych pojawiała się Maria Stuart ad feralem classicorum et tympanorum sonum, zaświadczająca swą niewinną śmiercią o katolickiej racji
stanu541. Zgodnie z potwierdzoną przez Masena praktyką, scenae mutae stosowano
wymiennie z intermedium lub chórem; musiały wszakże spełniać kryterium stosowności wobec głównej treści akcji542. Zredukowany do minimum przekaz słowny
paradoksalnie wzmagał perswazyjność tych elementów, które z tej właśnie racji cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Scenae mutae głęboko zapadały w pamięć widzów dzięki „multimedialnej”
kombinacji efektów wizualnych i słuchowych. Treść przedstawiana za pomocą
pantomimy, epigramatycznej inskrypcji i muzycznego towarzyszenia oddziaływała na odbiorcę podprogowo, jak pozawerbalny przekaz współczesnej reklamy
telewizyjnej. Z uwagi na swą semantyczną samowystarczalność, wystawiane spektakle mogły się ograniczać do sekwencji tableaux vivant, opatrzonych inskrypcjami bądź opisanych w dostarczonym widzowi programie. Przykładem takiego
spektaklu jest wystawione przez wrocławskich konwiktorów przedstawienie ku
czci św. Agnieszki, składające się z sekwencji scen-podarków (strena), ofiarowywanych przez uczniów konwiktu swojej patronce. Kolejne scenae mutae ilustrują
wybrane fragmenty Pieśni nad pieśniami, którym towarzyszy komentarz i muzyka
instrumentalna w wykonaniu uczniów kolejnych klas placówki543. Liczba tych eleKŁ-1736-Variantis: Occinit illud Virgil: L. 3. Aeneid.
SchnitzlerT, s. 286.
539
Pyszałkowatemu protagoniście śni się, że jest królem i odbiera cześć od swych dworzan, bawiących go tańcem i pokazem fechtunku. WR-1639-Animae. Po swoim przebudzeniu podejmuje oczywiście właściwą moralnie decyzję.
540
ErlachT, s. 59–60; Morelli–SalaT, s. 608.
541
Opawa [1640]: ARSI Boh. 95, k. 718.
542
MasenP, Caput 2, § 1/1, s. 21.
543
WR-1661-Agnetis: Strena II. Agneti Sorori. Principiorum classis Amphionis fidibus attracta Saxa,
in propugnacula argentea disponens, ad illud Cant. 8 respondet: Quid faciemus Sorori nostrae in die, quan537
538
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mentów w klasycznych spektaklach była jednak ograniczona i korzystano z nich ze
stosownym umiarem544.
Kolejnym komponentem formalnym jezuickiego dramatu szkolnego były chóry,
zgodnie z humanistyczną tradycją wieńczące kolejne akty spektaklu545. Te określane mianem chorus interludialis546 albo chorus symbolicus547 pojawiały się i wewnątrz
aktów, oddzielając poszczególne sceny, komentując ich akcję i adaptując jej treść do
moralnego przesłania dramatu548. Poza klasycznym chórem antycznym w jezuickich
przedstawieniach często występowały zespoły wokalistów, biorących udział w toczącej się akcji scenicznej. O ich istnieniu dowiadujemy się nie tylko z librett i periochai,
ale także z dołączanych do programów teatralnych wykazów wykonawców, w których są oni wyszczególnieni w przynależnych im chórach549. W większości spektakli zespoły chórzystów liczyły od sześciu do ośmiu śpiewaków, rekrutowanych zazwyczaj z miejscowego gimnazjum550. Śpiewali oni najczęściej w regularnej strofie
metrycznej (np. dymetru anapestycznego551) kilkuzwrotkową odę, opracowaną
w prostej, homofonicznej formie muzycznej. Czasami jej budowę urozmaicano rymowanymi rotrouenges552 bądź nieco bardziej złożonymi układami polichóralnymi,
krzyżowanymi nawet ze schematem arii da capo:
Chorus 1:
Chorus 2:
Chorus uter[que]:
Ch. 1:
Ch. 2:
Ch. utr.:

Ad campos stellarum
Ad lucidas sedes
Ad hortos rosarum
Ad coelitum aedes
Suprema stat dies
Tam evocat quies
Hiberni Algores
Tepescunt in flores
Aether surgit amoenum
Innube serenum

do alloquenda est? Podobną budowę wykazuje spektakl WR-1661-Varius, wystawiany w czasie adwentu przez uczniów klasy retoryki wrocławskiego gimnazjum.
544
KŁ-1692-Helluo; KŁ-1699-Bellum; WR-1703-Nicerastus.
545
WittwerM, s. 78, np. NY-1653-Romanus.
546
WR-1707-Hermenegildus.
547
KŁ-1752-Exul.
548
NY-1715-Pium; KŁ-1739-Parva; LE-1743-Animae.
549
Wśród 91 wykonawców spektaklu NY-1637-Paulinus występował m.in. czteroosobowy Chorus
puerorum i liczące po sześć osób chorus Musae i [chorus] Angeli.
550
Liczniejsze zespoły chóralne spotykamy wyłącznie w wyjątkowej rangi produkcjach okolicznościowych, jak np. WR-1732-Sapientia.
551
KŁ-1697-Peccator.
552
KŁ-1719-Ternum:
Eja cati gaudeamus | Eja soles quos amamus | Cum Torello transigamus | Eja, eja jubila
Eja plausus augeantur | Arae melle misceantur | Corda risu mulceantur | Eja, eja jubila [...]

www.sublupa.pl

4.2. Muzyka w dramacie jezuickim
Ch. 1:
Ch. 2:
Ch. utr.:

361

Ad campos stellarum
Ad lucidas sedes
Ad hortos rosarum
Ad coelitum aedes553.

Stałym elementem jezuickiego dramatu były także sceny taneczne i baletowe. Obecność tej „najbardziej świeckiej ze sztuk”554 w programie wychowania
religijnego może nieco dziwić, jest ona jednak jeszcze jednym świadectwem
jezuickich umiejętności akomodacyjnych, a zarazem zdolności semantycznego
przekształcania zastanej kultury do wyznaczonych przez siebie celów. Pomimo
pewnych wątpliwości, dotyczących przydatności tańca w procesie wychowawczym555, ostatecznie zwyciężyła tu pozytywna interpretacja, widząca w sztuce
kierowania własnym ciałem element zbieżny z ignacjańską ideą integralnej formacji młodzieży. Uczniowie jezuickich gimnazjów i konwiktów wychowywani
byli przecież m.in. do panowania nad sobą i umiejętność ta dotyczyła nie tylko
sfery etycznej, psychicznej i intelektualnej, ale także fizycznej, wyrażanej w teatrze za pomocą ruchu scenicznego, gestu i tańca556. Dlatego właśnie kodyfikowany przez Kirchera stylus theatralis muzyki557 określany był jako hyporchematicus sive saltatorius. Pojęcie to odnosiło się do elementów zarówno wojskowej
musztry, jak i alegorycznego baletu, stanowiących estetyczne i propagandowe
tło przedstawień.
O ile umiejętności posługiwania się etykietą przydatne były szkolonym w tym
zakresie adeptom konwiktów i seminariorum nobilium, wstawki taneczne i baletowe
służyły głównie doraźnym celom pedagogicznym. Wykorzystywano je także do zabawy i rekreacji, np. w wystawianych przez Collegium Romanum spektaklach karnawałowych558. Pomimo pewnego oporu ze strony władz zakonu, muzyka taneczna
inflitrowała także spektakle okolicznościowe i klasyczny dramat szkolny. Uznanie
baletu i tańca za konstytutywne partes dramatis stanowiło jednak zasługę jezuitów
francuskich, których wkład w praktykę i teorię sztuki tanecznej był w tym zakresie
nie do przecenienia. Kluczowymi ośrodkami ich rozwoju były Clermont, La Rochelle i La Flèche, które ukonstytuowały nowy sposób funkcjonowania praktyki
tancznej dla jezuickiej sceny teatralnej. Działający w tych ośrodkach teoretycy ( Joseph de Jouvancy, Gabriel le Jay, Pierre Mambrun i Claude-François Ménestrier)
dokonali kodyfikacji poetyki baletu, opisu porządkujących go reguł estetycznych
i systematyki jego podgatunków559. Uznanie tańca za „niemy język ciała”560 nadało
WR-1709-Alexius: Chorus Caelestium Geniorum.
SardoniD, s. 305.
555
Zob. ArcangeliB, s. 68.
556
ArcangeliG, s. 22.
557
KircherM, T. I, s. 310.
558
SardoniD, s. 308.
559
MénestrierR.
560
JayC; SardoniD, s. 315.
553
554
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mu rangę przekazu retorycznego; w ten sposób był on też traktowany przez sceny
jezuickie asystencji niemieckiej561.
Śląskie źródła teatralne potwierdzają mimetyczny charakter praktyki tanecznej562, ilustrującej zazwyczaj trudne do wyrażenia słowami stany emocjonalne
i sytuacje: w chórze kończącym pierwszy akt dramatu WR-1641-Joseph Boska
Opatrzność za pomocą tańca przekonywała o swojej nieuchronności, a w scenie snu faraona z III aktu tej samej sztuki alegoryczny balet towarzyszył symbolicznej wizji nadchodzących lat nieurodzaju. Sceny taneczne podkreślały też
lieto fine akcji: zarówno opowieści biblijnych563, jak i historycznych564. Dużą
popularnością cieszyły się też choreograficzne pokazy fechtunku565, równie
efektowne co urozmaicające akcję saltus mortuorum566, wykonywane niekiedy
z towarzyszącą im pieśnią567. Sub chorea śpiewano zresztą niektóre arie i sceny
ansamblowe, jeśli tylko uzasadniała to treść akcji568. Liczba scen tanecznych zależała więc bezpośrednio od tematu spektaklu i jego ogólnego nastroju; w przypadku niektórych spektakli panegirycznych (KŁ-1683-Corpus) była ona dość
znaczna.
4.2.2.2. Partes quantitatis

Wśród elementów składających się na wewnętrzną poetykę (arystotelesowe
partes quantitatis) jezuickiego dramatu istotne miejsce zajmowały właśnie wątki
muzyczne. Z uwagi na mimetyczny profil sztuki teatralnej były one najczęściej
reprezentowane za pomocą scen o stricte muzycznym charakterze. Ilustracyjne
walory muzyki ukazywała np. scena pojedynku Marsjasza z Apollinem, wpleciona w drugi plan spektaklu o Nabuchodonozorze569. Muzyczny aspekt wykonania towarzyszył spektaklom wystawianym podczas Bożego Ciała: ewidentnie
taneczne konotacje tej procesji570 kojarzono konceptualnie z tańcem liturgicznym571. Na dźwiękową reprezentację zasługiwały treści topiczne, związane z poWittwerM, s. 97–101.
JayB, T. II, s. 528: est enim chorea omnis uti jam innuimus, genus aliquod dramatis ex natura sua,
quondoquidem imitatrix est tota, et res ipsas quas imitatur, non narrando, sed agendo representat.
563
KŁ-1697-Isaac.
564
WR-1703-Nicerastus.
565
Np. Saltus secutoris et retiarii (KŁ-1692-Laurea) albo Saltus Armatorum (WR-1709-Virtus).
566
Saltus Mortuorum (KŁ-1690-Concordia).
567
Cantus cujus animus non moritur (KŁ-1717-Umbra).
568
KŁ-1717-Antiochus.
569
WR-1640-Superbia.
570
Np. David saltans coram Arca a Mickal illusus – Wrocław [1659]: WAAW V 39, fol. 35r; Plausus
Scenicus, Christo Jesu sub speciebus panis Eucharistici praesenti, ut in Nomine Jesu omne genu flectatur,
Coelestium, Terrestrium, & Infernorum, &c. Vario musicorum concentu.... exhibitus (WR-1660-Plausus)
oraz WR-1665-Hostia.
571
Por. O’MalleyI, s. 25.
561
562
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staciami Dawida572 i Orfeusza573. Tematyka muzyczna wyznaczała nadto samą
formę spektaklu; przykładem tego jest spektakl Varius Musicae Affectus..., opisujący najrozmaitsze właściwości muzyki:
Inductio I:	Quandocunque Spiritus Domini malus arripiebat Saul, David
tollebat Cytharam, & percutiebat manu sua, & refocillabatur Saul,
& levius habebat, recedebat enim ab eo Spiritus malus. 1 Reg. 16. c.
Interludium I: Musica, paupertatis, delirii, rixarum parens.
Inductio I:	Theodosii Imperatoris furor, adversus Antiochenos refractarios,
Musica sedatur.
Interludium II: Musica tollit labores, morbos curat, in vitae discrimina ducit.
Applicatio:
Musica DEI flectit iram, Coelum referat.574

Podobnie przekomponowany charakter miał spektakl kłodzkich gimnazjalistów wystawiony dla wracającego ze szwedzkiego poselstwa Wenzla Michaela
Franza von Althann575. Ewangeliczna opowieść o uzdrowieniu niewidomego spod
Jerycha składała się z kilku scen, każdą z nich tworzyło wokalne Gaudium, deklamowane Parergon i wieńczące ją Saltus. Muzyczny profil spektaklu potwierdzają
interpolujące treść przedstawienia wersety Psalmu 96 (Cantate Domino Canticum
novum), odniesione tu do potrzeb panegirycznych.
W libretcie tego spektaklu odnajdujemy też cenne didaskalia; ich muzyczne
znaczenie interpretować możemy na podstawie analogii do niewielu zachowanych synchronicznie przekazów obydwu rodzajów źródeł: literackich i muzycznych576. Didaskalia bawarskich spektakli nie dowodzą zresztą istnienia ciągłej
warstwy muzycznej w jezuickich spektaklach; odpowiadające im muzykalia
przekonują zaś, że przyjęte w tych źródłach konwencje opisu są ze swej natury niepełne. Na analogiczną sytuację wskazują komentarze akcji scenicznej zachowane we wspomnianym wyżej libretcie: kolejnym inductionibus towarzyszą
didaskalia o treści muzycznej577 i wskazówki dotyczące rodzaju opracowania578.
Muzyczny charakter spektaklu potwierdzają teksty arii, pieśni i chóralnie wykonywanych ód, śpiewanych ad saltum. Podobne didaskalia spotykamy w libretKŁ-1688-Sennacherib.
KŁ-1736-Illustre: Proludium: Novo emblemate Protasi ac cum primis Apodosi praeludente
repraesentat Orphaeum ope cytharae Euridicen de Orci captivitate liberantem Divinum praecipue
ostentans Amorem, qui ope Crucis (quae a SS. PP. cytharae assimilatur) genus humanum ab inferni
captivitate amantissime liberavit. Simulque Drama Illustrissimo ac Excellentissimo D. D. Rectori humillime dedicat.
574
WR-1661-Varius.
575
KŁ-1683-Gaudium; BeckG, s. 8–9; ProhaselG, s. 44.
576
Por. KörndleB, s. 479–486.
577
Np. Moventur tympana pedestrium, et equestrium cum tubis, Moventur tympana, tuba pro habitu,
Sonant tuba, tympana, Allarmo intra capellam, Chorus puerorum et Chorus virorum repetunt sua tertio.
578
Cantus, Post cantum incipit Caecus, Cantus cantatus a Choro martyrum.
572

573
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tach spektakli, w których muzyka ograniczona była do wybranych numerów579.
Komentarze te pojawiały się także w opisach scen, odgrywanych z udziałem muzyki580, samej treści słownej akcji581 i eksponowanych w jej przerwach scenach
niemych582.
Zachowane źródła teatralne informują niekiedy o repertuarze muzycznym, jaki
był wykonywany w poszczególnych miejscach spektakli. W didaskaliach spektakli
bawarskich zachowały się wzmianki o konkretnych tytułach motetów Orlanda di
Lasso, Giovanniego da Palestrina, Christiana Hollandera, Jacoba Meilanda czy
Iwa de Vento583. W śląskich odpowiednikach tych źródeł nie padają wprawdzie nazwiska kompozytorów, zadowolić nas tu muszą same tytuły kompozycji. Wiadomo np., że w trakcie spektaklu wystawianego na Boże Ciało we Wrocławiu śpiewano hymn O salutaris hostia584, a urządzane w Kłodzku wielkopiątkowe misterium
pasyjne kończył motet Ecce quomodo moritur justus585; obydwie kompozycje mają
jak najbardziej liturgiczny charakter. Pretekstem do wplecenia w akcję spektaklu
konkretnych opracowań muzycznych była biblijna historia Ananiasza, Azariasza
i Miszaela z Księgi Daniela, których kantyk wieńczył poświęcone im przedstawienie586; apokryficzny spektakl o życiu Maryi zakończony był natomiast śpiewem
antyfony Ave Maria587.
Jeszcze bardziej ogólnikowo o wykonywanym podczas przedstawień repertuarze wspominały inne kłodzkie libretta spektakli, w czasie których wykonywano
jubelndes Lied588 czy militaris cantilena589. Czasami określano ogólny charakter
KŁ-1689-Rara; KŁ-1693-Pergentinus.
WR-1738-Saeculum: Scena VI. Igitur Chananaeus solito tympanorum, cymbalorumque pulsu et
cantu Idola invocat, quae ad preces suorum surda, non ut antehac oracula fundunt, quin occulta vi penitus
corruunt.
581
Fama Sancta. Teneo Stellatas Aedes, majestate & gloria plenas Sedes: hic novo Saeculum illustrabo
splendore, dum Saeculorum optato Flore, Francisci Regis Sanctitatis radiis aedes illustrabo, Stellas exornabo; Interim in plausus tubas aptate, corda & chordas animate, laeta in studia, nova in tripudia excitate.
582
‘Parergon Symbolico-Saeculare’. Genius Universae Societatis ex vatidicis Astrologiae somniis
S. Joannis ad Saeculorum omnium memoriam plenam virtute & gloria aetatem Symbolice exponens Sphaeram super, circum quam motu continuo absque attritu volvuntur Saecula, S. Joannis Francisci Iconem collocat applausum inter anagrammaticum inscribendo Epigraphen: ‘Durando Saecula vincit’. Virg. a Georg.
583
Didaskalia Lazarus resuscitatus Jacoba Gretsera (1584) pod koniec IV aktu podają: Hic cantetur
cantio Orlandi ‘Fremuit spiritus Jesus’ quae est in Thesauro 6 vocum vel Praenestini qui de eadem material
cantiones composuit. W wystawianym w Ingolstadt przedstawieniu tego samego autora Udo of Magdeburg (1587) Canatur ex Orlando: Omnis enim homo. Aut: Fertur in convicijs. Aut: A solis orto sidere. Aut:
Si bene perpendi aut alia laeta cantio. Por. KörndleB, s. 481.
584
WR-1668-Signum. Podobną praktykę potwierdza kronika kolegium w Głogowie [1703]: ARSI
Boh. 115, k. 100.
585
KŁ-1684-Jesus.
586
KŁ-1721-Aurum.
587
LE-1733-Nobilem.
588
KŁ-1684-Exitus.
589
KŁ-1684-Infaustus.
579
580
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kompozycji: scenie opłakiwania Ukrzyżowanego towarzyszyła więc traurige Musik590; elegancję dworu cesarza Justyniana komentowała melodia słodka591, a powrót syna marnotrawnego – radosna592. Innym razem didaskalia informowały
o granych na instrumentach dętych intradach, wykonywanych w poszczególnych
miejscach akcji593. Towarzyszenie instrumentalne było zresztą stałym elementem
jezuickich przedstawień, o czym informują zgodnie archiwalia z Monachium594
i Saint-Omer595. Praktyka muzyczna tego ostatniego ośrodka opisana została wyjątkowo dokładnie: korzystano tam z dwóch zespołów muzycznych, które
towarzyszyły spektaklom, zależnie od okoliczności. Podobnie określano obsadę
przedstawień kolegium monachijskiego: w spektaklach wystawianych na wolnym
powietrzu uczestniczyła odpowiednio zwiększona grupa instrumentów dętych.
Nie inaczej wyglądała praktyka śląska: najbardziej hucznym spektaklom towarzyszyły głośne instrumenty dęte596 oraz kotły597.
W klasycznych dramatach szkolnych częściej jednak brały udział instrumenty
strunowe, imitujące domniemaną obsadę muzyki świątynnej z czasów króla Dawida598 czy mniej jeszcze znanych czasów antyczno-mitologicznych. W wystawianym
ku czci rektora Godfrieda Zaltena panegirycznym spektaklu ŻA-1695-Reductor, Satyr przywoływał Apollina dźwiękami różnych instrumentów dętych599; w dalszym
przebiegu akcji pojawiły się fistulae, lyra, tympana, tubae, które wspomagały śpiewające muzy w wychwalaniu dokonań przełożonego żagańskiego kolegium. Muzyka
instrumentalna towarzyszyła śpiewanym fragmentom arii, czego przykład odnajdujemy w spektaklu ŚW-1703-Caput – otwierający go prolog (Cantus Rhytmo Trochaicus) opatrzony został didaskaliami a duobus concertantibus Discantis cum Fidibus,
WR-1672-Fons. Muzyka żałobna towarzyszy też scenie 9 aktu II speklatu KŁ-1684-Infaustus:
Auf Konradins Worte: apta securim, lictor, accelera, feri! fällt der Vorhang; Trauermusik ertönt.
591
Scena 3 aktu I spektaklu KŁ-1692-Helluo: zeigt wieder den Kaiser, der sich an süsser Musik ergötzt.
592
KŁ-1684-Exitus. Por. także komentowany powyżej spektakl WR-1678-Conversio.
593
KŁ-1703-Aquila. Wykonywano je przy podnoszeniu i opuszczaniu kurtyny (Musici inflare incipiunt Intradam, fit Intrada), a także w miejscach wymagających zmiany scenografii (Intrada Tubarum).
594
WittwerM, s. 102–104.
595
McCabeM, s. 313–322.
596
WR-1699-Synopsis: Pone Generale Pegma in Suggestu editiore, Musurgi festivis tubis aliisque musicorum instrumentorum generibus applaudunt; WR-1727-Sanctiones: Inductio IV. Fama Romam evolat Aloysii
& Stanislai Sanctitatem amplius vulgatura. Cujus vocem ut impediat Antilegon, tubam dolo extorquet.
597
WR-1671-Ehren; WR-1732-Sapientia.
598
KŁ-1688-Sennacherib: Ezechias Rex consurgens adunat Principes Civitatis, ut cum iisdem in Domum Domini ascendat, ac tum Levitis praecipuit, ut laudent Dominum sermonibus David & Asaph Videntis, cum cymbalis, & psalteriis, & cytharis, atque diversis organis; cum quibus universa multitudo, ut faciat
iuxta praeceptum Regis, Hostias & laudes, & holocausta devoto animo constituit.
599
Satyrus:
[Didaskalia:]
Suppeditatum probo consilium Quaerens in omni parte; hinc revertitur; discernit: musica instrumenta
probat: tentato cornu, fistula maiore cum minore vel alijs loco illis in
Interque manus digitos flando
proscenio.
Spirans flabo
Apollinem vocabo.
590
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Cymbalo etc. Podobne uwagi znajdujemy w didaskaliach jednej ze scen panegirycznego przedstawienia klasy poetyki gimnazjum w Świdnicy: występujący w niej Hypolythus nakłaniał Heriberta do przyjęcia wiary chrześcijańskiej, wspierając swoje
słowne argumenty dźwiękami cytry600.
O obsadzie jezuickich spektakli wyczerpująco informują dołączane do niektórych librett wykazy biorących w nich udział aktorów. Pozwalają one odtworzyć
ogólną liczbę wykonawców (partii wokalnych, instrumentalnych i tanecznych) oraz
zrekonstruować biogramy niektórych solistów, znanych niekiedy ze swojej późniejszej aktywności muzycznej. Ogólna liczba aktorów była zależna od rodzaju spektakli: w przypadku przedstawień okazjonalnych na wielkie jubileusze obejmowała
ona przeciętnie 100–200 ról scenicznych, przy czym liczba występujących aktorów
była prawdopodobnie mniejsza601. W klasycznym dramacie szkolnym aktorów było
o wiele mniej – kilkunastu lub nawet kilku602, wybranych z klasy gimnazjalistów
wystawiającej dany spektakl. Wykonywane przez nich partie chóralne odnotowywane były w odpowiednich grupach rejestrów603, członkowie podanych w wykazie
zespołów604 występowali także jako tancerze i instrumentaliści. Partie najbardziej
odpowiedzialne muzycznie powierzane były muzykom miejscowego konwiktu605,
a także specjalnie angażowanym do tego profesjonalistom, wśród których pojawiali
się wokaliści sąsiadujących ośrodków kościelnych. Na podstawie tych wykazów jesteśmy np. w stanie odtworzyć nazwiska występujących w spektaklach wokalistów,
którzy byli wychowankami wrocławskiego konwiktu św. Józefa.
Występowali oni zazwyczaj kilka razy w czasie trzyletniego cyklu nauki w tej placówce606. Niektórzy z konwiktorów rozwijali swój talent muzyczny także po wstąŚW-1744-Gloriosa: Haec ex parte auscultans Hypolipticus iniquo fert animo, eamque ob causam
se Christianum simulans Heribertum ad colloquim invitat, quem cum verborum, tum citharae suavitate eo
demulcet, ut is Hypoliptico crucem sibi a Lycurgo donatam pro pia consideratione mutuo concedat.
601
W spektaklu WR-1640-Superbia wyliczonych jest 180 ról scenicznych; w NY-1637-Paulinus – 91; WR-1639-Animae – 157; WR-1678-Mepimna – 117; GŁ-1699-Divi – 103; WR-1699-Josephus – 152; WR-1700-Conversio – 175; WR-1711-Joseramnus – 112; WR-1732-Sapientia – 258; NY-1733-Candidus – 82; WR-1738-Saeculum – 182.
602
W wykazie wykonawców przedstawienia WR-1669-Aerumnae wymieniono zaledwie 4 postaci.
603
W wykazie chórzystów spektaklu WR-1732-Sapientia wymieniono np. 4 dyskantystów, 9 altystów, 5 tenorystów i 3 basistów. Z kolei w aneksie do synopsy WR-1736-Tessera chórzystów poszczególnych grup (In choris Milites Captivi, Agazones, &c.) wymieniono wedle ich klas.
604
Np. Milites saltatores (WR-1640-Superbia); Chorus puerorum (NY-1637-Paulinus); Tympanotribae (WR-1732-Sapientia) i Statuae Saltantes (NY-1733-Candidus).
605
GŁ-1699-Divi – ex seminario S. Leopoldi. W spektaklu WR-1748-Hermenegildus wrocławscy
konwiktorzy występowali nadto w 7-osobowej grupie tanecznej (Hac occassione dexteritatem suam
probarunt D. D. Convictores Contubernii Josephini – In arte Saltatoria) i 8-osobowym zespole choreo
graficznym, popisującym się pokazem musztry wojskowej (In arte Pugilatoria).
606
W kolejności alfabetycznej byli to m.in.: Franz Brandwein z Ziębic – dyskantysta w spektaklu
WR-1734-Novus, Christoph Baudisch z Sobótki (basista w WR-1729-Jephtias), Anton Fusch (dyskantysta w WR-1748-Hermenegildus), Leopold Johann Gersch z Brzegu (altysta w WR-1731-Refugium
i WR-1733-Magistri), Friedrich Gros z Dzierżoniowa (basista w WR-1734-Novus i WR-1736-Tessera),
600
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pieniu do jezuitów: wspominany już Thomas Witkowitz (1644–1691) w spektaklu
WR-1658-Melodrama śpiewał dyskantem rolę Grzesznika, a po wstąpieniu do zakonu odnotowany był jako prefekt muzyki w Opawie (1666), Brnie (1667), Nysie
(1665–1669) i Wrocławiu (1675)607. Śpiewający w spektaklu NY-1733-Candidus
partię Sacri Amor Karl Tintz (1718–1771) kwalifikowany był w katalogach zakonnych jako musicus608. Jego zdolności muzyczne oceniano supra mediocritatem609,
nic więc dziwnego, że przez osiem lat pełnił obowiązki prefekta muzyki w różnych
konwiktach Śląska610. Urodzony w Ostroszowicach Karl Göbel (1721–1764), który jako dyskantysta wrocławskiego konwiktu śpiewał partie: Genius Congregationis
(WR-1735-Incruenta), Spes (WR-1736-Tessera) i Providentia Dei (WR-1738-Saeculum), przyjęty został do zakonu z kwalifikacjami musicam in fidibus et cantu611. On
także przez osiem lat był prefektem muzyki kilku konwiktów612; pozostawił po sobie
parę utworów muzycznych613. Kompozytorem został także urodzony w Lubawce
Joseph Wiesner (1713–1766), który jako dyskantysta wykonywał partię Kastora
(WR-1727-Sanctiones) i Jeftego (WR-1729-Jephtias). Także on wstępował do jezuitów jako musicus614 i sprawował pieczę nad zespołami muzycznymi konwiktów
w Českým Krumlovie (1740/1741) i Wrocławiu (1744–1747)615.
Do zakonu jezuitów trafiali także konwiktorzy czynni w innych ośrodkach
kościelnych miasta, np. Ignaz Brückner (ur. 1728), który jako altysta dominikańskiego kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu śpiewał rolę Euzebiusza w spektaklu WR-1743-Mons. Dwanaście lat później – już jako jezuita – był on prefektem
miejscowego konwiktu616, ocenianym w zakresie umiejętności muzycznych supra
mediocritatem617. Być może odnotowane w późniejszym katalogu wzmianki na teFranz Heintschel z Gryfowa Śląskiego (tenorysta w WR-1731-Refugium), Karl Heldt z Ziębic (altysta w WR-1729-Jephtias), Joseph Fritz z Trutnova (dyskantysta w WR-1735-Incruenta) oraz Karl
Schram z Dzierżoniowa (dyskantysta w: WR-1729-Jephtias; WR-1730-Aula; WR-1731-Refugium
i WR-1732-Heroica).
607
Odpowiednio: ARSI Boh. 90/2, fol. 375v; BMZA II-80, fol. 100r; ARSI Boh. 90/2, fol. 374v.
Catalogi triennales z Tarnowskich Gór [1678]: ARSI Boh. 19, k. 121 i Opola [1681 i 1690]: ARSI
Boh. 20, fol. 72v i Boh. 23, k. 134 potwierdzają zaś jego wykształcenie muzyczne.
608
Nysa [1735]: BMZA II-76/168.
609
Wrocław [1764]: ARSI Boh. 202, fol. 58v; Legnica [1767]: ARSI Boh. 202, fol. 152r.
610
M.in. w Żaganiu [1750/1751], Wrocławiu [1753–1755] i Legnicy: ARSI Boh. 202, fol. 243v;
TroldaJ, s. 106; FechtnerováJ, s. 102; HolubováB, s. 151–152.
611
Wrocław [1740]: BMZA II-76/187; BMZA 593, fol. 7r.
612
M.in. w Głogowie (1742/1743 i 1752–1755), Kłodzku (1743/1744), Opawie (1750/1751),
Żaganiu (1751/1752): Otyń [1764]: ARSI FG 634 B1/1764, k. 21, Boh. 202, fol. 29v; TroldaJ, s. 9;
FechtnerováJ, s. 32; HolubováB, s. 52.
613
M.in. dwa opracowania muzyczne Salve Regina.
614
Wrocław [1729]: BMZA II-76/152.
615
TroldaJ, s. 107; FechtnerováJ, s. 108; HolubováB, s. 160.
616
Wrocław [1755]: ARSI Boh. 202, fol. 6r; Głogów [1770]: FG 634 B1/1770, k. 8, Boh. 202,
fol. 211r.
617
Głogów [1764]: ARSI Boh. 202, fol. 149v.
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mat jego znajomości języków włoskiego i francuskiego również miały jakiś związek
z uprawianą przezeń praktyką muzyczną. W wymienionym powyżej spektaklu występował (jako Izaak) jeszcze jeden wychowanek wrocławskiego konwiktu, Johann
Kühnel (ur. 1727). Wynajęto go z niedalekiego kościoła św. Macieja, gdzie terminował jako dyskantysta. Wstępując do jezuitów, posiadał on już kwalifikacje muzyczne
(m.in. w odnotowanym w katalogu zakresie gry na organach)618; kilkanaście lat później piastował stanowisko prefekta chóru konwiktu w Kłodzku619.
O naturze i skali kontaktów muzycznych pomiędzy wrocławskim kolegium a innymi
kościołami miasta dobitnie świadczy niemała liczba muzyków, którzy jako wychowankowie jezuickiego konwiktu angażowani byli do partii wokalnych wystawianych przez
gimnazjum spektakli, jednocześnie zaś pełnili funkcje muzyczne w zatrudniających ich
kościołach. W liczbie tej wymienić można muzyków kościoła katedralnego św. Jana
Chrzciciela620, wśród których bywali i tacy, którzy użyczali swego głosu postaciom przedstawianym na scenie przez innych aktorów621. Wielu jezuickich konwiktorów było związanych z kościołem Premonstratensów św. św. Jakuba i Wincentego622, skąd wywodził się
Johann Georg Clement (1710–1794) – późniejszy rektor szkoły augustianów na Piasku,
regens chori kościoła Świętego Krzyża, kantor wrocławskiej katedry i znany kompozytor
muzyki religijnej. Swoje wykształcenie muzyczne zdobywał on u jezuitów, gdzie śpiewał
partię chóralną w spektaklu WR-1727-Sanctiones, a solową – w WR-1729-Jephtias. Już
jako rektor muzyki u augustianów wykonywał on solowe partie w przedstawieniach
WR-1730-Aula i WR-1731-Refugium. Nazwiska jeszcze kilku innych muzyków tej świątyni potwierdzają muzyczne kontakty jezuitów z kościołem in Arena 623.
Równie bliskie kontakty muzyczne łączyły wrocławskie kolegium z kościołem
Krzyżowców św. Macieja624. Wśród występujących w jezuickich spektaklach akWrocław [1747]: BMZA 593, fol. 20r.
Łącznie 6 lat (1765–1770): ARSI FG 634 B1/1764, k. 4; B1/1770, k. 4; Boh. 202, fol. 20v;
143r; 204v.
620
Joseph Kräntzel (dyskantysta w WR-1729-Jephtias), Karl Quintel (dyskantysta w WR-1729-Jephtias i WR-1730-Aula), Franz Pati, Franz Ronge i Johann Teüber (dyskantyści w WR-1748-Hermenegildus) oraz Karl Tornau (altysta w WR-1743-Mons).
621
W przedstawieniu WR-1748-Hermenegildus partię Amora śpiewał altysta kościoła katedralnego Dismas Schön (vox cantans); sam ruch sceniczny tej samej postaci (persona agens) odtwarzany był
przez Johanna von Strachwitz, nota bene ucznia miejscowego konwiktu.
622
M.in. Joseph Dussek (basista w: WR-1732-Heroica; WR-1733-Magistri; WR-1734-Novus),
Joseph Förster (basista w WR-1735-Incruenta), Benedikt Grundman (basista w WR-1735-Incruenta
i WR-1736-Tessera), Martin Metzner (altysta w WR-1730-Aula), Joseph Nerlich (tenorysta w WR-1732-Heroica; WR-1734-Novus i WR-1735-Incruenta), Johann Richter (dyskantysta w WR-1735-Incruenta), Godfried Schuch (dyskantysta w WR-1730-Aula i WR-1731-Refugium) i David Zahn (altysta w WR-1735-Incruenta).
623
Np. Franz Dittert (tenorysta w WR-1736-Tessera), Georg Francke (dyskantysta w WR-1734-Novus; BR-1735-Trophaeum; WR-1736-Tessera), Anton Hoffmann (dyskantysta w WR-1732-Heroica), Anton Rus (altysta w WR-1735-Incruenta i WR-1736-Tessera).
624
Byli wśród nich m.in. Franz Lachnicht (altysta w WR-1748-Hermenegildus), Caspar Sagner
(dyskantysta w: WR-1733-Magistri; WR-1734-Novus; WR-1735-Incruenta i WR-1736-Tessera),
618
619
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torów odnajdujemy śpiewaków, wywodzących się z miejskiego kościoła Franciszkanów św. Doroty625, Dominikanów św. Wojciecha626 i Bonifratrów Św. Trójcy627.
Z uwagi na to, że zachowana do naszych czasów dokumentacja tego zagadnienia
ogranicza się w zasadzie do kilkunastu zaledwie przedstawień, ujawniona w ich librettach liczba wykonawców stanowi niewielki ułamek rekonstruowanej tu tradycji.
Projektując istniejące dane na obszar nieobjęty analogiczną dokumentacją, musimy
stwierdzić, że udział jezuickich kolegiów w kreowaniu muzycznej i teatralnej kultury
miasta był (na przykładzie samego Wrocławia628) absolutnie kluczowy. Obejmował
on nie tylko organizację sporej liczby mniej lub bardziej wystawnych spektakli, urządzanych zarówno dla szerokiej, jak i wąskiej grupy odbiorców. Tworzył tę kulturę
także od samych jej podstaw, szkoląc w prowadzonych przez ów zakon placówkach
dydaktycznych pokolenia muzyków, czynnych poza bezpośrednim kręgiem jego
wpływu. W ten sposób aktywnie przyczyniał się do kształtowania nowego oblicza
kultury muzycznej swojej epoki.
4.2.3. Melodrama sacrum

Zgromadzona dokumentacja jezuickiego dramatu szkolnego ujawnia ewidentnie muzyczne cechy jego poetyki – zarówno w swym jakościowym, jak i ilościowym
wymiarze. Poszczególne jej elementy tworzą zdynamizowaną strukturę gatunkową,
podległą wyraźnie zarysowanemu celowi i konsekwentnie służącą wyznaczonym
przezeń funkcjom. W obliczu takiego stanu rzeczy wypadałoby postawić hipotezę
o istnieniu formy gatunkowej, opisującej ten fenomen z perspektywy muzykologii.
Prób takich dotychczas nie podejmowano z uwagi na skromnie zachowaną dokumentację nutową tego zjawiska. Niektóre zabytki były jednak przedmiotem bardzo
Wenzel Svoboda (dyskantysta w: WR-1729-Jephtias; WR-1730-Aula; WR-1731-Refugium; WR-1732-Heroica; WR-1732-Sapientia i WR-1733-Magistri), Ignaz Wentzel (altysta w WR-1743-Mons),
Johann Wentzl (tenorysta w WR-1733-Magistri; WR-1734-Novus i WR-1736-Tessera); Godfried Wentzel (altysta w WR-1738-Saeculum); Joseph Wentzel (altysta w WR-1735-Incruenta); Johann Wentzel
(dyskantysta w WR-1736-Tessera; tenorysta w WR-1738-Saeculum), Anton Werner (altysta w WR-1730-Aula i WR-1731-Refugium; tenorysta w WR-1733-Magistri).
625
Joseph Heckel (dyskantysta w WR-1734-Novus; tenorysta w WR-1735-Incruenta), Joseph
Matzak (dyskantysta w WR-1735-Incruenta), Anton Micke (dyskantysta w WR-1730-Aula); Joseph
Scholtz (altysta w WR-1729-Jephtias).
626
Poza wspomnianym powyżej Ignazem Brücknerem pochodził stamtąd także Karl Asman (basista w WR-1743-Mons).
627
Johann Förster (basista w WR-1735-Incruenta) i Franz Teüber (dyskantysta w: WR-1735-Incruenta; WR-1736-Tessera i WR-1738-Saeculum).
628
Analogiczne zjawiska dokumentują także – choć w znacznie skromniejszy sposób – źródła
pochodzące z innych jezuickich ośrodków Śląska, np. Nysy, gdzie działał m.in. Ferdinand Exner, choralista tamtejszej kolegiaty św. Jakuba. Był on wynajęty przez miejscowe kolegium jezuitów do wykonywania partii basowej spektaklu NY-1733-Candidus. Biorący udział w tym samym przedstawieniu
Ferdinand Paucke był konwiktorem nyskiego konwiktu św. Anny i śpiewał partię dyskantu w spektaklu BR-1735-Trophaeum, wystawianym w niedalekim Brzegu.
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wnikliwych analiz629, które przyniosły owoce w postaci całkiem obiecujących wniosków. Z drugiej strony, przeogromna spuścizna literacka jezuickiego dramatu wielokrotnie była badana przez historyków kultury, literaturoznawców i teatrologów, nie
prowadziła jednak do rezultatów, które by mogły zadowolić muzykologów. Niniejsza propozycja wypływa z chęci pogodzenia obydwu tych punktów widzenia, opisujących studiowany tu fenomen artystyczny z różnych stron perspektywy badawczej.
Hipotetyczny desygnat postulowanej formy gatunkowej, określającej muzyczne
jawienie się jezuickiego dramatu szkolnego chcemy rozpatrywać na tle grupy zjawisk
artystycznych, wywodzących się z humanistycznej idei odrodzenia sztuki antycznej.
Diachroniczny opis różnych gatunków z tej grupy ujawnia wiele cech wspólnych;
zachodzące pomiędzy nimi relacje nie dają jednak wyczerpującej odpowiedzi na
pytanie o rzeczywistą historycznie dynamikę kształtujących ich formy procesów.
Rekonstrukcję genezy narodzin poszczególnych typów opery, oratorium, dialogu
i innych form dramatycznych utrudnia dodatkowo typowa dla tamtej epoki niejednoznaczność terminologiczna. Może jednak właśnie niedoceniany długo przez muzykologów jezuicki dramat szkolny trzeba będzie uznać za „brakujące ogniwo” historycznego rozwoju gatunków scenicznych epoki baroku? Opisane wyżej elementy
poetyki, konstytuujące jego istnienie, są chyba zbyt ważkie, by je dłużej ignorować.
Przyznając jezuickiemu dramatowi miejsce wśród współczesnych mu gatunków dramatycznych, przyjrzyjmy się ich właściwościom, kojarzącym je z zespołem norm, które określają cechy jego poetyki. U źródeł genezy omawianego tu fenomenu stał dramat
humanistyczny, kultywowany przede wszystkim w szkołach ewangelickich i włoskich
akademiach epoki renesansu630. Udział muzyki w owych spektaklach był oczywisty, jednak precyzyjna ocena tego repertuaru jest – z powodu podobnie nieadekwatnego stanu
zachowania źródeł nutowych – skazana na rekonstrukcje i domysły. Idą one jednak w podobnym kierunku jak wnioski płynące z analizy librett jezuickich spektakli szkolnych631.
Wynika to oczywiście z funkcji obydwu zjawisk artystycznych, ściśle podporządkowanych celom dydaktycznym. Uzasadniały one chętne posługiwanie się gatunkami ody humanistycznej, pieśni o budowie metrycznej i wprowadzanych pomiędzy akty spektaklu
muzycznych interludiów i chórów. Osadzenie dramatu jezuickiego w realiach szkolnych
w znacznej mierze zdefiniowało więc jego formę gatunkową.
Duże podobieństwo do dramatu jezuickiego ujawnia również dramma per musica, włoski gatunek literacko-muzyczny, także zrodzony z renesansowej inspiracji.
Analogie ich struktury odnajdziemy na różnych poziomach organizacji gatunkowej,
m.in. w sposobie muzycznego zakomponowania libretta. O ile jednak opera religijna
nie wytrzymała konkurencji z oratorium i w połowie wieku XVII zaczęła zmieniać
swoją postać gatunkową632, o tyle podobny jej pod względem budowy dramat jezuicki utrwalił na długo swą wyjściową postać, nie reagując na współczesne przemiany
Np. Eumelio Agazzariego ( JohnsonE) albo Apotheosis Kapsbergera (KennedyJ, s. 208–212).
YanitelliJ, s. 103–104.
631
DuhrG, T. I, s. 355; BudzyńskiT, s. 40–41; ErlachT, s. 16.
632
LeopoldM, s. 51.
629
630
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stylistyczne. W ten sposób „zakonserwował” on cechy gatunkowe wczesnej opery
rzymskiej, znane z zachowanych spektakli Agostina Agazzariego (Eumelio), Filippa
Vitaliego (L’Aretusa) i Stefana Landiego (La Morte d’Orfeo)633. Posługiwały się one
sporą liczbą scen fantastycznych, a także alegorycznych, dogmatycznych i komicznych reinterpretacji wątków mitologicznych. W zakresie oprawy muzycznej obejmowały natomiast solowe melodeklamacje o charakterze recytatywu, metryczne
chóry o funkcji dramatycznej, komentującej akcję, muzycznej i strukturalnej, ponadto instrumentalne intermedia, ritornelle i sinfonie oraz sceny taneczne: ze śpiewem chóru lub solisty bądź bez udziału słowa.
Cechy te odnajdziemy w pierwszych dramatach włoskiego Collegium Romanum, których autorami byli: Bernardino Stefonio (Crispus), Leone Santi (Sigismundus), Alessandro Donati (Il Pirimialo) i Orazio Grassi (Apotheosis sive Consecratio
SS. Ignatii et Francisci Xaverii). Ich spektakle cechuje charakterystyka muzyczna
poszczególnych postaci, spora liczba ritornelli i tańców, chórów biorących udział
w akcji, samodzielnych partii baletowych i tanecznych, choreograficznych układów
typu saltus armatorum i wielkoobsadowych scen ansamblowych, wieńczących akty
dramatu634. Ostatnie z wymienionych tu przedstawień (które stało się później pierwowzorem dla wielu produkcji okolicznościowych) zrywało co prawda z typową
dla opery ideą ciągłości i konsekwencji narracyjnej; wykazywało tym samym pokrewieństwo z pierwszymi oratoriami czy tzw. trionfi. Klasyczne spektakle dramatyczne
zachowywały jednak bliski związek z wczesną dramma per musica, stanowiąc jedną
z dróg jej dalszego rozwoju. Z braku źródeł muzycznych nie jesteśmy niestety w stanie prześledzić kolejnych jego faz.
Jezuicki dramat drugiej i trzeciej ćwierci XVII wieku kojarzony jest przez teatrologów włoskich z gatunkiem świeckiej melodramy635. Jest ona reprezentowana
w źródłach pośrednich w sposób dość ograniczony; wyróżnia ją jednak charakterystyczny program estetyczny, wiążący w spójną całość rozległe fragmenty dialogowane z partiami o charakterze muzycznym. Studia nad poruszanymi w ich librettach
wątkami ujawniają spójny nurt tradycji, trwającej przez cały wiek XVII i popularnej
także w wieku następnym636. W odróżnieniu od dramatu jezuickiego melodrama
posługiwała się oczywiście lingua volgare i typowymi dla niej strukturami endecasillabo i settenario; we włoskim dramacie jezuickim odnaleziono ślady oddziaływania
takich właśnie schematów wersyfikacyjnych. Obydwie formy gatunkowe łączy także
pokrewny repertuar wątków treściowych, podporządkowanie warsztatu retorycznego dramaturgii akcji oraz dążenie do dźwiękowej charakterystyki postaci. Uwagę
zwracają jednak przede wszystkim ich wspólne elementy muzyczne: klasyczne arie,
quasi-operowe scene del sonno, muzyczne intermedia i sinfonie637. Taka mozaikowa
ForbesK, s. 249–261.
ForbesK, s. 313–437; Sala–MarincolaM, s. 391–403; KennedyJ, s. 200–212.
635
GnerchiT, s. 98; YanitelliJ, s. 104; FumaroliS, s. 215; SalaT, s. 184.
636
Morelli–SalaT, s. 601–602.
637
Morelli–SalaT, s. 605–610.
633
634
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architektura jak najbardziej odpowiadała autorom jezuickich poetyk – jeśli tylko odzwierciedlała mimetycznie akcję spektaklu.
Elementy opisanej powyżej formy odnajdujemy w partyturach 236 jezuickich dramatów z Österreichische Nationalbibliothek638, proweniencyjnie związanych z Wiedniem,
Dylingą, Innsbruckiem, Grazem, Monachium, Pragą i paroma innymi ośrodkami asystencji niemieckiej. Muzyczne zapisy warstwy dźwiękowej wystawianych tam spektakli
ujawniają przede wszystkim wspólny profil stylistyczny. Wskazuje on na homogeniczny
charakter tradycji artystycznej, który rozprzestrzeniał się w sieci jezuickich kolegiów obszaru języka niemieckiego. W kompozycjach Johanna Bernharda Staudta, Johanna Caspara Kerlla, Ferdinanda Tobiasa Richtera odnajdujemy analogiczne elementy warstwy
tematycznej, eksploatujące alegoryczne adaptacje tematów mitologicznych i biblijnych.
Wśród tworzących spektakl gatunków muzycznych częste są metryczne chóry, solowe
arie i recytatywy, przekomponowane prologi i finały aktów, a także instrumentalne sinfonie i intermedia. Wzbogacenie warsztatu koloratury wokalnej, skomplikowane układy
polichóralne i rozbudowa obsady instrumentalnej wiążą to stadium rozwoju jezuickiego
dramatu muzycznego ze współczesną mu operą wenecką.
Stylistyczne pokrewieństwo jezuickich spektakli ad formam Italicae operae potwierdzają późniejsze źródła proweniencji węgierskiej, obejmujące m.in. dzisiejszy
obszar Słowacji639. Uprawiana w kolegiach Bratysławy, Trnavy i Sopronu tradycja
dramatyczna nawiązywała do recypowanych w tych ośrodkach wzorów opery weneckiej i neapolitańskiej. Pokrewieństwo to ujawniało się nie tyle przez odwołania
tematyczne (np. Arsinoe) i zapożyczenia materiałowe (kontrafaktury), ale przede
wszystkim poprzez naśladownictwo schematów formalnych włoskiej opery: sekwencji recytatywów i arii, form da capo, scen ansamblowych z udziałem instrumentalnego concertato. Kompozycje te były jednak pod względem gatunkowym
dość synkretyczne: łączyły elementy warsztatu wokalnego z francuską tradycją
baletową, taneczną muzyką ludową, dialogiem, oratorium i sepolcro. W aktywność
kompozytorską węgierskiej prowincji jezuitów angażowali się autorzy wiedeńscy
(np. Ferdinand Tobias Richter), związani z kapelą dworską twórcy lokalni (Georg
Christoph Wagenseil), kompozytorzy jezuiccy ( Johann Patzelt) i muzycy wykształceni w konwiktach tego zakonu, np. Joseph Umstatt i Andreas Renner, działający
m.in. w śląskiej rezydencji biskupa Philippa Schaffgotscha w Javorníku640.
Podobnie mozaikową formę miał dramat szkolny kolegium w czeskiej Pradze641. Różnorodność włączanych do spektakli teatralnych elementów muzyki
popularnej, tanecznej, chóralnej, solowej i instrumentalnej dawała ich twórcom
praktycznie nieograniczone możliwości kompozycyjne, które z czasem doprowadziły do wykształcenia się trzech głównych typów gatunkowych642. Pierwszym
KramerM; FlotzingerM; KochanowskyK; KennedyO.
Česnaková-MichalcováM; GupcsóM; KačicD; KačicT.
640
KačicM, s. 184–188.
641
BužgaM; BužgaH; BužgaG; BužgaB; SeifertT.
642
Propozycję takiej systematyki proponuje SeifertP, s. 392–393.
638

639
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z nich był spektakl teatralny wzbogacony jedynie partiami chóralnymi, tanecznymi interludiami i finałową licenzą; określano go mianem actio musica bądź choro
et voce exhibita. Drugi typ formy dramatycznej polegał na wplataniu arii, chórów
i ritornelli w kluczowe miejsca akcji scenicznej; zjawisko to najlepiej opisuje
częste w źródłach pojęcie actio melo-dramatica, odpowiadające z kolei normom
poetyki, proponowanej przez Karla Kolčavę643. Najbogatsza oprawa muzyczna
towarzyszyła formom w całości przekomponowanym: w ten sposób opracowywano zarówno wielkotygodniowe sepolcri, jak i wystawiane na szczególne okazje
spektakle Zelenki (Sub olea pacis), Fuxa (Costanza e fortezza) i Josepha Antona
Sehlinga (Judith)644.
Widziana w perspektywie powyższych zjawisk śląska dokumentacja tematu jest
pokrewna pod względem swej formy, funkcji i stylistyki. Również tutaj możemy wyróżnić wskazane powyżej typy gatunkowe; szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić
drugiemu z nich – stojącemu pomiędzy muzycznie urozmaiconym spektaklem teatralnym a w całości przekomponowaną formą operowo-oratoryjną. To bowiem właśnie
ten „przejściowy” typ gatunkowy jest w badanej tradycji najlepiej udokumentowany
i najbardziej przykuwa uwagę badacza. Jego wspólnym mianownikiem gatunkowym
jest pojęcie melodrama, pojawiające się dość często w tytułach przedstawień645, powtarzane także w odpowiadających im przekazach archiwalnych646. Termin ten bywał
niekiedy stosowany w postaci przysłówkowej (np. melodramatice proposita)647; w tej
formie odnajdujemy go także w raportach jezuickich kronikarzy648.
Przyjrzyjmy się paru określanym w ten sposób źródłom, by wyłowić desygnaty ich historycznego znaczenia. Najwcześniejszy z tych spektakli649 zatytułowany
BužgaH, s. 53.
PulkertB; KroupaF; SeifertV; LüttekenF; JonášováJ.
645
WR-1658-Melodrama; WR-1711-Bonus; WR-1715-Abel; WR-1716-Job; WR-1722-Diva; WR-1723-Amici; WR-1724-Sancta; WR-1744-Amor.
646
Opawa [1670]: ARSI Boh. 99, k. 732; Nysa [1670]: ARSI Boh. 99, k. 703; Świdnica [1675]:
WAAW V 45, fol. 78v; Wrocław [1672]: WAAW II b 129, fol. 16r; [1675]: ARSI Boh. 102, k. 654;
[1679]: ARSI Boh. 102, k. 947; [1711]: ARSI Boh. 123, k. 200; [1712]: ARSI Boh. 124, k. 175;
[1715]: ARSI Boh. 128, k. 272; [1716]: ARSI Boh. 129, k. 281; [1720]: ARSI Boh. 134, k. 248;
[1723]: ARSI Boh. 139, k. 252; [1725]: ARSI Boh. 140, k. 293; [1732]: ARSI Boh. 149, k. 185;
[1735]: ARSI Boh. 153, k. 300; Legnica [1701]: ARSI Boh. 113, k. 137; Brzeg [1705]: ARSI Boh.
118, k. 228; Żagań [1728]: ARSI Boh. 144, k. 235.
647
WR-1675-Fames; WR-1733-Magistri; WR-1734-Novus; WR-1744-Amor.
648
Opawa [1670]: ARSI Boh. 99, k. 733: Festum titulare Sodalitatis Sine labe excusa typis de more
epistola celebratum, inauguratio vero Rectoris, qui fuit Illmus DD Georgius Comes de Gaschin melodramatice habita...; Wrocław [1674]: WAAW V 39, fol. 52v: Eucharistico deducentis processionem annuam
RR DD cum rubea Stella Crucigeris, pro vestibulo Collegii, exhibita est Melodramatico apparatu statio,
cui titulus ‘Denarius Eucharisticum Operariorum in vinea Domini, quod est Catholica Ecclesia merces’;
Tarnowskie Góry [1676]: ARSI Boh. 101, k. 245: Sepulto Domino... sub vesperum innumeris spectatoribus Patrem centesimam ovem querentem fecimus Melo-dramatice in templo spectabilem agentibus etiam
primarijs Civibus.
649
WR-1658-Melodrama.
643
644
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był wręcz jako Melo-drama sive Actus Musico-Scenicus; tak też został zapamiętany
przez potomnych650. Rozpoczynający spektakl prolog jest rodzajem sinfonii, podczas której zgromadzeni widzowie witani byli brevi vocum concentu. Z zachowanej
struktury tekstu literackiego wynika, że kolejne sceny dramatu wieńczyły sceny
ansamblowe postaci alegorycznych. Uwagę zwracają pojawiające się licznie układy repetycyjne tekstu, opracowywane najprawdopodobniej za pomocą typowych
dla tej epoki układów refrenowych bądź rondowych. Na muzyczny charakter scen
wskazuje ponadto topika powtarzanych cytatów z Księgi Psalmów, wiążących się
z czynnościami takimi, jak „wołać”, „śpiewać” czy „wysławiać”. Muzyczne opracowanie tekstu odnajdujemy także w epilogu sztuki, w której Misericordia, Justitia
i Zelus prześcigają się wzajemnie w opiewaniu Boskiego miłosierdzia i sprawiedliwości651; całość zamyka finał wokalny communi vocum concentu.
Podobna scena ansamblowa wieńczyła apodosis alegorycznej Antithesis Melodrammaticae; zachowane libretto spektaklu określa ją co prawda mało precyzyjnym terminem Chorus652, kronikarz zanotował jednak, że w trakcie przedstawienia słuchacze słuchali „pieśni melodramatycznej”653. Na wykonawczy aspekt
tych spektakli zwracano uwagę, wspominając choćby o kunszcie biorących w nich
udział muzyków654 czy sygnalizując w tytule dzieła, że zostało ono zakomponowa650
Wrocław [1658]: WAAW II b 129, fol. 6v: Singulare habuit Melodrama Palmarum Dominica
a Rhetoribus Sodalibus in acerbae passionis dulcem venerationem exhibitum spectantibus praecipuis totius
Almae Sodalitatis ex utroque statu Capitibus.
651
Misericordia, & Justitia concordia praedicatur; demum peccatores liberi dimittuntur.
Zelus, Misericordia, Justitia: Misericordia et Veritas obviaverunt sibi; Justitia et Pax osculata sunt.
Zelus: Justitia & Pax! Misericordia et Veritas Cantate Domino canticum novum.
Justitia, Misericordia: Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena?
Zelus: Misericordiam & judicium cantate.
Misericordia: Ego Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Justitia: Ego Justitiam ejus manentem in seculum seculi cantabo.
Zelus: Cantate! tu Misericordiam, tu judicium, cantate!
Misericordia: Ego Misericordiam & judicium cantabo tibi Domine.
652
WR-1675-Fames: Ultor Angelus: Audite coeli, quae loquor...
Caelites: Audivimus superbiam...
Jerosolyma: Quis dabit capiti meo aquam...
Lamentatrices: Evanescit vox tua a ploratu...
Jerosolyma: Audite, obsecro, universi populi, & videte dolorem meum...
Chorus coelitum: Exurge Deus, iudica causam tuam...
Zelus: Vivo ego in aeternum...
653
Wrocław [1675]: ARSI Boh. 102, k. 683: Haec nos carmine melodramatico ex parte nostra occinere potuimus.
654
Wrocław [1721]: ARSI Boh. 135, k. 264: Latina Major pro Dominica in Palmis Melodramma ab
artificio musico dexteritateque canentium commendatissimum exhibuit. (WR-1721-Sacrificium); [1725]:
ARSI Boh. 140, k. 293: Latina Major per verni jejunii Dominicas in Conventibus suis, et Representationibus affectuosis nobilissimum, numerosissimum censuit auditorem, praecipue vero Dominica in palmis, qua
artificiosum mirumque elegans melodramma spectandum dedit ad omnium consolationem, et satisfactionem. (WR-1725-Divus).
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ne stylo arti musicae accomodato655. Udział partii wokalnych był w tych dramatach
znaczny: praktycznie w każdym z numerów znajdowała się aria (zwykle określana
tą nazwą i poprzedzona recytatywem), a w zakończeniu aktów – duet lub ansambl
wokalny protagonistów dramatu. Kompozycje tej fazy rozwoju gatunku656 musiały
wykazywać wyraźne cechy stylistyczne, identyfikowane były bowiem przez współczesnych z muzyką włoską. Świadectwem tego są podawane w didaskaliach uwagi
(np. Autor Italicus), opatrujące tekst śpiewanej arii657 oraz częste w przekazach archiwalnych wzmianki typu: authoris Italici658, de Italica methodo et concentu659 bądź
modulis Italicis desumpto660.
W analizowanym materiale źródłowym określenie melodrama powtarza
się dość konsekwentnie na przestrzeni lat 1658–1744. Zdaje się ono określać
w miarę jednolity zespół cech formalno-gatunkowych, które z upływem czasu
ulegają jedynie pewnym zmianom ilościowym. Uzasadnionym więc będzie, jeśli
dla tego właśnie zjawiska użyjemy historycznie stosowanej nazwy, którą – dla
odróżnienia od współczesnej melodramy i oświeceniowego melodramatu – opatrzymy dodatkowo przydawką dyferencjacyjną (również zapożyczoną z epoki),
wskazującą na religijną treść i profil przedstawienia. Gatunek zdefiniowany jako
melodrama sacrum określać będzie rozległy materiał źródłowy, obejmujący także
zapisy nutowe z wiedeńskiej Biblioteki Narodowej, których muzyczna poetyka
zachowuje daleko idącą zbieżność z warsztatem, widocznym w śląskich librettach tych spektakli. Pojęcie to, określające w pewnych źródłach współczesne
opisywanym gatunkom oratorium latinum, uzupełni dotychczasowe spektrum
gatunków muzyki dramatycznej epoki baroku o nowy punkt odniesienia, nie
będący już tylko stadium przejściowym, lecz samodzielną muzyczną formą
gatunkową. Hipotezę taką zdaje się potwierdzać dalsza historia tego gatunku,
który w połowie XVIII wieku uległ dalszym przekształceniom, kierującym jego
rozwój w stronę singspielu i oratorium.
Obydwie te opcje rozwojowe znajdują swoją bezpośrednią historycznie kontynuację w śląskiej dokumentacji przedmiotu i wykazują wyraźne filiacje gatunkowe
z poprzedzającą je melodrama sacrum. Przykładami oddziaływania formy niemieckiego singspielu są spektakle wystawiane przez rektora głogowskiego kolegium
WR-1722-Diva; WR-1723-Amici; WR-1724-Sancta; WR-1725-Divus.
Per analogiam zaliczymy do niej także spektakle późniejsze: WR-1726-Immensi; WR-1727-Petrus; WR-1728-Vinea i WR-1744-Amor identyczne pod względem stylistycznym.
657
WR-1724-Sancta.
658
Wrocław [1723]: ARSI Boh. 139, k. 252; uwaga ta dotyczy spektaklu WR-1724-Sancta.
659
Wrocław [1736]: ARSI Boh. 154, k. 310–311; [1737]: ARSI Boh. 156, k. 350: Latina
major Solennibus conventibus solenniorem terminum imposuit Dominica in Palmis nuncupata, in
qua ad tenerrimum confertissimi Spectatoris illicium de Italica methoda discordi Musicorum concordia virtuose coordinatum insigne Drama Melicum suscepto thema Josepho invidia fratrum vendito,
Dei providentia in Aegypto in Salvatorem praeordinato, cum representationibus de patiente Salvatore
produxit.
660
[1736]: ARSI Boh. 154, k. 310.
655
656
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Karla Regenta661. Wykazują one typową sekwencyjność formy, rozdzielającej
partie mówione poszczególnych scen na przemian interpolowanymi ariettami,
ariami i piosenkami tanecznymi. Te panegiryczne kompozycje stanowią jednak
marginalny nurt twórczości jezuickich kolegiów, które angażowały się częściej
w produkcje o charakterze oratoryjnym. Obecność owych gatunków w tradycji
muzycznej ośrodków asystencji niemieckiej sięga połowy XVII wieku, kiedy to
w kościołach Würzburga i Monachium wystawiano w czasie Wielkiego Tygodnia
pierwsze oratoria662. Ich muzyczna forma i obsada pokrewne były rozwiązaniom
znanym z repertuaru oratoryjnego w ośrodkach włoskich; pod względem gatunkowym ujawniały one jednak silne związki z dramatem szkolnym, dramatem liturgicznym i operą religijną.
Na terenie Śląska praktyka wykonywania oratoriów przyjęła się na początku
XVIII wieku; pierwsze drukowane libretta tych kompozycji pochodzą jednak
dopiero z lat 30. Wykonywano je zwykle w Wielki Piątek – przed głoszonym
tego dnia kazaniem i ponim, częstokroć z inicjatywy działającej lokalnie sodalicji, która organizowała środki pieniężne, konieczne do sfinansowania przedsięwzięcia. W jego wykonaniu brało udział 4–7 solistów, śpiewających we właściwym sobie rejestrze ściśle określone partie spektaklu. Wokalistom towarzyszyły
zespoły instrumentalistów, których istnienie nie było odnotowywane w librettach; wspominają o nich czasem jezuiccy kronikarze663. Forma oratorium była
in toto przekomponowana muzycznie: na jej całość składały się recytatywy, arie
i chóry, biorące udział w prezentowanej akcji dramatycznej. Jej temat koncentrował się oczywiście na misterium pasyjnym, ukazywanym bądź w konwencji
moralitetu664, bądź za pomocą starotestamentowej alegorezy665. Zdecydowana większość tych kompozycji, wykonywana była w języku niemieckim666, co
umożliwiało odbiór dzieła znacznie większej liczbie odbiorców, pochodzących
m.in. ze środowisk protestanckich.
O muzycznym profilu spektakli informuje nas pośrednio zachowany w librettach
układ treści. Zasadza się on na następstwie recytatywów, arii, ariosów, duetów, ansambli i chórów, których porządek oddaje dynamikę kulminacji napięć dramatycznych i ich relaksacji. Odpowiada im wzrastająca i malejąca koncentracja środków
muzycznych, która w zakończeniach aktów prowadzi zwykle do bardziej skomplikowanych układów ansamblowych:
GŁ-1746-Held; GŁ-1747-Streit.
DuhrG, T. II/1, s. 683–685; WittwerM, s. 120: np. Philothea Johanna Paulinusa (1643).
663
Np. Głogów [1736]: ARSI Boh. 154, k. 115–116.
664
Postaciami oratorium GŁ-1734-Jesus są np.: Furor – Alto; Mars – Basso; Anima desolata – Soprano i Consolatio – Tenore.
665
BR-1737-Tochter. Występują tu postaci: Seilam die Tochter – Soprano; Jepthe der Vater – Basso;
Die himmlische Lieb – Alto; Die natürliche Lieb – Tenor; Sephora eine adelige Gespielin der Seilam – Canto; nadto także Chor der Kriegs-Männer i Chor der Galaaditischen Jungfrauen.
666
Za wyjątkiem pierwszego oratorium GŁ-1734-Jesus, którego treść podana jest w libretcie
w dwujęzycznej, łacińsko-niemieckiej formie.
661
662
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Seilam:
Seilam & Jepthe:
Jepthe:

Tragt

Seilam & Jepthe:

Seine Schmerzen, die ihn kräncken,

Seilam:
Seilam & Jepthe:
Jepthe:

Einen

Seilam:
Seilam & Jepthe:
Jepthe:

Sollt ich dein

Seilam:
Seilam & Jepthe:
Jepthe:

Wolt ich herzlich seyn

Seilam:
Seilam & Jepthe:
Jepthe:

dann

ein Vatter

Ach

tragt

Bedencken

Kind zu machen kund?

Seinen

Sollst du mein

Anliegen wissen,

Ach du wärst umsonst
Ausszuheilen

667

beflissen
deine
meine

Wund.687

Muzyczny aspekt wykonania potwierdzają często występujące układy da capo,
obejmujące np. cytowany powyżej duet, jak i większość arii tego spektaklu668, a nawet chórów669. Muzyka instrumentalna towarzyszyła najpewniej także pojawiającym się w trakcie akcji lemmata, tłumaczącym nowotestamentowy sens przedstawianych treści alegorycznych670.
BR-1737-Tochter.
Np. Aria Himmlische Lieb:
Jesu Lieb, die unermessen
		
Last uns ewig nicht vergessen
		
Last uns ewig dackbar seyn.
Er hat sich für uns gegeben
		
Daß wir können ewig leben
		
Kommt von seinen Tod allein. Da capo.
669
Chor der Kriegsmänner:
Schallt Tromptetten
In die Wetten
Ammon lieget
Jephte sieget. 		
Da capo.
670
Np. po pierwszym recytatywie Himmlische Lieb pojawiała się następująca inskrypcja: Christus
hat uns geliebet, und hat sich selbsten zu einer Gaabe und zum Schlacht-Opfer übergeben, Gott zu einem
süssen Geruch Eph. 5 v. 2.
667
668
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Analogiczną postać gatunkową przejawia oratorium BR-1739-Opffer wystawione
z muzyką Diogenia Bigaglii671. Muzyka weneckiego pierwowzoru La passione d’Abele
innocente towarzyszyła najpierw oratoriom wykonywanym w Pradze, skąd trafiła do
Brzegu, a trzy lata później – do Kłodzka672. Ta ostatnia wersja oratorium różni się od
wersji brzeskiej składem solistów673, który spowodował pewne zmiany w przyporządkowaniu tekstów poszczególnym postaciom674. Podejście do materiału oryginalnego
było dość swobodne; warunkowały je najpewniej lokalne możliwości wykonawcze.
Dość prosty układ formalny prezentują z kolei przedstawienia: BR-1740-Lieb (in kunst
reiche Sing-Art gesetzet675) i WR-1752-Oratorium, którego protagonistami były władze
poznawcze człowieka (Dusza, Nadzieja, Intelekt), konfrontowane z alegorycznymi postaciami Boskiej Miłości i Piekielnej Zazdrości676 wobec wydarzeń Golgoty. Spektakle
wystawiane w Opawie ukazywały z kolei temat Pasji w konwencji alegoryczno-typicznego moralitetu677; stanowiły je jednak formy łączące oratorium z niemieckim singspielem, na co wskazuje ilość tekstów mówionych.
Podsumowując powyższe rozważania, zasadnym wydaje się uwzględnienie jezuic
kiej melodrama sacrum w opisywaniu historii dramatyczno-muzycznych gatunków
epoki baroku. Pojęcie to pozwala „zagospodarować” rozległy materiał źródłowy i określić znane z ówczesnego dyskursu cechy jego poetyki. Umożliwia powiązanie jego desygnatu z gatunkami poprzedzającymi jego istnienie, formami współczesnymi wobec
jego rozwoju, które twórczo oddziałały na jego kształt gatunkowy, a także zjawiskami,
dla których dramat jezuicki stanowił niedoceniany dotychczas punkt odniesienia. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu twórców melodramatu czy singspielu było wychowankami jezuickich konwiktów678, powinniśmy dostrzec w melodrama sacrum inspiracje
i źródła bezprecedensowo dotychczas kwalifikowanej twórczości zarówno dramatu epoki oświecenia, jak i wczesnej twórczości operowej pokolenia Mozarta679. Jeśli
przyjmiemy, że intencją pokoleń jezuickich twórców było stworzenie gatunku o oryginalnej poetyce, hipoteza jego istnienia może się wydać jeszcze bardziej przekonująca.
Osoby: Die büßende Seele – Canto; Die göttliche Barmherzichkeit – Alto; Die göttliche Liebe –Tenor; Die Gerechtigkeit –Tenor; Christus, der Erlöser der Welt – Bass.
672
FreemanováO, s. 1011.
673
KŁ-1742-Opffer: Christus, der Welt Heyland – Basso; Die büssende Seel – Canto; Die Göttliche
Barmhertzichkeit – Alto; Die Himmlische Lieb – Tenore.
674
Partię Sprawiedliwości (Die Gerechtigkeit) powierzono Miłości Niebiańskiej (Die göttliche Liebe);
jej z kolei recytatywy i arie otrzymało do wykonania Boże Miłosierdzie (Die Göttliche Barmherzigkeit).
675
Personen: Tochter Sion, Tochter Jerusalem, Grausamkeit mit dem jüdischen Getümmel, Engel.
676
Der Mensch. Seele – Canto; Die Hoffnung – Canto; Die Vernunft – Alto; Die Göttliche Liebe –Tenore; Der Glaube –Tenore; Die höllische Neid – Basso.
677
Musicalischer Trauer-Spiell zu Ehres des bitteren Leyden Jesu Christi durch Singstimmen Vorgestellet – Opawa [1763]: KnaflitschS, s. 178–184: Canto – Maria, die Mutter Jesu; Alto – Maria Magdalena;
Tenore – Der Propheten Deut-Geist; Basso – Die Walt. Divinum in alimentorum Sumptione Temperantiae
Exemplum a Domino nostro Jesu Christo Familiari – KnaflitschS, s. 184–187. Anima – Sopran, Fides –
Tenor, Ratio – Alt, Amor sui – Bass.
678
SchnitzlerT, s. 289.
679
LeisnerM; WallnerM.
671
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4.3. Muzyka jezuickich seminariów i konwiktów
Jezuicka oferta dydaktyczna obejmowała przede wszystkim edukację o profilu
ogólnym, realizowaną w gimnazjach i na uniwersytetach. Wywodzący się z tego zakonu nauczyciele dostrzegali jednak także konieczność zakładania instytucji o sprofilowanym programie nauczania, których wychowankowie aktywnie wspieraliby
promowaną przez nich odnowę chrześcijaństwa. Aby przeprowadzić ją możliwie
skutecznie, potrzebne były szkoły, w których wykształcenie zdobywaliby reprezentanci duchowieństwa, arystokracji i świata kultury. To z myślą o nich opracowano
projekt Ratio studiorum, który stał się filarem jezuickiej reformy szkolnictwa u progu
epoki nowożytnej. Uniwersalny charakter tej ustawy sprawił, że została uznana za
punkt odniesienia nie tylko w gimnazjach i na uniwersytetach, ale i innych instytucjach dydaktycznych, których celem była formacja religijna, intelektualna i artystyczna przyszłych elit odnawiającego się katolicyzmu. Równolegle do sieci gimnazjów dla świeckich, jezuici zaczęli więc myśleć o stworzeniu placówek, w których
kształciliby się duchowni i wstępujący w ich szeregi nowicjusze. Było bowiem jasne,
że o skuteczności ich misji zadecyduje nie tylko kształtowanie duchowości i charakteru, ale także wszechstronna edukacja intelektualna.
4.3.1. Kultura muzyczna Collegium Romanum

Zdobywali ją początkowo na istniejących uniwersytetach (Paryż, Padwa, Lowanium, Coimbra), skupiając się przy nich w tzw. collegiis domesticis. W 1545 roku
Franciszek Borgiasz założył pierwsze kolegium kleryckie w Gandii, kształcące
również świeckich. Trzy lata później powstało kolegium w Mesynie, którego statutowym celem była m.in. edukacja kleru, nie tylko zresztą jezuickiego. Spektakularny sukces tej placówki zachęcił Loyolę do utworzenia w Rzymie uniwersalnego seminarium, kształcącego m.in. kler potrzebny do przeprowadzenia
reformy.680 Placówka ta, zorganizowana na wzór kolegium mesyńskiego, miała
być podporządkowana Stolicy Apostolskiej, administrowana zaś przez nauczycieli jezuickich, a później – także przez swoich absolwentów. Celem utworzonego w roku 1551 Collegium Romanum było wszechstronne wykształcenie kleru,
zdolnego do odnowienia katolicyzmu zarówno w krajach katolickich, jak i protestanckich. Elementami programu była tu nie tylko edukacja teologiczna, ale także pogłębiona formacja religijna, wiązana z uczestnictwem w liturgii i pobożnymi
praktykami681.
Powodzenie tej formuły sprawiło, że stała się ona przedmiotem obrad 23. posiedzenia soboru trydenckiego (1563). Jej uczestnicy potwierdzili konieczność
powszechnego kształcenia kleru w seminariach organizowanych na wzór Collegium
Romanum i zadeklarowali, że program studiów obejmować powinien także naukę
680
681

VillosladaC, s. 15.
MonumentaPS, T. I, s. 64–92.
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gramatyki, śpiewu i innych sztuk pięknych, wykładanych przez specjalistów w tych
dziedzinach682. Zaaprobowali tym samym profil kształcenia rzymskiej uczelni jezuitów, czyniąc zeń model zalecany do replikowania we wszystkich diecezjach świata,
przyjmujących soborowe postanowienia. Przyszłe seminaria miały być także – na
wzór Collegium Romanum – warsztatami wdrażania zreformowanej liturgii, której
artystyczne medium stanowiła muzyka. Soborowe dekrety miały już wkrótce zrewolucjonizować muzyczne oblicze katolicyzmu, a ich krzewicieli wychowywano do
otwartości wobec sztuki dźwięku w najrozmaitszych jej przejawach. Jezuicka inicjatywa miała więc kluczowe znaczenie nie tylko dla restauracji potrydenckiego katolicyzmu, ale także dla dalszego rozwoju muzyki religijnej epoki baroku.
Modelowy dla późniejszych seminariów statut Collegium Romanum683 zalecał
swoim adeptom czynne uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych liturgiach
mszalnych oraz śpiew w towarzyszącym im chórze. Nauka śpiewu chorałowego
i figuralnego była w programie zajęć lekcyjnych, które prowadzili profesjonalni nauczyciele-eksterni; jezuita prefekt studiów miał jedynie czuwać nad regularnością
i dyscypliną nauczania oraz sprawdzać jego efekty684. Muzykowanie było też elementem codziennej i cotygodniowej rekreacji; wykonywano podczas niej również
repertuar świecki, jeśli tylko spełniał kryterium pedagogicznej stosowności685. Systematycznie kształceni w zakresie muzyki figuralnej adepci Collegium Romanum służyli za chórzystów liturgii odprawianych w kościołach tytularnych kardynałów protektorów uczelni686. Oprawa muzyczna tych uroczystości stopniowo zaczęła ciążyć
jej wychowankom i cedowano je coraz częściej na uczniów Collegium Germanicum;
w roku 1573 obydwie instytucje zostały rozdzielone.
Rzymskie kolegium zachowało jednak swój liturgiczno-muzyczny profil. Było
to zasługą kardynała Giacoma Savella, protektora Collegium Romanum w latach
1564–1587, który dbał o najwyższą jakość kształcenia muzycznego swoich wychowanków687. Śpiewane podczas codziennych liturgii motety, nieszpory i litanie
przyciągały do ich kościoła wielu słuchaczy, tym bardziej, że kierownikami kapeli
były takie sławy, jak Giovanni Pierluigi da Palestrina (1566–1571) i Tomás Luis de
Victoria (1571–1573). Ich pracę porządkowały zbiory reguł688, wedle których mieli
oni codziennie ćwiczyć chorał, prowadzić wykonania liturgiczne w ciągu roku szkolnego i kształcić swych wychowanków w śpiewie figuralnym, próbując z nimi trzy
lub cztery motety dziennie. Nauka chorału odbywała się bezpośrednio po obiedzie,
kompozycje figuralne ćwiczono zaś pod koniec popołudniowego bloku zajęć689.
WeinmannT, s. 6; WittwerM, s. 71; CasimiriD (12), s. 1; DopfM, s. 380.
Constitutiones Seminarii Romani [1564]: ARSI Rom. 155 I, fol. 64r–65v, 68r–69r; MonumentaPS,
T. II, s. 386–396.
684
ARSI Rom. 155 I, fol. 69v; MonumentaPS, T. II, s. 394.
685
CasimiriD (12), s. 7; KennedyJ, s 131.
686
MonumentaPC, T. II, s. 89; VillosladaC, s. 111; KennedyJ, s. 116.
687
CasimiriD (15), s. 15; KennedyJ, s. 135; KennedyT, s. 645.
688
Np. Regole del Maestro di Cappella, RAPUG 2800, k. 378; VillosladaC, s. 127; KennedyJ, s. 119.
689
RAPUG 2800, k. 463–464; Villoslada, s. 127–128; KennedyJ, s. 120–122.
682
683
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W szkoleniu kleryków maestro di capella mógł liczyć na pomoc organisty i nauczycieli-eksternów, zatrudnianych za zgodą rektora szkoły; sam kapelmistrz był odpowiedzialny za szkolenie sopranistów.
Ośrodkiem kultywowania muzyki był dla nich (od 1584 roku) kościół Il Gesù;
jego oryginalny model architektoniczny przez wiele dekad służył za wzorzec nowoczesnej funkcjonalności liturgicznej690. We wnętrzu, uznawanym za ucieleśnienie ducha kontrreformacji, rozbrzmiewała muzyka, budząca swym charakterem
wątpliwości tradycjonalistycznie nastawionych krytyków691. Efektowne wielochórowe motety doskonale jednak pasowały do ideowego programu ikonograficznego tego kościoła692. Muzykę taką wykonywano oczywiście przy najbardziej
uroczystych okazjach liturgicznych; zwykłym liturgiom wystarczał śpiew chorałowy. W soboty i wigilie uroczystości śpiewano tam nieszpory z litanią in falsobordone, antyfonę Salve Regina zastępowano zaś figuralnym motetem693. Kompozycje
figuralne pojawiały się także w szczególnie uroczyste święta roku liturgicznego
i okazje nadzwyczajne, np. beatyfikacje i kanonizacje jezuickich patronów694.
Uczniowie Collegium Romanum regularnie śpiewali liturgię w paru innych kościołach Miasta: w bazylikach na Lateranie i w Watykanie, Santa Maria in Trastevere
i Santa Maria Maggiore695.
Angażowani byli także w oprawę muzyczną nabożeństw paraliturgicznych,
np. procesji na Oczyszczenie NMP, Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek i Boże
Ciało. Uświetniali muzyką ogłaszane przez papieża jubileusze, kiedy do Rzymu
przybywały niezliczone rzesze pielgrzymów i słuchały w bazylikach ich wykonań litanii696. Brali udział w uroczystościach patronalnych sodalicji Prima Primaria697, towarzyszyli muzyką nabożeństwom 40-godzinnym698. Pretekstem
do muzykowania były medytacje wielkopostne, opatrzone śpiewem motetów
i muzyką organową699 oraz nawiedzenia obrazu Madonny700, ponadto wizytacje
apostolskie i biskupie701. W czasie karnawału uczniowie wielokrotnie wystawiali
PfeifferJ, s. 1183.
Zachowały się dwa anonimowe listy w tej sprawie, adresowane do generała Acquavivy i spisane najprawdopodobniej przez rezydującego w rzymskim domu profesów Ferdinanda Albera
[15 września 1614]: ARSI Ms. Rom. 143/II, fol. 490r–491r; KennedyM, s. 97–98 [17 listopada
1615]: ARSI Ms. Rom. 143/II, fol. 494r; KennedyJ, s. 254–255.
692
DixonM, s. 323–327.
693
RAPUG 2800, k. 618–619; VillosladaS, s. 129; KennedyJ, s. 124–126.
694
Np. obchodzone w kościele św. Andrzeja na Kwirynale celebracje bł. Stanisława Kostki, na
które przyjechała delegacja z Polski [1605], por. KennedyJ, s. 258.
695
CasimiriD (12), s. 11; VillosladaS, s. 111; DixonM, s. 327.
696
Rzym [1575]: RAPUG 2800, k. 199; KennedyJ, s. 234–235.
697
Rzym [1576]: RAPUG 2800, k. 220; KennedyT, s. 657–658.
698
Rzym [1592]: RAPUG 2800, k. 396; KennedyT, s. 658.
699
Rzym [1608]: KennedyJ, s. 260.
700
VillosladaS, s. 114.
701
Rzym [1630]: CasimiriD (15), s. 243; [1632]: VillosladaS, s. 134.
690

691
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spektakle teatralne702, bawiące widzów nie tylko akcją sceniczną, ale i wystawną
scenografią, muzyką i tańcem. Teatralna aktywność wychowanków Collegium
Romanum poddawana była w wątpliwość przez władze zakonu, kultywowano ją
jednak w formach dramatu religijnego, odciągającego kleryków od niewskazanych dla nich spektakli o treściach świeckich, wystawianych w innych miejscach
Rzymu703.
Przedstawienia teatralne organizowano oczywiście przy okazji zakończenia
roku szkolnego, wizyt znaczących gości i nadzwyczajnych uroczystości religijnych. Opatrywano je muzyką Agostina Agazzariego (Eumelio) czy Bernardina
Stefonia (Crispo); ich muzyczne opracowania nawiązywały do pierwszych drammi per musica Giacoma Periego czy Emilia Cavalieriego. Z uwagi na profesjonalny
profil wykształcenia muzycznego ich wykonawców należy przyjąć, że także inne
wystawiane na tej scenie przedstawienia miały przekomponowany muzycznie
charakter. Na związek z tradycją świeckiej melodrammy wskazują z kolei powtarzające się określenia gatunkowe późniejszych spektakli704. Muzyka towarzyszyła
także uroczystościom cyklu szkolnego, związanym z wyborem władz kolegium,
publicznym dysputom i promocjom na stopnie akademickie705. Odbywały się one
ze zwyczajowym muzycznym apparatu, wykonywanym przez uczniów kolegium
i specjalnie angażowanych muzyków, którzy śpiewali adekwatne do treści spotkania motety706.
Praktyka Collegium Romanum obejmowała niezwykle bogate spektrum form muzycznych, wykonywanych przy rozmaitych okazjach. Kolejne próby ograniczenia
bądź utemperowania wymykającej się spod kontroli tradycji nie były już skuteczne707.
Przyczyną takiego stanu rzeczy był sam status tej uczelni, cieszącej się szczególnymi
względami Stolicy Apostolskiej. Swoją rolę odegrali tu także wychowankowie tej szkoły, którzy w krótkim czasie wypracowali dla niej najwyższą rangę artystyczną. Muzyczny profil Collegium Romanum stał się doskonałą medialnie wizytówką uczelni, przyciągającą uwagę nie tylko rzymskiej, ale i europejskiej publiczności. Niemały wkład w tę
tradycję mieli kolejni maestri di capella tej placówki; po Palestrinie i Victorii wymienić
tu należy takich twórców, jak: Agostino Agazzari (1605–1606), Antonio Cifra (1607–
1608), Annibale Orgas (1608–1610), Giovanni Francesco Anerio (1611–1613) czy
Virgilio Mazzocchi (1628). Związani z tym ośrodkiem muzycy trafiali później do najlepszych zespołów muzycznych Wiecznego Miasta, inni brali czynny udział w transferze stylu rzymskiego do ośrodków Europy Środkowo-Wschodniej.
Rzym [1640]: RAPUG 2801, k. 953–954; VillosladaS, s. 117–118.
KennedyJ, s. 157.
704
Np. Amor Fugitivus Melodramma aethereum pro ludis virginalibus die Natali Deiparae… [1629]:
CasimiriD (15), s. 242; Strena Melodrama Hortense pro ludis Virginalibus Deiparae invisenti Elisabetha… [1631]: CasimiriD (15), s. 243; Venatus Melodramma montanum pro ludis Virginalibus die natali
Deiparae [1631]: CasimiriD (15), s. 244.
705
VillosladaS, s. 115–116.
706
CasimiriD (12), s. 15; KennedyJ, s. 165–166.
707
VillosladaS, s. 130–134.
702
703
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4.3.2. Muzyka w programie edukacji seminariów kleryckich
Historyczne znaczenie animowanej przez Collegium Romanum tradycji muzycznej polegało jednak na tym, że proponowany w nim model kształcenia był odtąd
naśladowany w zakładanych na wzór tej placówki seminariach kleryckich całej Europy. Wymienione powyżej modalności funkcjonowania kultury muzycznej rzymskiej uczelni można więc odnieść (z zachowaniem odpowiednich proporcji) do jej
europejskich filii, tworzonych na wzór sprawdzonego w praktyce modelu. Zapotrzebowanie na tego typu instytucje zgłosił już na początku soboru jeden z aktywniejszych jego uczestników, arcybiskup Augsburga kardynał Otto von Truchsess, który widział konieczność uruchomienia szkół służących edukacji kleru708. Fundacją
nowych placówek zainteresowany był też kardynał Reginald Pole z Londynu i inni
uczestnicy soboru, nie tylko zresztą ci, którzy administrowali obszarami wymagającymi rekatolizacji. Orędownikiem pomysłu otwarcia seminarium w każdej diecezji był Karol Boromeusz; na 23. posiedzeniu soboru przeforsował on uchwalenie
deklaracji de Seminariis w wersji dopuszczającej do studiów duchownych również
młodzieńców z ubogich rodzin709.
Tworzone dzięki fundacjom papieskim bądź biskupim seminaria powierzane
były naturalnie administracji jezuitów, którzy dysponowali niezbędnym know-how
i kwalifikowanym personelem dydaktycznym710. W ten sposób zakładano seminaria
w Perugii (1553), Wiedniu (1574), Pradze (1575) i Grazu (1578)711 oraz Venerable
English College w Rzymie712, uruchomione z zamiarem rekatolizacji Anglii713. Ustawowym elementem formacji szkolonego w nim kleru była nauka śpiewu liturgicznego i uczestnictwo w ceremoniach liturgicznych. Rola muzyki bywała tam jednak
przeceniana, skoro już kilka lat później władze zakonu prosiły przełożonych tej placówki o ilościowe i jakościowe ograniczenie wykonywanej przez jej adeptów muzyki714. Wprowadzone temperacje nie zmieniły jednak liturgiczno-muzycznego profilu kształcenia wychowanków Collegium Anglicum, które obejmowały śpiew mszy
i sobotnich nieszporów wraz z litaniami de BMV 715. Na bliski związek tej uczelni
z Collegium Romanum wskazują także powtarzające się nazwiska ich rektorów oraz
wysokie kwalifikacje osób powoływanych na maestri di capella716, m.in.: Felice Anerio (1584–1585), Ruggiero Giovanelli (1586), Domenico Massenzio (1624–1626)
i Virgilo Mazzocchi (1632–1644).
BarberaO, s. 215.
BarberaO, s. 219.
710
GalianoB, s. 429.
711
DuhrG, T. I, s. 300.
712
CasimiriD (20), s. 3 –17; CulleyM, s. 12–29; DixonE.
713
Bullą Quoniam Divinae bonitati Grzegorza XIII z 23 kwietnia 1579 r.
714
MonumentaPS, T. V, s. 84 [1584]: in ipso genere modulationis, quod aliquando continet levitatem,
aliquando etiam convenit cum turpibus cantionibus [...], in instrumentis musicis, quae contra adhibentur
ad voces [...], in tot externibus cantoribus [...], in choris, qui sunt distincti, interdum bini, saepe etiam terni.
715
ARSI Rom. 156 I, fol. 60v–64r.
716
CulleyM, s. 16.
708
709
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Seminaria powstające w miastach asystencji niemieckiej również przywiązywały
dużą wagę do wykształcenia muzycznego swoich adeptów. Do seminarium w Fuldzie przyjmowano wyłącznie tych, którzy zadeklarowali pilnie studiować chorał
gregoriański717; warunkiem wstąpienia do seminarium w Ratyzbonie były sprawdzane na wstępie kwalifikacje muzyczne718. Na naukę śpiewu chorałowego i figuralnego przeznaczano godzinę dziennie719, złożoną z dwóch 30-minutowych lekcji: na
zakończenie przedpołudniowego i popołudniowego bloku zajęć720. Poza kształceniem umiejętności wokalnych, studiującym klerykom pozwalano na szkolenie się
w grze na instrumentach smyczkowych i klawikordzie; instrumenty dęte i lutnie
zastrzegano jednak dla konwiktorów721. Nauczaniem muzyki zajmowali się specjalnie zatrudnieni nauczyciele-eksterni, opłacani z kasy fundacji722. Do obowiązków
alumnów należał śpiew sobotnich nieszporów, mszy świętych w niedziele i wybrane święta roku oraz matutinum na Boże Narodzenie i Wielki Tydzień723. Repertuar
pozachorałowy podlegał wskazaniom prefekta seminarium; nad jego stosownością
czuwał nadto prowadzący całe wykonanie organista724.
Otwierane w miastach prowincji czeskiej seminaria łączyły się instytucjonalnie z powstającymi równolegle konwiktami dla szlachty i bursami ubogich.
Spowodowane to było koniecznością kumulowania rozmaitych fundacji cząstkowych, z których żadna nie była w stanie utrzymać całej placówki dydaktycznej,
wspólnie zaś – mogły temu podołać, tym bardziej, że program nauczania miał
wiele elementów wspólnych. Utworzone w Pradze seminarium utrzymywało
z fundacji papieskiej początkowo 12 alumnów; pozostali byli beneficjentami stypendiów cesarza i paru arystokratów725. Wśród przyjmowanych uczniów pojawiali się także Ślązacy; ich liczba z roku na rok systematycznie się zwiększała726. Do
praskiego seminarium trafiali też przedstawiciele śląskiego kleru, uzupełniający
tam swe wykształcenie, np. kanonik wrocławski Nicolaus Prauss z Głogowa, który po promocji teologicznej wysłany został na dalsze studia do Collegium Germanicum; po doktoracie wrócił na Śląsk i został proboszczem w Nysie727. Wszyscy
adepci tej placówki kształceni byli w zakresie śpiewu chorałowego i figuralnego,
DuhrG, T. I, s. 304–305.
Bamberg [1613]: WittwerM, s. 75.
719
Salzburg [1577]: CanissiusE, T. VII, s. 393.
720
WittwerM, s. 73.
721
Dylinga [1585]: WittwerM, s. 73.
722
Eichstätt [1614]: WittwerM, s. 35.
723
Würzburg [1608]: PachtlerR, T. IV, s. 295–296.
724
PachtlerR, T. IV, s. 298.
725
ARSI Boh. 192/46, fol. 144r–145v.
726
W roku 1584 (ARSI Boh. 197, fol. 242r–245r) było ich czterech; w roku 1587 (ARSI FG 1541
[Busta N. 164]/4, 13) – sześciu na 20 miejsc papieskiego alumnatu.
727
Praga [1601/1602]: FG 1541 [Busta N. 164]/4, 33. W tym samym roku studia teologiczne
uzupełniało w Pradze sześciu dziekanów, ośmiu proboszczów i pięciu wikariuszy, z których jeden,
David Hermann, określony został w katalogu jako Cantor, Bassista.
717
718
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wykonując opanowany repertuar w trakcie liturgii. Ci, którzy byli beneficjentami
fundacji prywatnych, mieli nadto okazję kształcenia się w zakresie muzyki instrumentalnej728.
Specjalny profil edukacji muzycznej cechował także uruchomiony w Pradze
zakonny dom profesów św. Mikołaja, przez który przewinęło się wielu działających na Śląsku jezuitów. Mieszana formuła instytucjonalna tej placówki, łącząca
seminarium zakonne z muzycznym konwiktem umożliwiała przyjęcie przez jej zarząd fundacji pro musica templi et devotione defunctorum in Ecclesia Domus Professae. Zgodnie z wytycznymi jednej z jezuickich kongregacji729 placówki kształcące
kler nie mogły zależeć od świeckiej fundacji; zakaz ten nie dotyczył jednak instytucji zewnętrznych wobec zakonu, do których zaliczano utrzymywaną z dowolnych środków finansowych muzykę kościoła730. Na ten właśnie cel przeznaczono
powierzone praskiemu domowi profesów legaty, zapisane przez fundatorów731.
Utrzymywany z procentów od tego kapitału zespół 16 muzyków był obligowany do muzycznej oprawy mszy i nieszporów praskiego kościoła św. Mikołaja, jak
również exequiae solemnes cum musica w intencji fundatorów, intermixtis cantibus
devotioni congruis732.
Innym miejscem prowincji czeskiej, gdzie kształcono m.in. śląskich jezuitów,
było papieskie seminarium św. Franciszka Ksawerego w Ołomuńcu733. Również
ta placówka łączyła alumnat duchowny z konwiktem, co gwarantowało muzyczne
tło edukacji szkolonych w nim kleryków734. Założone w 1578 roku dla rekatolizacji
Skandynawii seminarium735 przez wiele lat służyło jako uczelnia wywodzącego się
ze Śląska kleru jezuickiego. Świadczą o tym zachowane wykazy jej alumnów (1583–
1659), z których Ślązacy stanowili najliczniejszą grupę narodowościową736. Byli oni
beneficjentami alumnatu papieskiego, cesarskiego i fundacji prywatnych, przeznaczanych m.in. dla zdolnych młodzieńców z ubogich rodzim, których za przyznany
wikt obligowano do oprawy muzycznej uroczystości liturgicznych w miejscowym
Fundację taką założył np. Paul von Michna z Vacínova, przeznaczając w 1629 roku procenty
z kapitału 1000 guldenów reńskich na ćwiczenie czterech alumnów praskiego konwiktu św. Wacława
w zakresie śpiewu i muzyki instrumentalnej. Por. SchmidlH, T. III, s. 957.
729
Congregatio VII, Decret. 50 et canon 12.
730
Fundację taką określano mianem pia causa – ARSI Instit. 180 II, fol. 247: De fundatione musicae
in Ecclesiae domus professae.
731
Zasadniczą fundację ustanowili w roku 1631 kwotą 30.000 florenów baron Adam Matthias
Trautmansdorff i hrabia Adam Georg Kokorzowecz; ARSI Boh. 197, fol. 327r–334v. Dwadzieścia
lat później kapitał ten wzbogaciła o kolejne 12.000 florenów Lucia Otylia de Kolowrat; z samej jej
fundacji muzycy otrzymywali 15 florenów miesięcznego uposażenia.
732
ARSI Boh. 197, fol. 310r–311v.
733
SehnalO, s. 67.
734
ARSI Instit. 209, fol. 145; MonumentaPR, s. 800–801.
735
Instructio pro convictoriis [1578]: ARSI FG 1477 [Busta N. 106]/26. 2, fol. 1r.
736
W roku 1583 było ich 9 (na ogólną liczbę 33 alumnów; ARSI Opp. NN. 326: fol. 228r–v);
w roku 1603 było ich 29 (na 141; ARSI FG 1477 [Busta N. 106]/26. Olmütz, 18.); w roku 1642 było
ich 15 na 27; FG 432 (Informationes 59): fol. 156–158v.
728
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kościele737. Wszyscy pozostali wychowankowie seminarium byli oczywiście zobowiązani do nauki śpiewu, zwyczajowo trwającej codziennie przez godzinę738. Analogiczne rozwiązanie proponowało seminarium założone w 1568 roku w Brnie739,
połączone dla oszczędności z miejscowym konwiktem dla ubogich, które kształciło
muzycznie 12 adolescentes pauperes740.
4.3.3. Tradycje muzyczne Collegium Germanicum

Zdecydowanie kluczowe znaczenie dla stymulowania i rozwoju kultury muzycznej miało rzymskie Collegium Germanicum741. Geneza i historia tej instytucji była już
przedmiotem prac wielu autorów742, którzy m.in. opisywali zapoczątkowane przez
nią tradycje muzyczne. Miała ona kształcić nowe elity duchowieństwa Niemiec,
a także Czech, Moraw, Polski, Prus, Śląska, Węgier i Skandynawii743; spodziewano
się, że będą one następnie pracować na rzecz rekatolizacji tych obszarów. Absolwenci owej uczelni rzeczywiście często zostawali później ordynariuszami diecezji744
i kanonikami745, zaangażowanymi w reformy trydenckie; wybierano ich także na
prowincjałów746 i rektorów jezuickich kolegiów747. Utworzone z papieskiej fundacji
Germanicum umożliwiało kształcenie kilkudziesięciu kleryków. Do uczelni przyj737
Ustanowiona w 1599 roku fundacja starosty generalnego Moraw Joachima von Haugwitz,
powiększona o kapitał złożony w 1621 roku przez kanonika ołomunieckiego Nikolausa Sarkandra
zapewniała utrzymanie i kształcenie pięciu muzyków in arte musica; SchmidlH, T. III, s. 355.
738
ARSI Opp. NN. 326, fol. 209r.
739
KroessG, T. I, s. 302–308.
740
SchmidlH, T. II, s. 232.
741
Fundowane bullą Dum sollicita Juliusza II z 31 sierpnia 1552 roku.
742
SchröderM; SteinhuberG; SchrötelerE; CasimiriD; CulleyI; CulleyJ; SchmidtC; CulleyC.
743
Juan de Polanco do Johanna Pelletiera [21 września 1555]: MonumentaPS, T. I, s. 524: Conveniva etiam fare uno seminario, specialmente de la nationi settentrionali, dove la relligione cattolica è tanto
travagliata, acciò li huomini di quella natione fussino amaestrati con l’esempio et sana dottrina da persone de
sue lingue ad trattenere quello che resta, et restituire quello che è perso della religione christiana. Et in questo
pare Dio N. S. dà molto buono successo a li buoni desideri mandando tanti buoni ingegni di Alemagna alta
et bassa, Austria, Bohemia, Moravia, Slesia, Schiavonia, Dania, Gotia, Hibernia, et Inghilterra, et insimo
a Prussia di quella banda di Pollonia, li quali vengono parte per il Collegio nostro di Roma (cui fama hanno
sentita), parte per il Collegio Germanico.
744
Absolwentami Germanicum byli m.in. Andreas Jerin, biskup wrocławski (1567–1571), Stanisław
Pawlowsky, biskup ołomuniecki (1579–1598), Ernst Adalbert von Harrach, arcybiskup praski (1622–
1667) i Johann Balthasar Liesch von Hornau, biskup pomocniczy diecezji wrocławskiej (1626–1661),
sprawujący tam praktycznie rządy w latach pontyfikatu Karola Ferdynanda Wazy. Por. JungnitzB.
745
M.in. archidiakon Peter Gebauer. W roku 1599 aż 12 z 21 kanoników diecezji wrocławskiej
było Germanikami. DuhrG, T. I, s. 312.
746
Np. Paul Hoffaeus, prowincjał górnoniemiecki (1569–1581) i Heinrich Blyssen, prowincjał
austriacki (1578–1586).
747
Np. Johann Waldt, studiujący w Collegium Germanicum w latach 1658–1661, był rektorem kolegiów w Ołomuńcu (1678–1681), Pradze (1683–1684) i Nysie (1701–1704), nadto prepozytem
prowincji czeskiej (1693–1696).
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mowano młodzieńców w wieku 16–22 lat, mających dobrą prezencję i dysponujących elementarnym wykształceniem in litteris748. Byli oni edukowani wedle programu Collegium Romanum, ucząc się m.in. chorału, śpiewu figuralnego, a także muzyki
instrumentalnej749.
Jednak już w 1556 roku Collegium Germanicum utraciło płynność finansową
i dla utrzymania ciągłości nauki zgodzono się na przyjmowanie konwiktorów, samodzielnie płacących za szkołę bądź utrzymujących się z pozastatutowych fundacji
prywatnych. Zaczęto przyjmować studentów o wysokich ambicjach intelektualnych, którzy niekoniecznie mieli zostać duchownymi, chcieli jednak zdobyć słynne jezuickie wykształcenie. Decyzja o rozszerzeniu formuły dydaktycznej placówki
przyniosła jej fenomenalny sukces finansowy; zdecydowanie zmieniła także charakter tej szkoły, w której już wkrótce liczba konwiktorów znacznie przewyższała
liczbę alumnów750. Oferowany konwiktorom profil kształcenia koncentrował się
przede wszystkim na nauce muzyki; profesjonalny personel placówki i sprawny system edukacji przyciągał wielu muzyków, także z północnej i środkowej Europy. Po
ukończeniu nauki wracali oni do swych krajów, stając się w nich forpocztą muzyki
włoskiej. Germanicum okazywało się więc kluczowym ośrodkiem muzyki europejskiej na progu epoki baroku751.
Konwiktorzy rzymskiej uczelni podlegali typowej dla jezuickich szkół formacji
religijnej, która obejmowała regularny cykl zajęć, modlitwy wspólnotowe i indywidualne, słuchanie kazań, udział w nieszporach i mszach świętych, comiesięczną spowiedź i komunię świętą752. Ich przełożeni mieli za zadanie bardzo wnikliwą opiekę
nad uczniami i troskę o ich możliwie wszechstronne i integralne wychowanie. Do
poszczególnych typów osobowości dostosowywali adekwatne narzędzia: nie tylko
te restrykcyjne, ale i pozytywne, np. rekreację, święta, a nawet dobrą atmosferę753.
Kluczowym elementem wychowania była edukacja muzyczna, łącząca dyscyplinę
treningu z satysfakcją estetyczną, a radość muzykowania z korzyściami duchowymi754. Wielokulturowy profil rzymskiej uczelni generował jednak pewne napięcia
Ignacy Loyola do Leonarda Kessela w Kolonii [31 lipca 1552]: PachtlerR, T. I, s. 369–370.
Ordo diurnis Collegii Germanici [1565]: ARSI Rom 157 I, fol. 43r–v; MonumentaPS, T. II,
s. 418–419; Instructiones in Collegio Germanico [1564]: ARSI Rom 157 I, fol. 90v; MonumentaPS,
T. II, s. 818.
750
W latach 1563–1573 rocznie kształcono ok. 25 kleryków i 200 konwiktorów.
751
CulleyI, s. 2.
752
Regulae Convictorum Collegii Germanici [1566]: ARSI Rom. 155 I, k. 518; MonumentaPS,
T. II, s. 365.
753
De Collegio Germanico Iudicium [1570]: ARSI Rom. 157 I, fol. 104v/12; MonumentaPS, T. II,
s. 971: Le ricreationi honeste et utili e già cominciate ad usarsi in collegio, come di musica, comedie, del re, dei
premii e simili altre cose, senza la quali non possono vivere i scolari in tanta strettezza, torninsi a rimettere, se
sarà maggior gloria di Dio; bene è vero che vi bisogna gran consideratione e prudenza; nondimeno col buon
ordine e governo può riuscire ogni cosa bene; e perciò considerisi molto bene se sarà spediente nel Signore.
754
Por. Constitutiones seu monita ad eorum usum qui Collegio Germanico praesunt [1567–1570]:
MonumentaPS, T. II, s. 864–934.
748
749
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pomiędzy uczniami różnych warstw społecznych i narodowości. Aby je eliminować, konwiktorów włoskich przeniesiono do Collegium Romanum, a całą placówkę
przekształcono w myśl odnowionego aktu fundacji papieża Grzegorza XIII755 i rok
później przeniesiono do Palazzo San Apolinare i przyległego doń kościoła pod tym
samym wezwaniem.
Skodyfikowany na nowo statut uczelni zachował swój wyraźnie muzyczny profil,
który podporządkowano priorytetowi edukacji liturgicznej756; było to w znacznej
mierze zasługą ówczesnego rektora tej placówki, Michele Lauretana (1573–1587).
Wychowankowie Germanicum pobierali nauki śpiewu i gry instrumentalnej, aby
służyć kultowi i ceremoniom, odprawianym w kościole św. Apolinarego757 i w innych kościołach, przekazywanych im do dyspozycji: Santa Sabina na Awentynie (od
1576) i Santo Stefano Rotondo na wzgórzu Celio (1580), które przejęli po fuzji
z rzymskim Collegium Hungaricum758. Ich celebracje miały wyjątkowo uroczysty
charakter, przez co szybko stały się wzorcami polecanymi do naśladowania759. Zachwycali się nimi goszczący w Rzymie niemieccy hierarchowie; mieli oni zresztą
okazję podziwiać je dość często, bo do stałych obowiązków konwiktorów należała
oprawa muzyczna około 200 dni w ciągu roku760. Styl jej wykonania zależał oczywiście od rangi danego święta, które klasyfikowano w trzech odmiennych kategoriach
liturgicznych761.
Ilość zobowiązań adeptów Germanicum była nieraz krytykowana przez władze
zakonne762; uruchomioną raz praktykę trudno było jednak powstrzymać. Rozwiązaniem tych kłopotów było podzielenie muzyków na kilka zespołów, z których każdy miał odrębne kompetencje763. Logistyczne problemy sprawiali także młodziutcy
soliści wokalni (tzw. putti-soprani)764, których z racji wyjątkowej barwy głosu często
wynajmowano do innych ośrodków muzycznych miasta, co rodziło liczne kłopoty
natury organizacyjnej. Zadecydowano jednak, że mają oni mieszkać w bursie konwiktu, oddzielnie zaś będą pobierać naukę śpiewu i spożywać posiłki765. Pozostali uczniowie byli kształceni w zakresie kontrapunktu, chorału i muzyki figuralnej,
ćwicząc w grupach poszczególne partie repertuaru766. Nad nauczaniem generalną
Bulla Postquam Deo placuit Grzegorza XIII z 6 sierpnia 1573 roku; papieska fundacja opiewała
na 10.000 dukatów rocznie, co pozwalało na utrzymanie 200 alumnów.
756
Regulae Communes Collegii Germanici [1573]: ARSI Hist. 147; MonumentaPS, T. IV, s. 40.
757
SteinhuberG, T. I, s. 128–136; CulleyJ, s. 286.
758
Bullą Grzegorza XIII Ita sunt humana z 13 kwietnia 1580 roku.
759
Opinia Claudia Acquavivy [1579]: ARSI Rom. 126b/I, fol. 208v.
760
CulleyC, s. 84.
761
CulleyJ, s. 30–31.
762
Paul Hoffaeus [1584]: ARSI Rom. 157/II, fol. 231r–v.
763
CulleyJ, s. 53.
764
Byli nimi m.in. Sassolino Sassolini, Annibale Orgas i Stefano Landi.
765
ARSI Rom. 157 II, fol. 316. Alcune ragioni, che debbano cosi il maestro di Cappella come i putti
soprani stare in Collegio Germanico.
766
CasimiriD (16), s. 5–7.
755
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opiekę sprawował zatrudniany specjalnie maestro di capella, którego wspomagali
uczniowie starszych klas konwiktu, angażowani do ćwiczeń z najmłodszymi jego
wychowankami. Kierownik kapeli podlegał rektorowi uczelni i był przed nim odpowiedzialny za dobór repertuaru oraz jakość wykonań; miał też obowiązek egzaminowania wszystkich uczniów.
Z zachowanych diariuszy personelu kolegium767 wynika, że ich wychowankowie
śpiewali początkowo repertuar typowo renesansowy: przede wszystkim motety Giovanniego da Palestrina, Orlanda di Lasso i Moralesa. Wśród pojawiających się w kronikarskich zapiskach tytułów uwagę zwracają Lamentacje Jeremiasza, opracowania
hymnów O salutaris hostia, Christe redemptor omnium i Te Deum, sekwencji Lauda Sion
i Missa de Requiem. Wykonywano oczywiście repertuar pisany przez kolejnych maestri
di capella tej placówki768, z których wielu przewinęło się również przez Collegium Romanum, Collegium Anglicum i inne ośrodki muzyczne Wiecznego Miasta. Wymienić
tu należy Tomása Luisa de Victoria (w latach 1571–1577), którego 8-głosowy motet
Super flumina Babylonis śpiewano na obchody oddzielenia Collegium Romanum i Collegium Germanicum769. Przy innej okazji wykonywano 8-głosowe Veni Sancte Spiritus
Annibale Stabilego770 (maestro di capella w latach 1578–1590), który później trafił do
kapeli Zygmunta III Wazy. Podobną drogę wybrał Asprilio Pacelli (1595–1602), który prosto z Rzymu powołany został na stanowisko kapelmistrza w Warszawie.
Wraz z przełomem wieków zespół muzyczny Collegium Germanicum zaczął poszerzać swą orientację stylistyczną, w czym był wspierany przez nowego rektora tej
placówki, Bernardina Castoria (1600–1634). Poza dominującą dotychczas rzymską
polichóralnością kierujący zespołem kapelmistrzowie zaczęli wykazywać zainteresowanie nurtem seconda pratica. Otwartość wobec nowej muzyki przyniosła tej uczelni
sławę jednego z głównych ośrodków kultywowania barokowej awangardy muzycznej,
co jeszcze bardziej niż dotychczas przyciągało rzymską publiczność771. Z uwagi na rolę,
jaką to kolegium odgrywało wobec krajów zaalpejskich, przyjęta opcja stylistyczna
miała kluczowe znaczenie dla europejskiej dyspersji nowego typu muzyki. Reprezentantem tego stylu był kolejny maestro di capella, Agostino Agazzari (1602–1603), autor wczesnych monodii akompaniowanych Sacre laudes (1603) i jednej z pierwszych
drammi per musica, wystawianej właśnie dla jezuitów (Eumelio, 1606). Kolejni kapelmistrzowie zespołu wracali co prawda do zachowawczej stylistyki rzymskiej; zmianę
przyniosła dopiero kadencja Giacoma Carissimiego (1629–1674), która definitywnie
przesądziła o obliczu muzyki wykonywanej w Collegium Germanicum.
Długoletni związek tego wybitnego kompozytora z jezuicką uczelnią zadecydował
o jej profilu stylistycznym, obejmującym nowe gatunki muzyki religijnej (dialog, kantata, oratorium), ale przede wszystkim nowy język retoryki muzycznej, osiągający wreszcie
M.in. Michele Lauretana (1573–1587) i Gabriele Tibaldiego, cyt. w: CasimiriD (19), s. 159–168.
Pełen ich wykaz w pracach: CasimiriD (16), s. 102–121 i DixonM, s. 329.
769
RAPUG 2800, k. 169 [17 października 1573].
770
CasimiriD (19), s. 162 [1584].
771
WittwerM, s. 18; CulleyJ, s. 106.
767
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ideały humanistycznie zorientowanych teoretyków epoki renesansu. Nowy styl muzyki,
w oczach konserwatywnych krytyków zbyt świecki jak na religijne okoliczności, przyjęty
został w otwarty sposób przez środowiska jezuickie. Muzyka Carissimiego była przedmiotem podziwu Atanazego Kirchera, który widział w niej przykład promowanej przez
siebie melopoei772. To zresztą właśnie zgodność nowej sztuki muzycznej z jej idealnym obrazem stworzonym przez jezuickich teoretyków przesądziła o pozytywnym jej przyjęciu
w ośrodkach muzycznych Europy, do których zawiedli ją uczniowie Carissimiego, m.in.
Vincenzo Albrici (Drezno, Lipsk, Londyn, Praga, Sztokholm), Philipp Jakob Baudrexel
(Augsburg, Fulda, Moguncja), Kasper Förster junior (Gdańsk, Kopenhaga, Warszawa),
Johann Kaspar Kerll (Wiedeń) i Marc-Antoine Charpentier (Paryż). Ślady tej wielkiej
tradycji odnaleźć można także na terenie jezuickiego Śląska, co było zasługą konwiktów
także tam tworzonych na wzór rzymskiego Collegium Germanicum.
4.3.4. Konwikty, seminaria i bursy muzyczne – zasady organizacji

Podobnie bowiem, jak Collegium Romanum było prototypem seminariów kleryckich, tak Collegium Germanicum stało się modelowym wzorcem jezuickich konwiktów, fundowanych niekiedy również jako instytucje łączące obydwie ścieżki edukacji.
Interesować nas tu będą jednak same konwikty, które były rodzajem placówek dydaktyczno-wychowawczych z internatem dla eksternów. W myśl jezuickich Konstytucji
przyjmowano do nich przede wszystkim pochodzących z ubogich rodzin chłopców
w wieku lat 14–23, których dyspozycje zapowiadały pozytywne efekty nauczania773.
Szkoły te były otwarte także dla dzieci bogatych mieszczan, szlachty i arystokratów,
którzy mogli z własnej kieszeni opłacić koszty utrzymania. Placówki owe zostały
oddzielone instytucjonalnie od domów zakonnych; administrowano nimi również
w sposób całkowicie niezależny finansowo774. Prototyp konwiktów stanowiły średniowieczne collegia pauperum, skupiające grupy studentów, w różny sposób opłacających
miejsce w uniwersyteckiej bursie. W konwiktach jezuickich analogicznie wydzielano
ubogich collegiales, finansowanych w całości z fundacji oraz różne rodzaje commensales, pokrywających część lub całość kosztów swojego utrzymania775.
Aspirujący do konwiktu młodzieńcy byli poddawani wstępnej kwalifikacji, która
miała ocenić ich dyspozycje intelektualne, moralne, a także określić ich profil charakterologiczny776. Po pozytywnej decyzji wymagano od nich deklaracji zastosowania się
do obowiązujących w placówce zasad i posłuszeństwa wobec przełożonych. Nominalną
pieczę nad całą instytucją sprawował rektor miejscowego kolegium; rzeczywiste kieKircher określał go mianem najwybitniejszego muzyka o wyjątkowej sławie, a chór wieńczący
oratorium Jephte przedrukował w KircherM.
773
KonstytucjeT [338], s. 139–140.
774
ARSI Instit. 63, k. 243–247; Instructiones communes omnibus nostris qui inter Convictores degunt
[1587]: ARSI FG 1349 [Busta N. 1] / I, 9, II/3, 23.
775
SchrötelerE, s. 95.
776
Ratio admittendi convictores, tam ijs, qui admitti cupiunt, quam qui eos in Convictum vel Seminarium
tradere volunt, scripto vel verbo proponenda [1654]: ARSI Germ. 134v; PachtlerR, T. IV, s. 257–258.
772
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rownictwo należało jednak do podległego mu regensa konwiktu, odpowiedzialnego
za realizację statutowych celów jednostki. W poszczególnych pracach wspomagał go
zastępca (wiceregens), minister i zatrudniany w większych placówkach ekonom zewnętrzny777. Bezpośrednimi przełożonymi wychowanków byli jednak prefekci, których
liczba zależała od liczby uczniów; najczęściej mieszkającymi w jednej sali chłopcami
opiekował się jeden prefekt778. W większych placówkach poza prefektami sal wybierano
także prefektów studiów, moralności, zdrowia i wypoczynku. To do prefektów należała dbałość o zachowanie ich podopiecznych, frekwencję na lekcjach i nabożeństwach,
dyscyplinę podczas posiłków i rekreacji, porządek w czasie ćwiczeń indywidualnych
i grupowych, a także terminową realizację codziennego rozkładu zajęć779.
Wychowankowie konwiktów asystencji niemieckiej780 budzili się zwykle o godzinie 4.00 lub 5.00 rano, ubierając się w czasie recytowanego przez hebdomadariusza
psalmu Miserere. Po porannej toalecie udawali się na 15-minutową modlitwę indywidualną, odmawiali godzinki do NMP lub siedem psalmów pokutnych781. Następnie
w ciszy szli na śniadanie, po którym rozpoczynał się poranny blok zajęć lekcyjnych,
trwający od godziny 7.00 do 9.00. Po ćwiczeniach repetycyjnych i rekreacji fizycznej
jedli o godzinie 10.00 obiad, po którym następował godzinny odpoczynek i nauka
muzyki. Podobnie wyglądał popołudniowy cykl zajęć, kończący się kolacją, rekreacją
i ćwiczeniem śpiewu. O godzinie 20.00 wszyscy byli gotowi do snu, odmawiali rachunek sumienia i – w czasie recytacji Miserere – kładli się do łóżek. Rytm codziennych
zajęć zmieniał się oczywiście w dni wolne od nauki (zwykle czwartek), w soboty, kiedy
konwiktorzy brali udział w wieczornych nieszporach w kościele oraz w niedziele, gdy
brali udział we mszy świętej. W obydwu tych uroczystościach konwiktorzy czynnie
uczestniczyli, wykonując muzykę bądź asystując w liturgii782; poza tym byli zobligowani do codziennego słuchania mszy świętej i wygłaszanych w kościele kazań783.
SchrötelerE, s. 151–159.
Regulae regentis... [1576]: ARSI Germ. 127, fol. 140r; MonumentaPR, T. IV, s. 29. Por. także
spisaną przez Hieronima Nadala Instructio pro Praefecto Seminarij Olomucensis [1566]: ARSI Instit.
187, fol. 175r–176v; MonumentaPS, T. III, s. 123–126.
779
Instructio pro Praefectis domus Convictorum et Seminarij [1575]: ARSI Germ. 127, fol. 131v–
–132v; MonumentaPS, T. IV, s. 24–27.
780
Ordo domesticus per singulas horas distinctus collegii novi [Wiedeń, 1563]: ARSI FG 1443, 2/2;
MonumentaPS, T. II, s. 315–317; Visitatio Collegii Moguntini [1576]: ARSI FG 1462/4, 1; MonumentaPS, T. IV, s. 373–375; Statuta Convictus Dilingani [1593]: PachtlerR, T. I, s. 440–442; Ordo
Domus Convictorum [Kolonia, 1595]: PachtlerR, T. I, s. 323–324.
781
Quae dixit P. Natalis Pro Collegio Novo Pauperum Viennae [1563]: ARSI Instit. 209, fol. 116r.
782
Regulae pauperum studiosorum Viennensium [1563]: ARSI Instit. 186/b, k. 13; MonumentaPS,
T. II, s. 306; Informatio eorum, quae ab Alumnis Convictoribus Collegii Olomucensis Societatis Jesu observari solent ac debent [1581]: ARSI Opp. NN. 326, fol. 200r–201r; Instructiones communes omnibus
nostris qui inter Convictores degunt [Paryż, 1587]: ARSI FG 1349 [Busta N. 1]/I, 9; Leges Pauperum
Scholasticorum Collegij Augustani [1609]: PachtlerR, T. IV, s. 239.
783
Instructiones Dilingae datae [1566]: MonumentaPS, T. III, s. 110; Pacta conventa inter Rev. Principem
Herbipolensem ac Patres SI ratione Seminarii ac convictorij Kilianei [Würzburg, 1580]: ARSI Rhen. Sup. 43,
fol. 161r–v.
777
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Uregulowany tryb życia sprzyjał kształtowaniu charakteru wychowanków konwiktu, formowanych do dojrzałości psychicznej i moralnej. Zamierzonym celem
formacji było osiągnięcie humanistycznego ideału homo perfectus Christianus784.
Droga do jego realizacji wymagała przede wszystkim pozytywnych środków wychowania: sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów, indywidualnego rozeznania ich dyspozycji psychicznych785, budowania wzajemnego zaufania, szacunku i pogodnej atmosfery (hilaritas)786. Elementem formacji były także godne
warunki mieszkaniowe: przestronne i dobrze oświetlone pomieszczenia, zróżnicowana dieta, czystość, higiena i zdrowie fizyczne uczniów787. Ich formacja odbywała się także za pomocą środków negatywnych: izolacji od świata zewnętrznego
i miejscowej wspólnoty zakonnej, ponadto oddzielenia poszczególnych klas konwiktu od siebie. Identyczny ubiór, wspólne spożywanie posiłków, udział w zajęciach lekcyjnych i wymagana od wszystkich znajomość łaciny wpływały na ujednolicenie środowiskowe chłopców, pochodzących z różnych warstw społecznych.
Ich wychowaniu służyły kodeksy obyczajowe, bardzo szczegółowo określające
zasady życia w konwikcie788.
Wspólnym mianownikiem tych reguł był humanistyczny ideał modestiae, porządkujący ubiór, zachowanie, gestykulację, język i formy praktyk religijnych789. Zalecane
normy precyzyjnie regulowały dozwoloną dla uczniów przestrzeń życia zbiorowego
nie tylko za pomocą środków pozytywnych, ale także zakazów, wykluczających te z zachowań, które w jezuickim programie wychowawczym były niepożądane. Dotyczyło
to przede wszystkim etykiety zachowania społecznego i norm czystości obyczajowej,
eliminującej treści niebezpieczne dla moralności dojrzewających seksualnie młodzieńców. Cenzurze podlegały wszystkie publikacje dostępne konwiktorom; dotyczyło to zarówno tekstów literackich, przedstawień ikonograficznych, jak również repertuaru muzycznego790. Jego wykonywanie zabronione było także w czasie rekreacji791;
SchrötelerE, s. 328.
ARSI Germ. 197, fol. 38v.
786
Regulae pauperum studiosorum Viennensium [1563]: ARSI Instit. 186/b, k. 17; MonumentaPS,
T. II, s. 308.
787
SchrötelerE, s. 219–260.
788
Np. Memoriale eorum quae sunt observanda vel paulatim absque scripto introducenda in collegium
novum [Wiedeń, 1560]: ARSI Instit. 209, fol. 150r–151v; MonumentaPS, T. II, s. 1030–1034: In surgendo non esse pigros [...], Intempestive non dormire in lecto [...], Immodeste non saltare aut discurrere [...],
Non claudere se in cubicula [...], Non facile colloqui coco [...], Sine lumine in tenebris nunquam sedere.
789
PachtlerR, T. I, s. 424–431.
790
Instructiones communes omnibus nostris qui inter Convictores degunt [Paryż, 1587]: ARSI FG
1349 [Busta N. 1]/I, 9 – Instructiones pro Praefectis Cubiculorum: Obscenos aut prohibitos libros penes se
nullos habeant, nec autem huiusmodi, aut etiam gallicos, nisi pios, a pueros servari permittant, immo eorum
loca, atque adeo pulpita nonnunquam lustrent, ut intelligant, num illius generis libros, obscoenas imagines,
cantiones, aut his simile aliquid recondant, curentque ab ijs, qui de novo admittentur, librorum, quibus utuntur, catalogus confici, cuius unum exemplar ipsi retinebunt, alterum dabunt Primario.
791
Ratio admittendi convictores, tam ijs, qui admitti cupiunt, quam qui eos in Convictum vel Seminarium tradere volunt, scripto cel verbo proponenda [Monachium, 1654]: PachtlerR, T. IV, s. 266: Permitti
784
785
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nad przestrzeganiem tych norm czuwali prefekci i wyznaczony do tego censor publicus, rekrutowany w sekrecie z grona uczniów. Wykroczenia poza obowiązujące normy
skutkowały karami, ograniczającymi zwyczajowe prawa wychowanków; w szczególnie
rażących przypadkach – wykluczającymi z ich grona. Kary fizyczne były stosowane
możliwie rzadko, jako ostateczny środek egzekwowania dyscypliny.
Ważnym elementem formacji wychowanków konwiktu było oczywiście
wychowanie religijne, realizowane za pomocą różnego rodzaju pobożnych
praktyk792. Zaliczano do nich wspomniane wyżej stałe elementy codziennego rozkładu zajęć, a także polecane do lektury książki i modlitewniki, hymny
oraz antyfony śpiewane na rozpoczęcie i zakończenie lekcji793. Podtrzymaniu
i stymulowaniu religijności uczniów sprzyjało regularne życie sakramentalne,
codzienna modlitwa różańcowa oraz cyklicznie odbywane rekolekcje, oparte
oczywiście na Ignacjańskich Ćwiczeniach. Wraz z upływem czasu konwiktorów
zachęcano do pielęgnowania nadzwyczajnych praktyk religijnych, np. nocnych
czuwań modlitewnych i procesji pokutnych, odbywanych zazwyczaj w uroczystość patrona konwiktu czy konkretnej klasy. Najbardziej gorliwi uczniowie trafiali do działającej przy kolegium sodalicji uczniowskiej i wraz z nią brali udział
w jej konwentach, świętach patronalnych, uroczystościach paraliturgicznych,
procesjach i przedstawieniach teatralnych.
Główną treścią programu wychowawczego była sama nauka, podporządkowana
oczywiście formacji religijnej, stanowiąca jednak równoprawny element dewizy jezuickich internatów: pietas et litterae. Prowadzona w nich edukacja wykorzystywała
sprawdzone wzory istniejących już kolegiów, nawiązujących z kolei do prototypicznego dla nich modus Parisiensis: systemu wykładów, ćwiczeń, repetycji, dysputacji,
odbywanych w małych, współzawodniczących ze sobą grupach uczniów. Elementem dyscyplinującym dydaktykę konwiktów było nauczanie muzyki, które zalecano wszystkim wychowankom placówki794, zależnie od indywidualnych kwalifikacji.
Szkoły fundowane na podstawie statutu Collegium Germanicum w oczywisty sposób
dążyły do odtworzenia w lokalnych warunkach tradycji muzycznej, analogicznej do
tej, którą obudziła rzymska uczelnia795. Udawało się to realizować w różny sposób,
zależnie od zgromadzonych środków finansowych, które z kolei były niezbędne do
zatrudnienia profesjonalnego zespołu nauczycieli muzyki. Bez względu na osiągany
lokalnie rezultat, rozprzestrzeniająca się po całej Europie sieć doskonale zorganizopossunt Convictoribus instrumenta musica recreationis tempore, cum hac conditione tamen, ut tubae et alia
instrumenta, quae viros Ecclesiasticos parum decent, non irrepant inter alia. Item ne obscoeni et seculares
nimium cantus in huiusmodi instrumentis usurpentur.
792
KroessG, T. III, s. 251–255.
793
SchrötelerE, s. 270.
794
Quae dixit P. Natalis Pro Collegio Novo Pauperum Viennae [1563]: ARSI Instit. 209, fol. 121r;
MonumentaPS, T. III, s. 101: Ut pueros teneat in officio, sciat quantum proficiant, doceatque illos canere.
795
P. Everardus Mercurianus S. I. Visitator, Instructiones Parisiis datae [1570]: MonumentaPS, T. III,
s. 208: Habent convictores Parisienses suas leges, verbis quidem nonnihil differentes a legibus Collegii Germanici; verum ipsae aut nihil, aut perparum.
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wanych konwiktów miała decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju nowożytnej
kultury muzycznej.
Wśród ośrodków szczególnie ważnych wymienić tu należy fundowane przy kościele św. Michała w Monachium Gregorianum, którego założycielem był książę Wilhelm V Wittelsbach. Działający na jego dworze pod kierunkiem Orlanda di Lasso
muzycy angażowani byli do kształcenia wychowanków tej placówki, co znacząco
wpłynęło na rangę owego ośrodka. Nauczający muzyki członkowie monachijskiej
Hofkapelle zobowiązani byli do prowadzenia indywidualnych i grupowych lekcji;
poza kontrapunktem mieli ich uczyć śpiewu i gry na instrumentach, wdrażając nie
tylko nowy repertuar, ale dbając o frazowanie, artykulację, ornamentację, emisję
głosu, deklamację słów i wyrażany przez muzykę afekt796. Nauczycielom profesjonalistom pomagali starsi, najbardziej doświadczeni uczniowie (monitores, instructores),
odpowiedzialni nadto za przestrzeganie czasu ćwiczeń, dystrybucję nut i odpowiedni strój instrumentów797. Ćwiczenia odbywano na zakończenie przedpołudniowego
i popołudniowego bloku zajęć elementarnego programu nauczania; ich liczba była
jednak większa, gdy opracowywano nowy repertuar.
Podobne konwikty fundowano przy większości innych kolegiów asystencji niemieckiej, otwierając je także dla zdolnych chłopców z najuboższych rodzin, którym
kilkuletnie studium muzyki umożliwiało życiowy start i karierę. Wychowującym
ich jezuitom szkoły takie były potrzebne do muzycznej oprawy sprawowanych
w ich kościołach liturgii; wśród przyciąganych przez ich muzykę wiernych znajdowali się także potencjalni dobroczyńcy, umożliwiający funkcjonowanie i dalszy
rozwój konwiktów798. Ich wychowankom powierzano przede wszystkim oprawę
liturgii: sobotnie nieszpory, litanie i antyfonę maryjną799, msze święte w niedziele
i wybrane święta roku liturgicznego800 oraz cykliczne nabożeństwa rekwialne za dusze fundatorów szkoły801. Podobnie jak w rzymskim Collegium Germanicum, liczba
zobowiązań muzycznych konwiktorów była spora; o wykonywanym podczas poszczególnych uroczystości repertuarze i uczestniczącej w jego realizacji obsadzie
wokalno-instrumentalnej decydowała oczywiście ranga liturgiczna danego święta.
Do obowiązków konwiktorów należało także muzykowanie przy licznych okazjach
pozaliturgicznych: np. wielkopostnych Miserere, wielkotygodniowych sepulcra i procesji na Boże Ciało.
Wykonywany przez konwiktorów repertuar pochodził najczęściej spod pióra
miejscowych kompozytorów, z biegiem czasu jego obieg był coraz żywszy. W monachijskim Gregorianum śpiewano więc utwory Orlanda di Lasso, Johannesa StadlWittwerM, s. 22–24.
DuhrG, T. II/1, s. 652.
798
DuhrG, T. I, s. 315–319.
799
Canisius litanias concilii tridentini causa cantari iubet [Wiedeń, 1561]: CanisiusE, T. III, s. 759.
800
Zalecenia Olivera Manare’a dla konwiktu w Dylindze [1582]: PachtlerR, T. I, s. 265–266.
801
Wychowankowie Seminarium Ferdinandeum w Grazu byli np. zobowiązani do regularnego
śpiewu Requiem w intencji założyciela szkoły, cesarza Ferdynanda II. Por. WittwerM, s. 46.
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797
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mayra i Georga Victorinusa. W jezuickich ośrodkach asystencji niemieckiej popularnością cieszyły się też kompozycje Gregora Aichingera, Hansa Leona Hasslera,
Philippe’a de Monte, Jacoba de Kerle, Alexandra Utendala i oczywiście Giovanniego
da Palestrina. Zachowane diariusze zakonne podają, że wśród kompozytorów wykonywanej muzyki bywali także twórcy nowej orientacji stylistycznej, np. Alessandro Grandi, Carlo Grossi i Lodovico Viadana802. Lokalną popularność zyskiwały też
utwory kompozytorów jezuickich, np. Joachima Dönera, Caspara Mayra, a później
także Antona Seppa i Georga Grabera. Wraz z upływem czasu styl wykonywanej
muzyki stał się bliski współczesnej praktyce kompozytorskiej szkoły Johanna Adolfa Hassego, a później Jana Křtitela Vaňhala. Gatunkowe spektrum tych kompozycji obejmowało msze, motety, opracowania antyfon, hymnów, litanii, pasji, rekwia,
a także niemieckojęzyczne pieśni kancjonałowe; w późniejszym czasie oczywiście
również instrumentalne sonaty pro processione, arie i kantaty.
Muzycy konwiktów byli często angażowani do oprawy muzycznej organizowanych przez miejscowe gimnazjum spektakli teatralnych. Dotyczyło to nie tylko
przedstawień odbywanych z okazji zakończenia roku szkolnego, ale także tych, które ad recreandam iuventutem803 wystawiano na Trzech Króli, w okresie karnawału
oraz na święto Jana Chrzciciela804. Dopuszczona podczas tych uroczystości rozrywka nie mogła oczywiście sprzeniewierzać się kryterium moralnej nienaganności ani
eksploatować zabronionych cantiones turpes aut lascivas805; zgadzano się jednak na
większy niż zwykle udział muzyki instrumentów dętych806. Ich fanfary towarzyszyły
świętu wyboru króla karnawału; zalecano jednak, aby nawet tego dnia nie używać
instrumentów dętych podczas wykonywanej w kościele antyfony Salve Regina807
i motetu zastępującego nieszpory. Z udziałem trąbek śpiewano natomiast w budynku szkoły: hymny Veni Sancte Spiritus i Te Deum, które w nieco parodystycznym kontekście towarzyszyły owym obchodom808. Muzykę o funkcji świeckiej dopuszczano
także podczas zbierania przez konwiktorów jałmużny; praktyka ta jednak często
napotykała opór ze strony mieszczan i muzyków cechowych, niechętnych łamaniu
swego monopolu na taką formę zarobkowania809.
Tak różnorodna i bogata praktyka muzyczna konwiktów spotykała się często
z krytyką ze strony władz zakonnych. Jej przedstawiciele martwili się przede wszystkim o zapisaną w statutach jakość nauczania podstawowego, względem którego
WittwerM, s. 31
Visitatio Germaniae Sup. per R. P. Oliverium Manareum [1582]: ARSI Germ. 127, fol. 3v.
804
Instructiones communes omnibus nostris qui inter Convictores degunt [Paryż, 1587]: ARSI FG
1349 [Busta N. 1]/I, 9.
805
Zalecenia prowincjała Georga Badera dla konwiktu w Dylindze [1585]: PachtlerR, T. I, s. 412.
806
Zalecenia Olivera Manare’a, wizytatora prowincji górnoniemieckiej [1586]: PachtlerR, T. I,
s. 418.
807
P. Balduinus ab Angelo S. I. Visitator, Visitatio Collegii Moguntini: In domo convictorum [1576]:
ARSI FG 1462, fasc. 4, doc. 1, fol. 14r; MonumentaPS, T. IV, s. 368.
808
SchrötelerE, s. 423.
809
WittwerM, s. 59.
802
803
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muzyka odgrywała mimo wszystko rolę drugoplanową. Próby ograniczenia praktyki muzycznej w dylingeńskim konwikcie810 spotykały się jednak ze zdecydowanym oporem jego władz, które dowodziły, że jej istnienie nie koliduje z realizacją
charyzmatu zakonnego, sprzyja zaś wydatnie zainteresowaniu, jakie placówka budzi
wśród miejscowych wielmożów – potencjalnych dobroczyńców szkoły811. Pomimo
tych argumentów, polecono tam jednak ograniczyć regularne wykonywanie nieszporów do najważniejszych świąt liturgicznych roku, tak aby uczniowie konwiktu
mieli więcej czasu na ćwiczenia literackie i pobożne praktyki812. Z upływem lat działalność muzyczna tego ośrodka stopniowo wróciła do wcześniejszego poziomu813.
Odgórne temperacje nie dotyczyły konwiktów zakładanych z definicji jako fundacje pro musica: ciekawymi przykładami tego rodzaju instytucji były funkcjonujące
na terenie Rzeczpospolitej bursy muzyczne814. Podobnie jak konwikty, były to zewnętrzne wobec jezuickich kolegiów internaty dla eksternów, przeznaczone przede
wszystkim do kształcenia w zakresie muzyki. Struktura organizacyjna tych instytucji bazowała na modelu seminariorum pauperum: zakładanej przy danym kolegium fundacji, z której pokrywano koszty związane z utrzymaniem, wychowaniem
i nauczaniem pobierających naukę, a także z realizowanymi przez nich wykonaniami muzycznymi. Jednostką administrował pochodzący z miejscowego kolegium
prefekt; pomagali mu socius regentis i magister, zajmujący się nauczaniem muzyki.
Dwaj ostatni, którzy byli zwykle braćmi zakonnymi, prowadzili zajęcia dla adeptów
trzech niższych klas konwiktu (inscripti). W kształceniu muzycznym wspomagali
ich uczniowie trzech klas starszych (respectivi) oraz zatrudniani z zewnątrz profesjonaliści, którzy brali udział w bardziej wymagających wykonaniach muzycznych
(salariati).
Bursy muzyczne były oczywiście placówkami wychowawczymi, pokrewnymi
opisanym wyżej konwiktom. Codzienny rozkład zajęć szkolonej w nich młodzieży
koncentrował się jednak niemal wyłącznie na praktyce815: ćwiczeniu i wykonywaniu
muzyki liturgicznej i okolicznościowej przeznaczonej do użytku szkolnego. W zachowanych Consuetudines odnotowano tytuły wykonywanych przy konkretnych
okazjach tytułów, wśród których były opracowania hymnów, sekwencji i łacińskie
cantiones816. Dzięki sporządzonym inwentarzom muzykaliów817 znamy typologię
wykonywanych gatunków muzycznych: obok litanii popularne były motetti, koncerty kościelne, opracowania cyklów mszalnych i nieszpornych oraz antyfon. ŚpiewaEverard Mercurian do władz konwiktu w Dylindze [1579]: CanisiusE, T. VII, s. 516.
Piotr Kanizjusz do Mercuriana [17 września 1579]: ARSI Germ. 184, fol. 68r–69v.
812
PachtlerR, T. I, s. 265–266.
813
WittwerM, s. 37.
814
Szczegółowe omówienie ich funkcjonowania omawiają: GrzebieńB; DadiomowaM; PelczarB;
WoźniakJ; SzweykowskaW; Grzebień–KochanowiczS; Grzebień–KochanowiczJ; KochanowiczG;
KochanowiczP; KochanowiczS.
815
Por. KochanowiczG, s. 133–134.
816
Ich listę podaje KochanowiczG, s. 58–59.
817
Np. pochodzących ze słynnej bursy krakowskiej; KochanowiczS, s. 89–92.
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811
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no tam kompozycje Orlanda di Lasso, Giovanniego da Palestrina, Willaerta i twórców lokalnych: Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Jacka Staromiejskiego i Jacka
Szczurowskiego. Na podstawie inwentarzy instrumentów muzycznych jesteśmy
w stanie zrekonstruować obsadę zespołów burs muzycznych818. O sposobach finansowania tych placówek informują nas akta utrzymujących je fundacji prywatnych,
ustanawianych z procentów na zastawione dobra ziemskie819.
Specyficznym typem jezuickich konwiktów były collegia nobilium, przeznaczone dla szlachty i arystokracji. Również one bazowały na jezuickim modelu wychowawczym; ich celem było jednak przede wszystkim kształtowanie nowego pokolenia tych środowisk w zakresie dobrych obyczajów, etykiety dworskiej, moralności
chrześcijańskiej i edukacji in litteris. Elementami kształcenia w tego typu instytucjach były także przydatne w dorosłym życiu kursy fechtunku, tańca i muzyki820.
Szkolony w owych placówkach repertuar nie musiał mieć jednak jakości stricte
użytkowej; adeptów bolońskiego collegium nobilium kształcono przede wszystkim
w zakresie muzyki instrumentalnej, np. sonat przeznaczonych na kameralne składy
smyczkowe821. Podobne instytucje fundowano rzadko; ich popularność w krajach
Europy Środkowej wiąże się dopiero z oświeceniową fazą rozwoju jezuickiego szkolnictwa, przypadającą na czasy Marii Teresy, Augusta III i Fryderyka Wielkiego822.
Z inspiracji owych władców, działający na ich terenach jezuici wprowadzili wówczas
reformy programu nauczania, do czego zaangażowano najbardziej postępowych jezuitów sprowadzonych z Francji823.
Wcześniej w krajach asystencji niemieckiej dominowały konwikty o mieszanym
profilu społecznym, łączące także różne ścieżki edukacji: ogólnej, duchownej i muzycznej. Takimi były pierwsze kolegia zakładane na wzór rzymskiego Germanicum
w prowincji austriackiej – w Wiedniu (1554) i Pradze (1556)824 – przeznaczone zarówno dla commensales, jak i collegiales. Mieszane formuły instytucjonalne sprawdzały
się także w Portugalii (Coimbra – 1556), Francji (Tournai – 1556, Paryż – 1564), Italii (Katania – 1558, Mediolan – 1564), Bawarii (Ingolstadt/Monachium – 1563, Dylinga – 1564, Augsburg – 1580), Nadrenii (Trier – 1563, Moguncja – 1563), Austrii
(1567 – Innsbruck), Polski (Pułtusk – 1566), Prus (Braniewo – 1569)825 i Litwy (Wilno – 1570). Wykształcone w tych ośrodkach wzorce posłużyly jako model do naślaPelczarD, s. 118–119.
KochanowiczG, s. 221–226.
820
Bolonia [1601]: ARSI Epp. NN. 326, fol. 370r–374v.
821
BizzariniD.
822
KroessG, T. III, s. 235–244.
823
HoffmannFJ.
824
SchrötelerE, s. 27–31.
825
Do bursy w Braniewie trafiali czasami także uczniowie ze Śląska. W wykazie uczniów tego konwiktu za rok 1587 (ARSI Opp. NN. 326, fol. 103r–105v) figuruje czterech Ślązaków, m.in. Petrus
Grodzius Natione Silesius Patria Grodzisk […], Jacobus Demanius Natione Silesius Patria Trebnicae […],
Jacobus Sutorius Natione Silesius Patria Wetgenaciensis […] i Paulus Zempelius Natione Silesius Patria
Wrotzlawiae, każdy z nich określany był jako haereticis parentibus progenitus.
818
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dowania przy kolejnych fundacjach w odpowiadających im prowincjach zakonnych.
Konwikty interesującej nas tu prowincji czeskiej służyły przede wszystkim kształceniu
chłopców, wywodzących się z ubogich rodzin; elementami formacji były tu wedle hierarchii ważności: morum probitas, studium litterarium oraz peritia musices.
Zakładane na tym terenie konwikty były – pomimo pewnych analogii, łączących
je z kolegiami – instytucjami o pełnej samodzielności finansowej826. Bazowały one zazwyczaj na fundacjach ustanawianych na dobrach ziemskich; płynące z ich zastawu
procenty (zwykle w wysokości 6%) przeznaczano na utrzymanie szkoły i finansowanie bieżących potrzeb, np. zakupu instrumentów827. Od wysokości fundacji zależała
liczba uczniów; kumulowanie kapitału umożliwiało zwiększenie liczby miejsc bądź
przeprowadzenie inwestycji budowlanych. W ten sposób rozwijał się np. tworzony
dzięki fundacjom czeskich nobilów konwikt w Pradze, którego rozwój stymulowały
fundacje Grzegorza XIII i Sykstusa V828 oraz tamtejszy konwikt jezuicki. Założony
w 1568 roku konwikt w Ołomuńcu utrzymywał się początkowo z jałmużn; jego wychowankowie zmuszeni byli do samodzielnego zarobkowania na swoje utrzymanie829,
dopóki statusu finansowego szkoły nie zabezpieczyły fundacje paru mecenasów, które
pozwoliły na utrzymanie nawet 100 konwiktorów830. Jedną z nich była donacja wrocławskiego biskupa Karola Habsburga, który wyłożył środki, pozwalające sfinansować
naukę czternastu alumnów, pochodzących z jego diecezji831.
Trzeci konwikt prowincji założono w Brnie; także on długo był połączony z miejscowym seminarium kleryckim, dopóki sytuacji finansowej obydwu placówek nie
wspomogły fundacje proboszcza miejscowego kościoła św. Jakuba832. Pod koniec
XVI wieku uruchomiono jeszcze konwikty w Chomutovie i Českým Krumlovie:
obydwie szkoły rozwijały się szybko dzięki fundacjom – odpowiednio: hr. Popela
von Lobkowitz i hr. Wilhelma von Rosenberg. Pierwszy z wielmoży wyłożył 1000
florenów rocznej renty, z której można było utrzymać 30-osobową kapelę wokalno-instrumentalną833. Zespół ten odpowiadał za wykonania liturgiczne w miejscowym kościele, a także w nieodległym sanktuarium w Bohosudovie; jego członkiem
Była to zasada rozdziału finansowego kolegiów (z definicji instytucji oferujących bezpłatną naukę) od instytucji o statusie fundacji (np. konwiktu), zgodna z normą forma mixta paupertatis. Zob.
LukácsO, s. xxx.
827
KroessG, T. III, s. 231–233.
828
Praga [1588]: ARSI FG 1541 [Busta N. 164]/4, 14; [1597]: ARSI Germ. 177, fol. 242r.
829
Ołomuniec [1591]: KroessG, T. I, s. 533.
830
Ołomuniec [1624]: SchmidlH, T. III, s. 565.
831
Ołomuniec [1617]: SchmidlH, T. III, s. 53. W jednym z wykazów wychowanków ołomunieckiego konwiktu (ARSI Opp. NN. 326, fol. 230r–v: Nomina eorum qui sunt e numero pauperum Collegij
Olomucensis): 11 spośród 30 uczniów pochodzi właśnie ze Śląska (m.in. z Głogowa, Nysy, Opawy
i Ziębic). Ślązacy byli też najliczniejszą grupą narodowościową konwiktu w Pradze (1587 FG 1541
[Busta N. 164]/4, 13. Cathalogus studiosorum pauperum Collegii a 1o Januarij ad primum Julii 1587):
na 119 jego uczniów 24 to chłopcy z Jawora, Gliwic, Głogowa, Nysy, Raciborza.
832
SchmidlH, T. II, s. 232.
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Chomutov [1591]: WittwerM, s. 49.
826

www.sublupa.pl

4.3. Muzyka jezuickich seminariów i konwiktów

399

był później m.in. Christoph Willibald Gluck. Założony również pod wezwaniem
św. Franciszka Ksawerego konwikt w Českým Krumlovie początkowo mógł utrzymywać 15 commensales834; kolejne fundacje zwiększyły ich liczbę, potwierdzając
typowo muzyczny profil edukacji835. Obydwa konwikty ucierpiały w czasie wojny
trzydziestoletniej; jednak dzięki nowym fundacjom stopniowo odbudowały utrzymujący je kapitał.
W roku 1624 z fundacji Albrechta von Wallenstein utworzono konwikt św. Rozalii w Jiczynie, łączący w swoich murach bursae pauperum i collegium nobilium.
Umożliwiał on kształcenie stu chłopców z ubogich rodzin, dziesięciu kleryków
i kilkunastu nobilów, utrzymujących się za pieniądze swoich rodziców. W czasach
wojny trzydziestoletniej do konwiktu trafiło 36 chłopców, przybyłych z należącego
do Wallensteina Księstwa Żagańskiego836. W tym samym czasie wstępująca do benedyktynek Eva Maria Fleischer ufundowała seminarium św. Michała Archanioła
w Jihlavie, do którego wkrótce agregowano fundacje muzyczne przeznaczone dla
chłopców z ubogich rodzin837. Na innych darowiznach założono konwikt św. Barbary i Rozalii w Kutnej Horze838, św. Michała w Znojmie839, św. Wacława w Hradcu
Králové840, nadto w Březnicy, Jihlavie, Jindřichovie Hradcu, Klatovach, Litoměřicach
i Uherskim Hradiště. Konwikty powstały w 1679 roku przy sanktuariach w Bohosudovie841 i na Svatej Horze k. Příbramia842, gdzie założono specjalne szkoły, kształcące
15–20 muzyków na potrzeby lokalnie sprawowanych liturgii.
Administracją tych placówek zajmował się regens konwiktu; bezpośrednią pieczę nad zespołem muzyków szkoły piastował natomiast jego zastępca – socius regentis
(subregens), łączący tę funkcję z rolą prefekta muzyki (praefectus musicae, praefectus
chori). Zazwyczaj był to brat świecki bądź niewyświęcony jeszcze kleryk, pełniący
jednocześnie obowiązki nauczyciela (magistra) w miejscowym kolegium; kierowanie zespołem muzycznym nie kolidowało wówczas ze zobowiązaniami typowymi
dla profesów zakonnych. Profesi obligowani byli bowiem konstytucyjnym zakazem
zajmowania się muzyką: zarówno jej nauczaniem, jak i wykonywaniem843. Sami
subregensi konwiktów piastowali zresztą tę funkcję dość krótko: od roku do trzech
lat – tyle bowiem trwał ich staż nauczycielski. Wraz z upływem czasu spotykamy
jednak coraz więcej jezuitów, którzy byli prefektami muzyki lub chóru w jezuickich
konwiktach znacznie dłużej (nawet kilkanaście lat), niekiedy nawet po profesji zakonnej. Liberalizacja kłopotliwego w tym względzie paragrafu Konstytucji wiązała
Český Krumlov [1593]: WittwerM, s. 50.
Český Krumlov [1602]: SchmidlH, T. II, s. 284.
836
Český Krumlov [grudzień 1627]: SchmidlH, T. III, s. 819.
837
Jihlava [1631]: KroessG, T. III, s. 227–228.
838
Kutná Hora [1630]: SchmidlH, T. IV, s. 82–83; JeżS.
839
Znojmo [1630]: WittwerM, s. 48.
840
Hradec Králové [1642]: SchmidlH, T. IV, s. 746.
841
Bohosudov [1679]: KroessG, T. III, s. 222; WittwerM, s. 49; HoffmannMB.
842
Svatá Hora [1678]: KroessG, T. III, s. 146; Holubová–FechtnerováC.
843
ARSI Instit. 220, fol. 269r, MonumentaPS, T. III, s. 38, przypis 4.
834
835
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się ze znaczącym wzrostem liczby zakonników w prowincji, z których ci o wybitnie
muzycznych kwalifikacjach mogli być spokojnie przeznaczani ad praesidia chori.
Muzycy konwiktów prowincji czeskiej zajmowali się oprawą muzyczną liturgii
miejscowego kościoła: np. mszy roratnich w okresie Adwentu i psalmu Miserere w czasie Wielkiego Postu844. Byli oni angażowani także do muzykowania podczas szczególnie uroczystych okazji liturgicznych: jubileuszów845, dni świętych jezuickich846
i miejscowych świąt patronalnych847, którym towarzyszyła muzyka figuralna w pełnej
obsadzie wokalno-instrumentalnej. Największe uroczystości zdobiła nadto muzyka zespołów instrumentów dętych, rozmieszczonych w strategicznych akustycznie
miejscach miasta848 i biorących udział w organizowanych w te dni procesjach festiva
tubarum resonantium pompa849. Konwiktorzy wykonywali pozaliturgiczny repertuar
pieśni wernakularnych także przy okazji bożonarodzeniowych praesepia i wielkotygodniowych sepulcra850. Towarzyszyli też muzyką żywym obrazom na procesji Bożego
Ciała851 i przedstawieniom dramatycznym wystawianym w Niedzielę Palmową przez
miejscową sodalicję852. Uczestniczyli również w jej uroczystościach brackich i medytacjach pasyjnych, wykonując okolicznościowy repertuar pozaliturgiczny853.
4.3.5. Życie muzyczne śląskich konwiktów

Poza Pragą, Ołomuńcem i Jiczynem jezuicką młodzież ze Śląska kształcił także
konwikt św. Alojzego Gonzagi, założony w 1614 roku w Kłodzku854. Jego funkcjonowanie umożliwiła fundacja biskupa Karola Habsburga, który wyłożył 800 florenów
reńskich na wychowanie pierwszych 12 pensjonariuszy internatu855. Jeszcze w tym
samym roku zaczęli się tam zgłaszać plurimi ex proxima Silesia discipuli856, których
zakwaterowano w domu, przekazanym szkole przez Caspara Wagnera857. Dynamiczny rozwój tej placówki zapewniły kolejne fundacje spływające na jej rzecz – jezuity
Georga Theisera z Widnawy858, opata wrocławskich premonstratensów, Martina
Ołomuniec [1609]: SchmidlH, T. II, s. 561–562.
Praga [1640]: KroessG, T. II/2, s. 840–841: Alia ad exteriorem publicamque laetitiam pertinuere,
quam ante omnia sub auroram primae diei Musici Seminarii nostri de pergula, quae geminas templi nostri
turres conjungebat, festo tubarum sono, & hymni Ambrosiani concentu publicavere.
846
Kutná Hora [1658]: ARSI Boh. 97 I, k. 340.
847
Kutná Hora [1641]: ARSI Boh. 96, k. 46.
848
Praga [1641]: SchmidlH, T. IV, s. 631–637.
849
Kutná Hora [1642]: ARSI Boh. 96, k. 125.
850
Kutná Hora [1642]: ARSI Boh. 96, k. 123.
851
Praga [1610]: SchmidlH, T. II, s. 573.
852
Kutná Hora [1634]: ARSI Boh. 95, k. 183.
853
ARSI Boh. 99, k. 341 (1669).
854
HahnelG; LinckeG; LinckeK; TarlinskiG; SzczepaniakK; JeżK.
855
Kłodzko [1614]: KATJ 2754, s. 189.
856
Kłodzko [1614]: SchmidlH, T. II, s. 718.
857
Kłodzko [1615]: KATJ 2754, s. 189.
858
Kłodzko [1615]: DuhrG, T. I, s. 599.
844

845
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Conrada (1000 talarów)859, prepozyta kościoła Świętego Krzyża we Wrocławiu, Martina Hillnera von Rosenbach (500 talarów), przełożonego krzyżowców od św. Macieja, Eliasa (1000 talarów)860 i Bernarda Edera, kanonika wrocławskiego (900 talarów)861. W roku 1617 konwikt utrzymywał już 32 uczniów862; dalszy jego rozwój
zatrzymała jednak na parę lat wojna, która przyniosła ogromne zniszczenia863.
Z wojennych zgliszczy kłodzki konwikt podniósł się dopiero w roku 1626, kiedy na mocy edyktu Ferdynanda II otrzymał w dzierżawę dom dawnego burmistrza
miasta, Matthiasa Scholza na Grüner Gasse864, już wkrótce zamieszkiwany przez
30 chłopców865. W następnych latach swoje dobra ziemskie w Ścinawce Średniej
ofiarował konwiktowi kanclerz arcyksięcia Karola I, Johannes Christoph Metzinger
von Kaltenstein866. Majątkiem tym administrował dotychczas brat jego żony, Johann
Balthasar Liesch von Hornau, sufragan diecezji wrocławskiej i jego wikariusz Hieronim Keck, dziekan kłodzki867. To właśnie Keck został administratorem nowej fundacji, która miała utrzymywać wychowanków kłodzkiego konwiktu; połowa z miejsc
była zarezerwowana dla duchownych. Jej kapitał, wzbogacony o dobra Bożków, Żelazno i parę donacji prywatnych868 scalony został w jedną fundację typu pia causa
i testamentem Kecka zapisany w dzierżawę kłodzkim jezuitom869.
Beneficjenci tej fundacji mieli zapewniony jednolity strój, regularne posiłki
(zupa, mięso z warzywami i kwarta piwa), opiekę medyczną; zobowiązywano ich
natomiast do nauki śpiewu i muzyki instrumentalnej oraz codziennego śpiewu
De profundis za swych dobroczyńców, a także corocznego czczenia ich pamięci
przez muzyczne wykonanie Requiem w dniu 28 kwietnia870. Kłodzcy konwiktorzy
towarzyszyli muzyką uroczystościom w kościele parafialnym i kaplicy konwiktu;
okazjonalnie występowali także w innych kościołach miasta, grając tam np. podczas
pogrzebów871. Ich zespołowi powierzano także dodatkowe zlecenia muzyczne, finansowane z oddzielnie ustanawianych fundacji. Jedną z nich była fundacja hrabiny
Marianny von Annenberg (1000 florenów reńskich kapitału) na śpiew w jej intencji
Kłodzko [1616]: KATJ 2754, s. 189.
Kłodzko [1616]: SchmidlH, T. III, s. 28.
861
Kłodzko [1618]: KATJ 2754, s. 189.
862
KroessG, T. I, s. 788. Dynamikę rozwoju omawianych szerzej konwiktów ilustruje tabela 4
umieszczona na końcu tego podrozdziału.
863
ARSI FG 446 (Informationes 74), fol. 330r–v: Informatio de permutatione Collegii Glacensis
[1624].
864
KATJ 2754, k. 190.
865
Kłodzko [1627]: ARSI Boh. 11, k. 75r. SchmidlH, T. III, s. 818.
866
Kłodzko [1628]: KATJ 2754, s. 190.
867
Kłodzko [1631]: SchmidlH, T. III, s. 882–883.
868
Ich ofiarodawcami byli: Christian Timander (1630), Jakob Hermann (1630), Martin Opitz
(1631), Friedrich von Oppersdorff i Matthias Fellmann (1632), KroessG, T. II/2, s. 701–703.
869
Kłodzko [1644]: KATJ 2754, s. 190.
870
Kłodzko [26 lipca 1649]: ARSI Boh. 196 I-II, fol. 210r–211v; KATJ 2754, s. 196.
871
WittwerM, s. 50.
859
860
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mszy w kaplicy św. Franciszka Ksawerego872. Dla większej kontroli nad wychowankami konwiktu, do ich internatu przeniesiono na stałe prefekta i jego socjusza873.
Dynamiczny rozwój placówki wymagał także budowy dla szkoły nowego gmachu.
Rozpoczęto ją w czerwcu 1665 roku i częściowo oddano obiekt do użytku już w listopadzie tego samego roku874. Kolejne skrzydła budynku zaprojektowanego przez
Andreę Carovego i Carla Luraga wznoszone były do końca XVII wieku, w miarę
pozyskiwania potrzebnych do realizacji projektu sąsiadujących działek.
Uporządkowania wymagał zakres kompetencji uczniów kłodzkiego konwiktu
w stosunku do muzyków fary, co przyniosła omawiana już Instructio Musicorum
Glacensium875. Określono tam też obowiązki subregensa konwiktu, odpowiedzialnego za aktywność zespołu tej placówki876. Jego zadaniem było doglądanie wspólnych prób muzyków konwiktu i muzyków kościoła, na których przygotowywany był
repertuar przeznaczony do wykonania liturgicznego. Subregens miał być obecny na
chórze także podczas samej liturgii, dbać o obecność, punktualność i godne zachowanie konwiktorów (np. zachowanie ciszy podczas kazania), zaś w razie niesubordynacji powiadomić o tym prefekta konwiktu lub rektora. Subregens wyznaczał także
spośród konwiktorów jednego odpowiedzialnego za dystrybucję nut i prowadzenie
zespołu. W doborze repertuaru miał się kierować dotychczasową praktyką ośrodka,
ustalaną na podstawie dziennika konwiktu i w porozumieniu z rektorem. Natomiast
w kwestii dyspozycji partii solowych pomiędzy konwiktorów a muzyków kościelnych miał on współpracować z odpowiedzialnym za jakość wykonań muzycznych
kantorem.
Ten ostatni proszony był z kolei o współpracę z przełożonym konwiktu w sprawach administracyjnych i dotyczących zespołu, zaś z rektorem kolegium – w zakresie wykonywanego przez obydwie grupy muzyków repertuaru. Otrzymawszy
w tej dziedzinie wskazówki i ogólną aprobatę rektora, kantor miał obowiązek odpowiednio wczesnego powiadomienia regensa konwiktu o chęci wprowadzenia
w obieg nowego repertuaru, tak aby konwiktorzy zdążyli go w należyty sposób
Kłodzko [16 października 1630]: KATJ 2607; ARSI FG XVIII 1373/16, 11, fol. 48v.
Kłodzko [1660]: KATJ 2754, s. 198.
874
Argumentami na rzecz rozbudowy konwiktu były nie tylko warunki lokalowe dotychczasowej
instytucji, niezadowalające m.in. ze względu na brak repositorium per instrumenta musica oraz miejsca,
gdzie młodzież mogłaby ćwiczyć, ARSI Boh. 98, k. 40.
875
KATJ 3299, s. 1–11. Por. podrozdział 2.4.2.
876
Z ryzykiem sporów tego rodzaju należało się liczyć wszędzie tam, gdzie jezuici byli administratorami głównego kościoła parafialnego miasta, w którym istniała już tradycja muzyczna sięgająca
czasów wcześniejszych; w obrębie prowincji czeskiej dotyczyć to mogło także Chomutova, Ołomuńca i Świdnicy; w ośrodkach tych dbano jednak, aby na subregensa wybierano osobę odpowiedzialną
tylko administracyjnie za wykonania muzyczne; powołanie na tę funkcję zakonnika o kompetencjach
muzycznych nieuchronnie prowadziło do sporu kompetencyjnego z kantorem istniejącego przy parafii zespołu muzyków profesjonalistów. Z innych źródeł wiemy, że do konfliktów na tym tle dochodziło
m.in. w Hildesheim (WittwerM, s. 42–43), Hall (ARSI FG 1443, fol. 2r), a także w Wilnie, choć tam
dotyczył on nieco innych kwestii (KochanowiczG, s. 49).
872
873
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opanować. Podczas wykonań muzycznych, realizowanych przez obydwa zespoły,
kantor zobowiązywany był także do utrzymania podległych sobie muzyków w należytej dyscyplinie, służącej za przykład muzykom konwiktu. Ewentualne zastępstwa
w wykonywaniu poszczególnych partii głosowych kantor winien był każdorazowo
konsultować z regensem, powinien też samodzielnie dyrygować (tactum in choro dabit) całym zespołem, chyba że rektor powierzył ten obowiązek nauczycielowi muzyki z konwiktu.
Kłodzcy konwiktorzy codziennie wieczorem śpiewali antyfonę Salve Regina
przed słynącą cudami figurką Madonny877. Do ich zobowiązań należało też muzykowanie przy okazji 10-dniowych nabożeństw ku czci św. Franciszka Ksawerego878,
a także nowenny do św. Ignacego Loyoli879. Występowali oni nadto przy okazji wizytacji biskupich880, uświetnianych często muzyczną melodramą881. Jako muzycy brali
też udział w świętach kongregacji Wniebowzięcia NMP i organizowanych przez nią
pielgrzymek do Barda882. Na niektóre z form aktywności zapisywano im specjalne
fundacje: jedna z nich opiewała na cykliczne wykonanie muzyczne Litanii Loretańskiej i antyfony Salve Regina przy okazji nabożeństw wotywnych pod miejscową
kolumną NMP883. Innego rodzaju fundację założył Johann Friedrich von Herberstein, powierzając czterem kłodzkim konwiktorom procenty z takiego samego kapitału (1000 florenów) tytułem wynagrodzenia za śpiew mszy w intencji zmarłych
z jego rodziny884.
Po okresie największego rozkwitu placówki w ostatnich dekadach XVII wieku
liczba konwiktorów utrzymywała się na poziomie ok. 50 uczniów. Wśród wycho
wanków konwiktu pojawiali się także barones, equites et nobiles copiosi, liczący zwykle
nie więcej niż 10 osób.885 Po pruskiej aneksji Śląska i hrabstwa kłodzkiego liczba
wychowanków kłodzkiego konwiktu z roku na rok malała, osiągając w 1769 roku
liczbę 15 konwiktorów. Biorąc pod uwagę fakt, że większość z nich była muzykami, utrzymywanymi z fundacji pia causa, nie odbijało się to negatywnie na dynamice życia muzycznego, tym bardziej, że we wszystkich większych uroczystościach
uczestniczyli przecież także muzycy parafii. Pomimo coraz to nowych kontrybucji
wojennych, obarczających kłodzki konwikt wysokimi daninami na rzecz administracji pruskiej, instytucja ta funkcjonowała w owym czasie bez zarzutu886. Przetrwała
nawet kasatę Towarzystwa Jezusowego, czego świadectwem są liczne muzykalia tej
proweniencji, datowane na przełom XVIII i XIX wieku i oznaczane ciągle pieczęcią
Kłodzko [1704]: ARSI Boh. 116, k. 67.
Kłodzko [1711]: ARSI Boh. 123, k. 71.
879
Kłodzko [1727]: ARSI Boh. 143, k. 87.
880
Kłodzko [1663]: ARSI Boh. 98, k. 591.
881
Kłodzko [1663]: KATJ 2754, s. 200.
882
Kłodzko [1658]: ARSI Boh. 97 I, k. 311–312.
883
Tzw. Fundatio Pachiana, por. wyżej podrozdział 3.2.3.
884
KATJ 2606: Instrumentum Fundationis Herbersteininianae pro praemiis erectum anno 1690.
885
Kłodzko [1685] ARSI Boh. 104 II, k. 581.
886
DuhrG, T. IV/1, s. 451.
877
878
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Seminarii S. Aloysii Glacii887. W swej zsekularyzowanej postaci placówka funkcjonowała jeszcze do roku 1808, kultywując zapoczątkowane przez jezuitów tradycje
muzyczne888.
Na podstawie zachowanych archiwaliów jesteśmy w stanie częściowo zrekonstruować listę kolejnych prefektów muzyki konwiktu w Kłodzku, określanych w katalogach jako Praefectus Chori, Praefectus Musicae, Praeses Musicae, Socius Regentis, Inspector
Chori. Byli nimi kolejno:

Simon Praunstein (1614/1615), Georg Cirkius (1642/1643), Georg Benecius
(1643/1644), Bartholomeus Bulovski (1645/1646), Friedrich Brauner (1646/1647), Nikolaus Bulsius (1648–1650), Johann Therer (1654/1655 i 1662–1665), Adam Gerstmann
(1656–1659), Andreas Müller (1659–1661), Martin Obersbach (1660/1661), Johann Amende (1665/1666 i 1672/1673), Ernest Bruno (1665/1666), Elias Limpach (1666/1667), Johann Aust (1668/1669), Johann Mallies (1669–1672), Georg Hilliger (1673–1675), Christoph Fligner (1675–1677), Wenzel Flix (1677–1679), Johann Krebs [I] (1679/1680), Franz
Paravicin (1680/1681), Melchior Aust (1681–1683), Friedrich Majer (1683/1684), Georg
Auschitzer (1684/1685), Andreas Sommer (1688/1689), Friedrich Czech (1689/1690), Johann Czibis (1690–1693), Johann Pošivál (1693/1694, 1695–1698, 1700/1701, 1703–1706),
Leopold Wertenburg (1694/1695), Bartholomeus Breüer (1699/1700), Kaspar Kopidlansky
(1701/1702 i 1717/1718), Johann Keppel (1702/1703), Joseph Ridel (1706/1707), Ferdinand Kittel (1707–1709), Johann Breüer [I] (1709–1712), Godfried Stieff (1712/1713), Johann Zwirtmeyer (1714/1715), Andreas Feigl (1714–1716), Franz Sunnegk (1716/1717),
Constantin Caldonazzi (1718/1719), Georg Bredtschneider (1719/1720), Bernhard Grassoldt
(1720/1721), Franz Ertl (1721/1722), David Gröer (1722/1723 i 1729–1731), Ignaz Stoltz
(1723/1724), Joseph Gottwaldt (1724–1729), Johann Denikler (1731/1732), Johann Pemsel
(1732–1734), Johann Rauffseysen (1734–1740), Georg Richter (1740/1741), Joseph Skrochowsky (1741/1742), Christoph Dittman (1742/1743), Karl Göbel (1743/1744), Anton Svoboda (1744/1745), Johann Rösler (1745/1746), Ignaz Wolff (1746/1747), Johann Sommer
(1747–1751), Ignaz Francke (1751/1752), Johann Raysemann (1752–1754), Johann Meisner
(1754/1755), Ignaz Berneth (1762/1763) i Johann Kühnel (1764/1765 i 1767/1768).

Pierwszy konwikt na Śląsku jezuici założyli w Nysie – mieście rezydencjonalnym
biskupów wrocławskich. O jego powstanie zabiegał u rektora Collegium Germanicum
już Andreas Jerin889, a później Karol Habsburg, który do swojej kapeli sprowadził na
jakiś czas kapelmistrza tej rzymskiej szkoły, Antonia Cifrę890. Konwikt uruchomiony
został dopiero za sprawą fundacji Anny Gebauer z domu Molhardt. Wyłożony przez
nią kapitał przeznaczono na kształcenie 12 alumnów, którzy mieli zajmować się muzyczną oprawą liturgii kościoła, a w dzień świętej Anny – patronki konwiktu – wykonywać uroczystą missam cantatam, dedykowaną pamięci fundatorki891. Kapitał ten
JeżK, s. 258.
TarlinskiG, s. 263.
889
ARSI FG XVIII, 1477 [Busta N. 106]/5.
890
Przybyszewska-JarmińskaS, s. 131.
891
Nysa [9 maja 1630]: ARSI FG XVIII 1373/16, 11, fol. 48v; SchmidlH, T. III, s. 1069–1070.
887
888
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w ciągu kolejnych lat został podwojony dzięki donacjom paru hierarchów892 i darowiźnie burmistrza Georga Scholza, który wyłożył 12.000 talarów na wykształcenie
kolejnego tuzina konwiktorów, pochodzących z mniej zamożnych nyskich rodzin.
Zaplecze konwiktu tworzyły stopniowo gromadzone nieruchomości: dom kupiony
przez biskupa Liescha von Hornau, dwa przyległe budynki wniesione przez darowiznę kanonika Johanna von Lohra893 i dom po samej Annie Molhardt przy placu
Solnym894.
Od 1649 roku z konwiktorami mieszkało dwóch patres, doglądających porządku
i poziomu nauczania muzyki895. Musiał on być dość wysoki, skoro odwiedzający miasto biskup Karol Ferdynand chętnie słuchał jego wykonań muzycznych, przedkładając
je wręcz ponad muzykę swej prywatnej, profesjonalnej kapeli896. Wiadomo, że nyscy
konwiktorzy grywali mu podczas uczty urządzanej dla goszczącego w Nysie biskupa poznańskiego Andrzeja Szołdrskiego897 i spektaklu teatralnego, wystawianego dla obydwu
hierarchów898. Dzięki zapisanej testamentem hrabiego Georga von Oppersdorff darowiźnie (16.835 florenów)899 możliwe było rozpoczęcie w 1656 roku budowy nowego
gmachu nyskiego konwiktu. Miał on pomieścić nawet 70 uczniów; na utrzymanie tak
dużej liczby nie pozwalał jednak zgromadzony przez tę instytucję kapitał. Poświęcony
rok później budynek szkoły był miejscem odbywanych z muzyką uroczystości patronalnych (m.in. ustanowionego przez Aleksandra VII decemdialis ku czci św. Anny)900, spektakli teatralnych wystawianych ku czci kolejnych włodarzy diecezji901 i sprawowanych
w kaplicy konwiktu nabożeństw z okazji wizyt znaczących gości902.
Nyscy konwiktorzy zajmowali się jednak głównie muzyczną oprawą liturgii pobliskiego kościoła Wniebowzięcia NMP: przede wszystkim niedzielnych mszy świętych i wykonywanych w ich wigilie Litanii Loretańskich903. Realizowali też różnego
rodzaju fundacje muzyczne; jedna z nich powierzała sześciu jej alumnom w każdy
wtorek śpiew pieśni do św. Alojzego Gonzagi przed jego ołtarzem904. Inna, ufundowana testamentem radcy wrocławskiej kurii biskupiej Heinricha Ferdinanda Entz
Byli to m.in. dziekan kościoła w Svitavie Andreas Marschalk i Petrus Hoffaeus, proboszcz
z Libavy.
893
Nysa [1638]: SchmidlH, T. IV, s. 514.
894
Nysa [1639]: SchmidlH, T. IV, s. 704; ChrząszczF.
895
ARSI Boh. 96, k. 464.
896
Nysa [1650]: SchmidlH, T. IV/2, s. 622: Pluria praeterea idem Princeps, suae in Nostros Nissenses
benevolentiae luculenta indicia prodidit. Frequenter Ille in Collegio familiariter cum Nostris congressus est,
& Seminarii Alumnos musicos (suis exclusis) audire sustinuit; frequentius Nostros ad se evocavit…
897
Nysa [1650]: ARSI Boh. 96, k. 578.
898
S. Maurilius Andegavensius – Nysa [karnawał 1650]: SchmidlH, T. IV/2, s. 623.
899
Nysa [1651]: CZ-Pn ORST XXIII D 147, fol. 178r.
900
Nysa [1657]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 213v.
901
Np. Luctus Leopoldinae Libitinae – Nysa [1663]: ARSI Boh. 98, k. 629, wystawiany na ingres
biskupa Karola Habsburga, ad choros musicos Harmonia, et concinnus ad eosdem numeros saltus.
902
Np. podczas wizyty królowej Eleonory Habsburżanki, Nysa [1675]: ARSI Boh. 102, k. 554.
903
Nysa [1700]: ARSI Boh. 112, k. 5.
904
HoffmannA, s. 159–160.
892
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manna, polecała im coroczny śpiew mszy w intencji jego duszy905. Poza 10-dniowymi nabożeństwami ku czci św. Anny906 nyscy konwiktorzy angażowani byli także
w wykonania litaniii i nieszporów w trakcie corocznej nowenny ku czci św. Franciszka Ksawerego i św. Jana Franciszka Regisa907. Wkroczenie wojsk pruskich do
miasta, zniszczenia wojenne i wysokie kontrybucje finansowe wyraźnie ograniczyły
funkcjonowanie tej placówki; pomimo kolejnych prób jej uratowania przez rodzinę Oppersdorffów przed bankructwem908 liczba występów muzycznych jej uczniów
z roku na rok malała. Jezuickie tradycje edukacji muzycznej kontynuuje obecnie
mieszcząca się w historycznym budynku konwiktu Państwowa Szkoła Muzyczna
im. Witolda Lutosławskiego.
Prefektami muzyki konwiktu św. Anny w Nysie byli:

Andreas Schweiger (1630/1631), Wenzel Schwertfer (1641/1642, 1654–1659), Felix Kadlinsky (1648/1649), Martin Obersbach (1649/1650 i 1667/1668), Andreas Müller
(1653/1654), Christoph Todtfeller (1649/1650), Johann Therer (1663–1665), Thomas Witkowitz (1668/1669), Wenzel Smetanka (1669/1670), Matthaeus Dubelius (1670/1671),
Daniel Tirchert (1671/1672), Augustin Schmitz (1672/1673), Johann Miller (1674/1675),
Friedrich Majer (1677/1678), Johann Kaller (1678/1679), Georg Khinel (1679/1680), David Hordes (1680–1682), Wenzel Czakert (1682/1683), Christian Müller (1683–1685), Johann Dussiczka (1685/1686), Caspar Mayer (1688–1690), Andreas Sommer (1690/1691),
Wenzel Sommer (1691/1692), Johann Breüer [I] (1692–1694), Matthias Mack (1694–1696,
1698/1699), Lambert Neuman (1696–1698, 1706–1711), Johann Schlewitz (1699/1700),
Balthasar Röttig (1700–1704), Jacob Schmidt (1705/1706), Karl Regent (1712–1714), Johann Scholtz [I] (1714–1716), Laurenz John (1716/1717), Johann Zwirtmeyer (1717/1718),
Karl Langer (1719/1720), Anton Meraldt (1720/1721), Joseph Werner (1721/1722), Johann Ströhle (1722/1723), Ignaz Schubert (1723/1724), Joseph Titz (1724/1725), Johann
Jakesch (1725/1726), Heinrich Ressler (1726–1728), Karl Sandrich (1728/1729), Andreas
Rittig (1729–1731), Anton Nestroy (1731–1733), Joseph Skrochowsky (1733/1734), Johann
Pemsel (1734–1736), David Gröer (1736/1737), Joseph Micksch (1737/1738), Georg Straub
(1738/1739), Ferdinand Heinrich (1739/1740), Johann Rauffseysen (1740/1741), Franz Ruprecht (1741/1742 i 1745–1754), Florian Paucke (1742–1745), Johann Thamm (1754/1755),
Constantin Fritsch (1764/1765) i Anton Wolny (1767/1768).

O konwikt we Wrocławiu jezuici starali się już w roku 1585909, jednak z racji
napiętej sytuacji konfesyjnej odstąpiono wówczas od tej idei. Powrócono do niej
po ponownej instalacji zakonu w tym mieście, korzystając z fundacji wrocławskiego kanonika Petera Gebauera (wychowanka rzymskiego Collegium Germanicum),
który fundacją w wysokości 24.000 guldenów uruchomił konwikt przy kościele
Nysa [1708]: ARSI Boh. 120, k. 141; [1709]: ARSI Boh. 121, k. 147.
Nysa [1713]: ARSI Boh. 126, k. 102; [1718]: ARSI Boh. 132, k. 141; [1727]: ARSI Boh. 143, k. 159.
907
Nysa [1716]: ARSI Boh. 129, k. 159–160.
908
Nysa [1744]: ARSI Boh. 163, k. 112; [1761]: ARSI Boh. 203, fol. 71r; [1763]: ARSI Boh.
203, fol. 74r.
909
ARSI FG 1379 [Busta N. 20]/5: Breslavia, 3, fol. 11r, 12v.
905
906
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św. Agnieszki przy dzisiejszej ulicy Szewskiej 47910. Pierwszą siedzibą instytucji był
dom przekazany jej przez prałata wrocławskich krzyżowców Heinricha Hartmanna,
mogący pomieścić nawet 50 uczniów911. Do fundacji Gebauera dołączyła się kwestura królewska na Śląsku i paru pomniejszych donatorów, m.in. radca kamery śląskiej
Horaz von Forno, który własną fundację dla trzech śląskich alumnów przeniósł
wówczas z Ołomuńca do Wrocławia912. Po śmierci Gebauera na własność konwiktu przeszły jego dobra ziemskie w Jurczy, Tarnogaju i Bogdaszowicach, które
przynosiły szkole regularne procenty od zysków913. Beneficjenci tej instytucji byli
zobowiązywani do codziennych form pobożności katolickiej i regularnych modlitw
za duszę świętej pamięci fundatora.
Wrocławska fundacja konwiktu św. Józefa rozwijała się szybko, przyciągając nie
tylko coraz to nowych wychowanków914, ale i nowych donatorów, wzbogacających
jej potencjał finansowy. Tysiąc talarów wyłożył na utrzymanie dwóch alumnów
z Gliwic wrocławski kanonik Johann Stephetius915, 2000 florenów reńskich przeznaczył dziekan wrocławskiej kapituły Johann von Lohr na finansowanie nauki trzech
chłopców z rodzin protestanckich916; zainteresowanie tą formą nauczania skłoniło
do powiększenia fundacji o kolejne sześć miejsc pro juvenibus ab haeresi conversis
z Paczkowa917. Dobrze prosperująca instytucja zapewniała równoczesne kszałtcenie
nawet 70 uczniów rocznie, wśród których coraz więcej było przedstawicieli szlachty
i arystokracji918. Przeszło połowę konwiktorów stanowili alumni duchowni, którzy
po ukończeniu nauki trafiali do wrocławskiej kurii diecezjalnej, działających w tym
mieście domów zakonnych bądź udawali się na dalsze studia do rzymskiego Collegium Germanicum, z którym wrocławski konwikt utrzymywał bliskie kontakty instytucjonalne919.
Personel największej na Śląsku placówki tego typu liczył około 20 osób, z czego
3–4 patres, mieszkających na stałe w budynku konwiktu920. Poza regensem byli to
dwaj nauczyciele, z których jeden pełnił obowiązki jego zastępcy, drugi zaś – prefekta muzyki, doglądającego poziomu kształcenia i wykonań muzycznych konwiktorów; zresztą funkcję tę często łączył z opieką nad miejscową sodalicją uczniow
ską. Pomagał mu w tym jeszcze jeden, czwarty jezuita, określany w katalogach jako
Wrocław [4 października 1641]: ARSI Boh. 96, k. 56.
SchmidlH, T. IV, s. 736–737.
912
Wrocław [1642]: Duhr, T. II/1, s. 648; KroessG, T. II/2, s. 717.
913
Wrocław [1646]: SchmidlH, T. IV/2, s. 231–232.
914
Wrocław [1647]: SchmidlH, T. IV/2, s. 363.
915
Wrocław [1650]: SchmidlH, T. IV/2, s. 645.
916
Wrocław [1651]: ARSI Boh. 97 I, k. 56; SchmidlH, T. IV/2, s. 825–826.
917
Wrocław [1654]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 59r.
918
W roku 1711 wśród 59 konwiktorów doliczono się 23 szlachetnie urodzonych, ARSI Boh. 123,
k. 201.
919
Wrocław [1705]: ARSI Boh. 118, k. 234; [1717]: ARSI Boh. 131, k. 261; [1727]: ARSI Boh.
143, k. 294.
920
RabeA, s. 183.
910
911
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Socius Praef. Musicae921, będący de facto przełożonym działającego przy konwikcie
zespołu muzycznego. Jego członkowie brali udział w wykonaniach muzyki liturgicznej, paraliturgicznej i szkolnej w ciągu roku, towarzysząc muzycznie mszom,
nieszporom, litaniom922 i wykonując adekwatny do poszczególnych nabożeństw
(uroczystości patronalnych, jubileuszy, nowenn ignacjańskich, niedziel ksaweriańskich) repertuar muzyczny923.
Prefektami wrocławskiego konwiktu byli:

Andreas Lincke (1641–1643), Johann Fechtner (1648/1649), Nikolaus Bulsius (1650–1652),
Jakob von Hoeckelshoven (1652/1653, 1666/1667), Michael Planck (1653/1654), Georg Span
(1654/1655, 1658–1660), Andreas Loga (1655/1656), Andreas Wilde (1656/1657), Bernhard
Titzman (1661/1662), Adam Gerstmann (1662/1663), Wolfgang Bruno (1663–1665), Christoph
Heisler (1665/1666, 1667/1668), Johann Franke (1668/1669), Johann Hanke (1669/1670), Johann Molitor (1672/1673), Johann Nestor (1672/1673), Uldrich Maier (1674/1675), Daniel Cocinius (1676/1677), Andreas Ridel (1678–1681), Simon Siensky (1681/1682), Johann Schwartz
(1682/1683), David Hordes (1683/1684), Christian Ossendorff (1684/1685), Jakob Claudius
(1686/1687), Christian Roth (1687/1688, 1689/1690), Kaspar Kopidlansky (1688/1689), Simon Taschner (1690–1692), Franz Drescher (1693/1694), Heinrich Witkowitz (1694/1695),
Balthasar Mück (1695/1696), Anton Kraus (1696/1697), Johann Keppel (1697–1700), Michaël Junghans (1700/1701), Wenzel Sommer (1701/1702), Johann Roller (1702/1703), Johann
Hartman (1703–1705), Martin Sancius (1705/1706), Godfried Herbert (1706/1707), Johann
Fahrenschon (1707–1709), Ephraim Günther (1709/1710), Johann Roller (1710–1713), Peter
Hordes (1713/1714), Franz Christen (1714–1717), Franz Makas (1717/1718), Heinrich Ressler (1718/1719), Franz Neüsser (1719–1722, 1729–1731), Franz Baudisch (1722–1724), Anton Schubert (1725/1726), Johann Gremner (1726–1728), Heinrich Ilgner (1728/1729), Joseph
Werner (1731/1732), Johann Lau (1732–1735), Johann Lewaldt (1737–1746), Andreas Rittig
(1737/1738), Franz Maisch (1738/1739), Anton Nestroy (1739/1740), Ferdinand Heinrich
(1740/1741), Johann Lewaldt (1741–1743), Anton Svoboda (1742/1743), Joseph Wiesner
(1743–1752, równolegle z dwoma następnymi jako Praefectus Chori), Godfried Scholtz (1746–
1749), Anton Boll (1752/1753), Karl Tintz (1753–1755), Johann Thamm (1764/1765) i Caspar
Melichar (1767/1768).

Jezuicki konwikt św. Ignacego w Opawie powstał dzięki fundacji raciborskiego
radnego Matthiasa Sendeciusa, który wyłożył 6000 florenów kapitału924. Placówka ta początkowo miała kształcić 9 chłopców (trzech z rodziny fundatora, trzech
z Raciborza i trzech z Gliwic); w domu zakupionym za 3000 florenów od hrabiego
Jako Socius Praef. Mus. figurują: Christian Roth (1687/1688), Kaspar Kopidlansky (1689/1690)
i Ignaz Brückner (1755/1756); jako musicus – Johann Köhler (1722/1723), Johann Gräbner
(1724/1725), Florian Bahr (1725/1726), Johann Ogonek (1728/1729), Joseph Wiesner (1728/1729),
Franz Kreybich (1735/1736), a nadto Karl Göbel – jako musicam in fidibus et cantu (1739/1740) i Johann Thamm – musicam in organo et fidibus (1740/1741).
922
Wrocław [1655]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 156v.
923
Wrocław [1735]: ARSI Boh. 153, k. 304; [1738]: ARSI Boh. 157, k. 327.
924
Opawa [1 czerwca 1653]: ARSI Boh. 97 I, k. 143; HoffmannO, s. 40–41.
921
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Pruszkowskiego pomieścić się mogło nawet 50 konwiktorów925. W praktyce jednak
ich liczba była mniejsza, a to z powodu niewystarczających środków finansowych926.
Wychowankowie placówki zobowiązywani byli do muzykowania podczas mszy
i nieszporów oraz nabożeństw ku czci swojego patrona, wykonując m.in. specjalnie w tym celu skomponowaną litanię927. Za sprawą testamentu hrabiego Georga
Stephana von Würben und Freudenthal śpiewać mieli także przy wzniesionej przed
wejściem do kościoła statui NMP Litanię Loretańską – w kolejne soboty roku vocaliter, zaś w wigilię Wniebowzięcia NMP – figuraliter928. Byli nadto beneficjentami
kilku innych fundacji muzycznych, zlecających cykliczne wykonania konkretnego
repertuaru przez dokładnie określoną liczbę muzyków. Na przykład z tytułu fundacji Johanna Czessa, ustanowionej w wysokości 800 florenów, siedmiu młodzieńców
konwiktu śpiewać miało litanię ku czci św. Ignacego Loyoli w specjalnie przygotowanych do tego strojach929.
Prefektami konwiktu w Opawie byli:

Georg Benecius (1647/1648), Martin Krnowsky (1665/1666), Thomas Witkowitz
(1665/1666), Ernest Bruno (1667/1668), Adalbert Klokotsky (1678/1679), Johann Jantsch
(1679/1680), Wenzel Nitsch (1681/1682), Johann Siensky (1682/1683), Wenzel Pemmer (1683–1685), Jakob Claudius (1685/1686), Karl Pfeiffer (1687/1688), Karl Güsel
(1688–1690), Kaspar Kopidlansky (1690/1691), Andreas Sommer (1691/1692), Balthasar Mück (1693/1694), Friedrich Knittig (1694/1695), Johann Widomus (1695/1696), Johann Arnberger (1696/1697), Matthias Mack (1697/1698, 1704/1705), Johann Pernklo
(1700–1702), Hermann Reichel (1702–1704), Wenzel Klein (1706/1707), Christian Krista
(1707/1708), Adalbert Pubetz (1708–1710), Franz Schindler (1710–1712), Leopold Hoffman
(1712/1713), Franz Weiglsfeldt (1713–1715), Kaspar Bittner (1715/1716), Johann Zwirtmeyer (1716/1717), Adalbert Schilhart (1717–1719), Franz Schmidt (1718/1719), Heinrich
Ressler (1719/1720), Franz Gräser (1720/1721), Franz Ottoniel (1721/1722), Franz Neüsser
(1722/1723), Georg Possmyk (1723/1724), Ignaz Makas (1724/1725), Johann Rauffeysen
(1725–1727), Johann Sontagman (1727/1728), Johann Gräbner (1728–1730), Johann Breüer
[II] (1730/1731), Johann Köhler (1731/1732, 1737/1738), Karl Lein (1732/1733), Karl Pischinger (1733–1735), Johann Sonderman (1735/1736), Christian Schudrach (1736/1737),
Joseph Malinsky (1738/1739), Leopold Fabritius (1739/1740), Anton Heigl (1740/1741),
Martin Metzner (1741–1743), Anton Boll (1743–1745), Johann Lau (1745–1747), Franz
Kreybich (1747/1748), Johann Fischer (1748/1749), Wenzel Lachatsch (1749/1750), Karl
Göbel (1750/1751), Franz Gebauer (1751/1752), Alois Ziulack (1752/1753), Franz Pubitschka (1753/1754), Ignaz Grim (1754/1755), Anton Fritz (1755/1756), Adam Brusch
(1756/1757), Johann Mudrak (1757/1759), Jonas Zembsch (1758/1759), Ignaz Simon
(1759/1760), Anton Wolff (1760/1761), Joseph Marquart (1761/1762, 1763–1765), Joseph
Morgenstern (1762/1763), Matthaeus Peltz (1765/1766), Franz Schneider (1766–1768), JoOpawa [1655]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/2, fol. 139r.
KroessG, T. III, s. 230.
927
Opawa [1670]: ARSI Boh. 99, k. 732; [1675]: ARSI Boh. 102, k. 594.
928
Opawa [1681]: ARSI Boh. 103 I, k. 445.
929
Opawa [1703]: ARSI Boh. 115, k. 167; [1706]: ARSI Boh. 119, k. 134.
925
926
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seph Betzek (1768/1769), Dominikus Peschke (1769/1770), Karl Waldstätten (1770/1771),
Kaspar Ulm (1770/1771) i Karl Raab (1771–1773).

Pierwszej próby utworzenia konwiktu w Żaganiu podjął się Albrecht von Wallen
stein; zgromadzeni z jego inicjatywy kandydaci do tej placówki trafili (w dwa lata po
jego śmierci) do uruchomionego przezeń wcześniej konwiktu w Jiczynie930. Fundację żagańską zapoczątkowali dopiero starosta księstwa Johann Adam von Garnier
i jego brat Johann Heinrich931, przekazujący konwiktowi św. Józefa dobra: Jelenin,
Starą Kopernię i Piotrowiec, warte w sumie 20.000 florenów. Procenty z ich przychodów wystarczały na utrzymanie 24 konwiktorów i rozpoczęcie budowy gmachu
szkoły, przeznaczonej – zgodnie z pierwotnymi intencjami Wallensteina – dla 100
wychowanków. Kapitał ten wzbogaciły wkrótce procenty z dóbr fundacji Johanna
Ernesta i Eleonory von Sprinzenstein, z których można było utrzymać kolejnych 24
młodzieńców, pochodzących także z rodzin protestanckich932. Dynamiczny rozwój
placówki wstrzymał w roku 1688 pożar; dzięki zgromadzonym środkom dziesięć lat
później wzniesiono jednak budynek konwiktu, wedle projektu Antonia della Porty.
Równolegle do zajęć budowlanych żagańscy jezuici zajmowali się pracą dusz
pasterską, wykonywaną ad copiosiorem musicam et Germanicas actiones in templo
exhibitas933. Poza muzyką instrumentalną i niemieckojęzycznymi inscenizacjami,
zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się procesje pokutne, odbywające się
z muzyką w przeddzień święta patronalnego934 i śpiewane przez konwiktorów pieśni
o św. Janie Nepomucenie935. Muzyczny zespół żagańskiego konwiktu występował
także w pałacu książąt von Lobkowitz, magna cum commendatione et Principalis benevolentiae contestatione936; pojawiał się także na uroczystościach patronalnych w jezuickiej rezydencji w Jeleninie937. Jego członkowie byli też beneficjentami rozmaitych
fundacji muzycznych, ustanawianych przez cesarskich urzędników księstwa938. Ewidentnie muzyczny profil kształcenia żagańskich konwiktorów wzbudzał pewne wątpliwości władz prowincji, które sugerowały, że nauka muzyki w tej placówce winna
być dla jej adeptów nie tyle koniecznością, ile powszechnie dostępną możliwością939.
Prefektami konwiktu w Żaganiu byli:

Andreas Müller (1664/1665), Georg Span (1665–1667), Christoph Heisler (1669/1670,
1675–1677), Daniel Cocinius (1671/1672), Matthaeus Gretzer (1672/1673), Johann Parafaldt (1674/1675), Elias Leffler (1677/1678), Christoph Nemmich (1678–1686), Christoph
Żagań [1636]: SchmidlH, T. IV, s. 95–96; WittwerM, s. 51.
Żagań [1658]: ARSI Boh. 97 I, k. 391; KroessG, T. III, s. 223–224.
932
Żagań [1670]: ARSI Boh. 99, k. 787.
933
Żagań [1656]: ARSI Boh. 195 I, fol. 363r.
934
Żagań [1675]: ARSI Boh. 102, k. 645; [1676]: ARSI Boh. 101, k. 277.
935
HoffmannA, s. 167.
936
Żagań [1718]: ARSI Boh. 132, k. 248.
937
Żagań [1724]: ARSI Boh. 139, k. 215.
938
Żagań [1725]: ARSI Boh. 140, k. 259; [1726]: ARSI Boh. 141, k. 244.
939
ARSI Boh. 199: Fundationes 66r–v.
930
931
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Niesner (1686/1687), Andreas Grasel (1688/1689), Georg Pech (1689–1692), Kaspar Ludwig (1692/1693), Johann Siegl (1693–1695, 1709/1710), Johann Breüer [I] (1695/1696,
1697/1698), Philipp Grzechnik (1696/1697), Augustin Bendel (1700/1701), Bartholomeus
Breünel (1701/1702), Lambert Neuman (1702–1706), Balthasar Röttig (1706–1708), Johann
Kretschmer (1708/1709), Johann Klein (1710/1711), Michael Gruber (1711/1712), Franz
Schindler (1712/1713), Joseph Pussauner (1713/1714), Christoph Fiebig (1714/1715), Hermann Schubert (1715/1716), Heinrich Ressler (1716/1717), Balthasar Sommer (1717/1718),
Jonas Wagenknecht (1718/1719), Melchior Fridrich (1719/1720), Johann Pemsel (1720–
1722), Johann Tilge (1722/1723), Anton Schuster (1723–1725), Martin Franck (1725/1726),
Johann Denikler (1726–1730), Franz Schubert (1733–1742), Michael Schildt (1742–1746),
Franz Dobrausky (1746–1749), Bernhard Beck (1749/1750), Karl Tintz (1750/1751), Karl
Göbel (1751/1752), Christoph Dittman (1752/1753), Ignaz Kothe (1753/1754), Adalbert
Nicolasch (1754/1755), Laurenz Vitz (1764/1765, 1769/1770) i Joseph Buchitz (1765/1766).

Założenie konwiktu w Głogowie rozważano już na samym początku obecności
jezuitów na Śląsku w 1585 roku940. Pierwszą jego fundację ustanowił Georg von
Oppersdorff, wykorzystując spisany wcześniej testament Joachima von Berg, przeznaczony pierwotnie na utrzymanie protestanckiego gimnazjum w tym mieście941.
Po rekatolizacji księstwa fundacja ta, oparta na dobrach Żukowice i Kłoda, przekazana została na rzecz głogowskiego konwiktu. Jej kapitał, wart 30.000 talarów,
pozwalał na roczne utrzymanie 12 stypendystów, kształconych w zakresie muzyki942. Realizację tej fundacji powstrzymał jednak wybuch wojny; wrócono do niej
w połowie lat 50. XVII wieku, by parę lat później odtworzyć założone przez nią
musicae seminarium, dedykowane św. Leopoldowi943. Od nowego cesarza spodziewano się, niebezpodstawnie, wsparcia finansowego dla nowo powstającej instytucji.
Otrzymano je również od dziekana miejscowej kolegiaty, Ignaza Thalwentzla, który
ofiarował konwiktowi dwa domy944, a później także od elektora saskiego Fryderyka
Augusta, który jako katolicki król Rzeczpospolitej przekazał im procenty od zysków
miast Görlitz i Guben945.
Głogowscy konwiktorzy zajmowali się muzyką liturgiczną miejscowego kościoła
jezuickiego, śpiewali w nim także wielkopostne Miserere946. W sposób wyjątkowo
okazały fetowali jednak doroczne święta patronalne, podczas których grali w obsadzie wzmocnionej o instrumenty dęte i peruksyjne947. Występowali przy okazji
wizyt przejeżdżającego przez miasto króla Augusta II Mocnego948, muzykowali też
podczas mszy roratnich, celebrowanych w kaplicy zamkowej starosty Johanna WilARSI FG 1379 [Busta N. 20] / 5: Breslavia, 4, fol. 12v.
ARSI Boh. 102, k. 783.
942
Głogów [1629]: SchmidlH, T. III, s. 955; KroessG, T. II/2, s. 714.
943
Głogów [1662]: ARSI Boh. 98, k. 276; HoffmannG, s. 74; WittwerM, s. 51.
944
Głogów [1696]: ARSI Boh. 117, k. 56.
945
Otrzymując odpowiednio: 7000 i 4000 talarów rocznie – Głogów [1701]: ARSI Boh. 113,
k. 4; KroessG, T. III, s. 220–221.
946
Głogów [1676]: ARSI Boh. 101, k. 106.
947
Głogów [1685]: ARSI Boh. 104 II, k. 596; [1700]: ARSI Boh. 112, k. 4.
948
Głogów [1717]: ARSI Boh. 131, k. 91.
940
941
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helma von Franckenberg949, po którego śmierci wykonali requiem non sine selecto
concentu musico950. Zajmowali się oczywiście oprawą muzyczną decemdiales ku czci
św. Franciszka Ksawerego i okolicznościowych spektakli teatralnych951. Byli też beneficjentami fundacji na wykonania repertuaru liturgicznego, np. mszy de Angelis, finansowanej przez Eleonorę Trzcińską952. Po aneksji pruskiej ożywiły się wątpliwości
dotyczące prawomocności fundacji konwiktu na podstawie testamentu Joachima
von Berg; zachowaniu status quo służyły wystawiane przez konwiktorów spektakle
teatralne, dedykowane królowi Fryderykowi II953.
Prefektami muzyki konwiktu w Głogowie byli:

Georg Span (1655–1658), Andreas Scholtz (1662/1663, 1672/1673), Daniel Tirchert
(1665/1666), Ernest Bruno (1666/1667), Martin Obersbach (1668/1669), Elias Limpach
(1669/1670), Benedikt Kölbel (1671/1672), Veit Scheffer (1674/1675), Christoph Nemmich
(1675–1677), Johann Therer (1676/1677), Johann Strobich (1678–1680), Johann Schirmeisen (1681/1682), Johann Tobel (1683/1684), Bartholomeus Breüer (1687/1688), Simon
Taschner (1688–1690), Karl Güsel (1690/1691), Andreas Feigl (1691–1695), Johann Breüner (1695/1696), Johann Olbricht (1696–1698), Georg Haubt (1698/1699), Johann Siegl
(1700/1701), Jacob Schmidt (1701/1702), Ferdinand Kittel (1702/1703), Johann Erbstein
(1703–1705), Johann Scholtz [I] (1705/1706), Franz Wenger (1706/1707), Christoph Fiebig (1707/1708), Martin Arlet (1708/1709), Michael Gruber (1709–1711), Johann Erbstein (1711–1713), Johann Scholtz [II] (1713/1714), Ferdinand Hoffman (1714–1716), Ignaz
Schubert (1716/1717), Karl Koch (1717/1718), Johann Gremner (1718–1721), Andreas
Keller (1721/1722), Franz Gräser (1722/1723), Johann Ströhle (1723/1724), Franz Baudisch (1724/1725), Michael Sedek (1725–1728), Johann Pemsel (1728–1732), David Gröer
(1732/1733), Johann Rauffseysen (1733/1734), Joseph Lüttigshofen (1734/1735), Johann
Köhler (1735/1736), Joseph Micksch (1736/1737), Hieronym Schlauersbach (1739/1740),
Augustin Fischer (1740/1741), Joseph Watzek (1741/1742), Karl Göbel (1742/1743, 1752–
1755), Karl Resch (1744/1745), Franz Stengl (1745/1746), Johann Thamm (1746/1747),
Bernhard Beck (1747–1749), Franz Dobrausky (1749/1750), Franz Kreybich (1750–1752),
Theophil Teibel (1764/1765) i Constantin Fritsch (1767/1768).

Inicjatorami konwiktu w Świdnicy był starosta Georg Ludwig von Stahremberg
i kanclerz księstwa Wilhelm Heinrich von Oberg, którzy już w 1639 roku pokryli
koszty utrzymania kilkunastu gimnazjalistów954. Oficjalnie instytucję pw. św. Franciszka Ksawerego powołano do życia później, dzięki prywatnym fundacjom kanclerza księstwa Jacoba von Thamm (majątek Kwietniki), barona Johanna Friedricha
von Nimptsch, Eliasa Löfflera i Franza Fiebinga955. Z uwagi na ograniczoną ilość
Głogów [1715]: HoffmannG, s. 48; WittwerM, s. 51.
Głogów [1719]: ARSI Boh. 133, k. 81.
951
Głogów [1713]: ARSI Boh. 126, k. 63.
952
Głogów [1725]: ARSI Boh. 140, k. 92.
953
GŁ-1746-Held i GŁ-1747-Streit.
954
Świdnica [1639]: SchmidlH, T. IV/2, s. 557; KroessG, T. II/2, s. 716–717; LecBŚ, s. 61.
955
Świdnica [1671]: DuhrG, T. III, s. 505.
949
950
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środków, finansowanie wykonań muzycznych w kościele św. św. Stanisława i Wacława wspomagał magistrat miasta956. Muzycy konwiktu weszli tu w kompetencje kapeli świdnickiej fary, otrzymując rocznie 72 floreny wynagrodzenia i 60-florenowy
deputat957. Kwotę tę uzupełniały zbierane przez konwiktorów jałmużny i honoraria
z tytułu wykonań muzycznych dla miejscowej sodalicji mieszczańskiej. Zachowane
rachunki kościoła potwierdzają regularne kwoty przekazywane na rzecz konwiktu,
kantora, solistów, instrumentalistów i organisty958. Ponadto otrzymywali oni dochody za wykonania nadprogramowe: w mieście, w kolegium, podczas pielgrzymek do
Barda i uroczystości prywatnych959. Sposobnością do zarobku była muzyka podczas
procesji Bożego Ciała, mszy rekwialnych i litanii960. Z budżetu fary pokrywano także
wynagrodzenia dla subregensa za naukę muzyki, koszty jedzenia i ubrania dla konwiktorów961, zakup instrumentów muzycznych, kancjonałów, modlitewników, druk
pomocy katechetycznych i periochai962.
Do świdnickiego konwiktu przyjmowano wyłącznie kandydatów dysponujących
dobrym głosem963. Występowali oni podczas nabożeństw piątków ksaweriańskich964
i dorocznych uroczystości patronalnych965; wykonywane przy tej okazji Litania do
Najświętszego Imienia Jezus i hymn Stella coeli skłoniły obecnego na uroczystościach
opata krzeszowskiego Bernharda Rosę do ofiarowania konwiktowi 30 florenów na
zakup nowych instrumentów muzycznych i budowę pozytywu966. Na wzór tradycji
Świdnica [1671, 1673]: WAAW V 45, k. 75r.
HoffmannS, s. 138.
958
WAAW V 48, Rationes accepti et expositi stolae ab Anno 1675 Templi SS. MM. Stanislai et Wenceslai [1675–1691]: Np. w kolejne miesiące roku 1685 wypłacono: Jan. Seminaristis strenam – 3 fl;
Cantori strenam – 1 fl 30; Discantistae pro authoribus scholasticis – 0 fl 21; Mar. P. Circkio tempore infirmitatis p[ro] vino meliore – 2 fl 6; Jun. Seminaristis Musicis – 0 fl 15; Discantistae in Seminario – 0 fl 4 x;
Jul. Seminaristis Musicis – 0 fl 12 x; Oct. Organistae Braunensi – 1 fl; Dec. Colenda Cantori – 1 fl.
959
Odpowiednio: w kwietniu 1686 roku Congregationi Latinae pro Processione die Parasceues – 3 fl,
w 1689 roku Seminaristis facientibus Musicam Collegio distribute pro Colenda – 0 fl 27, we wrześniu
1689 roku PP. Musicis Wartam cum Processione cunctis – 1 fl, w czerwcu 1684 roku – Discantistis privatim – 0 fl 9x. Loc. cit.
960
W czerwcu 1676 roku Seminaristis Musicis p. Octava Corporis Christi – 3 fl, w czerwcu 1686 roku
Cantori pro tumba demortuae coniugis – 1 fl, w lutym 1687 roku Seminaristis pro Litanijs ad BV – 0 fl 6. Loc. cit.
961
W czerwcu 1675 roku pro cantu exponendo P. Subregenti – 1 fl 30, w marcu roku 1675 roku
odnotowano wydatki in subsidium alimentationis musicorum – 40 fl, in necessario pro vestitu duorum –
7 fl 42 in substitutionem Togae Tenoristae – 0 fl 27. Loc. cit.
962
W 1684 roku nabyto Clavicordium pro exercitio seminaristarum ad formandum Organistas –
4 fl; kupowano np. kancjonały Friedricha Spee pro Trutz nachtigall – 0 fl 57, modlitewniki Johannesa
Schefflera (w styczniu 1676 – Pro libellis R. D. Schefler – 1 fl 30) i Wenzela Schwertfera (w lutym
1684 roku – 2 fl); w lutym 1679 roku wydano pro impressione libelli catechetici – 7 fl 30, a w 1685 roku
typographo pro 500 exempl. synopsis theophorica – 2 fl 15. Loc. cit.
963
Dzięki fundacjom Johanna Gläsera i hrabiny von Oppersdorff przyjmowano także dzieci z rodzin protestanckich, Świdnica [1689]: WAAW V 45, k. 154v.
964
Świdnica [1677]: WAAW V 45, k. 82r.
965
Świdnica [1676]: ARSI Boh. 101, k. 294–295.
966
Świdnica [1679]: ARSI Boh. 102, k. 950.
956
957
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kultywowanej w pobliskim Kłodzku, od roku 1686 siedmiu świdnickich konwiktorów śpiewało w soboty i wigilie świąt maryjnych Salve Regina967; ich zwyczajem stał się
także coroczny udział w spektaklach jasełkowych968. Dalszy rozwój instytucji zapewniła budowa nowego gmachu konwiktu, który mógł pomieścić nawet 30 uczniów969
oraz fundacja proboszcza benedyktyńskiego kościoła św. Maternusa w Lubomierzu,
Eliasa Löfflera, który kwotą 10.000 florenów zapewnił miejsce dla 10 uczniów, kształcących się in arte musica970. Ich obowiązkiem było ut per illos cultus Divinus in Ecclesia
Schwidnicensi Societatis Jesu augeatur, a nadto codzienny śpiew Ave Maria i Litanii do
Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji fundatora. W następnych latach liczba fundacji muzycznych stopniowo się powiększała971.
Prefektami muzyki konwiktu w Świdnicy byli:

Adam Lincke (1638/1639), Matthaeus Oellerus (1644/1645), Georg Cirkius (1641–1643
i 1645–1652), Augustin Schmitz (1665–1670), Daniel Tirchert (1672/1673), Christian Richter (1674/1675), Matthaeus Hohman (1675/1676), David Ohnsorg (1676/1677), Johann
Krebs [I] (1678/1679), Franz Paravicin (1679/1680), Thomas Maliterski (1681/1682), David
Hordes (1682/1683), Johann Schwartz (1683/1684), Laurenz Schubert (1687/1688), Bartholomaeus Breünel (1688/1689), Paul Piller (1689–1692), Ferdinand Reindler (1693/1694),
Kaspar Kopidlansky (1694/1695), Kaspar Ludwig (1695–1698), Karl Hampel (1700/1701),
Kaspar Häsler (1701/1702), Ferdinand Retz (1702/1703), Johann Kretschmer (1703/1704),
Ferdinand Kittel (1703–1705), Johann Willim (1705/1706), Johann König (1706/1707), Joseph Ridel (1707/1708), Leopold Tempes (1708–1710), Johann Kuntze (1710/1711), Balthasar Röttig (1711/1712), Johann Scholtz [II] (1712/1713), Ignaz Zirnig (1713–1716), Johann Ulman (1720/1721), Franz Baudisch (1721/1722), Johann Hanel (1722/1723), Joseph
Gottwaldt (1723/1724), Ignaz Pachman (1724/1725), Joseph Titz (1725/1726), Laurenz
John (1726/1727), Joseph Ruprecht (1727/1728), Leopold Ernest (1728/1729), Melchior
Büttner (1729/1730), Johann Denikler (1730/1731), Michael Sedek (1731–1733), Joseph
Niesner (1733/1734), Johann Breüer [II] (1734–1740, 1743–1753), Karl Lein (1740–1743),
Franz Pache (1753/1754, 1764/1765), Bernhard Beck (1754/1755) i Ambrosius Kollenetz
(1766/1767).

Opolski konwikt św. Franciszka Borgiasza rozpoczął swą działalność dzięki fundacji kanonika Johanna Stephetiusa z Gliwic, który sfinansował internat dla 2–3 pierwszych ubogich uczniów tej placówki972. Kapitał ten wzbogacony został przez hrabiego
Philippa von Rautten o dobra jego siostry Zuzanny Renaty hrabiny Prażmowskiej
w Zabrzu, warte 3000 florenów; starczały one na utrzymanie kolejnych 3 konwiktorów, szkolonych w zakresie muzyki973. Zgromadzonych środków było jednak na tyle
WittwerM, s. 51.
HoffmannS, s. 181–182.
969
Świdnica [1717]: KroessG, T. III, s. 224.
970
Świdnica [1718]: WAAW V B 13 d; WittwerM, s. 21; KroessG, T. III, s. 231.
971
Np. na śpiew ‘Sub tuum praesidium’ constantibus ad aram Marianam musicis studiosis, assonante
Organo – Świdnica [1725]: ARSI Boh. 140, k. 264.
972
Opole [1672]: ARSI Boh. 106, k. 907; HoffmannO, s. 149–152.
973
Opole [1705]: KroessG, T. III, s. 581.
967
968
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mało, że z trudem wystarczało na zakup instrumentów muzycznych974. Sytuację ratowały ustanawiane przy konwikcie fundacje, przeznaczone na wykonywanie litanii
do św. Franciszka Ksawerego podczas 10-dniowych nabożeństw poświęconych jego
czci975 czy śpiewu sobotnich Ave Maria976. Ożywienie aktywności opolskiego konwiktu przyniosło oddanie do użytku nowego budynku konwiktu977 i kolejne fundacje stałe, umożliwiające powiększenie liczby konwiktorów do 9–10 chłopców978.
Prefektami muzyki konwiktu w Opolu byli:

Georg Hoffmeister (1675/1676), Andreas Suppetius (1676/1677), Johann Nestor
(1678/1679), Joseph Chorus (1679–1682, 1683/1684), Thomas Witkowitz (1682/1683),
Georg Hoffmeister (1685/1686), Franz Focht (1701/1702), Ludwig Boczek (1702/1703),
Christian Sagasser (1703/1704), Joseph Pussauner (1710/1711), Simon Jelinek (1711/1712),
Philipp Sega (1712–1714), Joseph Kral (1715/1716), Leopold Güntzl (1716/1717), Karl Sikora (1717/1718), Johann Klesinger (1718/1719), Leopold Typpner (1720/1721), Leopold
Swoisky (1721/1722), Johann Klesinger (1722/1723), Adalbert Schilhart (1725/1726), Franz
Seidl (1725/1726), Theophil Girth (1726/1727), Johann Braun (1727/1728), Johann Ogonek (1732/1733, 1742–1746), Wenzel Entzendörfer (1733/1734, 1750/1751), Franz Godula
(1747–1749), Ambrosius Kollenetz (1764/1765) i Karl Hackel (1767/1768).

Ze wspomnianej fundacji małżonków von Sprinzenstein jezuici uruchomili
w 1699 roku konwikt św. Józefa w Legnicy979. Mieścił on około 20 commensales rocznie, nadto kilku chłopców z bogatszych rodzin, kształcących się także in omni fere genere musices980. Ewidentnie muzyczny profil tej instytucji gwarantowała specjalna sala
do ćwiczeń (museum pro exertitio musico), a także odrębna biblioteka, mieszcząca m.in.
zbiory muzyczne981. Po przeprowadzce kolegium do nowego gmachu konwikt zajął
jego miejsce; w latach 1725–1733 wzniesiono dla niego nowy budynek982. Jego mieszkańcy brali czynny udział w oprawie muzycznej uroczystych liturgii i nabożeństw paraliturgicznych jezuickiego kościoła983, zwłaszcza zaś własnego święta tytularnego, którego obchody poprzedzała procesja pokutna; centralną ich częścią była dedykowana
św. Józefowi missa cantata i wystawiany po niej okolicznościowy spektakl teatralny984.
Opole [1714]: ARSI Boh. 127, k. 166.
Opole [1709]: ARSI Boh. 121, k. 173.
976
Opole [1740]: ARSI Boh. 160, k. 237.
977
Opole [1743]: LecJG, s. 118.
978
Opole [1755]: ARSI Boh. 203, fol. 82v–83r.
979
Legnica [1699]: ARSI Boh. 117, k. 78; KroessG, T. III, s. 222–223; LecL, s. 180–182.
980
Legnica [1700]: ARSI Boh. 112, k. 115.
981
GrzebieńO, s. 259–261; LecL, s. 205, 233. Jedynym śladem tych zbiorów jest przechowywana
w PL-WRkap pod sygnaturą XXXVIIIa 37a partytura Psalmu Dixit Dominus G.B. Pergolesiego, opatrzona na głosie sopranowym inskrypcją: Descripsit Josephus Schindler pro Seminario S. Joseph. Ad usum
S. Josephi Lignicensis.
982
Legnica [1725]: ARSI Boh. 140, k. 132.
983
Legnica [1710]: ARSI Boh. 122, k. 108; [1711]: ARSI Boh. 123, k. 101.
984
Legnica [1714]: ARSI Boh. 127, k. 101; [1717]: ARSI Boh. 131, k. 120.
974
975
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Uczestnikami tych uroczystości było wielu innowierców, spośród których rekrutowało się także paru konwiktorów985. Muzyczny zespół szkoły występował gościnnie w kościele Franciszkanów, którzy odwdzięczali się darowiznami na rzecz zakupu ubrań
i instrumentów dla młodych muzyków986.
Prefektami konwiktu w Legnicy byli:

Matthias Mack (1698/1699), David Berger (1699–1707), Anton Höringer (1707/1708),
Johann Schönfelder (1708/1709), Johann Klein (1709/1710), Johann Sommer (1711/1712),
Michael Gruber (1711/1712), Christoph Fiebig (1713/1714), Karl Sandrich (1714–1716),
Karl Langer (1716/1717), Wilhelm Czakert (1717–1720), Johann Tilge (1720–1722), Johann
Breüer [II] (1722–1724), Johann Jakesch (1724/1725), Johann Denikler (1725/1726), Ignaz
Stiegelmayer (1726–1728), Anton Steürer (1728/1729), Florian Bahr (1729/1730), Johann
Gräbner (1730/1731), Franz Holtzenberger (1731/1732), Karl Reinoch (1732/1733), Theo
phil Kallate (1733/1734), Johann Andres (1734/1735), Franz Ruprecht (1735–1741), Johann
Pachman (1741/1742), Franz Schubert (1742–1745), Johann Sommer (1745–1747), Franz
Schuster (1747/1748), Johann Raysemann (1748–1750), Bernhard Beck (1750–1752), Franz
Hermann (1752/1753), Samuel Jancke (1753/1754), Franz Hauck (1754/1755), Johann Albert (1764/1765) i Ambrosius Kollenetz (1767/1768).

Jako ostatni założony został konwikt Przenajświętszej Trójcy (wcześniej:
św. Wacława) w Cieszynie, ufundowany przez starostę cieszyńskiego Adama Wacława Paczyńskiego, hrabiego z Tęczyna987. Złożony przezeń kapitał 26.000 florenów umożliwiał zakup domu przy ulicy Srebrnej i kształcenie w nim 16 chłopców
pochodzących nie tylko z ubogich rodzin, ale i miejscowej arystokrakcji, szlachty
i mieszczaństwa988. Zajęcia prowadzili w nim nauczyciele gimnazjum oraz specjalnie zatrudniony nauczyciel muzyki i śpiewu. Dzięki zachowanemu diariuszowi konwiktu z lat 1713–1745 wiemy, jak wyglądała codzienność jego adeptów989. Brali oni
udział jako muzycy w sacris cantatis i nieszporach, celebrowanych w jezuickiej świątyni990; przy okazji nabożeństw eucharystycznych, nabożeństw poświęconych Alojzemu Gonzadze i decemdiales ku czci św. Franciszka Ksawerego wykonywali litanie
do Najświętszego Imienia Jezus991. W dni powszednie Wielkiego Postu śpiewali Miserere992, na rezurekcję, Boże Ciało i święto patronalne kościoła brali udział tubis ac
tympanis w procesji i wykonywali uroczyste Te Deum993. Muzykowali także podczas
Legnica [1726]: ARSI Boh. 141, k. 128.
Legnica [1727]: ARSI Boh. 143, k. 138–139.
987
Cieszyn [1712]: ARSI Boh. 126, k. 134–135; DuhrG, T. IV, s. 458; KroessG, T. III, s. 601.
988
FranekD, s. 77; BaduraJ, s. 19.
989
PL-Ck DD IV 19a.
990
Np. Cieszyn [31 lipca 1707]: PL-Ck DD IV 19a, fol. 9r.
991
Cieszyn [23 czerwca 1707]: PL-Ck DD IV 19a, fol. 6r; [21 czerwca 1709]: PL-Ck DD IV 19a,
fol. 57v; [18 listopada 1707] : PL-Ck DD IV 19a, fol. 17v.
992
Cieszyn [6 marca 1710]: PL-Ck DD IV 19a, fol. 65v.
993
Cieszyn [4 kwietnia 1711]: PL-Ck DD IV 19a, fol. 85r; [15 czerwca 1711]: PL-Ck DD IV 19a,
fol. 88r; [1714]: ARSI Boh. 127, fol. 159.
985
986
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pogrzebów, wizyt starosty i urządzanych co kwartał w ogrodach barona Larischa
kolacjach cum vini hausto994. W pozostałe dni roku kronikarz czuł się zobowiązany,
by odnotować nihil speciale995...
Prefektami muzyki konwiktu w Cieszynie byli:

Johann Hitrecius (1713–1715), Adalbert Jungwirth (1715/1716), Georg Bredtschnei
der (1716–1718), Simon Polednyk (1718/1719), Franz Kisselowsky (1719/1720), Joseph
Pussauner (1720/1721), Elias Pichler (1721–1726), Ernest Vatter (1726/1727), Johann
Breveri (1727–1733), Johann Schaller (1732–1735), Johann Braun (1735–1738), Franz Harasek (1738/1739), Wenzel Entzendörfer (1739–1746), Johann Smeisky (1746–1748), Caspar Sinner (1748–1752), Johann Kozak (1752/1753), Johann Glenck (1753–1758), Ignaz
Grim (1758/1759), Jonas Zembsch (1759/1760), Anton Fritz (1760/1761), Felix Boretzky
(1761/1762), Prokop Kraus (1762/1763), Franz Haymann (1763–1768), Johann Krebs [II]
(1769–1773), a w latach po kasacie i sekularyzacji: Leopold Jan Szersznik (1784–1796).

1614

12

1627

30

1635
1657

Cieszyn

Legnica

Opole

Świdnica

24

23

1663

12

1664

32

1671

85

1672

Głogów

Żagań

Opawa

Wrocław

Nysa

Kłodzko

Tab. 4. Liczba uczniów konwiktów w Kłodzku i ośrodkach śląskich

30

2

1675

95

1676

93

24

85

33

24

24

1679

13

1681
1685

38

72

1696
1699
1700

46

47

1701

42

60

34

31

25

26

38

24

44

29

19

20

48

30

14

40

17

994
Cieszyn [23 listopada 1707]: PL-Ck DD IV 19a, k. 18r; [21 marca 1708]: PL-Ck DD IV 19a,
fol. 26v; [3 grudnia 1707]: PL-Ck DD IV 19a, fol. 19v.
995
Cieszyn [20 czerwca 1707]: PL-Ck DD IV 19a, fol. 15v.
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Opawa

Żagań

Głogów

Świdnica

36

60

27

45

30

16

50

47

33

63

24

42

20

14

45

31

55

44

42

24

17

58

1708
1709

50

33

50

44

40

26

21

37

1711

54

33

59

35

31

27

13

29

Cieszyn

Wrocław

66

Legnica

Nysa

1702
1705

Opole

Kłodzko

Tab. 4. cd.

36

48

30

37

33

14

1714

57

34

57

35

36

29

17

5

43

1715

52

34

54

40

24

30

17

5

28

8

34

48

42

24

30

27

7

31

31

10

29

6

1713

1717

28

6

1718

56

33

54

42

34

1719

53

33

46

38

32

1720

51

23

49

43

39

23

29

6

26

62

42

35

28

19

24

5

26

1722

5

1724

44

31

55

45

33

33

24

1725

45

30

51

38

36

35

22

1727

52

57

30

37

27

19

1729

54

37

56

32

36

27

22

1732

49

40

54

30

41

28

1734

54

36

60

30

38

21

1737

52

36

49

25

41

5

26

6

29

9

27

18

24

16

23

26

18

24

25

27

21

9

1738

54

30

46

29

42

29

23

5

24

24

1739

53

30

48

36

42

37

25

9

24

26

1740

53

30

55

29

37

44

25

28

26

1749

35

12

62

24

20

21

19

14

1752

45

18

67

18

40

17

15

9

18

1754

40

22

84

27

42

15

17

10

21

79

24

6

15

1755

21

1757

57

1761
1764

21

40

28

1767
1769

42
41

15

14
14

12

68

28

48

12

75

23

39

6

55

27

32

4
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5. CANTUS
Praktyka muzyczna i repertuar

5.1. Jesuita non cantat?
Zachowane w katalogach zakonnych dane pozwalają nie tylko na odtwo
rzenie historii funkcjonowania poszczególnych konwiktów, umożliwiają także
rekonstrukcję przebiegu życia samych jezuitów, zajmujących się muzyką. Róż
norodność wybieranych przez nich funkcji muzycznych stoi w opozycji do ste
reotypu Jesuita non cantat1, który znacząco wpłynął na postrzeganie ich zaanga
żowania w muzykę i na wiele lat zniechęcił do prowadzenia poświęconych temu
zagadnieniu badań muzykologicznych. Popularność tego sloganu wynikała
z jednostronnej interpretacji pierwszych aktów prawnych Towarzystwa Jezuso
wego, których nie czytano z należytą precyzją ani nie konfrontowano z ówczes
ną praktyką. Jak już zauważyliśmy, dopuszczone przez założycieli zakonu wy
jątki pozwalały na rozwinięcie bogatej kultury muzycznej w administrowanych
przezeń instytucjach. Dyspozycje akomodacyjne jezuitów sprzyjały zaś stałemu
rozwijaniu praktykowanych sposobów usus musicae, w XVIII wieku daleko bar
dziej liberalnych niż to pierwotnie zakładano. Stawiany środowiskom jezuickim
zarzut dystansu do liturgii jest równie bezprzedmiotowy, choćby w kontekście
założonych przez ten właśnie zakon instytucji edukacyjnych, odpowiedzialnych
za wdrażanie reform trydenckich.
5.1.1. Jezuici – prefekci muzyki

Dzięki pogłębionym studiom, przeprowadzonym w zasobach archiwalnych ARSI,
jesteśmy w stanie zrekonstruować bardzo dokładnie biogramy jezuitów, pełniących
obowiązki prefektów muzyki w działających na terenie Śląska konwiktach. Z liczby
420 zakonników, odnotowanych tam jako prefekci muzyki i/lub subregensi kon
1

HollerB, s. 142.
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wiktów, większość (250) pełniła te funkcje dość krótko: przez rok, dwa lub trzy lata
szkolne. Wiązało się to z praktyką dydaktyczną, którą magistrowie zakonni odbywali,
nauczając na trzyletnim kursie gramatyki (rudymentów, gramatyki i syntaksy). No
wicjusze prowadzili go zwykle w jednym kolegium2, niekiedy jednak w trakcie stażu
nauczycielskiego zmieniali miejsce swojej afiliacji: o bliskim związku obydwu funk
cji świadczy fakt, że zachowywali oni wtedy także stanowisko prefekta muzyki3. Do
świadczenia zdobyte w czasie prefektury w konwikcie wykorzystywali często w latach
późniejszych, jeśli tylko umożliwiały to ich kwalifikacje4. Zakonnicy z dyspozycja
mi muzycznymi pozostawali nauczycielami także na wyższych szczeblach edukacji;
w niektórych przypadkach wracali oni później do funkcji muzycznych, piastując je
czasami dość długo5.
Funkcję prefekta muzyki łączono często z obowiązkami duszpasterskimi, np.
głównego spowiednika kościoła. Jezuici dbali o to, by wykonania muzyczne nie prze
szkadzały spowiedziom; powierzenie obydwu funkcji jednej osobie gwarantowało, że
obie formy aktywności nie będą kolidowały ze sobą6. Z kolei spowiadanie szło w pa
rze z prowadzeniem katechezy; obydwie te czynności były jednak zbyt absorbujące,
by obarczać ich wykonawcę jeszcze funkcjami muzycznymi7. Wielu jezuitów, którzy
2
Np. Johann Olbricht w Głogowie [1696–1698]: ARSI Boh. 91/1, fol. 171r; 209r, czy
Hermann Reichelt w Opawie [1702–1705]: ARSI Boh. 91/2, fol. 311v; 331v. Podstawą do
rekonstrukcji jezuickich biogramów były – poza podanymi w przypisach archiwaliami z ARSI
– druki serii CatalogusP oraz jezuityka wiedeńskie z PNA, passim. Szczegółowy wykaz zob.
aneks 7.2.
3
Np. Franz Focht, który był nauczycielem rudymentów w Świdnicy, gramatyki w Litoměřicach,
a syntaksy w Opolu, pełniąc przez kolejne lata szkolne [1699–1702] obowiązki prefekta chóru.
4
Johann Kretschmer z Nysy (1676–1740) był prefektem chóru konwiktu w Świdnicy
[1703/1704] podczas swego stażu; funkcję tę piastował także po odbyciu trzeciej probacji w Żaganiu
[1708/1709]. Zdolności muzyczne przydały mu się także w trakcie odbywania misji w Pomorzowi
cach, gdzie działał w latach 1715–1739, promując m.in. śpiewane nabożeństwo do Serca Jezusowego.
KroessG, T. III, s. 621.
5
Johann Sommer z Wrocławia (1686–1769), odnotowany w katalogu brneńskich nowicjuszy
jako musicus [1704] był prefektem muzyki w konwikcie w Legnicy [1711/1712], a później łączył tę
funkcję w Bohosudovie z kierowaniem tamtejszym kolegium [1722/1723 i 1725–1728]. W latach
1746/1747 wrócił jako praefectus scholae i praeses musicae do Legnicy; później [1749–1751] piastował
obydwie te funkcje w kolegium w Kłodzku; ostatnie lata życia [1754–1769] spędził jako praeses chori
w Bohosudovie. Por. TroldaJ, s. 62; FechtnerováJ, s. 95; HolubováB, s. 141.
6
Urodzony w Gościęcinie Johann Czibis (1645–1711) piastował stanowisko Praeses musicae
i Confessor templi w Kłodzku [1690–1693]: ARSI Boh. 91/1, fol. 23v; 46v; 72r; póżniej był spowied
nikiem w Żaganiu [1703–1711]: ARSI Boh. 34, k. 213. Mimo iż praca duszpasterska była stanowczo
bardziej ceniona, autor jego nekrologu odnotował również zaangażowanie jezuity w aktywność mu
zyczną: ARSI Boh. 123, k. 175.
7
Christoph Niesner, obeznany był aliquid de musica [1681]: ARSI Boh. 20, fol. 99r; później kwa
lifikowany jako peritus musicae [1690]: ARSI Boh. 23, k. 179; był też w Żaganiu prefektem muzyki
i spowiednikiem [1686/1687]: ARSI Boh. 90/2, fol. 618r; w kolejnym roku został kaznodzieją, ale
funkcji muzycznej już tam nie pełnił.
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byli prefektami chóru, delegowano do głoszenia katechez i kazań8. Retoryczne talenty
ujawniali także zakonnicy prowadzący cykliczne ekshortacje, adresowane do miej
scowej wspólnoty zakonnej9 czy uczniów kolegium10, wygłaszane w większe święta
i niedziele. Prefektom muzyki powierzano również funkcje administracyjne: wielu
z nich zostawało regensami konwiktów – tryb funkcjonowania tych instytucji dobrze
znali z czasów subregentury11. Niektórzy wykazywali niezwykłe wręcz talenty admi
nistracyjne, które zjednywały im sympatię koronowanych głów ówczesnej Europy12.
Stosunkowo często jezuiccy prefekci muzyki opiekowali się sodalicjami, opracowu
jąc dla nich repertuar wernakularny. Należy przyjąć, że zajmowali się tym nie tylko
ci, których znamy dzięki wydanym z ich inicjatywy kancjonałom13, ale i inni prefekci
sodalicji, którzy członkom owych wspólnot musieli zapewnić pieśni niezbędne w cza
sie brackich konwentów. Przypuszczenie to dotyczy zwłaszcza jezuitów, których kwa
lifikacje muzyczne były zauważane w czasie okresowych badań dyspozycji, a następnie
dokumentowane w niejawnej części Catalogi triennales14. Ci, którzy pełnili obowiązki
Michael Schildt był w Żaganiu [1743–1746] prefektem muzyki, a jednocześnie działał jako Ca
techista templi, Concionator in festis i Exhortator in majoribus festis post meridiem.
9
Johann Kuntze był w Świdnicy [1710/1711] Exhortator domesticus i Socius regentis.
10
Leopold Hoffmann był w Opawie [1712/1713] Socius regentis oraz Exhortator studiosorum in
festis.
11
Michael Planck był prefektem muzyki konwiktu we Wrocławiu [1653/1654]: ARSI Germ.
132, k. 29r, później zaś pełnił funkcję regensa różnych konwiktów, w sumie przez 11 lat (ARSI Boh.
195 I, fol. 284r), m.in. we Wrocławiu, ale też w Głogowie, Nysie i Żaganiu. Johann Strobach był pre
fektem muzyki w Českým Krumlovie [1668/1669]; potem był regensem konwiktu w tymże mieście,
a nadto w Pradze, Telčy, Głogowie i Wrocławiu.
12
Np. Karl Reinach, który był prefektem muzyki w Legnicy [1732/1733], a później regensem kil
ku konwiktów (ARSI FG 634 B1/1764, k. 20) i administratorem doskonale prosperującego majątku
w Otyniu. Jezuita ten cieszył się względami króla pruskiego Fryderyka Wielkiego, który wspierał go
w procesie sądowym o restytucję dóbr Schönaicha, a pewnego razu zamówił u niego nawet sześć mszy
w intencji powodzenia wojny z Rosją. Por. HoffmannKR. Pochodząca ze zbiorów muzycznych z Oty
nia (Lÿtania | de Sancto Joanne Nepomuceno | Canto, Alto, Tenore, Basso | Violino Primo | Violino Secundo
| Clarino duobus | Alto Viola | con | Organo) była dedykowana Reinachowi przez Johannesa Müllera;
Offertorium Solenne | à | Canto Alto | Tenore Basso | Violino Primo | Violino Secundo | Clarino Primo |
Clarino Secundo ex D | Tympanis | con | Organo) dedykował superiorowi rezydencji otyńskiej z okazji
urodzin swego przełożonego Anton Joseph Ronge, kantor kościoła w Kożuchowie. Za udostępnienie
muzykaliów otyńskich, przechowywanych obecnie w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Pozna
niu, serdecznie dziękuję Alinie Mądry. Por. Mądry–FrankowskiW.
13
M.in.: Felix Kadlinsky – prefekt chóru w Nysie [1648/1649] i znany wydawca czeskich prze
kładów pieśni Friedricha Spee’a (1665*), Christoph Todtfeller – prefekt muzyki konwiktów w Oło
muńcu [1662/1663] i Pradze [1667–1669], czynny muzycznie także na Śląsku, czy Veit Scheffer
– prefekt chóru w Głogowie [1674/1675], który dla kłodzkiej sodalicji łacińskiej opracował śpiewnik
SchefferD.
14
Daniel Tirchert z Bruntálu (1638–1694) był regensem chori w Głogowie [1665/1666], prefek
tem chóru i muzyki w Nysie [1671/1672] i prefektem chóru w Świdnicy [1672/1673]; w tym ostat
nim mieście opiekował się miejscową sodalicją łacińską; katalog z Wrocławia określa jego kwalifikacje
lakonicznym scit musicam (ARSI Boh. 20, fol. 107v). Tak samo określany w C. t. z Jihlavy [1678]:
8

www.sublupa.pl

422

5. CANTUS

prefekta muzyki i opiekuna sodalicji równocześnie, również musieli korzystać z przy
sługujących im praw administrowania zespołem muzyków konwiktu: w naturalny spo
sób mogli oni zaangażować konwiktorów do wykonań muzycznych w czasie brackich
uroczystości15. Umiejętnościami muzycznymi pochwalić się mogli prefekci muzyki
ubiegający się o misje zamorskie16 i ci z nich, którzy otrzymali zgodę na taki wyjazd17.
Dzięki coraz częściej pojawiającym się w Catalogus secundus ocenom zdolności mu
zycznych możemy nieco bliżej poznać specyfikę form aktywności kilku grup zakonni
ków, angażujących się w życie muzyczne swych kościołów.
Najczęściej pojawiającymi się w tych źródłach określeniami są: musicus, musicam
callet, scit musicam, norit musicam, które w rekonstruowanych biogramach jezuitów
splatają się z pełnionymi przez nich obowiązkami prefektów muzyki18. Informacje
o zdolnościach muzycznych gromadzono także w katalogach nowicjuszy; wraz z da
nymi na temat znajomości języków obcych były one brane pod uwagę w czasie po
stępowania kwalifikacyjnego19. Dyspozycje muzyczne opiniowano też oceną est peri
tus musicae czy gnarus musicae; stosowano je jednak wymiennie z podanymi powyżej
ARSI Boh. 19, k. 61 Zacharias Günther był wcześniej prefektem chóru w Chomutovie [1665/1666],
prefektem kongregacji chłopskiej w Kłodzku [1687/1688], a rok później – sodalicji mieszczańskiej
w Głogowie, następnie zaś [1689/1690] – prefektem kongregacji młodych rzemieślników w Nysie
(ARSI Boh. 90/2, fol. 650v).
15
Ferdinand Retz był np. prefektem muzyki konwiktu w Świdnicy, a zarazem opiekunem lokalnej
sodalicji łacińskiej [1702/1703]: ARSI Boh. 91/2, fol. 316v. Godfried Herbert pełnił te same funkcje
we Wrocławiu [1706/1707]: ARSI Boh. 91/2, fol. 385r, Anton Höringer – w Legnicy [1707/1708]:
ARSI Boh. 91/2, fol. 391r, a Johann Schaller – w Cieszynie [1733–1735].
16
Np. Zacharias Lemnichen, który kilkakrotnie prosił o posłanie na misje zamorskie: z Jindřicho
va Hradca [2 grudnia 1655 i 25 marca 1655], Chebu [23 stycznia 1657] i Pragi [8 września 1658]: od
powiednio ARSI FG IX 756, fol. 70r; 72r; 79r; 93r; w późniejszych C. t. z Chomutova [1678 i 1681]
był kwalifikowany jako musicus (ARSI Boh. 19, k. 18) i musicae peritus (ARSI Boh. 20, k. 8); pełnił
w tym mieście przez kilka lat funkcję prefekta muzyki.
17
M.in. wspominani już (w podrozdziale 3.5.2) misjonarze: Andreas Supetius, Franz Paravicin,
Johann Adam Kaller, Johann Schirmeisen, Johann Klesinger, Florian Bahr, Florian Paucke i Anton
Malinsky.
18
Elias Leffler ze Świdnicy (1650–1719) był prefektem muzyki w Pradze [1676–1678 i 1679–
1682]: ARSI Boh. 90/2, fol. 403r; 438v; 456r; 484v i w Żaganiu [1678/1679]: ARSI Boh. 19, k. 162;
C. t. z Żagania [1678] i Pragi [1685] określają go musicam callet (Boh. 90/2, fol. 551r). David Ohnsorg
kwalifikowany był dwukrotnie jako musicus – w Chomutovie [1678]: ARSI Boh. 19, k. 18 i Pradze
[1681]: ARSI Boh. 20, fol. 82v, gdzie był przez rok prefektem chóru. Johann Molitor pełnił obowiązki
prefekta muzyki we Wrocławiu [1671/1672], Chomutovie [1679/1680] i Pradze [1686/1687] – ka
talog z drugiego z tych miejsc kwalifikował go jako musicus (ARSI Boh. 19, k. 16), o zdolnościach tych
pamiętano w Jihlavie, gdy obejmował posadę rektora tamtejszego kolegium, scit musicam (ARSI Boh.
25, k. 76).
19
Np. pochodzący z Jarocina Simon Siensky (1657–1683) demonstrat Polonicam, Germanicam,
Boemicam, et multum Graecam linguam, adhaec Arithmeticam, Musicam, Humaniorumque praeclara
scientia (ARSI Boh. 195 II, fol. 606v); był prefektem muzyki konwiktu we Wrocławiu [1681/1682]:
ARSI Boh. 20, fol. 86r. Urodzony w Bystrzycy Kłodzkiej Anton Kraus (1661–1727) w aktach brneń
skich nowicjuszy określony był mianem norit musicam [1681]: ARSI Boh. 20, fol. 118r, co potwier
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określeniami, opisywały one bowiem ogólnie kwalifikacje muzyczne danego jezuity20.
Czasami ocenę tych zdolności różnicowano, określając je: musicam supra mediocrita
tem21, musicam mediocriter22 czy musicam infra mediocritatem – z uwagi na niekonse
kwencję stosowania tych określeń należy jednak wątpić w ich obiektywność23. Podob
nie względny desygnat miały pojęcia aliquid de musica czy nonnihil de musica: określały
one nie tyle słabą znajomość muzyki, co raczej bagatelizowały znaczenie tego rodzaju
wiedzy dla zakonnika24. Sporadycznie pojawiające się określania musicam nullam doty
czyły tych socjuszy regensów, którzy nie pełnili funkcji prefekta muzyki25.
Kwalifikacje muzyczne dostrzeżone przez komisje oceniające zakonników bywa
ły przesłankami do powierzenia im pieczy nad miejscowym zespołem muzycznym.
Ad musicam regendam kierowano jezuitów, którzy łączyli umiejętności muzyczne z ta
lentem do zarządzania; nieprzypadkowo zakonnicy ci często zostawali później regen
sami konwiktów26. Od początku XVIII wieku w katalogach zakonnych zaczęto nieco
dzał późniejszy Catalogus triennalis z Ołomuńca [1695]: ARSI Boh. 22, k. 112 i pełniona przezeń
funkcja prefekta muzyki we Wrocławiu [1696/1697]: ARSI Boh. 91/1, fol. 179v.
20
Np. Christian Ossendorff był zaledwie trzy lata prefektem muzyki, jego umiejętności w tym
zakresie potwierdzało jednak pięć C. t.: z Ołomuńca [1681]: est peritus praeterea musicae (ARSI Boh.
20, fol. 56v), Nysy [1690]: est musicus (ARSI Boh. 23, k. 89), Świdnicy [1696]: callet musciam (ARSI
Boh. 28, k. 178), Chomutova [1700]: callet musicam (ARSI Boh. 31, k. 14) i Kłodzka [1705]: musi
cam (ARSI Bof. 34, k. 52).
21
Tak zakwalifikowano umiejętności muzyczne Christopha Dittmana ze Świdnicy, wstępującego
do jezuitów we Wrocławiu [1739]: BMZA II-76/185; rok później w katalogu brneńskich nowicjuszy
jego zdolności określono po prostu musicam [1740]: JS IIIo 437.
22
W ten sposób oceniono zdolności muzyczne Johanna Millera w katalogu z Ołomuńca [1678]:
ARSI Boh. 19, k. 100; kolejne katalogi określały go już jednak jako peritus est musicae – Głogów
[1681]: ARSI Boh. 20, fol. 26v; aliquid de musica – Cheb [1696]: ARSI Boh. 28, k. 36.
23
Urodzony w Górze Johann Gräbner (1705–1772) wstępował do zakonu jako musicus [1725]:
BMZA II-76/141, był prefektem muzyki w Opawie [1728–1730] i Legnicy [1730/1731]; C. t. ze
Świdnicy [1764] ocenia jego zdolności musicam infra mediocritatem; jednak później w Otyniu [1767]
i Kłodzku [1770] figuruje jako callet musicam. FechtnerováJ, s. 33.
24
Wenzel Nitsch, który pełnił funkcję prefekta muzyki w Březnicy [1678] i Jiczynie [1681] okre
ślany był w katalogach tych kolegiów jako musicus (ARSI Boh. 90/2, k. 12 i ARSI Boh. 20, k. 20); rok
później był w Opawie prefektem muzyki [1681/1682] i w katalogu z Ołomuńca [1685] oceniono
jego zdolności aliquam de musica (ARSI Boh. 22, k. 107). Podobnie Andreas Sommer, prefekt muzyki
konwiktu w Kłodzku [1688/1690], Nysie [1690/1691] i Opawie [1691/1692]: Boh. 91/1, fol. 54r,
w Březnicy [1685]: ARSI Boh. 22, k. 16 był określany jako musicae minus peritus, w Kłodzku [1690]:
Boh. 23, k. 51 – musicam, zaś w Chebie [1705]: ARSI Boh. 34, k. 36 – nonnihil de musica.
25
Np. Godfried Hancke z Nysy (1682–1728), obdarzony został w legnickim Catalagus triennalis
[1705] uwagą musicam nullam (ARSI Boh. 34, k. 100); był on wtedy w Legnicy [1704/1705] Socius
P. Regentis (Boh. 91/2, fol. 345v); funkcję prefekta muzyki pełnił tam wówczas David Berger (Boh.
91/2, fol. 345v).
26
Np. Andreas Hodek, kwalifikowany w Głogowie [1660]: ARSI Bog. 16/1, k. 122 ad musicam
regendam, w Telčy [1665]: ARSI Boh. 16/2, k. 403v ad regendam seminarii et dirigendam musicam,
a w Opawie [1672] ad regendam iuventutem, pełnił przez kilka lat funkcję prefekta chóru w dwóch
pierwszych z wymienionych miast, w Opawie zaś został regensem konwiktu [1672/1673]: ARSI
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dokładniej opisywać konkretny rodzaj kwalifikacji muzycznych jezuitów: zauważano
np. ich dyspozycje w zakresie muzyki wokalnej27, instrumentalnej28 bądź obydwu tych
dziedzinach jednocześnie29. Jeszcze później katalogi nowicjuszy odnotowywały, na
jakich instrumentach umieją grać kandydaci do zakonu: najczęściej potrafili oni mu
zykować na skrzypcach30, czasami jednak chwalili się umiejętnościami śpiewu i gry na
kilku instrumentach31. Okoliczność ta wyraźnie dowodzi, że w owym czasie istniało
już spore zapotrzebowanie na nowicjuszy, posiadających praktyczne dyspozycje mu
zyczne; można było od razu kierować ich do przykościelnych kapel jezuickich. Przy
pomnijmy, że do jezuitów trafiali często adepci zakonnych konwiktów, mający na swo
im koncie solowe występy w spektaklach teatralno-muzycznych32.
Zdecydowanie większy wgląd w jezuicką kulturę muzyczną dają biogramy tych za
konników, którzy pełnili funkcje muzyczne dłużej niż zwyczajowe dwa–trzy lata. Pia
stowali oni stanowisko prefekta muzyki najczęściej przez okres od czterech do ośmiu
lat, często jednak znacznie dłużej: przez lat kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt33. O ile
Boh. 90/2, fol. 360r, i funkcję tę pełnił przez kilka kolejnych lat. Podobnie Johann Cardheli, klasyfiko
wany w Świdnicy [1678]: ARSI Boh. 19, k. 171 ad directionem musicae, został rok później prefektem
muzyki w konwiktach Telčy [1679/1680]: ARSI Boh. 90/2, fol. 434r; a w latach 1692–1697 był re
gensem konwiktu w Głogowie, gdzie też odnotowano jego dyspozycje muzyczne [1693]: ARSI Boh.
25, k. 67: scit musicam.
27
Caspar Majer dał się poznać w Głogowie [1705]: ARSI Boh. 34, k. 67 jako obeznany de musica
vocali.
28
Johann Albert we Wrocławiu [1748]: ARSI Boh. 68, k. 42 znał się na musicam instrumentalem;
późniejszy katalog z Opola [1764]: ARSI FG 634 B1/1764, k. 47 przeznaczał go ad praesidia chori, co
rzeczywiście robił później w konwikcie legnickim [1764/1765]; jego kwalifikacje muzyczne ocenia
no w Głogowie [1770]: ARSI FG 634 B1/1770, k. 8 jako supra mediocritatem.
29
Ignaz Grim wstępował do jezuitów [1745]: BMZA 593, fol. 16r, chwaląc się umiejętnościami
w zakresie musicam vocalem ac instrumentalem. Podobne zdolności miał Samuel Jancke z Otynia (ur.
1729), przyjmowany do nowicjatu w Legnicy [1747]: BMZA 583, fol. 19r: Musicam instrumentalem
et vocalem, rzeczywiście kierował on zespołem muzycznym konwiktu w tym mieście [1753/1754]:
ARSI Boh. 202, fol. 2v; trzy późniejsze katalogi z Nysy różnie jednak oceniają jego kwalifikacje –
[1764]: ARSI Boh. 202, k. 38 ad Praesidem chori musici; [1767]: ARSI Boh. 202, fol. 166r musicam
mediocriter; [1770]: ARSI Boh. 202, fol. 222r musicam infra mediocritatem.
30
Anton Heigl ze Świdnicy (ur. 1716) wstępował do jezuitów w Jiczynie [1731] jako fidicen;
w roku 1740/1741 był prefektem chóru w Opawie. Podobnie Johann Horth, wstępujący do zakonu
w Brnie [1754]: BMZA 593, fol. 31r grał już in fidibus; tymi samymi kwalifikacjami pochwalić się
mógł Caspar Melichar w praskim nowicjacie [1753]: BMZA 593, fol. 29v.
31
Johann Kozak w aktach brneńskich nowicjuszy [1737]: BMZA II-76/176 odnotowany zo
stał następująco – [musicam] vocalem, in fidibus, & in organo aliquid; podobnie Kaspar Ulm [1756]:
BMZA 583, fol. 36r – vocalem, in fidibus, et flautna.
32
Maximilian Schrötter, który był w roku 1729 sopranistą w wystawianym w Pradze spektaklu
Innocentia patiens Genovefa... (WittwerM, s. 106). Już jako jezuita w rezydencji w Brzegu [1747] curam
habet musicae; rok później był zaś prefektem muzyki w konwikcie w Ołomuńcu. Por. FechtnerováJ,
s. 88.
33
Karl Lein był prefektem muzyki przez 14 lat (ARSI Boh. 172, k. 176), m.in. w Opawie
[1732/1733], Bohosudovie [1737/1738], Świdnicy [1740–1743], Ołomuńcu [1749/1750] i Cho
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w tym pierwszym przypadku aktywność muzyczna stanowiła rodzaj urozmaicenia,
jedną z wielu form zakonnej aktywności, dla jezuitów zajmujących się muzyką przez
niemal całe ich życie stawała się ona swego rodzaju zakonnym modus operandi. Najlicz
niejsi w tej grupie byli ci zakonnicy, którzy swą aktywność muzyczną uprawiali w wielu
ośrodkach prowincji, migrując pomiędzy kolegiami Czech, Moraw i Śląska. Wpisana
w charyzmat Towarzystwa Jezusowego mobilność jego członków miała niebagatelne
znaczenie w procesie rozprzestrzeniania się form kultywowania praktyki muzycznej
i lokalnie wykonywanego repertuaru. Immanentna dla środowiska jezuickiego dyna
mika tego zjawiska sprzyjała ujednolicaniu tradycji poszczególnych ośrodków i nada
waniu miejscowym placówkom cech uniwersalnych.
Spośród 170 jezuitów, pełniących funkcję prefekta muzyki dłużej niż trzy lata,
przeszło połowa pracowała na tym stanowisku głównie w ośrodkach czeskich i mo
rawskich. Jednak dzięki naturalnej cyrkulacji personelu zakonnego krążyli oni po
ośrodkach wszystkich trzech krajów prowincji, także księstw śląskich34. Długo
trwałe zaangażowanie w funkcje muzyczne wynikało z ich kwalifikacji w tym zakre
sie, czego dowodem są oceny muzykalności pojawiające się w Catalogi triennales,
a nawet w nekrologach35. W tych ostatnich źródłach trafiają się niekiedy wzmianki
o wprowadzanych przez nich nabożeństwach, odprawianych z udziałem muzyki36.
Jednak wspominano o tym sporadycznie: w większości przypadków nekrologi jezu
mutovie [1750/1751]. Ignaz Schubert z Jeleniej Góry (1693–1756) pełnił tę samą funkcję 16 lat
(ARSI Boh. 174, k. 144), m.in. w Głogowie [1716/1717], Nysie [1723/1724], Pradze [1726–1731]
i Znojmie [1731–1742]. Nekrolog Johanna Pemsla podaje zaś, że jezuita ten socium regentis seminarii
egit annis 30 (ARSI Boh. 172, k. 174), był on prefektem muzyki m.in. w Żaganiu [1720–1722], Cho
mutovie [1726–1728], Głogowie [1728–1732], Kłodzku [1732–1734], Nysie [1734–1736] i Jindři
chovie Hradcu [1736–1737]. FechtnerováJ, s. 72; HolubováB, s. 107–108.
34
Urodzony w Lanškrounie Wenzel Pemmer był np. prefektem muzyki w Opawie [1683–1685]:
ARSI Boh. 90/2, fol. 13v; ARSI Boh. 22, k. 127 i Ołomuńcu [1687–1689]: ARSI Boh. 90/2, fol. 614r,
634r. Pochodzący ze Šternberku David Hordes piastował analogiczne stanowisko w Nysie [1680–
1682]: ARSI Boh. 90/2, fol. 482r (gdzie oceniono, że ad dirigendum chorum musicum aptitudinem
habet [1681]: ARSI Boh. 21, fol. 40v), Świdnicy [1682/1683]: ARSI Boh. 90/2, fol. 536r, we Wrocła
wiu [1683/1684]: Boh. 90/2, fol. 541/20r, Brnie [1685/1686]: ARSI Boh. 90/2, fol. 567r, Ołomuń
cu [1686/1687 i 1688/1689]: Boh. 90/2, fol. 582v, Bohosudovie [1690/1691]: ARSI Boh. 91/1,
fol. 21v i Pradze [1691–1693]: ARSI Boh. 91/1, fol. 43r; 79v. Pochodzący z Kożuchowa Franz Schin
dler (1688–1739) był prefektem muzyki w Opawie [1710–1712], Żaganiu [1712/1713], a potem
Telčy [1719/1720] i Brnie [1724–1727]: FechtnerováJ, s. 85.
35
Np. Wenzel Sommer piastował funkcję prefekta muzyki 11 lat, m.in. w Nysie [1691/1692]:
ARSI Boh. 91/1, fol. 51r; Znojmie [1693/1694]: ARSI Boh. 25, k. 228; Wrocławiu [1701/1702]:
ARSI Boh. 91/2, fol. 295v; Pradze [1702–1704]: ARSI Boh. 91/2, fol. 314v, 333v; Jihlavie [1704–
1707]: ARSI Boh. 91/2, fol. 344v, 359v, 380v; jego kwalifikacje muzyczne potwierdzały katalogi
z Brna [1685]: ARSI Boh. 22, k. 237; Znojma [1693]: ARSI Boh. 25, k. 228; Świdnicy [1700]: ARSI
Boh. 31, k. 175 (musicus organista; ad officium Subregentis Seminarij), Jihlavy [1705]: ARSI Boh. 34,
k. 80, zaś jego nekrolog (ARSI Boh. 153, k. 57) określa go mianem cantor.
36
W nekrologu (ARSI Boh. 157, k. 325) Franza Neüssera, który był prefektem muzyki przez
osiem lat, m.in. we Wrocławiu [1719–1722, 1729–1731] i Opawie [1722/1723] znajdujemy nastę
pujące zdanie: Frequentissimam eamque ardentem Dei Eucharistici adorationem Singularem in Virginem
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itów, piastujących nawet przez kilkanaście lat funkcję prefekta muzyki, nie wzmian
kowały ani słowem o ich muzycznych zdolnościach37. Pisano o nich jednak często
w katalogach nowicjuszy, które zaświadczały, że wstępujący do zakonu kandydat
scit musicam38 bądź jest kwalifikowany jako musicus39; czasami podawano, że chodzi
o musicam instrumentalem40 bądź jeszcze precyzyjniej: vocalista41, fidicen42, altista43,
grający in organo44 i hoboae45.
Grupa jezuitów, pełniących funkcję prefektów muzyki przez więcej niż trzy lata
w samych tylko ośrodkach śląskich, jest dwa razy mniejsza: stosunek potencjału
artystycznego jezuickich kolegiów Śląska do analogicznej reprezentacji ośrod
ków czeskich i morawskich jest więc wprost proporcjonalny do liczby kolegiów,
Beatissimam pietatem qua solertissime accurabat ut ‘Salve’ et ‘Ave Marianum’ ad Aram Virginis decantari
solitum cum pietate et decore persolveretur.
37
Tak było np. w przypadku Johanna Deniklera, który był prefektem muzyki w Znojmie
[1712/1713], Jihlavie [1713–1715], Chomutovie [1723–1725], Legnicy [1725/1726], Żaganiu
[1726–1730], Świdnicy [1730/1731], Kłodzku [1731/1732] i Českým Krumlovie [1732–1736]:
TroldaJ, s. 7; HoffmannH, s. 137; FechtnerováJ, s. 22; jego nekrolog (ARSI Boh. 154, k. 71) komen
tuje głównie zalety jego charakteru: morum integritate, et omnimodo in divinam voluntatem resigna
tione, nie zatajając jednak pewnych słabości (vinum debilitatem).
38
Tak podsumowano umiejętności Johanna Siegla w Telčy [1700]: Boh. 31, k. 187, który był prefek
tem muzyki w Żaganiu [1693–1695, 1709/1710]: Boh. 91/1, fol. 99r; 126v; Boh. 91/2, fol. 412r; Gło
gowie [1700/1701]: ARSI Boh. 91/2, fol. 264r; Bohosudovie [1701/1702]; Ołomuńcu [1702/1703].
Analogicznie oceniano zdolności muzyczne Matthiasa Macka w Českým Krumlovie [1690]: BMZA
II-76/101, Ołomuńcu [1693]: ARSI Boh. 25, k. 129, Pradze [1700]: ARSI Boh. 31, k. 143 i Opawie
[1705]: ARSI Boh. 34, k. 133; był on prefektem muzyki osiem lat, m.in. w Nysie [1695/1696]: ARSI
Boh. 91/1, fol. 147v, Opawie [1697/1698 i 1704/1705]: ARSI Boh. 91/1, fol. 216r; Boh. 91/2, fol. 349r,
Chomutovie [1708–1710]: ARSI Boh. 91/2, fol. 406v i Pradze [1717/1718].
39
W ten sposób został zakwalifikowany podczas wstępowania do nowicjatu [1725] Johann Köh
ler z Jeleniej Góry (1702–1747), który był później prefektem muzyki w Bohosudovie [1728/1729],
Opawie [1731/1732 i 1737/1738], Świdnicy [1734/1735] i Głogowie [1735/1736]. Analogiczną
ocenę otrzymał przy tej samej okazji [1729] Franz Godula z Opola (1714–1761), prefekt muzyki
w Březnicy [1734/1735 i 1738/1739] i Opolu [1747–1749].
40
Constantin Fritsch [1748]: BMZA 593, fol. 21r, prefekt muzyki przez siedem lat (ARSI Boh.
202, fol. 211r), m.in. w Nysie [1764/1765] i Głogowie [1767/1768].
41
Johann Roller [1696]: ARSI Boh. 28, k. 219, późniejszy prefekt muzyki we Wrocławiu
[1702/1703 i 1711/1712]: ARSI Boh. 91/2, fol. 318r i Pradze [1718/1719]. TroldaJ, s. 59; Fechtne
rováJ, s. 85, 146, 187; HolubováB, s. 123.
42
Franz Kreybich [1736]: BMZA II-76/171, prefekt muzyki przez osiem lat, m.in. w Jihlavie
[1740/1741], Opawie [1747/1748], Telčy [1748/1749] i Głogowie [1750–1752].
43
Joseph Werner [1714]: BMZA II-76/90, prefekt muzyki w Nysie [1721/1722], Jiczynie
[1729/1730], Wrocławiu [1731/1732] i Brnie [1747/1748]. TroldaJ, s. 107; FechtnerováJ, s. 107;
HolubováB, s. 159.
44
Np. Johann Kühnel [1747]: BMZA 593, fol. 20r, prefekt muzyki w Kłodzku [1764/1765
i 1767/1768]: ARSI Boh. 202, fol. 143r; ARSI FG 634 B1/1770, k. 4, Boh. 202, fol. 204v.
45
Ambrosius Kollenetz [1754]: BMZA 593, fol. 31r; prefekt muzyki w Opolu [1764/1765]
i Świdnicy [1766/1767]: Boh. 202, fol. 181v.
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funkcjonujących na porównywanych terenach46. Bliższy wgląd w archiwalną do
kumentację tej podgrupy nie ujawnia, co prawda, żadnych cech dystynktywnych,
potwierdza raczej zbieżność lokalnych wzorów kultury muzycznej z tradycją kul
tywowaną na terenie całej czeskiej prowincji Towarzystwa Jezusowego. Z uwagi
na interesujący nas tu obszar geograficzny przyjrzyjmy się jednak paru reprezen
tantom środowiska jezuitów, w różny sposób zaangażowanych we współtworzenie
śląskiej kultury muzycznej.
Dla większości z nich prowadzenie zespołu konwiktu stanowiło kilkuletni najwyżej
epizod zakonnej kariery47; byli jednak i tacy, którym uprawianie muzyki zajęło sporą
część życia w zakonie48, niekiedy – nawet jego większość49. Jezuici, którzy wiele lat byli
prefektami muzyki, doczekiwali się oceny swoich muzycznych kwalifikacji nie tylko
w rubrykach Catalogus secundus, ale i w nekrologach50, komentujących ich aktywność
Na terenie Czech i Moraw działało 19 kolegiów i 5 rezydencji, na Śląsku – 8 kolegiów i 4 rezydencje.
Np. Georg Hilliger, który prefektem muzyki był przez sześć lat (ARSI Boh. 90/2, fol. 446r),
m.in. w Kłodzku [1673–1675]: KATJ 2760, k. 53; ARSI Boh. 90/2, fol. 370v czy Andreas Scholtz,
który tyle samo lat (Boh. 17/II, k. 260r) prowadził zespół konwiktorów w Głogowie [1662/1663,
1672/1673] i Ołomuńcu [1668/1669]: BMZA II-80, fol. 101r; 118v, i mimo że później wiele razy
pozytywnie oceniano jego kwalifikacje muzyczne, funkcji tej więcej mu już nie powierzano: Wrocław
[1681]: ARSI Boh. 20, fol. 107r; Cheb [1690]: ARSI Boh. 23, k. 37; Świdnica [1693]: ARSI Boh. 25,
k. 206; Praga [1696]: ARSI Boh. 28, k. 1; [1700]: ARSI Boh. 31, k. 121.
48
Johann Therer z Radkowa (1626–1677) był prefektem muzyki w sumie przez 14 lat, m.in.
w Kłodzku [1654/1655 i 1662–1665]: ARSI Germ. 132, k. 20v; ARSI Boh. 90/1, fol. 118r; ARSI
Boh. 16/II, k. 284, Nysie [1663–1665]: ARSI Boh. 16/II, k. 284, Pradze [1666/1667], Głogowie
[1676/1677], i być może we Wrocławiu [1660], gdzie kwalifikowano go pro ministro praefecto mu
sicae (Boh. 16/I, k. 177r); jego zaangażowanie w muzyczną oprawę nabożeństw paraliturgicznych
wspomina autor nekrologu tego jezuity: ARSI Boh. 195 I, fol. 261v: Fuit R. P. Joannes Thaerer amore
plenus in Deum, fertur huius esse possunt illae, quas nobis subinde in schola de non offendendo Deo faciebat
paraeneses, testes amorosi in Christum patientem affectus, quos tum in quadragesimalibus meditationibus
Congregationis Praeses, tum in publicis majoris hebdomadae processionibus, tum denique musicos inter con
centus ad auditoris spectatorisque motum proposuit, in quibus laboris omnium domesticorum pariter ac
Externorum promptam operam expertus est.
49
Jak Balthasar Röttig, który prefektem muzyki był w sumie 24 lata (ARSI Boh. 125, k. 171):
m.in. w Českým Krumlovie [1678/1679]: ARSI Boh. 19, k. 28; Pradze [1684/1685]: ARSI Boh.
90/2, fol. 541/2r; Chomutovie [1685/1686]: ARSI Boh. 90/2, fol. 552r, gdzie kwalifikowano go ad
regendam musicam (ARSI Boh. 22, k. 248); Bohosudovie [1686–1688]: ARSI Boh. 90/2, fol. 572r;
606v; ponownie Pradze [1689–1691]: ARSI Boh. 91/1, fol. 1v, 20r i Chomutovie [1691–1698]:
ARSI Boh. 91/1, fol. 44r, 70r, 88r, 111r, 139v, 168r, 203v; jeden z tamtejszych catalogi triennales
[1696]: ARSI Boh. 29, fol. 7v odnotowywał, że Röttig valet pro socio Patri Regentis: bene instruit Juvenes
in musica instrumentali non item vocali, videtur mihi adjungendum illi officium catechistae. Następnie peł
nił tę funkcję w Bohosudovie [1698/1699]: ARSI Boh. 91/1, fol. 237r, Nysie [1700–1704]: ARSI
Boh. 91/2, fol. 266v, 285v, 308v, 329r, 346v, 361r, Żaganiu [1706–1708]: ARSI Boh. 91/2, fol. 384v,
394v, Jiczynie [1708/1709]: Boh. 91/2, fol. 407r, na Svatej Horze [1709/1710] i w Świdnicy [1711–
1712]; FechtnerováJ, s. 81; HolubováB, s. 122–123.
50
Simon Taschner, wstępujący do jezuitów jako musicus [1682], kwalifikowany był w ten sposób
w katalogach ocen zakonnych w Březnicy [1685]: ARSI Boh. 22, k. 17, Głogowie [1690]: ARSI Boh.
23, k. 59, Ołomuńcu – [1693]: ARSI Boh. 25, k. 124; [1696]: ARSI Boh. 28, k. 108, [1700]: ARSI
46

47
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muzyczną51. Jednak pełnienie przez jezuitę funkcji prefekta muzyki przez 24 lata sta
nowiło sytuację wyjątkową52. Znacznie częściej trwało to od czterech do ośmiu lat,
podczas których zmieniali oni wiele razy miejsce swojej zakonnej afiliacji53. Sprawo
wanie tej funkcji dłużej w jednym miejscu należało do rzadkości, zdarzało się jednak
coraz częściej, począwszy od zarania wieku XVIII, kiedy prowadzone przez jezuitów
zespoły muzyczne konwiktów stały się w pewnej mierze profesjonalne54. Świadec
twem tego procesu są także coraz częstsze wzmianki, poświadczające ponadprzecięt
ne kwalifikacje muzyczne jezuitów, pełniących funkcje muzyczne55. Odnotowywano
także umiejętności praktyczne, przede wszystkim w zakresie muzyki wokalnej56, ale
Boh. 31, k. 98. Był on prefektem muzyki w Głogowie [1688–1690]: ARSI Boh. 90/2, fol. 650v; we
Wrocławiu [1690–1692]: ARSI Boh. 91/1, fol. 36v, 59v, Ołomuńcu [1692/1693 i 1694/1695] i Pra
dze [1704–1706]: ARSI Boh. 91/2, fol. 350v; 364r; 384r; w jego nekrologu zanotowano, że artem
canendi in paucis doctus, concentui musico musas amoeniores jungere coepit (ARSI Boh. 119, k. 153).
51
Bartholomeus Breünel był prefektem w Głogowie [1687/1688]: ARSI Boh. 90/2, fol. 628r,
Świdnicy [1688/1689]: ARSI Boh. 23, k. 51, Kłodzku [1699/1700]: Boh. 91/2, fol. 249v, Żaganiu
[1701/1702]: ARSI Boh. 91/2, fol. 293v. W jego nekrologu zapisano: In scholis gymnicis ad erudiendam
studiosam Juventutem situ, cum Theatris, Cathedrae, et deforis Conversationes in proximorum Salutem inde
fesse, certe illud Psalmodicum Vespere et mane, meridie narrabat, et annuntiabat. (ARSI Boh. 132, k. 110).
52
Tyle lat pełnił tę funkcję Johann Breüer [II] z Zielonej Góry (1699–1755; ARSI Boh.
173, k. 149), piastując ją kolejno w Litoměřicach [1721/1722], Legnicy [1722–1724], Opawie
[1730/1731], Ołomuńcu [1733/1734], Świdnicy [1734/1735], Otyniu [1741–1743], Świdnicy
[1734–1740, 1743–1753] i Znojmie [1754/1755].
53
Dziesięć lat prefektem muzyki był Kaspar Kopidlansky z Głogowa (1666–1728) – m.in. we
Wrocławiu [1688/1689]: ARSI Boh. 90/2, fol. 670r, Opawie [1690/1691]: ARSI Boh. 91/1, fol. 30r,
Bohosudovie [1691/1692]: Boh. 91/1, fol. 44v, Świdnicy [1694/1695]: ARSI Boh. 91/1, fol. 127r;
Brzegu [1696/1697]: ARSI Boh. 91/1, fol. 179v i Kłodzku [1701/1702 i 1717/1718]: ARSI Boh.
91/2, fol. 280r. Jezuita ten w kolejnych sześciu catalogus secundus (Březnice [1685]: ARSI Boh. 22,
k. 16, Wrocław [1690]: ARSI Boh. 23, k. 202, Nysa [1693]: ARSI Boh. 25, k. 101, Kłodzko [1696]:
ARSI Boh. 28, k. 49, Bohosudov [1700]: ARSI Boh. 31, k. 24, Český Krumlov [1705]: ARSI Boh. 34,
k. 32) określany był jako musicus, scit musicam lub callet musicam.
54
Przez osiem kolejnych lat [1699–1707]: ARSI Boh. 31, fol. 170; Boh. 91/2, fol. 265v; 284r;
307r; 327v; 345v; 360r; 381r prefektem muzyki w konwikcie w Legnicy był David Berger z Radkowa
(1666–1732). Równie długo analogiczne stanowisko piastował Franz Ruprecht [1745–1754] w Ny
sie, Joseph Wiesner we Wrocławiu [1743–1752] i Franz Schubert w Żaganiu [1733–1742].
55
Johann Rauffseysen z Wilkanowa (1699–1741), który był prefektem muzyki w Opawie
[1725–1727], Bohosudovie [1732/1733], Głogowie [1733/1734], Kłodzku [1734–1740] i Nysie
[1740/1741] odnotowany został w Litterae annuae tego ostatniego miasta (ARSI Boh. 161, k. 132)
jako director musicae, zasłużony w organizacji wykonań repertuaru maryjnego. Z kolei Karl Tintz
był prefektem muzyki w Chomutovie [1740/1741], Żaganiu [1750/1751] i we Wrocławiu [1753–
1755]: ARSI Boh. 202, fol. 5v; jego umiejętności oceniano jako supra mediocritatem musicam w C. t.
z tego miasta [1764]: ARSI FG 634 B1/1764, k. 71, Boh. 202, fol. 58v i z Legnicy [1767]: ARSI Boh.
202, fol. 152r; C. s. (fol. 156r) podaje zaś: valet pro Officio Socij Patris Provincialis et ad gubernandos
subinde qua nostros in Collegiis quibuscunque, quam et Saeculares in Convictibus, et Seminaristas, cum
tempore autem ad dirigendam etiam Provinciam universam.
56
Andreas Ridel z Ujazdu, prefekt muzyki konwiktu we Wrocławiu [1678–1681]: ARSI Boh.
90/2, fol. 434v; 469r; 487v, w sporządzonym w tym kolegium katalogu [1681]: ARSI Boh. 20,
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i instrumentalnej, która niewątpliwie była bardzo przydatna w prowadzeniu zespołu
muzycznego57.
5.1.2. Jezuici – kompozytorzy

Grupę szczególną wśród prefektów muzyki tworzyli jezuici angażujący się
w twórczość kompozytorską. Ich aktywność w tym zakresie potwierdzają za
chowane do dnia dzisiejszego muzykalia, dotyczące 15 z 26 udokumentowanych
źródłowo postaci; wiadomości o pozostałych 11 twórcach pochodzą wyłącznie
z pośrednich źródeł biograficznych. Chronologiczny przegląd tej podgrupy roz
poczyna Simon Praunstein58, który wiele lat życia spędził w Kłodzku, gdzie jako
Coadiutor spiritualis pełnił liczne funkcje administracyjne i duszpasterskie59. Był
on też pierwszym prefektem muzyki kłodzkiego konwiktu60; tę samą funkcję
pełnił zresztą po opuszczeniu miasta, z powodu wybuchu wojny trzydziestolet
niej61. Po ucieczce z Kłodzka schronił się on najpierw w Nysie62, skąd pocho
dzi tzw. kodeks Schwedlera, zawierający 3- i 4-głosowe opracowania muzyczne
hymnów i litanii autorstwa Praunsteina, przeznaczone najpewniej do wykona
nia przez uczniów jezuickiego konwiktu w Kłodzku63. Aktywność kompozytor
fol. 109r kwalifikowany był jako musicus vocalis; jakiś czas później w Świdnicy [1700]: ARSI Boh. 31,
fol. 172 jako musicus Bassista.
57
Johann Breüer [I] z Krzeszowa (1670–1725) wstępował do jezuitów jako Tenorista, Bassista, Fidi
cen [1690]: ARSI Boh. 23, k. 229, był prefektem muzyki w Nysie [1692–1694]: ARSI Boh. 25, k. 102;
ARSI Boh. 91/1, fol. 94r, Żaganiu [1695/1696 oraz 1697/1698]: ARSI Boh. 91/1, fol. 155r, gdzie
wspominano, że callet musicam bene (ARSI Boh. 28, k. 175) i habet praeclarum talentum ad humanio
ra docenda et ad praefecturam musicae (ARSI Boh. 29, fol. 68v). Opinię tę potwierdzał katalog z Pragi
[1700]: ad docendum, concionandum, praefecturam musicae (ARSI Boh. 32, fol. 62v); rzeczywiście – je
zuita ten pełnił funkcję prefekta muzyki później jeszcze w Pradze [1701/1702]: Boh. 91/2, fol. 276r,
Jihlavie [1702/1703] i Kłodzku [1709–1712].
58
Ur. w roku 1568 (lub 1571) w czeskim Rožmberku, zm. 8 lipca 1624 roku w Kłodzku. Wstą
pił do zakonu 25 stycznia 1593 roku w Pradze, po nowicjacie w Brnie [1594/1595] pobierał nauki
w Ołomuńcu [1595/1596], Grazu [1596–1598] i Wiedniu [1598–1601]. W niektórych źródłach
jezuita ten występował pod nazwiskiem Braunstein; w ARSI FG 446 (Informationes 74), fol. 330r–v
znajduje się jednak jego autograf z odręcznym podpisem w wersji Praunstein. Por. PreisM, T. I, s. 13–
14; ThammN, s. 41–42, 62; Hoffmann-ErbrechtS, s. 343, 497, 584; PośpiechC, s. 302; FechtnerováJ,
s. 11; LukácsC, T. I, s. 635; FischerC, s. 13; HolubováB, s. 25.
59
M.in.: Minister, Curator parochiae, Praefectus sanitatis, Procurator collegii, Consultor, Concionator,
Monitor et consultor rectoris, Consultor, Confessarius templi, Catechista templi, Vicerector i Praefectus semi
narii [1602–1618]: CZ-Pn ORST NK XXIII C 105/1, fol. 26r; 61r; 87v; 121r; 193r.
60
Kłodzko [1614/1615]: CZ-Pn ORST XXIII C 105/1, fol. 225v. FechtnerováJ, s. 11, a za
nią HolubováB, s. 25 podają, że był on tam prefektem chóru w latach 1608–1614, co jednak nie
znajduje potwierdzenia w zachowanych archiwaliach; kłodzki konwikt został otwarty dopiero
w roku 1614.
61
W Brnie [1619/1620] i Českým Krumlovie [1622/1623].
62
SchmidlH, T. III, s. 122–123.
63
Ten zaginiony obecnie rękopis opisał pokrótce FeldmannD.
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ską jezuity potwierdzają jego nekrologi, określające go mianem sacrarum cantio
num concinator festivus64.
Po ustaniu działań wojennych rektorem w Kłodzku został Michael Kauligius65,
którego zaangażowano do odbudowania tamtejszego kolegium. Musiał się w tej
roli sprawdzić, ponieważ parę lat później otrzymał analogiczną nominację do
Głogowa66, skąd jednak wypędziły go do Polski wojska Lennarta Torstensona67.
Ostatnie lata życia Kauligius spędził w Kłodzku, piastując tam stanowisko regensa
konwiktu68; administrowanie tą instytucją łączył on z aktywnością kompozytor
ską: nekrolog tego jezuity wspomina o psalmos Davidicos, opracowanych przezeń
dla zespołu muzycznego głogowskiego konwiktu69. O niezachowanej do dziś spu
ściźnie kompozytorskiej informuje nas również nekrolog działającego w Głogów
ku Joachima Meltzera70; wspomniano w nim, co prawda, wyłącznie o twórczości
teatralno-muzycznej tego jezuity, należy jednak założyć, że również prowadzone
przezeń nabożeństwa opatrywane były muzyką jego autorstwa71.
Kłodzko [1624]: ARSI Boh. 93, k. 175; Hist. Soc. 43, fol. 203v; CZ-Pn ORST XXIII D 168,
k. 98–99; NA JS IIIo 422; SchmidlH, T. III, s. 510–511.
65
Ur. w roku 1590 w Widnawie, zm. 2 sierpnia 1648 roku w Kłodzku. Wstąpił do jezuitów 22 paź
dziernika 1609 roku w Brnie, gdzie [1609–1611] odbył nowicjat. Wykształcenie zdobył w Grazu
[1611–1614 i 1617–1620] i Ołomuńcu, gdzie był prefektem muzyki konwiktu [1614–1617]: CZ-Pn
ORST XXIII C 105/1, fol. 224v. W latach 1624–1631 był – również jako C. S. – kłodzkim rektorem:
ARSI Boh. 11, fol. 10v; 54r; LukácsC, T. II, s. 636; FischerC, s. 70.
66
Był tam rektorem w latach 1634–1640, pełniąc później funkcje Pater spiritualis, Procurator
i Confessor templi.
67
Głogów [1643–1645]: ARSI Boh. 13, fol. 154v.
68
Kłodzko [1646–1648]: ARSI Boh. 90/1, fol. 69v; 86v.
69
ARSI Boh. 96, k. 370; SchmidlH, T. IV/2, s. 370.
70
Ur. w roku 1596 w Ołomuńcu, zm. 3 lutego 1678 roku w Opawie. Do jezuitów wstąpił 4 września
1614 roku w Brnie, gdzie odbył swój nowicjat; wykształcenie zdobył w Chomutovie [1617], Jindřichovie
Hradcu [1618] i Grazu [1620–1622]. Po święceniach kapłańskich [1623] trafił do Kłodzka [1623/1624],
gdzie pracował jako Minister i Catechista in templo: ARSI Boh. 11, fol. 54r, a następnie do Brna, gdzie złożył
śluby jako C. S. [1626]: ARSI Germ. 112 I, fol. 99r. Pracował w Kutnej Horze [1626/1627], Českým
Krumlovie [1627–1631] i Opawie [1632–1635] jako Concionator Germanicus, Confessor templi, Pra
efectus Congregationis Civicae i Pater spiritualis, w tym ostatnim kolegium pełnił przez dwa lata funkcję
subregensa konwiktu [1632–1634]: ARSI Boh. 11, fol. 241r. Później działał na dworze Georga von Op
persdorff w Głogówku [1636–1639, 1641–1647 oraz 1653–1677]: ARSI Germ. 132, k. 158v; 23v; Boh.
12, fol. 232v; Boh 17/I, k. 151r; Boh. 90/1, k. 7r; 29r; 39v; 52v; 70v; 87v; 121v, 139v; 159v; 174r; 185r;
221r; 247r; 272v; 292r; 305r; 320v; Boh. 90/2, fol. 338v; BMZA II-80, fol. 100r, 117r; SchmidlH, T. IV/2,
s. 551; HoffmannO, s. 31, 33, 35, 38; LukácsC, T. II, s. 673; PośpiechC, s. 299; FischerC, s. 99.
71
ARSI Boh. 195 I, fol. 272r–273v: Huc etiam spectat, quod usque ad extremumm etiam semiannum
praestitit dramata nimirum vernaculo sermone producendo annis singulis tria, duplex de Passione Domini,
tertium de Sanctissima Eucharistia copiose affluente spectatore, et saepe pia teneritudine collacrymante. Si
militer ad pietatis commendationem pertinet, quod diebus Bacchanaliis dicatus quadraginta horarum more
Societati usitato instituerit, diebus Sabattinis litanias de BV decantari impetraverit, sicut etiam per Theo
phoriae octavam Litanijs de Sanctissimo Nomine addita solemni benedictione. Diebus festis aut speciali
devotione notatis ipse sacrum solemniter Vesperis decantabat.
64

www.sublupa.pl

5.1. Jesuita non cantat?

431

Kolejni dwaj kompozytorzy związani byli z kolegium w Świdnicy. Jeden z nich,
Adam Lincke72, został pierwszym prefektem muzyki założonego w tym mieście
konwiktu. Po kilku latach intensywnej pracy zmarł jednak w wyniku krwotoku we
wnętrznego, którego dostał podczas próby muzyki73. Jeden z nekrologów informuje,
że był on kompozytorem suavissimo musici concentu, wykonywanego ad satisfactio
nem aurium74. Wzmianki na temat jego spuścizny kompozytorskiej znalazły się na
wet w raporcie Litterae annuae, w którym podano, że Lincke układał muzykę do two
rzonych przez siebie pieśni metrycznych75. Ze Świdnicą związany był także Georg
Cirkius76, następca Linckego na stanowisku prefekta muzyki miejscowego konwik
tu77, a zarazem nauczyciel syntaksy, spowiednik i doradca rektora. Od roku 1654
pracował on na różnych stanowiskach w kilku śląskich kolegiach78, by pod koniec
życia wrócić do Świdnicy79. Jego nekrolog wspomina, że jezuita ten erat musices pe
ritus, a częste jego zajęcie stanowiła cura dirigendi chori80. Wprowadził on w świdnic
kiej farze zwyczaj śpiewania po wieczornych litaniach hymnu Ave maris stella81, być
Ur. w roku 1600 lub 1602 w Szklarach pod Nysą, zm. 4 lub 9 czerwca 1641 roku w Świdnicy. Wstą
pił do zakonu 13 sierpnia 1623 roku w Brnie, gdzie odbył nowicjat [1623–1625]; po stażu nauczyciel
skim w Nysie [1625/1626] i Pradze [1628–1633] był profesorem w Kłodzku [1634/1635] i Jiczynie
[1635/1636], następnie złożył śluby 4v [1638]: ARSI Germ. 112 I, fol. 108r i jako profes zakonny trafił
do Świdnicy i podlegających temu kolegium misji w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim [1638–1641]:
ARSI Boh. 12, k. 131r; KroessG, T. II/2, s. 402; HoffmannS, s. 114; FejérD, T. III, s. 163; LecJG, s. 66;
FischerC, s. 90; AGAV, T. IV, s. 216.
73
Jak wspomina autor nekrologu: Musica videtur fuisse mortis causa, quam fere in preclara parochiali
basilica extintam conabatur excitare, rupta enim aliqua venula, sensim tabescebat. WAAW V 45, fol. 20r.
74
WAAW V 46, k. 27.
75
ARSI Boh. 96, k. 232–233.
76
Ur. prawdopodobnie w 1611 roku w Głogowie, zm. 16 marca 1685 roku w Świdnicy. Wstą
pił do jezuitów 24 sierpnia 1637 roku, po nowicjacie [1637–1639] trafił od razu do Świdnicy, gdzie
[1641/1642] był nauczycielem gramatyki, prefektem chóru i ekshortatorem. C. s. z tego miasta
[1642]: ARSI Boh. 13, fol. 98r podaje, że jezuita ten miał temperament cholerica cum sanguinea i wy
kazywał talent ad docendum humaniora oraz ad Seminarij praefecturas. HoffmannS, s. 115, 130, 287,
314, 318; HoffmannH, s. 22, LecJ, s. 85, 86; FejérD, T. I, s. 266; FechtnerováJ, s. 17–18; FischerC,
s. 19; AGAV, T. II, s. 87; HolubováB, s. 34–35.
77
Funkcję prefekta muzyki pełnił jako C. S. [od 1647]: ARSI Germ. 112 I, fol. 267r przez co naj
mniej 20 lat, przede wszystkim w Świdnicy [1641–1643 i 1645–1652]: ARSI Boh. 90/1, fol. 10v; 56r;
75r; 91r; 99v; 111v; 138r. Stanowisko to pełnił również w Kłodzku [1642/1643]: KATJ 2760, k. 2
i prawdopodobnie w Českým Krumlovie [1644/1645]: ARSI Boh. 90/1, fol. 45v.
78
M.in. jako misjonarz w Jaworze [1654/1655 i 1660–1664], Praefectus sanitatis i regens konwik
tu w Głogowie [1655/1656]: ARSI Boh. 15, fol. 216r, Minister, Procurator, Consultor i Confessor templi
w Żaganiu [1658/1659], przez parę lat także rektor tamtejszego kolegium [1664–1668], Procura
tor, Confessor templi, Praefectus spiritualis, Admonitor i Exhortator domesticus w Kłodzku [1669–1672
i 1676/1677], Procurator i Consultor we Wrocławiu [1672/1673].
79
C. t. ze Świdnicy [1681]: ARSI Boh. 20, fol. 99v wspomina jeszcze o jego kwalifikacjach w za
kresie musicae.
80
ARSI Boh. 195 I, fol. 153v.
81
ARSI Boh. 195 I, fol. 154r.
72
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może własnego autorstwa. W archiwum tego kościoła przechowywana była jeszcze
w 1930 roku pusta koperta z napisem Georgii Cirkii Scripta Musicalia82.
Przedstawicielem młodszego pokolenia był Augustin Copitius, którego aktyw
ność muzyczna poświadczona jest tylko przez rok i to w jednym zaledwie ośrodku
prowincji83. Jego nekrolog wspomina jednak tego jezuitę jako autora ex artis Musi
cae praeceptis, a se scripte compositis84. Nieco młodszy od niego Nikolaus Bulsius85
zaledwie kilka lat piastował stanowisko prefekta muzyki86; chwalono go jednak po
śmierci, że sono vocis et in chordis et organo parvulis succinebat, cumque insuper modu
los musicos componendi praecelleret arte, demissa charitate magna benignitate profes
soribus nostris melodramata modulabuntur87. Jego rówieśnik – Georg Span88 – funk
cje muzyczne sprawował w zakonie co najmniej 12 lat89. Był do nich kwalifikowany
z racji swych uzdolnień pedagogicznych oraz muzycznych90, które przejawiły się nie
tylko w zakresie umiejętności wokalnych i instrumentalnych91, ale także kompozycji
HoffmannS, s. 314. Podczas kwerendy w roku 2007 nie udało mi się jednak jej tam odnaleźć.
Ur. 19 sierpnia 1611 roku w Ústí nad Labem, zm. 12 marca 1651 roku w Opawie. Wstąpił do
zakonu 20 sierpnia 1634 roku, po nowicjacie [1634–1636] był nauczycielem kolegium w Pradze,
gdzie też odnotowany został jako director chori [1641/1642]. Pracował też w Znojmie [1642/1643],
Opawie [1645/1646] i Jihlavie [1648/1649]. FejérD, T. I, s. 290; FechtnerováJ, s. 19; FischerC, s. 20;
AGAV, T. II, s. 113; HolubováB, s. 36.
84
ARSI Hist. Soc. 48, fol. 2v; Boh. 195 I, fol. 106r–v; Boh. 97 I, k. 40–41; SchmidlH, T. IV/2,
s. 756–757.
85
Ur. 19 grudnia 1615 roku we Wrocławiu, zm. 10 listopada 1669 roku w Znojmie. Wstąpił do je
zuitów 26 września 1634 roku, po nowicjacie [1634–1636] był nauczycielem w Pradze [1636–1638],
Klatovach [1639/1640], Ołomuńcu [1640–1642]; następnie studiował teologię w Wiedniu [1642–
1644], odbył trzecią probację [1645] i przez Pragę [1645/1646] trafił do Kłodzka. FejérD, T. I, s. 187;
FechtnerováJ, s. 15; FischerC, s. 16; AGAV, T. I, s. 236; HolubováB, s. 31.
86
M.in. w Kłodzku [1648–1650] i we Wrocławiu [1650–1652], gdzie też złożył śluby 4v
[1652]: ARSI Germ. 112 I, fol. 269v. Później pracował na różnych stanowiskach prowincji, m.in.
w Pradze, Ołomuńcu, Českým Krumlovie, Chomutovie, Jihlavie, Jindřichovie Hradcu, Bohosudo
vie, Chebie i Znojmie, nie pełniąc już jednak – jako profes zakonny – obowiązków muzycznych.
87
ARSI Boh. 195 I, fol. 239v.
88
Ur. 23 kwietnia 1613 roku w Tachovie, zm. 6 października 1679 roku w Żaganiu. Wstąpił do
jezuitów 17 września 1640 roku, po nowicjacie [1640–1642] pracował m.in. w Českým Krumlovie
[1643/1644], Świdnicy [1648/1649, 1660/1661], Jihlavie [1653/1654], Wrocławiu [1654–1656,
1658–1660], Kłodzku [1656/1657], Głogowie [1657–1658], Żaganiu [1661–1667], gdzie przez kil
ka lat był m.in. regensem miejscowego konwiktu, pełniąc jednocześnie różne funkcje administracyjne
i duszpasterskie. FejérD, T. V, s. 122; FischerC, s. 154; AGAV, T. VII, s. 82; HolubováB, s. 142.
89
ARSI Boh. 90/1, fol. 189v. Jako prefekt muzyki pracował w Brnie [1642/1643], Českým Krumlovie
[1643/1644], Wrocławiu [1654/1655, 1658–1660], Głogowie [1655–1658] i Żaganiu [1665–1667].
90
Np. C. s. z Wrocławia [1655]: ARSI Boh. 15, fol. 143 podaje, że jezuita ten valet ad musicam et
Seminaristarum aliquot regendum.
91
ARSI Boh. 195 I, fol. 362r–v: Speciali affectu, clausis initialibus primos latinitatis et musices ei adi
tus reserarunt, in quibus tanto profecit celerius, quanto avidius pro ingenua capienda laude et occupanda
patrum gratia desudavit, quorum benevolentia adeo sibi demeruit, ut ob artum capacitate et rara vocis gra
tia a P. Georgio statim absque fatu parentum Ambergam sit translatus. Seminariorum fundationes gratio
82
83
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muzycznej; jego utwory wykonywano zarówno przy okazjach liturgicznych92, jak
i w trakcie wystawianych przez uczniów żagańskiego gimnazjum spektakli teatralno
-muzycznych, m.in. meditationes quadragesimales93.
W latach 60. XVII wieku aktywność kompozytorską rozpoczęli kolejni dwaj je
zuici – pierwszym z nich był działający kilkanaście lat na Śląsku Christoph Heisler94,
znany jako autor 13 utworów, odnotowanych w inwentarzu z jezuickiego konwiktu
św. Franciszka Borgiasza w Uherskim Hradiště95; kwalifikacje muzyczne tego jezuity
potwierdza jeden z katalogów96 i jego nekrolog97. Z kolei Daniel Cocinius98 w niemal
wszystkich katalogach oceniany był konsekwentnie jako musicus99; wzmiankę o jego
zaangażowaniu w komponowanie muzyki podaje również autor jego nekrologu100.
sa interventione viam stravit. Alios idoneos formavit paedagogos, eosque tam canendi, quam organorum
pulsandi arte perfecit dextre, ut liberales artium prosequendarum et divinioris scientiae capiendae repererit
Moecenates. Unde non rari ob addiscendam ab eo Musicam ad nos tracti romane credere didicerunt.
92
ARSI Boh. 97 I, k. 323: Ad literarias curas horis subsecivis, studium musicae addiderunt, eo profectu,
ut absque extraneorum auxiliaria ope, et Missam sacrificio non ineleganter intercinere et psalmos Davidicos
modulate reddere possint.
93
ARSI Boh. 195 I, fol. 363r: Septem annis nostro Seminario cum fructu et bona fama per viciniam in
servivit; nec minima causa fuit per inceptum copiosiorem Musicam et germanicas actiones in templo exhibi
tas ut Illmus tandem se resolveret ad fundationem Sagani faciendam. Seminarij aede sub ejus solius titulo et
tutela apud superiores et Fundatores laboravit inaugurari. Huius honori sacra et hymnos arte pangebat meli
ca, piasque de eo conscripsit meditationes, et varios affectus concinnabat. Annis compluribus, quibus praefuit
Divi Josephi Domicilio disciplina insigniter floruit; rebusque musicis Juventus exculta est ad elegantiam.
94
Ur. 10 października 1642 roku, zm. 4 marca 1680 roku w Pradze. Wstąpił do zakonu 18 paź
dziernika 1661 roku, po nowicjacie pracował m.in. w Świdnicy [1663/1664, 1668/1669], Wrocławiu
[1664–1668] i Żaganiu [1669/1670, 1676/1677], pełniąc w tych miastach funkcje prefekta muzyki
[1667–1670 i 1676/1677]. FejérD, T. II, s. 307; FechtnerováJ, s. 39; FischerC, s. 55; HolubováB, s. 62.
95
BMZA 5838 [1730]: SehnalH, s. 142.
96
Litoměřice [1678]: ARSI Boh. 19, k. 77, musicam.
97
ARSI Boh. 195 II, fol. 439r: Praeter implicatam admodum eo loco [Svidnicensi] regendae Musicae
curam, quam annis aliquot ita gessit, ut cum ternis non amplius adolescentibus non raro chorum faceret,
atque nunc voce nunc fidibus, nunc organo canere, ni quid deesset varietati, aut Majestati, audiretur.
98
Ur. 20 września 1647 roku w Brušperku, zm. 9 lipca 1701 roku w Kłodzku. Do jezuitów wstą
pił 12 maja 1664 roku, po nowicjacie [1664–1666] pracował w Litomĕřicach [1666/1667], Pradze
[1667/1668], Jiczynie [1669/1670] i Żaganiu [1671/1672] – gdzie był prefektem muzyki, po czym
odbył studia teologiczne w Ołomuńcu [1672–1676]. Później przez rok był prefektem muzyki konwiktu
we Wrocławiu [1676/1677]: ARSI Boh. 90/2, fol. 415v; funkcję tę pełnił potem jeszcze przez cztery
lata w różnych konwiktach czeskich, dopóki nie złożył profesji zakonnej [1681]: ARSI Germ. 112 II,
fol. 533r. FechtnerováJ, s. 18; FischerC, s. 19; FejérD, T. I, s. 275; AGAV, T. II, s. 97; HolubováB, s. 36.
99
Telč [1678]: ARSI Boh. 19, k. 175, Jihlava [1681]: ARSI Boh. 20, fol. 31r, Znojmo [1684]:
ARSI Boh. 22, k. 10, Březnice [1693]: ARSI Boh. 25, k. 14, Kutná Hora [1696]: ARSI Boh. 28, k. 70
i Praga [1700]: ARSI Boh. 31, k. 123.
100
ARSI Boh. 113, k. 92: Eluxit in eo praeterea prolixum orandi studium, quod Sancto Prophetae Da
nielis ritu, templum versus pangebat, cubiculi amator et silentij. Sanctissimo Venerabili Sacramento devote
unice a cubitu matutinus, et vespertinus ante cubitum, denique per diem frequentius cum adiret, impensa de
votionis mora velut adhaerebat: cuius cultui, et militiae et domi Rector etiam promovendo intentus, gratiosos,
ut erat eorum artifex, musicae modulos concinnabat ex arte.
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Kilka pokoleń młodszy był wspominany już Karl Regent101, autor panegirycz
nych melodramatów, wystawianych dla Fryderyka Wielkiego.
Jeszcze ciekawiej wyglądają biogramy jezuitów, których zaangażowanie
w twórczość kompozytorską znajduje potwierdzenie w zachowanych źró
dłach nutowych. Najstarszym z nich był Martin Obersbach102, który przez
wiele lat pełnił obowiązki prefekta muzyki103, do czego powoływały go zresz
tą kolejne komisje kwalifikacyjne104. W zbiorach pochodzących z kolegiaty
św. Maurycego w Kromieryżu zachował się jego koncert wokalny105. Odpis tej
kompozycji, datowany Anno a Virginis partu 1654, 3. Julii sugeruje, że mogła
ona powstać w czasie pobytu Obersbacha w Nysie lub w Kłodzku; być może
po drodze do Jihlavy jezuita przejeżdżał przez Kromieryż, gdzie pozostawił
swój utwór muzykom kapeli biskupa Karola von Liechtenstein-Kastelcorn.
Sam koncert miał niewątpliwie liturgiczne przeznaczenie; opatrujący nuty
partii wokalnej wariant tekstu Conceptio est hodie Mariae przystosowywał go
do wykorzystania w dniu Niepokalanego Poczęcia NMP; obydwie te uroczy
stości stanowiły częsty pretekst do wykonań muzycznych w większości kole
giów prowincji.
Ur. 2 lipca 1689 roku w Ząbkowicach Śląskich, zm. 20 kwietnia 1752 roku w Bohosudovie.
Uczęszczał [1700–1705] do gimnazjum jezuickiego we Wrocławiu, gdzie również odbył [1706–
1708] studia. 27 października 1708 roku wstąpił do jezuitów, po nowicjacie [1708–1710] był na
uczycielem w Nysie, gdzie [1712–1714] pełnił m.in. funkcję wiceregensa tamtejszego konwiktu.
Po studiach teologicznych w Ołomuńcu [1714–1718] odbył trzecią probację, po której wysłano
go na misje cesarskie do Twardocic. Pracował później w Legnicy [1736/1737], Bohosudovie
[1739/1740], Chomutovie [1742/1743], we Wrocławiu [1743/1744] i Brzegu [1744–1746],
gdzie był superiorem tamtejszej misji. W latach 1746–1752 był rektorem kolegium w Głogowie.
HoffmannCR; KroessG, T. III, s. 624–625; AGAV, T. VI, s. 120; AlexanderJ, s. 53.
102
Ur. w roku 1614 lub 1615 w Henrykowie, zm. 30 marca 1689 roku w Głogowie. Do je
zuitów wstąpił 4 listopada 1633 roku; po nowicjacie uczył gramatyki w Jihlavie [1635/1636]
i Pradze [1636–1638]. Następnie pracował w Chomutovie [1642–1644], Kłodzku [1644/1645]
i Nysie [1645/1646], skąd w czasie szwedzkiego najazdu wysłano go na rok do Polski. Po kolej
nym roku spędzonym w Jihlavie [1648/1649] wrócił do Nysy [1649/1650], gdzie złożył śluby
jako C. S.: ARSI Germ. 112 I, fol. 268v. Pracował następnie w wielu miastach prowincji, przede
wszystkim w Kłodzku, Nysie, Głogowie i Żaganiu. ARSI Hist. Soc. 49, fol. 188v; FechtnerováJ,
s. 69; FischerC, s. 111; FejérD, T. IV, s. 31; AGAV, T. V, s. 186; HolubováB, s. 102.
103
M.in. Nysie [1649/1650 i 1667/1668]: ARSI Boh. 90/2, fol. 338v, Jihlavie [1654/1655], Če
ským Krumlovie [1655/1656], Kłodzku [1660/1661]: KATJ 2760, k. 25 i Głogowie [1668/1669]:
BMZA II-80, k. 98r.
104
Wprawdzie C. s. z Głogowa [1669]: ARSI Boh. 17/I, k. 136v, podaje, że jezuita ów ad nihil spe
cialiter aptus, komisja zakonna w Znojmie parę lat wcześniej [1665]: ARSI Boh 16/II, k. 409 kwalifi
kowała go wyraźnie ad subregenturam et chori praefecturam. Podobnie oceniono go później w Żaganiu
– ad musicalia [1675] i musicam callet [1678]; w końcu w samym Głogowie otrzymał uwagę: musicus
et componista, regens chori pluribus annis [1681]: ARSI Boh. 20, fol. 26v, a później jeszcze wymowniej:
est totus in Musicis [1685]: ARSI Boh. 22, fol. 323r.
105
CZ-KRa A 257/1: Nativitas est hodie. Wykaz jezuickiego repertuaru znajduje się w anek
sie 7.3.
101
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Nieco młodszy Karl Rabovius106 był prefektem muzyki w paru konwiktach cze
skich107. Pod koniec życia jezuita ten trafił do Kłodzka, gdzie oceniono go jako musi
cus108; kwalifikacje te mogły mu się przydać, gdy przez ostatnie lata życia był regensem
miejscowego konwiktu109. Najprawdopodobniej właśnie przez Kłodzko twórczość Ra
boviusa trafiła do Wrocławia: w roku 1681 dla tamtejszego chóru kościoła św. Anny od
pisano jego solowy koncert O Domine Jesu110. Już po śmierci kompozytora dla wrocław
skiego kościoła św. św. Jakuba i Wincentego sporządzono odpisy dwóch innych jego
koncertów przeznaczonych na uroczystości maryjne111. Liczbę kompozycji Raboviusa
powiększają utwory znane dziś tylko z tytułu, odnotowane w inwentarzach muzyka
liów benedyktyńskiego kościoła Narodzenia NMP w Třebenicy (Regina coeli)112 i cy
sterskiego opactwa w Oseku, gdzie figurują jeszcze dwie kompozycje tego autora: Na
tivitate Domini – O, Infans tenerrime oraz Congregavit Dominus aquas et vocavit maria113.
Rówieśnikiem Raboviusa był Bartholomeus Bulovski114, który przez większość
życia również był związany z ośrodkami czeskimi; tam też wielokrotnie powierzano
mu funkcje muzyczne w konwiktach115. Zachowane w katalogach zakonnych oceny
okresowe zgodnie poświadczają, że kwalifikował się on jako bonus musicus, zdatny
Ur. 9 stycznia 1619 roku w Mohelnicach na Morawach, zm. 15 czerwca 1686 roku w Kłodzku. Do
jezuitów wstąpił 6 października 1639 roku, po nowicjacie [1641–1644] w Brnie kontynuował naukę w tym
mieście [1642–1645]; jego temperament oceniono tam jako complexio temperata. Podobnie jak Obersbach,
parę lat [1646–1648]: ARSI Boh. 90/1, fol. 77v; 94r spędził na emigracji w Polsce, skąd wrócił do Pragi, by
odbyć studia teologiczne [1648–1649], zwieńczone ślubami 4v i święceniami kapłańskimi [1653]: ARSI
Germ. 112 I, fol. 270v; ARSI Hist. Soc. 49, fol. 44v; TroldaČ, s. 28; TroldaJ, s. 58; FechtnerováJ, s. 78; Fi
scherC, s. 128; FejérD, T. IV, s. 194; AGAV, T. VI, s. 102; HolubováB, s. 117–118; KapsaJ, s. 196–198.
107
W Pradze [1653–1655]: ARSI Germ. 132, k. 151r; 171r, gdzie był jednocześnie prefektem kon
gregacji łacińskiej; następnie w Chomutovie [1655–1658]: ARSI Boh. 90/1, fol. 116r; 135v; 154v;
FG 634 B1, fol. 2r, gdzie również pełnił funkcję Praeses Congregationis Studiosorum i Confessor oraz po
nownie w Pradze, gdzie [1660/1661] był prefektem chóru konwiktu św. Wacława, a od roku 1663 – re
gensem tejże instytucji. Pełnił także wyższe funkcje administracyjne: przez kilka lat [1668–1670 i 1674–
1677] był socjuszem prowincjała, a także [1669–1672] – rektorem kolegium w Jindřichovie Hradcu.
108
Kłodzko [1681]: ARSI Boh. 20, k. 22.
109
Kłodzko [1680–1686]: ARSI Boh. 90/2, fol. 478v; 497v; 523r; 541/5v; 550r; 574v.
110
PL-Wu RM 6289.
111
PL-Wu RM 6269: Surgamus, eamus i Salutemus Matrem.
112
Z roku 1699, por. TroldaČ, s. 28.
113
CZ-Pnm, č. př. 65/52 č 1 i CZ-Pnm, č. př. 65/52 č 2.
114
Ur. w roku 1620 lub 1621 w Pilźnie, zm. po 1664 roku w Ústí nad Orlici. Wstąpił do zakonu
18 września 1640 roku, po nowicjacie w Brnie [1640–1642] kontynuował naukę w Pradze [1643–
1645], po czym trafił do Kłodzka, gdzie jego temperament określono jako complexio cholerico-melancho
lica [1645]: ARSI Boh. 13, fol. 256r. Następnie działał w wielu miastach Czech oraz w Opawie, złożył
śluby jako C. S. [1655]: ARSI Germ. 112 I, fol. 270v, został jednak później [13 sierpnia 1661]: ARSI
Boh. 90/1, fol. 258r zwolniony z zakonu i objął jako świecki duchowny probostwo w Horčicach i Mi
letinie. FechtnerováJ, s. 14–15; FischerC, s. 16; AGAV, T. I, s. 236; HolubováB, s. 29-31; SehnalP, s. 29.
115
Był prefektem muzyki przez co najmniej dziewięć lat (ARSI Boh. 15, fol. 25v), m.in. w Kłodzku
[1645/1646]: ARSI Boh. 13, fol. 189v, Litomĕřicach [1645/1646], Pradze [1653/1654]: ARSI Germ.
132, k. 157v, Jiczynie [1654–1656 i 1659/1660]: ARSI Germ. 132, k. 19v; Boh. 90/1, fol. 215v.
106
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per musicam116, ad docendos juvenes in seminario in musica117 i ad instrumenta musica et
chorum cantorum regendum118. Parę lat życia Bulovski spędził w kolegium w Opawie,
gdzie jednak nie odnotowano, by pełnił jakieś funkcje muzyczne119. Najpewniej z tych
lat pochodzi odpis jego cyklu nieszpornego120. Utrwalony on został (na świdnickim
papierze) przez Pawła Vejvanowskiego, w czasie jego nauki u opawskich jezuitów121.
Odpis innego cyklu nieszpornego Bulovskiego, przeznaczonego na taką samą obsadę,
powstał w analogicznych okolicznościach122. O trzech innych utworach Bulovskiego
wspominają późniejsze inwentarze z Oseka123 i Českiego Krumlova124.
Kompozytorem był jeden z jezuitów z Braniewa, którzy w latach potopu szukali
schronienia w krajach Korony Czeskiej – Marcin Kreczmer125. Zachowane katalo
gi nie potwierdzają co prawda jego zaangażowania w prowadzenie kapel jezuickich
konwiktów, muzyczne kwalifikacje Kreczmera potwierdza jednak jego nekrolog,
ukazujący go jako znawcę Musurgia universalis Kirchera, kompozytora hymnów
i pieśni oraz dyrygenta wykonań muzyki liturgicznej własnego autorstwa126. Do dnia
dzisiejszego zachowały się cztery utwory Kreczmera: najwcześniejszym ich przeka
zem jest Sacerdotes Dei benedicite Dominum127. Pierwszy z odpisów tego koncertu
datowany jest na rok 1678, kiedy Kreczmer związany był z kolegium w Poznaniu;
Litoměřice [1651]: ARSI Boh. 14, fol. 279v.
Český Krumlov [1649]: ARSI Boh. 14, fol. 98r.
118
Jiczyn [1655]: ARSI Boh. 15, fol. 102r.
119
Był on odnotowany w Opawie [1657–1659]: ARSI Boh. 90/1, fol. 161r, 175r jako Minister,
Professor rhetoricae, Praeses Congregationis Studiosorum i Confessarius.
120
CZ-KRa A 417: Psalmi 6. Voc.
121
1654–1657; SehnalP, s. 81, 92.
122
CZ-KRa A 434: Psalmi dominicales cursorii: A 12.
123
Jako Vita hominis brevis...: CZ-Pnm, č. př. 65/52, č. 1 i Concertus Vita...: CZ-Pnm, č. př. 65/52, č. 2.
124
Magnificat i Quis me separavit: TSOA sign. III 3H 2i; BreitenbacherK, s. 103; TroldaJ, s. 6–7.
125
Ur. 13 listopada 1631 roku w Lidzbarku Warmińskim, zm. 19 maja 1696 roku w Braniewie. Do
jezuitów wstąpił 5 sierpnia 1649 roku, w latach 1656–1663 przebywał w prowincji czeskiej Towarzy
stwa, najpierw jako metaphysicus w Jiczynie [1656/1657]: ARSI Boh. 90/1, fol. 137r, następnie jako
Professor Humanitatis w Opawie [1657/1658]: ARSI Boh. 90/1, fol. 161r i we Wrocławiu [1658]:
ARSI Boh. 90/1, fol. 176v. Od 1659 do 1663 roku studiował teologię w Ołomuńcu [1660]: ARSI
Boh. 16/I, k. 145r, gdzie zakwalifikowano go sanguina et cholerica, ad concionandum, et ad docendum
humaniora. Kilka lat później był już z powrotem w Braniewie, gdzie [15 sierpnia 1668] złożył pro
fesję 4v (ARSI Germ. 19, fol. 111r–v), zdobył doktorat z prawa kanonicznego. Wykładał na Akade
mii w Wilnie [1670–1673], Braniewie [1673–1677], przez jakiś czas pracował również w kolegium
w Warszawie [1679–1683]. BreitenbacherK, s. 122; SzweykowskiK; AGAV, T. IV, s. 156; FejérD,
T. III, s. 86; Sehnal–PeškováO, s. 11, 23, 36.
126
ARSI Lith. 62, k. 236–238: Singularis in arte musica peritiae, quam proprio Marte ex P. Athanasii
Kircheri Musurgia consecutus fuit, ut erat B.V. aliisque Coelitibus addictissimus, plurimos de illa et Sanctis
Tutelaribus pios hymnos et prosas ad devotum concentum notis musicis illigavit. Imo per totam Lituaniam
in nostris et externorum ecclesiis nullius frequentius audiuntur solennes Vesperae, Litaniae et Sacra cantari
solita, quam P. Martini, rara ad pios excitandos affectus aptissima concinnata harmonia.
127
Zachował się on w odpisach PL-Kj 5272/27 i PL-Kj 5272/47, na podstawie których Adolf
Chybiński sporządził transkrypcję PL-Pu ACh.II.1/7a.
116
117
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drugi wyszedł spod ręki Sebastiana Antoniego Kaszczeńskiego, kantora w kościele
Norbertanek w Imbramowicach. Trzy inne utwory Kreczmera znajdujemy w muzy
kaliach proweniencji wrocławskiej: ze zbiorów tamtejszego Chori S. Annae pocho
dzą dwa małogłosowe koncerty: Aeterne rerum omnium effector Deus oraz Memorare,
o piissima Virgo128. Dla kościoła św. św. Jakuba i Wincentego sporządzono zaś kopię
koncertu Laudem Te Dominum129.
W kolegium we Wrocławiu przez parę lat pracował Wolfgang Bruno130, m.in.
na stanowisku prefekta chóru tamtejszego konwiktu131. O trzech jego utworach
wspominają inwentarze cystersów z Oseka: ofertorium Suspicias Dominus a 24,
Salve mi duplicissime hospes i koncert Anima Christi132. Jezuita ten był nadto kom
pozytorem muzyki do jednej ze sztuk teatralnych, wystawianych w brneńskim
kolegium133. Parę lat młodszy od niego był Karl Pelikán134, oceniany w niemal
wszystkich katalogach jako peritus musicae, obeznany musicae nonnihil czy musi
cus, który callet musicam135. Do dnia dzisiejszego zachowały się dwie jego kompo
zycje: odpisany w roku 1680 dla wrocławskiego kościoła św. Anny hymn Adoro
Te devote136 oraz skopiowany pięć lat później przez Vejvanowskiego koncert Ad
Odpowiednio PL-Wu RM 6226 i PL-Wu RM 6228.
PL-Wu RM 6227. Ponadto Marcin Kreczmer był autorem niezachowanych kompozycji na be
atyfikację Stanisława Kostki [1670] i kanonizację Franciszka Borgiasza [1671]. Por. Sehnal–PeškováO,
s. 36.
130
Ur. 7 lutego 1639 roku, zm. 4 lipca 1678 roku w Brnie. Był synem Wolfganga – kantora
w Horním Slavkovie i uczniem jezuickiego gimnazjum w Chomutovie i Brnie. Do jezuitów wstąpił
w 1657 roku, po nowicjacie [1647–1659] był przez rok w Świdnicy [1659/1660]; następnie uczył
się w Pradze [1660–1663] i Wrocławiu [1663–1665]: ARSI Boh. 90/1, fol. 278r; 298r; Boh. 195 I,
fol. 285r–286r; TroldaČ, s. 28; FechtnerováJ, s. 13; HolubováB, s. 28.
131
Pracował on później w Pradze, Brnie, Telčy i Żaganiu, gdzie złożył profesję 4v [1675]: ARSI
Germ. 112 II, fol. 404r; w żadnym jednak z tych miast nie został odnotowany jako prefekt muzyki.
132
CZ-Pnm č. př. 65/52 č 1; CZ-Pnm č. př. 65/52 č 2.
133
Brno [1678].
134
Ur. 8 lutego 1642 roku w Domažlicach, zm. 13 stycznia 1702 roku w Kutnej Horze. Do jezuitów
wstąpił 30 listopada 1658 roku, po nowicjacie [1658–1660] działał w Jindřichovie Hradcu [1660–
1664] i Hradcu Králové [1666/1667]. Po studiach teologicznych w Pradze [1668–1672]: ARSI Boh.
90/2, fol. 341v, BMZA II-80, fol. 102v; 120r przez jakiś czas działał w tym mieście, piastując m.in.
funkcję prezesa sodalicji łacińskiej i prefekta muzyki [1672–1674]: ARSI Boh. 90/2, fol. 362r; pre
fektem muzyki był też w Jindřichovie Hradcu [1673/1674]; w sumie funkcję tę pełnił przez sześć
lat (ARSI Boh. 20, fol. 56v). Po trzeciej probacji [1675]: ARSI Boh. 90/2, fol. 375r trafił do domus
professum w Brnie, gdzie [1676]: ARSI Germ. 112 II, fol. 404r złożył cztery śluby zakonne. Kolejnymi
miejscami jego zakonnej afiliacji były: Jindřichův Hradec [1677/1678], Kutná Hora [1679–1681],
Ołomuniec [1681–1683], Uherské Hradiště [1684/1685], Praga [1686–1692] i ponownie Kutná
Hora [1692–1702], gdzie był także rektorem. ARSI Boh. 204, fol. 4v; Hist. Soc. 50, fol. 56r; TroldaČ,
s. 28; TroldaJ, s. 56; FechtnerováJ, s. 71; FejérD, T. IV, s. 94; AGAV, T. VI, s. 5; HolubováB, s. 105–106.
135
Odpowiednio: Ołomuniec [1681]: ARSI Boh. 20, fol. 56v; Uherské Hradiště [1685]: ARSI
Boh. 22, k. 58; Praga [1690]: ARSI Boh. 23, k. 85 i Kutná Hora [1693]: ARSI Boh. 25, k. 84; [1696]:
ARSI Boh. 28, k. 70.
136
PL-Wu RM 6248: Affectus Adorantis Animae.
128
129
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festa venite137. Kolejne dwa utwory Pelikána znamy jedynie z tytułów: w cyster
skich inwentarzach z Oseka figuruje przypisywane mu ofertorium In Domino Deo
confidimus i nieznany z incipitu Concertus de BVM138. Jezuita ten był ponadto au
torem muzyki do spektaklu teatralnego, wystawianego z okazji odwiedzin polskiej
królowej Eleonory w kolegium w Brnie139.
Gabriel Götzl większość swego życia spędził na terenie Czech; jedynie cztery
ostatnie lata pracował na Śląsku140. Jeszcze z czasów czeskich pochodzi jego Mis
sa sancti Andreae, przepisana w roku 1690 przez Vejvanowskiego141. Przejściowo
z ośrodkami śląskimi związany był także Georg Braun142; dwa jego utwory zachowa
ły się jednak w zbiorach proweniencji wrocławskiej. Odpis jednego z nich – pastorel
li O! Coelitum Dux143 pochodzi z jednego z wrocławskich kościołów; dla tamtejszego
Chori S. Jacobi przepisano zaś koncert In nomine Jesu144. Z tego samego miejsca po
chodzi także jedyna zachowana do dziś kompozycja Johanna Pošivála145 – Litaniae
CZ-KRa A 259: Muttetum de Sancta Anna.
CZ-Pnm č. př. 65/52 č 1; CZ-Pnm č. př. 65/52 č 2; TroldaČ, s. 28.
139
Brno [1675]: KapsaJ, s. 195. Przypisywane niekiedy Karlowi Pelikánowi Missa S. Adal
berti (CZ-KRa A 32) RISM: 550.264.330 i motet Dies Sanctificatus (CZ-KRa A 255) RISM:
550.264.332) uważa się obecnie za dzieła Adalberta Pelikána (1643–1702), pijara aktywnego
w Mikulovie i Litomyšli.
140
Ur. 10 lutego 1656 roku, zm. 12 lipca 1694 roku w Legnicy. Uczył się w jezuickim gimnazjum
w Chomutovie [1675], do jezuitów wstąpił 14 października 1676 roku. Odnotowany jest przez kata
logi obydwu kolegiów w Pradze [1688/1689] na Malej Stranie jako praeses chori; na Śląsku pojawił się
w roku 1690 i przebywał w Legnicy [1690–1693], Żaganiu [1693/1694] i Wrocławiu [1694], gdzie
złożył profesję 4v. BuchnerT, s. 199; BreitenbacherK, s. 77, 118; TroldaČ, s. 28; TroldaJ, s. 9; Fechtne
rováJ, s. 32; HolubováB, s. 53; SehnalP, s. 84, 92, 144, 271.
141
CZ-KRa A 167: Missa sancti Andreae.
142
Ur. 23 listopada 1658 roku w Chebie, zm. 15 lipca 1709 roku w Jiczynie, do zakonu wstąpił
18 października 1674 roku. Po nowicjacie [1674–1676] pobierał nauki w Pradze [1677–1679], póź
niej pracował w Chomutovie [1680–1682], m.in. jako prefekt muzyki, kwalifikowany tam [1681]:
ARSI Boh. 20, k. 8 jako musicae peritus. Następnie był odnotowany w Pradze [1685–1687], Ołomuńcu
[1687/1688], Legnicy [1688/1689], Opawie [1691/1692] (gdzie w 1692 złożył śluby 4v), Kłodzku
[1694/1695], Ołomuńcu [1695/1696], Nysie [1698/1699], Ołomuńcu [1699/1700], Chomutovie
[1704/1705] i Jiczynie [1707–1709]. TroldaJ, s. 6; FechtnerováJ, s. 10; HolubováB, s. 25.
143
PL-Wu RM 6085.
144
PL-Wu RM 6084.
145
Ur. 9 listopada 1664 roku w Zbraslavi, zm. 7 maja 1729 roku w Opolu, do jezuitów wstąpił
12 grudnia 1683. Po nowicjacie [1683–1685] odnotowany był w następujących kolegiach: Březni
ce [1685/1686], Ołomuniec [1686–1689], Telč [1689/1690], Uherské Hradiště [1690/1691],
Ołomuniec [1691/1692], Nysa [1692/1693], Kłodzko [1693/1694], Telč [1694/1695], ponow
nie Kłodzko [1695–1698], gdzie złożył śluby jako C. S. [1696]: ARSI Germ. 112 II, fol. 541r, Praga
[1698/1699], Jiczyn [1700/1701], Kutná Hora [1701/1702], Głogów [1702/1703], znowu Kłodz
ko [1703–1706], Opawa [1706–1709], Jindřichův Hradec [1709–1711], Tuřany [1711/1712], Pra
ga [1712/1713], Svatá Hora [1713/1714], Bohosudov [1714/1715], Hradec Králové [1716/1717],
Telč [1718–1720], Kłodzko [1721–1724] i Opole [1725–1729]; TroldaJ, s. 57; FechtnerováJ, s. 75–
76; FischerC, s. 122; FejérD, T. IV, s. 126; AGAV, T. VI, s. 74; SehnalH, s. 146; HolubováB, s. 112–113.
137
138
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Lauretanae146. Jezuita ten był autorem co najmniej kilku jeszcze kompozycji muzycz
nych, dedykowanych Najświętszemu Sakramentowi i NMP; potwierdza to inwentarz
muzykaliów z Uherskiego Hradiště, jak również jego nekrolog147. Pošivál przez 16 lat
pełnił funkcję prefekta muzyki148; jego muzyczne kwalifikacje potwierdzały liczne ka
talogi149: jeden z nich określał go mianem musicus vocalista et componista150, inne prze
znaczały go ad exercendos juvenes in musica oraz moderandum musicorum chorum151.
O całe pokolenie młodszy Franz Christen152 przez pewien czas był związany
z kolegium we Wrocławiu. Jezuita ten skomponował kilkanaście utworów muzycz
nych, znanych z inwentarza muzykaliów w Uherskim Hradiště. Były to dwie wersje
Litanii Loretańskiej153 i opracowania antyfon maryjnych – dwa Regina Coeli, czte
ry – Ave Regina i pojedyncze – Salve Regina i Alma Redemptoris Mater154. W tym
samym inwentarzu odnajdujemy też dwa utwory Antona Svobody155: koncert Veni
sponsa coronaberis oraz Litaniae sub titulo Sedes Sapientiae156. W samym Wrocławiu
PL-Wu RM 4791.
ARSI Boh. 145, k. 247: Dei Eucharistici et Virginis Matris cultor singularis, in cujus utriusquem
honorem varios affectus ad magnum Populi precantis solatium modulis musicis expressit.
148
Archiwalia potwierdzają tę funkcję pełnioną w Telčy [1689/1690]: ARSI Boh. 90/2,
fol. 668r, Uherskim Hradiště [1690/1691]: ARSI Boh. 91/1, fol. 24v, Kłodzku [1693/1694, 1695–
1698, 1700/1701, 1703–1706]: ARSI Boh. 91/1, fol. 90v; 142v; 170r; 207v; 249v; 263r, Boh.
91/2, fol. 325r; 343r; 358v i Kutnej Horze [1701/1702]: ARSI Boh. 91/2, fol. 283r.
149
Jako musicus (musicam) kwalifikują go komisje w Uherskim Hradiště [1690]: ARSI Boh. 23, k. 63,
Nysie [1693]: ARSI Boh. 25, k. 101 i Kłodzku [1696]: ARSI Boh. 28, k. 48, [1705]: ARSI Boh. 34, k. 55.
150
Świdnica [1700]: ARSI Boh. 31, k. 174.
151
Odpowiednio – Kłodzko [1696]: ARSI Boh. 29, k. 18 i [1705]: ARSI Boh. 35, fol. 21r.
152
Ur. 21 maja 1682 roku w miejscowości Vysoké Myto, zm. 6 marca 1733 roku w Pradze, do
jezuitów wstąpił 9 października 1699 roku. Po nowicjacie [1699–1701] uczył się w Ołomuńcu
[1702–1705], gdzie dostrzeżono jego zdolności muzyczne [1705]: ARSI Boh. 34, k. 142 (callet mu
sicam). Następnie studiował w Brnie [1705–1708], m.in. jako prefekt muzyki [1705/1706]: ARSI
Boh. 91/2, fol. 355v, i Pradze [1708–1712], gdzie również przez rok był odnotowany jako Praeses
musicae [1711/1712]. Po trzeciej probacji [1712/1713] w Jiczynie trafił do Ołomuńca [1713/1714],
gdzie był wiceregensem tamtejszego konwiktu; podobną funkcję pełnił później we Wrocławiu
[1714–1717], do czasu złożenia tam [1717] profesji zakonnej (ARSI Germ. 28, k. 71–72). Kolejne
lata spędził w Pradze [1717–1723], Ołomuńcu [1723–1732], gdzie był prefektem muzyki, i Jiczynie
[1732/1733], gdzie był rektorem. ARSI Hist. Soc. 50, fol. 134v; Boh. 204, fol. 7v; Boh. 150, k. 245–
246; PelzelB, s. 105, 165; SommervogelB, T. II, s. 1663–1664; TroldaJ, s. 44; FischerJ, s. 127; Fechtne
rováJ, s. 17; FischerC, s. 18; FejérD, T. I, s. 262; AGAV, T. II, s. 8; HolubováB, s. 33–34.
153
Litaniae duplices brevissimae 1ae sub tit[ulo] Salus infirmorum, 2ae sub tit[ulo] Consolatrix afflictorum.
154
SehnalH, s. 142, 147.
155
Ur. 21 stycznia 1709 roku, zm. 27 stycznia 1746 roku w Nysie. Do jezuitów wstąpił 9 paź
dziernika 1728 (odnotowany w katalogu nowicjuszy BMZA II-76/148 jako musicus), po nowicjacie
[1728–1730] pracował w Ołomuńcu [1731–1740] – w tym [1739/1740] jako praefectus musicae,
Telčy [1740/1741], Pradze [1741/1742], Wrocławiu [1742–1744] i Kłodzku [1744/1745]; w ostat
nich trzech miastach odnotowany również jako prefekt muzyki lub chóru. TroldaJ, s. 62; Fechtnero
váJ, s. 98; FischerC, s. 161; HolubováB, s. 146–147.
156
SehnalH, s. 142, 147.
146

147
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przechowywano niegdyś kilka kompozycji atrybuowanych auth. Svoboda S.J.157;
dotychczasowe kwerendy nie potwierdzają jednak ich zachowania. Kompozycje
Svobody znalazły się jednak w wielu innych miejscach, niezwiązanych bezpośred
nio z czeską prowincją jezuitów. Za pośrednictwem Benedykta Cichoszewskiego,
cystersa z Przemętu, do Grodziska Wielkopolskiego trafiły w latach 1721–1735158
dwa utwory Svobody: Dixit Dominus159 i Litania Loretańska160. Cykl czterech arii
Svobody161, określony mianem Cantata de passione Domini trafił do Broumova,
najpewniej za pośrednictwem Kłodzka. Z kolei jego opracowanie Te Deum znala
zło się w Rokytnicach nad Izerą162.
Inny jezuita o tym samym nazwisku, Franz Svoboda, był rówieśnikiem Anto
na, nie był jednak z nim spokrewniony163. Nie wiemy, czy piastował stanowisko
prefekta muzyki w którymkolwiek konwikcie prowincji, okazał się jednak płod
nym kompozytorem muzyki liturgicznej (msze, ofertoria i nieszpory), którą do
czasów kasaty tego zakonu przechowywano w bibliotekach cysterskich opactw
w Henrykowie i Lubiążu164. Do dnia dzisiejszego zachował się zaledwie jeden
cykl nieszporny tego kompozytora, przepisany pro Choro Grissoviensi; po dziś
dzień rękopis ten znajduje się w zbiorach klasztoru w Krzeszowie165. Być może
Franz Svoboda był też autorem małogłosowego koncertu wokalnego Benedictus
es Deus noster, zachowanego w zbiorach pojezuickiego kościoła w Březnicy166.
Szeroki zasięg miała twórczość muzyczna Josepha Wiesnera, związanego przez
wiele lat z kolegium we Wrocławiu167. Do klasztoru Premonstratensów w Želiviu
M.in. Missa solemnis, Offertorium, Dixit i Miserere. KirschB, s. 44, 45, 53.
IdaszakG, s. 14.
159
PL-Pa Muz GR II/16.
160
PL-Pa Muz GR IV/12.
161
CZ-Pnm XXXVIII A 315: Tres ariae cum epilogo.
162
OAS M 808: Te Deum Laudamus.
163
Ur. 10 października 1708 roku w Telčy, zm. 18 października 1769 roku w Ołomuńcu. Do jezu
itów wstąpił 3 listopada 1725 roku, po nowicjacie [1725–1727] pracował w różnych kolegiach pro
wincji. W Ołomuńcu [1743]: ARSI Germ. 46, k. 263 złożył profesję 4v. ARSI Boh. 204, fol. 28v; Boh.
53a, k. 145; FischerC, s. 161; AGAV, T. VII, s. 116.
164
WalterD, s. 132.
165
PL-KRZ VI 8.
166
CZ-BRZ sign. 246: Aria in G… del Sig. Svoboda m[anu] p[ropria]. Atrybucja ta jest wątpliwa
z uwagi na brak korelacji czasu życia kompozytora i oszacowanej przez autorkę katalogu (PeškováB,
No. 510, s. 219) daty utrwalenia utworu [ca. 1800].
167
Ur. 30 stycznia 1713 roku w Lubawce, zm. 2 sierpnia 1766 roku we Wrocławiu. Będąc
uczniem wrocławskiego konwiktu św. Józefa, występował jako solista w spektaklu WR-1727-Ge
mini. 9 października 1729 roku wstąpił w tym mieście do zakonu jako musicus, po nowicjacie
[1729–1731] uczył się w Ołomuńcu [1732–1734], następnie pracował w Znojmie [1735–
1738], Ołomuńcu [1739–1741], Českým Krumlovie [1741/1742], gdzie pełnił fukcję praeses
chori tamtejszego konwiktu. Przez kolejne dwadzieścia lat przebywał we Wrocławiu; w latach
1743–1752 pełnił tam obowiązki prefekta muzyki (nawet po profesji 4v [1747]: ARSI Germ.
48, k. 473–474). Poza tym był profesorem nauk humanistycznych, fizyki spekulatywnej i ekspe
157
158
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trafiła jego aria Coeli cives occurrite168. Nieco wcześniej sporządzono odpis jego
Te Deum dla kościoła parafialnego w Spišskim Podhradiu na Słowacji169. Z kolei
w zbiorach kościoła w Kieżmarku znalazło się bożonarodzeniowe ofertorium170.
Spośród wielu innych kompozycji muzycznych sygnowanych nazwiskiem Wie
sner, autorstwo wrocławskiego jezuity rozważyć można w przypadku Missa brevis,
przepisanej przez Martina Josefa Joachima Strachotę z typowo jezuickimi adno
tacjami na końcu wszystkich głosów O: A: M: D: Gl:171. Ślady pracy konwikto
rów nosi i inna kompozycja podpisana nazwiskiem Wiesnera, przeznaczona dla
wrocławskich kanoników regularnych kościoła NMP na Piasku172. Joseph Wiesner
mógł być też autorem mszy173 zachowanej w zbiorach wrocławskiego kościoła
Krzyżowców, z którymi wrocławskich jezuitów łączyły równie bliskie związki kul
turalne. Pozostałe kompozycje sygnowane tym nazwiskiem174 trudno powiązać
jednoznacznie z naszym autorem, tym bardziej że niektóre z nich są dziś identyfi
kowane jako dzieła innych twórców175.

rymentalnej, metafizyki i teologii moralnej, przełożonym kongregacji uczniowskich, katechetą,
rekolekcjonistą i spowiednikiem. ARSI Boh. 53a, k. 132; Boh. 202, fol. 6r; 15r; 60r; Boh. 203,
fol. 136r; FG 634 B1/1764, k. 74; TroldaJ, s. 107; FechtnerováJ, s. 108; FischerC, s. 178; AGAV,
T. VIII, s. 84; HolubováB, s. 160.
168
CZ-Pnm: L b 5 [1780]. Aria ta opatrzona jest również alternatywnym tekstem Huc ad festum,
o równie uniwersalnym zastosowaniu, o czym świadczy inskrypcja: p[ro] Resur[rectione] Ascens[io
ne] et o[mn]i festo.
169
SK-BRnm MUS XI 17: Te Deum Laudamus.
170
SK-BRnm MUS IX 92: Cito ad Praesepe.
171
Missa Brevis [C-dur] ex C. | a | Canto, Alto. | Tenore, Basso, | Violino, Primo | Violino Secundo, |
con | Organo, | Del Sig: Viesner [1750–1775]: CZ-Pu 59 R 3452 [olim: rodzina Strachota, Panensky
Tynec, Nro: XXImum] RISM: 550.500.489.
172
PL-Wu RM 5069 [olim: Wrocław, Musikalisches Institut bei der Universität Breslau, Mf
1078]: Missa | a v. | Canto Alto | Tenore Basso | Due Violini | Due Clarini in D: | Tympano | Due
Flauti Violone extra (loco Organi | in | Quoniam et | Benedictus) | con | Organo. Auth: Sigl: Wiesner.
| Comparavit | pro Choro Aren: | Carl Zimmermann | Can: Reg. Lat: | et Regens utriusque Chori |
1773.
173
PL-Wu RM 5070 [olim: Wrocław, Musikalisches Institut bei der Universität Breslau, Mf 1079]:
Missa Dei Patris | a | Soprano, Alto | Tenore, Basso | Violinis 2bus | Clarinis 2bus | con Organo. | Del: Sigl:
Viesner. | Chori ad S. Mathiam | Wratislaviae condonata.
174
Np. BMZA 14656: Missa in C | Translationis S: Wenceslai Mart. ...Authore Wisner...; Missa Pasto
rella in D | a | Canto, Alto, Tenore, Basso | Violino duplici | Clarinis II bus | cum | Organis 1768: SK-J H-107
[olim: Podolínec, klasztor Pijarów], RISM: 570.001.934; Vesperae in D | a | Vocibus 4.tuor | Violinis 2.bus
| Organo. | Auth. Wiezner [2. poł. XVIII w.] SK-BRnm MUS IX 173 [olim: Kieżmark, kościół parafialny]
RISM: 570.000.570.
175
Np. Missa in C | a | 4 voci | 2 Violini | 2 Clarini | Organo | e | Violone | Del Sign. Wieser [po 1750]:
A-KR B 30/494, RISM: 600.178.832 zidentyfikowana została jako kompozycja Georga Strassera,
por. RISM A/II No.: 553.004.062.
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O pokolenie młodszy Karl Göbel176 rozpoczynał swoją karierę muzyczną rów
nież przed wstąpieniem do zakonu177. O jego kwalifikacjach muzycznych i zaanga
żowaniu w muzykę pamiętano nawet pod koniec życia, gdy pracował w Otyniu178
i wzmiankowano je w nekrologu179. Dwa jego opracowania antyfony Salve Regina
trafiły za pośrednictwem Macieja Bocheńskiego do Grodziska Wielkopolskiego180.
Kompozycje Göbela znalazły się także w samym Otyniu; wśród zgromadzonych
tam muzykaliów znajduje się kilka opracowań antyfon maryjnych: Alma Redempto
ris Mater, Ave Regina coelorum i Salve Regina181; niektóre z nich dostosowano jedno
cześnie do dwóch wspomnianych tu tekstów182. Rówieśnikiem Göbela był Johann
Thamm183, który przez 16 lat praefuit choro musico184; jego kwalifikacje do pełnienia
tej funkcji poświadczają liczne katalogi ocen zakonnych185. Po jezuicie owym zacho
wało się muzyczne opracowanie Pasji186, dedykowane 22 października 1777 roku
dziekanowi kościoła Kanoników Regularnych we Wrocławiu, Franzowi Xaverowi
Meisnerowi.
Ur. 3 marca 1721 roku w Ostroszowicach, zm. 6 listopada 1764 roku w Otyniu. Do jezuitów
wstąpił 9 października 1740 roku, przy okazji zanotowano, że obeznany on jest z musica in fidibus
et cantu (BMZA II-76/187; BMZA 593, fol. 7r). Po nowicjacie [1740–1742] pracował przez 11 lat
(ARSI FG 634 B1/1764, k. 21) jako prefekt muzyki: m.in. w Głogowie [1742/1743], Kłodzku
[1743/1744], Opawie [1750/1751], Żaganiu [1751/1752], Głogowie [1752–1755], dopóki nie
złożył profesji 4v w tymże mieście [1755]: ARSI Germ. 52, k. 296–297. Odnotowany był również
przez katalogi kolegiów w Ołomuńcu [1746–1749], Jiczynie [1749/1750] i Otyniu [1764/1765],
jednak już bez funkcji muzycznych. TroldaJ, s. 9; FechtnerováJ, s. 32; AGAV, T. III, s. 145; Holu
bováB, s. 52.
177
Jako Discantista in Convictu S. Josephi wykonywał solowe partie wokalne w spektaklach: WR
-1735-Incruenta (w roli Genius Congregationis), WR-1736-Tessera (Spes) i WR-1738-Saeculum (Provi
dentia Dei).
178
C. t. z Otynia [1764]: ARSI Boh. 202, fol. 29v: callet musicam.
179
ARSI Boh. 202, fol. 14r: Odio summo ferebatur in otium, omne idcirco tempus operibus indifferen
tibus residuum in Templi Choro exegit.
180
PL-Pa Muz GR III/21 [1–2].
181
PL-Pm Im 573; 605; 608; 609; 610 i 611.
182
Dwie kompozycje (PL-Pm 610 i PL-Pm 611) opatrzono równolegle tekstem Salve Regina
i Alma Redemptoris Mater; do trzeciej (PL-Pm Im 605) dopasowano zaś teksty antyfon Ave Regina
coelorum, Salve Regina, a nawet mszalnego Benedictus.
183
Ur. 19 stycznia roku 1719 lub 1721 w Wilamowie, zm. w 1789 roku we Wrocławiu. Do jezu
itów wstąpił 21 października 1741 roku, chwaląc się przed komisją umiejętnościami musicae in organo
& fidibus (BMZA 593, fol. 10v). Po nowicjacie [1741–1743] trafił do Głogowa [1743–1746], Oło
muńca [1747–1751 i 1753/1754], Jiczyna [1751/1752], Nysy [1754–1756], gdzie złożył profesję
4v [1756]: ARSI Boh. 202, fol. 11r, ostatnie lata życia spędził we Wrocławiu. TroldaJ, s. 63; WalterA,
s. 145; FechtnerováJ, s. 100; FischerC, s. 165; AGAV, T. VII, s. 144; HolubováB, s. 150.
184
ARSI Boh. 202, fol. 191r. Odnotowano go w tej funkcji w Głogowie [1744–1748], Ołomuńcu
[1753–1754], Nysie [1754/1755] i Wrocławiu [1764/1765].
185
Wrocław [1764]: ARSI FG 634 B1/1764, k. 73 (musicam); [1767]: ARSI Boh. 202, fol. 191r
(musicam mediocriter) i [1770]: FG 634 B1/1770, k. 36 (musicam).
186
PL-Wu RM 5032 [olim: Mf 1042]: Opella di Passione Domini.
176
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5.1.3. Organmistrzowie i organiści
Wkładem jezuitów w kulturę muzyczną Śląska była także sztuka budowania
organów i wykonywana na tych instrumentach muzyka. Pomimo początkowych
obiekcji władz zakonnych, zalecających ograniczanie praktyki gry organowej187,
a nawet całkowitą z niej rezygnację188, instrumenty te już w połowie XVII wieku
zdobyły trwałe miejsce w kościołach jezuickich, zdobiące je prospekty stały się zaś
ważnym elementem wystroju wnętrz owych świątyń. Było to zasługą samych jezu
itów i angażowanych przez nich artystów spoza zakonu, którzy na przestrzeni wielu
lat zabiegali o zapewnienie liturgii możliwie uroczystej oprawy. Dotychczasową wie
dzę na ten temat189 uzupełniają zachowane archiwalia zakonne: jezuiccy kronikarze
odnotowywali rozbudowy istniejących organów, opisywali też okoliczności stawia
nia nowych, jeszcze większych instrumentów, wznoszonych ad maiorem Dei gloriam.
Powodem tych inwestycji były też częste na terenie Śląska zniszczenia, wywołane
wojnami i pożarami, które – paradoksalnie – wspomagały proces stopniowego uno
wocześniania instrumentów i praktyki wykonawczej.
Tak było np. w Kłodzku, gdzie w doszczętnie zniszczonym podczas wojny trzy
dziestoletniej wnętrzu kościoła190 brakowało instrumentu. Musiał on pojawić się już
parę lat później, skoro w 1626 roku podpisano kontrakt, potwierdzający utrzymanie
organisty z kasy miasta191. Jakiś czas później w kościele używano ponadto portaty
wu, przekazanego parafii przez kłodzkiego starostę192. Obydwa instrumenty uzna
wano za tymczasowe, bowiem wkrótce potem brat zakonny Adam Tille193 postawił
domestica industria na chórze tego kościoła organum novum et elegans194. Jego talent
ciesielski i tokarski dostrzeżono już wcześniej195, organy kłodzkie były jednak pierw
szą samodzielną pracą docenioną przez współczesnych196. Pomimo cechującej go
complexionis melancholicae et phlegmaticae pracował nad nimi dość szybko, budując
Por. I-Rn Ms. Gesuit. 3514/1385, fol. 14v; ARSI Austr. I 1, k. 203.
I-Rn Ms. Gesuit. 3514/1385, fol. 26v.
189
KoßmalyS; GołosO; BurgemeisterO; SehnalB; GalewskiB oraz portal www.organy.art.pl.
190
Kłodzko [1619]: SchmidlH, T. III, s. 124.
191
Wynagrodzenie z tego samego źródła otrzymywali kantor, ludimagister i kalikanci. CZ-Pn
ORST XXIII D 168, k. 104.
192
Kłodzko [1637]: CZ-Pn ORST NK XXIII D 168, k. 121.
193
Ur. w roku 1602 lub 1604 w Żaganiu, zm. 8 października 1690 roku w Brnie. Do jezuitów
wstąpił w 1631 roku, po nowicjacie [1631–1633] złożył śluby jako C. S. [1633]: ARSI Germ. 112
I, fol. 111r, po czym pracował jako arcularius w Ołomuńcu [1635/1636], Kutnej Horze [1636–
1638], Liběšicach [1638/1639], Pradze [1639–1641] i Brnie [1641/1642], gdzie złożył śluby jako
C. T. [1642]: ARSI Germ. 82, k. 582, ARSI Boh. 91/1, fol. 40ar; Boh. 106, k. 266; TroldaJ, s. 63;
WittwerM, s. 136; PeškováB, s. 17; FechtnerováJ, s. 101; FischerC, s. 165; AGAV, T. VII, s. 151.
194
Kłodzko [1644]: ARSI Boh. 96, k. 199.
195
C. t. z Ołomuńca [1636]: ARSI Boh. 12, fol. 22v określa go mianem arcularius et tornator et
aliarum artium peritus; komisja zakonna z Pragi [1639]: ARSI Boh. 12, k. 173r kwalifikuje go również
pro arcularia et aliquibus coadiutorum officiis.
196
SchmidlH, T. IV, s. 748–749: Novum item Organum musicum, opera sane ampla & magnifica
perfectum ab artifice Fratre nostro Adamo Tille, Saganensi.
187
188
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ten instrument w ciągu zaledwie roku (1643/1644)197. Następnie Tille stawiał orga
ny w kilku miastach Czech198, by w 1658 roku wrócić na Śląsk, gdzie przebudowywał
instrumenty jezuickich kościołów w Głogowie, Otyniu, Świdnicy i Żaganiu199. Tille
działał jako organifex w kilku jeszcze ośrodkach prowincji200, m.in. w Kłodzku201.
O organach kościoła Wniebowzięcia NMP w Kłodzku wspominają Litterae an
nuae, dokumentujące naprawy utrumque organum202. Na budowę nowego instru
mentu zdecydowano się w roku 1720; przez kolejne sześć lat od tej daty w katalo
gach personelu kłodzkiego kolegium pojawia się jako organifex brat zakonny Anton
Streit203. Towarzyszyli mu pomocnicy (arcularii): Johann Martschin [1720–1723],
Georg Donat [1723/1724] i Bernard Berchthold [1725–1727]. Wznoszony w tym
czasie prospekt był dziełem Michaela Klahra i Thomasa Bergera, którzy zapro
jektowali go w postaci dwudzielnych kulis, umożliwiających oświetlenie wnętrza
świątyni przez okno w jej zachodniej elewacji204. Prospekt zdobią figury grupy tzw.
muzycznej orkiestry, przedstawiające króla Dawida, św. Cecylię i aniołów muzyku
jących na oboju, lutni, wioli da gamba i flautraverso205. Wydarzeniem odnotowanym
w zakonnych kronikach była inauguracja tego instrumentu, która wypadła w dniu
św. Franciszka Ksawerego: 38-rejestrowym organom towarzyszyła wówczas orkie
stra muzyków konwiktu, do którego przy tej okazji przeniesiono stare organy206.
197
ARSI Boh. 13, fol. 97v. W kolegium kłodzkim Tille odnotowany był zrazu jako arcularius
[1642/1643]: ARSI Boh. 90/1, fol. 19r; KATJ 2760, k. 2; następnie occupatur in organo concinnando
[1643/1644]: ARSI Boh. 90/1, fol. 28r, organista [1644/1645]: ARSI Boh. 90/1, fol. 39r; arcularius
et organifex [1645/1646]: ARSI Boh. 90/1, fol. 50v. Ostatni kłodzki katalog [1645]: ARSI Boh. 13,
fol. 257r kwalifikuje go ad omnia fere coadiutorum officia, sed totus est in Organis fabricandis.
198
W Kostelcu [1647]: ARSI Boh. 90/1, fol. 84r, Kutnej Horze [1647/1648], Českým Krumlo
vie [1649/1650]: ARSI Boh. 14, fol. 22v, gdzie kwalifikowano go (ARSI Boh. 14, fol. 98v) jako Or
ganifex semper [Complexio] Melancholica. Ad organa paranda, ad arculariam et varia artificia tractanda.
Następnie pracował w Chomutovie [1649–1651]: ARSI Boh. 90/1, fol. 102v, Jindřichovie Hradcu
[1654/1655] i Znojmie [1657/1658].
199
ARSI Boh. 90/1, fol. 172v; 188v; Boh. 98, k. 159.
200
W Liběšicach [1663–1667], Březnicy i Ušteku [1667/1668], Kutnej Horze [1672–1673],
Hradcu Králové [1673–1675] i Bohosudovie [1675/1676].
201
Kłodzko [1668–1670]: BMZA II-80, k. 97v, fol. 113v.
202
W roku 1677 koszty tych napraw wynosiły 150 florenów reńskich (CZ-Pn ORST XXIII D
168, k. 243), w roku 1710 – 90 florenów (ARSI Boh. 122, k. 78).
203
Ur. 25 lutego 1682 roku w Bruntálu, zm. 17 października 1726 roku w Kłodzku. Do jezuitów
wstąpił 15 marca 1711 roku, kwalifikowany już wtedy jako Organifex (BMZA II-76/78), śluby
C. T. złożył w roku 1721. Streit pracował wcześniej nad organami w Jindřichovie Hradcu [1715],
Hradcu Králové [1716] i w Pradze [1717–1720]: ARSI Germ. 96, fol. 328; Boh. 138, k. 74; Boh. 141,
k. 75; TroldaJ, s. 62; FechtnerováJ, s. 97; FischerC, s. 160; AGAV, T. VII, s. 107.
204
BurgemeisterO, s. 60, 289–290; GalewskiP. Tego rodzaju dwudzielna kompozycja szaf organo
wych jest bardzo typowa dla barokowych organów wznoszonych na terenie Czech.
205
Zachowany do dziś instrument był modernizowany i wyposażony w trakturę elektromagne
tyczną przez firmę Schlag und Söhne (1893); w roku 1979 dokonano kolejnej generalnej jego prze
budowy.
206
Kłodzko [4 grudnia 1725]: ARSI Boh. 140, k. 77; 81.
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Tradycję muzyki organowej w Kłodzku podtrzymywali także muzycy świeccy,
zatrudniani przez Radę Miejską. Jednym z nich był Nikolaus Frölich, działający jako
organista kościoła Wniebowzięcia w latach 1683–1693207. W zbiorach proweniencji
wrocławskiej zachowały się trzy jego utwory, m.in. Requiem na kwartet solistów con
certato i czterogłosową capella oraz zespół instrumentalny208, analogicznie obsadzo
ne ofertorium O Maria Virgo pia209 oraz opracowana w formie koncertu solowego
antyfona Salve Regina210. Organistą jezuickiego kościoła w Kłodzku był także Paul
Frömel211, o którym wiemy zaledwie tyle, że piastował ten urząd w latach 1732–
1757 i był jednocześnie nauczycielem muzyki. Jeden z jego uczniów – Johann Franz
Otto – zastąpił Frömela na stanowisku kłodzkiego organisty, a od roku 1776 był na
uczycielem muzyki w odebranym właśnie jezuitom konwikcie212. Otto grał na orga
nach, ale także na flecie, wioli d’amore i da gamba (m.in. przed goszczonym w Kłodz
ku Fryderykiem II), lutni i harfie. Był również kompozytorem, którego twórczość
powstawała po części w czasach jezuickich213.
Muzyków kościoła św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy również zatrudnia
ła Rada Miejska, składająca się w większości z protestantów; musieli oni ponosić
koszty katolickich nabożeństw w odebranej im farze214. Jednym ze świdnickich or
ganistów był Bernard Heen, którego zakonna kronika wspomina dlatego, że jego
żona – Anna z domu Flaschner – urodziła dziecko dzięki wstawiennictwu Igna
cego Loyoli; oczywiście zostało ono ochrzczone imieniem świętego215. W roku
1680 przeniesiono organy z północnej ściany kościoła na chór, aby mogły łatwiej
współgrać z instrumentami gromadzących się tam muzyków216. Były jednak na tyle
stare, że dwa lata później gruntownej ich przebudowy dokonał Adam Tille217. Jego
organy funkcjonowały w Świdnicy aż do roku 1705, kiedy postawiono tam zupeł
PośpiechC, s. 292.
PL-Wu RM 4368: Viaticum Mortuorum.
209
PL-Wu RM 6143: O Maria Virgo pia.
210
PL-Wu RM 6144: Salve Regina.
211
WalterD, s. 133; WalterN, s. 240–241; WalterG, s. 153; Hoffmann-ErbrechtS, s. 562; Po
śpiechC, s. 321.
212
Ur. w 1730 roku w Jaszkowej, zm. w 1805 roku. Preis, T. I, s. 16-17; Fetis VI, s. 388; WalterD,
s. 115, 133–134; WalterN, s. 239–265; WalterO; WalterG, s. 153, 169, 176; Hoffmann-ErbrechtS, s. 3,
15, 194, 221, 225, 321, 344, 355, 357, 367, 517, 556–557, 562–563, 783, 826; PośpiechC, s. 343–344.
213
Spod jego pióra wyszły m.in. opracowania 10 ofertoriów adwentowych, introitów, graduałów,
27 responsoriów na triduum paschalne, Litanii Loretańskiej, Stationes na Boże Ciało i licznych utwo
rów instrumentalnych, m.in. zaginionego obecnie koncertu skrzypcowego, wydanego w roku 1774
w Lipsku, akompaniamentów organowych do pieśni czy zbioru Sechs Sonaten für forte-piano, opubli
kowanego w roku 1804 we Wrocławiu.
214
Niektóre z tych płatności odnotowano w kronice WAAW V 46, k. 9 [1629] i WAAW V 45,
k. 7r [1630].
215
Świdnica [1669]: WAAW V 45, fol. 61r.
216
Świdnica [1680]: WAAW V 45, fol. 94v.
217
Świdnica [1679–1683]: WAAW V 45, fol. 104r; ARSI Boh. 90/2, fol. 433v; 468r.; BurgemeisterO, s. 330.
207
208
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nie nowy instrument, większy niż wszystkie poprzednie. Za jego autora uważa się
czasami Gottfrieda Siebera z Brna218, był nim jednak najprawdopodobniej wycho
wany w tym samym mieście Johann David Sieber219. 44-rejestrowe organy Siebera
w Świdnicy, wzniesione za kwotę 4000 florenów reńskich stanowiły do 1818 roku
najlepszy tego typu instrument na Śląsku220. Uznanie współczesnych budziło nie
tylko bogactwo brzmienia, wydobywającego się z 2364 piszczałek instrumentu, ale
także naśladowana później w Kłodzku dwudzielna kompozycja prospektu, współ
grająca ze światłem słonecznym i ozdobiona efektownymi posągami dłuta Georga
Leonarda Webera, które przedstawiały niebiańskich muzyków: kornecistę, kotlistę,
fagocistę, trębacza, wiolistę i wokalistę221. Rangę grającego na tym instrumencie or
ganisty dobitnie ilustrują jego roczne zarobki, zestawione z analogicznymi wynagro
dzeniami kantora i śpiewaków Ave Maria222.
Mniej archiwaliów zakonnych dokumentuje jezuicką tradycję muzyki organowej
w Nysie223. Wiadomo, że jako organmistrz działał tam w latach 1665–1673 Mattheus
Dubiel224, wyznaczony przez przełożonych do roli polskojęzycznego kaznodziei
w tamtejszej kolegiacie, a jednocześnie ad organa facienda225. Zajęcie to było jednak
raczej rodzajem hobby niż etatem, wspomina o tym następujący komentarz: otium
quod vixit, organis et horologiis fabricandis. Być może to właśnie na jego instrumen
cie grano podczas spektaklu NY-1675-Luna, wystawianego przez uczniów nyskie
go kolegium ku czci goszczącej w mieście królowej Eleonory226. Przedstawienie to
odbywało się jednak w szkole, tymczasem w kościele na pewno działały już organy
wielkie i małe, co nie było komentowane przez zakonnych kronikarzy227. Odnoto
HoffmannS, s. 150–151, 155, 287; WittwerM, s. 52.
Ur. w roku 1670 w Českiej Lípie, uczeń Jana Bohumira Halbicha Starszego, jeden z najlepszych
organmistrzów na Morawach, który stawiał organy w kilku kościołach Brna (kościół św. Tomasza,
kościół Franciszkanów, kościół św. Michała), Wiednia (katedra św. Stefana) i Svatým Kopečku k. Oło
muńca. BurgemeisterO, s. 285–289; SehnalB, T. I, s. 111–113, T. II, s. 271, 278.
220
Świdnica [1705]: ARSI Boh. 117, k. 175; Boh. 119, k. 178; 215; WittwerM, s. 52. Obecny
instrument jest efektem przebudowy i modernizacji, dokonanej przez firmę Schlag und Söhne.
221
Świdnica [1708]: ARSI Boh. 120, k. 221.
222
WAAW V B 13 d [23 września 1776]: Lit. B: Jahrliche Salaria: […] dem Cantori – 2 fl; dem
Organisten – 10 fl, […] den Sänger der 3 maligen ‘Ave Maria’ – 9 fl.
223
BurgemeisterO, s. 121; KoszO, s. 55, 56.
224
Ur. 11 września roku 1612 lub 1615 w Gliwicach, zm. 25 maja 1673 roku w Opolu. Nauki pobierał
w jezuickim gimnazjum w Jindřichovie Hradcu [1630–1633], po święceniach diecezjalnego prezbiteratu
był kanonikiem w Kromieryżu i Brnie. Zrezygnował jednak ze swych przywilejów i 2 maja 1660 roku wstąpił
do jezuitów w Opolu. Pracował jako nauczyciel gramatyki w Jiczynie [1660–1662], był odnotowany jako
minister chori w Litomĕřicach [1663/1664] i misjonarz na dworze hrabiego Oppersdorffa w Głogówku
[1664–1666]. HoffmannO, s. 38, 40, 328–329, 340–341, 348, 356; FechtnerováJ, s. 24; HolubováB, s. 42.
225
Nysa [1669]: ARSI Boh. 17/I, fol. 151r.
226
Nysa [1675]: ARSI Boh. 102, k. 558.
227
W kronice rezydencji w Opolu [1700]: ARSI Boh. 112, k. 197 znajduje się jednak następująca
informacja, niepotwierdzona wszakże przez źródła nyskie: Organum antiquum, quod in opere nunc no
vam faciem expectat, vicino Collegio Nissensi Chorus debet in acceptis.
218
219
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wali oni jednak, że działająca w Nysie sodalicja mieszczańska Zwiastowania NMP
pokryła koszty postawienia pięciu pozłacanych rzeźb aniołów, wraz z novo minore
organo, vulgo positivo, wydając łącznie 143 floreny228. W latach 1766–1767 znako
mite organy zbudował u nyskich jezuitów Franz Joseph Eberhardt ze Szprotawy229;
instrument ten spłonął w roku 1807, podczas oblężenia miasta przez wojska sprzy
mierzeńców Napoleona230.
Początki jezuickiej muzyki organowej we Wrocławiu wiążą się z tamtejszym ko
ściołem Krzyżowców św. Macieja, w którym od roku 1630 działały organy Georga
Paritiusa231. To na nich grano podczas nabożeństw odbywanych w tym kościele
przez pierwszych wrocławskich jezuitów232. Odnotowanym z imienia organistą był
niejaki Jacob Silesius Lepviczensis – członek sodalicji Zwiastowania NMP i uczeń
jezuickiego gimnazjum233. Na własne organy jezuici czekali aż do roku 1700, kiedy to
Ignaz Franz Mentzel rozpoczął stawianie instrumentu w nowo wybudowanym ko
ściele Najświętszego Imienia Jezus234. Ich prospekt został wzbogacony w roku 1727
o kartusze dekoracyjne empory muzycznej autorstwa Johanna Albrechta Siegwitza,
przedstawiające członków orkiestry anielskiej, grających na flecie, lutni, skrzypcach,
kornecie, harfie, fagocie i wioli. 15-rejestrowy instrument był kilkakrotnie remonto
wany; w 1756 roku został on gruntownie przebudowany i opatrzony drugim manu
ałem przez Franza Josepha Eberhardta235.
Organy w jezuickim kościele św. Jerzego w Opawie236 postawił na początku
lat 20. XVIII wieku Vacláv Thiel z Bruntálu wraz ze swoją żoną, Kristiną Rišák,
której poprzedni mąż – zmarły w 1718 roku Ignac Rišak – prowadził własną firmę
organmistrzowską i uczył Thiela sztuki budowania organów237. Ich 21-rejestrowe
Nysa [1734]: ARSI Boh. 152, k. 167–168.
DolaO, s. 396. Był on m.in. autorem słynnego instrumentu w Bardzie; BurgemeisterO, s. 147, 152.
230
Na ich miejsce w latach 1822–1825 Karl Neugebauer postawił nowe organy, znajdujące się
obecnie na chórze; BurgemeisterO, s. 238–239.
231
ScheuermannO, s. 250–251. Na przełomie XIX i XX wieku zostały one zamienione na 13-re
jestrowy instrument firmy Schlag und Söhne, zniszczony w roku 1945. BurgemeisterO, s. 241, 279.
232
Wrocław [1639]: WAAW II b 230, fol. 8v: Musica triplicij etiam ex capite fuit solemnior solito,
quia et quidquid Cantorum prope fuit in urbe utriusque Relligionis, huic solemnitati qua Voces qua instru
menta precio subministrarunt: ex singulari Celssisimi Principis a Lichtenstein, Supremi Silesiae Capitanei
dignatione tubae et Tympana Musicam intercalarunt: et quod Procerum maxime externorum recreabat
aures, quia organa pulsavit totius Silesiae artificiosissimus ordinarius apud S. Matthiam Organista.
233
Wrocław [1641, 1642]: WAAW II b 130, fol. 298r.
234
Ignaz Franz Mentzel ur. ok. 1670 roku w Lądku, zm. po 1743 roku we Wrocławiu, gdzie działał
przez całe niemal życie, od roku 1690. W latach 1692–1698 pracował jako organista kościoła św. św. Ja
kuba i Wincentego; postawił organy także dla kościoła NMP na Piasku i Bożego Ciała we Wrocławiu
oraz w kościele Łaski w Kamiennej Górze. BurgemeisterO, s. 223–226; PatzakB, s. 7; PreisM, T. II,
s. 439; BurgemeisterO, s. 223–227; ScheuermannO, s. 253; PośpiechC, s. 340.
235
Wrocław [1756]: ARSI Boh. 203, fol. 135v; BurgemeisterO, s. 249–250; 292–293; WalterU,
s. 263. Obecne organy tego kościoła wybudowane zostały przez Wilhelma Sauera w latach 1925–1926.
236
KoukalP, s. 143–146; SehnalB, T. I, s. 24; 31; 105; 107; 128–129, T. II, s. 21; 93; 212.
237
Thiel zbudował później organy u minorytów (1723) i dominikanów (1736) w Opawie.
228
229
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organy służyły opawskim jezuitom aż do roku 1775, kiedy to nowy instrument
dla zsekularyzowanego właśnie kościoła zbudował eks-jezuita František Horči
čka238. Jeszcze jako brat zakonny postawił on wcześniej organy w kilku jezuickich
kościołach prowincji: Březnicy [1769], Jiczynie [1771] i Uherskim Hradište
[1771–1773]. Po kasacie jezuitów osiadł w Opawie, gdzie ożenił się z Antonią
Erbert i został przyjęty do cechu stolarskiego. Prospekt jego opawskich organów
umiejętnie współgra ze światłem, które dostaje się do wnętrza kościoła przez
okno w zachodniej elewacji i efektownie oświetla centralnie umieszczoną figu
rę króla Dawida, otoczonego przez anioły, grające na flecie, oboju, skrzypcach
i wioli.
Wspomniany wyżej Adam Tille był autorem organów w przejętej przez jezu
itów kaplicy pw. Bożego Ciała w Głogowie239. Po zbudowaniu w tym mieście no
wego kościoła pod tym samym wezwaniem, musiano go wyposażyć przynajmniej
w jakiś pozytyw; zachowane z tego czasu źródła nie wspominają o tym w bezpo
średni sposób. W głogowskim kolegium pracował wtedy Ignaz Schubert240, odno
towany [1716/1717] wprawdzie tylko jako Praeses Musicae241; w jego nekrologu
podano jednak, że zajmował się grą na organach242; czynił to zapewne przed zło
żeniem profesji zakonnej, czyli m.in. w Głogowie. Nowe, 24-rejestrowe organy
w jezuickim kościele tego miasta243 postawił inny jezuita – Thomas Schwartz244,
238
Ur. 4 listopada 1745 roku w Popovicach, zm. 16 września 1800 roku we Frýdku. Do jezu
itów wstąpił (już jako organifex; callet Bohemicam, sed Germanicam infra mediocritatem) 26 września
1766 roku, po nowicjacie [1766–1768], składając śluby jako C. S. (BMZA 593, fol. 188v). TroldaJ,
s. 43; FechtnerováJ, s. 44; FischerC, s. 62; SehnalB, T. I, s. 71, T. II, s. 13–14, 23.
239
Odnotowany jest tam [1658]: Boh. 90/1, fol. 172v jako arcularius, organifex.
240
Ur. 26 maja 1693 roku w Jeleniej Górze, zm. 26 lutego 1756 roku w Pradze. Do jezuitów wstąpił
27 października 1708 roku w Legnicy, po nowicjacie [1708–1710], pracował w Kłodzku [1710/1711],
Pradze [1713/1714], Chebie [1714/1715], Nysie [1715/1716], Głogowie [1716/1717], Świdni
cy [1717/1718], Ołomuńcu [1718–1722 i 1725/1726], Telčy [1722/1723 i 1724/1725], Nysie
[1723/1724], Pradze [1726–1731 i 1753–1756], Znojmie [1731–1742], Jihlavie [1743–1745], Jin
dřichovie Hradcu [1745–1747 i 1752/1753], Kłodzku [1747–1749], Nysie [1749] i Opawie [1750–
1752]. TroldaJ, s. 61; FechtnerováJ, s. 88; FischerC, s. 145; AGAV, T. VII, s. 23; HolubováB, s. 132.
241
Jezuita ten był następnie również prefektem muzyki, przez 16 lat, m.in. w Nysie [1723/1724],
a także – już po złożeniu ślubów 4v – w Ołomuńcu [1726]: ARSI Germ. 41, k. 95–96 – w Pradze: na
Malej Stranie [1726–1729], na Nowym Mieście [1729–1731] i w Znojmie [1740–1742].
242
ARSI Boh. 174, k. 143–144: etiam saepius in Ecclesiis ad Organa consideratus Arte magna promovit.
243
ARSI Boh. 160, k. 138; WittwerM, s. 136; GembalskiG, s. 114–115.
244
Ur. 12 grudnia 1695 roku w Heroltovicach, zm. 22 lutego 1754 roku w Tuchomeřicach. Uczył
się sztuki organmistrzowskiej u Johanna Davida Siebera w Brnie (1720, 1723), a potem u Anto
nína Richtera w Brixen. Do jezuitów wstąpił więc już jako organifex (który scit legere, scribere parva)
13 grudnia 1727 roku (BMZA II-76/147); po nowicjacie [1727–1728] pracował jako brat zakon
ny. Budował i remontował organy w praskim Klementinum [1731], kościele św. Ignacego w Jihlavie
[1731/1732], Bohosudovie [1734/1735], Litoměřicach [1736/1737], kościele św. Ignacego w Cho
mutovie [1737/1738], gdzie też złożył śluby jako C. T. [1738]: ARSI Germ. 99, k. 317, Głogowie
[1740–1742], Brnie [1743/1744] i kościele św. Mikołaja na praskiej Malej Stranie [1745–1747] –
było to jego największe i najsłynniejsze dzieło. W jego nekrologu (ARSI Boh. 172, k. 177) podano,
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odnotowany w katalogach głogowskiego kolegium jako organifex w latach 1740–
1743. Instrument ten szczęśliwie przetrwał zawieruchę wojny siedmioletniej
i pożar kościoła245, spłonął jednak całkowicie w czasie wojen napoleońskich.
Adam Tille przebudował również gruntownie organy w kaplicy zamkowej pw. Pod
wyższenia Krzyża Świętego w Otyniu246; instrument ten w późniejszych latach wiele
razy rozbudowywano i remontowano247. Spod jego ręki wyszły także organy kościoła
św. św. Piotra i Pawła w Żaganiu248, postawione w latach 1659–1662; kronika zakonna
odnotowała pierwsze użycie tego instrumentu249. Pomimo remontu w roku 1700250,
już dwa lata później zbudowano tam kolejne organy251, ozdobione nowym prospek
tem i przebudowywane w latach późniejszych252. W pozytyw wyposażony był także
żagański konwikt, ofiarował go jeden z książąt rodziny von Lobkowitz; w roku 1697
wymieniono go na nowy, 4-rejestrowy instrument, zaś w roku 1748 w kaplicy konwik
tu postawiono nowe organy253. Nieco wcześniej nowe organy ad quotidianos concentus
postawiono w kościele w Piekarach Śląskich za sumę 300 florenów reńskich254. Wśród
pielgrzymujących do tego sanktuarium pątników znalazł się organista z Paniow k. Mi
kołowa; muzyk, cudownie uzdrowiony z nieuleczalnej choroby stopy dzięki wsta
wiennictwu Piekarskiej Mater Admirabilis, ślubował, że od tej pory przed każdą mszą
świętą grać będzie w swoim kościele Litanię Loretańską255.
Organy w Opolu rozbrzmiewały od samego początku funkcjonowania jezuic
kiej stacji misyjnej w tym mieście256. Pierwszy instrument w kościele Św. Trójcy
że in laboribus sibi impositis diligentia, quam tum praecipue demonstravit, cum superiorum voluntate in
construendis organis, cujus artis erat peritissimus, operam suam locaret. TroldaJ, s. 61; FechtnerováJ, s. 90;
FischerC, s. 147; AGAV, T. VII, s. 27; BurgemeisterO, s. 284; SehnalB, T. I, s. 110, T. II, s. 46; 218;
222–223.
245
Głogów [1758]: ARSI Boh. 203, fol. 24v.
246
Otyń [1658]: ARSI Boh. 97 I, k. 392: Frater, qui quartus numero fuit, Wartenbergensis tem
pli organum, ruina turris ante quinque annos concussum, follibus novis et fistulis, non solum reperavit,
sed addictis permultis perfectius elegantiusque reddidit, cum laude et solatione Catholicorum, ac stu
pore Acatholicorum, eo quod nil artem superesse videatur, ad quod se Jesuitarum ingenium et scientia
non extendat.
247
Otyń [1709]: ARSI Boh. 121, k. 123; [1720]: ARSI Boh. 134, k. 124; WittwerM, s. 136.
248
ARSI Boh. 97 II, k. 523; WittwerM, s. 136; BurgemeisterO, s. 330.
249
Żagań [1659]: ARSI Boh. 97 II, k. 521: Ad consueta Pietatis Exercitia in templis nostris fieri solita
Litanias BV ad Organum decantandas pridie festorum adiunximus: ipsis autem Dominicis, Festisque pome
ridianae Concioni rursus easdem ingenti cum solatio Catholicorum subiecimus. Tille przebywał w Żaganiu
jako organifex również później [1667/1668]: ARSI Boh. 90/2, fol. 343r.
250
Żagań [1700]: ARSI Boh. 112, k. 228.
251
Żagań [1702]: ARSI Boh. 114, k. 321.
252
Żagań [1727]: ARSI Boh. 143, k. 256; [1728]: ARSI Boh. 144, k. 232.
253
WittwerM, s. 51.
254
Piekary Śląskie [1681]: ARSI Boh. 103 II, k. 638.
255
Piekary Śląskie [1740]: ARSI Boh. 160, k. 239.
256
Opole [1669]: ARSI Boh. 99, k. 393. Musica etiam ad Organum inchoata, Collegiorum ex more,
accinentibus Studiosis qui artem callent alijsque suavi ac strepitu Instrumentorum genere instructis.

www.sublupa.pl

450

5. CANTUS

zbudowano własnymi siłami i sumptem257; w podobny sposób postawiono kolej
ne 13-głosowe organy w roku 1701258. W latach 1726–1737 wzniesiono tam nowy,
40-rejestrowy instrument; jego autorem był Friedrich Wilhelm Scheffler, organ
mistrz z Brzegu259. Do dnia dzisiejszego zachował się jedynie oryginalny prospekt
organów260, złożony z trzech części, ozdobionych figurami króla Dawida, królowej
Saby i muzykujących aniołów. Zbliżony typ prospektu odnajdujemy w kościele Pod
wyższenia Krzyża Świętego w Brzegu; jest on jednak dziełem znacznie późniejszym,
eklektycznie wiążącym cechy późnobarokowej architektury kulisowej z rozwiąza
niami klasycystycznymi261. W czasach jezuickich na chórze tej świątyni znajdował
się zupełnie inny instrument, postawiony w latach 1726–1737. W Brzegu grano
jednak na organach znacznie wcześniej: już w roku 1704 w kaplicy udostępnionego
jezuitom domu w ogrodzie poksiążęcego pałacu działał mały pozytyw, towarzyszący
odprawianym tam nabożeństwom262.
O organach w kościele św. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze dowia
dujemy się z powodu zatargu, jaki miał miejsce pomiędzy wspieranym przez pro
testancką Radę Miejską proboszczem fary a osadzonymi w niej jezuitami. Na mocy
ugody zatwierdzonej przez biskupa Sebastiana von Rostock prawo patronatu nad
kościołem pozostawało w gestii magistratu, natomiast zakonnicy mogli dysponować
jedną nawą kościoła, jego dzwonami, chórem muzycznym, organami i zakrystią263.
Zanim ten kompromis był ponownie negocjowany, na chórze kościoła w 1706 roku
Adam Horacy Casparini postawił nowe organy, opatrzone klasycyzującym, trzykon
dygnacyjnym prospektem, zwieńczonym rzeźbami króla Dawida i muzykujących
aniołów264. O organach w legnickim kościele św. Jana Chrzciciela, postawionych
przez Franza Antona Kretschmera ze Świdnicy265, wspomina raport tamtejszego
historyka zakonnego, potwierdzający postawienie w roku 1724 za kwotę 800 flo
renów reńskich novum organum, opus sane elegans, z którego towarzyszeniem wyko
nano affectuosam vero ac duobus virtuosis decantatam aptequa concinnatam mysterio
musicam; wykonanie to przyciągnęło do kościoła kilku innowierców266. Organy były
Opole [1670]: ARSI Boh. 99, k. 715: Organum liberali Nostrorum manu fabricatum et expensis
domesticis adiutum.
258
ARSI Boh. 113, k. 196.
259
BurgemeisterO, s. 238, 272.
260
Sam mechanizm o trakturze elektropneumatycznej jest dziełem firmy Sauer z Frankfurtu nad
Odrą [1931].
261
Autorem obecnych organów w pojezuickim kościele w Brzegu jest Gottfried Riemer. Burge
meisterO, s. 249, 298.
262
HoffmannB, s. 74
263
Jelenia Góra [2 sierpnia 1669]: ARSI Boh. 196 I–II, fol. 227r–v; HoffmannH, s. 58.
264
BurgemeisterO, s. 33, 54, 138, 310. W roku 1861 firma Schlag und Söhne powiększyła liczbę
głosów do 60; w 1916 wymieniono trakturę na elektromagnetyczną, w roku 1938 za oryginalnym
prospektem postawiono nowy instrument.
265
BurgemeisterO, s. 204; KoszO, s. 64–65.
266
ARSI Boh. 139, k. 115.
257
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kilka razy odnawiane; w roku 1736 poważnie uszkodziła je burza, która zerwała
dach kościoła i zdemolowała wiele piszczałek267, dwa lata później instrument został
niemal całkowicie zniszczony268.

5.2. Repertuar muzyczny
Przyjrzyjmy się jednak samej muzyce, która mogła być wykonywana w jezuickich
kościołach Śląska i ziemi kłodzkiej. Zachowany w źródłach nutowych repertuar jest
wyjątkowo skromny i zupełnie nieproporcjonalny w stosunku do niezwykle bogatej
tradycji muzycznej tego środowiska zakonnego, opisanej w powyższych rozdziałach.
Komentujący to zjawisko badacze konstatują wyraźną sprzeczność pomiędzy znacze
niem jezuitów w kulturze muzycznej swojej epoki a ilością zachowanych po nich źró
deł muzycznych269. Tego rodzaju stan rzeczy jest dla muzykologa dość deprymujący,
nawet jeśli nie będzie on porównywał szczątkowo zachowanych źródeł muzycznych
proweniencji jezuickiej z analogicznym korpusem partytur pochodzących z klaszto
rów cystersów, dominikanów, franciszkanów, kanoników regularnych i krzyżowców;
źródeł, którym w znacznie większym stopniu udało się przetrwać XIX-wieczne kasaty
tych zakonów. Fakt, że prawidłowość owa dotyczyła praktycznie całej Europy, skłania
do refleksji, czy nie miała ona jakiejś wspólnej przyczyny.
Można za nią uznać obowiązujące w pierwszych dekadach istnienia zakonu zale
cenie, aby członkowie Towarzystwa nie zajmowali się komponowaniem muzyki ani
adaptowaniem istniejącego repertuaru bez wyraźnej zgody prowincjała. Przepis ten,
powtarzany przez władze centralne i przełożonych prowincji270, wyraźnie ograniczył
kompozytorską aktywność jezuitów, przyczyniając się zarazem do rozpowszechnie
nia wspomnianego już stereotypu Jesuita non cantat, rozumianego tu metaforycz
nie. W praktyce zalecenie to nie mogło, oczywiście, być powszechnie respektowane,
choćby z uwagi na opisywane wyżej okoliczności. Wpłynęło jednak na specyficzny
w tym środowisku zakonnym dyskurs, który marginalizował znaczenie powstające
go tam repertuaru, a jego ewentualnych autorów skłaniał do anonimowości. Opa
trzone nazwiskiem jezuickiego kompozytora nuty traktować więc należy jako wy
jątek. Był to jednocześnie – mówiąc obrazowo – wierzchołek góry lodowej, której
ukrytą, olbrzymią część stanowiła twórczość anonimowa. Zjawisko to potwierdzało
precedensowe wartości kultury jezuickiej. Z upływem lat restrykcyjny przepis stop
niowo tracił swoją moc; wobec nowych wzorów XVIII-wiecznej kultury zmienił się
także jezuicki modus operandi, a z nim – samo podejście do komponowanej przez
zakonników muzyki.
Legnica [26 sierpnia 1736]: ARSI Boh. 154, k. 161.
Legnica [1738]: ARSI Boh. 157, k. 189. Obecnie na chórze kościoła znajduje się instrument
sprowadzony z kościoła Dominikanów w Głogowie.
269
TroldaJ; KapsaJ.
270
ARSI Instit. 40, fol. 54v; FG 1570 I, 1, 3; Congr. 65, fol. 489r; Gall. 90, fol. 161r.
267
268
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Nas najbardziej będą interesować te kompozycje, które wyszły spod pióra sa
mych jezuitów. Trzeba jednak pamiętać, że stanowią one zaledwie skromny ułamek
repertuaru wykonywanego w jezuickich kościołach. Obejmował on bowiem przede
wszystkim kompozycje autorów pochodzących z innych środowisk, rozpowszech
niane za pośrednictwem sieci diecezjalnych i zakonnych ośrodków muzycznych
badanego obszaru. Prawidłowość ta dotyczy zarówno muzyki wykonywanej przez
profesjonalne zespoły kapel kościelnych, jak i orkiestry jezuickich konwiktów oraz
kongregacje świeckich, w szczególności szkolne sodalicje łacińskie. Wielokierunko
wość wzajemnych powiązań poszczególnych podmiotów ówczesnych struktur spo
łecznych i dynamiczny charakter ich funkcjonowania sprawiły, że rozpowszechniany
za ich pośrednictwem repertuar muzyczny nabierał jakości coraz bardziej uniwersal
nych. Inne były naturalnie drogi dyspersji profesjonalnego repertuaru liturgicznego
i wernakularnej twórczości pieśniowej; stopniowa homogenizacja obydwu tych do
men daje się jednak zaobserwować powszechnie w kulturze muzycznej dojrzałego
baroku.
5.2.1. Repertuar powstały w środowisku jezuickim

Namacalnym dowodem zaangażowania jezuitów w życie muzyczne ich kościo
łów są, nielicznie zachowane, kompozycje muzyczne podpisane ich nazwiskami.
Paradoksalnie, twórczość tę przekazują przede wszystkim źródła niejezuickie, co
potwierdza powyższe uwagi na temat relacyjnego charakteru ówczesnej kultury
muzycznej271. Ów zgromadzony z kilkunastu źródeł proweniencyjnych repertuar
trudno uważać za reprezentatywny. Z konieczności jednak uznamy go za taki, po
wstrzymując się wszakże od uogólnień, na które nie pozwala w tej sytuacji żaden
rachunek prawdopodobieństwa. Ciekawym bowiem zbiegiem okoliczności, wśród
odnalezionych trzech tuzinów utworów napisanych przez śląskich jezuitów, znalazły
się rozmaite gatunki muzyki liturgicznej i pozaliturgicznej, potwierdzające wszech
stronny charakter jezuickiej tradycji muzycznej, nawet w tak niereprezentatywnej
statystycznie grupie. Utwory te opracowane zostały za pomocą różnych form mu
zycznych, z wykorzystaniem rozmaitych układów fakturalnych i konstrukcji archi
tektonicznych: ich analiza ujawni cechy warsztatu kompozytorskiego jezuitów. Poza
elementami syntaktycznymi, spróbujemy odtworzyć również cechy semantycz
ne języka muzycznego, którym posługiwali się owi twórcy. Pozwoli to zweryfiko
wać dotychczasowe obserwacje, wynikające z lektury tekstów odnoszących się do
jezuickiej poetyki artystycznych środków wyrazu.
Podstawowym kryterium systematyki repertuaru wykonywanego w kościołach
jest jego związek z tradycją liturgiczną. Daremne byłoby jednak poszukiwanie w ka
tolickim repertuarze XVII i XVIII wieku bliskich związków z chorałem gregoriań
skim, który już u schyłku renesansu przestał stanowić wiążący punkt melodycznego
odniesienia. Sam chorał był oczywiście powszechnie wykonywany, o czym zaświad
271

Wykaz omawianego repertuaru znajduje się w aneksie 7.3.1.
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czają omawiane wyżej źródła archiwalne, księgi zwyczajów i zachowane gdzienie
gdzie księgi mszalne272. Potwierdzają one zgodnie, że w jezuickich kościołach Śląska
i ziemi kłodzkiej śpiewano liturgię wedle potrydenckiej redakcji mszału rzymskiego,
rozpowszechnianego przez druki pochodzące z oficyn europejskich, śląskich i pol
skich (z uwagi na ówczesną podległość diecezji wrocławskiej metropolii gnieźnień
skiej273). I choć choraliter śpiewano większą część oficjum, nas będzie tu interesować
przede wszystkim repertuar musica figurata274. Wykonywano go powszechnie w je
zuickich kościołach Europy, gdzie przyjął się pomimo głosów sprzeciwu konserwa
tywnie nastawionych krytyków, którzy z uwagi na jego charakter kwalifikowali go
jako nadający się bardziej do uroczystości świeckich niż kościelnych275.
W zachowanym zespole źródeł kompozycje liturgiczne stanowią grupę niezbyt
liczną, co odpowiada rzeczywistemu udziałowi tego typu repertuaru w jego histo
rycznej praktyce. Znajdujemy tu zaledwie dwa cykle ordinarium missae: Missa Sancti
Andreae Gabriela Götzla276 i Requiem Nikolausa Frölicha277. Liczbę kompozycji wy
konywanych podczas oficjum mszalnego uzupełniają dwa ofertoria: pierwsze z nich
– O Maria Virgo pia Frölicha278 – wykorzystuje tekst jednego z wariantów średnio
wiecznej sekwencji o tym incipicie, parafrazowanej w licznych przeróbkach w prak
tyce liturgicznej potrydenckiej Europy. Z kolei Cito ad Praesepe Josepha Wiesne
ra279 to typowy przykład bożonarodzeniowej pastorelli. Repertuar Liturgii Godzin
jest nieco bogatszy: znajdujemy tu dwie kolekcje psalmów nieszpornych Bartho
lomeusa Bulovskiego: pierwsza z nich obejmuje uroczyste opracowania psalmów
różnorakiego zastosowania280, z kolei druga – to użytkowy cykl krótkich nieszpo
Reprezentatywna kolekcja tego rodzaju druków zachowała się w Świdnicy (PL-Śk); obejmuje
ona m.in. Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum Pii V Pont. Max. iussu
editum et Clementis VIII primum, nunc denuo Urbani Papae Octavi Auctoritate Recognitum..., Antwerpiae
: ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1686 i późniejsze edycje tego mszału, wydane we Wrocła
wiu w latach 1712 i 1738, a także Missae pro defunctis tantum deservientes, ex Missali Romano recognito
desumptae cum Ordinario, & Canone, ut in ipsis servatur, ad usum Ecclesiarum Regni Poloniae, Posnaniae :
Typis Clari Collegii Societatis Jesu 1700.
273
Śladem liturgicznych związków jezuickiego Śląska z Rzeczpospolitą jest przechowywany
w PL-Śk druk Liturgica seu modi devote celebrandi missam Patris Thomae Młodzianowski Poloni, So
cietatis Jesu, cum scitu & approbatione Illustrissimi ac Reverendissimi Domini D. Andreae Trzebicki,
Episcopi Cracoviensis, Ducis Severiae, &c. &c., Cracoviae : apud Albertum Gorecki, S. R. M. Typogr.
[s. d., przed 1679]; reedycja tego druku pochodząca z Poznania (1682) znajduje się w zbiorach
PL-WRu OSD.
274
SchmidlH, T. I, s. 128.
275
Np. DrexelR, T. I, s. 66.
276
CZ-KRa A 167.
277
PL-Wu RM 4368: Viaticum Mortuorum.
278
PL-Wu RM 6143.
279
SK-BRnm MUS IX 92.
280
CZ-KRa A 417; obejmuje ona następujące psalmy: 1. Dixit Dominus, 2. Confitebor, 3. Beatus
vir, 4. Laudate pueri, 5. Laudate Dominum, 6. In exitu, 7. Credidi, 8. In Convertendo, 9. Domine probasti
me oraz 10. Magnificat.
272
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rów niedzielnych281. Trzeci cykl nieszporny wyszedł spod pióra Franza Svobody282;
inny jezuita o tym samym nazwisku, Anton, opracował nieco wcześniej pojedynczy
psalm Dixit Dominus283. Listę repertuaru wiążącego się z liturgią nieszporów uzupeł
nia opracowanie antyfony kantyku Magnificat zatytułowane Nativitas (Conceptio)
est hodie Mariae Martina Obersbacha, przeznaczonej alternatywnie na uroczystość
Narodzenia bądź Niepokalanego Poczęcia NMP284.
Znacznie liczniejsze w zachowanym zbiorze utworów są kompozycje z tek
stem pozaliturgicznym, które wykorzystywano podczas różnego rodzaju na
bożeństw uzupełniających tradycyjne formy duszpasterstwa sakramentalnego
o nowe formy potrydenckiej pobożności, promowane przez jezuitów285. Reper
tuar ten wykonywano w czasie Quarantore, procesji Bożego Ciała i dies roga
tionum, nabożeństw ku czci Najświętszej Marii Panny, Serca Jezusowego, ksa
weriańskich decemdiales, ignacjańskich nowenn, niedziel alojzjańskich i innego
rodzaju uroczystości.
Wiele z tych utworów mogło jednak służyć w tradycyjnych formach liturgii, za
stępując elementy proprium mszalnego adekwatnym do danej okazji tekstem286.
Przykładem tego typu kompozycji jest Ad festa venite Karla Pelikána, określone jako
Mutettum de Sancta Anna; tekst słowny tej kompozycji wyraźnie wiąże ją ze świę
tem tejże patronki287. Substytucyjną liturgicznie funkcję miały zapewne Motetta duo
de BMV Karla Raboviusa288: o ile motet Salutemus Matrem mógł być wykonywany
praktycznie podczas każdego ze świąt maryjnych roku, to opracowanie tekstu Surga
mus, eamus sugeruje, że utwór ten służył podczas święta Niepokalanego Poczęcia289.
Do muzycznej oprawy liturgii służyć mogło Laudem te Dominum Marcina Kreczme
ra, określone jako Motettum de Tempore i opatrzone tekstem doskonale nadającym
się loco Postcommunis290. Tekst kompozycji Kreczmera jest zresztą tropem jednego
z wezwań znanej modlitwy Anima Christi sanctifica me, przypisywanej Ignacemu
Loyoli. Cechy jezuickiej duchowości odnajdziemy także w koncercie Georga Brau
na In nomine Jesu, który zapewne był przeznaczony na uroczystość Najświętszego
Imienia Jezus, obchodzoną szczególnie chętnie w kościołach Towarzystwa Jezuso
CZ-KRa A 434: Dixit Dominus, Confitebor, Beatus vir, Laudate pueri, In exitu, Magnificat.
PL-KRZ VI 8: Dixit Dominus, Confitebor tibi Domine, Beatus vir, Laudate pueri, Magnificat.
283
PL-Pa Muz GR II/16.
284
CZ-KRa A 257/1.
285
Por. podrozdział 3.2.2.
286
ARSI FG 1570 I, 1, 3.
287
CZ-KRa A 259: Ad festa venite amantes... hodie Sancta Anna Mater Marie Virginis inter sedes
beatorum de prole gaudet... O Anna in excelsis ora pro nobis.
288
PL-Wu RM 6269.
289
Podkreśla to wyraziste w przebiegu kompozycji tutti, przypadające na słowa: Et macula non est in ea.
290
PL-Wu RM 6227: Laudem Te Dominum Salvatorem meum, et Redemptorem meum. Tu es
Susceptor meus, tu es Liberator meus, tu es Salvator, tu es Susceptor. O Deus meus, tu Amor meus et
omnia, tu cordis mei gaudium, tu mentis Jubilatio, tu felicitas, tu gaudium, in te credo, in te spero, amo
te, Deus meus.
281
282
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wego291. Na tę samą uroczystość nadawało się opracowanie niezwykle lubianego
przez jezuitów hymnu Jesu dulcis memoria Bernarda z Clairvaux (Coeli cives occurri
te), autorstwa Josepha Wiesnera292.
Spora część zachowanego repertuaru wiąże się ze świętami maryjnymi: znaj
dujemy tu m.in. dwa opracowania popularnej w środowiskach jezuickich Litanii
Loretańskiej – Johanna Pošivála293 i Antona Svobody294. Pierwsza z nich, sub titulo
Consolatrix Afflictorum, wiązać się mogła z kultem obrazu NMP Wspomożycielki
Wiernych, czczonej we wrocławskim kościele Jezuitów. Trwałe miejsce w muzycz
nym pejzażu jezuickich świątyń miały także opracowania maryjnych antyfon: przede
wszystkim Salve Regina, które opracowywał Nikolaus Frölich295 i Karl Göbel296. Ten
ostatni opatrywał muzyką także antyfonę Alma Redemptoris Mater297, komponując
do jej tekstu utwory oryginalne i adaptując na potrzeby tego tekstu istniejące już
wersje Salve Regina298. Zarówno litanie, jak i opracowania antyfon, mogły być wyko
rzystywane w trakcie liturgii nieszporów, wzbogacając bądź zastępując jej zwyczajo
we elementy. Wiadomo jednak, że kompozycje te wykonywano także niezależnie od
liturgii, np. z tytułu ustanawianych na ten cel fundacji, funkcjonujących we wszyst
kich ośrodkach jezuickiego Śląska299. Poza liturgią wykonywano najpewniej Memo
rare Marcina Kreczmera, opartą na popularnej wśród jezuitów modlitwie maryjnej
Bernarda z Clairvaux300.
Niektóre z zachowanych kompozycji sugerują, że mogły być przeznaczone
na nabożeństwa odbywane przez jezuickie sodalicje. Przykładem jest Geistliches
Hirten-Lied von dem verlohrnen Schäfflein Christopha Todtfellera, dołączone do
kazań wielkopostnych tego jezuity i wykonywane podczas towarzyszących im
PL-Wu RM 6084: In nomine Jesu omne genu flectatur, coelestium, terrestrium et infernorum.
Et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Jesus Christus in gloria est Dei Patris. Ah, reple/imple cor
amore, et caelico favore, insculpe fibris intimis dulcem tui memoriam, ut quaerant gloriam tuam. A te
lux speciosa, gentium fax, a te lex gratiosa mentium, pax, a te luce clarescit oriens, ista flamma calescit
occidens.
292
CZ-Pnm XL B 5. Nuty tej arii opatrzono także alternatywnym tekstem Huc ad festum propera
te, z którym kompozycja ta mogła być wykonywana podczas różnych świąt liturgicznych.
293
PL-Wu RM 4791.
294
PL-Pa Muz GR IV/12.
295
PL-Wu RM 6144.
296
PL-Pa Muz GR III/21; PL-Pmim nr inw. MNP Im 605/2, 608, 609, 610 i 611/1.
297
PL-Pmim nr inw. MNP Im 573.
298
Np. PL-Pmim nr inw. MNP IM 611/2, które pierwotnie (PL-Pa Muz GR III/21) opatrzone
było tekstem Salve Regina czy PL-Pmim nr inw. MNP Im 605, które równolegle łączy to samo opraco
wanie muzyczne aż z trzema różnymi tekstami: 1. Ave Regina; 2. Salve Regina; 3. Benedictus.
299
Zob. podrozdział 3.2.3.
300
PL-Wu RM 6228: Memorare, o piissima Virgo Maria, non esse auditum a saeculo, [quemquam]
ad tua currentem praesidia, [tua implorantem auxilia], tua petentem suffragia, esse derelictum. [Ego tali]
hac animatus confidentia, ad te, Virgo Virginum, o Mater, recurro, ad te, o Domina, o Patrona confugio, [co
ram te gemens peccator assisto. Noli, Mater Verbi, verba mea despicere; sed audi propitia et exaudi.
Amen].
291
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meditationes quadragesimales301. To samo zastosowanie miał cykl Tres Ariae cum
Epilogo de passione Domini Antona Svobody302, doskonale uzupełniający zacho
wane w periochais teksty słowne tych medytacji i odpowiadający formom dołą
czanych do ich programów Affecti melodici303. Pasyjnym medytacjom sodalicji
łacińskiej we Wrocławiu, odbywanym także po kasacie zakonu, towarzyszyły
kompozycje muzyczne eks-jezuity Johanna Thamma. Jego Opella de Passione
Domini304 obejmowała 12 par recytatywów i arii, przeznaczonych do wykonania
po dwie na każdą z sześciu niedziel Wielkiego Postu305. W tekstach tych utwo
rów nie ma treści bezpośrednio opisujących mękę Chrystusa, odnajdujemy tam
jednak medytacyjne refleksje nad jej wydarzeniami: być może ich wykonaniom
towarzyszyły więc adekwatne pod względem treści tableaux vivant. Jezuickie
sodalicje kultywowały także nabożeństwo do Pięciu Ran Chrystusa, podczas
którego śpiewano być może O Domine Jesu Karla Raboviusa; sugeruje to tekst
słowny tego utworu306.
Świętem liturgicznym szczególnie chętnie obchodzonym w środowiskach
jezuickich była uroczystość Bożego Ciała, której kluczowy element stanowił śpiew
Te Deum laudamus, wykonywany także przy innych okazjach – zarówno kościel
nych, jak i świeckich. W zachowanym zbiorze zachowały się dwa opracowania tego
hymnu: mianowicie Antona Svobody307 i Josepha Wiesnera308. Podczas obchodów
Bożego Ciała wykonywano zapewne także Affectus Adorantis Karla Pelikána, wyko
rzystujący tekst hymnu eucharystycznego Tomasza z Akwinu309. Równie uroczystą
okazją była oktawa Bożego Narodzenia, w czasie której śpiewano pastorellę O! Co
elitum Dux Georga Brauna310. Szczególnie bogatą oprawę muzyczną miały też uro
czystości wewnątrzzakonne, do których należały m.in. profesje zakonne i święcenia
kapłańskie. Tej ostatniej okoliczności mógł towarzyszyć koncert Sacerdotes Dei be
nedicite Dominum Marcina Kreczmera, przeznaczony właśnie pro Missa Primitiana,
a jednocześnie pro festis Confessorum Pontificum311. Inny koncert tego autora, Aeterne
rerum omnium effector Deus, mógł być z kolei wykonywany podczas konsekracji re
koncyliowanych kościołów Śląska: jego tekst bazuje na znanej modlitwie Franciszka
TodtfellerV; CZ-OLv 601.783.
CZ-Pnm XXXVIII A 315.
303
Por. rozdz. 3, s. 274, przypis 810.
304
PL-Wu RM 5032.
305
W partii vn II kolejne pary recytatywów i arii opatrzone są komentarzami typu: Dominica Ima,
post punctum Imum itp.
306
PL-Wu RM 6289: O Domine Jesu Christe, Deus cordis mei, vita mea, anima mea, qui natus, pas
sus, mortuus es pro nobis, obsecro te per illa quinque vulnera quae tibi in cruce nostri amor inflixit, obsecro,
famulis tuis subveni, quos pretioso sanguine redemisti. Amen.
307
OAS M 808.
308
SK-BRnm MUS XI 17.
309
PL-Wu RM 6248.
310
PL-Wu RM 6085.
311
PL-Kj 5272/27 i 5272/47.
301
302
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Ksawerego pro conversione infidelium, której wykonanie opatrzone było odpustami
Stolicy Apostolskiej312.
Istotne aspekty kompozycji muzycznej reprezentuje jej obsada i architektoni
ka, które wspólnie stanowią o potencjale materiałowym i ogólnym planie syntak
tycznym dzieła. Szczególnie w przypadku omawianego tu repertuaru, dobór kon
kretnego rozwiązania w tym zakresie wynikał z wszechstronnego wykształcenia
jego twórców w zakresie sztuki retorycznej. To jej prawidła widoczne są nie tylko
w dyspozycji poszczególnych fragmentów umuzycznianego tekstu, ale i w samym
wyborze muzycznego opracowania. Jeśli przyjmiemy, że wielkoobsadowy koncert
wokalny był stosowniejszy dla wyrażenia treści obiektywnych i uniwersalnych, to
w kompozycjach o fakturze solowej poszukiwać będziemy cech narracji subiektyw
nej, a przez to zdatnej do zindywidualizowanej jej recepcji. W zachowanym repertu
arze odnajdujemy równowagę pomiędzy obydwoma tego typu formami wypowie
dzi, co odpowiada modalnościom form jezuickiej duchowości, rozpiętej pomiędzy
dezyderatami cultus internus i cultus externus.
Wśród kompozycji małogłosowych spotykamy przede wszystkim formy koncer
tu solowego, utrzymanego w popularnej wówczas fakturze triowej. Preferowanym
głosem wokalnym był sopran (sporadycznie alt), co w ewidentny sposób poświad
cza, że ich wykonawcami byli wokaliści z jezuickich konwiktów, dysponujący przed
mutacją takim właśnie głosem. Soliście towarzyszyła zwykle para instrumentów
smyczkowych, pokrewnych rejestrem313, bądź różnicujących się na dwa plany wyso
kościowe314. Podporę faktury muzycznej stanowi basso continuo, realizowane najczę
ściej przez organy, wspomagane niekiedy przez wiolę basową315, rzadko zaś będące
jedynym akompaniamentem głosów wokalnych316. Wertykalna organizacja materia
łu jest pochodną wersetowej architektoniki tekstu słownego: jego kolejnym frazom
odpowiadają analogiczne odcinki muzyczne, wydzielone z całości dzięki odmien
nemu charakterowi melodyki, swoistej konwencji figur rytmicznych i sposobowi
współdziałania głosu wokalnego z instrumentami. Te pomagają z kolei w porządko
waniu architektury kompozycji poprzez krótkie interludia, rozdzielając frazy tekstu
i odpowiadając na wprowadzane przez wokalistów tematy317. Instrumenty biorą też
udział w koncertowaniu z głosem wokalnym, powtarzając – w imitacji lub w zdwo
jeniach melodycznych – motywy zaczerpnięte z jego melodii:
312
PL-Wu RM 6226: Aeterne rerum omnium effector Deus, memento ab Te animas infidelium pro
creatas, easque ad imaginem et similitudinem Tuam conditas. Ecce, Domine, in opprobrium Tuum his ipsis
infernus impletur. [...] Noli, quaeso, Domine, ultra permittere, ut Filius Tuus ab infidelibus contemnatur; sed
[...] effice, ut ipsi quoque agnoscant aliquando, quem misisti Dominum Jesum Christum [...].
313
Dwoje skrzypiec (PL-Pmim nr inw. MNP Im 573) lub skrzypce i violetta (PL-Wu RM 6085).
314
Skrzypce i wiola da gamba (PL-Wu RM 6289) lub dwoje skrzypiec i wiola da gamba (PL-Wu
RM 6248).
315
PL-Wu RM 6228.
316
PL-Wu RM 6226.
317
Np. kolejne wersy tekstu O Domine Jesu Karla Raboviusa (PL-Wu RM 6289) rozdzielają 8i 6-taktowe interludia.
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Ex. 1. Karl Rabovius: O Domine Jesu (PL-Wu RM 6289), t. 21–25

Wielokrotne powtórzenie motywu muzycznego, który dopiero co był wyko
nany przez wokalistę, przedłuża wrażenie wywołane przez słowa tekstu i wzmaga
ewokowany przez nie afekt. Zabieg tego typu stosuje m.in. Karl Pelikán w swoim
koncercie Adoro te devote: w kolejnych trzech zwrotkach hymnu Akwinaty pro
longuje znaczenie ostatnich słów tychże strof, utrwalając ich przekaz w pamięci
słuchaczy. Figura ta została użyta w całkowicie świadomy sposób: pojawia się bo
wiem dokładnie w tych miejscach tekstu, w których medytowana treść domaga
się interioryzacji w wolitywnej domenie adresata utworu. W szczególnie wyrazi
sty sposób kompozytor podkreślił koniec czwartej strofy hymnu, gdzie modlitwa
przeradza się w pełne gorliwości wyznanie:
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Ex. 2. Karl Pelikán: Adoro te devote (PL-Wu RM 6248), t. 66–74

Architektura formalna większości badanych kompozycji przejawia cechy doj
rzałego warsztatu retorycznego. W omawianym koncercie Pelikána wspomnia
ne trzy strofy hymnu Adoro te devote można uznać za perswazyjne argumentatio.
Dopiero przekonany osobiście do tych prawd odbiorca utożsami się z treściami
kolejnych strof hymnu, dotyczących misterium męki Chrystusa i eucharystii.
Ważnym elementem retorycznej kompozycji jest też sam początek opracowania
tego utworu, przedstawiony za pomocą pełnej obsady, która obrazuje obiektyw
ne treści hymnu. Do przyjęcia jego treści przygotowuje zaś 16-taktowa sinfonia,
podczas której prezentowane są kluczowe dla utworu upostaciowania melo
dyczne. Ma ona budowę dwufazową, opartą o dwa kontrastujące ze sobą mo
tywy, wyrażane za pomocą dialektycznych jakości arsis i thesis. Nawiązania do
konturów ich melodyki odnajdujemy w dalszej części kompozycji, gdzie zdobią
one słowa wymagające retorycznej amplifikacji318. Nawet gdy kontrast pomię
dzy obydwoma motywami nie jest zbyt wyraźny, nadana im przez słowa treść
wyjaśnia ich znaczenie. Z takim ujednoliceniem melodyki mamy do czynienia
w koncercie Kreczmera: jest ona tu również figurą retoryczną, oddającą natar
czywie powtarzane słowa modlitwy; kluczowe tu słowo memorare jest w tym
utworze czymś znacznie więcej niż tylko refrenem:

W omawiamym Adoro te devote Pelikána pierwszy z motywów, oparty na dynamicznej figu
racji trójdźwięku odnaleźć można w opracowaniu słów: adoro; Pie pelicane; Jesu, quem velatum, zaś
drugi – wykorzystujący opadającą sekwencję diatoniczną towarzyszy słowom: devote i zakończe
niom komentowanych wyżej strof 2., 3. i 4. Tomaszowego hymnu.
318
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Ex. 3. Marcin Kreczmer: Memorare (PL-Wu RM 6228), t. 1–21

Z upływem czasu architektonika solowych koncertów zbliża się coraz częściej do
schematu arii da capo319, posługuje się też formą przekomponowaną320 bądź prostą struk
turą stroficzną, adekwatną do nowego typu repertuaru, wywodzącego się z tradycji pie
śniowej321. Procesy te widoczne są także w przypadku koncertu solowego, oprawionego
nieco bogatszym towarzyszeniem instrumentalnym. Obecność rozbudowanej sekcji
instrumentalnej wskazuje na bardziej uroczysty kontekst liturgiczny i wiąże się z teksta
mi o zdecydowanie obiektywnym przekazie. Wykonującemu partię wokalną soliście to
warzyszą obok pary skrzypiec również dwie lub trzy wiole322, zastępowane czasem ana
logiczną rodziną puzonów323 bądź występujące jednocześnie z nimi324; w późniejszych
utworach zespół instrumentalny wzbogaca nadto brzmienie pary waltorni325. Najczęściej
powtarzającym się schematem budowy są formy typu ABA, skontrastowane pod wzglę
dem melodyki, metryki, rytmiki i ogólnego wyrazu. Odmienny sposób opracowania
podkreśla oczywiście różnice zachodzące pomiędzy obydwoma fragmentami tekstu
słownego. Sprowadzić je można i tutaj do dwóch modeli narracji: wyrażającego obiek
tywne treści cultus externus oraz zawierającego głębsze wartości cultus internus, wartości
przyswojone i zinterioryzowane przez indywidualnego odbiorcę dzieła.
W przypadku Nativitas (Conceptio) est hodie Mariae Martina Obersbacha326 pierw
szemu z wyróżnionych modeli odpowiadać będzie sekcja A z tekstem Nativitas (Con
ceptio) est hodie Mariae, Sanctae Mariae Virginis, poprzedzona 16-taktową Symphonią
PL-Wu RM 6226.
PL-Pmim nr inw. MNP Im 573.
321
PL-Wu RM 6085.
322
CZ-OLv 601.783.
323
CZ-KRa A 257/1.
324
PL-Wu RM 6144.
325
CZ-Pnm XL B 5.
326
CZ-KRa A 257/1.
319

320
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o mocno zróżnicowanej dynamice (forte – piano). Prezentująca tekst Cujus vita inclyta
cunctas illustrat Ecclesias sekcja B została skontrastowana pod każdym względem z po
przednią i wyróżniona jako retoryczna noema:

Ex. 4. Martin Obersbach: Nativitas (Conceptio) est hodie Mariae (CZ-KRa A 257/1), t. 27–35
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Jeszcze bardziej wyraźny przykład tego typu uporządkowania znajdujemy w póź
niejszej arii Josepha Wiesnera Coeli cives occurrite, aczkolwiek odnosi się to wyłącznie do
pierwszego, oryginalnego tekstu tej kompozycji327. Podobnie jak poprzednio, arię tę roz
poczyna 19-taktowa sinfonia, zapowiadająca pojawienie się głównego tematu. Ten wpro
wadza tekst jednej ze strof hymnu Jesu dulcis memoria Bernarda z Clairvaux: Coeli cives
occurrite, portas vestras attollite, triumphatori dicite: ave Jesu, rex inlcyte328. Nowy materiał
muzyczny pojawia się dopiero z tekstem kolejnych strof tego hymnu: Quocumque loco
fuero, meum Jesum desidero, amore Jesu langueo et corde totus ardeo, bardzo dobrze odpo
wiadającym jezuickiej duchowości; mistyczną treść tekstu doskonale oddaje odmienio
ny tu całkowicie sposób muzycznej narracji. Schemat arii ABA pojawia się także w kom
pozycjach o większej obsadzie wokalnej, jako samodzielne ogniwo cyklu kantatowego.
W tym przypadku wewnętrzne skontrastowanie muzycznego wyrazu dodatkowo wzma
ga ekspresję tekstu słownego, nawet jeśli on sam nie jest wewnętrznie zróżnicowany:

Ex. 5. Georg Braun: In nomine Jesu (PL-Wu RM 6084), Aria. O Sacrosanctum nomen, t. 70–73 i 81–86

CZ-Pnm XL B 5. Drugi tekst, Huc ad festum properate, nie spełnia już tych kryteriów.
Ten sam tekst wybrali do opracowania dwaj inni kompozytorzy jezuiccy, pochodzący z Polski:
Jan Brant i Jacek Szczurowski. Por. SzweykowskiB; WildeS.
327
328
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Sposób uporządkowania architektoniki kompozycji często określała forma
przekomponowana, która umożliwiała nieskrępowaną żadnymi schematami
muzyczną ekspresję tekstu, szczególnie takiego, który nie wykazywał cech bu
dowy wersetowej. Tym sposobem opracowania chętnie posługiwali się autorzy
opracowań antyfon maryjnych: Nikolaus Frölich329, a później Karl Göbel330.
Swobodna budowa tekstu Salve Regina czy Alma Redemptoris Mater skłaniała do
równie niesformalizowanego oddania go za pomocą muzyki. W niektórych przy
padkach opracowania tych antyfon wykazują jednak cechy typowe dla adaptacji
tekstów kantyków, mianowicie naprzemienność dwóch kontrastujących mode
lów opracowania. W Salve Regina Frölicha kompozytor opracował wersy niepa
rzyste tej antyfony w konwencji arii solowej; jej wersy parzyste podał w formie
quasi-chorałowego bicinium, wykonywanego przez Canto solo i Canto ripieno.
Kontrast pomiędzy obydwoma sposobami opracowania podkreśla zmienna ob
sada instrumentalna, eksploatująca w jednym przypadku same smyczki, w dru
gim zaś – tylko tercet puzonów. W kompozycjach o formie stroficznej wyraźna
jest tendencja do motywicznej homogenizacji faktury muzycznej, bez względu
na to, ile instrumentów towarzyszy wykonującemu tekst soliście. W przypad
ku małogłosowej pastorelli O! Coelitum Dux Brauna331 zostało to osiągnięte za
pomocą wyrazistego motywu melodycznego, opartego o rozłożony trójdźwięk
D-dur; żywo pulsujący rytm i unisono instrumentów dodatkowo wzmagają za
mierzony przez kompozytora pastoralny nastrój tej kompozycji:

PL-Wu RM 6144.
PL-Pa Muz GR III/21; PL-Pmim nr inw. MNP Im 605; 610.
331
PL-Wu RM 6085.
329

330
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Ex. 6. Georg Braun: O! Coelitum Dux (PL-Wu RM 6085), t. 1–6

Podobna pod względem wyrazu jest Hirten-Lied Todtfellera, również odwołująca
się do pastoralnej alegorezy, zastosowanej jednak w symbolice znanej z ewangelicz
nych przypowieści. Muzyczne compositio loci opowieści Pasterza tworzy tu zwarta
faktura pięciu instrumentów smyczkowych i wykonywanego na organach basso con
tinuo. Przekazuje ona w powtarzanych alternatim frazach niemal dokładnie to samo,
co wypowiada później podmiot liryczny wiersza. Czy zgodność ta miała sugerować
odbiorcy utworu tożsamość doświadczenia pięciu zmysłów i intelektu w poznaniu
Boskiego Oblubieńca?
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Ex. 7. Christoph Todtfeller: Geistliches Hirten-Lied von dem verlohrnen Schäfflein (CZ-OLv 601.783), t. 1–9

Kolejną grupę systematyczną repertuaru stanowią kompozycje wielkoob
sadowe, przeznaczone dla zespołu 4–8 wokalistów, którym towarzyszył różnej
wielkości zespół instrumentalny. Najczęściej śpiewacy tworzyli popularny czte
rogłos SATB332; rzadziej występowali w sięgającym tradycji renesansowych pię
ciogłosie SSATB333, fakturze sześciogłosowej SSATTB334 czy niemającym już
wiele wspólnego z polichóralnością ośmiogłosie SSAATTBB335. Oddziaływania
tej tradycji można się jednak doszukiwać w układach dwuchórowych, zestawia
jących ansambl czterech solistów SATB z tak samo rejestrowanym chórem336,
czy łączących 5-głosowy zespół wokalistów SSATB z analogicznym zespołem
ripieni337. Wariantów sprofilowania obsady instrumentalnej jest tu jeszcze więcej:
pierwszym z nich jest najprostszy skład 2 vl i bc338, wzbogacający partię bc o do
datkowy głos wioli basowej bądź violone339, lub też kontrastujący duet skrzypiec
z duetem puzonów lub clarini340. Powtarzalną wersję obsady tworzy układ 2 vl,
332
CZ-KRa A 167; OAS M 808; PL-KRZ VI 8; PL-Pa Muz GR II/16; GR III/21; GR IV/12;
PL-Wu RM 4791; RM 5032; RM 6084; SK-BRnm MUS XI 17; MUS IX 92.
333
PL-Kj 5272/27.
334
CZ-KRa A 417; CZ-KRa A 434.
335
PL-Wu RM 6269.
336
PL-Wu RM 4368; RM 6143.
337
CZ-KRa A 259.
338
PL-Pa Muz GR III/21; PL-Pa Muz GR IV/12; SK-BRnm MUS IX 92.
339
PL-Wu RM 4791; CZ-KRa A 259.
340
PL-KRZ VI 8; SK-BRnm MUS XI 17.
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2 vlae, 2 cor, tbni i bc341, rozszerzony czasem o partię vc i vlne342 bądź zredukowa
ny o duet waltorni343. Pojedynczo reprezentowane są składy: 2 vl, 2 vlae (lub/i)
2 cor, 2 clni, bc344 i ich warianty wzbogacane o oboje345, a nawet flety i fagoty346.
Wśród kompozycji muzycznych tej grupy odnajdujemy przykłady zastosowa
nia formy małego koncertu wokalno-instrumentalnego w rozmaitych wariantach
tej formy. Przykładem koncertu rondowego jest Surgamus, eamus, properemus
Karla Raboviusa347, powstałe w trzeciej kwadrze XVII wieku. Pisząc ten utwór,
czeski jezuita musiał znać niewiele wcześniejsze opracowanie tego samego tekstu
sporządzone przez Giacoma Carissimiego348, który posługiwał się dokładnie tą
samą kompilacją fragmentów Pieśni nad pieśniami i również zaaranżował je w for
mę koncertu rondowego z tym samym refrenem (Surgamus, eamus, properemus
ad areolam aromatum), opracowanym nota bene za pomocą analogicznych formuł
melodycznych. Podobieństwo z koncertem Carissimiego odnajdujemy również
w dyspozycji fragmentów ansamblowych349 i zastosowaniu figury paronomasia,
obrazującej ruch i metaforycznie włączającej weń odbiorcę. Za elementy orator
skiej argumentatio uznać tu można pojawiające się pomiędzy powtórzeniami re
frenów ansamble:

PL-Kj 5272/27; PL-Pa Muz GR II/16; PL-Wu RM 6269.
PL-Wu RM 6227.
343
PL-Wu RM 4368; RM 6084.
344
Odpowiednio: CZ-KRa A 167 i PL-Wu RM 6143.
345
PL-Wu RM 5032.
346
OAS M 808.
347
PL-Wu RM 6269/1.
348
16492.
349
Np. pomiędzy 3. a 4. pojawieniem się refrenu partie głosów są zadysponowane w następują
cym porządku
Surgamus, eamus, properemus ad areolam aromatum.
S1 S2 A1 A2 T1 T2 B1 B2
Eamus, videamus delicijs affluentem sponsam,
A1 T1 B1
formosam, speciosam,				S1
candidam et decoram				T1 T2
velut roseam auroram, 				
A1 T1 B1
velut solem consurgentem			
B1
velut lunam refulgentem 			
A1 T1 B1
Surgamus, eamus, properemus ad areolam aromatum.
S1 S2 A1 A2 T1 T2 B1 B2
341
342
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Ex. 8. Karl Rabovius: Surgamus, eamus, properemus (PL-Wu RM 6269/1), t. 11–27
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Znacznie bardziej tradycyjny warsztat kompozytorski odnajdujemy w koncer
tach solowych Marcina Kreczmera. Powstały w tym samym czasie Sacerdotes Dei
ma również cechy koncertu rondowego, w którym jednak proporcje rozmiaru re
frenu do kupletów są mocno zakłócone350. Wprowadzona z kolei do refrenu techni
ka polifoniczna osłabia jego walory formotwórcze – tym bardziej, że same kuplety
mają budowę niezwykle mozaikową, chociaż znacznie bardziej schematyczną niż
w analogicznych kompozycjach Marcina Mielczewskiego351. Stosowane w koncer
cie Kreczmera ritornelle odwołują się do tradycyjnych wzorców wczesnobarokowe
go concertato. Nieco inaczej wyglądają założenia konstrukcyjne drugiego koncertu
Kreczmera, Laudem te Dominum352, w którym formę muzyczną podyktował kom
pozytorowi retoryczny koncept poddanego umuzycznieniu tekstu słownego. Ten
zaś zasadza się na retorycznych sekwencjach formuł gramatycznych, powtarzanych
w kolejnych ogniwach tekstu:
R
a
b
c
d
R

Laudem te Dominum Salvatorem meum, et Redemptorem meum.
Tu es susceptor meus, tu es liberator meus, tu es Salvator, tu es Susceptor.
O Deus meus, tu amor meus et omnia, tu cordis mei gaudium,
tu mentis jubilatio, tu felicitas, tu gaudium,
in te credo, in te spero, amo te, Deus meus.			
Laudem te Dominum… [ab initio ut supra]

Przygotowany przez 12-taktową sonatę odcinek R opracowany jest przez tutti
6-głosowego chóru a cappella, deklamowanego w uroczystym tempus perfectum.
Wielokrotne powtórzenie słów Salvatorem meum i Redemptorem meum pełni funkcję
perswazyjną, obszerne ich opracowanie sprawia zaś, że refren ten stanowi większą
część kompozycji. Kolejne cztery fragmenty tekstu wykonywane są również przez
wszystkich wokalistów i instrumentalistów: dyspozycja taka, idąca w parze ze wspól
nym metrum tej części, stanowczo redukuje możliwości zróżnicowania muzycznego
wyrazu poszczególnych odcinków tekstu. Opracowania odcinków a, b, c, i d odróż
nia wywodząca się z metryki tekstu słownego rytmika i odmienna melodyka, ilu
strująca afekty ewokowane przez powtarzane słowa. Jeśli część tę uznamy za obszar
retorycznej perswazji, wówczas powtórzony na zakończenie utworu refren potrak
tować można jako treść zaleconą dla indywidualnej interioryzacji. Nie jest bowiem
przypadkiem, że słowa refrenu deklamowane są tu ponownie bez udziału instru
mentów muzycznych, co z muzycznego punktu widzenia jest mało uzasadnione353.
Nietypowy dla tekstu o wyraźnie subiektywnych walorach chóralny sposób opra
PL-Kj 5272/27.
Por. analizy tej kompozycji w pracach: SzweykowskiK, s. 54, 58–61; PrzybyszewskaB, s. 317–318.
352
PL-Wu RM 6227.
353
Bardzo podobny koncept retoryczny przyświeca solowemu koncertowi Jesu spes mea Stanisła
wa Sylwestra Szarzyńskiego; ten powstały nieco później utwór znacznie lepiej wykorzystuje wynika
jące zeń możliwości wyrazowe; czyni to zresztą, korzystając z dużo skromniejszej obsady.
350
351

www.sublupa.pl

472

5. CANTUS

cowania można zaś uznać za wyraz postulowanej przez Fabera novae diligentiae354,
łączącej w spójną całość indywidualne i społeczne jakości kultu religijnego.
Dużo bardziej skomplikowany wariant formy łukowej odnajdujemy w koncercie
Georga Brauna In nomine Jesu355, łączącym jej schemat z formami typu ABA. W prze
biegu tej kompozycji wyróżnić możemy cztery odcinki, okolone refrenową partią
altu. Ta proklamuje najpierw gravi cum devotione popularny w środowisku jezuickim
wers Listu do Filipian356. Kolejna część tego samego cytatu357 opracowana jest już
w formie retorycznej paronomasiae, wykonywanej naturalnie przez wokalno-instru
mentalne tutti. Po 10-krotnym powtórzeniu słów omnis lingua confiteatur, następuje
solowa aria da capo sopranu358. Kolejne ogniwo tekstu to natchniona modlitwa, wy
konywana przez tercet solistów Grave, przy wsparciu zespołu smyczków359. Po niej
następuje muzyczna kulminacja, ukazana przez wokalno-instrumentalne tutti360.
Zwieńczeniem utworu jest powtórzenie początkowego refrenu altu, wykonanego tu
ponownie solo; adresat kompozycji jest jednak tym razem bogatszy o doświadcze
nie, wynikające z medytacji jej tekstu. Pozwala mu ono na głębokie przyswojenie
wynikających z niego prawd i ich przyjęcie na poziomie osobistym.
Pomocą w ich odnalezieniu jest architektoniczny koncept kompozycji, a jego
skuteczność wynika z podobieństwa budowy utworu z pielęgnowaną również przez
jezuitów metodą modlitwy lectio divina, obejmującej lectio – meditatio – oratio i con
templatio wybranego fragmentu Pisma Świętego. Jeśli uznamy cytat z Pawłowego li
stu za pierwszą fazę modlitwy – lekturę skoncentrowaną na przyswojeniu sobie treści
(co gwarantuje 10-krotne powtórzenie jej kluczowego fragmentu) – odpowiednikiem
medytacji będzie następująca po niej aria, rozważająca przymioty Najświętszego Imie
nia Jezus. Treścią kolejnego odcinka – modlitwy, jest prośba o napełnienie serca Boską
Miłością, zaś wypełnieniem tej modlitwy jest mistyczna wizja niebiańskiego pokoju,
nieprzypadkowo nawiązująca do innego znanego z jezuckiej ikonografii tematu361:
A te lux speciosa, gentium fax
a te lex gratiosa, mentium pax.
Ista luce clarescit oriens
ista flamma calescit occidens.
A te lux speciosa, gentium fax
a te lex gratiosa, mentium pax.

Nagromadzone w tym tekście rymy i struktury asonansowe (speciosa – gratiosa;
gentium – mentium; lux – lex; fax – pax; clarescit – calescit) są doskonałym przykła
Por. s. 103.
PL-Wu RM 6084.
356
Refren (Flp 2,10): In nomine Jesu omne genu flectatur, coelestium, terrestrium et infernorum.
357
Odcinek a (Flp 2,11): Et omnis lingua confiteatur quia Dominus Jesus Christus in gloria est Dei Patris.
358
Odcinek b: O Sacrosanctum nomen, arię tę omówiliśmy powyżej, s. 466.
359
Odcinek c: Ah, reple/imple cor amore, et caelico favore.
360
Odcinek d: A te lux speciosa, gentium fax.
361
Ps 113[112],3: A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen Domini.
354
355
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dem konceptualnej poetyki, intrygującej intelekt odbiorcy, a przez to skuteczniej
oddziałującej na jego psychikę. Podobnie zresztą kształtowany jest tekst arii O Sacro
sanctum nomen, gdzie obecność analogicznych par pojęć (nomen – omen; beatitatis
– felicitatis; honoribus – horroribus; ardoribus – amoribus) służyła niewątpliwie bar
dzo podobnym celom. Być może pretekstem tego konceptu było Pawłowe przeciw
stawienie coelestium – terrestrium, ogniskujące zarazem dychotomiczną motywikę
muzyczną utworu, wyrażaną za pomocą figur arsis i thesis:

Ex. 9. Georg Braun: In nomine Domini (PL-Wu RM 6084), t. 11–12 (A)

Potencjałem jakości melodycznych jeszcze umiejętniej posługiwał się Karl Pe
likán, którego koncert Ad festa venite362 obfituje w śpiewne frazy o przypuszczalnie
pieśniowej proweniencji, opracowane w sposób bliski włoskiej muzyce tego czasu363.
Uwagę zwraca tu również szeroko stosowana technika imitacyjna i zachowany w ca
łej kompozycji (dość bogatej pod względem obsady) kontrapunktyczny rygor faktu
ry. Koncert Pelikána ma też doskonale wyważoną architektonikę rondową, w której
funkcję refrenu pełni fraza non est talis mulier super terram – motto całej kompozycji,
dedykowanej św. Annie. Refren ten – wykonywany przez wokalno-instrumentalne
tutti – oddziela samodzielne pod względem obsady, melodyki i muzycznego wyra
zu sola oraz duety. Zakłóceniem owej struktury jest pojawienie się w początkowej
części koncertu deklamacyjnego tutti, uroczyście proklamującego liturgiczną treść
celebrowanej uroczystości: O felicissima mulierum, a także wieńczącej utwór dokso
logii O Anna in excelsis ora pro nobis, opracowanej również za pomocą figury noema.
Teksty o budowie wersetowej, powszechnie występujące w psalmodii nieszpornej,
skłaniały jezuickich kompozytorów do zastosowania form koncertu wieloodcinkowe
go, przeradzającego się później w wielką kantatę zespołową. Ten typ budowy repre
zentują psalmy i opracowania Magnificat Bartholomeusa Bulovskiego364, przyporząd
kowujące kolejnym wersom ich tekstów odmienny plan fakturalny, kontur melodyki
i sposób rytmicznej deklamacji tekstu. Najciekawiej opracowane są psalmy o tekstach
dramatycznych i narracyjnych (Dixit Dominus, Beatus vir, Laudate pueri, In exitu),
w których kompozytor rozdzielił tekst na poszczególne partie wokalnego 6-głosu:
przestrzenny akustycznie, quasi-sceniczny efekt takiej aranżacji dodatkowo wzmogła
sekwencja solowych ariosi, dialogowanych duetów, grup ansamblowych i tutti. Po
dobnym zabiegom poddawano Magnificat, równie chętnie różnicowany pod wzglę
CZ-KRa A 259.
TroldaZ, LVIII/3-4 (1932), s. 43; SehnalP, s. 59.
364
CZ-KRa A 417; CZ-KRa A 434.
362
363
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dem obsady i muzycznego opracowania poszczególnych wersów jego tekstu365. Swoją
drogą, przeniesienie subiektywnej w swej naturze poezji psalmowej do domeny cultus
externus może dziwić w kontekście pierwotnych ideałów jezuickiej duchowości; zmia
nę tego paradygmatu uzasadnia jednak właśnie „teatralny” walor tego opracowania.
Późniejsze opracowania tekstów psalmodycznych odróżnia większa niezależność
poszczególnych odcinków, zbliżająca ich formy do kantaty. W ten sposób zakompo
nowane jest Dixit in C Antona Svobody366, przeznaczające każdemu z kwartetu soli
stów jedną arię w ramach całego tekstu psalmowego367, pozostałe sześć jego wersów
powierzające wokalnemu tutti. Nawet tak schematyczne ujęcie formy można odnieść
do idei compositio loci: jeśli każdego z solistów potraktujemy jako aktora, ich „występy”
będzie można zinterpretować jako elementy muzycznego teatru wyobraźni, o którym
pisali autorzy jezuickich poetyk teatralnych. W podobny sposób możemy interpreto
wać opracowanie tego samego psalmu, dokonane przez Franza Svobodę w jego cyklu
Vesperae de Dominica368. Jest ono jednak bardziej zróżnicowane pod względem for
malnym, bo poza partiami solowymi i odcinkami tutti, kompozytor przeznaczył nie
które wersy psalmu duetom i tercetom; nie wahał się również przed zastosowaniem
wewnątrz nich zmiennej obsady, podkreślającej treści wyrażane przez tekst utworu.
Zgodnie z tradycją jako odrębne ogniwa cyklu opracowane zostały doksolo
gie i wieńczące je Amen. W pozostałych ogniwach nieszporów Svobody dyspo
zycja głosów jest funkcją nie tyle schematu wersyfikacyjnego psalmu, co raczej
samej jego treści. Zmienna obsada głosowa ma tu więc cechy semantyczne, bądź
czysto konstrukcyjne, gdy wiąże się z architektoniczną koncepcją muzycznego
opracowania tekstu369. Najciekawiej zaaranżowane jest Magnificat z tego cyklu,
powierzające incipit kantyku basowi solo, do którego dołączają się trzy pozostałe
głosy sekcji wokalnej. Wykonują one jeszcze Et exsultavit, po którym ponownie
następują wersety solowe: basu (Quia respexit), i sopranu (Quia fecit). Kolejny
wers (Et misericordia) rozpoczyna Adagio sopran, do którego szybko dołącza
ją się pozostałe głosy ansamblu (przy słowach timentibus eum). Przygotowują
one kulminację semantyczną wersu Fecit potentiam, opracowanego za pomo
cą typowo händlowskiej sekwencji z trąbkami obbligato, o wyraźnych cechach
ilustracyjnych. Kolejnemu wersetowi Deposuit potentes towarzyszy wirtuozow
ska aria basu, z towarzyszeniem duetu trąbek; z jego triumfalnym charakterem
skontrastowany jest nastrojowy tercet Esurientes. Najciekawiej jednak wygląda
dramatyczna sekwencja trzech poprzednich ogniw cyklu, które zacytujemy tu
obszerniej:
W Magnificat Bulovskiego (A 417) solowo opracowane zostały wersy: Et exsultavit (A, T),
Quia respexit (S1, S2), Ecce enim (B), Et misericordia (A, T1, B), Esurientes (S1), Suscepit Israel i Sicut
locutus est (T1, T2) oraz Gloria Patri (S1). Pozostałe fragmenty wykonuje tutti zespołu wokalnego.
366
PL-Pa Muz GR II/16.
367
Virgam virtutis tuae (A), Iuravit Dominus (S), Dominus a dextris (B), Judicabit (T).
368
PL-KRZ VI 8.
369
W Laudate pueri zasadza się ona na sekwencyjnie zwiększanej obsadzie wykonawców, od solowej
arii basu, rozpoczynającego psalm, aż po kulminację Suscitans a terra inopem, podane za pomocą noemy.
365
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Ex. 10. Franz Svoboda: Vesperae de Dominica (PL-KRZ VI 8) – Magnificat, Et misericordia; Fecit potentiam;
Deposuit potentes, t. 51–76

Wersetowa budowa tekstu była kryterium organizacji architektoniki opracowań
niewielkich antyfon maryjnych (np. Karla Göbela370) oraz obszerniejszych cyklów
tekstowych: mszy i litanii. Mszę Sancti Andreae Gabriela Götzla371 trudno jeszcze
uznać za formę kantatową; jej opracowanie jest bliższe skomplikowanym układom
wieloodcinkowego koncertu wokalno-instrumentalnego. Części Kyrie, Sanctus
i Agnus opracowane są w tradycyjnych obsadach o mocno zhomogenizowanej fak
turze, której jednolitość zakłóca jedynie solowe arioso tenoru w Benedictus. Dwie
pozostałe części ordinarium – Et in terra i Patrem – cechuje już dużo większa mo
370
371

M.in. PL-Pa Muz GR III/21.
CZ-KRa A 167.
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zaikowość opracowania, różnicująca aparat wykonawczy kolejnych fragmentów tek
stu słownego jeszcze częściej, niż wynikałoby to z zastosowania formy wersetowej.
Efektem osiągniętym przez taki zabieg jest nader barwny charakter muzyki, zbieżny
z katolicką ideą jedności w różnorodności: zgodności indywidualnego „ja” ze zbio
rowym „my” wspólnoty.
Podobnych treści doszukiwać się możemy w Viaticum Mortuorum Nikolausa
Frölicha372, którego również nie uznamy jeszcze za dojrzałą formę kantatową. Nie
mal każda z części tego 5-częściowego cyklu poprzedzona jest instrumentalną sona
tą, z wyjątkiem sekwencji Dies irae, której opracowanie zasługuje na szczególną uwa
gę. W jej konstrukcji odnajdujemy tendencję do ujednolicenia formy, której koncept
podąża za sekwencyjnym cursus pierwowzoru kompozycji. Następstwom tercyn
sekwencji odpowiada regulowany ich wzorem porządek występowania odcinków
tutti i arii kolejnych solistów, ściśle uporządkowanych wedle tej samej kolejności. Ich
równoważność podkreśla wspólne metrum arii, stosownie do którego trójdzielny
rytm ogniw opracowanych tutti każe je traktować jak refreny. Różnorodność mu
zycznego wyrazu zapewnia kolejnym ariom dopiero zmienna obsada instrumental
na i zróżnicowane wzorce melodyczne:
Dies irae! Dies illa
Quantus tremor est futurus
Tuba mirum spargens sonum
Mors stupebit et natura
Liber scriptus proferetur
Iudex ergo cum sedebit
Quid sum miser tunc dicturus
Rex tremendae maiestatis C
Recordare, Iesu pie
Quaerens me, sedisti lassus
Iuste iudex ultionis
Ingemisco, tamquam reus
Qui Mariam absolvisti
Preces meae non sunt dignae
Oro supplex et acclinis
Lachrymosa dies illa
Huic ergo parce deus

3
C
C
C
C
3
C
A
C
C
3
C
C
C
C
3
C

CATB soli, CATB choro, vl, vlae, vc, trbni, bc
C solo, vl, vlae, vc, bc
A solo, vlae, vc, trbni, bc
T solo, vc, org
B solo, vl, a-vla, vc, bc
CATB soli, CATB choro, vl, vlae, vc, bc
C solo, vl, vlae, vc, bc
solo, vlae, vc, trbni, bc
T solo, a-vla, vc, bc
B solo, vl, a-vla, vc, org
CATB soli, CATB choro, vl, vlae, vc, org
C solo, vl, vlae, vc, org
A solo, vlae, vc, trbni, org
T solo, bc
B solo, vl, a-vla, vc, bc
CATB soli, CATB choro, vl, vlae, vc, trbni, bc
CATB soli, CATB choro, vl, vlae, vc, trbni, bc

Kolejne etapy przekształcania się formy wersetowej w kantatową obserwujemy
w dwóch opracowaniach Litanii Loretańskiej. Pierwsze z nich, autorstwa Johanna
Pošivála373, dzieli tekst tej litanii na cztery nierówne części (Kyrie eleison – Virgo pru
dentissima – Speculum iustitiae – Agnus Dei), z których każdą cechuje swoisty zasób
372
373

PL-Wu RM 4368.
PL-Wu RM 4791.
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środków technicznych, a także wspólne metrum i motywika. W każdej części znacz
nemu zróżnicowaniu ulega wprawdzie aparat wykonawczy, rozdzielony na poszcze
gólne wezwania litanii, nie zmienia to jednak jej ogólnego wyrazu. Podobnej homo
genizacji poddane zostały krótkie fragmenty aryjne wybranych głosów, występujące
w ramach pełnej obsady wokalnej, które mogą kojarzyć się z wczesnobarokową fak
turą pseudomonodii:
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Ex. 11. Johann Pošivál: Litaniae Lauretanae sub titulo Consolatrix Afflictorum (PL-Wu RM 4791),
Virgo veneranda, t. 51–60

W podobny sposób opracował tekst tej samej litanii Anton Svoboda374, dzie
ląc go na pięć części, zróżnicowanych pod względem metrum, tempa, motywiki
i faktury. Każdą z tych części wyróżnia specyficzny koncept opracowania mu
zycznego: dla pierwszej (Kyrie eleison) jest nim alternacja deklamacyjnych
ogniw homofonicznych i fragmentów imitacyjnych. Wezwania kolejnej części
(Virgo prudentissima) prezentowane są przez duet sopranu i altu, którym towa
rzyszy kontrapunkt pary głosów niższych, śpiewających w tym samym czasie ora
pro nobis; ostatnie dwa wezwania deklamowane są natomiast przez kwartet soli
stów. Lustrzaną kompozycję prezentuje następna część litanii (Speculum iusti
tiae), rozpoczynająca się tymże kwartetem i kontynuowana duetem głosów
wyższych, a później solo tenoru i basu. Kolejny odcinek utworu (Salus infirmo
rum) powtarza schemat Speculum iustitiae; posługuje się jednak sposobem pre
374

PL-Pa Muz GR IV/12.
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zentacji tekstu, sprawdzonym już w opracowaniu Virgo prudentissima. Wieńczą
ce kompozycję Agnus Dei nawiązuje z kolei do Kyrie eleison, tworząc tym samym
wyraźne odniesienie do formy łukowej. Cała litania opracowana jest w formie
o dość niewielkich rozmiarach, co wynika z częstych zmian tekstu, braku po
wtórzeń i wielokrotnych imitacji:

Ex. 12. Anton Svoboda: Litaniae Lauretanae (PL-Pu GR IV/12), t. 1–7
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Dojrzałą formę kantatową reprezentuje późna Opella de Passione Domini Jo
hanna Thamma375, składająca się z sześciu par recytatywów i arii, przeznaczo
nych do wykonania podczas kolejnych niedziel Wielkiego Postu. Co prawda
podzielenie tej kompozycji na części wykonywane tak rzadko znacznie osłabia
jej percepcję, zabieg ten służy jednak muzycznemu ujednoliceniu odbywanych
w tym czasie nabożeństw – to rodzaj wielkopostnego „serialu”, który dzieląc
treść fabularną kompozycji na kilka odcinków, budził wśród jej odbiorców na
turalne zainteresowanie ciągiem dalszym, motywując tym samym do uczestnic
twa w opatrywanych muzyką spotkaniach wspólnoty. Opracowanie kolejnych
odcinków Opella de Passione Domini wykorzystuje powtarzany co tydzień sche
mat rozbudowanego recytatywu i arii da capo; każda kolejna niedziela przynosi
tu jednak wzbogacenie faktury wokalnej i urozmaicenie towarzyszenia instru
mentalnego o instrumenty obbligato. Ogólny schemat budowy obrazuje poniż
sza tabela:
Tab. 5. Schemat budowy Opella de Passione Domini Johanna Thamma
Czas wykonania

Forma

Tempo

Głos(y)

Incpit tekstu

Instrumenty
poza składem
vl, a-vla 1, org

1

2

3

4

5

6

Adagio

T

O adoptandis
gratiam, o pietatem

Affectuoso

S

O quanta pietas
aeternae voluntatis

recitativo
– arioso
Dominica Ima
post punctum Imum
aria

post punctum 2

dum

recitativo
– arioso

Adagio molto

ST

Heu, quam lugubris
auribus vox illabitur

aria

Vivacissimo

T

Valete gaudia, qua
mundus propinat

SA

O majestatem, o Dei
nostri sanctitatem

A

Quam languit pietas
dum Deus ignoravit

recitativo
– arioso
Dominica IIda
post punctum Imum
aria

post punctum 2dum

recitativo

Grave

SATB

duetto

Largo

SA

O regnum gratiae
quod dudum perdidi

Adagio

SB

Heu, quibus lamentis

Moderato

B

Cur tantis tandem

recitativo
Dominica IIIta
– arioso
post punctum Imum
aria

375

Andante

ob 1–2, cor 1–2

cor 1–2

cor 1–2

Assurge anima

PL-Wu RM 5032.
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Tab. 5. cd.
1

2

recitativo

3

Largo

4

5

SATB

Ah, videmus hominem
percussum a Deo

SATB

Quis dabit oculis nunc
fontem lacrymarum

ST

Utinam per agni hujus
merita

post punctum 2dum
aria a choro Adagio molto
recitativo
Dominica IV ta
mum
post punctum I
aria

Andantino
Andante

recitativo
post punctum 2dum

Dominica V
post punctum Imum
ta

duetto

Furioso

recitativo
– arioso

S

O crucis pretium

SB

Nunquid hac filii

SB

An Dei filius pro te
languescit

AS

Ora, o tenebrae

A

Ut fractis fulmen
horrendum intonat

aria

Spiritoso

recitativo

Molto adagio

STB

Ah contremisco me
ipsam horreo

duetto

Maestoso

TS

Sint foris pugnae
amoris

SATB

O peccatum, heu
malum

post punctum 2dum

Dominica VIta
post punctum Imum

recitativo
aria

Largo con
sordini

recitativo
post punctum 2dum
aria a choro

Andante mol
to con affetto

S

6

ob 1–2, cor 1–2

fl, cor 1–2

ob 1–2

cor 1–2

Ah, odit Deus impium

SATB

Eja fons gratiae
bonorum honores

SATB

O, fons salutis res

ob 1–2, cor 1–2

Pomimo iż badane utwory nie tworzą grupy statystycznie reprezentatywnej, układa
ją się one jednak w rodzaj historycznego continuum, które możemy odnieść do zjawisk
znanych z historii muzyki powszechnej. Chronologicznie najstarszymi kompozytora
mi są w niej Martin Obersbach i Karl Rabovius – rówieśnicy Kaspera Förstera juniora
(*1616), którzy w przeciwieństwie do gdańskiego mistrza nie mieli okazji studiować
w Rzymie pod okiem Carissimiego. Muzyczny warsztat ich kompozycji wykazuje jednak
cechy seconda pratica, przejawiające się w rozwiniętej technice koncertującej i wyraźnym
dowartościowaniu partii instrumentalnych376, które aktywnie współdziałały we współ
tworzeniu muzycznego wyrazu kompozycji, budując np. jej zróżnicowane dynamicznie
376
KapsaJ, s. 190, zwraca uwagę na bardzo wymagającą partię skrzypciec w koncercie O Domine
Jesu Christe Raboviusa, obejmującą wirtuozowską figurację i Doppelgriffe, jasno wskazujące na to, że
kompozytor był skrzypkiem.
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tło ilustracyjne377. Młodsi od nich o parę lat Bartholomeus Bulovski i Marcin Kreczmer
(rówieśnicy Johanna Kaspara Kerlla, *1627) reprezentują swoją twórczością cechy wy
raźnie konserwatywne, nawet w lokalnym, środkowoeuropejskim kontekście. Mono
tematyczny charakter melodyki ich utworów i nieporadność w posługiwaniu się formą
muzyczną ujawniają dyletantyzm tych twórców378. Jakości ich warsztatu kompozytor
skiego broni jednak biegłość w posługiwaniu się figurami retoryki syntaktycznej, czego
dobitnym dowodem są opracowania psalmów Bulovskiego379, a także godna uznania
umiejętność budowania muzycznego wyrazu, znana z koncertów solowych Kreczmera.
Kolejna para twórców – Karl Pelikán i Nikolaus Frölich (równieśnicy Johanna
Christopha Bacha [I], *1642), reprezentuje daleko bardziej rozwinięty talent kompo
zytorski, przejawiający się zarówno w zakresie środków technicznych, jak i umiejętno
ści bardzo plastycznego i sugestywnego zakomponowania formy muzycznej. W parze
z umiejętnościami posługiwania się zróżnicowaną fakturą kompozycji idzie również
niemały talent melodyczny, kojarzący się z rozwiązaniami znanymi ze współczesnej mu
zyki włoskiej, wskazujący zarazem na inspiracje popularnym podówczas materiałem pie
śniowym380. Przedstawicielami kolejnego pokolenia (rówieśników Johanna Bernharda
Staudta, *1654) byli Gabriel Götzl, Georg Braun i Johann Pošivál. W ich kompozycjach
pewnej petryfikacji ulega dotychczasowa technika kompozytorska, która łączy tradycyj
ne metody retorycznej interpretacji tekstu381 z mozaikową wieloodcinkowością bogato
obsadzonej formy382. Pomimo pewnej konwencjonalizacji języka muzycznego tych au
torów383, również oni ujawniają swą dojrzałość w zakresie posługiwania się najrozmait
szymi typami faktury i indywidualizacji wybranych z niej głosów. „Klasycyzujący” walor
stylistyki owych utworów sprawił, że kompozycje obydwu tych pokoleń cieszyły się na
Śląsku popularnością aż do samego końca wieku XVII.
Następną generację jezuickich kompozytorów tworzą autorzy urodzeni na początku
XVIII wieku: Anton i Franz Svoboda oraz Joseph Wiesner (na przedstawiciela ich poko
lenia wybierzmy Franza Xavera Richtera, *1709). Ich kompozycje przejawiają już, w róż
nym stopniu, cechy nowego języka muzycznego stylu, który choć w pewnych formach
liturgicznych jest jeszcze mało widoczny384, w opracowaniach tekstów nieszpornych
Np. w instrumentalnej Symphonii do koncertu Nativitas est hodie Mariae Obersbacha.
TroldaČ LXI/1–2 (1935), s. 3; KapsaJ, s. 196.
379
W pobieżnej lekturze głosów tych kompozycji uwagę zwracają figury: antitheton (Tu cognovisti
sessionem meam et resurrectionem meam – w psalmie Domine probasti me, S1; qui fecit coelum et terram –
In exitu, S1); anaphora (confessio – Confitebor, S1); aposiopesis (et non loquentur, et non videbunt, et non
audient – In exitu, S1); assimilatio (dispersit – Beatus vir, S1; Mare vidit et fugit – In exitu, S1); noema
(Sit nomen Domini – Laudate pueri, S1); paronomasia (qui timet – Beatus vir, T1).
380
Por. TroldaČ, s. 29. Jego śladów dopatrujemy się w koncercie Ad festa venite Pelikána i oferto
rium O Maria Virgo pia in te o Caeli Domina Frölicha.
381
W koncercie In nomine Jesu Georga Brauna odnajdujemy tradycyjne figury retoryczne, towa
rzyszące słowom omne genu flectatur; infernorum; horroribus; calescit; lux.
382
Por. Missa Sancti Andreae Gabriela Götzla.
383
KapsaJ, s. 200.
384
Por. Litaniae Lauretanae Antona Svobody.
377

378
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ujawnia jednak wyraźne filiacje ze szkołą Carla Heinricha Grauna i Johanna Adolfa Has
sego. Wyznacznikiem nowego stylu, orientowanego tradycją szkoły neapolitańskiej, jest
nie tylko nowy typ melodyki, ale i sam sposób towarzyszenia instrumentalnego. Inspira
cje zaczerpnięte z najnowszej muzyki operowej paradoksalnie odnajdują wspólny mia
nownik z ciągle jeszcze żywą tradycją obrazowania retorycznego, która pojawia się
zwłaszcza w tekstach o treści dramatycznej i narracyjnej385. Dojrzały styl klasyczny repre
zentują natomiast utwory ostatnich dwóch jezuickich kompozytorów – Karla Göbela
i Johanna Thamma (ich rówieśnikiem był Jiří Antonín Benda, *1722); jako przykład
może posłużyć opracowanie Salve Regina pierwszego z wymienionych zakonników:

385
Por. Vesperae de Dominica Franza Svobody, gdzie znajdujemy sporo figur typu assimilatio (A solis
ortu – Laudate pueri), climax (dispersit – Magnificat) czy mutatio pro motus (Suscitans – Laudate pueri).
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Ex. 13. Karl Göbel: Salve Regina (PL-Pm GR III/21), t. 1–23

Jezuicki repertuar muzyczny łączy w swych muzycznych konkretyzacjach cechy
współczesności i tradycji. Ich symbioza wygląda jednak na przejaw świadomej po
stawy ideowej, która ujawniła się w innych dziedzinach sztuki, nie tylko tych przed
stawiających, ale także w literaturze i architekturze. W tej pierwszej przyniosła ona
syntezę akademickiego klasycyzmu i ludowego antyklasycyzmu386, w drugiej – ada
ptowała średniowieczne treści do potrzeb barokowej reinterpretacji387. W muzyce
natomiast przyniosła ponowne połączenie tradycji muzyki figuralnej z wernaku
larnym repertuarem pieśniowym. To właśnie ten repertuar, restytuowany z czasów
przedreformacyjnych (za sprawą samych zresztą jezuitów), pełnił w tamtej epoce
funkcję muzycznej lingua franca. Odwołania do jego spuścizny stawiają muzykę
jezuickiego baroku poza diachronią burzliwych przemian stylistycznych, cechują
cych kolejne kwadry XVII i XVIII wieku. Nie tracąc z pola widzenia współczesności,
jezuicka twórczość muzyczna stoi więc mocno na fundamencie tradycji, co w środo
wiskach jej oddziaływania nie uchodzi bynajmniej za cechę pejoratywną.
5.2.2. Repertuar przyswojony przez jezuickie instytucje muzyczne

Repertuar wykonywany w jezuickich kościołach Śląska i ziemi kłodzkiej nie
ograniczał się oczywiście do utworów samych jezuitów i był dużo rozleglejszy niż
opisana powyżej grupa kompozycji. Świadczy o tym choćby unikatowa kolekcja
muzykaliów jezuickiej proweniencji, pochodząca z kościoła Wniebowzięcia NMP
386
387

Nowicka-JeżowaJ.
JurkowlaniecE; GalewskiB.
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w Kłodzku388. Wydzielając z całego jej zbioru (datowanego na lata 1730–1860)
materiał spisany mniej więcej do roku 1776, możemy analizować reprezentatywny
repertuar muzyczny jednego z najbardziej dynamicznych ośrodków muzycznych
jezuickiego Śląska, przynajmniej w jego zachowanej do dziś, XVIII-wiecznej czę
ści389. Muzykalia te ukazują bogatą panoramę gatunków i modeli fakturalnych mu
zyki kościelnej schyłku baroku i początku epoki klasycznej. Zasadniczą większość
tych kompozycji stanowi repertuar wykonywany powszechnie w najrozmaitszych
ośrodkach kościelnych środkowo-wschodniej Europy. Jednak poza opracowaniami
cyklów mszalnych, rekwialnych, nieszpornych i arii koncertujących o uniwersalnym
zastosowaniu, niemało kompozycji wiąże się bliżej z opisywaną wyżej specyficznie
jezuicką tradycją muzyczną.
W tej grupie wymienić należy przede wszystkim opracowania antyfon ma
ryjnych (głównie Regina coeli i Salve Regina)390, których popularność nie ogra
niczała się oczywiście do środowisk jezuickich; jednak to właśnie w nich utwory
te były wykonywane tak często391. Typowym repertuarem jezuickich kościołów
były również opracowania Litanii Loretańskiej392, popularyzowanej szczególnie
za sprawą Towarzystwa Jezusowego. Wśród tytułów hymnów uwagę zwracają –
poza opracowaniami Ave maris stella i Veni Sancte Spiritus393 – powtarzające się
teksty eucharystyczne: Lauda Sion394, O salutaris Hostia, Tantum ergo i oczywi
ście Te Deum395. Zgodność z jezuickim uzusem liturgicznym potwierdza również
repertuar responsoriów na Ciemne Jutrznie396, opracowanie hymnu Jesu dulcis
memoria397 i innych tekstów, bliskich jezuickiej duchowości398. W kłodzkim
zbiorze muzykaliów brakuje kompozycji poświęconych bezpośrednio świętym
Towarzystwa, Ignacemu Loyoli czy Alojzemu Gonzadze, patronowi miejsco
wego konwiktu. Przypuszczać jednak można, że z myślą o nich wykonywany
był liturgiczny repertuar de confessore, bogato tutaj reprezentowany399. W tytu
łach niektórych utworów podano zresztą ich szczegółowe atrybucje liturgiczne,
WalterG; WalterKI; JeżK.
Katalog zawartości tej grupy repertuaru, liczącej ok. 140 kompozycji, dokumentuje aneks
7.3.2. Druga połowa kłodzkiej kolekcji, obejmująca XVII-wieczne źródła muzyczne, została zniszczo
na na fali „akcji repolonizacyjnych”, przeprowadzanych w pierwszych latach po II wojnie światowej.
390
PL-KŁj Am-195; Am-196; Am-198; Am-199; Am-201; Am-203/20; Am-203/21; Am-263;
Am-268; Am-269; Am-262; Am-263; Am-271.
391
Przypomnijmy tu choćby statystyki wykonań tych antyfon, wiążących się z samymi fundacja
mi wotywnymi, ustanawianymi na ich cel. Por. podrozdział 3.2.3, tab. 2.
392
Np. PL-KŁj L-176; L-177; L-178; L-179; L-180; L-182; L-183; L-184.
393
Odpowiednio: PL-KŁj A-187; A-215 i -210; A-242.
394
PL-KŁj A-217; A-228/2; A-232; A-234/1; A-235; A-243.
395
PL-KŁj A-230; -330; H-206; H-209.
396
PL-KŁj -375; -393.
397
PL-KŁj A-236.
398
Np. Amo te Jesum solum ex C (PL KŁj A-220); O mi Jesu (PL KŁj A-225).
399
PL-KŁj -348; -349; A-259; V-155; V-159; V-172.
388
389
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związane ze świętymi, czczonymi we wszystkich ośrodkach jezuickich: m.in. Ar
chaniołem Michałem, Janem Nepomucenem i Janem Kalasantym400 – pomocni
czymi patronami kłodzkiego Aloysianum.
Wśród pojawiających się w spisie kompozytorów uwagę zwraca obecność ce
nionych na Śląsku mistrzów włoskich: Antonia Boroniego, Antonia Caldary, Do
menica Cimarosy, Baldassara Galuppiego, Giovanniego Battisty Martiniego, Vin
cenza Manfrediniego i Giovanniego Battisty Pergolesiego401. Jeszcze liczniejsza
jest reprezentacja kompozytorów czeskich, popularnych zarówno w ośrodkach
całej czeskiej prowincji jezuickiej, jak i w innych środowiskach zakonnych regio
nu – są to: František Benda, František Xaver Brixi, Václav Černý, Ondřej František
Holý, Leopold Anton Koželuch, Jiři Ignac Linck, Josef Mysliveček, Franz Joseph
Oehlschlägel, Alexius P. Pařizek, Václav Pichl, František A. Rössler, František Ig
nác Anton Tůma, Jan Křtitel Vaňhal czy Franz Ziegenheim. Nawet pobieżny wy
kaz tych nazwisk dobitnie ilustruje trwałość związków kulturowych, łączących
Kłodzko z innymi krajami Korony Czeskiej, nawet po pruskiej aneksji hrabstwa.
Ważną grupę stanowią oczywiście kompozytorzy śląscy, dobrze znani w źródłach
regionalnej proweniencji: Carl Ditters von Dittersdorf, Joseph Bolehovský czy Jo
hann Michael Schmid402.
Grupę szczególnie istotną z perspektywy niniejszych badań stanowią kompozy
torzy bezpośrednio związani z jezuickim kolegium w Kłodzku: kantor kłodzkiego
kościoła Wniebowzięcia NMP Joseph Larisch (1737–1813)403, miejscowy organi
sta, kompozytor i dydaktyk Johann Franz Otto (1730–1805)404 i jego uczeń Anton
Weigang (1751–1821) – autor muzyki do wielkopostnych medytacji pasyjnych,
pisanych dla wrocławskiego kolegium jezuitów. O lokalnej sieci powiązań reper
tuarowych, funkcjonujących pomiędzy pobliskimi ośrodkami różnych tradycji
zakonnych, dobitnie świadczą kompozycje takich autorów, jak: Valentin Fechner
(1725–1801) – nauczyciel kościoła farnego z pobliskiego Broumova405, Václav Ka
louš (1715–1785) – kompozytor z zakonu pijarów w Rychnovie, Johann Michael
Kirchner (1752–1802) – organista w cysterskim klasztorze w Ząbkowicach Ślą
skich406, Franz Aloys Larisch – kantor w pobliskim Szalejowie Górnym i organista
w Ścinawce, działający w biskupiej rezydencji w Javorniku Christoph Schimpke
z Cieszyna (1725–1789)407.
Lokalny aspekt badanej kolekcji potwierdzają umieszczone na niektórych
muzykaliach adnotacje posesorów bądź adresatów dedykacji. W partyturze
PL-KŁj A-221; A-222; P-312.
Znakomita większość tych nazwisk pojawia się w zasobach muzykaliów zsekularyzowanych
śląskich klasztorów, obecnie w zbiorach PL-Wu.
402
WalterD, s. 124.
403
WalterD, s. 123.
404
WalterO.
405
WalterD, s. 164.
406
WalterP, s. 80; MrygońD, s. 289, 297.
407
WalterD, s. 121.
400
401
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anonimowego Requiem ex Es widnieje wpis Johannesa Josepha Kabe, kantora
z Lewina Kłodzkiego, zakończony jezuicką dewizą O:A:M:D:G408. Z kolei Ve
sperae de Beata ex D Václava Černego409 spisane zostały dla benedyktyńskiego
opactwa w Broumovie, a Salve Regina Johanna Thenniego nosi zapis wiążący tę
kompozycję z Dusznikami-Zdrojem410. Skryptorami badanego zbioru nut byli
przede wszystkim wychowankowie kłodzkiego konwiktu: ich pozostawionym
w nutach podpisom towarzyszą niekiedy daty, jak również łacińskie nazwy klas
gimnazjum, do których uczęszczali. Czasami skryptorzy nut podawali również
swą funkcję w zespole muzycznym jezuickiego konwiktu411, co sugeruje, że oni
sami również byli wykonawcami tego repertuaru. Wiele poszytów opatrzonych
zostało zresztą adnotacją o treści Seminarii S. Aloysii Glacii, poświadczającą
ich przynależność do biblioteki jezuickiego konwiktu. Przepisywanie nut było
nadzorowane przez personel konwiktu, czego dowodzą liczne podpisy wspo
mnianych już nauczycieli kłodzkiego konwiktu, Antona Weiganga i Josepha La
rischa412, którzy odegrali istotną rolę w procesie gromadzenia repertuaru mu
zycznego badanego ośrodka.
Niespokojny czas kasaty Towarzystwa nie odbił się w sposób negatywny na
gromadzonej kolekcji muzykaliów; z przyrastającej stale liczby źródeł datowa
nych na lata ostatniej kwadry XVIII wieku wnioskować wręcz można, że zsekula
ryzowany po kasacie jezuitów konwikt funkcjonował w tym czasie w sposób rów
nie dynamiczny jak poprzednio. Przejawem tego są liczne muzykalia, pochodzące
właśnie z lat 80. i 90. XVIII stulecia. Porównując uprawiane przed kasatą i po niej
gatunki muzyczne, stwierdzić wypada, że nie dokonała się w nich żadna znacząca
zmiana; być może przyczyną tego był fakt, iż gros tego repertuaru wyszło spod
pióra kompozytorów, którzy byli wychowankami jezuickich konwiktów – auto
rów takich jak Alois Bach „Seraphicus” (1770–1845), Joseph Latzel (1764–1827)
czy Johann Georg Pausewang (1738–1812). Fakt, że tendencja ta utrzymała się aż
do roku 1830, sugeruje, iż funkcjonowanie instytucji muzycznych stworzonych
w czasach jezuickiej administracji głęboko wniknęło w lokalną praktykę muzycz
ną i kasata Towarzystwa nie wpłynęła negatywnie na dynamikę kultywowanego
lokalnie życia muzycznego.
Analogiczne właściwości wykazuje nieco mniejszy zbiór muzykaliów jezuic
kich z Otynia, odnaleziony niedawno przez Alinę Mądry i Patryka Frankowskie
go i wstępnie przez nich zbadany pod kątem cech proweniencyjnych oraz zawar
tości413. W kolekcji tej odnajdujemy podobnie użytkowy repertuar, wiążący się
PL-KŁj R-150.
PL-KŁj V-156.
410
PL-KŁj Am-201.
411
Np. nuty A-156 przepisał Franciscus Niedenführ, Syntaxeos Alumnus, Discantista zaś L-179
Joseph Hötzel Grammatista, Bassista.
412
Np. PL-KŁj A-233; A-241.
413
Mądry–FrankowskiW.
408
409
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często z kultem eucharystycznym i maryjnym, przeznaczony jednak na znacznie
mniejszą obsadę wokalno-instrumentalną. Poza twórczością popularnych kom
pozytorów europejskich (František Xaver Brixi, Carl Ditters von Dittersdorf, Carl
Heinrich Graun, Johann Adolf Hasse) uwagę zwracają utwory autorów lokalnych,
w szczególności działającego w tym ośrodku jezuity Karla Göbela, kompozytora
kilku opracowań antyfon maryjnych oraz Antona Josepha Rongego, kantora z po
bliskiego Kożuchowa, który pozostawił po sobie parę bożonarodzeniowych pa
storelli. Na repertuar inspirowany ignacjańskim modelem duchowości wyraźnie
wskazuje anonimowe opracowanie modlitwy O Deus ego amo te, przypisywanej
Franciszkowi Ksaweremu. Listę jezuickich kompozycji muzycznych uzupełnia
pojedynczy odpis psalmu Dixit Dominus Giovanniego Battisty Pergolesiego, zwią
zany proweniencyjnie z konwiktem św. Józefa w Legnicy414. Gdyby z każdego z je
zuickich konwiktów z obszaru Śląska zachowało się przynajmniej tyle materiału
co w Kłodzku, rekonstrukcja wykonywanego w tych ośrodkach repertuaru byłaby
znacznie bardziej wiarygodna.
Ślady kulturotwórczej obecności jezuitów odnajdujemy również w śląskich
źródłach muzycznych o innej proweniencji. Uwagę zwracają przede wszystkim
teksty słowne niektórych kompozycji, wiążące się wyraźnie z duchowością igna
cjańską: przykładem tego rodzaju wpływu są ogniskujące się wokół kultu Serca
Jezusowego teksty arii, zachowanych w cysterskim konwencie w Obrze415. Dużą
popularnością cieszyła się – za sprawą jezuitów – ksaweriańska modlitwa O Deus
ego amo te, która została opracowana przez wielu działających na terenie Śląska
kompozytorów. Jednym z nich był Franz Pohl, którego utwory zachowały się tak
że w Kłodzku i Grodzisku Wielkopolskim416. Tekstem tym posługiwano się rów
nież w religijnych kontrafakturach arii operowych, adaptowanych do zastosowa
nia liturgicznego w różnych środowiskach zakonnych regionu. Użyto go m.in. do
opracowania arii No, non vedrete Antonia Marii Gaspare Sacchiniego, ułożonej dla
wrocławskiego kościoła NMP na Piasku417. Tym samym tekstem opatrzono arię
Son qual misera colomba z opery Cleofide Johanna Adolfa Hassego, odpisaną dla
kościoła św. Macieja we Wrocławiu418. Z obydwoma ośrodkami blisko współdzia
Dixit Dominus [B-dur] | a | Canto, Alto, Tenore, Basso | Violino Primo et Secundo | Alto Viola | con
Organo | Del Sign. Bergolese [sic!] (PL-WRk XXXVIIIa 37a; SATB, vl 1, vl 2, a-vla). Descripsit Josephus
Schindler | Pro Seminaris S. Joseph – ei temporis Principista | Ad usum Seminarii S. Josephi Ligniceni.
415
D-Mbs 5004: B. P. 1768. Ariae: 1. Veni o Jesu o sponse, 2. Ad Te mi Jesu cor meum (A, 2 vl, 2 fl,
org oraz 5005: S. Policki (?): Ariae: 1. O esca viatorum, 2. Flammae amoris ad Jesum, C, 2 vl, 2 cor,
a-vla, bc).
416
Odpowiednio PL-KŁj A-193 Laudate Domino i PL-Pu Muz GR III/47: Salve Regina. IdaszakG,
s. 147.
417
PL-Wu RM 4886 [olim: Mf 943]. Antonio Maria Gaspare Sacchini: Aria pro Dominica | a So
prano Solo | Violino Primo | Violino Secundo | Oboe e Basso | Sigl. Sacchini | ex rebus Dominici Michaleck
(S, 2 vl, vla, bc).
418
PL-Wu RM 5536 [olim: Mf 1540]. Johann Adolf Hasse: Aria de Tempore (S, 2 vl, vla, bc).
RISM 300.510.666.
414
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łali wrocławscy jezuici, którzy mogli pośredniczyć w opracowaniu takowych kon
trafaktur.
Jezuici brali też czynny udział w procesie rozprzestrzeniania się repertuaru
muzycznego: kopiowane przez ich wychowanków nuty odnajdujemy w zbiorach
proweniencyjnych najrozmaitszych śląskich kapel kościelnych i klasztornych. Po
świadczają to symptomatyczne dla środowiska jezuickiego dewizy O.A.M.D.Gl.
(rozbudowane często o wątek maryjny do postaci O.A.M.D.Gl. B.V.M.V.D.), któ
re odnajdujemy np. w muzykaliach, pochodzących z kościoła św. Jana Ewange
listy w Paczkowie419, cysterskich klasztorów w Krzeszowie420 i Lubiążu421, domi
nikańskiego konwentu w Opolu422, klasztoru Premonstratensów św. św. Jakuba
i Wincentego we Wrocławiu423, przede wszystkim jednak z tamtejszego kościoła
Kanoników Regularnych na Piasku424, z którym wrocławski konwikt był blisko
związany. Wychowankowie tej instytucji, którzy przepisywali dla zaprzyjaźnio
nych klasztorów nuty, pozostawiali w nich swoje podpisy, najczęściej z datą i okre
śleniem klasy jezuickiego gimnazjum, do której właśnie uczęszczali. Niekiedy
dane te uzupełniają uwagi na temat muzycznych kwalifikacji skryptorów; poja
wiają się one najczęściej w głosach wokalnych425.
Za repertuar przyswojony przez jezuitów uznać należy także twórczość pieśnio
wą dystrybuowaną w kancjonałach wydawanych z inicjatywy tego zakonu. Popula
ryzowane w nich pieśni w zdecydowanej większości nie były bowiem pisane przez
samych jezuitów, a jeśli nawet tak się zdarzyło – publikowano je anonimowo. Czy
niono tak przede wszystkim dlatego, by nie narażać się na wewnątrzzakonną cen
zurę, obowiązującą nie tylko twórców muzyki liturgicznej, ale i repertuaru pieśnio
wego426. Swoją tożsamość ukrywano jednak również po to, by uchronić się przed
Omni die dic Mariae (SATB, 2 ob, 2 cl, fg, timp); Ave maris stella (SATB, 2 vl, 2 cl, bc).
PL-KRZ XV-31: Carl Ditters von Dittersdorf: Serenata ex F (RISM A/II: 300.500.072).
421
PL-Wu RM 4906 [olim: Mf 959]. Domenico Sarro: Offertorium Solenne ex D (SSATB, 2 vl, 2
clni, timp, org).
422
PL-Wu RM 4401 [1] [olim: Mf 359]: Aria de Festo BVM (S, 2 vl, vla, b); kontrafaktura arii
z opery Ifigenia in Aulide Carla Heinricha Grauna (RISM A/II: 300.511.261).
423
PL-Wu RM 4679 [olim: Mf 768]. Georg Meltzel: Te Deum.
424
PL-Wu RM 4456 [olim: Mf 496]. Johann Adolf Hasse: Offertorium ex G de B.M.V (SATB, 2 vl,
bc); PL-Wu RM 4902 [olim: Mf 955]. Domenico Sarro: Offertorium Italicum de S. Hedwige (SATB,
2 vl, clno ex D, vlne, bc); PL-Wu RM 5025 [olim: Mf 817]. Giovanni Battista Pergolesi: Salve Regina
(A, 2 vl, vla).
425
Np. w głosie T kolekcji PL-Wu RM 5013 [olim: Mf 805]. Giovanni Battista Pergolesi: Kyrie et
Gloria (SSATB, 4 vl, 2 clni, 2 cor, a-vla, org) zanotowano: A.M.D.Gl. Descriptum in Summa Mora Aura
favente Die 4 Augusti 1750. W głosie organów: Joannes Georgius Stein Rhetor 1750 O.A.M.D.Gl. B.V.M.H.
W głosie A kolekcji PL-Wu RM 4190 [olim: Mf 75]: František Xaver Brixi, Kyrie et Gloria (S, A, T, B, vl 1,
2, vla, 2 ob, clno 2 cor 1, 2, bc) podpisał się Wenceslaus Wiesner Altista (RISM A/II: 300.161.016). Nuty
PL-Wu RM 4189/6 [olim: Mf 71]: František Xaver Brixi: Missa in C# (SATB, 2 vl, 2 clni, bc) sporzą
dzili m.in.: O:A:M:D:Gl: Joseph Prause (S), Franciscus Glaser Altista et Grammatista Anno 1764 (A), oraz
O:A:M:D:Gl: Descripsit Josephus 1764 Maechsner (T, B). (RISM A/II: 300.161.013).
426
Por. podrozdział 5.2.2.
419
420
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krytyką ze strony środowisk innowierczych, którym jezuicka ofensywa wydawnicza
była szczególnie nie na rękę427. Argumentem skłaniającym autorów do zachowania
anonimowości była też wspierana przez władze zakonne chęć ukrycia się za pseu
donimem, wypływająca ze zwykłej skromności opracowującego pieśń zakonnika.
Anonimowy charakter repertuaru pieśniowego wynikał jednak przede wszystkim
stąd, że uznawany on był po prostu za niezbywalną część uniwersalnej tradycji Ko
ścioła, której winny być podporządkowane partykularne interesy poszczególnych
autorów czy wspólnot.
Taki punkt widzenia racjonalizował podejmowany przez jezuitów wybór reper
tuaru, strategie jego dystrybucji i uzasadniające je argumenty. Jako awangarda ka
tolicyzmu potrydenckiego, członkowie Towarzystwa Jezusowego pierwsi zmierzyli
się z ewangelicką tradycją kancjonałową428. Mieli oni wystarczająco dużo determi
nacji, by z nią konkurować; doskonale też wiedzieli, że umiejętne jej wykorzystanie
przyniosło parę dekad wcześniej zdecydowane zwycięstwo ich konfesyjnym adwer
sarzom. Aby uprawomocnić posługiwanie się bronią odebraną swym konkurentom,
jezuici musieli odnaleźć właściwy dyskurs, towarzyszący promocji tego repertuaru.
Świadectwami tych starań są karty tytułowe i przedmowy do katolickich śpiewni
ków, wydawanych w krajach niemieckiego obszaru językowego już od trzeciej tercji
XVI wieku429. Ujawniają one dość spójną strategię propagandową dla tego reper
tuaru, podkreślającą przede wszystkim jego przedreformacyjne korzenie, wszech
stronność zastosowania i ortodoksyjne walory skodyfikowanej w nim dogmatyki430.
Jezuicki modus procedendi w tej dziedzinie miał już jednak swój historyczny pre
cedens, a była nim... podobna strategia promocji repertuaru, obrana niecały wiek
wcześniej przez autorów ewangelickich.
Analogie te odnajdujemy np. w przedmowie do pierwszego kancjonału wyda
nego na potrydenckim Śląsku, Catholische Kirchengesänge (162513) – katolickiego
odpowiednika wydanego 100 lat wcześniej śpiewnika Adama Dyona (152504).
Podobnie jak tamten śpiewnik służył budowaniu tożsamości pierwszej gminy
ewangelików we Wrocławiu, tak opublikowany z inicjatywy jezuitów nyski druk
Johanna Schubarta był dla katolickich środowisk Śląska sygnałem do zwarcia
szeregów w konfesyjnej konfrontacji swojej epoki431. Anonimowy autor otwiera
jącej śpiewnik prefacji wyznał, że celem publikacji była potrzeba restytuowania
niemieckojęzycznej tradycji pieśniowej, wolnej od „zanieczyszczeń” elementami
świeckimi i „zafałszowań” doktrynalnych. Podobne argumenty towarzyszyły po
stulatom wysuwanym wiek wcześniej przez reformację; w obydwu przypadkach
uzasadniały one analogiczne przekształcenia tradycji pieśniowej, służące jej reno
wacji i reinterpretacji. Tego rodzaju strategia pozwalała jezuitom na połączenie
Por. DuhrG, T. II/2, s. 50.
HamacherH; MoserV, s. 73–273.
429
156705.
430
MaňasV.
431
Por. Mańko-MatysiakS, s. 40, 212.
427
428
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tradycji przedreformacyjnej z repertuarem pieśni zapożyczonych z kancjonałów
luterańskich.
Znaczna bowiem część repertuaru nyskiego śpiewnika Schubarta zosta
ła przejęta in extenso z tradycji protestanckiej: pierwszych druków ewangelic
kich432 i śląskiego kancjonału Valentina Trillera433. Za źródła repertuaru po
służyły także kancjonały katolickie: Michaela Vehe434, Johanna Leisentritta435
i Caspara Ulenberga436, a także jezuickie druki z Ingolstadt, Monachium i Ko
lonii437. Podobnie jak w przypadku kancjonałów protestanckich, śpiewnik ten
rozpoczyna grupa pieśni użytku codziennego438, z których wiele odwołuje się do
przedreformacyjnych pierwowzorów, zapożyczanych jednak za pośrednictwem
źródeł protestanckich439. Dalsze rozdziały śpiewnika uporządkowane są wedle
kolejnych okresów roku liturgicznego, po nich zgrupowano zaś pieśni typowo
katolickie: dedykowane NMP, świętych oraz przydatne przy różnych okolicz
nościach Procession Gesänge. Pojawiające się tam utwory odwołują się niekiedy
do spuścizny przedreformacyjnej440, częściej jednak sięgają tradycji późniejszej,
popularyzowanej przez XVI-wieczne kancjonały katolickie441. Niektóre pieśni
tej grupy cechuje specyficzny kontur melodyczny, daleki od wzorców meliki po
chodzenia chorałowego, znacznie zaś bliższy repertuarowi popularnych u progu
epoki baroku cantiones442:

152401; 152418; 153302; 154405; 155401.
155507. Są to m.in. pieśni: Ach Vatter vnser der du bist im Himmelreich (4r); Wolauff nun last uns
singen all (19v); Ein Kind geboren zu Betlehem (30v); Preiß sey Gott im höchsten throne (51r); Lob und
danck wir sagen dir, Christe Gottes Sohn (64v); Groß und heilig über allen ist Jesus (66r); Aus grosser Angst
unnd tieffer Noth (175r); Unglück sampt seinem bösen Heer (181v). Por. JeżN.
434
153706, np. Das seynd die heiligen Zehen gebott, du solst glauben (6v).
435
156705, np. Ihr Christen jetzundt frölich seyd (37v); Wir wollen heute loben und preisen unsern Gott
(54r); Da Jesus an dem Creutze stund (57r); Wir dancken dir lieben Herr, der bitter Marter dein (58r).
436
158209, np. Herr Gott Vatter in Ewigkeit (85v); All Tugend schon, viel Ehr und Lohn (182v).
437
157110; 158610; 160415;159905; 160802; 161904; 162304.
438
Gemaine tägliche gesänge. Obejmuje ona m.in. pieśni poranne i wieczorne: Christe der du bist
liecht und tag (12v); O Du güttigster Herr vnd Gott (13r) towarzyszące posiłkom: All Augen hoffen auff
dich Herr (14r); na użytek świeckich przeszczepione przez Marcina Lutra.
439
Przykładem może być Wolauff nun last uns singen all (19v) ...auff die Melodey Conditor alme
syderum. Teutsch, choć autorstwo jej melodii przypisywane jest Thomasowi Müntzerowi, zaś jej nie
miecki tekst wzięty został z kancjonału Trillera (155507, 1v).
440
Np. Ave Maria klare, du liechter Morgenstern (25v; por. inny wariant w kancjonale 158405);
Maria zart, von edler art (106r; 151101) czy Es war ein Gottsförchtiges, unnd Christlichs Junckfräwlein
(129v), śpiewana na melodię średniowiecznego hymnu Festum nunc celebre.
441
Maria zart, von edler art (122v; 153706); Die ersten Menschen Gott der Herr, geschaffen hat zu
seiner her (124v; 156705); Bey deiner Kirch erhalt uns Herr (179v; por. 156705).
442
Frew dich du Himmel Königin (98v) oraz O Maria dich heben wir an zu loben (110v).
432
433
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Ex. 14. Frew dich du Himmel Königin (162513, fol. 98v)

Melodyka innych pieśni wykazuje podobieństwo do pieśni ludowej, szeroko
eksploatowanej przez środowiska jezuickie443. Najczęściej mamy z nią do czynienia
w grupie pieśni o świętych i Procession Gesänge, gdzie jednak pojawiają się także tra
dycyjne formy stroficzne444 i opracowania w postaci lais avec refraines445. Złożona
budowa pieśni wiązała się ze sposobem jej wykonania: zaczerpnięta z kancjonału
Trillera Preiß sey Gott im höchsten throne przeznaczona została dla czterech chórów
śpiewaków, którym powierzono ich wykonanie alternatim z zespołem instrumen
talnym446. Tego rodzaju praktykę poświadczają kroniki nyskich jezuitów, opisujące
wykonywany podczas nabożeństwa 40-godzinnego harmoniacus saepe interpositus
concentus447. Obecność popularnej w muzyce tego czasu architektoniki rondowej
sugeruje z kolei pieśń Alle Tage sing und sage Lob der Himmel Königin, zakompo
nowana w siedmiu 10-zwrotkowych cyklach, rozdzielonych refrenami448. Konta
minacyjny i interakcyjny charakter jezuickiej twórczości pieśniowej potwierdzają
również same teksty słowne, interpolujące teksty łacińskie z niemieckimi449. Zabieg
Nun höret zu ihr Christen Leut’ (189r), zidentyfikowana w pracy BäumkerK, T. II, s. 311 jako
pieśń Hansa Witzstat von Wertheima, Der geystlich Buchsbaum z kancjonału 152604.
444
In Gottes Nahmen fahren wir (133r).
445
Przykładem jest unikatowo zachowana pieśń proweniencji tyrolskiej, dedykowana Madon
nie z Waldrast: Maria Creutz auff Waldrast geht (161v). Kolejne dystychy zamykają krótkie refreny
-zawołania:
Maria
Creutz auff Waldrast geht – Maria, | dich da zu ehren mit Gebett – Bitt Gott für uns Maria.
446
Ein schön Lied vor die Knaben in der Kirchen zu singen auff Vier Chor (51r).
447
SchmidlH, T. III, s. 696. Por. także zapis ARSI Boh. 93, k. 334 [1634]: Huic accessit alia quadra
genarum horarum comprecatio … in aede nostra contra perduellium vires retenta, quam uti continua nu
merosa multitudinis fovit frequentia, ita non insuaviter temperavit, tum accurata Sacri Oratorij de proposito
argumento dictio, tum multimoda Musices Harmonia partim vocum instrumentorumque concentu condita,
partim successivis discipulorum choris per classes adeo pie varia, ut illas congratulantis sibi civitatis voces
egregij encomij testes iterum iterumque expresserit.
448
O Maria, Ave Pia,
Sey gegrüst zu tausent mal,
Du hast geben uns das Leben,
Und erlöst von Adams Fahl (114r).
449
Np. Ein Andächtiger Gruß zu der Hochheiligen Jungfrawen Maria (25v) podana w postaci nie
mieckiej Ave Maria klare, du liechter Morgenstern i łacińskiej: Gaude Virgo mater Christi, quae per aurem
443
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ten służył odnalezieniu przez niemieckojęzyczne środowiska rzymskokatolickiego
odniesienia do swej konfesyjnej tożsamości, w praktyce jego zastosowanie prowa
dziło jednak do makaronizmów:

450

1. In dulci jubilo, Nun singet und seyt froh,
Unsers Hertzen wonne, ligt in praesepio,
Und leuchtet als die Sonne, matris in gremio,
Alpha es & o, Alpha es & o.

3. Ubi sunt gaudia, nirgendt mehr den da,
Da die Engel singen, nova cantica,
und da die Schellen klingen, in regis curia
eja weren wir da, eja weren wir da.

2. O Iesu parvule, nach dir ist mir so weh
Tröst mir mein Gemüthe, o puer optime,
Durch alle deine Gütte o princeps gloriae,
trahe me post te, trahe me post te.

4. Mater & filia, ist Jungfraw Maria,
Wir weren gar verloren, per nostra crimina,
so hastu uns erworben, Coelorum gaudia,
Maria hülff uns da, Maria hülff uns da.450

Jezuickim śladem w badanym repertuarze są cechy narracyjne niektórych pie
śni, idealnie zbieżne z metodyką Ignacjańskich Ćwiczeń duchownych451. Przykła
dem praktycznego zastosowania metod compositio loci i applicatio sensuum jest
pieśń Am H. Weyhnacht Abend (44r), już od pierwszej strofy tworząca wyobraże
nie miejsca rozważanej akcji duchowej za pomocą doznań, płynących ze wszyst
kich pięciu zmysłów:
1. Am Weyhnacht Abendt in der still,
Ein tieffer schlaff mich uberfiel,
Mit frewden gantz begossen,
Mein Seel empfieng die süssigkeit,
Für Hönig und für Rosen.

Tematem wybranym tu do rozważania jest historia narodzenia Chrystusa,
wzbogacona o liczne wątki apokryficzne. Opowiedziana jest ona w konwencji
snu, którą znamy z częstych w jezuickich spektaklach dramatycznych scenae mu
tae452. Sprowadzony przez anioła sen pozwala podmiotowi lirycznemu pieśni na
zmysłowe poznanie szczegółów relacjonowanej historii. U medytującego zaś
ta quasi-sensualna percepcja ma wywołać interioryzację przeżycia intelektual
nego453, po którym będzie on zdolny do przeprowadzenia – zgodnie z zamie
rzeniem pieśni – aktu wolitywnego. Tym samym przejdzie i on swą triplex via,
concepisti, Gabriele nuncio. Ta przedreformacyjna pieśń przejęta została za pośrednictwem drugiej edy
cji kancjonału Leisentritta (158405); jednak właśnie w wersji melodycznej Schubarta powtarzana była
w kolejnych latach w kancjonałach: 163102; 165508 i 167610.
450
Das In dulci Iubilo Lateinisch und Teutsch (33v).
451
MoserV, s. 33–37.
452
Por. rozdz. 4, przyp. 539.
453
LoyolaĆ, nr 182.
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obejmującą kolejne etapy doświadczenia religijnego, opisywane jako memoria
– intellectus – voluntas454. Deklarację woli uczestnictwa w misterium zbawczym
wieńczy ignacjańska modlitwa o łaskę w godzinie śmierci – wypowiada ją obu
dzony pod koniec pieśni podmiot, z którym medytujący zdążył się już na dobre
utożsamić:
36. Bey Jesu Füssen wil ich stehn,
Mit Magdalena nit ahlan,
Dieselben zu begiessen,
Mein Augen müessens Fueßbeck sein,
Biß ich mein Sünd abwasche.

37. Creutz, leyden, trübnus angst und qual,
Vertreibt mich nit auß disem Stall,
Kein g‘walt mich dannen wendet,
Biß mich der grimme Todt angreifft,
Und mir mein Leben endet.455

455

Za pieśni typowe dla jezuickich form duchowości uznać można również Wie
süß ist die Gedächtnis dein, O Herr Jesu dem Hertzen mein (201r), która jest niemiec
kojęzyczną parafrazą hymnu Jesu dulcis memoria456, a także Wie sehr betrübt ist mir
mein hertz (188r), stanowiącą doskonały przykład Ignacjańskiego „umniejszania się
przez porównania”457:
1. Wie sehr betrübt ist mir mein hertz,
ach wehe, d‘ grossen pein,
Wie leidt mein Seel so grossen schmertz,
gegen der sünde mein,
O Sünder groß,
wie bist so bloß,
O Sünd, in dich
deine erbarmen,
und kehr wieder zu Gott.

2. Wenn ich betracht mein schwere sünd,
so ich begangen hab.
Groß Furcht und zittern sich bald findt,
mein kräfften nehmen ab,
ganz unruhig,
o wie trawrig,
ja todt ich bin,
in meinem sinn,
ach wehe deß hertzens leid.

3. Wie muß ich meinem Leide thun,
O Herre Jesu Christ,
wo sol ich, O Marie Sohn,
hinfliehen zu dieser frist,
du bist allein,
der Helffer mein,
dein Heiligs blut mich reinigen thut,
hilff mir auß diser Noth.
MoserV, s. 86.
152513, fol. 48r.
456
Wie süß ist die Bedächtnis dein,
O Herr Jesu dem Hertzen mein,
über Honig und alles ist,
wo du mein Jesu selber bist.
457
LoyolaĆ, nr 58.
454
455
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Nyski śpiewnik Schubarta odegrał jednak również istotną rolę w historii, wzbo
gacając współczesną sobie tradycję i twórczo ją przekształcając. Wkładem zaanga
żowanych w jego powstanie jezuitów były m.in. nowe opracowania melodyczne
znanych dotychczas tekstów458; wiele tych melodii trafiło później do katolickich
kancjonałów publikowanych w Bambergu, Norymberdze, Wiedniu i Augsbur
gu459. Przykładami twórczego podejścia do tradycji są też modyfikacje melodyki
poszczególnych pieśni, osiągane nie tylko na drodze zmian ich metryki460, ale tak
że interwaliki i samego konturu melicznego. Pieśń Mein zung erkling und frölich
sing (89r), będąca reformacyjną adaptacją Pange lingua, w nyskiej wersji bliższa
jest pierwotnej melodii średniowiecznego hymnu, mimo iż ta gorzej komponu
je się z metryką niemieckiego tłumaczenia tekstu. Wydawcy przyświecały jednak
wyraźnie rekatolizacyjne intencje, o czym świadczy opatrzenie jej podtytułem
Von dem zarten Fronleichnam.
Kolejne jezuickie publikacje oficyny Schubarta odwoływały się już do powszech
nie znanych melodii pieśniowych, które opatrywano nowymi tekstami. Czyniono
to za pomocą adnotacji in tono, które wskazywały na zaleconą do wykorzystania
w danym przypadku melodię. W ten sposób oznaczono hymny officium parvum,
zalecanego do wykonywania przez członków nyskiej sodalicji łacińskiej461. Wydana
w okolicznościowym druku ulotnym SchubartL pieśń Heut Gott zu Ehren singen wir
ku czci św. Syzyniusza śpiewana była im Thon: Frew dich du Himmel Königin, z ko
lei publikowana przy analogicznej okazji pieśń ku czci św. Sekundy462 – na melodię
Allein Gott in der Höh’ sey Ehr, co zapewniało czynne w niej uczestnictwo zgroma
dzonych na uroczystości wiernych. Ta sama praktyka posłużyła redaktorom druku
164006, wydanego z okazji jubileuszu stulecia Towarzystwa Jezusowego. Na melodię
wspomnianej wyżej pieśni Frew dich du Himmel Königin śpiewano wtedy Himmel
und Erden stimm zusam (k. A7v) oraz Frew dich Ignati Edler Heldt (k. C12r); inne pie
śni z tego zbioru wykorzystują niekiedy te same melodie463.
Np. Das Stabat Mater teutsch inn bekandter oder folgender Melodey (61r): Christi Mutter stund vor
schmertzen, podająca dla znanego z kancjonału 160802 tłumaczenia sekwencji Stabat Mater dwie melo
die; druga z nich znana jest dopiero ze śpiewnika Schubarta. Melodię tę przekazują późniejsze kancjo
nały 163102 i 164902. Z kolei zapożyczony ze śpiewnika 1607* tekst Heut triumphiret Gottes Sohn został
w nyskim śpiewniku opatrzony melodią (71r), powtarzaną później przez 163102, 162803 i 164902.
459
162803; 163102; 164902; 167610; 166614 .
460
Zapożyczona z kancjonału 158610 Gelobt sey Gott der Vatter in seinem höchsten Thron (149v)
sprowadzona została do dwumiaru, z kolei przejęta ze śpiewnika Kluga (153302) Nu lob mein Seel den
Herren (209r) została w wersji Schubarta utrójmiarowiona; w tej zresztą postaci trafiła później do
kancjonału 163102 i 166614. W tym ostatnim przypadku intencją wydawcy mogło być osłabienie zbyt
jednoznacznie protestanckiej konotacji tej pieśni.
461
Np. Alme rerum conditor, które ma być śpiewane in tono ‘Patris Sapientia’ (SchubartD). Analo
giczne wskazówki odnajdziemy w późniejszym śpiewniku SchubartM, gdzie niektóre z hymnów opa
trzone są wskazówkami na temat melodii, na jaką mają być śpiewane.
462
164115.
463
Np. Ignatius Freund Gottes groß (164006, k. B6r) oraz Kompt her, kompt her all Land und Leuth
(k. E4r) śpiewane na melodię Vor Hundert Jahrn ein Orden-Standt Gesellschaft Jesu recht genandt (k. A2r).
458

www.sublupa.pl

5.2. Repertuar muzyczny

501

Jednak zasadnicza większość utworów z tego śpiewnika przekazuje pieśni
z melodiami oryginalnymi. Wykazują one cechy zdecydowanie obce modal
ności chorałowej, pokrewne zaś melodiom ludowym i ich prostej, niemal to
nalnej, harmonice. Przykładem tego jest kolejna pieśń z nyskiego śpiewnika
164006, Ignatius Freund Gottes groß (B6r), bazująca na melodyce trójdźwięku.
Przedstawia ona Ignacego Loyolę jako świętego patrona ciężarnych kobiet
i przyjaciela dzieci; pieśń ta była zapewne wykonywana przez najmłodszych
uczestników procesji ku czci tegoż świętego, co niewątpliwie wzbudzało wzru
szenie rodziców.
Znakomita większość tekstów pieśniowych z omawianego zbioru jest ro
dzajem apoteozy świętych i błogosławionych Towarzystwa Jezusowego. Naj
więcej utworów poświęconych zostało kanonizowanym niedawno Ignacemu
Loyoli i Franciszkowi Ksaweremu; założyciel zakonu jezuitów jest w nich
przedstawiany jako nowe słońce chrześcijaństwa464, Apostoł Dalekiego
Wschodu zaś jako gwiazda, która zajaśniała in oriente465. Pojedynczymi pie
śniami uhonorowani zostali natomiast jezuici wówczas tylko beatyfikowani:
Franciszek Borgiasz, Alojzy Gonzaga, Stanisław Kostka oraz Paweł Mika i jego
towarzysze466. Pendant do całego zbioru stanowi pieśń podsumowująca cnoty
i zasługi wszystkich ośmiu jezuickich świętych, utrzymana w tym samym „lu
minalnym” koncepcie retorycznym467.
Promowany przez jezuitów repertuar skutecznie utrwalał się w lokalnej trady
cji pieśniowej. Dowodem tego jest kolejny śpiewnik nyskiej oficyny, wydany już
przez Ignaza Konstantina Schubarta (166308), w którym na 250 zamieszczonych
w nim pieśni jedynie 16 opatrzonych jest melodiami. Publikacja ta wzorowała się
na słynnym Paradeißvogel Conrada Vettera (161319), sama jednak również wniosła
znaczący wkład w katolicką tradycję pieśniową, o czym pośrednio informują nas jej
kolejne reedycje (167505). Ich repertuar przekroczył swym oddziaływaniem zasięg
misji jezuickich na Śląsku, popularność zdobywał bowiem za sprawą coraz bardziej
żywotnych na tym terenie środowisk cysterskich468, które czynnie współpracowały
z jezuitami nad odnową śląskiego katolicyzmu. Zestaw używanych lokalnie wzor
ców pieśniowych był jednak stale poszerzany, o czym świadczą publikacje Bartho
lomeusa Christeliusa, który zaopatrywał umieszczane w swoich antologiach pieśni
w system odnośników, odwołujący się do ograniczonej liczby modelowych opraco
wań melodycznych469. Proponowane przez tego jezuitę opracowania cechował dość
Himmel und Erden stimm zusamm, und hilff mir singen (k. A7v).
Von Himmel leucht ein newer Stern (k. C1v).
466
Odpowiednio: Nun last uns alle loben (k. D9v); O Aloysi Gottes Freund (k. D12r); In Polen ist ein
Blümelein herfür gesprossen hübsch und fein (k. E1r) i Kompt her, kompt her all Land und Leuth (E4r).
467
Diß Liedlein von Acht Spiegeln ist (k. E5r).
468
Mańko-MatysiakS, s. 217–224.
469
ChristeliusS; ChristeliusM; ChristeliusP; ChristeliusA; ChristeliusZ. Por. SehnalC oraz podroz
dział 3.4.2.
464
465
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żywy ruch rytmiczny, motywiczny typ budowy, stabilny charakter tonalny i obec
ność elementów ilustracyjnej chromatyki470.

Ex. 15. Auff! auff! mein Hertz, nun sprich fein kün (ChristeliusS, k. 87)

470

SehnalC, s. 148–149.
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Społeczna rola muzyki

Rekonstruowana na podstawie zachowanych materiałów kultura muzyczna środowisk jezuickich ujawnia na poziomie semantycznym logiczny i spójny przekaz
ideacyjny. Wyraża się on w przemyślanej zbieżności wykorzystywanych wzorów
kultury: dyskursu teoretycznego, środków duszpasterskich, metodyki edukacyjnej
i praktyki liturgiczno-muzycznej. W symbolizowaniu obecnych w tych dziedzinach
wartości kluczowe miejsce zajmowała muzyka, wspomagająca proces wspólnotowej i indywidualnej ich internalizacji1. Wartości te służyły celom, przyświecającym
Towarzystwu Jezusowemu, oraz środowiskom, utożsamiającym się z jego misją
i podlegającym z jego strony społecznej kontroli. Teleologiczny charakter jezuickiej
kultury artystycznej można postrzegać jako pochodną paradygmatu nadrzędnego
celu i służących jego osiągnięciu środków, wyrażonego w koncepcji Ignacjańskiego
Fundamentu2. Promowana przez jezuitów sztuka muzyczna miała bowiem aspekt
wyraźnie pragmatyczny i jej ocena nie może opierać się na tych samych kryteriach,
które stosuje się do sztuki o jakościach autotelicznych. Aby zrozumieć ją w możliwie
obiektywny sposób, należy najpierw określić cele, które nadawały kierunek aktywości jezuitów, wyrażanej za pośrednictwem języka kultury.
Nadrzędną misję tego zakonu wyraża dewiza ad maiorem Dei gloriam, skłaniająca zarówno jego członków, jak również osoby i grupy będące adresatami ich dusz
pasterstwa, do podporządkowania swej aktywności teocentrycznej wizji świata.
Idea ta, skonfrontowana z zastaną sytuacją historyczną, wymagała przeprowadzenia całościowej odnowy życia społeczno-religijnego i systemowego zaradzenia jego
brakom, które wywołały kryzys epoki reformacji i konfesjonalizacji. Konstytucyjny
zapis ad auxilium animarum nie ograniczył się więc tylko do bieżącej pracy duszpasterskiej, lecz stał się impulsem do opracowania kompleksowego programu reform o wyraźnie humanistycznej motywacji. Program ten adresowany był przede
1
2

KłoskowskaS, s. 116.
LoyolaĆ, nr 23.
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wszystkim do jednostek, o których integralny rozwój jezuici tak bardzo zabiegali.
Obejmowano nim jednak równie umiejętnie różnego rodzaju grupy społeczne,
z których rekrutowali się przyszli liderzy nowego ładu społecznego, budowanego na
bazie przywróconych wzorów wartości i propagowanych norm postępowania. Aby
tak szeroko zarysowany projekt przemian został w pełni przyswojony, koniecznością
okazało się aktywne uczestnictwo jezuitów w kulturze, wyrażanej nie tylko za pomocą środków artystycznych, ale i formowanej in statu nascendi w najrozmaitszych
instytucjach edukacyjnych.
Doskonałym medium społecznej komunikacji okazała się muzyka, którą poza
właściwościami socjalizującymi i dydaktycznymi cechują naturalne walory atraktywne i medialne. Zauważono je i doceniono pomimo początkowych obiekcji na
temat roli muzyki w postulowanej formule funkcjonowania zakonu. Prowadzona
przez jezuitów dyskusja jest fascynującym świadectwem metamorfozy paradygmatów, a zarazem istotnym głosem epoki, której przedstawiciele, zaangażowani w reformy chrześcijaństwa, liturgii i edukacji, wiązali ze sztuką muzyczną niemało nadziei. Wynikało to z ich humanistycznej orientacji, która kazała im zweryfikować
dotychczasowe wzory kultury muzyczno-liturgicznej i jej społeczne uwarunkowania, a w konsekwencji przyczyniła się do gruntownych przemian w stylistyce samej
muzyki. Jezuicka refleksja wypływała z tego samego humanistycznego źródła, czego
dowodem są liczne loci communes z renesansową teorią sztuk retorycznych, akcentującą zarówno platońskie, jak i arystotelesowskie wątki owej refleksji. Jej rdzeniem
była antyczna kategoria mimesis, która w dziedzinie sztuki muzycznej polegała na
intensyfikacji oddziaływania treści sztuki za pomocą środków formalnych, technicznych i wyrazowych. Podkreślone zostało więc nie tylko samo Słowo, ale także jego
oddziaływanie, efekt, jaki ma ono w słuchaczu wywołać.
Jezuicką muzykę można postrzegać jako korelat Ignacjańskich Ćwiczeń duchow
nych, zapraszających do świata transcendencji człowieka w jego psychofizycznej
integralności. Ufne podejście do domeny zmysłów zaowocowało aprobatywną
postawą wobec sztuki, odwołującej się do tych samych źródeł ludzkiego poznania.
Zgodnie z jezuickim ideałem magis, tworzona w tym środowisku sztuka wykorzystywała możliwie ekstensywnie potencjał muzyki, najchętniej łącząc jej oddziaływanie z przekazem słownym i wizualnym. Muzyka była więc elementem komunikacji multimedialnej, użytej do holistycznie rozumianej formacji religijnej. Aby być
skuteczna, musiała łączyć jakości religijne z estetycznymi i formalnymi (tono devoto,
suavi et simplici). Poza kryterium adekwatności liturgicznej winna też ucieleśniać
zasady modestiae i gravitatis, sprzyjające jej recepcji. Wskazane też było, aby łączyła
jakości uniwersalne z elementami tradycji lokalnych, przyciągała do uczestnictwa
w liturgii, nie przesłaniając jej sobą, spełniała kryterium ad aedificationem, zachowując ciągłość dotychczasowych wzorów artystycznych. Godzenie tych przeciwieństw
można uznać za formę akomodacyjnej dyspozycji działania jezuitów, które w domenie muzyki zaowocowało polimorficznymi formami kultury.
Zarysowanym powyżej celom odpowiadały podjęte w jego kontekście środki.
W zakresie ogólnej misji Towarzystwa były nimi mobilność i dyspozycyjność jego
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członków, dbających zarówno o wykształcenie, jak i własny rozwój duchowy, nie
tylko indywidualny, ale i wspólnotowy. Probierzem ortodoksji zakonu było podporządkowanie Stolicy Apostolskiej; o jego wiarygodności przekonywało przyjęte przez jego członków ubóstwo, zaś o talentach administracyjnych – dynamiczny
rozwój zarządzanych przezeń instytucji edukacyjnych i kulturalnych. Jezuici musieli
wywoływać dysonans poznawczy współczesnych, potrafili bowiem zręcznie łączyć
domeny vita contemplativa i vita activa oraz odnajdowali punkty styczne pomiędzy
biegunami cultus internus i externus. Kolejnym paradoksem ich funkcjonowania była
umiejętność łączenia tradycyjnych form duszpasterskich z nowatorską postawą akomodacyjną, a środków duszpasterstwa liturgicznego z nowymi formami dewocyjnymi, stymulowanymi za pomocą różnego rodzaju nabożeństw. Wybór konkretnego rozwiązania w tej dziedzinie podyktowany był względami czysto utylitarnymi:
każdorazowo zależał od grupy adresatów i bieżącej potrzeby duszpasterskiej, której
miał służyć.
Ze względu na te same kryteria dobierany był medialny ornatus nabożeństwa,
tworzony w możliwie intrygujący dla odbiorcy sposób. Zewnętrzna forma przekazu miała zachęcać do uczestnictwa bądź choćby tylko obserwacji odbywanego
w danym miejscu muzyczno-religijnego wydarzenia. Jego atraktywne walory przyciągały nie tylko lokalne wspólnoty katolickie, ale i elity władzy, środowiska innych
zakonów, a także dysydentów. Środkami wabiącymi odbiorców były odbywane po
ulicach miasta procesje katechetyczne, wręczane ich uczestnikom nagrody rzeczowe i same wykonania muzyczne, np. psalmu Miserere, który poprzedzał kazania pasyjne. Za „przynętę dla dusz” służył jezuitom także popularny repertuar muzyczny, poddawany procedurze kontrafaktury i nadający lokalnej tradycji pieśniowej
nową funkcję społeczną. Podejście takie przyspieszało proces asymilacji kulturowej,
sprzyjało rekonstruowanej tożsamości grupy, zaś jej uczestnikom dawało poczucie
współtworzenia kultury swojego miasta i względnego uprzywilejowania społecznego3. Funkcję atraktywną przypisywano samej estetyce wykonania, przeżycie estetyczne podporządkowane zaś było perswazyjności przekazu treści katechetycznych
i doświadczeniu religijnemu integrującemu wspólnotę odbiorców.
Równie pragmatyczne strategie towarzyszyły bezpośredniej jezuickiej formacji
katechetycznej, obejmującej zarówno pokolenie dorosłych, jak i młodzieży. Koncentrując swój przekaz na odbiorcach najmłodszych, jezuici przewartościowali
dotychczasowy dyskurs kulturogenezy o niedoceniane dotychczas modalności
kofiguratywne i prefiguratywne. Ta bezprecedensowa historycznie zmiana, faworyzująca nowe modele ewolucji kulturowej, doprowadziła do głębokiego przewartościowania wzorów kultury, opartej dotąd zwykle na modalności postfiguratywnej.
Przekazujący nowe treści religijne repertuar muzyczny implementowany był więc
najpierw w środowiskach dzieci – uczestników niedzielnych katechez, członków sodalicji łacińskiej, uczniów kolegiów i adeptów konwiktów – dopiero później trafiał
do pokolenia dorosłych: ich rodziców i dziadków, honorowych prefektów kongrega3

TurowskiS, s. 120.
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cji, widzów spektakli teatralnych i ulicznych procesji czy mecenasów produkcji muzycznych wykonywanych przez konwiktorów. Przekaz tego rodzaju tylko pozornie
miał charakter prefiguratywny; u jego źródeł stali sami jezuici, od których zależała
treść katechezy, program spektaklu czy koncertu. Taka zamaskowana strategia oddziaływania dawała nowe możliwości perswazji, osłabiając co prawda artystyczną
jakość wykonania, podporządkowując ją jednak realizowanemu celowi.
Doskonale wiedząc, że od wykształcenia nowych pokoleń zależeć będzie przyszłość katolicyzmu, jezuici opracowali Ratio studiorum – uniwersalną syntezę programu nauczania, która na kolejne dwieście lat wyznaczyła kierunki rozwoju europejskich instytucji dydaktycznych. Oferowali w niej nowoczesny i wielopoziomowy
system edukacji, otwarty na rozmaite grupy społeczne. Program nauki, podporządkowany integralnej formacji religijno-społecznej młodzieży, wykorzystywał naturalne wzory kultury: teatr, taniec i muzykę. Służyły one za narzędzia kształtowania
charakteru i środki rozwoju niezbędnych w życiu społecznym dyspozycji interpersonalnych. Były też zwyczajowym językiem liturgii, w której udział stanowił ważny
czynnik wychowania religijnego. Służyły nadto za oprawę zrytualizowanych celebracji szkolnych i promocji akademickich, nadając im rangę cyklicznych obrzędów
przejścia, odpowiednio sakralizujących treści świeckie. Muzyka wykorzystywana
była również w szkolnej rekreacji: śpiew i gra na instrumentach muzycznych pełniły funkcję regeneracyjną w programie zajęć jezuickich kolegiów. Dzięki temu, że
działanie tych instytucji oparte było na sprawdzonym i replikowanym powszechnie
modelu, powyższy usus zdobył szybko status jakości uniwersalnej, rozpowszechnianej za ich pośrednictwem na całym niemal świecie.
Dotyczyło to również innych instytucji edukacyjnych, prowadzonych przez
jezuitów, w szczególności seminariów i konwiktów. Przeznaczone do kształcenia
kleru seminaria dzięki decyzjom soboru trydenckiego zdobyły rangę instytucji uniwersalnych, choć ich model wykorzystywał jezuicki program i personel. Ważnym
elementem formacji była w nich muzyka – naturalne medium priorytetowej w tych
placówkach edukacji liturgicznej. Właśnie to powiązanie miało kluczowe znaczenie
dla ogólnego nastawienia wychowywanego w nich kleru do sztuki muzycznej, przyczyniło się więc pośrednio do rozwoju muzyki religijnej w epoce baroku. Podobnie jak w jezuickich kolegiach, muzyka była tam elementem nauki, nabożeństwa
i rekreacji: poza obowiązkowo wykładanym śpiewem chorałowym klerycy mieli
więc czynny kontakt z repertuarem figuralnym, instrumentalnym i wernakularnym.
Zupełnie nową jakość w tradycji kultury muzycznej zapoczątkowało zaś rzymskie
Collegium Germanicum, które rozszerzyło swój pierwotny program o profesjonalne
formy kształcenia muzycznego, dostępne również dla świeckich, obdarzonych stosownymi kwalifikacjami muzycznymi. Instytucja ta miała niebagatelne znaczenie
dla rozwoju muzyki barokowej i jej europejskiej dyspersji.
To na wzór Germanicum powstawały na całym świecie jezuickie konwikty, fundowane równolegle do otwieranych przez ten zakon kolegiów i seminariów. Przeznaczone były dla uzdolnionej muzycznie młodzieży, pochodzącej ze wszystkich
warstw społecznych. Stanowiło to kolejny precedens w historii edukacji, mający
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kolosalne znaczenie dla demokratyzacji ówczesnych struktur społecznych. Wychowankowie konwiktów formowani byli in pietate, litteris et musica, przy czym nauczanie muzyki było elementem dyscyplinującym na drodze do osiągnięcia humanistycznego ideału homo perfectus Christianus. Oferowano im godne warunki nauki,
przestronne i pełne światła pomieszczenia, zróżnicowaną dietę i opiekę lekarską,
wymagano zaś zachowania etykiety i regularnej oprawy muzycznej odbywających
się w kościele nabożeństw. Dynamiczny rozwój tych instytucji zaważył na sposobie
funkcjonowania ówczesnej kultury muzycznej: obok zwyczajowych profesjonalnych kapel kościelnych pojawiły się konkurujące z nimi zespoły młodych muzyków,
wykonujące niemal za darmo najnowszy repertuar importowany z Italii nie tylko
w kościele, ale i przy najrozmaitszych okazjach świeckich oraz podczas spektakli teatralnych wystawianych przez uczniów kolegiów.
Prowadzone przez jezuitów konwikty były instytucjami formalnie niezależnymi
od zakonu, toteż mogły funkcjonować dzięki systemowi prywatnych fundacji. Ustanawiano je zwykle z procentów na zastawione dobra ziemskie, fundowane przez
miejscowych wielmoży. Do statutowych obowiązków wychowanków konwiktu
należało honorowanie swych mecenasów określonymi wykonaniami muzycznymi
(np. dedykowanymi im spektaklami teatralnymi) oraz cykliczne wykonania requiem
za zmarłych członków ich rodzin. Instytucje te manifestowały więc religijną obecność elit władzy w powszechnie sprawowanym kulcie, a wykonywaną muzyką wiązały je z reprezentacją lokalnego społeczeństwa – wykształconą muzycznie młodzieżą.
Z czasem dostępność obydwu tych funkcji stała się powszechna za sprawą prywatnych fundacji cząstkowych, ustanawianych przez dowolnego mecenasa, który zapisywał konwiktorom drobne sumy pieniężne, pokrywające koszty wykonań śpiewanych w jego intencji antyfon maryjnych. Mechanizm tego rodzaju pośredniczenia
w czynnościach kultycznych nie miał co prawda już tak wyraźnej treści medialnej
i reprezentacyjnej, zachowywał jednak swą funkcję religijną i kulturotwórczą.
Fenomenem kultury, angażującym wychowanków kolegiów i konwiktów, był jezuicki dramat szkolny. Gatunek ów cieszył się szczególnym zainteresowaniem w tym
środowisku, przede wszystkim ze względu na swoje walory dydaktyczne, społeczne i medialne. Spektakle teatralne były bowiem okazją do publicznej prezentacji –
w atrakcyjnej artystycznie formie – dotychczasowych efektów jezuickiego nauczania; służyły również pozyskiwaniu życzliwości zapraszanych na widownię wielmoży
– potencjalnych mecenasów. Jednak głównym celem tych spektakli była integralna
formacja osobowości aktorów, którzy zadany im temat odtwarzali za pomocą akcji
scenicznej, słowa, gestu, scenografii, muzyki, śpiewu i tańca. Jezuicki dramat szkolny był najwierniejszym korelatem Ignacjańskich Ćwiczeń, posługującym się tymi
samymi metodami applicationis sensuum i compositionis loci, stosowanymi tu jednak
w dosłownej, a nie tylko metaforycznej, postaci repraesentationis. Unaocznione za
pomocą sztuki treści metafizyczne i przeżycia wnętrza ludzkiej duszy miały oczywiście cel moralny; odwoływały się do zasad antycznego dramatu o immanentnych jakościach katarktycznych. Towarzysząca tym przedstawieniom muzyka miała wspomagać proces imaginacji, perswazji i interioryzacji przekazywanych odbiorcy treści.
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Dramat był też jednym z instrumentów społecznej komunikacji jezuickich sodalicji świeckich, przede wszystkim tych, które tworzono dla wychowanków prowadzonych przez ten zakon gimnazjów. Kongregacje te jezuici różnicowali stosownie
do zastanej sytuacji społecznej: zakładali je nie tylko wśród uczniów, ale i mieszczan,
rzemieślników, a nawet chłopów, w każdym z przypadków dążąc do zdynamizowania życia duchowego danej warstwy społecznej. Wyodrębnienie w jednorodnej społecznie grupie elity aktywizowało żywotne w danej strukturze ludzkiej mechanizmy
kofiguratywne, wspierające jej samosterowny rozwój. Poziomy transfer memów stymulował też środowiska niezrzeszone w tych wspólnotach, które jednak podzielały
propagowane przez nie wzorce aksjonormatywne i opierając się na nich, budowały
również swoją tożsamość. Nadając poszczególnym zbiorowościom jakości wspólnot, jezuici zaopatrzyli każdą z nich w muzyczną reprezentację: zaprowadzony w ten
sposób ład społeczny manifestował się najbarwniej podczas uroczystych procesji
ulicznych, w czasie których grupy te szły razem, wyróżniała je natomiast zaaranżowana specjalnie dla nich muzyka.
Jezuickie sodalicje, oparte na modelowej i replikowanej strukturze Prima Pri
maria, odzwierciedlały w miniaturze naturalny porządek świata społecznego w całej
jego różnorodności i uniwersalności. Ich doraźnym celem było krzewienie pobożności maryjnej, dawanie przykładu pilności w nauce i dobrych obyczajów; docelowo
jednak konstytuowały nowy model społeczności, funkcjonującej wedle idealnych
założeń, żyjącej w przekonaniu o własnym zbawieniu i zorganizowanej w demokratyczny, choć podległy świeckiej i kościelnej hierarchii, sposób. Językiem tych społeczności był wspólny repertuar muzyczny, który towarzyszył cyklicznym spotkaniom wspólnoty, wyrażał wartości, z którymi utożsamiali się jej członkowie, stawiał
wymagania dotyczące ich życia moralnego i orientował wedle określonej formacji
ascetycznej. Zakodowana w pieśniach treść służyła zarówno formacji indywidualnej, jak i wspólnotowej; efektem jej implementacji było działanie na rzecz nie tylko
własnej grupy, ale i całej warstwy społecznej o podobnej proweniencji. Promując
przekazany im w depozyt repertuar wernakularny i aranżując okołokościelne wykonania muzyki profesjonalnej, sodalicje aktywizowały życie religijne miasta, nadając
mu przy okazji postać bogatej kultury muzycznej.
Skuteczność tych strategii była przydatna jezuitom nie tylko do walki z laicyzacją struktur społecznych, ale również z konsekwencjami kryzysu epoki reformacji i konfesjonalizacji. Z troski o powierzone im dusze uczestniczyli oni w akcji
rekatolizacyjnej, podejmowanej za pomocą środków zarówno negatywnych, jak
i pozytywnych. W obydwu sposobach działania odznaczali się nader wysoką skutecznością, wykorzystując m.in. sprawdzone właściwości pieśni wernakularnych,
które stanowiły wyjątkowo perswazyjne medium potrydenckiej propagandae fidei.
Poza odwołaniem do repertuaru pochodzącego z czasów przedreformacyjnych potrafili oni umiejętnie wykorzystać nowe elementy tradycji, wywodzące się ze źródeł
protestanckich. Jezuickim sposobem konfrontacji konfesyjnej było przejęcie protestanckiego repertuaru, zaopatrzone w stosowną propagandowo reinterpretację.
W praktyczny uzus jezuici włączyli również sporo popularnych pieśni świeckich,
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opatrzonych nowymi tekstami, a także nowo powstający repertuar, nacechowany
prostotą wzorców melodycznych, nadający się do szybkiego i szerokiego rozpowszechnienia. Dynamicznej dyspersji propagowanego repertuaru służyły także pieśni oparte o ograniczoną ilość modeli muzycznych, śpiewane in tono.
Konfrontując się z kulturą protestancką, za sojuszników swych działań jezuici
uznali elity nowej władzy, egzekwującej własnymi metodami zasadę cuius regio, eius
religio. W potrydenckim paradygmacie zderzenia kultur lojalność polityczna środowisk kościelnych decydowała o ich istnieniu, władza świecka poszukiwała zaś religijnej legitymizacji swoich poczynań. Obydwa środowiska wchodziły więc w układy
o charakterze symbiotycznym, mimo iż ich cele były zbieżne tylko w ideologicznej
perspektywie. To ona jednak uzasadniała obecność muzyków jezuickiego konwiktu
w czasie uroczystości świeckich: imienin i urodzin władców, ich wizyt, elekcji, intronizacji, koronacji i homagiów, sukcesów politycznych, wojskowych i pogrzebów.
Uczestniczący w procesjach i nabożeństwach nobile sankcjonowali zaś polityczne
status quo, korzystając z okazji do zamanifestowania swej politycznej siły i zyskując
medialne przywileje mecenasa finansującego całe przedsięwzięcie. Jezuicka strategia rozwoju kultury musiała respektować istniejące warunki podziału dóbr, bo to
w oparciu o nie mogła realizować swe cele i finansować koszty produkcji artystycz
nej. Trzeba przyznać, że środowisko to wykazało wielki talent w kreowaniu i stymulowaniu możłiwych form mecenatu artystycznego.
Funkcjonowanie jezuitów w kulturze można opisać za pomocą przeciwstawnych
kategorii uniwersalizacji i akomodacji, które nadawały ich aktywności cechy globalne, a zarazem lokalne. W pierwszej z tych modalności wiązało się to z tendencją do
ujednolicania praktyki, promocją spójnego modelu pobożności, replikowania instytucji i wspólnot o modelowej strukturze, rozprzestrzeniania potrydenckiej wersji
chorału i ujednoliconego na danym obszarze językowym repertuaru wernakularnego. Spójność muzycznej tradycji nadawała lokalnym kulturom jakości ponadregionalne, globalizacja języka kultury służyła zaś uniwersalistycznemu przekazowi ich
treści, które odwoływały się do paradygmatu katolickości. Homogenizacji kultury
służyła też wielokierunkowa komunikacja środowisk jezuickich ze strukturami innych zakonów, skutecznie przyczyniająca się do rozprzestrzeniania się wykonywanego w różnych ośrodkach repertuaru. Z drugiej strony, specyfiką jezuitów było
dostosowanie ich działań do „miejsc, czasu i osób”, wymagające przemyślanych
strategii akomodacyjnych, przydatnych nie tylko na terenie misji zamorskich, ale
również w konfrontacji z elitami władzy i poszczególnymi środowiskami społecznymi. Umiejętne połączenie obydwu tych postaw zadecydowało o dynamice rozwoju
zakonu i przesądziło o sukcesie, jaki stał się jego udziałem dzięki aktywności na polu
kultury.
Przyjęte przez środowisko jezuickie strategie przyniosły bardzo konkretne efekty w dziedzinie pielęgnowanej przezeń tradycji artystycznej. Pierwszym z nich było
twórcze przeformułowanie samej kultury muzycznej, którą na nowo powiązano
z dziedziną liturgii, duchowości, polityki i życia społecznego na różnych szczeblach
ich organizacji. Wspólnym mianownikiem tego nowego układu było nadanie sztuce
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dźwięku jakości sprawczych, czy raczej zezwolenie na to, by oddziaływała ona w zamierzony sposób na wskazane wyżej domeny ludzkiej aktywności. Właściwość tę
dostrzec można oczywiście i w innych kręgach kultury muzycznej, których przedstawiciele działali z humanistyczno-religijnej motywacji; w przypadku badanej tu
tradycji jezuickiej widzimy ją jednak w sposób wyjątkowo wyraźny, świadomie eksplikowany i konsekwentnie realizowany w praktyce. Zezwalając muzyce na działanie, jezuici musieli się liczyć z tym, że przyniesie ono efekty odpowiednie do możliwości i warunków; właśnie dlatego tak drobiazgowo badali jej właściwości oraz
kulturotwórczy potencjał i tak dokładnie określili jej normy i sposoby funkcjonowania. Efekty tego oddziaływania odnajdujemy w przemianach, jakie pielęgnowanie kultury muzycznej wywołało w modelu samego zakonu, a także w jednostkach,
wspólnotach i definiującym je czasie i przestrzeni.
Muzyka wywołała znaczące zmiany w samej strukturze Towarzystwa Jezusowego, przyczyniając się nie tylko do ukonstytuowania nowego sposobu obecności
jego członków w kulturze, ale także gruntownego przeformułowania pierwotnego
modelu funkcjonowania tego zakonu. Zachowując wierność wymaganiom ignacjańskiego charyzmatu, jezuici w czynny (choć początkowo niebezpośredni) sposób
kreowali współczesną sobie kulturę muzyczną, ciesząc się bezprecedensowymi w tej
dziedzinie sukcesami. Powierzając swym młodszym adeptom troskę o zespoły konwiktorów, stworzyli nową jakość w sposobie zarządzania muzyką kościelną, zdecydowanie odmienną od dotychczasowych rozwiązań, typowych dla tradycji monastycznej. Kwalifikacje muzyczne wstępujących do zakonu nowicjuszy były w coraz
większym stopniu brane pod uwagę, predestynowały ich bowiem do pełnienia funkcji muzycznych w zakonie bądź na wymagających tych dyspozycji misjach. Czynny
udział jezuitów w zajmowaniu się muzyką stawał się coraz większy; w ten sposób
zakon dostosowywał swe działanie do zapotrzebowań społecznych adresatów ich
misji, komunikujących się w kulturze właśnie za pomocą języka muzyki.
Dynamika realizacji zakonnego powołania i mobilność członków Towarzystwa
sprzyjała ujednolicaniu tradycji poszczególnych ośrodków i nadawała im cechy uniwersalne. Zapewniała ona wyjątkowo szybką cyrkulację osób zdolnych do animowania życia muzycznego w ośrodkach lokalnych: prefektów muzyki, kompozytorów,
muzyków, organmistrzów, a za ich pośrednictwem, oczywiście, także samego repertuaru. Synchronicznemu rozwojowi kultury muzycznej w różnych ośrodkach sprzyjało
także wiązanie zakonnych funkcji muzycznych z aktywnością na polu duszpasterskim,
edukacyjnym i teatralnym; w ten sposób aktywność w dziedzinie muzyki była zawsze
powiązana z prowadzeniem katechezy, głoszeniem kazań, słuchaniem spowiedzi,
opieką nad kongregacjami, pracą dydaktyczną w kolegium i bezpośrednio podporządkowana tym priorytetowym w zakonie formom aktywności.
Rozwijana przez jezuitów kultura muzyczna wywołała także pewne prze
kształcenia osobowości jednostek, które znalazły się w zasięgu oddziaływania ich
misji. Wykonywana przy tej okazji muzyka służyła interioryzacji zadanych do medytowania treści, ewokowania niesionego za jej pośrednictwem afektu i wzmacniania
jego perswazyjnego oddziaływania. Szczególnie w formach teatralnych starano się,

www.sublupa.pl

Społeczna rola muzyki

511

aby unaoczniany w nich temat doprowadził odbiorcę do przemiany religijno-moralnej, do dojrzałej deklaracji w domenie wolitywnej. Sama percepcja multimedialnej
repraesentationis, oparta o ignacjańskie metody applicationis sensuum i compositionis
loci wykształcała w odbiorcy umiejętność opisywania świata własnych emocji, a także kierowania nim. Nie mniej istotny był tu sam retoryczny sposób przedstawienia treści, skłaniający adresatów do zintegrowania się z jej przekazem, szkolący ich
jednocześnie w sztuce perswazyjnego oddziaływania na odbiorów. Ucząc słuchania,
jezuicki dramat muzyczny uczył także sztuki wypowiedzi, która pragnąc być skuteczna, nie mogła się obyć bez muzyki.
Tak dalekosiężnym celom służyły stosowne do nich sposoby komunikacji artystycznej: paralelizm planów treściowych dramatu i dualizm przedstawianych
w nim wartości podkreślano środkami stricte muzycznymi, fragmenty deklamowane
uzupełniano o elementy śpiewane: chóry, intermedia bądź arie, które jako affectus
musicus służyły interioryzacji rozważanych wątków. Emblematyczne scenae mutae
opatrywano muzyką instrumentalną i tańcem, co wzmagało koncentrację widza na
pozbawionym warstwy słownej przekazie znaczeniowym i działało podprogowo na
jego mechanizmy poznawcze. Wyzwaniem dla wykonawcy była z kolei wieloaspektowa prezentacja wykładanego tematu, posługująca się gestem scenicznym, muzyką
i tańcem: środki te wspomagały trudne do wyrażenia słowem stany emocjonalne
czy treści abstrakcyjne, wymagając od jednostki umiejętności zapanowania nad
tymi sposobami komunikacji – służyły więc integralnemu rozwojowi jej osobowości. O horyzontach intelektualnych twórców jezuickiego dramatu dobitnie świadczy podejmowana przez nich refleksja teoretyczna, wiążąca z badaniami właściwości
muzyki studia z zakresu akustyki, arytmetyki, fizjologii, psychologii, retoryki i oddziaływania na odbiorcę oraz uznająca ją za rodzaj „metanauki”, a jednocześnie skuteczne w swym działaniu flexamen omnium.
Adresatami jezuickiego duszpasterstwa były także różnego rodzaju społeczności,
na które oddziaływać miała odpowiednio stosowana sztuka muzyczna; również
w tej dziedzinie wywoływała ona znaczące przekształcenia. Zdywersyfikowany zakres jezuickiej misji przełożył się oczywiście na różnorodność muzycznego repertuaru i jego form, dostosowanych do „miejsc, czasu i osób”. Społecznym rezultatem
jezuickiego duszpasterstwa były prowadzone przez ten zakon sodalicje, których
tożsamość budowały wspólne wykonania repertuaru wernakularnego i muzyczna oprawa niektórych nabożeństw. Za pomocą muzyki jezuici potrafili jednak
utworzyć wspólnotę praktycznie z każdej zbiorowości. Proces ten wymagał wyodrębnienia z jej środowiska liderów, nadania im funkcji muzycznych i odwołującego
się do porządku sacrum potwierdzenia ich kompetencji w strukturze powstającej
grupy społecznej. Funkcję taką pełnili na przykład wyłączeni czasowo ze wspólnoty
mieszczan konwiktorzy, którzy ubrani w specjalne alby, wykonywali odpowiedni
repertuar muzyczny, reprezentując w ten sposób całą swą społeczność i potwierdzając przy okazji specjalne przywileje finansującego ich mecenasa.
Znacznie bardziej złożoną wizję nowego ładu społecznego manifestowały uroczystości odbywające się w otwartej przestrzeni miasta, angażujące jednocześnie
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wszystkie istniejące w danym ośrodku grupy społeczne. Wykonywane przez nie
bądź z ich inicjatywy kompozycje muzyczne potwierdzały tożsamość poszczególnych wspólnot, wyrażały ich różnorodność, a zarazem ukazywały wspólny cel ich
wystąpienia. Kofiguratywne oddziaływanie tego typu imprez porównać można
z multimedialnym charakterem pierwszomajowych procesji epoki realnego socjalizmu; analogiczne były tu nie tylko środki ideologicznej propagandy (bramy triumfalne, malowidła i sztandary, żywe obrazy, popisy deklamacji i układy choreograficzne, rozdawane wśród tłumów pieśni, kolorowe stroje, przodownicy i przemówienia
władz), ale także przekonujące doświadczenie uczestnictwa w globalnie rozumianej
społeczności, znacznie szerszej niż jej lokalna reprezentacja. Uniwersalny charakter jezuickich uroczystości wyrażała ogromna różnorodność wykonywanej przy tej
okazji muzyki: chorału, repertuaru pozaliturgicznego, pieśni wernakularnych, antyfon, litanii i motetów figuratim.
Zachowany do naszych czasów repertuar proweniencji jezuickiej jest wyjątkowo
nieproporcjonalny do roli, jaką zakon ten odgrywał w animowaniu współczesnej sobie kultury muzycznej. Ujawnia on jednak jej dość istotne cechy uniwersalne, wiążące lokalne tradycje w sieć globalnej struktury Towarzystwa i wykraczające poza ten
paradygmat dzięki ożywionym kontaktom środowiska jezuickiego z ośrodkami muzycznymi porządków diecezjalnego i zakonnego. Odnajdywana w jezuickich partyturach muzyka wykazuje ograniczone związki z tradycją chorałową, które zastępuje
repertuarem nowym, kształtowanym jednak wedle kryteriów liturgicznej adekwatności. Poza kompozycjami o właściwościach wielofunkcyjnych napotykamy sporo
tekstów odwołujących się do wzorów jezuickiej duchowości, eksploatującej pisma
autorów średniowiecznych. Ich treść uobecnia się często w formie muzycznej, która
wzmaga jej oddziaływanie perswazyjne, natomiast ich obsada reprezentuje nierzadko przyjęty model narracji religijnej, rozpiętej pomiędzy biegunami cultus internus
i cultus externus, pogodzonymi w jezuickiej teologii w uzupełniającą się i spójną całość. Badany repertuar łączy także elementy tradycji z nowymi formami muzycznej
ekspresji, zachowując jednak zwykle skonwencjonalizowany język retorycznego obrazowania tekstu słownego.
Synteza tradycji dawnej i nowej zamanifestowała się wyraźnie w wernakularnym
repertuarze pieśniowym, którego melika oddziałała na wzorce melodyki kompozycji figuralnych. Był to jednak proces powszechnie obserwowany w muzyce religijnej
tej epoki i jego występowanie w innych środowiskach zakonnych uzasadniane było
analogicznym przewartościowaniem tradycji muzyki kościelnej. W tej perspektywie
trudno wskazać na jakieś dystynktywne cechy repertuaru jezuickiego, odróżniające
go wyraźnie od muzyki innych kręgów kościelnych. Studia nad tym przedmiotem
wydają się bezcelowe również z uwagi na coraz bardziej zacieśniające się więzy kultury, łączącej poszczególne tradycje wspólnym pod względem stylistyki językiem
muzyki. Potwierdzić tu jedynie wypada wielokierunkową transmisję repertuaru;
w dynamizowaniu procesu jego dyspersji środowiska jezuickie należały do najbardziej aktywnych podmiotów kulturalnego dyskursu. Czyniły to oczywiście także
pro domo sua, propagując w ten sposób nadprzyrodzony charakter misji Towarzy-
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stwa, podkreślając własne w tym zakresie osiągnięcia i skłaniając zapraszanych gości
do uznania duchowego potencjału spadkobierców Ignacego Loyoli. Partykularne
interesy takiej autopromocji podporządkowane były oczywiście afirmacji całego
rzymskiego katolicyzmu, z którym łączność podkreślano na wszelkie możliwe
sposoby.
Wywołane przez muzykę przekształcenia kultury rozpatrywać możemy również
w aspekcie chronologicznym, związanym ze sposobami regulowania czasu. Powtarzalność i cykliczność uznać można za czynniki wprowadzanego ładu społecznego,
porządkującego rzeczywistość rytmem powtarzanych modlitw, godzin Quarantore,
dni nowenny, niedziel alojzjańskich, danego okresu liturgicznego, roku szkolnego,
ćwierćwiecza pomiędzy latami jubileuszowymi czy stuleciami obecności jezuitów
na danym terenie. Naturalny pretekst tworzyła tu regularność rytmu liturgii, którą jezuici rozbudowywali o nowe wątki, wykorzystując przy tym elementy tradycji muzycznej. W tej perspektywie cechy powtarzalności odnajdujemy w popularnej w jezuickim repertuarze formie litanijnej, rondowej, refrenowej, sekwencyjnej
i stroficznej. Sakralny czas wspólnoty odmierzany był też rekurencją wykonań Salve
Regina, rozłożonych na kolejne niedziele Wielkiego Postu meditationes, śpiewanych
co kwartał mszy rekwialnych, dorocznych spektakli pro renovatione studiorum czy
odbywanych w tym samym cyklu świąt patronalnych sodalicji, przeznaczonych
na każdy z 365 dni roku pieśni (śpiewanych na 24 melodie) czy kontynuowanych
w formie sequelu odcinków teatralnego spektaklu.
Równie wyraziste przekształcenia można wskazać w dziedzinie przestrzeni. Wiązały się one z rekoncyliacjami kościołów, zakładaniem nowych szkół i stopniowym
przedefiniowaniem dotychczasowego porządku kultury. O coraz intensywniejszej
obecności jezuitów w kulturze świadczyły wznoszone przez nich kościoły, kolegia
i konwikty, stopniowo przekształcające architektoniczną tkankę miasta. Wykonywana
przy okazji ich konsekracji muzyka podkreślała te zmiany, anektując przestrzeń publiczną, podobnie jak czyniły to odbywane z różnych okazji procesje. Wyrażały one
wiarę gromadzącej się wspólnoty, wykonującej stosowny repertuar muzyczny, za którego pośrednictwem członkowie tejże wspólnoty akcentowali w przestrzeni miasta
uznawane przez siebie wartości. Symboliczne znaczenie miały też odbywane po ulicach procesje z relikwiami, które przyciągały tłumy do kościoła, gdzie obecny przedstawiciel hierarchii potwierdzał sakralną tożsamość tego wyjątkowego zgromadzenia. Poszukiwali jej również pątnicy pielgrzymujący do sanktuariów, doświadczający
w swej drodze fizycznego zmęczenia, które za pomocą wielozwrotkowych pieśni sublimowali w wartości natury metafizycznej. Odnajdywali je wędrujący po polach chłopi,
śpiewający na wiosenne dies rogationum modlitwy o urodzaje i uczestnicy cosobotniej
procesji do wotywnej statui NMP na rynku miasta czy figury św. Jana Nepomucena
umiejscowionej przy miejskim moście bądź na rozstajach dróg.
Za przekształcenia przestrzeni uznać też wypada barokizacje wnętrz średniowiecznych kościołów i wyposażenie ich w nową szatę ikonograficzną, której odpowiednikiem był wykonywany w tych samych wnętrzach repertuar muzyczny. Plastyczny wystrój świątyń wyobrażał często skomplikowany przekaz semantyczny,
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wyjaśniany za pomocą towarzyszących konsekracjom spektakli teatralnych4 i odpowiedniego repertuaru muzycznego, akustycznie inicjującego funkcjonowanie
odnowionej przestrzeni sakralnej. Wykonywana w kościołach muzyka odwoływała
się zresztą do tych samych treści topicznych, wyrażanych za pomocą podobnych
konceptów retorycznych i analogicznych form cyklicznych5. Ich plastyczne reprezentacje wspomagały wizualnymi bodźcami kontemplację poszczególnych tajemnic Litanii do Najświętszego Imienia Jezus6, Litanii Loretańskiej czy antyfony Salve
Regina7. Spacerujący po świątyni miał okazję do rozważania tych samych tekstów
kultury za pomocą wykonywanych w niej kompozycji muzycznych, które razem
z cyklem plastycznym zachęcały go do przemierzenia własnej drogi do wiary. Orientująca jezuicką poetykę muzyki antyczna kategoria mimesis znajdowała w niej swą
wersję schrystianizowaną, zogniskowaną wokół zapożyczonej od Tomasza à Kempis
średniowiecznej idei imitatio Christi. Ikonograficzne wyobrażenie odbywanej z towarzyszeniem muzyki Drogi Krzyżowej można uznać za ukryty program ideowy
jezuickiej sztuki, wskazujący odbiorcom na ważny aspekt doświadczenia religijnego.

Fig. 19. Johann Kuben, Karol Boromeusz w procesji pasyjnej, Brzeg, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Np. Brzeg [1735]: BR-1735-Trophaeum.
JeżI.
6
Johann Michael Rottmayer von Rosenbrunn: cykl Litanii do Imienia Jezus, Wrocław, kościół
Najświętszego Imienia Jezus.
7
Christoph Tausch: Seria obrazów do antyfony Salve Regina i Litanii Loretańskiej, Kłodzko,
kościół Wniebowzięcia NMP.
4
5
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The musical culture of Jesuit circles, as reconstructed on the basis of the preserved
materials, presents on the semantic level a logical and coherent ideational message. This
coherence manifests itself in the well-thought-out unity of the cultural models which
the Jesuits applied in theoretical discourse, pastoral work, educational methodology
and liturgical-musical practice. Music played a crucial role since, by symbolically
representing the values inherent in those different areas of activity, it supported the
process of their collective and individual internalization. The values reflected the aims
of the Society of Jesus and of those circles which identified with the Society’s mission
and which were submitted to the social control of the Jesuit Order. The teleological
character of Jesuit artistic culture can be seen as a consequence of the paradigm of
the chief objective and the means to fulfill it, represented by the Ignatian concept of
the first principle and foundation. The musical art promoted by the Jesuits had a clearly
pragmatic aspect, and therefore its present-day assessment cannot be based on the
same criteria that we apply to autotelic art. In order to arrive at a (possibly) objective
understanding of that art, we must first define the aims that the Jesuits followed in
their work, as reflected in the discourse of culture.
The fundamental mission of the Order is defined in its motto: ad maiorem Dei
gloriam, which urges both the members of the Order and the persons or groups
under its pastoral care to subordinate their activity to a theocentric vision of the
world. This idea, confronted with the current historical situation, led to the project
for a wholesale revival of social and religious life and for finding systematic solutions
to those deficiencies that had caused the Reformation and Confessionalization
crisis. The principle ad auxilium animarum from the Jesuit Constitutions was not
limited to current pastoral activity, but became an impulse for a comprehensive
program of reform, propelled by a distinctly humanist motivation. This program
was addressed primarily to individuals, whose integral development was at the
centre of the Jesuits’ interests; it was also skillfully adopted, however, to the needs
of various social groups from which the future leaders of a new social order were
to be recruited. This new order was to be based on revived value models and on
promoted norms of behavior. To gain full acceptance for this comprehensive reform
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project, the Jesuits had to actively participate in culture – created not only with the
instruments of art, but also in statu nascendi in various educational institutions.
Music proved an excellent medium for social communication. Apart from its
socializing and didactic qualities, it has a natural attractive and communicative power.
Jesuits recognized and took advantage of these qualities despite the initial objections
concerning the role of music in the postulated formula of the Order’s activity. The
debate on this subject that took place among the Jesuits offers fascinating evidence
of a change of paradigms, but also bears important testimony to an age whose
representatives engaged in a reform of Christianity, the liturgy and education, and in
this context placed their hopes in the musical art. From a humanist standpoint, they
questioned the earlier models of liturgical-musical culture and its social dimension,
and consequently contributed to fundamental stylistic changes in the music itself.
The Jesuit reflection on music derived from the same humanist perspective – a fact
which is corroborated by its numerous loci communes with the Renaissance theory
of the Rhetorical Arts, emphasizing both the Platonic and the Aristotelian trains of
thought. At the core of that reflection lay the ancient theory of mimesis, which in the
field of music depended on the intensification of art’s impact by formal, technical
and expressive means. The focus of interest was, then, not only the Word itself, but
also its impact, the effect it was supposed to produce in the listener.
Jesuit music can be discussed as a correlative of the Ignatian Spiritual Exercises,
inviting the integral man as a psychophysical whole to the world of transcendence.
A trustful openness to the world of the senses resulted in an approval for art, which
relies on the same forms of human cognition. In accordance with the Jesuit ideal of
magis, the works created in their circles made the greatest possible use of the potential
of music, most willingly combining it with verbal and visual contents. Music was,
then, an element of a multimedia type of communication employed in the service
of a holistically conceived religious formation. For music to become effective, it had
to combine religious, aesthetic and formal qualities (tono devoto, suavi et simplici).
Apart from the criterion of adequacy for liturgical use, music ought to embrace
the principles of modestia and gravitas, which facilitate its reception. Preferably it
should also fuse universal components with elements of local traditions, encourage
people to participate in the liturgy without obscuring it, and fulfill the criterion
of ad aedificationem while at the same time preserving the continuity of existing
artistic models. That the Jesuits were able to reconcile these opposites testifies to
the accommodative character of their work, which in the field of music gave rise to
polymorphous cultural phenomena.
The aims outlined above were pursued by adequate means. On the level of the
Society’s general mission, what counted was the mobility and availability of its
members, who took care not only of education, but also – of their own individual
and collective spiritual growth. The proof of the Order’s orthodoxy was its
submission to the Holy See. Embracing poverty gave the Order its credibility, and
the dynamic development of its educational and cultural institutions testified to the
administrative talents of the Jesuits.
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Jesuits must have inspired a cognitive dissonance in their contemporaries, as
they skillfully combined vita contemplativa with vita activa and found points of
convergence between the opposite poles of cultus internus and externus. Another
paradox of their work was their ability to link traditional forms of pastoral activity
with an innovative, accommodative approach, and the instruments of liturgy with
new forms of devotion stimulated by various kinds of church service. The choice of
individual solutions in this area was purely utilitarian and depended in each case
on the needs of the congregation and on the specific current situation that they had
to address. The same criteria decided about the communicative ornatus of church
services, arranged so as to appear as engaging as possible to the intended audience.
The external form of communication was designed so as to encourage addressees to
participate in, or at least to observe the musical-religious event held in the given place.
It was designed so as to attract not only the local Catholic community, but also the
power elites, members of other religious orders, as well as dissidents. Audiences were
attracted by educational processions in the streets, by non-cash rewards presented
to their participants, and by the music performances themselves, e.g. those of the
Miserere psalm that preceded the sermon about Christ’s Passion. The popular music
repertoire also served the Jesuits as a “bait for the souls”: they used contrafacta and
bestowed a new function on the local song tradition. Such an approach hastened
the process of cultural assimilation and facilitated the reconstruction of the group’s
identity, giving its members a sense of contributing to the culture of their town or
city and of a relatively privileged social position. The attractive function was ascribed
to the aesthetic dimension of the performance itself, which was subordinated to
the persuasive power of the religious teaching and to the religious experience that
integrated the addressed community.
Equally pragmatic strategies were applied in the process of direct religious
formation, both of adults and children. The Jesuits concentrated their teaching on
the youngest generation, including the previously neglected co- and prefigurative
models in their concept of cultural change. This innovation, which favored new
models of cultural evolution, had no historical precedents and led to a thoroughgoing
redefinition of cultural paradigms, which before their time had normally been
founded on postfigurative models of cultural change. The music repertoire that
conveyed the new religious ideas was first addressed to children: those gathered for
the Sunday teaching, as well as members of the Latin sodality, pupils in colleges
and monastic schools. It was only later that the same repertoire reached the adult
generation: parents and grandparents, honorary prefects of the congregation,
spectators at theatrical performances and during street processions, or the patrons
of performances given by monastic school pupils. This type of transmission
was, however, only apparently prefigurative: its ultimate source were the Jesuits
themselves, who decided about the contents to be taught and the programs of
concerts or spectacles. This indirect strategy of influence equipped them with new
powers of persuasion, though at the same time it admittedly lowered the artistic
level of the performances themselves, which was subordinated to the superior aim.
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Perfectly aware that the future of Catholicism depended on the education of the
young generations, the Jesuits worked out the Ratio studiorum – a universal synthetic
curriculum which mapped out the directions for the development of European
educational institutions in the next two hundred years. The Ratio offered a modern
and multilayered system of education open to many different social groups. The
curriculum, whose chief aim was the integrated religious and social formation of
young people, made use of common cultural forms: the theatre, dance and music.
These were used as tools to mold characters and develop the interpersonal skills
necessary in social life. They were also part of the customary language of the liturgy,
participation in which was an important aspect of religious education. They also
served as the ornatus of ritualized school celebrations and academic promotions,
turning them into cyclic rites of passage, and adding a sacred dimension to secular
events. Music was also used as a repose from school activities: in Jesuit college
syllabuses, singing and instrument playing fulfilled a regenerative role. Since
the functioning of those institutions was based on a well tested and commonly
replicated model, this use of music quickly acquired the status of a universal concept,
disseminated by the Jesuits nearly all over the world. The same model was also
applied in other educational institutions run by the Jesuits, notably – in seminaries
and monastic schools. The seminaries, which educated the clergy, were equipped
by the Council of Trent with the status of universal institutions, even though they
followed a Jesuit curriculum and employed Jesuits as their teaching staff. Music
was an important element of formation in the seminaries – it formed the natural
“interface” of liturgical education, which was a priority in those schools. It was this
link between music and liturgy that played a decisive role in the attitude of the
clergy – the seminary graduates – to musical art, and so it indirectly contributed to
the flourishing of religious music in the baroque. Just as in Jesuit colleges, music in
the seminaries was an element of teaching, of religious service and rest. Apart from
the obligatory classes of plainsong, clerical students came into active contact with
church polyphony, instrumental and vernacular music. A completely new element
was introduced into musical culture by the Roman Collegium Germanicum, which
extended its original curriculum so as to include professional forms of musical
education, also available to laymen as long as they had suitable predispositions. This
institution played a major role in the development of baroque music and its
dispersion in Europe.
Jesuit monastic schools worldwide, founded alongside Jesuit colleges and
seminaries, were modeled on the Germanicum. Those schools were open to musically
gifted students from all social strata, which formed another precedent in educational
history – one of immense significance to the democratization of social structures
in those times. Monastic school pupils were educated in pietate, litteris et musica,
and musical education was a disciplining factor on the way to the humanist ideal
of homo perfectus Christianus. The conditions of work were good, the classrooms –
well-lighted, the diet – diversified. Pupils received medical care. In return, they were
expected to observe the etiquette and provide the musical setting for services in
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the church. The dynamic development of monastic schools had a decisive bearing
on musical culture: apart from professional church ensembles, churches now
had at their disposal bands consisting of young musicians, which competed with
the professionals and performed the most recent Italian repertoire virtually free
of charge not only in the church, but also at numerous secular events and during
theatricals staged by Jesuit college students.
Formally, Jesuit monastic schools were independent of the Order, and therefore
could be maintained by a system private foundations, usually – from interest on
pledged land, donated to the schools by local magnates. The statutory duties of
monastic school pupils included honoring the patrons with musical performances
(e.g. with theatricals dedicated to them) as well as regular performances of the Requiem
mass for dead members of the patron families. Such performances manifested the
religious participation of the power elites in the open services, and the performed
music linked those elites with the musically educated youth representing the local
population. With time, both these functions became commonly accessible thanks to
individual donations made by all kinds of patrons who granted small sums of money
to the pupils to cover the performance costs of Marian antiphons sung for their
special intentions. The mechanism of this indirect contribution to cult activities did
not have the same explicit promotional and representative function as in the case of
magnate foundations, but it preserved its religious and culture-forming role.
A unique phenomenon of culture, involving the participation of monastic
school pupils and college students, was the Jesuit school drama. This genre enjoyed
a particular popularity in that environment mainly thanks to its didactic, social
and promotional virtues. Theatrical spectacles provided an opportunity to present
in public – in an artistically attractive form – the results of Jesuit teaching. They
helped to find favor with the potential noble patrons invited to sit in the audience.
Still, their main purpose was to further the comprehensive formation of the actors’
personalities as they presented the required subject with stage movement, gestures,
sets, music, song and dance. Jesuit school drama was the most faithful correlative of
the Ignatian Spiritual Exercises, and it made use of the same methods of applicatio
sensuum and compositio loci, though not in the literal, but in the metaphorical form
of a repraesentatio. The metaphysical contents and the human soul’s innermost
experiences presented in those dramas naturally served a moral purpose, for which
they drew on the ancient dramatic principle of immanent cathartic qualities in
drama. The music that accompanied those performances was to enhance the process
of visualising, accepting and interiorizing the presented contents.
Drama was also one of the instruments of social communication for secular Jesuit
sodalities, especially those created for Jesuit college graduates. These congregations
were adapted by the Jesuits to the local social situation: they consisted not only
of students, but also of townsmen, craftsmen, and even peasants. In each case,
they aimed to animate the spiritual life of the given social group. They formed an
elite within a socially homogeneous group, which activated the vital cofigurative
mechanisms of the given human structure, supporting its self-controlled growth.
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The horizontal transfer of memes also stimulated other environments outside the
congregations as long as they shared the axio-normative models propagated by the
sodalities and used them as a foundation for building their identity. Endowing the
various social environments with the status of communities, the Jesuits provided
each of them with its musical representation. The social order created in this way
manifested itself most spectacularly during the solemn street processions, in which
all these groups took part together, but they differed in the music that was specially
arranged for each of them.
The Jesuit sodalities, based on the replicated model structure of Prima Primaria,
reflected in miniature the social world order in all its variety and universal character,
Their direct aims were to propagate the Marian cult, and to give the example
of diligent study and decent life. Ultimately, however, they constituted a new
model of a community following ideal principles, convinced of its own salvation
and democratically organized, even though it was subordinated to the secular or
ecclesiastical hierarchy. The individual language of each community was its shared
musical repertoire, which accompanied its periodic meetings and expressed the
values that its members identified with. The music also served as a vehicle to convey
the moral demands placed on the community and to orientate its members in
agreement with a strictly defined ascetic formation model. The contents expressed
in songs supported both individual and collective formation. One result of this
formation was the work done for the benefit not only of one’s own community, but
of the whole social group sharing a similar background. By promoting the vernacular
repertoire passed down to the community as its cultural deposit, and by organizing
performances of professional music, the sodalities co-created the town’s or city’s
religious life, which found its expression in a complex musical culture.
Those effective strategies supported the Jesuits in their struggle with the
secularization of social structures, but also – with the consequences of the Reformation
and Confessionalization crisis. They guarded the souls entrusted to their care by
actively engaging in the re-Catholicization campaign, which made use of both negative
and positive methods. They were highly efficient in both. In this campaign, they took
advantage of the well-tested virtues of the vernacular song, which was a particularly
persuasive tool of the post-Tridentine propoganda fidei. Apart from reverting to
pre-Reformation repertoire, the Jesuits proved capable of skillfully adopting new
elements, derived from Protestant sources. Their weapon in confrontation with other
Christian confessions was the takeover of the Protestant repertoire, supported by
a reinterpretation that agreed with their propaganda program. The Jesuits also brought
into everyday use a number of popular secular songs with new religious texts, as well as
a new repertoire characterized by simple melodic patterns, which could be quickly and
widely disseminated. The rapid success of the propagated repertoire was also facilitated
by the use of songs based on a limited number of melodic models, sung in tono.
For their confrontation with Protestant culture the Jesuits sought allies among
the new power elites, which in their own ways applied the principle of cuius regio, eius
religio. In the post-Tridentine clash of cultures, the political loyalty of ecclesiastical
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circles was a condition of their existence, whereas the secular authorities sought
a religious legitimization for their actions. These two groups entered into symbiotic
relationships with each other, even though their aims coincided only from the
ideological perspective. It was, however, this very perspective that justified the
presence of musicians from Jesuit monastic schools during secular festivities:
the namedays and birthdays of rulers, their visits and elections, enthronement,
coronation and homage ceremonies, celebrations of political and military victories,
and funerals. By participating in the processions and church services, the noblemen
confirmed the political status quo, used the opportunity to manifest their political
power, and promoted themselves as patrons who financed the whole event. The
Jesuit strategy for culture development had to respect the existing distribution
of wealth as it needed that wealth to fulfill its own aims and to finance artistic
productions. Admittedly, the Jesuits demonstrated a remarkable talent for the
creation and stimulation of all possible forms of artistic patronage.
The functioning of Jesuits in culture can be described in terms of the opposed
processes of universalization and accommodation, which equipped their work with
a global, but also with a local-regional dimension. The former was reflected in the
tendency to unify religious observances, to promote a coherent model of Christian
piety, to replicate institutions and communities based on a model structure, to
disseminate the post-Tridentine version of plainsong and of a vernacular repertoire
unified for the given language group. The unification of musical traditions endowed
the local cultures with supraregional qualities, while the globalization of the language
of culture suited the universal character of its content, founded on the Catholic
paradigm. The process of cultural unification was furthered by the multidimensional
communication of Jesuit circles with the structures of other religious orders, which
effectively hastened the dissemination of the repertoires used in various religious
centers. On the other hand, though, what distinguished the Jesuits was the way
they suited their activities to “the place, time, and persons”, a process that required
cogent strategies of accommodation which proved useful not only during missions
on other continents, but also – in confrontation with the power elites and with the
individual social environments. A skilful combination of these two approaches was
essential to the dynamic growth of the Order and decided about the success that the
Order achieved through its cultural activities.
The strategies adopted by the Jesuits brought notable effects in the area of the
artistic traditions they cultivated. The first of these was a creative redefinition
of musical culture itself, which developed new links with the domains of liturgy,
spirituality, politics and social life on various levels of their organization. The
common denominator of this new network of relations was the fact that the art of
sound was now equipped with effective powers, or rather – allowed to influence the
above-listed areas of human activity in premeditated ways. A similar process could
naturally also be observed in other areas of musical culture whose authors were
motivated by humanist and religious principles. In the case of the Jesuit tradition
that is the subject of my analysis, this redefinition was particularly clear, consciously
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explicated and consistently implemented in practice. While allowing music to exert
influence, the Jesuits had to accept that its impact would depend on the specific local
possibilities and conditions. This is why they analysed the qualities of that music
and its culture-forming potential in such detail, and why they so precisely defined
its norms and modes of functioning. We can observe the impact of the music in the
transformations that the cultivation of musical culture brought about in the model
of the Order itself, as well as in individuals, communities, and the time and space
that defined them.
Music resulted in significant changes in the very structure of the Society of Jesus,
contributing not only to new forms of its members’ presence in culture, but also to
a radical redefinition of the ways in which the Order originally functioned. While
remaining true to the demands of the Ignatian charisma, the Jesuits began to play
an active (though initially indirect) role in the creation of contemporary musical
culture, enjoying unprecedented success in that fields. By entrusting the direction of
monastic school ensembles to their junior adepts, they introduced a new quality in
the management of church music, quite different from the earlier monastic tradition.
The musical skills and abilities of novices entering the Order were increasingly taken
into account, as they predestined them to take up musical duties in the Order or in
the missions that required such predispositions. The Jesuits were increasingly active
in the field of music since the Order suited its activities to the needs of the societies
addressed by its missions, which used music as the language of communication in
their own cultures.
The requirements of the Jesuits’ religious vocation, as well as the mobility of
the Order’s members, resulted in the unification of traditions in the individual
centers and endowed them with universal qualities. The same mobility resulted in
a remarkably fast circulation of musical life animators – music prefects, composers,
musicians, organists – and consequently also of the repertoire itself – in the local
centers. The simultaneous development of musical culture in the different centers
was also facilitated by combining musical posts with pastoral and educational
duties as well as stage work. The same people who were responsible for the music
also conducted the religious teaching, delivered sermons, listened to confessions,
took care of the needs of the congregation and taught in the colleges. Music was
directly subordinated to those other forms of activity, which were the Order’s
priorities.
The musical culture developed by the Jesuits also resulted in some transformations
in the personalities of the people submitted to the influence of the Jesuit missions. The
music performed in this context was to support the internalization of contents
prescribed for meditation, to evoke a particular musical affect, and to enhance its
persuasive force. Especially in the case of theatrical forms, Jesuits took care that
the presented subject should bring about a religious and moral transformation in
the audience and lead to a mature declaration of will. The very perception of the
multimedia repraesentatio, based on the Ignatian principles of applicatio sensuum and
compositio loci, was designed so as to develop in the audience the ability of describing
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and controlling their own emotions. Of equal importance was the rhetorical form of
presentation itself, which encouraged the addressees to identify with the presented
contents, while at the same time training them in the art of persuading others. By
teaching to listen, the Jesuit musical drama also taught to convey one’s message, and
this could not be done effectively without music.
The modes of artistic communication were suited to its ultimate purpose. Thus,
the parallelism of dramatic planes and the duality of the presented values were
expressed by purely musical means; recited sections were complemented with sung
passages, such as choruses, intermedia and arias, whose purpose as affectus musicus
was to help the audience internalize the presented contents. The emblematic scenae
mutae were accompanied by instrumental music and dance, which enhanced the
audience’s concentration on the wordless message of the scenes and had a subliminal
impact on the cognitive process. The multifaceted form of the presentation of
religious contents posed a challenge for the performers: the drama made use of
theatrical gestures, of music and dance, which were to convey the emotional states
and abstract ideas otherwise difficult to express in words. The individuals involved
in the performance had to develop the ability to control and master all those means
of communication, which contributed to the integral development of personality.
The wide intellectual scope of Jesuit dramas is reflected in their authors’ theoretical
writings, which combined a study of musical qualities with work in the fields of
acoustics, arithmetic, physiology, psychology, rhetoric, and the impact of art on the
audience. In those writings, music is viewed both as a ‘meta-science’ and an effective
flexamen omnium.
Jesuit activity was addressed to many different types of communities, and the
properly employed musical art was to influence each of them. Also on this level,
Jesuit music brought about significant social change. The diverse character of Jesuit
missions was reflected in the diversity of musical repertoires and forms, suited
to “the place, time, and persons”. One of the fruits of Jesuit teaching were the
sodalities supervised by that Order, whose identity was built upon the collective
performance of the vernacular repertoire and the provision of musical setting for
selected church services. Jesuits were capable, however, of forming a community out
of any anonymous social group by means of music. This process began with finding
leaders in the group, entrusting them with musical functions and confirming their
prerogatives in the structure of the newly formed community by referring to the
sacred order. Those functions could be fulfilled, for instance, by monastic school
students isolated for some time from the town’s society. Those students, dressed in
special albs, performed a selected musical repertoire, thus representing the whole
community and at the same time confirming the special privileges of the patron who
supported them financially.
A much more complex vision of the social order was presented during festivals in
the open urban space, which simultaneously involved all the social groups living in
that city or town. The musical compositions performed by them or on their initiative
reflected their diversity, but also pointed to the common purpose behind all the
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performances. The cofigurative impact of such events could be compared to the
multimedia design of May Day marches in the period of the so-called real socialism.
Both used similar instruments of ideological propaganda (triumphal gates, paintings
and banners, tableaux vivants, declamatory feats and choreographic designs, songs
distributed among the crowd, colorful garments, community leaders and speeches
delivered by representatives of the authorities), but also – both involved a convincing
experience of participation in a globally conceived community of believers, much
wider than its local representation. The universal character of those festivities was
reflected in the enormous variety of the performed music: plainsong, extraliturgical
works, vernacular songs, antiphons, litanies, and figuratim motets.
The repertoire of Jesuit provenience that has been preserved to our day is
extremely small and out of proportion with the Order’s role in animating its
contemporary musical culture. However, it does exemplify some of its major
universal qualities which incorporated local traditions into the global network of
the Society and reached beyond this sphere owing to the lively contacts of the Jesuit
circles with diocesan and monastic musical centers. The music found in Jesuit scores
is influenced by the plainsong tradition only to a limited extent, as it has been replaced
by new repertoire, also determined by the criterion of liturgical needs. Apart from
multifunctional compositions, there is a number of works referring to models of
Jesuit spirituality and drawing on medieval authors. Their contents are reflected in
their musical form, which enhances their persuasive power, whereas the line-ups of
musicians reflect the accepted model of religious narrative, contained between the
opposite poles of cultus internus and cultus externus, which in Jesuit theology were
reconciled and viewed as complementary parts merged into one coherent whole.
The researched repertoire also combines traditional elements with new forms of
musical expressions, while usually still adhering to the conventionalized, rhetorical
means of illustrating the text.
This synthesis of old and new traditions found its distinct reflection in the
vernacular song repertoire, whose melodies also influenced the melodic patterns
of musica figurata. This was in fact a process commonly observed in the sacred
music of that period, and its use by other religious orders was explained a similar
redefinition of church music traditions. From this perspective, it would be
difficult to point out any distinctive features of the Jesuit repertoire that could
distinguish it from the music of other groups within the Church. Another reason
why the search for such special qualities seems pointless is the fact that cultural
links between communities were tightening, and the various communities were
embracing a common, stylistically unified musical language. We can only confirm
at this point the multidirectional transmission of repertoire. This process was
significantly furthered by the Jesuits, who were some of the most active actors
in the cultural discourse. Naturally, they also engaged in that process pro domo
sua, propagating the supernatural character of the Society’s mission, emphasizing
their own achievements in that field and encouraging the invited audiences to
embrace the spiritual potential of Loyola’s successors. The particular interest that
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the Jesuits might have in such self-promotion was subordinated, of course, to the
affirmation of Roman Catholicism in its entirety, and they communicated their
relation to that whole in every possible way.
The transformations of culture brought about by music may also be discussed
in their chronological aspect, related to the forms of time regulation. Recurrence
and periodicity supported the established social order, as they regulated the
community’s life in the rhythm of cyclic prayers, the Quarantore hours, novenas,
‘St Aloysius Sundays’, the liturgical year, the school year, the twenty-five-year
periods between major anniversaries, and the centenaries of Jesuit presence in the
given area.
A natural pretext for this regulation was the regularity of the liturgical cycle,
extended by the Jesuits so as to include new elements making use of the musical
tradition. Elements of this regularity may be found in the popular forms of Jesuit
repertoire: the litany, the rondo, the verse-chorus form, sequential and stanzaic
forms. The community’s sacred time was measured out with recurrent performances
of Salve Regina, with meditationes for each consecutive Sunday of Lent, with
quarterly Requiem masses and annual spectacles pro renovatione studiorum, or with
the sodalities’ patron days held within the same cycle; with songs for each of the
365 days of the year, sung to 24 melodies, and with the successive episodes of the
theatrical spectacle and its sequels.
Equally striking transformations can be pointed out in the arrangement
of space. These were related primarily to the reconciliation of churches, to the
foundation of new schools and to the gradual redefinition of the earlier order
of culture. The growing presence of the Jesuit Order in culture was reflected in
the newly erected churches, colleges and monastic schools which gradually
transformed the architectural design of cities and towns. The music composed for
their consecration highlighted those changes by annexing public space in a similar
manner as in the case of processions held on various occasions. Those events
were an expression of the community’s faith, and the selected musical repertoire
allowed the community members to manifest their shared values in urban space.
Of similar symbolic significance were the street processions with relics, which
attracted crowds to the church, since the celebrant – a representative of the church
hierarchy – confirmed the sacred nature of those unique gatherings. The roadweary pilgrims on their way to the holy shrines also sought that sacred space, and
they sublimated their physical exhaustion into metaphysical experience by means
of multi-verse songs. The new sacred space was discovered by peasants as they
traversed the fields, singing their springtime prayers for good harvest on the dies
rogationum, or by the participants of Saturday processions to the votive figure of
the Holy Virgin Mary in the city square or the figure of St John of Nepomuk by the
city bridge or at the crossroads.
Another form of space transformation was the „baroquization” of medieval churches
and the new iconography they were decorated with, corresponding to the new musical
repertoire performed in the same interiors. The paintings inside the church frequently
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formed a rich semantic complex, explained by means of the theatrical spectacles
that accompanied the consecrations as well as by suitable musical repertoire which
acoustically inaugurated the renovated sacred space. The music performed in those
churches referred to the same topics as the paintings, used similar rhetorical concepts or
analogous cyclic forms. Thus the graphic representations supported with visual stimuli
the contemplation of the successive mysteries in the Litany of the Holy Name of Jesus,
Litany of the Blessed Virgin Mary or the antiphon Salve Regina. Walking round the
church, visitors could contemplate the same texts of culture in the performed musical
works, which, together with the graphic cycle, encouraged them to embark on their own
journey of faith. The ancient category of mimesis that shaped the Jesuit musical poetics
manifested itself in a Christianized form modeled on Thomas à Kempis’ medieval idea of
imitatio Christi. The iconographic representation of Stations of the Cross, contemplated
during the musically accompanied Via Crucis procession, can be seen as the implicit
program of Jesuit art, introducing the addressees to an important aspect of the religious
experience.
translated by Tomasz Zymer

www.sublupa.pl

7. Fontes
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7.1. Wykaz skrótów
7.1.1. Najczęściej stosowane skróty
4v
(professio) quatuor votorum
A
Alt
B
Bas
bc
basso continuo
BVM
Beata Virgo Maria
COr
Congregazione dell’Oratorio (filipini)
C. s.
Catalogus secundus
C. S.
Coadiutor Spiritualis
Catalogus triennalis
C. t.
Coadiutor Temporalis
C. T.
clno
clarino
Congregatio Missionis (Zgromadzenie Księży Misjonarzy)
CM
concertato
Conc.
cor
corno
Ordo Canonicorum Regularium Lateranensis (kanonicy reguCRL	
larni laterańscy)
fl
flet
Najświętsza Maria Panna
NMP
ob
obój
Ordo Cisterciensis (cystersi)
OCist.
Ordo Militaris Crucigerorum cum Rubea Stella (krzyżowcy
O.Crucig.	
z czerwoną gwiazdą)
Ordo Praedicatorum (dominikanie)
OP
Ordo Sancti Augustini (augustianie)
OSA
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OSB
org
Rip.
S
SJ, S.J.
SP
SVD
t.
T
T.
timp
trb
vc
vl
vla
vlne
vtta

7. Fontes
Ordo Sancti Benedicti (benedyktyni)
organy
Ripieno
Sopran
Societas Jesu, Societas Iesu (jezuici)
Ordo Scholarum Piarum (pijarzy)
Societas Verbi Divini (werbiści)
takt
Tenor
tom
kotły
puzon
violoncello
skrzypce
wiola
violone
violetta

7.1.2. Sigla archiwów
ARSI
Roma, Archivum Romanum Societatis Iesu
ARSI FG
Roma, Archivum Romanum Societatis Iesu, Fondo Gesuitico
BMZA
Brno, Moravský Zemský Archiv
CK
Cieszyn, Książnica Cieszyńska
KATJ	Kraków, Archiwum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej
KHAS
Köln, Historische Archiv der Stadt Köln
MAPGS	München, Archivum Provinciae Germaniae Superioris Societatis Jesu
Okresní archiv v Semilech se sídlem v Bystré nad Jizerou
OAS
PNA
Praha, Národní Archiv
Roma, Archivio del Collegio Germanico
RACG
Roma, Archivio della Pontificia Università Gregoriana
RAPUG
Státní okresní archiv v Třeboni, pobočka Český Krumlov
TSOA
WHHSA
Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
WAAW
Wrocław, Archiwum Archidiecezji Wrocławskiej
WWAP
Wrocław, Archiwum Państwowe we Wrocławiu

7.1.3. Sigla bibliotek
CZ-BRZ
CZ-KRa
CZ-KU

Březnice, kościół św. Ignacego i św. Franciszka Ksawerego
Kroměříž, Arcibiskupsky zámek, hudební sbírka
Kutná Hora, Klášter řádu sv. Voršily

www.sublupa.pl

7.1. Wykaz skrótów
CZ-OLv
CZ-Pn ORST
CZ-Pnm
CZ-RAb
D-As
D-Bds
D-Mbs
I-Rn
Ö-Wn HA
PL-Kj
PL-KAś DZS
PL-KŁj
PL-KRZ
PL-Pa
PL-Pm
PL-Śk
PL-Wn
PL-Wu
PL-WRk
PL-WRu GŚŁ
PL-WRu OR
PL-WRu OSD
SK-BRnm
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Olomouc, Vědecká Knihovna
Praha, Národní Knihovna, Oddělení rukopisů a starých tisků
Praha, Národní Muzeum – Muzeum České Hudby, Hudební
Archiv
Rajhrad, Knihovna benediktinskeho opatstvi
Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek
Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz
München, Bayerische Staatsbibliothek
Roma, Biblioteca Nazionale centrale di Roma
Wien, Nationalbibliothek, Handschriftenabteilung
Kraków, Biblioteka Jagiellońska
Katowice, Biblioteka Śląska, Dział Zbiorów Specjalnych
Kłodzko, Biblioteka kościoła Wniebowzięcia NMP
Krzeszów, Opactwo SS. Benedyktynek
Poznań, Archiwum Archidiecezjalne
Poznań, Muzeum Instrumentów Muzycznych
Świdnica, Biblioteka Katedry pw. św. św. Wacława i Stanisława
Warszawa, Biblioteka Narodowa
Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka
Wrocław, Biblioteka Kapitulna
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Kolekcja śląsko-łużycka,
d. Gabinet Śląsko-Łużycki
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Oddział Rękopisów
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Oddział Starych Druków
Bratislava, Slovenské Národné Múzeum, Hudobné Múzeum

7.1.4. Sigla tytułów częściej cytowanych czasopism
ABMK
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
AHSI
„Archivum Historicum Societatis Iesu”
AMw
„Archiv für Musikwissenschaft”
AnM	„Analecta Musicologica: Veröffentlichungen der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom”
ASKG
„Archiv für Schlesische Kirchengeschichte”
AUC-HUCP	„Acta Universitatis Carolinae – Historiae Universitatis Carolinae Pragensis”
CC
„La Civilità Cattolica”
EaM
„Early Music”
FAM
„Fontes Artis Musicae”
GH
„Glatzer Heimatblätter”
HJSG
„Historisches Jahrbuch der Stadt Graz”
HV
„Hudební Věda”
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JAMS
„Journal of the American Musicological Society”
JSFWUB	„Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu
Breslau”
M
„Muzyka: Kwartalnik Poświęcony Historii i Teorii Muzyki”
MD
„Musica Disciplina”
MDP	„Mitteilungen aus den deutschen Provinzen der Gesellschaft
Jesu”
MF
„Die Musikforschung”
MQ
„The Musical Quarterly”
NRMI
„Nuova Rivista Musicale Italiana”
ObJ
„Oberschlesisches Jahrbuch”
ObS
„Der Oberschlesier”
RŚ
„Rocznik Świdnicki”
SM
„Studi Musicali”
SM-ASH
„Studia Musicologica – Academiae Scientiarum Hungaricae”
So
„Sobótka”
STHŚO
„Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”
WPT
„Wrocławski Przegląd Teologiczny”
ZSK
„Zeitschrift für schlesische Kirchengeschichte”
ZVSG	„Zeitschrift des Vereins für Geschichte (und Altertum) Schlesiens”

7.2. Archiwalia
ARSI
Provincia Austriae
Austr. 1 I–III
Austr. 2 I–II
Austr. 3 I–II
Austr. 133
Austr. 141
Austr. 224
Austr. 225 I–II
Austr. 226
Austr. 229

Epistolae Generalium (1574–1600)
Epistolae Generalium (1601–1620)
Epistolae Generalium (1620–1628)
Litterae Annuae (1600–1617)
Hist. Litt. Ann. Boh. (1656)
Fundationes Austr. et Bohem. (1564–1721)
Fundationes Austr. et Bohem. (1551–1667)
Fundationes Austr. et Bohem. (1576–1713)
Varia

Provincia Bohemiae
Boh. 1 – 10
Boh. 10a

Epp. Gen. (1623–1773)
Registrum peculiare responsionum Generalium ad litteras Con
sultorum (1671–1710)
Boh. 11 – 88	Catalogi triennales provinciae Bohemiae SJ: Boh. 11 (1625, 1628,
1633); Boh. 12 (1636, 1639); Boh. 13 (1642, 1645); Boh. 14
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Boh. 90/1–2
Boh. 91/1–2
Boh. 92/1–2
Boh. 92a
Boh. 92b
Boh. 93
Boh. 94
Boh. 95 – 191
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(1649, 1651); Boh. 15 (1655, 1658); Boh. 16/I–II (1660,
1665); Boh. 17/I–II (1669, 1672); Boh. 18 (1675); Boh. 19
(1678); Boh. 20 – 21 (1681); Boh. 22 (1685); Boh. 23 – 24
(1690); Boh. 25 – 27 (1693); Boh. 28 – 30 (1696); Boh. 31 –
33 (1700); Boh. 34 – 36 (1705); Boh. 37 – 39 (1711); Boh. 40
– 42 (1714); Boh. 43 – 45 (1717); Boh. 46 – 47a (1723);
Boh. 48 – 50 (1726); Boh. 51 – 53 (1730); Boh. 54 – 56
(1734); Boh. 57 – 59 (1737); Boh. 60 – 62 (1740); Boh. 63 –
65 (1743); Boh. 66 – 68 (1746); Boh. 69 – 71 (1749); Boh. 72
– 74 (1754); Boh. 75 – 76 (1758); Boh. 77 – 79 (1761);
Boh. 80 – 82 (1764); Boh. 83 – 85 (1767); Boh. 86 – 88 (1770)
Catalogi breves (1641–1649, 1655–1666), Catalogi annui
(1667, 1673, 1675–1677, 1679–1689)
Catalogi breves (1689–1699), Catalogi annui (1700–1709,
1711–1719)
Catalogi breves (1720–1760), Catalogi annui (1763, 1772)
Catalogi breves et annui (1761/62, 1764–1770, 1771, 1773)
Catalogi breves et annui (1668/69, 1669/70, 1706/07, 1710,
1726 i 1731)
Historiae Litterae Annuae (1593–1626)
Epp. ad Assistentem Germaniae (1616–1640)
Historiae Litterae Annuae i Necrologi: Boh. 95 (1631–1640);
Boh. 96 (1641–1644, 1646–1650); Boh. 97 I–II (1651, 1658–
1660); Boh. 98 (1661–1664); Boh. 99 (1668, 1669, 1670);
Boh. 100 (1671, 1672, 1673); Boh. 101 (1676, 1677, 1678);
Boh. 102 (1674, 1675, 1679); Boh. 103 I–II (1680, 1681);
Boh. 104 I–II (1682, 1683, 1685); Boh. 105 (1687, 1688,
1689); Boh. 106 (1690–1692); Boh. 107 (1692); Boh. 108
I–II (1693–1695); Boh. 109 (1696–1699); Boh. 110 (1698);
Boh. 111 (1699); Boh. 112 (1700); Boh. 113 (1701);
Boh. 114 (1702); Boh. 115 (1703); Boh. 116 (1704);
Boh. 117 (Supplem. 1700–1704); Boh. 118 (Supplem. 1705–
1710); Boh. 119 (1706); Boh. 120 (1708); Boh. 121 (1709);
Boh. 122 (1710); Boh. 123 (1711); Boh. 124 (Supplem.
1711); Boh. 125 (1712); Boh. 126 (1713); Boh. 127 (1714);
Boh. 128 (1715); Boh. 129 (1716); Boh. 130 (Supplem.
1714–1716); Boh. 131 (1717); Boh. 132 (1718); Boh. 133
(1719); Boh. 134 (1720); Boh. 135 (1721); Boh. 136 (1722);
Boh. 137 (Supplem. 1717–1722); Boh. 138 (1723); Boh. 139
(1724); Boh. 140 (1725); Boh. 141 (1726); Boh. 142 (Sup
plem. 1723–1726); Boh. 143 (1727); Boh. 144 (1728);
Boh. 145 (1729); Boh. 146 (Supplem. 1727–1729); Boh. 147
(1730); Boh. 148 (1731); Boh. 149 (1732); Boh. 150 (1733);
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Boh. 192
Boh. 193
Boh. 194
Boh. 195 I–II
Boh. 196
Boh. 197

Boh. 198
Boh. 199
Boh. 200
Boh. 202

Boh. 203

7. Fontes
Boh. 151 (Supplem. 1730–1733); Boh. 152 (1734); Boh. 153
(1735); Boh. 154 (1736); Boh. 155 (Supplem. 1734–1736);
Boh. 156 (1737); Boh. 157 (1738); Boh. 158 (1739);
Boh. 159 (Supplem. 1737–1739); Boh. 160 (1740); Boh. 161
(1741); Boh. 162 (Supplem. 1740, 1741, 1742); Boh. 163
(1743–1745); Boh. 164 (1746–1748); Boh. 165 (1749);
Boh. 166 (1750); Boh. 167 (1751); Boh. 168 (1752);
Boh. 169 (1752); Boh. 170 (1754); Boh. 171 (Supplem.
1749–1753); Boh. 172 (1754); Boh. 173 (1755); Boh. 174
(1756); Boh. 175 I–II (1757); Boh. 176 (Supplem. 1754–
1758); Boh. 177 (1758); Boh. 178 (1759); Boh. 179 (1760);
Boh. 180 (Supplem. 1758–1760); Boh. 181 (1761); Boh. 182
(1762); Boh. 183 (1763); Boh. 184 (Supplem. 1761–1763);
Boh. 186 (1764); Boh. 187 (1765); Boh. 188 (1766);
Boh. 189 (Supplem. 1764–1766); Boh. 190 (1767); Boh. 191
(1767–1769)
Ep. et alia Acta (1512–1686): fol. 69–98v: Ortus, fundatio et
progressus collegiorum in Prov. Boh. (1615–1646)
Telč: Fundatio dom. 3ae Prob. (1653, 1660), Abdicationes
(1661–1710); Relationes (1651–1771)
Relationes missionum (1668–1773)
Necrologia (1604–1680, 1680–1685)
Fundationes I, m.in. Glacense, Hirschbergensis, Nissense
Fundationes II, m.in. Svidnicense Coll. (1562–1747), Opa
viense, fol. 240r–v: Instructio pro Praef. dom. Pauperum Pragae
(1595); fol. 242r–245r: Brevis informatio de Pragensi semina
rio; fol. 250r: Communia Domus Professae cum Collegio S. Cle
mentis et residentia Novae Civitatis et convictij et seminarii in
visitatione anni 1632; 273r–282r: Svidnicense Coll. (1659),
fol. 311r: domus professae S. Nicolai
Fundationes III: Pragense (1624–1699)
Fundationes IV, m.in. fol. 34r–76v: Saganense; fol. 77r–84v
Svidnicense; fol. 169r–306v: Wratislaviense
Fundatio Coll. Pragensis ad S. Clementem et synopsis historiae
eiusdem Coll. Romam allata an. 1696
Catalogus personarum & Officiorum Provinciae Silesiae (1755);
Defuncti in Provincia Silesia (1755–1767), Dimissi in Silesia
(1755–1764); Catal. Triennales provinciae Silesiae SJ (1764,
1767, 1770)
Provincia Silesiae: 1. Epitome Litterarum Annuarum (1754–
1769); 2. Elenchus Votorum (1755–1764); 3. Promemoria de
querela Principis Schönaich contra Prov. Silesiae / Memoire pour
les jesuites de Silesie, s. d.

www.sublupa.pl

7.2. Archiwalia
Boh. 204

Boh. 205
Boh. 206
Boh. 207
Boh. 208
Assistentia Germaniae
Germ. 1 – 58
Germ. 59 – 76
Germ. 77 – 103
Germ. 110 I–II
Germ. 111
Germ. 112 I–II
Germ. 112a
Germ. 119
Germ. 124 – 125
Germ. 125
Germ. 126
Germ. 127

Germ. 128
Germ. 129
Germ. 132
Germ. 136 I–II
Germ. 137 I–II
Germ. 138 I–II
Germ. 142
Germ. 144
Germ. 159
Germ. 163 – 176

Germ. 177
Germ. 188
Germ. 190
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Bohem. Aliquot catalogi: defunctorum (1690–1693, 1700–
1705, 1730–1740, 1754–1763, 1767–1769); dimissorum
(1700–1705, 1730–1734, 1735–1736, 1737–1740, 1754–
1760, 1767–1769); librorum editorum (1726–1730), ratio
num (1704, 1734–1740), Supplementa cat. annuorum (1737–
1740)
Templum publicum et Regium sacellum Dresdae (1708)
Mortui Prov. Bohem. (1717–1772)
Mortui Prov. Bohem. (1540–1772)
= FischerC

Prof. 4 vot. (1553–1772)
Coad. Spir. (1587–1771)
Coad. Temp (1581–1770)
Epp. Gen. ad Consultores (1639–1670)
Epp. Soli (1617–1675)
Epp. de promovendis (1614–1709)
Index promovendorum ad gradum (1754–1773)
Rationes cur in Collegio Viennensi organa reponenda videantur
Responsa ad Indiam petentes (1678–1699)
Responsa ad Indiam petentes (1699–1719)
Catalogus Indiam petentum (1614–1669)
Visitatio Germaniae Superioris per R. P. Oliverium Manareum
(1581–1582); fol. 126–139: Instructiones et Regulae pro gu
bernatione Collegii Convictorum Viennensis; fol. 147r–153v: De
cura valetudinis deque aestativis Recreationibus
Assistentia Germania: Consuetudines Provinciae Bohemiae
Assistentia Germania: Consuetudines Provinciae Bohemiae
Catalogi breves Boh. (1653, 1654)
Epistolae Assistentiae Germaniae [IV] (1575)
Epistolae Assistentiae Germaniae [V] (1576)
Epistolae Assistentiae Germaniae [VI] (1577)
Epistolae ad Generalem (1556–1561)
Epistolae ad Generalem (1562–1563)
Epistolae e Germania ad Generales scriptae
Epistolae Assistentiae Germaniae: Germ. 163 [XXV] (1584);
Germ. 164 [XXVI] (1585); Germ. 166 [XXVII] (1586); Germ.
168 [XXIX] (1587–1590); Germ. 173 [XXXIII] (1594); Germ.
175 [XXXIV] (1595); Germ. 176 [XXXV] (1596)
fol. 242–243: Origo Domus Pauperum Pragae
Assist. Germ. Profess. (1553–1773)
Carta geografica (1723)
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Germ. Sup. 95
Germ. Sup. 99

Historia Societatis
Hist. Soc. 42 – 54

Provincia Lithuaniae
Lith. 33

Provincia Poloniae
Pol. 3
Pol. 72 I–II
Provincia Romana
Rom. 126b I
Rom. 149

7. Fontes
Varia historica
Fundationes, fol. 223r–228v: De collegio convictorum Monachii
(1575)

Defuncti: 42 (1557–1601, 1619–1623); 43 (1595–1621,
1621–1642); 44 (1624–1626); 45 (1630–1637); 46 (1640–
1649); 47 (1640–1649); 48 (1650–1669); 49 (1670–1700);
50 (1678–1734); 51 (1701–1723); 52 (1724–1740); 53
(1741–1750); 53a (1735–1772); 53b (1584–1615); Dimissi:
54 (1573–1640)

Fundationes, fol. 60r–74v: Leges et instructiones ad domum con
victorum et seminarium Braunsbergae regendum

Ordinationes et Epistolae Generalium datae ad Provinciam Polo
niam (1594–1759)
Fundationes Provinciae Poloniae II (1585)

Rom. 155 I
Rom. 157 I–II

Annuali della Provincia Romana (1579)
fol. 395r–v: Ordini dati dal R. P. N. Tyrso Gonzalez Preposito
Generale della Compagna di Gesù in lettera al P. Dom. Bernardini
Provinciale (1699)
fol. 64r–65v, 68r–69r: Constitutiones Seminarii Romani (1564)
Historia Collegii Germanici

Provincia Rheni Inferioris
Rhen. Inf. 75

Fundationes, fol. 105–v: Informatio de convictu Coloniensi

Provincia Rheni Superioris
Rhen. Sup. 43

Fundationes, fol. 159r–160v: Regulae iis proponendae atque
observandae, qui in collegiis convictorum sub cura praeceptorum
Societatis Iesu degere voluerint (Fulda); fol. 161r–v: Pacta con
venta inter Rev. Principem Herbipolensem ac Patres SI ratione
Seminarii ac convictorij Kilianei; fol. 167r–168r: Seminarium
pontificium Fuldae; fol. 169r–v: De modo distributionis Pontifi
cae pecuniae pro seminario nobilium adolescentium a S. S. Ful
dae erecto; fol. 219r: Rationes quare assumendi sint a Nostris
convictores (Heiligenstadt); fol. 246r–258v: Collegii fundatio
nes, earum conditiones, obligationes, limitationes, tempora, aedi
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ficia, loca immobilia, debita, credita, et provisiones cum iis quae
praefectos et domum convictorum concernunt (Würzburg);
fol. 390r–394v: Informatio circa cantum Moguntinum
Congregationes provinciarum
Congr. 21
Paulus Ottolinus, V Proc. Societatis
Congr. 41 – 65
Congregationes provinciarum: Congr. 41 (1568); Congr. 42
(1587); Congr. 43 (1587); Congr. 44 (1590); Congr. 46
(1593); Congr. 47 (1597); Congr. 48 (1599, 1600); Congr.
50 (1603, 1604); Congr. 51 (1606); Congr. 52 (1607, 1608);
Congr. 53 (1611); Congr. 57 (1622); Congr. 59 (1625);
Congr. 60 (1628); Congr. 62 (1633); Congr. 65 (1636)
Congr. 95
Responsiones Generalis datae Congregationibus provincialibus
(1581–1600)
Congr. 97
Responsa Patris Mercuriani ad Congr. Provinciarum (1575–1579)
Epistolae Nostrorum
Epp. NN 1
Epp. NN 2 – 5
Epp. NN 9
Institutum
Instit. 40

Instit. 51 I
Instit. 63
Instit. 117 I–II
Instit. 167
Instit. 180 II
Instit. 181 II

Instit. 185 I

Epistolae Generalium ad Nostros: ad diversas Prov. (1573–
1590)
Epistolae Generalium ad Nostros: ad diversos extra Italiam (1584–
1663)
k. 169: Epist. P. Francisci Retz Generalis

fol. 54v: Everardus Mercurianus. Quae visa sunt servanda in
libris musices quibus aliquando nostri in Societate utuntur ad
animi relaxationem (1575)
Ordinationes et Responsa (1553–1570)
Responsa Generalium
Ordinationes et Instructiones Generalium (1565–1647)
fol. 11r–14v: Statum praesentem Regni Bohemiae et Prov. Sil.
Collectanea de Instituto, fol. 247r–v: De fundatione musicae in
Ecclesiae domus professae
Collectanea de Instituto, fol. 293r–300r: De cantu nostrorum;
fol. 301r–302r: De ratione cantus in nostris ecclesiis, visis his
quae ex diversis Provinciis de cantu allata fuerunt, haec modera
tio conscripta est (1587)
Collectanea de Instituto, fol. 1r–2r: Patrium Lainii et Salmero
nis Testimonium (1558); fol. 3r–5r: Patris Lainii coram publico
notario (1559); fol. 14r–v: Quod Chorus non conveniat Societa
ti nostra probatur ex sequentibus; fol. 15r: De officio dicendo in
choro; fol. 17r–19v: Le ragioni che si occorrono di più momento
per non tener choro nelle case nostre; fol. 20r–22v: Li motivi per
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Instit. 186/b
Instit. 186/c
Instit. 187
Instit. 188
Instit. 209
Instit. 220
Opera Nostrorum
Op. NN. 1
Op. NN. 178

Op. NN. 326

7. Fontes
non tener choro nella Comp. di Jesu; fol. 47r–49v: Pro Soc. ad
Gregorio XIII (1572); fol. 51r–58v: Illmae et Rmae Dni Dni in
Choro Societati; 60r–73v: Compendium eorum quae D. V. Illm
accepit fusius scripta circa professionem et chorum
k. 7–18: Regulae pauperum studiosorum Viennensium (1563)
k. 647–640: Instructio pro Procuratore Provinciae Bohemiae
Instructiones (1546–1582)
Instructiones (1577–1596), fol. 124r–126r: Regulae Congrega
tionis Convictorum Seminarii Romani (1574)
H. Natalis instructiones et monita pro Collegiis Germanicis
(1563–1574)
H. Natalis, Varia ad S. I. pertinentia

fol. 293r–295r: Regole nostrorum qui inter convictores agunt Ed
mundus Hay (1572)
Varia, fol. 165r–v: Ordini quali s’hanno da servarsi da Preti
e Convittori del seminario; fol. 166r–169r: Regole del Collegio
dei convittori della Citta d’Ancona (1608)
fol. 4r–15r: Origine, Progresso per la Continuationes, modi per
propagari il frutto di Seminarij instituti dalla Sta Sede Apostolica
sotto la cura della Compagnia di Gesù; fol. 27r–v: Ratio et leges semi
nariorum pontificiorum Olomutii et Braunsbergae; fol. 39r–41v:
Capita rerum a R. P. Rectore sive Praefecto Convictorum Collegii
Braunspergensis procurandum in iacendis fundamentis paupe
rum sumptibus Pontificiis alendorum (1579); fol. 89r: catalogi
Collegij Braunsbergensis (1580); fol. 198r–199v: Pro magistris
Seminarii Olomucensis; fol. 200r–201r: Informatio eorum,
quae ab Alumnis Convictoribus Collegii Olomucensis Societa
tis Jesu observari solent ac debent; fol. 209r: Informatio eorum,
quae ab iis, quae ex numero pauperum Collegii Olomucensis
erunt, observari solent et debent; fol. 215r–217v: Visitatio Se
minarij Pontificij Olomucensis mense Aprili Anno 1583 habita
ad Ant. Possevino nomine Summi Pontificis; fol. 228r–v: Cata
logus dominorum Alumnorum (Olomouc, 1583); fol. 230r–v:
Nomina eorum qui sunt e numero pauperum Collegij Olomucen
si; fol. 231–234r: Catalogi; fol. 236r–237r: Rationes accepti
et dati Alumnorum sem. Pont. (1585); fol. 251r–v: Cur auctae
pensionis seminario summa Domui Pauperum Pragae censeam
esse potius adplicandam, hae rationes infra scriptae me potissi
mum movent; fol. 370r–374v: Informatione delle conditioni,
ordini, instruttione et vita de’ Convittori del Collegio de’ nobili
in Bologna
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Fondo Gesuitico
432 (Informationes 59)
446 (Informationes 74)

509 (Informationes 155)

634 [al Gesù, theca 634]
VIII 720 A/II
IX 756
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fol. 156r–169r: Catalogus Alumnorum S. D. N. Urbani VIII in
Collegio Convictorum
fol. 325r–329v: Informatio de templo Parochiali Glacii;
fol. 330r–v: Informatio de permutatione Collegii Glatzensis;
fol. 419r–420v: Quaestio utrum Parochia Glacensis societatis
gaudeat privilegio exemptionis ab ordinario
fol. 190r–231r: seminarium w Ołomuńcu; fol. 233r–278r:
seminarium w Dylindze; fol. 246–247v: Brevis relatio de ortu
progressus ac statu moderno convictus S. Hieronymi Dilingani
(1697); fol. 279r–298r: Seminarium Pragense
B1: Catalogi breves Boh. 1656, 1747, 1749, 1750, 1751; Cata
logi triennales Provinciae Silesiae pro annis 1763, 1764, 1770
Missiones in Europa: 4. Bohemia (1665–1758)
Indipetae Bohemia (1624–1678)

Fondo Gesuitico XVIII: Collegia
1349 [Busta N. 1] / I: Generalia 8. Libro de Seminarii (1640–1666); 9. Instructiones communes
omnibus nostris qui inter convictores degunt (XVII–XVIII w.);
10. Circa la pensione dovuta ai Seminari Pontifici in Transilva
nia, Polonia, Lituania, Boemia, Moravia, Stiria, Austria, Germa
nia e Fulda (XVII w.)
1371 [Busta N. 13]: Belluno
Prospetto delle attività e passività inerenti al Seminario de’ chieri
ci della regia città di Belluno che si propone di pirpristinare sotto
il titolo di Seminario a forma di Convitto (1632)
1373 [Busta N. 15/16]/
16: Boemia
5.–10. Otyń, m.in.: 7. Testament Johanna Ernesta von Sprinzensteina (1639); 11. Obligationes domiciliorum in Provincia
Bohemia Societatis JESU tam perpetua quam temporalia; 13. In
structio communis Provinciae Boëmiae; 15. Nissense Fundatione
Kawkiana Cieszyn
1379 [Busta N. 20] /
5: Breslavia
2. Martin Gerstmann do Grzegorza XIII (1578–1580), Histo
ria residentiae. Saec. XVII; 3.–8. Documento relativi alla Missio
ne (1585–1601); 20–32 Testament Karola Ferdynanda Wazy
1403 [Busta N. 40] /
10: Commotoviae
5. Instructio pro Praefecto domus Pauperum Commotoviae (1595)
1443 [Busta N. 74-B] /
2: Germania
2. Ordo domesticus per singulas horas distinctus collegii novi;
18. Cantus in Collegiis Societatis Jesu provinciae Superioris
Germaniae; 19. Il tono ordinario
1443 [Busta N. 74-B] / 7: Glatz 1.–2. Inspectio Collegii (1599); 3.–5. Lettere del PP. Bodiker,
Helmreich e Friedel a praepositum (1660); 6. Instrumentum quo
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7. Fontes
ecclesia parochialis Glacensis perpetuo Societati attributa ab Ar
chepiscopo Pragensi (1679)

1443 [Busta N. 74-B] /
8: Glogau
1444 [Busta N. ] /
12: Heidelberg

1452-I [Busta N. 83] /
18: Kuttenberg
1452-I [Busta N. 83] /
26: Liegnitz

1.–2. Lettere dei PP. Georgius Leman e Paulus Sigel consultori del
Collegio al praeposito (1660)
5. Literae Sermi Electoris Palatini super erectione et institutione
Convictus Heidelbergensis S.I. pro studiosa iuventute catolica
Mannheim (1733)
Statuta Collegii

1. Donatio ecclesiae Lignicensis (1699); 2. Exemplum instru
mentum caesarei super donatione templi S. Ioannis (1699);
3. Genuina informatio de Bonis Wartenbergensibus, et fundatione
Collegii Lignicensis (1711); 4. Confirmatio caesarea inter admi
nistratorem bonorum Wartenbergensium et oppidum Wartenbur
gense (1711)
1453 [Busta N. 84] / 4. Lione
2. De convictoribus lugdunensibus (1582); 5.–6. De dissolvendo
seu retinendo Lugduni Convictu (1617)
1462 [Busta N. 92] / Magonza
fasc. 4. doc. 1. Visitatio Collegii Moguntini: In domo convictorum
(1576)
1477 [Busta N. 106] / 5: Neisse 1.–3. Fondazione del Collegio (1587); 4.–5. Lettere dei baroni
Adamo e Francisco Wratislaw al Piccolomini (1650); 6.–11.
Circa und legato di Carolo Ferdinando Vasa (1650); 16.–24.
Trattative fra imperatore e il re di Polonia circa il pagamento del
legato del Carolo Ferdinando Vasa (1665–1656)
1477 [Busta N. 106] /
26. Olmütz
2. Instructio pro convictoriis (1578): Ratio & Leges quibus Pontificij
scholastici pauperes utentur Olomoutij in Moravia Braunsbergam
in Prussia; 3. Rationes acceptae et expensae pecuniae in Victum,
vestitum, libros, medicinas, supellectilem viatica, lotiones et alias res
necessarias Alumnos S. D. N. Seminarii Olomucii (1579–1602);
5. Ordinata a P. Laurentio Magio in visitatione Collegii Olomucensis
(1594); 18. Catalogus Alumnorum S. D. N. qui hactenus prodie
runt e seminario, et de quibus constat, quid absolutis atudijs egerint
(1602)
1478 [Busta N. 107] /
4: Oppavia
Controversia quonam idiomate, germano o boemo debeant, aut expe
diat fieri conciones, in nova Ecclesia S. Georgij Oppaviae (1708)
1484 [Busta N. 112] Bologna
Informazione del Collegio de’ Convittori nobili (1674)
1486 [Busta N. 113] /4: Paris
21. Totius cantus ratio in Sacello Collegii. Societas Jesu Parisiis
(1582)
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1541 [Busta N. 164] / 4: Praha

1570 I, 1: Rheni
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6. Rationes acceptae et expensae pecuniae, in victum et alias res
necessarias Alumnorum S. D. N. Prahae ab initio instituti Semi
narii (1575–1601); 7. Visitatio Collegii Pragensis per P. Oli
verium Manareum; 13. Catalogus convictorum Pragensium
(1587); 14. Bolla di Sisto V a favore della casa dei poveri studiosi
di Praga; 18. Annotationes P. Magij in Visitationem P. Oliverij ad
marginem in ipso libro; 19. Instructio pro Praefecto Domus Pau
perum Pragae (1595); 30. Memoriale relictum P. Regenti Semi
narii S. Sanctitatis Pragae (1601); 32–35. Catalogi personarum
Seminarii (1601–1602)
3. Informatio et Judicium de Musica ex provincia Rheni

Nuova Compagnia
Studia 1001c (1c)
fasc. 6. doc. 1: Regulae Collegialium Eborae
Studia 1003c (3c) [olim: FG 687] facs. 1. doc. 1: De officio Regentum in Semin. et Convict. Adm.
Rdo Nostro in Christo P. Joanni Paulo Oliva Soctis Jesu Praeposito
Generali Roma
fasc. 1. doc. 5: Censura in librum de ratione studiorum

BMZA
II-76
II-80
E 28, sign. E11/7
593
5838
G 10, č. 267

Cerroniho sbírka, sygn. II., č. 76: Katalog nowicjuszy Brno
(1655–1745)
G-12, II-80: Catalogi breves et annui (1668/69, 1669/70,
1706/07)
Actus ordinarij, qui in Congregationibus, a Musicis Seminaristis
haberi solent
Sbírka rukopisů Františkova muzea G 11, sign. 593: Katalog
scholastyków (1740–1772) i adiutorów (1740–1773)
Bočkova sbírka G 1, 5838: Catalogus Musicalium descriptorum
Hradisti pro seminario S. Francisci Borgiae 1730 a P. J. Ch. S.J.
Consuetudines Sodalitatis BMV Olomucii

CK
DD I 18b

DD IV 19a
DD IV 19b
DD IV 19c
DD IV 19d
DD V 39
DD VI 8

Annuae Residentiae Teschinensis, seu Historia Residentiae Socie
tatis Jesu Teschinensis extracta a D. Daniele Nitsch sexto Anno
superiore atque ab eo ejusdem experimentali scientiae sufficienter
comprobata A. 1700
Diarium Residentiae S.J. Teschinensis (1707–1721)
Diarium Residentiae S.J. Teschinensis (1729–1749)
Diarium Residentiae S.J. Teschinii (1750–1757)
Diarium Residentiae S.J. Teschinii (1757–1772)
Diarium Missionis Episcopalis Vratislaviensis (do 1716)
Historia Residentiae Teschinensis Societatis Jesu (do 1688)
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DD IX 1
DD IX 8
DD IX 17/1
DD IX 22
DD IX 23

7. Fontes
Die Missionsanstalten in Herzogthum Teschen
Varia dotyczące jezuitów w Cieszynie
Series superiorum Residentiae et Praefectorum ac professorum
Gymnasii Tessinensis in Silesia (1670–1773)
Zbiór panegiryków na różne okazje
Teatralia

CZ-Pn ORST
VI C 14

VII C 17
XXIII C 105/1–19

XXIII C 109

XXIII C 110/1, 2
XXIII C 112

XXIII D 147
XXIII D 167
XXIII D 168

Elogia patrum nec non aliquod generalium Societatis Jesu (1580–
1687) mortuorum, a superioribus maximam partem rectori col
legii Klatoviensis missa, quorum nonnulla germanica, nonnulla
bohemica, omnia autem authentica sunt
Elogia patrum Societatis Jesu defunctorum (1668–1680)
Litterae annuae provinciae Bohemiae S. J. (1608–1772), T. 1–19:
105/1 (1608–1616); 105/2 (1654, 1655, 1657, 1659);
105/3 (1658); 105/6 (1660–1664); 105/7 (1665–1669);
105/8 (1671–1674); 105/9 (1677, 1678, 1680); 105/10
(1682–1684, 1686–1687); 105/11 (1688–1691); 105/12
(1692–1695); 105/13 (1696–1699); 105/14 (1742, 1743,
1745–1748); 105/15 (1750, 1751, 1761, 1762, 1765, 1766);
105/16 (1757–1759); 105/18 (1760); 105/19 (1767–1771)
J. Dreyhausen, Historia Provinciae Bohemiae S. J. quo ad ma
teriam suam, in feriam, annorum continum disponi coeptae
a. 1742
Liber votorum
1. Elogia nostrorum in Provincia Bohemiae defunctorum (1593–
1686); 2. (1649–1672); 3. (1673–1683); 4. (1679–1686);
5. (1649–1667)
Historiae collegiorum S. J. provinciae Bohemiae
Historia Collegii Societatis Jesu Sagani sonscribi caepta (1724)
Excerpta ex Historia Collegij Glacensis Societatis Jesu (1597–
1690)

CZ-Pnm
č. př. 65/52 č 1

č. př. 65/52 č 2
č. př. 65/52 č 3

Inventarium sive Catalogus Musicalium cum annexa Specifica
tione Instrumentorum Musicorum... Eccl. B.V.M. de Osseco Anno
1706
Catalogus Musicalium Anno 1720 et anno 1733 renovatus
Inventarium sive Catalogus..., Osek 1733

CZ-OLv
M II 37

Constitutiones ac Consuetudines Sodalitatis B.V. Mariae Assump
tae in Collegio Societatis Iesu Olomucii... 1666
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D-Mbs
Clm 9242 – 9245

Franz Lang, Actiones, Dialogi, Declamationes Oratoriae, Exerci
tationes scholasticae, Carmina affixa (1678–1694)

I-Rn
Ms. Gesuit. 3514/1385
Ms. Gesuit. 1172/3501

Historiae 1576–1581 (Register letterum P. Mercurian et Acqua
viva)
3. Catalogus studiorum pauperum Pragensium anni 1585

KATJ
2233
2553
2584
2585
2586

2602
2606
2607
2610
2709
2732

2757

2759

Marianisches Registerbuch oder Verzeichnis der Löblichen Bru
derschaft Mariä Unbefleckten Empfängnis (1651–1683)
Annuae Coll. Glacensis (1697–1716, 1718–1720, 1722–1724,
1726–1740)
Capitalia Fundationum variarum, et Ecclesiae Parochialis B. V. M.
Societatis Jesu Glacensis (1769)
Inventarium der Pfarr Kirchen Societatis Jesu zu Glatz unter den
Titul Mariä Himmelfahrts verneüert (1701)
Inventarium der Pfarr Kirchen Societatis Jesu zu Glatz unter den
Titul Mariä Himmelfahrts, verneüert und in bessere Ordnung
eingerichtet (1749–)
Diarium P. Ludovici Siebert cum anno 1713 in Suburbio Glacensi
expositum fuisset inter testiferos
Instrumentum Fundationis Herbersteininianae pro praemiis erec
tum anno 1690
Fundatio Annabergae (1630)
Alma Sodalitas Major BMV (1680–1808)
Titulus fundatio (1713–1734)
Marianische Ehren Säule welche zu Glatz auf dem Ringe sambt
deren heiligen Post Patronen auf Gerichtet und dabey eine kleine
Comaedii producirt worden (1680)
s. 99–125: Inventarium Ecclesiae Parochialis zu Glatz (1776);
s. 127–149: Inventarium der Pfarr-Kirchen Soc. Jesu zu Glatz
(1768, 1772, 1775)
s. 1–98: Fragmentum Iniciale Historiae Collegii Glacensis (1671);
s. 99–125: Inventarium Ecclesiae Parochialis zu Glatz (1776);
s. 127–149: Inventarium der Pfarr-Kirchen Soc. Jesu zu Glatz
(1768); s. 151–197: Inventarium Ecclesiae Parochialis zu Glatz
(1776); s. 199–201: Bey Revidirung des Kirchen Inventarii...
(1775); s. 203–229: Inventarium von der Pfarr Kirche zu Glatz,
(1779, 1783, 1785, 1788); s. 231–234: Inventarium Coetus
Agoniae Glacij (1782)
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2761

2787

2788
2789
2791

2792
2794
2795
2798
2799
2800
2801
3299
3316
3343

3345

7. Fontes
s. 1–226: Nachweisunger der sämtlichen Fundationen bei der
Stadt-Pfarr-Kirche zu Glatz (1731–1789); s. 227: Verzeichniss
derer Fundations-Capitalien
s. 1–31: Instrumentum pro Fundatione Litaniarum etc. ad Sta
tuam Forensem Glacii in Perpetuum Cantandarum Fundatio
Pachyana Anno 1686
Capitalia fundationum variarum (1774)
s. 1–242: Diarium rectoris (1768–1772)
s. 1–269: Liber consuetudinem templo Glacensis parochialis So
cietatis Jesu et eorum quae huc spectant conscriptus Anno 1688
iuxta observationes ante hac approbatas et usurpatas
Diarium Collegii [Glacensis] (1751–1761)
Catalogus Instrumentorum atque librorum 1690
s. 1–85: Benefactores Ecclesiae (1627–1820)
s. 1–106: Diariusz kolegium kłodzkiego(1682–1685)
s. 1–65: Liber Consuetudinem Templi, Domus et Scholarum So
cietatis Iesu Glacii. Approbatus a R. P. Provinciali (1723)
s. 1–548: Diariusz kolegium kłodzkiego (1697–1720)
s. 1–121: Copia rerum memorabilium Collegii Glacensis Patre
Joanne Miller conscripta
s. 1–11: Instructio Musicorum Glacensium (1670)
s. 1–62: Directorium oder Nachricht des Glöckners des Läuthen
und Kirch Ceremonien (XVI–XVII w.)
s. 1–43: Ordo Divinorum et Consuetudinum in tempello S. Mar
tini Ep: Conf: in Castro Glacensi per totius anni decursum. Hoc
exemplar manet pro notitia Patrem Ministrum (1714–1717)
Consuetudines et Administratio Divinorum in Tempello S. Marti
ni Ep: Conf: in Castro Glacensi pro Archivio Collegii 1715

KHSA
Jes. I A. 30

spektakle katechizmowe (1636–1645)

MAPGS
Clm 9237
Clm 9238
Ms. II 38

Consuetudines Provinciae Germaniae Superioris
Consuetudines Provinciae Germaniae Superioris
Ratio studiorum Collegii Pragensis (1560)

Ö-Wn HA
1188
Cod. 11953
Cod. 11954
Cod. 11955

Historia fundationis variorum Collegiorum Societatis Jesu in
Bohemia, Moravia et Silesia, cum Elogiis Fundatorum (1635)
Ordinationes majoris momenti
Responsa generalium provinciae
Responsa post congregationem procuratorum
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Cod. 11958
Cod. 11961–11976;
12280–12359
Cod. 12026
Cod. 12404
Cod. 13600
Ms. 16030
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Historia Collegii Brunensis
Litterae annuae Provinciae Bohemiae (1636–1766)
Historia Collegii Olomuciensis
Responsa generalium in ordinem redacta
Historia originalis de Ortu et Progressu Collegii Sprinzensteiniani
Societatis Jesu Lignicij in duas Partes divisa (od 1701)
Apotheosis sive Consecratio SS. Ignatii et Francisci Xaverii (1622)

PL-WRu OR
Akc. 1949

Akc. 1953 KN 13
Akc. 1975 KN 281

Libretta spektakli teatralnych, Kłodzko: 125. (1683–1684,
1689–1693, 1697); 180 (1718–1722); 238 (1697–1699,
1714–1717)
Liber dramatum Collegii Wratislaviensis Soc. Jesu (1703–1709)
k. 39–49: Instrumentum pro Fundatione Litaniarum etc. ad sta
tuam Forensem Glacij in perpetuum Cantandarum sub [titulo]
Fundatio Pachyana (1686)

PNA
Archiwum prokuratora prowincji
IX [54-55]
Kolegium w Kłodzku
XI [61]
Kolegium w Głogowie
XV [64]
Kolegium w Legnicy
XVII [66]
Kolegium w Nysie
XXII [71]
Kolegium w Opolu
XXIII [72-73]
Kolegium w Żaganiu
XXIV [73]
Kolegium w Świdnicy
Kolegium we Wrocławiu
XXVI [74]
Rezydencja w Brzegu
XXVIII [75]
Rezydencja w Jeleniej Górze
XXIX [75]
Rezydencja w Otyniu
XXXIII [81-83]
Jesuitica powiedeńskie
JS IIIo-415 [144]
JS IIIo-418 [147]
JS IIIo-422 [151]
JS IIIo-424 [153]
JS IIIo-430 [159]
JS IIIo-431 [160]
JS IIIo-432 [161]
JS IIIo-437 [166]
JS IIIo-438 [167]

Praga, kolegium św. Ignacego
Praga, Klementinum
Praga, Klementinum
Archiwum prowincji czeskiej
Litomeřice, Jindřichův Hradec, Telč
Kłodzko, Głogów, Opole, Wrocław, Brzeg, Piekary, Żagań
Cieszyn, Opava, Świdnica
Katalogi prowincji czeskiej SJ (1710–1729), kolegium Brno
(1636–1727)
Katalogi prowincji czeskiej SJ (1730–1759), kolegium Brno
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JS IIIo-439 [168]
JS IIIo-440 [169]
JS IIIo-444 [173]
JS IIIo-445 [174]
JS IIIo-454 [183]
JS IIIo-455 [184]
JS IIIo-461 [190]
JS IIIo-462 [191]
JS IIIo-463 [192]
JS IIIo-480 [209]
JS IIIo-482 [211]

7. Fontes
Katalogi prowincji czeskiej SJ (1760–1769), gimnazjum w Brnie
(1676–1769)
Katalogi prowincji czeskiej SJ (1771–1772), Brno (1770–1773)
Brno, Klementinum
Uherské Hradištĕ (1665–1746), Kutná Hora (1714)
Jihlava (1625–1757), Telč
Jihlava: katalogi
Olomouc, Catalogi personarum
Olomouc, katalog alumnów (1678–1750)
Olomouc, słuchacze fil. i teol. (1708–1729)
Telczense Collegium
Catalogi personarum & officiorum

RAPUG
142
2800 – 2801

Origine del Collegio Romano e suoi progressi (1551–1743)
Girolamo Nappi, Annali del Seminario Romano, T. I–III

RACG
Bk. II
Const. LC
Diar. ML
Diar. OT
Obs. AE

Historia Collegii Germanici et Hungarici (1552–1581)
Libro di diverse instruzioni del Padre Lauretano; Constituzioni
del Padre Giuseppe Cortesone (1573)
Michele Lauretano, Diario (1582–1583)
Diarium eccl. Patris Friderick Overbeck... et Patris Gabriel Tibal
di (1582–1587)
Observationes circa ea in Apollinaris Ecclesia a Collegii Germani
ci Alumnis celebrare consueverunt... (1592)

WAAW
II b 129
II b 130

II b 131

II b 132
ID8c
V 39

Acta maioris Sodalitatis BV Mariae Annunciatae in Collegio
Caesareo Soc. Jesu Wratislaviae erectae
Album primum Sodalitatis BMV Annunciatae in residentia So
cietatis Jesu, Vratislaviae a studiosis eiusdem residentiae Anno
1639, d. 19 Julii inchoatae
Syllabus D. D. Confoederatorum Congregationis Latinae Majoris
Beatissimae Virginis Mariae ab Arch-Angelo Salutatae (1732–
1746)
Conspectus D. D. Confoederatorum defunctorum et succesorum
ex Confoederatione 300 Sodalium (1754–1807)
Betreffend die sämtlichen Bruderschaften in Schlesien
Historia primi decenii de ortu ac progressu primum Missionis,
deinde Residentiae, tandem Collegii Wratislaviensis Societa
tis Jesu conscripta a R. P. Julio Caesare Coturio, Rectore primo
(1638–1750; 1638–1769)
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V 39a
V 43
V 45
V 46
V 48
V 49
V 50
V 50a

V 51

V 52

V 53

V 54

V 55

V 56

545

Abschrift ex Historia Provinciae Bohemiae Societatis Jesu (1707)
Konzepte der Schweidnitzer Jesuiten auch den Ort Hirschberg
enthaltend (1640–1654)
Historia Svidnicensis Domicilii Societatis Iesu (1629–1689)
Collecta quaedam pro historia Collegij Svidnicensis Societatis
Iesu (1629–1653)
Rationes accepti et expositi stolae templi SS. Stanislai et Wen
ceslai (1675–1691)
Supellex templi Residentiae Schwidnicensis Societatis Jesu 1645
Rationes generales Collegii Societatis Jesu Schwidnicii (1752–
1776)
Rationes Tempelli S. Barbarae V. M., SS. Petri et Pauli Apostoli,
S. Laurentii M., S. Margaritae V. M., S. Wolfgangi E. C., SS. Cor
poris Christi Schwidnicii a 1ma Januarii Anni (1749–1775)
Bestätigung der Jesuitenkolleg in Schweidnitz verliehenen Privi
legien, Fundations- und Transaktionsinstrumente, Immuniteten
und Begnädigungen durch Kaiser Karl VI (1737)
P. Georgii Auschitzer Manuscriptum. 30 Exhortationes ad So
dales B. m.V., Aliae 33 Exhortationes in Conventu. Renovationes
Magistratus Mariani. Meditationes Quadragesimales pro Sodali
bus. Exhortationes pro Defunctis (XVII w.)
P. Georgii Auschitzer Manuscriptum 30 Exhortationes ad So
dales studiosos. Aliae indigestae, ex Joannae Carthagena Aliae ex
P. Laurentii Chrysogonii Mundo Mariano. Meditationes Quadra
gesimales pro Sodalibus. Aliae de Passionis Domini, ex P. Manci
no (XVII w.)
P. Georgii Auschitzer Manuscriptum Excerpta ex variis Authori
bus. Item ex Horto Pastor Marchantij pro Concionibus in Festis
majoribus. Compend. Resolut: Theol: P. Arsdekin, de Controver
sijs horum Temporum. Pia quaedam Dramata. Exercitationes
aliquot poëticae (XVII w.)
P. Georgii Auschitzer Manuscriptum Annotationes copiosae ex
Scripturistis pro Festis Domini, BMV, et variorum sanctorum.
Conciones in festis majoribus pomeridianae et per tempella
sanctorum Patronum Schwidnicii. Adhortationes ad publicas
professiones in foro urbico et Buntium Wartham. Aliae Dictio
nes in Tempellis quatuor ad Portas Civitatis Schwidnicensis
(XVII w.)
P. Georgii Auschitzer Manuscriptum Elogia Societatis et aliorum
Encomia. Doctrina ex Alphabeto Sacrif. F. Gobat. 2. Exhorta
tiones domesticae. 14. Exhortationes in festis Dni, et SS Patronae,
16. Allocutiones Nuptiales. Notata quaedam concionatoria. Sal
utationes Genethliacae et Dramatia
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V 67
V 68

V b 13
V B 13 a
V B 13 b
V B 13 d

7. Fontes
Bruderschaftsbuch vermutlich ben den Jesuiten in Breslau
(1766–1784)
Album Marianum daß ist Rahmen-Buch der löblichen Bruder
schafft unter dem hochberühmten Tittul der alzeit reinen Jung
frawen und übergebendeisten Mütter Gotts Mariae Reinigungs...
in der Kaiser: und Königl. Stadt Breslaw bey den PP der Societet
Jesu (1641)
Bestätigung der Academia Amoris Divini begründet von Vitus
Scheffer S.J. (1699)
Tabulae exhibentes sedes antiquae Societatis Jesu, Missionum
Stationes et Collegia (1556–1773)
Aktenstücke betreffend Jesuiten in Breslau, Schweidnitz
Acta in Sachen der Schlesischen Exjesuiten ab anno 1776

WHHSA
W 127 Hs Böhm 622

Beglücktes Vollkommenes Diarium oder Tage-Buch von Erbauung
und Auffnehmen der Stadt Bresslau, wieselbige von so schlechtem
Anfang und in was vor schweren Zeiten unter vielen rühmlichen
Königen, Hertzogen und Kayssern bis zu dato Ihren Fortgang doch
Gottlob wohl genommen etc.

WWAP
Rep. 61
Rep. 66
Rep. 135
154
1014
1285

Kolegium jezuickie we Wrocławiu
Kościół św. Macieja we Wrocławiu
Inhaltsverzeichniß der Urkunden von dem ehemaligen JesuitenCollegium zu Breslau
Katolickie Gimnazjum im. św. Macieja we Wrocławiu
Kolegium jezuickie we Wrocławiu
Kolegium jezuickie w Kłodzku

7.2.1. Libretta spektakli teatralnych utrwalone w kodeksach rękopiśmiennych
KŁ-1683-Angelus

KŁ-1683-Corpus

Bonae fugae fautor Angelus sanctum Vitum domo paterna trans
fugam secundis velis ultra mare deducens... (PL-WRu OR Akc.
1949/125, fol. 69v–78v)
Corpus Jesu, SS. Apostolorum, Martyrum et omnium Beatorum
in Domino morientum Animae. Prothetice exhibitum in inani
mi corpore Joannis Laurentii militis Hispani, in obsidione urbis
Capellae in ducatu Tiraschensi exanimati, quod perquisitum
et inter cadavera repertum Franciscus de Solis item Hispanus
amplexus, dum stringit, dolore extinguitur... (PL-WRu OR Akc.
1949/125, fol. 1r–11r)
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KŁ-1683-Gaudium
KŁ-1683-Invidia

KŁ-1683-Militia

KŁ-1683-Regum

KŁ-1684-Adamas

KŁ-1684-Exitus
KŁ-1684-Infaustus
KŁ-1684-Jesus

KŁ-1684-Pietas
KŁ-1689-Declamatio

KŁ-1689-Metamorphosis

KŁ-1689-Rara

KŁ-1689-Regnum

KŁ-1689-Respectus
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Gaudium Camporum et omnium quae in eis sunt... (PL-WRu
OR Akc. 1949/125, fol. 79r–86r)
Invidia Fortunatorum Antagonista Soldanum Persarum Re
gem cum Novem Filijs opera... (PL-WRu OR Akc. 1949/125,
fol. 35v–55r)
Militia sacra Divi Bartholomaei Apostoli cum profana belli
cosi Palladis genii collata... (PL-WRu OR Akc. 1949/125,
fol. 55v–69r)
Regum non patitur duos seu Gundebertus et Partaritus frat
res reges, Tragico-Comediâ... (PL-WRu OR Akc. 1949/125,
fol. 11v–35r)
Adamas Orientalis seu Invictus amor legis christianae in Jo
anne adolescente Hispano... (PL-WRu OR Akc. 1949/125,
fol. 99r–106v)
Exitus libertatis exitum seu Filius prodigus... (PL-WRu OR Akc.
1949/125, fol. 106v–113r)
Infaustus belli alea in Conradino Suevo et Friderico Austriaco
principibus... (PL-WRu OR Akc. 1949/125, fol. 113v–116v)
Jesus Christus... naturae humanae per primi parentis lapsum a di
vina themide ad laqueos mortis condemnatae Amicus et Redemp
tor usque ad aram crucis... (PL-WRu OR Akc. 1949/125,
fol. 86v–99r)
Pietas martyrii mater in adolescentulo Japonio... (PL-WRu OR
Akc. 1949/125, fol. 116v–124r)
Declamatio menstrua de Theorgo quam genere claro tam viti
is obscuro adolescente ad illud: Lusisti satis, edisti satis atque
bibisti, tempus abire tibi est... (PL-WRu OR Akc. 1949/125,
fol. 125r–134r)
Metamorphosis sacra sive Nobilium iuvenum Narcissi et Hya
cinthi e mala ad meliorem frugem conversio... (PL-WRu OR
Akc. 1949/125, fol. 134v–143r)
Rara est concordia fratrum, seu Stanislaus et Paulus Kostka ger
mani fratres, nobilitate pares, genio et moribus quondam dispa
res... (PL-WRu OR Akc. 1949/125, fol. 168v–174r)
Regnum ob vitae solitariae amorem a Bogore Bulgariae rege con
temptum, ob impietatem a Basilio eiusdem filio deperditum, ob
pietatem a Simeone filio natu minore acquisitum... (PL-WRu
OR Akc. 1949/125, fol. 143v–157v)
Respectus humanus triumphans et triumphatus seu Ilimalphis
adolescens, ab humano respectu victus, e Christiano Saracenus, at
iterum humano respectu victus, e Saraceno Christianus et Mar
tyr... (PL-WRu OR Akc. 1949/125, fol. 158r–168r)
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KŁ-1690-Concordia

KŁ-1691-Actus

KŁ-1691-Naboth

KŁ-1692-Ambitio

KŁ-1692-Granum

KŁ-1692-Helluo

KŁ-1692-Thyrsus
KŁ-1693-Anelistus
KŁ-1693-Pergentinus
KŁ-1697-Isaac
KŁ-1697-Maiales

KŁ-1697-Peccator
KŁ-1697-Zelus
KŁ-1698-Jugurtha
KŁ-1698-Maria

KŁ-1698-Stabilimentum

7. Fontes
Concordia discors, in Stuarto et Warthonio altissimi in Anglia
sanguinis adolescentibus, tragica metamorpohosi repraesentate...
(PL-WRu OR Akc. 1949/125, fol. 175r–186r)
Actus fidei per mutationem habitus Apollonium inter et Philaemo
nem, Christianum illum, Ethnicum altherum, manifesto miraculo
productus... (PL-WRu OR Akc. 1949/125, fol. 196r–211v)
Lugubris allegoria in Naboth innocenter ad mortem condemnato
et incarnato Dei filio iniurisissime cruci adiudicato sub schemate
dramatico ferali cothurno representata... (PL-WRu OR Akc.
1949/125, fol. 186v–196r)
Ambitio praecox iuventutis malitia in Amida Regii Sanguinis
Principe Muleassem patrem et Abdalam et Nahasarem fratres
ob regnandi cupiditatem oculis orbante... (PL-WRu OR Akc.
1949/125, fol. 212r–226r)
Granum inter spinas seminatum nec suffocatum in Trudone ex
praedivite opum paternarum fundo ad frumentum electorum
translato... (PL-WRu OR Akc. 1949/125, fol. 226v–240v)
Helluo sanguinarius Justinianus Imperator sanguinem crudelis
sime sitiens alienum cruore tandem proprio truculente fauces...
(PL-WRu OR Akc. 1949/125, fol. 241r–252v)
Thyrsus Parvulus sub elementis mundi non serviens sed trium
phans... (PL-WRu OR Akc. 1949/125, fol. 253r–266r)
Anelistus, misericordiae Marianae specimen... (PL-WRu OR
Akc. 1949/125, fol. 279r–288v)
Pergentinus et Laurentinus fratres et martyres... (PL-WRu OR
Akc. 1949/125, fol. 266v–278r)
Isaac Saecularis Gaudii Risus... (PL-WRu OR Akc. 1949/238,
fol. 1r–38v)
Maiales Gemini, duo plus amoris quam sanguinis concordia fra
tres ex vere amoris in mortis autumnum ad pomum discordiae
lapsi... (PL-WRu OR Akc. 1949/125, fol. 313r–320v)
Peccator resipiscens sub schematae Filii Prodigi... (PL-WRu OR
Akc. 1949/125, fol. 289r–301v)
Zelus Apostolicus Charino ad melioris vitae frugem reducendo
impensus... (PL-WRu OR Akc. 1949/125, fol. 302r–313r)
[Jugurtha..., brak k. tyt.] (PL-WRu OR Akc. 1949/238,
fol. 58r–80v)
Maria causa nostrae laetitiae, quam olim experti tres illustres
duculi Francisci cum Ismeria Califfi Turcarum Regis filia...
(PL-WRu OR Akc. 1949/238, fol. 39r–43r)
Stabilimentum principium in throno Clementia illustri Herculis
Ferrariensium ducis exemplo comprobatum et pro theatro as
sumptum... (PL-WRu OR Akc. 1949/238, fol. 43r–57r)
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KŁ-1699-Appetitus

KŁ-1699-Appeton

KŁ-1699-Bellum
KŁ-1699-Egyptus

KŁ-1699-Gemellus

KŁ-1699-Oleati

KŁ-1699-Prophetia
KŁ-1699-Radbodus

KŁ-1703-Aquila

KŁ-1714-Florentis

KŁ-1714-Gemini

KŁ-1715-Inconcussa
KŁ-1715-Insignia

KŁ-1716-Fides
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Appetitus Athanatophili: Percusso pacis foedere ad libertatem, post
libertatem ad alia usque adeo pacem ipsam vitam inter et mortem
ineundam incessanter anhelat... (PL-WRu OR Akc. 1949/238,
fol. 131v–139r)
Appeton orbis pacifici haeres sub umbra oleae ne otio delitescat
inani conatu vitam viventium morti aeterno foedere comice socia
re nititur... (PL-WRu OR Akc. 1949/238, fol. 139r–153r)
Bellum vitam et mortem inter ex utraque parte iustum...
(PL-WRu OR Akc. 1949/238, fol. 80v–91v)
Adolescens Egyptus... orthodoxe fidei dogmatis probe institutus
ad Mahometem ambitione favoris regii deficiens, subinde piis pa
rentum precibus resipiscens ab Amirano Saracenorum rege... capi
te imminutus... (PL-WRu OR Akc. 1949/238, fol. 115r–126r)
Gemellus Narcissus grassante immanis Daciani in Christianos
furore praemature invalido securis ictu succisus seu SS. Justus
et Castor germani fratres... (PL-WRu OR Akc. 1949/238,
fol. 92r–105v)
Oleati Poëtarum pedes prodromi Pacis vitam inter et mortem ab
Athanatophilo deinceps ineundae... (PL-WRu OR Akc. 1949/238,
fol. 126v–130v)
Prophetia de Leopoldo Caesare... (PL-WRu OR Akc. 1949/238,
fol. 131r)
Radbodus dux Frisiae a S. Wulfranno episcopo et Frisonum
apostolo sacro regenerationis lavacro abluendus ab humani
generis hoste in transversum actus et infeliciter vita defunctus...
(PL-WRu OR Akc. 1949/238, fol. 106r–114v)
Aquila principalium Duorum Sanctorum Stanislai Episcopi,
& Wenceslai, Bohemiae Regis, Martyrum... (WAAW V 56,
fol. 113r–128r)
Florentis aetatis in amplectanda Christi fide fortis constantia,
constans fortitudo seu S. Hermenegildus... (PL-WRu OR Akc.
1949/238, fol. 171v–188r)
Gemini in Christiano zodiaco: fide primum et charitate illustrati,
dissensione subinde et odio obscurati, Sapritus et Nicephorus,
mane amici, vesperae inimici... (PL-WRu OR Akc. 1949/238,
fol. 155v–171r)
Inconcussa veritas in Falcone iuvene Constantinapolitano illustri san
guine oriundo... (PL-WRu OR Akc. 1949/238, fol. 188r–197v)
Insignia Christianae fortitudinis specimina a Francisco et Mat
theo fratribus gloriose pro Christi fide in Japonia succumbenti
bus... (PL-WRu OR Akc. 1949/238, fol. 197v–209r)
Fides in Deum lapis lydius fidelitatis in principem... (PL-WRu OR
Akc. 1949/238, fol. 209r–219r)
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KŁ-1716-Reinerus

KŁ-1717-Antiochus

KŁ-1717-Umbra
KŁ-1717-?
KŁ-1718-Bona

KŁ-1718-Theodor

KŁ-1719-Amor

KŁ-1719-Duellum

KŁ-1719-Filiale

KŁ-1719-Livius

KŁ-1719-Ternum

KŁ-1720-Amicitia

KŁ-1720-Felicitas
KŁ-1720-Nivardus

KŁ-1720-Quies

7. Fontes
Divus Reinerus Juvenili verecundia a poenitentia absterritus in
deque naufragus, eluctans ac poenitentiae portum securus consi
stens... (PL-WRu OR Akc. 1949/238, fol. 219r–228v)
Ambitionis ardua ad infernum semita sive Antiochus Syriae rex,
aliis Epiphanes (illustris), Epimanes (insanus) melius dictus
aliis... (PL-WRu OR Akc. 1949/238, fol. 241r–272v)
Umbra mortis imago vitae in Bononio adhuc adolescente expres
sa... (PL-WRu OR Akc. 1949/238, fol. 229r–241r)
[bez k. tyt.] (PL-WRu OR Akc. 1949/238, fol. 272v–285r)
Bona et mala nox dormientibus ad mortem, vigilantibus et oran
tibus vegens ad salutem, Viro dolorum novissima, die primum
novissimo plenius revelanda... (PL-WRu OR Akc. 1949/180,
fol. 1r–12r)
In fuga salus a Theodoro e mundo in solitudinem profugien
te olim gloriose probata... (PL-WRu OR Akc. 1949/180,
fol. 12v–20v)
Amor in furias actus: luctuosa metamorphosi in Stuarto et War
thonio tragice quondam consummatus... (PL-WRu OR Akc.
1949/180, fol. 75r–83r)
Duellum amoris, olim a patre susceptum pro filiis, nunc Salva
tori ad sanguinem pro suis desudanti pie accommodatum...
(PL-WRu OR Akc. 1949/180, fol. 28v–35r)
Filiale holocaustum super amoris ara pietati parentibus debitae
a filiorum triade (si votum spectes) unanimiter litatum olim in
Japonia... (PL-WRu OR Akc. 1949/180, fol. 66r–74v)
Bis laureatus exul Livius Salinator, foris de oppressis hostibus,
domi amore patriae de se ipso victor gloriosus... (PL-WRu OR
Akc. 1949/180, fol. 36r–65r)
Ternum gallicinium, ad heroïcam poenitentiam classicum, quo
aliquando B. Torellus salubriter admonitus, desertis impiorum
castris gloriosus transfuga ad cor poenitens rediit... (PL-WRu
OR Akc. 1949/180, fol. 20v–28r)
Amicitia usque ad aras necis non interrupta... in Damone et Phyn
tia coram Siciliae tyranno Dionisio... repraesentata (PL-WRu
OR Akc. 1949/180, fol. 90v–102v)
Felicitas ab oculo mentis recepto, corporis deperdito seu Rainerus
adolescens... (PL-WRu OR Akc. 1949/180, fol. 125r–133v)
Magnetica exempli virtus in Nivardo magni divi Bernardi fra
tre minorenni... comprobata (PL-WRu OR Akc. 1949/180,
fol. 83v–90r)
Quies tumultu parta in castello ob iniustam possessionem tumul
toso, ob iustam in pactum commutationem quieto (PL-WRu OR
Akc. 1949/180, fol. 102v–124v)
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KŁ-1720-Triumphus
KŁ-1721-Aurum

KŁ-1721-Innovatum

KŁ-1721-Mira
KŁ-1721-Sylvestrus

KŁ-1722-Malum

KŁ-1730-Cor

ŚW-1695-Reductor

ŚW-1703-Caput
WR-1703-Alexius

WR-1703-Discordia

WR-1703-Gemini

WR-1703-Nicerastus

WR-1704-Alexius

WR-1704-Malum
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Triumphus misericordiae divine de Amarto perduelli... (PL-WRu
OR Akc. 1949/180, fol. 133v–150v)
Aurum igne probatum... sive aureus Israelis ternio Ananias,
Azarias, Misaël inter ardentia fornacis Babylonicae incendia
illaesi... (PL-WRu OR Akc. 1949/180, fol. 150v–158r)
Innovatum Tobiae fatum Raynerus Pisanus, e vidente primum
coecus hodie e coeco videns (utrumque mediantibus poenitentiae
lacrymis), insuper benedictae undae remedio in homines et Doe
monas mirus... (PL-WRu OR Akc. 1949/180, fol. 177r–187v)
Mira metamorphosis: Magnus David, parvus Goliat... (PL-WRu
OR Akc. 1949/180, fol. 158v–176v)
Mortualis urna immortalis vitae genethlia in S. Sylvestro ex amici
funere ad vitae sanctioris genesim animato... (PL-WRu OR Akc.
1949/180, fol. 187v–200r)
Malum in Authoren, quod perfidus Kaufungus capiti et principi
suo intentans, ipse redeunte in se scelere, capitis damnatus incur
rit... (PL-WRu OR Akc. 1949/180, fol. 209r–213v)
Cordis Vita, nempe: Quem inter Boëmiam, Moraviam ac Sile
siam medium, Cor earundem regionum nuncupat historia, Comi
tatus Glaceni Anima Illustrissimis... (KATJ 2554, fol. 305–308)
Reductor Palladis, & Apollinis; post septemnale exilium, a Mulci
bero Saganensi Gymnasio inique illatum, & patienter toleratum...
(WAAW V 56, fol. 99r–102r)
Caput Sancti Joannis Baptistae Decollatum ab Haerodis Regis
crudelitate sibi vendicatum... (WAAW V 56, fol. 103r–107r)
Alexius. Nobilis in Regno Bisnagar, Adolescens, vitae liberio
ris aliquando sectator opumque amator... (PL-WRu OR Akc.
1953/13, fol. 11r–25r)
Discordia malorum multorum lerna Gundibertus et Patharitus,
fratres, dissidio in extremam pernicem devoluti... (PL-WRu OR
Akc. 1953/13, fol. 25r–35v)
Gemini Christianae Fortitudinis Pulli, ex nido Crucis provolantes
seu Ludovicus et Antonius, mortem pro Christi fide fortiter oppe
tentes (PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 36r–44v)
Nicerastus et Megerannus, olim Passa belli Clade exules, victo
res severitate mortis victimae (PL-WRu OR Akc. 1953/13,
fol. 2r–11r)
Alexius. In patria exul, domi absens in obscuro olim domus
Paternae angulo sub scalis... (PL-WRu OR Akc. 1953/13,
fol. 86r–101r)
Malum in Authorem Ambitiosus Absalon capitis Authoritate in
Patre offendens capitis suspensi supplicio punitus... (PL-WRu
OR Akc. 1953/13, fol. 58v–73r)
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WR-1704-Pia

WR-1704-Via
WR-1705-Deplorans
WR-1705-Probi
WR-1705-Speculum
WR-1706-Lucta

WR-1706-Unitas

WR-170?-Edvinus

WR-1709-Alexius
WR-1709-Ariovisto

WR-1709-Augustinus

WR-1709-Fortes

WR-1709-Jonathan

WR-1709-Josaphatus
WR-1709-Leander
WR-1709-Memento

7. Fontes
Pia Tyranni vitam inter et mortem mediatrix seu Indigna ma
tris natu minimus ab sublevandam domus egestatem, a binis
fratribus in mortem traditus... (PL-WRu OR Akc. 1953/13,
fol. 73r–86r)
Via viri in Adolescentia seu Davidis viri secundum cor Dei...
(PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 45r–58r)
Deplorans florum princeps floridissimos inter principes flos... Leo
poldus I. Naenia (PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 118v–123v)
Probi Parentis Probus filius Tobias junior (PL-WRu OR Akc.
1953/13, fol. 132r–145r)
Speculum Veritatis. Sylvestro Adolescente olim agnitum Hodie sce
nia adumbrattim... (PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 161v–171r)
Lucta Amoris fraterni seu Joseph Aegypti Pro-Rex, inique a fratri
bus vendito Amoris exestuantis Zelo correptus, de fratribus mani
festans... (PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 145v–161v)
Unitas in Triade. Uni Trino et inter se unita in Sanctis Paulo,
Joanne et Jacobo, Christo Concrucifixis... (PL-WRu OR Akc.
1953/13, fol. 101v–118v)
Investigabilis Divinae Providentiae semita. Edvino Northunbro
rum Rege a Gentilissimo ad orthodoxam Religionem converso...
(PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 171v–188v)
Divi Alexii Confessoris Mors et Agnitio. Pro menstruo Exercitio
Scenice exhibita (PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 220r–232v)
Character Orationis Militaris in Ariovisto Germanorum Rege,
ad Legationes C.J. Caesari respondente (PL-WRu OR Akc.
1953/13, fol. 195r–199r)
Aude quod sentis Augustinus vile prius sui ipsius mancipium
et humani respectus postea Deum palam et ardenter confiten
tis animi nobile exemplum (PL-WRu OR Akc. 1953/13,
fol. 257r–277r)
Fortes creantur Fortibus Invictissimorum Christum Puglium
Progenies in Pahnutiano Manipulo sive Morientibus pro Christo,
animante S. Paphnutio, sexdecim Adolescentulis Martyrum Filiis
(PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 277v–294r)
Voluptatis et doloris Invidua Societas. In Jonatha linctu mellis
mortem mercante pro Hebdomadaria declamatione exhibita...
(PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 189r–194v)
Josaphatus e superstitionis tenebris ad Ecclesiae lucem feliciter
reductus (PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol, 295r–305v)
[brak k. tyt] (PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 239r–256v)
Actiones Poëtarum. Declamatio hebdomadaria super illo Me
mento bono quia pulvis es, et in pulverem reverteris (PL-WRu
OR Akc. 1953/13, fol. 233r–238v)
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WR-1709-Solatia
WR-1709-Virtus

WR-1710-Actiones
WR-1710-Christus
WR-1710-Cor
ŻA-1695-Reductor
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Solatia Miserorum ultimo et infelicissimo Vandalorum Regi in
Africa... (PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 199v–205r)
Virtus ab Hoste coronata seu Henricus Auceps, primum Saxoniae
Dux, dein Victoriosissimus et Gloriosissimus Imperator (PL-WRu
OR Akc. 1953/13, fol. 205v–219v)
Actiones Rhetorum. Exercitium per Hebdomadam seu Verus Ar
nions quae situs... (PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 306r–310r)
Hebdomadaria secunda seu Verus amicus inventus Christus Cru
cifixus... (PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 310v–315v)
Cor vanitati subhaustum, sed via adversitatum ad Deum redux
sive Gerardus... (PL-WRu OR Akc. 1953/13, fol. 315v–334v)
Reductor Palladis, & Apollinis; post septemnale exilium, a Mulci
bero Saganensi Gymnasio inique illatum, & Patienter toleratum...
(WAAW V 56, fol. 99r–102r)

www.sublupa.pl

www.sublupa.pl
1685

MUTTETUM DE SANCTA ANNA Avia Jesu | Chri
sti Matre Mariae Virginis. | 5: Voces Conc: | 2: Violini
Conc | 2: Violae Conc: | 5: Voces Capella | Cum
Violone et organo: | Auth: Rdi Patris Caroli Pelicani. |
Societas Jesu. A 1685 [Ad festa venite]
PSALMI 6. Voc: C. C. A. T. T. B. | 6. Inst: 2. Viol. 4.
Tromb | P. Barth[olomei] Bulovsky Ao 1654

Psalmi dominicales cursorii: A 12: | 6: Voces in Con
certo: | 6 Instrumenta Con[certatae] | 2. Partiturae: |
A: R: P. Barth[olomei] Bulosisky [sic!]

Kroměříž, kolegiata
św. Maurycego, No. 78,
No. 112

Kroměříž, kolegiata
św. Maurycego, No. 67,
No. 21

Kroměříž, kolegiata
św. Maurycego,
No. 45, No. 85

CZ-KRa
A 259

CZ-KRa
A 417

CZ-KRa
A 434

Solo: S 1, 2, A, T 1,
2, B, vl 1, 2, bc, a-trb,
t-trb, b-trb

Solo: S 1, 2, A, T, B,
Ripieni: S 1, 2, A, T, B,
vl 1, 2, vla 1, 2, b-vla,
org (= bc)

S solo (2x), vl 1, 2, a-vla
lub trb, t-vla lub trb,
b-vla lub trb, bc

Solo: S, A, T, B, vl 1, 2,
vla 1 lub a-trb, vla 2 lub
t-trb, vla 3 lub b-trb,
org, clno 1, 2 in D

zachowane głosy

Solo: S 1, 2, A, T 1, 2,
ca. 1660 B, vl 1, 2, bc, org, a-trb,
t-trb 1, 2, b-trb

1654

1654

1690

MISSA SANCTI ANDREAE | 4. Voces in Conc. |
2 Violini | 2 Clarini Piculi | 3 Tromboni o Violae | Con
Organo | Auth: D: Gabriele Götzl

NATIVITAS EST HODIE MARIAE. Authore R. P.
| Martino Obersbach A[nn]o a Virginis partu 1654 |
3. Julii

data

tytuł

Kroměříž, kolegiata
św. Maurycego, No. 65,
No. 109

Kroměříž, kolegiata
św. Maurycego, No. 152,
No. 254

olim

CZ-KRa
A 257/1

CZ-KRa
A 167

locum

7.3.1. Kompozycje jezuickie

7.3. Muzykalia
bibliografia
BreitenbacherK, Br.
I 254; BuchnerT, No. 199;
Sehnal–PeškováO 1998,
No. 219, s. 274–275; RISM
A/II: 550.264.164
BreitenbacherK Br. II
109; BuchnerT, No. 337;
Sehnal–PeškováO, No. 347,
s. 365, 893; SehnalP,
s. 47, 88, 92; RISM A/II:
550.000.717
BreitenbacherK, Br. II
112, BuchnerT, No. 353,
Sehnal–PeškováO, No. 358,
s. 370; RISM A/II:
550.264.331
BreitenbacherK, Br. III
67; BuchnerT, No. 149;
Sehnal–PeškováO, No. 128,
s. 213–215; RISM A/II:
550.264.076
BreitenbacherK, Br. III 85;
Sehnal–PeškováO, No. 129,
s. 215–216; RISM A/II:
550.264.077
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1690 –
1710

Mottetto a 12. | Sacerdotes DEI benedicite D[omi]
num. | 5. Voces et 7 Instrumen[ta] | Autore R. Patre
M[artino] Kreczmer S.J. | Pro festis Confessoru[m]
Pontificiu[m], et pro Nova Missa Primitian[a]

PL-Kj
5272/47

Imbramowice, kościół
SS. Norbertanek

1678

1825–
1849

1780

1766 –
1799

1677

data

Mottetto | Sacerdotes Dei benedicite D[omi]num |
Poznań, kolegium Jezuitów,
R[everendo] Patre M[artino] Kretzmer S. J. | Posna
1, N|o 41.
niae | A 12. a 5 vocum.

olim
tytuł
Olomouc, klasztor Kapucy- [Christoph Todtfeller:] Geistliches Hirten-Lied von
nów A 5 14, E 3 IV/7
dem verlohrnen Schäfflein
Tres Ariae Cum Epilogo De passione Domini. I.
[Stupesce homo Christus jacet] à Canto Solo, Violinis
2, Viola, Huboa Sola, Clarino cum Sordinis ex Dis et
fundamento. II. [Non est homo] à Canto solo, Violinis
Broumov, opactwo Bene2, Viola et fundamento. III. [O Amor] ab Alto Solo,
dyktynów
Violinis 2, Viola et fundamento. Epilogus [O immensa
regis aeterni] à Canto, Alto, Tenore, Basso, Violinis 2,
Viola et Organo. Auth: R: P: [Antoni] Swoboda e Soc:
Jesu.
Aria solemnis A: Canto Solo, Violino Primo, Violino se
Želiv, klasztor Premonstra- cundo, Alto Viola, Cornibus 2bus ex D: et Organo. Del.
tensów
Sig: D[omin]o Josepho Wiesner [Coeli cives occurrite;
Huc ad festum]
Te Deum Laudamus | a | Canto Alto | Tenore Basso
Rokytnice nad Jizerou,
| Violini 2 | Viola | Clarinetti 2 | Clarini 2 | Fagotto |
kościół św. Michała
Tympani con Organo | Von Ant[on] Swoboda. | opus
1mum.

PL-Kj
5272/27

OAS
M 808

CZ-Pnm
XL B 5

CZ-Pnm
XXXVIII
A 315

locum
CZ-OLv
601.783

Solo: S, A, T, B, vl 1, 2,
vla, org (= bc), fl 1, 2,
RISM A/II: 550.500.193
cl in A 1, 2, fag, clno in
D 1, 2, timp in D
Surowiak-ChandraM,
Solo: S 1, 2, A, T, B, vl
nr 27 i 47; Przybyszewska1, 2, vla da braccio, b,
-JarmińskaB, s. 317–318;
bc, cor 1, 2, trb 1
RISM A/II: 300.033.429
Surowiak-ChandraM, nr 19
Solo: S 1, 2, A, T, B, i 47; Przybyszewskavla, cor 1, 2, trb 1, 2
-JarmińskaB, s. 317–318;
RISM A/II: 300.033.449

S solo, vl 1, 2, a-vla, cor
1, 2, org

RISM A/II: 550.248.986;
S solo, S ripieno, vl 1, RISM A/II: 550.248.987;
2, vla, org, ob conc, RISM A/II: 550.248.988;
RISM A/II: 550.248.989
clno

zachowane głosy
bibliografia
A solo, vl 1, 2, vlae 1, HoffmannH, s. 158–163;
2, bc
FechtnerováJ, s. 102
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PL-Pmim
nr inw.
MNP Im 608
MNP Im 609

PL-Pmim
nr inw.
MNP Im 605

PL-Pmim
nr inw.
MNP Im 573

PL-Pa Muz
GR IV/12

PL-Pa
Muz GR
III/21

PL-Pa
Muz GR
II/16

PL-KRZ
VI 8

locum

Otyń, kościół Jezuitów,
No. 41

Salve Duo | Auth. R. P. Goebel C. | Choro Residentiae
| B. V. M.

tytuł
Vesperae | De Dominica | à | Canto, Alto, | Tenore,
Krzeszów, Opactwo SS. Be- Basso, | Violinis 2bus | Clarinis 2 ex D | con | Organo.
nedyktynek
| Auth: R. P[at]re Francisco Swoboda S. J. | Chori
Grissoviensis | 1767.
Dixit Dominus | ex C | Canto | Alto | Tenore | Basso
Grodzisk Wielkopolski,
| Violinis Duobus | Clarinis Duobus | Con | Organo
kościół św. Jadwigi, X 18
| Exercitium Antoni Swoboda | ex scriptis | Antoni
Jos. Ruthe. | Chori Parochialis Ecclesiae Grodecensis
Salve Duae [1. E-dur; 2. A-dur] | a vocibus | Canto
Grodzisk Wielkopolski,
Alto | Tenore Basso | Violino Primo | Violino Secundo |
kościół św. Jadwigi, E 8
Con | Organo Authore R. P. Carolo Gébel SJ
Lytaniae Lauretanae | a 7 | Canto Alto Tenore Basso
Grodzisk Wielkopolski,
| Violino Primo | Violino 2-do | et | Organo | Authore
kościół św. Jadwigi, E 41
D[omi]no [Anton] Swoboda | Chori Parochialis
Ecclesiae Grodecensis
Alma Tertium | a 4 Voc. | Canto Solo | Violino Primo |
Otyń, kaplica PodwyższeViolino Secundo | con | Organo | Auth. R. P. Ca[rolo]
nia Krzyża Świętego, No. 50 Goebel | S. J. | Ex Rebus | F. Francisci Müler | die 23
Januarij 1762 | Wartenberg
Salve REGINA | Canto, et Alto Solo | Violino Primo
| Violino Secundo | con | Fundamento | Auth: Rev: P:
Otyń, kaplica PodwyższeGäbel. So. Je. | Ex Musurgia Francisci | Josephi Müller
nia Krzyża Świętego [bez
| p. t. Adjunct Wartenbergae | die 24 August. 1762
sygnatury]
[1. Ave Regina; 2. Salve Regina; 3. Benedictus]

olim

ca. 1762

1762

1762

ca. 1730

ca. 1770

ca. 1730

1767

data

bibliografia

Mądry– FrankowskiW

Solo: S, S, T, B, vl 1,
Mądry– FrankowskiW
2, bc

Solo: S, A, vl 1, 2, bc

S solo, vl 1, 2, org
Mądry– FrankowskiW
(= bc)

IdaszakG, s. 169–170
Solo: S, A, T, B, vl 1, 2,
[No. 318]; RISM A/II:
org (= bc)
300.234.400

IdaszakG, s. 14, 92
Solo: S, A, T, B, vl 1, 2,
[No. 131–132]; RISM A/
org (= bc)
II: 300.234.184

Solo: S, A, T, B, vl 1, 2, IdaszakG, s. 169 [No. 318];
org (= bc), clno 1, 2
RISM A/II: 300.234.399

Solo: SATB, vl 1, vl 2,
WalterZ, s. 300–301
cl 1 cl 2, org

zachowane głosy
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PL-Wu
RM 5032

PL-Wu
RM 4791

PL-Wu
RM 4368

PL-Pmim
nr inw.
MNP Im 610

zachowane głosy

bibliografia
Mądry– FrankowskiW;
Solo: S, A, T, B, vl 1, IdaszakG, s. 14, 92
ca. 1762
2, bc
[No. 131–132]; RISM A/
II: 300.234.184

data

Salve Regina ex dis | Canto et Alto Solo | Violino Pri
Otyń, kaplica Podwyższemo, | Violino Secundo | con | Fundamento | Auth: Rev:
1762
Solo: S, A, vl 1, 2, bc
Mądry– FrankowskiW
nia Krzyża Świętego, No. 37 P: Gäbel S: J. | Ex Musurgia | Francisci Müller | die 26
Aug: 1762 | Wartenbergae
Solo: S, A, T, B, Coro:
Viaticum Mortuorum | à 14. Vocibus. | C. A. T. B.,
Wrocław, Musikalisches
S, A, T, B, vl 1, a-vla,
C. A. T. B. in Cap: | C. A. T. Viola, A. T. B. Trombon
1683
Institut bei der Universität
t-vla, vc, a-trb, t-trb,
| et Organo. Authore D: Nicolao Frölich. | Chori
Breslau, Mf 304, KM I 42
b-trb, org (= bc)
S. Annae | 1683:
Litan: Lauretan: B: V: | Sub Tit. | Consolatrix
Wrocław, Musikalisches
Afflictorum | a Canto, Alto, Tenore, Basso | Violinis
Solo: S, A, T, B, vl 1, 2,
1721–22
Institut bei der Universität
2bus | Con Organo. | Auth: R. P: [ Johann] Possoval
vlne, org (= bc)
Breslau, Mf 858
[=Pošivál] | Chori S. Jacobi. | 1721.
Opella | De Passione Domini | e Reverendissimo,
Perillustrissimo ac Amplisissimo | Domino, Domino |
Franscisco Xaverio Meisner | Ducat: Canoniae & olleg:
Ecclesiae | B. M. V. | In Arena Wratislaviae | & Col
Solo: S, A, T, B, vl 1, 2,
Wrocław, Musikalisches
legiatae Eccles: S. Michaelijs Rosenbergae | Ordinis
1777
org, a-vla 1, 2, ob 1, 2,
Institut bei der Universität
S. Augustini | Canonico: Regular: Lateranens: | Ab
cor 1, 2, org
Breslau, Mf 1042
bati, | ac Praelato et Infulato | Domino | Per Poloniam
& Sylesiam Visitatori generali... reverendissime oblata
a P. Joanne Thamm | Presbytero Ecclest: p: d: Praesidie
Congreg: | Latinae Majori | die 22 Oct. 1777.

locum
olim
tytuł
PL-Pmim
Salve Regina et Alma ex C. | à | Canto Alto | Tenore
nr inw.
Otyń, kaplica PodwyższeBasso | Violino Duobus | con | Fundamento [Karl
MNP IM 611 nia Krzyża Świętego, No. 38
Göbel, = PL-Pa Muz GR III/21]
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Wrocław, Musikalisches
Institut bei der Universität
Breslau, Mq 79, KM I 43

PL-Wu
RM 6143

www.sublupa.pl

PL-Wu
RM 6248

PL-Wu
RM 6228

PL-Wu
RM 6227

PL-Wu
RM 6226

Wrocław, Musikalisches
Institut bei der Universität
Breslau, Mq 156, KM I 142
Wrocław, Musikalisches
Institut bei der Universität
Breslau, Mq 174

Wrocław, Musikalisches
Institut bei der Universität
Breslau, Mg 155

Wrocław, Musikalisches
Institut bei der Universität
Breslau, Mg 80
Wrocław, Musikalisches
Institut bei der Universität
Breslau, Mq 154, KM I 142

Wrocław, Musikalisches
Institut bei der Universität
Breslau, Mg 25

PL-Wu
RM 6085

PL-Wu
RM 6144

Wrocław, Musikalisches
Institut bei der Universität
Breslau, Mg 24

olim

PL-Wu
RM 6084

locum

Salve Regina | à 9 Voc. | 1 Cant: | : 2 Violin. | 3 Trom
be, 2 Violae | et Canto Ripien. | Cum Basso pro Orga
no | Authore | Nicolao Frölich | Organista Glaceno
Concerto | à 2. C.C. | Aeterne rerum omnium effector
| DEUS. | Auth. R. P. Martinus Kretzmer Sctis Jesu |
Chori S: Annae. | 1682
[Marcin Kreczmer:] Motettum de Tempore [Laudem
te dominum] | à 11: | 2 Cant. | 1. Alt. | 2 Tenor. |
1. Bass. | 2 Violin. | 3 Trombon, | & Organo. | Chori
S. Jacobi | 1698
48 Memorare de B. M. V. | à 4 Alto Solo et 3 instru
men. | Authore [Martino] Kretzmer | Chori S: Annae.
| 1680
Affectus Adorantis | Animae S: Thomae De. | Aquino
à. 4. [Adoro te devote] | Authore E: | Carolo Pelicano |
S: J: | Chori S: Annae | 1680

Offertorium | O MARIA Virgo pia in te o Caeli Dna. |
à 17. Vocibus. | C C. A. A. T. T. B. B. V. V. A. T. Viola |
Cla: Cla: A. T. B. Trombe. | et Organo. | Authore Dno
Nicolao. | Frölich. | Chori S: Annae. | 1684

tytuł
In nomine Jesu | à 12: | 1 Cant. | 1 Alt. | 1 Tenor
| 1 Bass | 2 Violin. | 3 Violae | 3 Trombon. | cum
Organo | Authore R. P. Georgio | Braun Societate Jesu |
Chori S. Jacobi | 1692
Pastorella Natalitia | O! Coelitum Dux | Alto solo |
Violino 1 | Violetta 1 | con Organo | Auth. R. P. S. J. |
Braun S. J. P.

1680

1680

1698

1682

ca. 1684

1684

ca. 1690

1692

data

bibliografia

S solo, vl 1, 2, vla da
RISM A/II: 300.510.748
gamba, org (= bc)

A solo, vl 1, 2, b-vla,
RISM A/II: 300.510.734
org (= bc)

Solo: S 1, 2, A, T 1, 2, B,
vl 1, 2, a-trb, t-trb, b-trb,
vc, vlne, org (= bc)

Solo: S 1, 2, org (= bc) RISM A/II: 300.510.733

S solo, S rip. vl 1, 2, org
(=bc)

Solo: S 1, A 1, T, B,
Coro: S, A 2, T 2, B 2,
vl 1, 2, a-vla, t-vla, clno RISM A/II: 300.510.725
1, 2, a-trb, t-trb, b-trb,
org (= bc)

A solo, vl, violetta, org
(= bc)

Solo: S, A, T, B, 2 vl,
vla 1, 2, trb 1, 2, 3, organo

zachowane głosy
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Wrocław, Musikalisches
Institut bei der Universität
Breslau, Mg 188

Wrocław, Musikalisches
Institut bei der Universität
Breslau, Mg 205a

Spišské Podhradie, kościół
parafialny

Kieżmark, kościół parafialny

PL-Wu
RM 6289

SK-BRnm
MUS XI 17

SK-BRnm
MUS IX 92

olim

PL-Wu
RM 6269

locum

tytuł
Motetta duo, de B[eatissi]ma | Virgine Maria. |
1.mu[m] Surgamus Eamus. | 2.dum Salutemus
Matrem. | A. 17 Vocibus. | 2 Cant. | 2 Alt. | 2 Tenor. |
2 Bass. | 2 Violin. | 2 Violis | 2 Clarin. | 3 Trombon. |
Con organo. | Authore R: P: Carolo | Rabovio. S: J: |
Chori S: Jacobi | 1692
[Karl Rabovius:] O Domine Jesu | a 3. | 1 C[anto] |
1 Vio[lino] | et Viola di | Gamba. | Chori S: Annae |
1681
Te Deum Laudamus | a 4.tuor vocibus | Canto, Alto |
Tenore, Basso | Violinis 2.bus | Clarinis 2.bus | Timpa
no | et | Organo. | Authore Josepho Wiesner
Offertorium de Nativitate Christi | Cito ad Praesepe
etc. | a. Vocibus Canto, Alto | Tenore Basso | Violino
Primo | Violino Secundo | con | ORGANO | Del Sig.
Josepho Viesner.
1799

1771

1681

1692

data

bibliografia

Solo: S, A, T, B, vl 1,
RISM A/II: 570.000.571
2, org

Solo: S, A, T, B, vl 1, 2,
RISM A/II: 570.000.568
org, clno 1, 2

S solo, vlno 1, vla da
gamba

Solo: S 1, 2, A 1, 2, T
1, 2, B 1, 2, vl 1, 2, clno
lub cor 1, 2, a-trb, t-trb,
b-trb, org (= bc)

zachowane głosy
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Kompozytor
Anonim
Anonim
Anonim
Anonim
Anonim

Anonim

Anonim
Anonim
Johann Friedrich Agricola
Johann G. Albrechtsberger
František Benda
Joseph Bolehovský
Joseph Bolehovský
Joseph Bolehovský
Joseph Bolehovský
Joseph Bolehovský
Antonio Boroni
Antonio Boroni
Johann Brachensky
František Xaver Brixi
František Xaver Brixi
František Xaver Brixi
František Xaver Brixi
František Xaver Brixi
František Xaver Brixi

Sygnatura
A-256
A-259
Am-268
Am-269
A-258

-393

R-150
-210
A-215
M-2
A-217
L-176
L-177
M-3
Am-262
R-124
A-218
A-219
L-178
L-179
L-180
M-395
Am-263
Am-203/21
Am-271

Tytuł
Ad laudes properate ex B
Iste confessor. De Confessore
Ave Regina IV: 1. ex B; 2. ex D [brak 3. i 4.]
Ave Regina IV: 1. ex F; 2. ex As; 3. ex C; 4. ex E
Duetto pro tempore Passionis Domini. Et panis fragmine ex A
Responsoria pro Hebdomada Sacra: 1. In Monte Olivetti ex e; 2. Et terribi
libus oculis ex d; 3. Sicut ovis ad occasionem ex a
Requiem ex Es
Veni Sancte Spiritus et Magnificat
Ariae 2ae: 1. Ave maris stella; 2. Eia plausus hilares
Missa in F
Aria in A# de venerabilis... Lauda Sion
Litania Lauretana
Lÿtaniae Lauretanae: 1. ex D; 2. ex g
Missa in C
Regina coeli ex D
Requiem ex F
Ad festum, mortales ex D
Felix namque es sacra Virgo ex F
Litaniae Lauretanae ex B
Lytaniae ex D
Litaniae Lauretanae ex D
Sacrum Solenne ex D
Salve Regina ex C
Salve Regina ex C
Salve Regina ex D

7.3.2. Muzykalia proweniencji jezuickiej ze zbioru PL-KŁj

SATB, 2 vn, 2 vlae, 2 ob, 2 fg, 2 cor, bc
SATB, 2 vn, 2 clni, bc
S solo, 2 vn, vla, bc
SATB, 2 vn, 2 cl, org, vlne
S solo, 2 vn, 2 vla, 2 fl, bc
SATB, 2 vn, bc
SATB, 2 clni, coro, orch, bc
SATB, 2 vn, 2 vla, 2 fl, 2 clar, bc
SATB, 2 vn, 2 clar, coro, 2 trb, bc
SATB, 2 vn, 2 cor, bc
S solo, 2 vn, 2 ob, 2 cor, 2 vlae, bc
S solo, 2 vn, 2 vlae, 2 cor, 2 fl, bc
SATB, 2 vn, bc
SATB, 2 vn, vla, 2 clni, bc
SATB, 2 vn, 2 clni, bc
SATB, 2 vn, 2 clni, timp, bc
SATB soli, 2 vn, vla, bc
SATB, 2 vn, bc
SATB, 2 vn, vla, 2 fl, 2 cor, bc

SATB, 2 vn, 3 trbni, bc

Obsada
S solo, 2 vn, vla, bc
S solo, 2 vn, vla, 2 ob, 2 cor, bc
SATB, 2 vn, vla, bc
SATB, 2 vn, bc
Solo: ST, 2 vn, 2 vlae, 2 ob, 2 cor, bc
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Kompozytor
Gaetano Brunetti
Antonio Caldara
Domenico Cimarosa
Václav Černý
Václav Černý
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Carl Ditters von Dittersdorf
Johann Ernst Eberlin
Valentin Fechner

Valentin Fechner

Baldassare Galuppi

Baldassare Galuppi

Sygnatura
-337
M-6
-339
V-155
V-156
A-225
A-187
A-223
A-224
A-220
A-188
A-222
A-226
A-221
-342
-341
P-281
Am-195
[brak]
[brak]
M-27
A-220

A-189/1-2

[brak]

A-228

Tytuł
Cantata ex D de Venerab: Aria Exsultate fideles mentes
Messa Romana ex g
Adjuva nos, o Virgo ex B
Vesperae de Confessore ex D
Vesperae de Beata ex D
O mi Jesu ex F
Aria in F de Beata. Ave maris stella
Deus tuorum militum ex F. De festo Ascensione. De Sancto NN
Ja du hast den Sieg gesieget ex D
Jesu, veni ubi es. De tempore
Maria Mater gratiae
Aria in C pro Festo Nepomuceni: Nepomuc, invicte heros
O gloriosa Virginum
Aria in F: Princeps gloriosissime Sancte Michael
Cantata in F: Dimmi Clori Costei
Motetto in C: Eia omnes convolate
Huc fideles properate; Mariae gustum sentio
Regina coeli ex C
Missa gratiosa ex C
Deus Magne sed velate ex E
Missa Romana in Canone ex d
Amo te Jesum solum ex C
Ariae: 1. Huc gentes properate ex D quolibet festivitate; 2. Amati quaeso
montes ex F de Tempore
Aria Ah quanta ex Es
1. Benedicta et venerabilis de Festo BVM ex G; 2. Lauda Sion Salvatorem
de Sanctissimo ex Es
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A solo, 2 vn, vla, b, bc

S solo, orch, 2 ob, 2 cor, bc

S solo, 2 vn, 2 clni, bc

Obsada
A solo, 2 vn, vla, 2 ob, bc
SATB, bc
S solo, 2 vn, vla, 2 ob, 2 cor, b
SATB, 2 vn, 2 clni, bc
SATB, 2 vn, 2 clni, bc
S lub T solo, 2 vn, 2 vlae, 2 cor, b
S solo, 2 vn, 2 cor, cb
A solo, 2 vn, vla, 2 ob, 2 cor, bc
[S solo], 2 vn, 2 vlae, 2 ob, 2 cor, vla, basso
S solo, 2 vn, vla obl, fg obl. 1, bc
S solo, 2 vn, 2 vlae, ob conc.
A solo, 2 vn, vla, fl solo, viola, basso
S solo, 2 vn, vla, 2 cor, bc
S solo, 2 vn, vla, bc
S solo, SATB, 2 vn, vla, 2 ob, 2 cor, cemb
SATB, 2 vn, vlne, 2 clni, bc
SATB, 2 vn, 2 ob, bc + vla
Soli: SS, Coro: SATB, 2 vn, 2 cor, bc
SATB, orch, bc
S solo, orch, bc
SATB bc
A solo, 2 vn, bc
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Christoph Willibald Gluck

Carl Heinrich Graun
Carl Heinrich Graun
Carl Heinrich Graun
Franz Joseph Haydn
Franz Joseph Haydn

Johann Adam Hiller

Leopold Hoffmann
Leopold Hoffmann
Ondřej František Holý

Václav Kalouš

Václav Kalouš
Václav Kalouš
Václav Kalouš
Václav Kalouš
Isfrid Kayser
Johann Michael Kirchner
Johann Michael Kirchner
Johann Michael Kirchner
Johann Michael Kirchner
Johann Michael Kirchner
František Krištof Kohl
Leopold Anton Koželuch

Lambert Kraus

A-230
A-229
H-206
A-231
Am-196

A-232

-346
Am-203/20
V-159

M-101

M-102
P-314
P-312
P-313
V-160
R-130
V-174
V-161
[brak]
-375
Am-263
M-54

-338

Kompozytor

M-39

Sygnatura

O salutaris Hostia. De Ven[erabili] Sacram[ento]
[s. t.]
Te deum laudamus ex D
O admirabile coeli decus – Hospes Jesus fit quibus peccator
Salve Regina
III Arien et coro de Venerabilis: 1. Lauda Sion ex D; 2-4. bez tekstu ex
F, G, Es
Motetto de sancta: Omnes confugite magnum Dei
Salve Regina ex G
Vesperae de Confessore ex F
Missa ex D solemnis de BVM in Coelis Assumpta.
Ad elevationem: Jesu, quem velatum nunc aspicio
Missa ex G
Desiderium animae ex D
Gloria et honore ex C: De S. Josepho Calasantio et Confessore
De confessore. Laudemus virum gloriosum ex C
Vesperae breves de Beata ex C
Requiem ex Es
Vesperae de BMV ex C
Vesperae ex C
IV Stationes pro festo Corporis Christi
Responsoria pro Hebdomada Sacra ex D
Salve Regina ex D
Missa ex g
VIII Tantum ergo: 1. ex C; 2. ex D; 3. ex A; 4. ex D; 5. ex C; 6. ex F;
7. ex C; 8. ex D

Missa ex Es

Tytuł
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SATB, 2 vn, 2 cor, timp, bc

SATB, 2 vn, bc
SATB, 2 vn, bc
SATB, 2 vn, 2 ob, bc
SATB, 2 vn, 2 clni, bc
SSATB, 2 vn, bc, timp, lituo
SATB, 2 vn, 2 ob, 2 cor, bc
SATB, 2 vn, 2 cor, bc
SAB, 2 vn, cb, bc
SATB, coro, orch, bc
SATB, 2 vn, vla, bc
S, A soli, 2 vn, vla, 2 cor, bc
SATB, 2 vn, vla, 2 ob, 2 cor, bc

SATB, 2 vn, 2 ob, 2 clni in D, bc

S solo, ATB in choro, 2 vn, 2 clni, bc
SATB, 2 vn, bc
SATB, 2 vn, vla, 2 cor, bc

T, S solo, SATB, orch, 2 fl, 2 ob, cor, bc

S solo, 2 vn, vla, bc
S solo, ATB, 2 vn, bc

Obsada
SATB, 2 vn, 2 vla, 2 fl, 2 cl, 2 fg, 2 cor, 2 vlar, clar
princ, timp, vc, cb, bc
S solo, 2 vn, vla al, 2 fl, bc
S solo, 2 vn, vla, bc
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Kompozytor
Franz Aloys Larisch
Franz Aloys Larisch
Joseph Larisch
Joseph Larisch
Joseph Larisch
Joseph Larisch

Anton Laube

Joseph Anton Laucher
Jiři Ignac Linck
Jan Karel Loos

Vincenzo Manfredini

Adalbert Manschinger
Adalbert Manschinger
Giovanni Battista Martini

D. Mattausch

Florian Meyer

Josef Mysliveček

Josef Mysliveček
Josef Mysliveček
Josef Mysliveček
Josef Mysliveček
Josef Mysliveček
Josef Mysliveček
Josef Mysliveček

Sygnatura
R-133
R-132
[brak]
[brak]
[brak]
[brak]

-348

R-134
L-182
-349

A-234

L-183
L-184
A-235

P-295

A-236

A-239

A-226
A-241
A-240
A-218
Am-198
[brak]
[brak]

Tytuł
Requiem ex d
Requiem ex F
Missa Romana pro Dominica tertia Adventu
Missa Romana pro Dominica IV Quadragesimae
Missa brevis a tribus vocibus
Litaniae
Motetto de Confessore: Rec. Beatus vir qui iuvenus es sine; Coro: Inste con
fessor Domini ex G
Requiem in Es
Litania Lauretana ex B
Psalmi residui de Confessore ex E
Ariae Duae I. De Adventu. Lauda Sion Salvatorem;
2. De Tempore et Apostolis. Flamma ardoris in coelum
Litaniae Lauretanae ex C
Litaniae Lauretanae ex Es
Aria in B pro Festi Corporis Christi: Lauda Sion Salvatorem
Offertorium de Tempore: Laudate Dominum in Sanctis eius. [2 tekst:] Re
ges Tharsis et insulae
Aria in B: Jesu dulcis memoria... [2 tekst: Ave Jesu summae]
Recitativo et Aria: Almen se non posso [2 tekst: In omnem terram exivit]
in E
Deus magne sed velate in E
Aria in E [Giusti Dei che benvedete]
Aria in F. No. I Favore [Pro mettingor la calma]
[Tu es gloria mea]
Salve Regina ex Es
Ad festum ex D
O gloriosa ex G
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S solo, 2 vn, 2 ob, 2 cor, basso
S solo, 2 vn, vla, 2 ob, 2 cor, basso
S solo, 2 vn, 2 vlae, 2 ob, 2 fg, 2 cor, basso
S solo, 2 vn, 2 ob, cor Es, fg, vla, basso
S1, S2, T solo, 2 vn, vla, 2 ob, 2 cor, bc
S, 2 vn, vla, 2 ob, 2 cor, bc
S, 2 vn, vla, bc

S solo, vn 2, vla, basso

T in concerto, 2 vn, vla, b, 2 fl, 2 fg, 2 cor

SATB, 2 vn, 2 cl, 2 cor, s-vla, bc

SATB, 2 vn, 2 clni ex C, bc
SATB, 2 vn, 2 cl, bc
S solo, 2 vn, vla, vlne, 2 cl

SATB, 2 vn, vla, 2 ob, 2 cor, bc
SATB, 2 vn, bc
SATB, 2 vn, vla, 2 ob, 2 cl, bc
T solo, 2 vn, 2 cor, 2 ob, vla, basso

S solo, SATB, 2 vn, vla, 2 clni, bc

Obsada
SAB, 2 vn, 2 cor, bc
SAB, 2 vn, 2 cor, bc
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Franz Joseph Oehlschlägel

Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Johann Franz Otto
Alexius P. Pařizek
David Perez
Giovanni Battista Pergolesi
Václav Pichl
Alexius P. Pulitz
Johann Valentin Rathgeber
Ignatius Richlowsky
František Antonin Rössler
Christoph Schimpke
Johann Michael Schmid

P-324
P-334
P-326
P-325
P-327
P-323
P-319
P-322
P-321
P-320
M-66
P-329
P-331
P-328
-330
M-68
A-242
R-136
-354
Am-199
-355
Am-200
A-243
M-89
R-140

Kompozytor

A-233

Sygnatura

Tytuł
Duetto ex D. 1. Mens secura non coelum; 2. Non franget meum animum
[Crucis viae patibulum]
Angelis suis Deus
Christus factus est pro nobis
Exsurge Domine non praevaleat
Laetatus sum in his
Tribulationes cordis mei
Domine ne longe facias
Invocabit me
Laetare Jerusalem
Oculi mei semper
Reminiscere miserationum
Missa choralis
Improperium expectabit
Justitiae Domini
Laudate Dominum
Meditabor in mandatis
Missa Solemnis in D
Aria ex C: Veni Sancte Spiritus ex C
[Requiem in F]
Motetto ex D: Laetentur caeli at exsultet terra
Regina Caeli in D
Completorium ex C
Salve Regina in E
Aria in C: Lauda Sion Salvatorem
Missa in C
Requiem ex Es

Obsada
S, B soli, 2 vn, vla, bc;
S, 2B soli, 2 vn, vla, bc
SATB, 4 trbni, bc
SATB, 3 trbni, bc
SATB, 3 trbni, bc
SATB, 3 trbni, bc
SATB, 3 trbni, bc
SATB, 3 trbni, bc
SATB, 3 trbni, bc
SATB, 3 trbni, bc
SATB, 3 trbni, bc
SATB, 3 trbni, bc
SATB, 3 trbni, cb, violetta
SATB, 3 trbni, bc
SATB, 3 trbni, bc
SATB, 3 trbni, bc
SATB, 3 trbni, bc
SATB, 2 vn, vla, 2 fl, 2 cl, 2 fg, 2 clni, 2 cor, bc
S solo, 2 vn, basso, bc
SATB, str, orch, bc
SATB, 2 vn, vla, 2 ob, bc
SATB, 2 vn, 2 clni, 2 cor, bc
SATB, 2 vn, 2 clni, bc
SATB, 2 vn, 2 fl, 2 cor, bc
S solo, vn solo, 2 vn, vla, vl c, 2 cor, bc
SATB, 2 vn, 2 vlae, 2 ob., 2 clni, bc
SATB, 2 vn, 2 vlae, 2 cor, bc
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Sygnatura
V-168
V-167
[brak]
[brak]
[brak]
Am-201
M-109
M-110
R-151
M-67
V-172
H-209
A-252

Kompozytor
Georg Schreyer
Georg Schreyer
Joseph Schuster
Johann Joseph Seeger
Christoph Sonnleithner
Johann Thenni
František Ignác Anton Tůma
Jan Křtitel Vaňhal
Anton Weigang
Johann Georg Zechner
Johann Georg Zechner
Franz Ziegenheim
Francesco Zoppis

Tytuł
Vesperae de Apostolis ex B
Vesperae de B. Virgine ex D
Lit[ania] Lauret[ana] ex A
Missa quadragesimalis ex F
Missa solemnis ex C
Salve Regina ex Es
Messa romana in canone ex g a 6 con Fondamento
Missa ex F
Requiem ex Es
Fasten-Messe
Vesperae de confessore ex C
Te Deum ex D
Aria: Fideles huc advolate ex D

Obsada
SATB, 2 vn, 2 clni, bc
SATB, 2 vn, 2 clni, bc
SATB, 2 vn, vla, 2 ob, bc
SATB, bc
SATB, orch, bc
SATB, 2 vn, 2 cl, bc
SAAATB, bc
SATB, 2 vn, vla, 2 fl/ob, 2 cor, 2 cl, bc
SATB, 2 vn, 2 clni, bc
SATB, 2 vttae, 3 trbni
SATB, 2 vn, bc
SATB, 2 vn, 2 clni, timp in D, bc
S solo, 2 vn, vla, 2 ob, 2 cor, vlne, bc

7.3. Muzykalia

www.sublupa.pl

565

566

7. Fontes

7.4. Stare druki
7.4.1. Kancjonały (sigla za DKL)
151101
152401
152418
152504
152604
153302
153706
154405
154501
155507

156705

157110
1576*

157702
158209
158405
158610
1594*
1594**

Maria zart, wie es am | ersten... er|dicht..., Oppenheim : J. Köbel
1511
Deutzsch kirchen ampt | Vorordnet..., Eilenburg : N. Widemar
1524
Geystliche gesangk | Buchleyn, Wittenberg : Joseph Klug 1524
Eyn gesang | Buchlien Geystlicher gesenge..., Breslau : Adam
Dyon 1525
Form und | Ordnung geyst|licher gesenge vnd Psal|men...,
Nürnberg : Jobst Gutknecht 1526
Geist|liche lieder auffs | new gebessert..., Wittenberg : Joseph
Klug 1533
Ein New Ge|sangbüchlin Geystlicher | Lieder..., Leipzig : Nickel
Wolrab 1537
Geistliche Lie|der..., Wittenberg : Joseph Klug 1544
Geystliche | Lieder..., Leipzig : Valentin Babst 1545
Ein Schlesisch singebüchlein | aus Göttlicher Schrift von der für
nemsten | Festen des Jares... durch Valentinum Triller..., Breslau :
Kryspin Scharffenberg 1555
Geistliche | Lieder und Psalmen der | alten Apostolischer recht
und warglau|biger Christlicher Kirchen... durch Johann: Leisen
trit von Olmütz..., Bautzen : Hans Wolrab 1567
Obsequiale, | Vel liber Agendorum..., Ingolstadt : Weissenhorn
1571
Ein lobsame katholische Frolockung von Wegen des new gebornen
Königs Jesu Christi unsers Herren unnd Heylandts... durch Pau
lum Hoffaeum..., Dillingen : Sebald Mayer 1576
Geistliche Lieder | D. Mart. Luth. und anderer frommem Chri
sten..., Breslau : Kryspin Scharffenberg 1577
Die Psalmen Davids | in allerlei Teutsche gesang|reimen bracht: |
Durch Casparum Ulenbergium..., Köln : Gerwinus Calenius 1582
Catholisch | Gesangbuch | voller Geistlicher Lieder | und Psal
men..., Bautzen : Michael Wolrab 1584
Gesang und Psalmenbuch..., München : Adam Berg 1586
Catholische Kirchengesäng, vor und nach dem Cathechismo zu
singen..., Konstanz 1594
Katholische Kirchengesäng für die Christliche katholische Ju
gend und andere, besonders bei dem Catechismo an Sonn- und
Feyertagen, auch sonst das ganze Jahr nützlich zu gebrauchen...,
Ingolstadt 1594
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1596*

159905
1601*

160203

160415
1605*

1607*

160802
161304
161319

161607
161903
1619*
1622*
1622**
1622***

1622****
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Catholische Kirchengesäng zum theil vor und nach dem Catechi
smo zum theil sonst durchs Jahr zu unterschidlichen Zeiten zusin
gen..., Freiburg in Üechtland 1596
Alte Catholische Geistliche Kirchengeseng..., Köln : Arnoldt
Quentel 1599
Kancyonál to gest: sebránij spěwůw pobožných, kterých k du
chownijmu potěssenij každý weřegný křestian na weyročnij swát
ky a giných swatých památky y časy, vžijwati může... nákladem
Jana Rozenpluta..., Olomouc : Jiřík Handl 1601
Catholisch Gesang|Buch: | Darinnen | vil schöner, newe, und | zu
vor noch nie im druck | gesehen, Christliche, andächtige | Gesän
ger... Durch | Nicolaum Beuttner..., Graz : Georg Widmanstetter
1602
Newe auserleßne Geistli|che Lieder..., München : Nicolaus Henricus 1604
Rittersporn das ist, fünff außerlesene wolgescherffte, schöne und
gantz Christliche Betrachtungen... durch Conradum Vetter Socie
tet Jesu, Ingolstadt : Andreas Angermayer 1605
Catholische Kirchen Gesäng auf die Fürnemste Fest des Jahres,
wie man dieselben zu Cölln bei allen christilichen Catechistischen
Lehren pflegt zu singen, Köln 1607
Catholische | Geistliche Gesänge | Vom süssen Namen Jesu...,
Köln : Gerhart Grevenbruch 1608
Gesangbüchlein, darinnen die alte und newe Catholische Christ
lieder..., Köln : Peter Hennig 1613
Paradeißvogel, | Das ist, | Himmlische Lobgesang... durch Conra
dum Vetter der | Societet Jesu..., Ingolstadt : Andreas Angermayer
1613
Catholische, | Geistliche Kirchen Ge|säng..., Paderborn : Mattheus Pontanus 1616
Catholische | Kirchen Gesäng..., Köln : Peter von Brachel 1619
Gesangbüchlein, darinnen die alte vnd newe Catholische Christ
lieder..., Köln 1619
Geistliche Jubell oder Frewdengesäng..., Dillingen : Ulrich Rem
1622
Geistliche Triumphwagen..., Köln 1622
Kurtzer Begriff deß Lebens S. Ignatii Loyola, Stiffters der Societet
Jesu. Darbey auch etwas von S. Francisco Xaverio auch der Soc.
Jesu... dem gemainen Mann zu gefallen in Teütsche Vers rezogen,
Augsburg : Daniel Paur 1622
Jiřík Hlohovský, Pjsně Katolické k Wáročnjm Slawnostem k pa
mátkám Božjech SS. a k rozličným časům pobožnosti křestian
ské..., Olomouc : Matyáš Handl 1622
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162304
162513

1625*

162524

162803

163102
163919
164006

164010
164115

164201
1647*
164902

7. Fontes
Außerlesene, Catholische, Geistliche Kirchengesäng..., Köln : Peter von Brachel 1623
Catholische | Kirchengesänge | und geistlich Lieder, mit sondern |
fleiss zusammen getragen von newem, so | durch das gantze Jahr
auff alle H. Fest|tage, bey den Creutzgängen, vnd zu anderen Zeit
ten, sehr nützlich | zugebrachen..., Neisse : Johann Schubart 1625
Alte Catholische Geistliche Kyrchengesäng, auff die fürnemste Fe
ste, Auch in Processionen, Creutzgängen und Kyrchenfährten: bey
der H. Meß, Predig, in Häusern, und auff dem Feld zugebrauchen,
sehr nützlich, sampt einem Catechismo. Auß Befehl des hochwür
digen Fürsten und Herrn, H. Eberharten Bischoffen zu Speyr...,
Köln : Johann Kreps
Catechismus, | In außerlesenen Exempeln, kurtzen Fragen, |
schönen Gesängern, Reymen und Reyen | für Kirchen und Schu
len von newem fleißig ausgelegt und ge|stellt durch R. P. Georgium
Voglerum..., Würzburg : Johann Volmar 1625
Catholisches Gesangbuch | Auß unterschiedli|chen von der Römi
schen Catho|lischen Kirchen approbiertne Gesangbü|chern...,
Bamberg : Augustin Crinesius 1628
Groß Cattolisch | Gesangbüch... Durch David Gregorium Corne
rum..., Nürnberg : Georg Enders 1631
Catechismus | In aüsserlesenen Exempeln... dürch R. P. Georgium
Voglerum, Würzburg : Elias Michael Zinck 1639
Jubel- oder Lobgesäng: | Denen Heyli|gen vnd Seeligen der So
cie|tet Iesu, welche die Erste Hundert | Jahr dieses Ordens in der
Kirchen | Gottes geleuchtet. | In Celebrirung gemeldter | Societet
JubelFests von der Hoch|löblichen Sodalitet B. V. Annunciatae, bey
| obgenendter Societet zur Neyß| auß schuldiger | Ehrerbittung vnd
Danckbarkeit | Dedicirt..., Neisse : Johann Schubart 1640
Ehrenpreis | Der | Allerseligsten | Jungfrawen und Mut|ter Gottes
Mariae..., München 1640
Ein Newer Christlicher | Lobgesang, | Bey Feyerlich-ange|stelter
Translation der Hey|ligen Jungfrawen vnd Marterin | Secundae
zu Glatz new|lich auffgesetzet | 1641 | Im Thon, vnd versetzten
Texts | imitation | Allein Gott in der Höh | sey Ehr, &c..., Neisse :
Johann Schubart 1641
Psalteriorum harmonicum | sacrarum cantilenarum..., Köln : Peter Grevenbruch... 1642
Adam Michna, Česká Mariánská Muzika..., Pragae : Typis
Academicis 1647
Geistliche | Nachtigal, | der Catholischen Teutschen | das ist Au
ßerlesene Catholische Ge|sänge... durch David Gregorium Corne
rum, Wien : Gregor Gelbhaar 1649
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164909
165508
165712

165718
1658*
166308

1665*
166614
166810

167510

167610
169714

1697*

1756*
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Trutz | Nachtigall | Oder | Geistlichs-Poetisch | Lust-Waldlein...
durch Fridericum Spee..., Köln : Wilhelm Friessem 1649
Newe und Alte | auserlesene sehr | anmüttige Ca|tholische Kir
chenLieder..., Pragae : Typis Academicis 1655
Heilige Seelen-Lust | Oder | Geistliche Hirten-Lieder | Der in
ihrem Jesum | verliebten Psyche... von Johann Angelo Silesio | Und
von | Herren Georgio Josepho | mit außbundig schönen Melodey
en | geziert..., Breslau : Baumann 1657
Jubilum S. Bern|hardi, | Das ist: | Geistliche Seelen-|Lust...,
Gotha : Michael Schall 1657
Friedrich Bridelius, Jesličky, staré nové pisníčky..., Pragae : Typis
Academicis 1658
Geistlicher | Paradeiß Vogel | Der Catholischen Deutschen | Daß
ist: | Außerlößene Catholische Gesänge, auß | gar vielen Alt vnd
Newen Catholischen Ge=|sängbüchern, auff alle Zeiten deß
gantzen Jahrs, | zu Hauß, in Kirchen, bey den Processionen und
| Wallfahrten nutzlich zuge|brauchen..., Neisse : Ignaz K. Schubart 1663
Felix Kadlinsky, Zdoroslavíček..., Pragae : Typis Academicis
1665
Rheinfelßisch Deutsches Ca|tholisches Gesang-Buch..., Augsburg : Simon Utzschneider 1666
J. A. | ver|liebte | Psyche | mit dem | V. theil | vermehrt ... von
Johann Angelo Silesio, | und von | Herren Georgio Josepho..., Breslau : Baumann 1668
Geistlicher | ParadeißVogel | Der Catholischen Deutschen | Daß
ist: | Außerleßene Catholische Gesänge, auß | gar vielen Alt und
Newen Catholischen Ge|säng-büchern, auff alle Zeiten deß gant
zen Jahrs, | zu Hauß, in Kirchen, bey den Processionen vnd Wol
lfahrten nutzlich zugebrauchen..., Neisse : Ignaz K. Schubart
1675
Geistliche | Nachtigal, | der Catholischen Teutschen... Durch | Da
vid Gregorium Cor|nerum..., Wien : Johann Jacob Körner 1676
Heilige Seelen-Lust | Oder Geistliche Hirten-Lieder | Der in ihren
Jesum | verliebten Psyche | Gesungen | von | Johann Angelo Sile
sio, | Und von | Herren Georgio Josepho..., Breslau : Baumann
1697
Kancyonal Cžeský | Wjce než dewet Set | Pisni | Na wssecky přes
calý Rok Slavnosti (Nedĕle) | a zaswĕcene Svátky pro wssecky...,
Praha : Jan Pavel Gerzabek 1697
Antonín Koniás: Cythara Novi Testamenti seu cantiones myste
riis fidei nostrae verae partim ex filiorum sapientia, seu doctrina
salutaris parentibus aeque ac prolibus observanda, documentis
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aucta cum additis precibus, eleganti explanatione mysteriorum
Missae, piisque cantiunculis ad poenitentiam et morum emenda
tionem excitantibus, Praha 1756

7.4.2. Druki muzyczne (sigla za RISM)
15636

15856
16084

16492

A 1235

A 1236
A 1239

B 3665
K 445

M 87
M 3322

Libro primo delle laudi spirituali da diversi eccellenti e divoti
autori, antichi e moderni composte. Le quali si usano cantare in
Firenze nelle chiese doppo il Vespro o la Compieta a consolatio
ne e trattenimento de’ divoti servi di Dio. Con la musica propria
a modo di cantare ciascuna laude, come si e usato de; gli antichi,
et si usa in Firenze. Raccolte dal R. P. Serafino Razzi fiorentino,
dell’Ordine de’ Frati Predicatori, a contemplatione delle monache,
et altre persone divote. Nuovamente stampate, Con privilegii della
illustrissima Signoria di Venetia et del Duca di Firenze, et di Sie
na, Venezia : Francesco Rampazetto 1563
Madrigali spirituali a tre voci di Lelio Bertani, et Costanzo Ante
gnati, Brescia : Vincenzo Sabbio 1585
Lodi et canzonette spirituali raccolte da diversi autori et ordinate
secondo le varie maniere de’ versi, aggiuntevi a ciascuna maniera
le loro arie nuove di musica a tre voci, Napoli : Tarquinio Longo
1608
R. Floridus canonicus de Sylvestris a Barbarano contiones alias
sacras ab excell. Auctoribus concinnatas..., Roma : Ludovico
Grignani 1649
Il primo libro delle laudi di Gio. Animuccia composte per conso
latione et a requisitione di molte persone spirituali et devote tanto
religiosi quanto secolari..., Roma : Valerio Dorico 1563
Giovanni Animuccia, Missarum liber primus [a 4, 5, e 6 voci],
Roma : Valerio Dorico, Luigi Dorico 1567
Giovanni Animuccia, Il terzo libro delle laudi spirituali stam
pate ad instantia delli reverendi padri della Congregatione...,
Roma : Antonio Blado 1577
Giovanni Andrea Bontempi, Il Paride, Opera Musicale..., Dresden : Melchior Bergen 1662
Jacob de Kerle, Preces speciales pro salubri generalis concilii suc
cessu, ac conclusione ... collectae: & ... ad figuras & modos musicos
accommodatae, cum quatuor vocibus...,Venezia : Antonio Gardano 1562
Giovanni de Macque, Madrigaletti et Napolitane a sei voci...,
Venezia : Angelo Gardano 1581
Philippe de Monte, Il primo libro de madrigali spirituali a cin
que voci. Il secundo libro de madrigali spirituali a sei & sette voci.
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Novamente da lui composti, & dati in luce, Venezia : Angelo
Gardano 1589
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Missarum liber secundus...,
Roma, eredi di Valerio & Aloysio Dorico 1567
Vincenzo Ruffo, Il quarto libro di messe a sei voci... piene d’inu
sitata dolcezza, composte ultimamente con arte meravigliosa, con
forme al decreto del... Concilio di Trento fra le quali e una de morti
con la sua sequenza..., Venezia : Girolamo Scotto 1574

7.4.3. Libretta spektakli teatralnych i oratoryjnych
BR-1737-Tochter

BR-1739-Opffer

GŁ-1734-Jesus

BR-1740-Lieb

GŁ-1746-Held

Die Tochter Jephtes. Als ein Vorbild deß Von emigen Vatter zum
Hel der Welt aufgeopferten Heylands In einer kunstreichen Music
Vorgestellet, Im Oratorio der Gesellschaft Jesu zu Brieg am heil.
Char=Freytag Nachmittag um 2 Uhr vor und nach der Predig. In
gebundene Vers gesetzt von P. Joanne Oppelt Soc. Jesu..., Wrocław :
Drukarnia Akademicka [1737] (PL-WRu OSD 358180)
Unschuldiges Opffer deß vom ewigen Vatter zum Heyl deß
Menschlichen Geschlechts Aufgeopferten Heylands, denen büßen
den Seelen zur Bereuung ihrer Sünden vorgestellet. Vormahlen
bey anderwärtiger heiliger Passion=Andacht in einer anmuthigen
Music entworffen. Nun aber im Oratorio der Gesellschaft Jesu zu
Brieg am heiligen Char=Freytag Nachmittag un 2 vor und nach
der Predig wiederholet. In die Music gesetzt von dem Herrn Big
gaglia, Capellae Magister in Wälschland, Wrocław : Drukarnia
Akademicka 1739 (PL-WRu OSD 358181)
Jesus Christus Crucifixus, Mediator Dei et hominum factus pa
cifica pro nobis victima pacificans nos Deo in sanguine suo Ani
mae Desolatae, Inter praesentis aerumnosos turbines temporis
Dulcissimus Consolator Piae Meditationi Cantato oratorio Sacro
Parasceues die propositus, in templo sacerrimi Corporis Christi
Societatis Jesu Glogoviae Majoris..., Głogów : Johannes Julius
Hunoldt 1734 (PL-WRu OSD 356305)
Lieb und Leid der Töchter Sion und Jerusalem mit dem aus Lieb
des menschlichen Geschlechts leidenden Heyland Vereiniget in
kunstreiche Sing-Art gesetzet, und in dem Oratorio der Socie
tät Jesu u Brieg am heutigen Char=Freitag Nachmittags um 2
Uhr von der Predigt zu andächtiger Behertzigung vorgestellet...,
Brzeg : Gottfried Tramp [1740] (PL-WRu OSD 358183)
Ein vorhero im Blut-Feld zum Heyl des Landes Glor- und Sieg
reich streitender nun aber im Blumen-Feld ausruhender Großer
Kriegs-Held von friedliebenden Musen des Gymnasii der Socia
tät Jesu zu Gross=Glogau mit einer musikalischen Garthen-Lust

www.sublupa.pl

572

GŁ-1747-Streit

KŁ-1742-Opffer

ŚW-1682-Juge

WR-1658-Melodrama

WR-1660-Plausus

WR-1673-Fons

WR-1675-Fames

WR-1678-Conversio

WR-1719-Magdalena

7. Fontes
schuldigst verehret Anno 1746, Głogów : Christian Gottlieb
Welcher [1746] (PL-WRu OSD 369077)
Friedsamer Planeten-Streit, welcher aus ihnen dan Vorzug habe, das
im Irdischen Königlichen und Souvenairen Hertzoglichen Schlesi
schen Bezirk erscheinende Allerdurchschlauschtigte Licht, in aller
tieffster Erniedrigung, zum ersten zu verehren, durch den Auspruch
des Jupiter entschieden, womit Allerhöchst dasselbe, weilen Dero
Hochpreußische Tugenden bey allen Planeten gefunden, von allen,
und jeden zusammen allertiefft verehret werde. Aus allerunterthänig
ster treuer Devotio von dem Seminario und Gymnasio des Collegii
der Societet Jesu zu Groß-Glogau Musicalisch vorgestellet Anno
1747, Głogów : Christian Gottlieb Welcher [1747] (PL-WRu
OSD 369081)
Unschuldiges Opffer deß am Creuz sterbenden Heylands für
das Heyl deß Menschlichen Geschlechts. In einen Oratorio, oder
anmüthigen Music am Heiligen Charfreytag bey den Heiligen
Grab in der Pfarr-Kirchen der Societät Jesu in Glatz Abends umb
dieben Uhr vorgestellet im Jahr 1742. In die Music gesetzet von
Herrn Bigaglia, Capellae Magister in Neapel (PMČH, B 5056)
Juge sacrificium in figuris praesignatum praecipue in Melchise
dech... melodramatice proponitur..., Świdnica : Christian Ockel
[1682] (PL-WRu OSD 369500)
Melo-drama sive Actus Musico-Scenicus; in quo Peccantium in
Deum temeritas; nec non Justitiae; Misericordiae, & Zeli divi
ni honoris in tractandis peccatoribus adversus primum genium,
stupenda demum concordia proponuntur, Wrocław : b. dr. 1658
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/8)
Plausus Scenicus, Christo Jesu sub speciebus Panis Eucharistici
praesenti, ut in Nomine Jesu omne genu flectatur..., Wrocław :
spadkobiercy Baumanna [1660] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/13)
Fons Aquae vivae, salientis in vitam aeternam Deus Eucharisticus
in Isaac figuratus..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna [1673]
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/67)
Fames Septuaginta Regum Captivorum sub execrabili Mensa Re
gis Chananaei Adonibezec..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna [1675] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/71)
Conversio Filii Prodigi peregre famelici, in domo Paterna abun
dantis Panibus..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna [1678]
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/84)
Eine thränende und versöhnte Büßerin uns gennant Magdalena,
als ein Spiegel denen Büssenden vorgestellet auff gewöhnlicher
Schau-Bühne..., Wrocław : Caspar R. Müller 1719 (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/260)
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WR-1722-Diva

WR-1723-Amici

WR-1724-Sancta

WR-1725-Divus

WR-1726-Immensi

WR-1727-Petrus

WR-1727-Sanctiones

WR-1728-Vinea

WR-1729-Jephtias
WR-1730-Terra
WR-1730-Aula
WR-1731-Refugium
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Diva Cassilida Illustre abnegationis sui ipsius monimentum... in
Floridi Nazaraei candidi Sanguinis sponsi crucifixi Christi Jesu
amplexus properans... pro coronide de Passione Domini Medita
tionum Melodramatice proposita. Stylo arti Musicae accomoda
to..., Wrocław : Caspar R. Müller [1722] (PL-WRu GŚŁ Yu
85/49)
Amici fidelis Christi Jesu fideles usque ad aram crucis comites
SS. Justus & Pastor, primo aetatis suae flore, & candore purpurati
caeli candidati, in amaro calice profusi pro Christo sanguinis me
dicamentum vitae, & immortalitatis glorioso martyrui adepti...,
Wrocław : Caspar R. Müller 1723 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/276)
Sancta Maria Egyptiaca a seculi erroribus via veritatis agnitae...
Dominica in Palmis pro coronide de Passione Domini meditatio
num melodramate proposita stylo arti musicae accomodato...,
Wrocław : Caspar R. Müller 1724 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/51)
Divus Hermenegildus rex et martyr atque ideo veraciter rex, quia
& martyr cum & pro Christo in carcerem..., Wrocław : Caspar R.
Müller 1725 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/53)
Immensi amoris actio in passione maxime probata... in pathetico
amore Ionathae..., Wrocław : Caspar R. Müller 1726 (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/54)
Petrus et Judas genuinum poenitentiae, et desperationis exemplar...,
Wrocław : Drukarnia Akademicka 1727 (PL-WRu GŚŁ Yu
85/57)
Sanctiones Gemini, Aloysius Gonzaga & Stanislaus Kostka, vir
tute, aetate, & vitae instituto prope gemelli, e Beatorum numero
ad fulgidissimum Sanctorum Zodiacum translati a SS. Domini
Nostro Benedicto XIII. in honoris, & applausus comici argumen
tum pro theatro assumpti, Wrocław : Drukarnia Akademicka
1727 (PL-WRu OSD Yu 50/296)
Vinea electa et dilecta sed crudelis & odium pro dilectione repen
dens..., Wrocław : Drukarnia Akademicka 1728 (PL-WRu GŚŁ
Yu 85/62)
Jephtias Filia paterni voti innocenter rea..., Wrocław : Drukarnia
Akademicka 1729 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/64)
Terra Sancta Divo Ludovico pio, justo, innocenti regi..., Wrocław :
Drukarnia Akademicka [1730] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/65)
Aula Regis aeterni Maria..., b. m. i dr. [1730] (PL-WRu GŚŁ
Yu 85/66)
Refugium altissimi vitae, et mortis Domini Jesu Christi secundum
legem in Cruce Mortui Cor Divinissimum... melodramatice pro
positum..., Wrocław : Drukarnia Akademicka [1731] (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/69)
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WR-1732-Heroica

WR-1733-Magistri

WR-1734-Novus

WR-1735-Incruenta

WR-1736-Tessera

WR-1738-Saeculum

WR-1739-David
WR-1740-Daniel

WR-1743-Mons

WR-1744-Amor

WR-1752-Oratorium

7. Fontes
Heroica Passionum suarum Domitrix Diva Partheno-Martyr
Caecilia... melodramatice proposita, Wrocław : Drukarnia Akademicka [1732] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/71)
Magistri Theandrici innocenter patiens discipula Diva Genove
va... melodramatice proposita, Wrocław : Drukarnia Akademicka 1733 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/76)
Novus Homo sanctus Aethiopiae rex Elesbaan... melodramatice
exhibitus, Wrocław : Drukarnia Akademicka 1734 (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/77)
Incruenta Cruentae Victimae Figura Joseph invidia Fratrum
venditus Dei Providentia Aegypto Salvator praeordinatus typo
Domini ac Salvatoris nostri Jesu Christi..., Wrocław : Drukarnia
Akademicka 1735 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/80)
Tessera Christiani militis et nos debemus pro Fratribus animas
ponere..., Wrocław : Drukarnia Akademicka [1736] (PL-WRu
GŚŁ Yu Yu 50/335)
Saeculum Primum Collegii Wratislaviensis in Isaaco peregrini in
terram Chanaan magni zelotis Abrahae filio, uberrimo anni cen
tesimi fructu adumbratum..., Wrocław : Drukarnia Akademicka
[1738] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/347–348)
David pro rebeli filio suo Absalom mori cupiens..., Wrocław :
Drukarnia Akademicka [1739] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/82–83)
Daniel vir desideriorum ob contestatam legem veri Dei in lacum
leonum demersus..., Wrocław : Drukarnia Akademicka [1740]
(PL-WRu GŚŁ Yu 85/82–83)
Mons Calvariae in clivo Moria praefiguratus..., Wrocław : Drukarnia Akademicka [1743] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/89, 89a
i 90)
Amor ad Aram a Coreso comprobatus... Melo-dramaticâ Sce
nâ..., Wrocław : Drukarnia Akademicka [1744] (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/91 i 92)
Musicalisches Oratorium oder Christlich-vernünfftige Gedanc
ken uber den Creutz-Weg, vor einigen Jahren entworffen, und
in die Music gesetzt von einem Priester der Gesellschaft Jesu
welches an dem Char-Freytag in der Kirchen SS. Nominis Jesu
des Academischen Collegii S.J. in Breslau Abends um 7. Uhr ab
gesungen worden im Jahr 1752, b. m. i dr. [1752] (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/434)

7.4.4. Streszczenia (periochai) spektakli teatralnych
BR-1691-Custodiens

Custodiens parvulos Dominus... Mira Dei erga teneram Juventu
tem Providentia..., b. m. i dr. [1691] (PL-WRu OSD 366105)
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BR-1698-Lefrid

BR-1711-Magnamina

BR-1735-Trophaeum

BR-1737-Dilectus

BR-1739-Triumphale

GŁ-1662-Divus

GŁ-1669-Ubi

GŁ-1682-Anchora

GŁ-1682-Schuldige

GŁ-1683-Schild
GŁ-1686-Innocentes

GŁ-1687-Brodt

GŁ-1687-Christi
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Sub vana mundi gloria Lefridi Nobilis Alsatae Prosperita tran
sitoria Olim improviso mortalis vitae casu Orbi Ostenda, nunc
in salubre documentum..., b. m. i dr. [1698] (PL-WRu OSD
365876)
Magnanima in teneris virtus a geminis Japoniae adolescentibus
Joachimo, et Batholomeo..., b. m. i dr. [1711] (PL-WRu OSD
366104)
Trophaeum Sacratissimae Crucis inimicis quidem Crucis Christi
tremendum atque terribile..., b. m. i dr. [1735] (PL-WRu OSD
366106)
Dilectus Deo et Hominibus Pastor David a grege in Regem Israelis
electus boni ovium Pastoris Christi Figura, & typus..., b. m. i dr.
[1737] (PL-WRu OSD 366103)
Triumphale Dominicae Crucis Signum, quod olim Heraclius
Orientis Imperator e Persarum potestate... vindicatum Hiero
solymis in Monte Calvariae exaltavit..., Wrocław : Drukarnia
Akademicka [1739] (PL-WRu OSD 358182; KATJ 2554,
k. 193–194)
Divus Johannes Lucerna in abscondito lucens, in Publico ar
dens sive Joannes in eremo Privatus..., Wrocław : spadkobiercy
Baumanna [1662] (PL-WRu OSD 356313; PL-WRu OSD
369270)
Ubi mel, ibi fel, quod rudi schemate in Eleutherophilo ad umbra
tum honori tutoris sui... beatissimi Aloysij..., b. m. i dr. [1669]
(PL-WRu OSD 369269)
Anchora Magnae Spei in Nobili Felicitatis Gemma..., Wrocław :
spadkobiercy Baumanna 1682 (PL-WRu OSD 369272
i 369273)
Schuldige Ehr und Anbethung erwiesen dem wahren Salomon, ja
mehr als Salomon, Jesu dem Sohn David im hochheiligsten Sakra
ment dess Altars..., b. m. i dr. 1682 (PL-WRu OSD 369271)
Unüberwindlicher Schild der Starken das Allerheiligste Sacra
ments des Altars..., b. m. i dr. [1683] (PL-WRu OSD 369274)
Innocentes fidei victimae Sancti Fratres Claudius, Asterius, et
Neo, gloriosa morte vincentes..., b. m. i dr. [1686] (PL-WRu
OSD 356309)
Das Stärkende Himmels-Brodt... zu Ehr und... Veneration dess
Sacrament des Altars..., Wrocław : Johann G. Rörer [1687]
(PL-WRu OSD 369062)
Christi servatoris nostri pro nobis fide jussio: peracta Hierosoly
mis... renovata Constantinopoli, pro Theodoro Mercatore apud
Abrahamum Hebraeum..., b. m. i dr. [1687] (PL-WRu OSD
356310)
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GŁ-1688-Christi

GŁ-1688-Fortunae

GŁ-1688-Joseph

GŁ-1689-Ingeniosus
GŁ-1689-Sicheres

GŁ-1690-Est

GŁ-1690-Juventutis

GŁ-1699-Divi

GŁ-1709-Ismael

GŁ-1711-Damnatio
GŁ-1716-Bene

GŁ-1718-Principia
GŁ-1736-Abulemi
GŁ-1738-Heroica
GŁ-1744-Christus
GŁ-1744-Ismael

7. Fontes
Christi des Eingebohrnen Sohn Gottes... angenommene Mensch
heit wird als ein... Opfer vor das menschliche Geschlecht vorgebil
det in der Tochter des Jephte..., b. m. i dr. [1688] (PL-WRu OSD
356311)
Fortunae Ludibrium quondam in Alvaro Luna representatum,
nunc pro theatro datum..., b. m. i dr. [1688] (PL-WRu OSD
370262)
Joseph, der bestellte Herrscher über Ægyptenland, ein Versorger
und Erlöser deß Hungerleydenden und zu Pharao schreynenden
Chanaan: Christus Jesus..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna
[1688] (PL-WRu OSD 370252, 370265)
Ingeniosus Amor probatus est a tribus fratribus Japonibus..., b. m.
i dr. [1689] (PL-WRu OSD 369275)
Sicheres Siegs- und Friedens-Pfandt in dem Waren Lamb Got
tes... Sacrament deß Altars, Wrocław : spadkobiercy Baumanna
1689 (PL-WRu OSD 369276)
Est Deus aliquot abhinc annis dubitate, deinceps evidens adole
scenti Gallicano proposito..., b. m. i dr. [1690] (PL-WRu OSD
356312)
Juventutis perversitas olim in Theodoro juvene perverso divinitus
castigata ac in melius conversa..., b. m. i dr. [1690] (WRu SD
369277)
Divi Joannis Baptistae adversus Antiochenum Draconem Thauma
turgum Brachium..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1699
(PL-WRu OSD 370350)
Ismael in Solitudine ad mortem deductus, ex fonte per angelum
manifestato ad vitam reductus..., b. m. i dr. 1709 (PL-WRu
OSD 369278)
Damnatio unius salus alterius, seu Landelinus e socio damnato
conversus..., b. m. i dr. [1711] (PL-WRu OSD 369279)
Bene qui latuit, bene vixit, seu Nicanthus primum in solitudine
pius subinde cum perversa multitudine perversus..., b. m. i dr.
[1716] (PL-WRu OSD 369280)
Principia seu rudimenta cereae aetatis olim a D. Gregorio Magno pro
prio tradita exemplo..., b. m. i dr. [1718] (PL-WRu OSD 369281)
Abulemi Hejex fata cothurno comico pro dramate data..., b. m.
i dr. [1736] (KATJ 2554, k. 155–156)
Heroica virtus solemni apotheosi consecrata seu Joannes Franci
scus Regis..., b. m. i dr. [1738] (KATJ, k. 181–184)
Christus pro aede posteritate voluntaria Patri aeterno victima in
Theandro..., b. m. i dr. 1744 (PL-WRu OSD 369073 i 369074)
Ismael exorbitans exorbitanti saepe adolescentiae horrori et ter
rori..., b. m. i dr. [1744] (PL-WRu OSD 369075)
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GŁ-1746-Porphyrius
GŁ-1746-Samuel
GŁ-1747-Falso
GŁ-1747-Heroica

GŁ-1747-Scyphus

GŁ-1747-Unbeglückte

GŁ-1748-Amicus

GŁ-1748-Amor

GŁ-1748-Cyro

GŁ-1748-Optimi

JG-1720-Cor

KŁ-1683-Amoris

KŁ-1684-Jesus
KŁ-1685-Adoratio

KŁ-1688-Cura
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Der verschwiegene Knaub Porphyrius vorzeiten der Stadt Rom
ein Wunder..., b. m. i dr. [1746] (PL-WRu OSD 369078)
Samuel ex voto piae parentis ab ipsa infantia divino servitio in
Silo sacratus..., b. m. i dr. [1746] (PL-WRu OSD 369080)
Falso accusatus, insons prolusio et proemio donatus Apelles...,
b. m. dr. [1747] (PL-WRu OSD 369086 i 369087)
Heroica divinae voluntatis executio in rebus prope desperatis lar
gissima benedictio, olim Abrahamo unigenitum prompte immo
lare volenti demonstrata..., b. m. i dr. [1747] (PL-WRu OSD
369084 i 369085)
Scyphus Doloris in pera Benjamin reconditus, fraterni amoris
Joseph signum manifestum olim in Aegypto..., b. m. i dr. [1747]
(PL-WRu OSD 369082 i 369083)
Unbeglückte Absonderung vom Vater durch bussfertig-beglückte
Zurückkunft verbessert im verlohrenen Sohn..., b. m. i dr. [1747]
(PL-WRu OSD 369079)
Amicus fidelis, protectio fortis in Jonatha, olim Davidi, contra
insidias Saulis..., b. m. i dr. [1748] (PL-WRu OSD 369088
i 369089)
Amor Catenatus de ingratidune, in vinculis triumphans, seu
Cimon Atheniensis..., b. m. i dr. [1748] (PL-WRu OSD 369094
i 369095)
A minimo ad maxima evecta in Cyro ex caula ad aulam assump
to hodie ab illustrissima..., b. m. i dr. [1748] (PL-WRu OSD
369092 i 369093)
Optimi talenti fructus pessimus, seu malus et piger servus accep
tum a nobili homine talentum in terram abscondens..., b. m. i dr.
[1748] (PL-WRu OSD 369090 i 369091)
Cor Trinum et unum Deo Trino et Uni consecratum, seu Tenelli tres
Juvenes unanimi corde pro SS. Trinitatis Confessione occumbentes
in scenam dati..., b. m. i dr. [1720] (PL-WRu OSD 369606)
Amoris immortalis triumphus in tribus filiis signa Martis et spe
culum mortis amore patris..., Kłodzko : Andreas F. Pega [1683]
(KATJ 2554, k. 1–4)
Jesus Christus secundum omnem sensum corporeum patiens...,
b. m. i dr. 1684 (WAAW V 52)
Adoratio Christi per Sanctam Crucem suam mundum redimentis
iuxta versiculum Officij Parvi de Sancta Cruce..., b. m. i dr. 1685
(WAAW 52)
Cura medica pro Vita ex Morte, inter Geminos Languentes, mi
rabili olim Archiatri inventione adhibita, nunc Redemptioni Hu
mani Generis, ex Sacratissima Passione et Morte Filii Dei..., b. m.
i dr. [1688] (KATJ 2554, k. 13–16)
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KŁ-1688-Cyri

KŁ-1688-Sennacherib

KŁ-1688-Stella
KŁ-1689-Metamorphosis

KŁ-1689-Regnum

KŁ-1689-Rara

KŁ-1690-Concordia

KŁ-1690-Exaratus
KŁ-1690-Nimius

KŁ-1690-Victoria

KŁ-1691-Actus

KŁ-1691-Amantium

KŁ-1691-Pancratius

KŁ-1692-Ambitio

7. Fontes
Cyri Adolescentia inter aulae blanditias infracta, inter mi
litiae discrimina invicta..., b. m. i dr. [1688] (KATJ 2554,
k. 11–12)
Sennacherib Assiriorum rex ab idolum servitute impius ab Eze
chia Judaeae Rege ob solennitatum et sacrificiorum cultum pio
felici fortunato gloriose triumphatus..., Kłodzko : Andreas F.
Pega 1688 (KATJ 2554, k. 7–10)
Stella Sternbergica Nobilitate et Prosapia illustrissima..., Kłodzko : Andreas F. Pega 1688 (KATJ 2554, k. 5–6)
Metamorphosis sacra sive Nobilium iuvenum Narcissi et Hyacin
thi e mala ad meliorem frugem conversio..., b. m. i dr. [1689]
(KATJ 2554, k. 17–18)
Regnum ob vitae solitariae amorem a Bogore Bulgariae rege con
temptum, ob impietatem a Basilio eiusdem filio deperditum, ob
pietatem a Simeone filio natu minore acquisitum..., b. m. i dr.
[1689] (KATJ 2554, k. 21–22)
Rara est concordia fratrum, seu Stanislaus et Paulus Kostka ger
mani fratres, nobilitate pares, genio et moribus quondam dispa
res..., b. m. i dr. [1689] (KATJ 2554, k. 24–25)
Concordia discors, in Stuarto et Warthonio altissimi in Anglia
sanguinus adolescentibus, tragica metamorpohosi repraesenta
te..., b. m. i dr. [1690] (KATJ 2554, k. 35–36)
Exaratus in libro stylo ferreo... seu Artemas stylo novo martyrii
martyrologio insertus..., b. m. i dr. (KATJ 2554, k. 43–44)
Nimius Amor Parentum in Filios, Filiorumque in Parentes prae
postera observantia, mutui sui ultores in Misotheo..., b. m. i dr.
(KATJ 2554, k. 47–48)
Victoria bellica, regnante et triumphante Leopoldo I a Gentili
bus aversa ad Christianos conversa in Sancta victoria, Virgine et
Martyre Romana..., Kłodzko : Andreas F. Pega [1690] (KATJ
2554, k. 39–42)
Actus fidei per mutationem habitus Apollonium inter et Philae
monem, Christianum illum, Ethnicum altherum, manifesto mira
culo productus..., b. m. i dr. (KATJ 2554, k. 51–52)
Amantium Irae Amoris Redintegratio in Matre pulchrae dilectio
nis Mariae..., Kłodzko : Andreas F. Pega [1691] (KATJ 2554,
k. 59–62)
Pancratius Adolescens Nobilis, decimo quarto aetatis anno laten
ter undis lustralibus tinctus, innocentia vitae Candidus, profuso
dein publice pro Christi fide sanguine Rubinculus martyr..., b. m.
i dr. [1691] (KATJ 2554, k. 53–54)
Ambitio praecox iuventutis malitia in Amida Regii Sanguinis
Principe Muleassem patrem et Abdalam et Nahasarem fratres ob
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KŁ-1692-Granum

KŁ-1692-Helluo

KŁ-1692-Laurea

KŁ-1692-Thyrsus
KŁ-1693-Filum

KŁ-1693-Unio

KŁ-1693-Phoeniceus

KŁ-1706-Calliopi

KŁ-1715-Insignia

KŁ-1721-Innovatum

KŁ-1722-Bonum
KŁ-1722-Pie
KŁ-1730-Regnum
KŁ-1734-Crudelis
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regnandi cupiditatem oculis orbante..., b. m. i dr. [1692] (KATJ
2554, k. 63–64)
Granum inter spinas seminatum nec suffocatum in Trudone ex
praedivite opum paternarum fundo ad frumentum electorum
translato..., b. m. i dr. [1692] (KATJ 2554, k. 67–70)
Helluo sanguinarius Justinianus Imperator sanguinem crudelis
sime sitiens alienum cruore tandem proprio truculente fauces...,
b. m. i dr. [1692] (KATJ 2554, k. 71–74)
Laurea Divi Justini Philosophi Martyris quam ipsi crudelitas An
tonini Pii Imperatoris, post effusum pro Christo sanguinem con
cinnavit: Comoeda-tragice Glacii exhibita..., Kłodzko : Andreas
F. Pega [1692] (KATJ 2554, k. 64–66)
Thyrsus Parvulus sub elementis mundi non serviens sed trium
phans..., b. m. i dr. [1692] (KATJ 2554, k. 55–58)
Filum Ariadnae seu Funiculus Marianus cuius ope Junillius Za
morensis adolescens ex triennali captivitatis labyrintho feliciter
eductus est..., b. m. i dr. [1693] (KATJ 2554, k. 79–80)
Unio hypostatica coeli suprema, terrarumque; infima in unum
velut concordiae anulum colligans..., b. m. i dr. [1693] (KATJ
2554, k. 81–84)
Phoeniceus ex Divinae Misericordiae ductu inter mortuos, sa
nioris vitae auspicia sumens..., b. m. i dr. [1693] (KATJ 2554,
k. 87–90)
S. Calliopi juvenis ardens pro Christo moriendi desiderium Pom
pejopoli 7. Aprilis anno 304 in cruce consummatum..., b. m. i dr.
1706 (PL-WRu OSD 369257)
Insignia Christianae fortitudinis specimina a Francisco et Mat
theo fratribus gloriose pro Christi fide in Japonia succumbenti
bus..., b. m. i dr. [1715] (PL-WRu OSD 369258)
Innovatum Tobiae fatum Raynerus Pisanus, e vidente primum
coecus hodie e coeco videns..., b. m. i dr. [1721] (PL-WRu OSD
369259)
Bonum ex malo sacratiori mellificio collectum, seu Leonardus...,
b. m. i dr. 1722 (PL-WRu OSD 369260)
Pie degener a genitore proles seu Tycho patris tenacissimi non
modo fine..., b. m. i dr. [1722] (PL-WRu OSD 369261)
Regnum Christi Patientis..., b. m. i dr. [1730] (KATJ 2554,
k. 109–110)
Crudelis ex Triumpho Ambitio olim a Carolo Andegaviae comite
provinciali in Conradino et Friderico insontibus Germaniae ducu
lis post fata genitorum ad bella..., b. m. i dr. [1734] (KATJ 2554,
k. b. n.)
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KŁ-1735-Corona

KŁ-1736-Illustre
KŁ-1736-Variantis

KŁ-1739-Parva
KŁ-1740-Cron

KŁ-1741-Vulnus
KŁ-1743-Christi

KŁ-1743-Sacrum

KŁ-1743-Magnanimitas

KŁ-1743-Rara

KŁ-1744-Christus
KŁ-1744-Verus

KŁ-1744-Armata
KŁ-1744-Cuique

KŁ-1752-Exul
KŁ-1752-Innocuus

7. Fontes
Corona Operis Constantia in bene coeptos adumbratae et con
summatae in beato Evermaro amore fidei aquis merso..., Olomouc : Franz A. Hirnle [1735] (KATJ 2554, k. 147–150)
Illustre Fidei & Amoris Prodigium Ansberta Bertulphi..., b. m.
i dr. [1736] (KATJ 2554, k. 151–152)
Variantis fortunae lusus. Fortunius nuper extrema inopia depres
sus iam ad summam opulentiam erectus..., b. m. i dr. [1736]
(KATJ 2554, k. 167–170)
In Parva Schola Magnus Sanctus, Parvulorum Magister Cassia
nus..., b. m. i dr. [1739] (KATJ 2554, k. 191–192)
Der nach verachter Ehren-Cron mit der Cron der Herrlichkeit ge
ziehrte königliche englische Printz Jodocus..., b. m. i dr. [1740]
(PL-WRu OSD 369262)
Vulnus Theandri quondam Magiro salutare conversionis rudi
mentum..., b. m. i dr. [1741] (KATJ 2554, k. 195–196)
Christi patiendo vincentis imago, David de Goliatho victor...,
Kłodzko : Mattheus Schwab [1743] (PL-WRu OSD 369263;
KATJ 2554, k. 197–200)
Sacrum Victoriae Genus fugiendo obtentum a Sancto Stanislao il
lustrissima stirpe inter Polonos nato, a Virgine Deipara ad fugam
saeculi vocato, Romae, post emensa fugae incommoda sub signa
Christi adoptato..., b. m. i dr. [1743] (KATJ 2554, k. 201–202)
Magnanimitas in aetate iuvenili Fugiendo Victrix a Sancto Vito
Angeli Monitu pro fide Christi consummata..., b. m. i dr. [1743]
(KATJ 2554, k. 203–206)
Rara Avis in terris, fraterna unio in geminis gloriose per constan
tiam de tyrannide triumphans olim tragico exemplo Leovigildium
inter et Silefridum vita, ac morte comprobata..., Kłodzko : Mattheus Schwab 1743 (KATJ 2554, k. 219–220)
Christus Jesus in cruce gratiae throno..., b. m. i dr. [1744] (KATJ
2554, k. 225–226)
Verus Amor, Thesaurus Animatus in Justo fraterno amore Justi
nianum e vinculis liberante olim spectatus... b. m. i dr. [1744]
(KATJ 2554, k. 245–248)
Armata Arroganthia olim Opitulante Divo Xaverio humiliter
exarmata..., b. m. i dr. [1744] (KATJ 2554, k. 255–258)
Cuique suum Caesari et Deo. Olim a Japonia a Justino christia
na fortitudine redditum..., Kłodzko : Mattheus Schwab 1744
(KATJ 2554, k. 259–262)
Exul in Patria pro theatro assumptus [Alexius], b. m. i dr.
[1752], (PL-WRu OSD 356300 i 356301)
Innocuus belli sine Marte Strategus: David non gladio, sed beneficio
Saulem triumphans honori ac venerationi... Johannis Gundaccari
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KŁ-1754-Alphonsus
KŁ-1764-Quod

LE-1701-Victima
LE-1712-Nimia

LE-1724-Credula

LE-1724-Rarior

LE-17??-Flos

LE-1731-Alphonsus

LE-1733-Nobilem
LE-1733-Mexicum
LE-1733-Mors
LE-1733-Gloriosa

LE-1733-Pietas
LE-1733-Pretiosus

LE-1734-Sacramentum
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S. R. I. Comitis de Herberstein..., Kłodzko : Mattheus Schwab
1752 (PL-WRu OSD 369264; KATJ 2554, k. 266–270)
Alphonsus fidelis in patriam..., b. m. i dr. [1754] (PL-WRu OSD
356303)
Quod ad majorem Dei gloriam Virginis sine labe conceptae, et
S. Aloysii scholarum patroni venerationem..., Kłodzko : Joseph
Ignaz Teichmann, 1764 (PL-WRu OSD 369265)
Victima pro Patria seu Curtius pro Roma moriens..., b. m. i dr.
[1701] (PL-WRu OSD 369409)
Nimia vitae securitas, Biophilo fatalis scopulus, ad quem olim
praematura morte infeliciter allisit..., b. m. i dr. [1712] (PL-WRu OSD 369404)
Credula incredulitas per se ipsam delusa: seu Telesphorus liberta
ti se totum credendo caelo fidem servanti discredens ac ultima se
desperatione perdens..., Legnica : Joannes Christian Wätzoldt
[1724] (PL-WRu OSD 369405)
Rarior margarita Orae Piscariae ab incruenti martyrii candore
quo ne inter medios enses Christum erubuit maxime pretiosa, se
Firminus... in scenam ex Iaponia inductus..., Legnica : Joannes
Christian Wätzoldt [1724] (PL-WRu OSD 369406)
Flos campi nuper in via praeteritus, hodie in veritate agnitus seu
Adolescentia in bivio nuper aberrans..., b. m., d. i dr. (PL-WRu
OSD 369411)
Alphonsus uno in praelio bis victor fortis cum de hoste, fortior cum
de se triumphum ageret..., b. m. i dr. [1731] (PL-WRu OSD
368871)
Nobilem par impar sive juvenum duorum similium dissimilis exi
tus..., b. m. i dr. [1733] (KATJ 2554, k. 127–128)
Mexicum infortunii fortunatum..., Legnica : Johann Ch. Wätzoldts Wittwe 1733 (PL-WRu OSD 369408 i 368877)
Mors optima aegrotantis animae archiatra..., b. m. i dr. [1733]
(KATJ 2554, k. 129–130)
Gloriosa crucis victoria in debellata rebelli carne et una cum vi
tiis, ac concupiscentiis suis crucifixa..., b. m. i dr. [1733] (KATJ
2554, k. 113–116, 117–120)
Pietas in parentem in Eumelio e regiis tribus filiis natu minimo
coronata..., b. m. i dr. [1733] (PL-WRu OSD 368875)
Pretiosus regalium virtutum ternio illustrissimae Neydhartianae
familiae..., Legnica : Johann Christian Wätzoldt [1733] (PL-WRu
OSD 369407)
Sublimissimum Divinae Misericordiae Sacramentum: Passio Do
mini Nostri Jesu Christi..., b. m. i dr. [1734] (PL-WRu OSD
368878)
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LE-1739-Jesu

LE-1743-Animae

LE-1744-David

LE-1744-Fortuna

LE-1744-Hercules

LE-1764-Sing

NY-1637-Paulinus

NY-1653-Romanus
NY-1658-Christianus
NY-1665-Triste
NY-1675-Luna

NY-1715-Pium
NY-1722-Pietas
NY-1733-Candidus
NY-1733-Sanguinum

7. Fontes
Jesu Christi Fidelis usque ad Aram crucis imitator Rex Daniae
Canutus, olim Invido fratris Olai furore crudeliter peremptus...,
b. m. i dr. [1739] (PL-WRu OSD 368886)
Animae a Deo aversae calamitas atque ad Deum Reversae Feli
citas in Prodigo Filio..., Legnica : Siegismund Wätzoldt [1743]
(PL-WRu OSD 368888, 368889)
David a pueris pro grege Patris tuendo fortissimus dux, subinde
altiore coeli scrutinio pascendo Israël destinatus et unctus rex...,
b. m. i dr. [1744] (PL-WRu OSD 368893 i 368894);
Fortuna minime una saepe horarie varia Romae quidem in Ho
ratio de Curiatiis Victore..., Legnica : Siegismund Wätzoldt
[1744] (PL-WRu OSD 368896 i 368897)
Hercules in Bivio, seu Bonos inter, ac malos medius Legaretus
patrem meliorem eligens..., b. m. i dr. [1744] (PL-WRu OSD
368891 i 368892)
Sing-Gedicht der Musen zu Ehren, und schuldigster Veneration
Seiner Exzellenz des Hoch- und Wohlgebohrnen Herrn Christian
Wilhelm von Zieten, Sr. Königl. Majest. in Preussen..., b. m. i dr.
[1764] (PL-WRu OSD 369410)
D. Paulinus Episcopus Nolanus sui suorum e captivitate in pri
stinam libertatem assertor..., Nysa : Johann Schubart 1637
(CZ-Pn AP XV 18/11)
S. Romanus Martyr pia tragedia, ad serenissimum..., Nysa : Johann Schubart 1653 (PL-WRu OSD 356658)
Christianus agon nobilis in Japonia neophyti decertatus..., Nysa :
Ignaz K. Schubart 1658 (PL-WRu OSD 369153)
Triste nuntium de Nicolao Serinio..., b. m. i dr. [1665] (PL-WRu
OSD 356659)
Luna Austriaca, regina Eleonora, pro sole fratre suo caesare Leo
poldo gratiosissima praesentia illustrans, dum in urbe Nissena ca
peret commotationem ab iuventute scholastica Coll. S. I...., Nysa,
Ignaz K. Schubart 1675 (PL-Wn XVII. 4.16265)
Pium vitae exordium epilogo impio terminatum in Liberto juveni
li inconstantia..., b. m. i dr. [1715] (PL-WRu OSD 369412)
Pietas in parentem in pia fratrum triade..., b. m. i dr. [1722]
(PL-WRu OSD 369413)
Sponsus candidus, et rubicundus Ecclesiae sponsae suae dilectus...,
Nysa : Joseph Schlögel [1733] (KATJ 2554, k. 135–142)
Sponsus sanguinum Dominus Noster Jesus Christus in amo
ris, et furoris praelio occisus... tempore quo Christi sanguis
maxime in Ecclesia servet..., b. m. i dr. [1733] (KATJ 2554,
k. 113–116)
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NY-1744-Cosroes

NY-1744-Daniel
NY-1744-Nimia

OA-1718-Invidia
OA-1739-Clypseus
OA-1743-Victoria

OA-1744-Humanitas
OP-1695-Pietatis

OP-1723-Memoriale
OP-1724-Guarinus

ŚW-1668-Concilium

ŚW-1673-Jesus

ŚW-1676-Plausus

ŚW-1688-Inhumana

ŚW-1701-Vita
ŚW-170?-Leiden
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Cosroes per exclusum throno filium Syroem orbatus regno et vita
pater; tragicum olim apud Persas exemplum..., b. m. i dr. [1744]
(PL-WRu OSD 369415)
Daniel, Ananias, Misael et Azarias pro theatro exhibiti..., b. m.
i dr. [1744] (PL-WRu OSD 369416)
Nimia indulgentia Parentum proliumque ruina sive Eudoxus...,
b. m. i dr. [1744] (KATJ 2554, k. 257–260; PL-WRu OSD
369414)
Invidia excoecata seu Cussero Selymi regis Mogorum rebellis fi
lius..., b. m i dr. [1718] (PL-WRu OSD 369649)
Clypseus salutis a Belvino in Maria fauste prehensus..., b. m. i dr.
[1739] (PL-WRu OSD 369453)
Sui victoria christianorum gloria olim a Constantia Aragonum
Regina amore Jesu Christi crucifixi..., b. m. i dr. [1743] (KATJ
2554, k. 215–218, 221–224)
Humanitas proscripta, quaesita et inventa..., b. m. i dr. [1744]
(KATJ 2554, k. 253–254)
Pietatis Heroicae praemium sive Lamprinus in Zelimi Turcarum
Imperatoris aula Christianus..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1695 (PL-WRu OSD 369650)
Memoriale Passionis Dominicae Christi crucifixi effigies..., b. m. i. dr.
1723 (PL-WRu OSD 369454)
Joannes Guarinus anachoreta post gravem lapsum ex homine in
bestiam abiens, et rursum per rigidam poenitentiam ex bestia in
hominem reversus..., b. m. i dr. [1724] (PL-WRu OSD 369455)
Concilium Theo-Politicum super morte Christi Inde Praeside
aeterna Sapientia hinc dirigente Caipha Pontifice furore senten
tiam mortis exequente..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna
1668 (PL-WRu OSD 368953 i 368954)
Jesus, Maria, Bernardus, seu Pia de Christo patiente, Maria com
patiente, Bernardo Passionem hanc ita proponente..., Wrocław :
spadkobiercy Baumanna [1673] (PL-WRu OSD 368963)
Plausus & Vota pro Nuptiali Festivitate Augustissimi Caesaris
dum Augustalis..., Świdnica : Zacharias Cornus 1676 (PL-WRu OSD 368955)
Inhumana humanitas Incarnatum Sapientiae Aeternae Verbum
in propria non recipiens sed ad desertas Aegypti latebras repel
lens..., b.m i dr. [1688] (PL-WRu OSD 368956)
Vita gratiae in resuscitata Jairi Archi Synagogi filia expressa...,
b. m. i dr [1701] (PL-WRu OSD 369502)
Das schmertzliche Leiden unders Herrn Jesu Christi beherziget in
sieben Figuren..., b. m., dr. i d. (PL-WRu OSD 369503)

www.sublupa.pl

584
ŚW-1703-Aquila

ŚW-1706-Vincens

ŚW-1709-Zierd

ŚW-1711-David

ŚW-1719-Medicina

ŚW-1720-Selinus

ŚW-1721-Canutus

ŚW-1722-Animae

ŚW-1722-Heroica

ŚW-1727-Cultus

ŚW-1730-Regnus
ŚW-1730-Natu

ŚW-1733-Frequens

ŚW-1736-Bolcopolis

7. Fontes
Aquila Principalium Duorum Sanctorum Stanislai Episcopi,
& Wenceslai Bohemiae Regis, Martyrum..., Świdnica : Johann
E. Ockel [1703] (PL-WRu OSD 369499)
Vincens, & Triumphans, Jason Thessalus Princeps Regius, Colchi
cae Expeditionis Dux Primarius..., Świdnica : Johann E. Ockel
[1706] (PL-WRu OSD 368957)
Die schöne Tugend-Zierd wird durch Geduld probirt, durch Feuer
ausstraffirt am End zum Thron geführt, wie solches in Eustachio
erhellet..., b. m. i dr. [1709] (PL-WRu OSD 369504)
David rebellis Absalonis insidiis agitatus inter... Paterni cordis
dolores victus amore, typus Jesu Patientis..., b. m. i dr. [1711]
(PL-WRu OSD 369501)
Medicina ex vulnere Philocosmo salubriter pro ejusdem Salute
a Theandro in medelam applicata..., b. m. i dr. [1719] (PL-WRu
OSD 368962)
Fortunatum infortunium sive Selinus ex... achariti sui mortis casu
ad fortunatam vitae normam transiens..., b. m. i dr. [1720]
(PL-WRu OSD 369507)
Canutus, der Vierdte König in Dennemarck des am Creutz er
storbenen Welt-Haylandes Gottseeliger Nachfolger..., Świdnica :
Johann Ch. Müller [1721] (PL-WRu OSD 368983);
Animae amantis et dolentis Poenitentia in pium paenitentium
exemplar proposita..., b. m. i dr. [1722] (PL-WRu OSD 368985
i 368986)
Heroica de instabilitate Gloriae vindicta seu Thomas Pondo ca
ducam aulae pompam cum Jesu Societate mutans..., b. m. i dr.
[1722] (PL-WRu OSD 368987)
Cultus Angelicus ad perpetuam memoriam Sanctorum Aloysii et
Stanislai velut Recentium Caelestis Paradisi Florum Romae pri
mum..., b. m. i dr. [1727] (PL-WRu OSD 368994)
Regnus Christi Patientis..., b. m. i dr. [1730] (KATJ 2554,
k. 109–110)
Natu minimus ab amore filiali primogenitus in Patrophilo... ab
patris corde... regni paterni haerede constituto..., b. m. i dr. [1730]
(PL-WRu OSD 369509)
Frequens amarissimae passionis Contemplatio Magnum agendae
poenitentiae inicitamentum seu Cosmogenius..., Świdnica : Johann Ch. Müller 1733 (PL-WRu OSD 369510)
Bolcopolis seu nobile Schwidnicium adversus minus propitio
rum Deorum fata aeternaturo Jovis praesidio gratiose muni
tum..., Świdnica : Johann Ch. Müller [1736] (PL-WRu OSD
369511)
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ŚW-1739-Seria

ŚW-1740-Jove

ŚW-1741-Crucis

ŚW-1742-Innocens
ŚW-1742-Mors
ŚW-1743-Regia
ŚW-1744-Gloriosa

ŚW-1754-Alexio

WR-1639-Animae
WR-1640-Superbia
WR-1641-Joseph
WR-1659-Coelestis

WR-1660-Pinus
WR-1660-Lazarus
WR-1661-Agnetis

WR-1661-Varius
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Seria trium aeternarum veritatum consideratio, trium... adole
scentium in bono coepto conservatio..., b. m. i dr. [1739] (PL-WRu
OSD 369512)
A Jove principium luctus seu princeps bonus pater... caesar... Ca
rolus VI... immaturo fato anno 1740... deploratus..., Świdnica :
Johann Ch. Müller [1740] (PL-WRu OSD 369513)
Crucis tormentum liquidum Filii Dei erga filium hominis amo
ris argumentum..., Świdnica : Johann Ch. Müller... (PL-WRu
OSD 368998)
Innocens nemo seu justa neminis contra aliquem defensio..., b. m.
i dr. [1742] (PL-WRu OSD 369514)
Mors in olla seu Milesius inter coenae cupedia convivae ossei infe
lix offa..., b. m. i dr. [1742] (PL-WRu OSD 369515)
Regia crucis via, tritus ad salutem trames a Thoma, Antonio et
Ludovico..., b. m. i dr. [1743] (PL-WRu OSD 369516)
Gloriosa Filii de Parente Victoria seu Heribertus a parente ad
mortem quesitus, nec incruentus pro fidei tamen incremento con
servatus..., Kłodzko : Mattheus Schwab [1744] (KATJ 2554,
k. 231–234; PL-WRu OSD 369517)
Ingratitudinis vitium in Alexio Isaacum, libertatis fraternie vin
dicem carceri mancipante..., b. m. i dr. [1754] (PL-WRu OSD
356809)
Animae Immortalitas in Atheo peccatore declarata..., Wrocław :
Georg Baumann 1639 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/2–3)
Superbia Humilata. Nabuchodonosor..., Wrocław : Georg Baumann [1640] (PL-WRu OSD 440087)
Die Göttliche Fürsichtigkeit in dem Patriarchen Joseph erkläret...,
Wrocław : Georg Baumann [1641] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/5–6)
Coelestis cornucopia. Rosis & fructibus opulenta quam e Coelo
ubi totus semper vernat & fructificat annus, Gentili Theophilo D.
Dorothea...., Wrocław : Georg Baumann [1659]
Pinus et Agnus. Gemina amoris & Honoris Symbola..., Wrocław : Georg Baumann [1660] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/11)
Lazarus Evangelicus Epulonic domo exclusus..., Wrocław :
Georg Baumann [1660] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/12)
Partheno-martyris Agnetis natalitia dies, festivis Convictorum
ad S. Agnetem Wratislaviae Strenis, ex omnibus tam Inferiorum
quam Superiorum facultatum classibus adornata...., Wrocław :
Gottfried Gründer [1661] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/14)
Varius Musicae Affectus sacro Adventus tempore a Rhetorica
Wratislaviensi Societatis Jesu in lucem editus..., b. m. i dr. [1661]
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/17)
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WR-1668-Signum
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WR-1669-Christus

WR-1671-Considerate

WR-1671-Dodonaea

WR-1671-Duplex

WR-1671-Ehren

WR-1671-Honores

7. Fontes
Tropheum Gloriae, et Honoris emeriti, Divo Heroi Sebastiano...,
Wrocław : Gottfried Gründer 1663 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/20)
Incruenta Hostia Unigeniti Dei Filii adumbrata in cruento Jephte
sacrificio..., b. m. i dr. [1665] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/35)
Dies Natalis... Sebastiani, Episcopi Wratislaviensis... pubblico ap
plausu ab universa Silesia exemptus, & ternis Patriarcharum Be
nedictionibus celebratus..., Wrocław : Gottfried Gründer 1665
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/33)
Anchora Bonae Spei..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna
[1667] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/43)
Dies Desponsationis in quo Synagoga Sponsum sanguinum
Christum paranymphis, Amore & Dolore sibi desponsavit...,
Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1668 (PL-WRu GŚŁ Yu
50/48; PL-WRu GŚŁ Yu 85/1)
Signum Felicitatis Austriacae in sanctissimo Eucharistiae Sacra
mento, olim in Gedeonis Sacrificio..., Wrocław : b. dr. 1668
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/50–51)
Aerumnae Christi Patientis in Samsonis vincti, illusi et oppressi...,
Wrocław : spadkobiercy Baumanna [1669] (PL-WRu GŚŁ
Yu 50/53)
Contemplatio mortis Jesu Christi ex similitudine mortis Filii Fa
milii..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1669 (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/2)
Christus Jesus. Das unbefleckte Lamb welches im Alten Testa
ment vorgebildet in Neuen blutig- und unblutiger Weise geop
fert..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna (PL-WRu GŚŁ Yu
50/54)
Considerate lila agri, Aloysium inter saeculi et divitiarum spinas
caducum in Christi topiaria traductum...Wrocław : spadkobiercy Baumanna [1671] (PL-Wn XVII. 3. 16. 751.)
Dodonaea Quercus, sive Trophaeum Gloriae quod D. Sebastiano
Martyri furor Diocletiani..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1671 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/58)
Duplex ruina, altera Abimelechi, mortuo Gedeone... altera Luci
feri, mortua per peccatum Innocentia..., Wrocław : spadkobiercy
Baumanna 1671 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/59)
Ehren- und Glück-Wünschungen dem Heiligen Francisco Bor
giae..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1671 (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/56)
Honores, et Applausus Sancto Francisco Borgiae..., Wrocław :
spadkobiercy Baumanna [1671] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/61)
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Regina Austri coram throno Salomonis Beatitudinem Regi ad
stantium extollens..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1671
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/60)
Fons Vitae exiccatus Christus Jesus sitiens..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna [1672] (PL-WRu OSD 440240)
Bellaria, strena & vota Academica..., Wrocław : spadkobiercy
Baumanna 1677 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/78)
Dies Belli in Cruce victoriose terminatus sive Passio Christi...,
Wrocław : spadkobiercy Baumanna [1677] (PL-WRu GŚŁ
Yu 50/75)
Jesus ein Sohn Syrach zerschalgen und erhöhet... Abbildung: Jesu
dess Sohns Gottes..., b. m. i dr. [1678] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/4;
PL-WRu OSD 365428)
Mepimna Makpobiosσoδoσ seu Curae de prolonganda vita in
Natali die... Friderico ... Episcopo Wratislaviensi..., Wrocław :
spadkobiercy Baumanna 1678 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/88)
Pietas Materna olim in Respha sub crucibus Filiorum suorum
constanter excubanda, signata... b. m. i dr. [1678] (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/5–5a)
Ecce plusquam Salomon hic... Christus patiens, in Rege Salomone
praefiguratus..., b. m. i dr. [1679] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/6)
Jesus Christus wahrer Heyland der Welt in Figur des... Patriar
chen Josephs..., b. m. i dr. [1680] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/7;
PL-WRu OSD 365429, 365431 i 365438)
Gottliebender Seelen Allerheiligstes Fürbildt Christus Jesus...,
b. m. i dr. [1681] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/8)
Die acht Seeligkeiten, welche Christus under Herr..., b. m. i dr.
[1682] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/9)
Veritas Mundo exulans, Coelos incolens. Ab Alitophilo a vanitate
deluso, in via mundi florida frustra quaesita, in via tandem spinea
reperta..., Wrocław : b. dr. 1682 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/96)
Homo vestem gratiae: perdens, inter Paradisi prospera, quaerens,
inter mundi pericula, reperiens inter Christi Tormenta et Mariae
lamenta..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1683 (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/98)
Der abnehmende Mond mit dem reichlich antlitzenden Sonnen
-Licht wiederumb bestrahlet oder der in Trew brechender Petrus,
Wrocław : b. dr. 1683 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/99)
Serenissima Gloria Palatina semper Neoburga semper Nova...,
b. m. i dr. (PL-WRu OSD 369577)
Amica Duellantium combinatio de glorioso, Genethliaci Hono
ris..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1684 (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/101)

www.sublupa.pl

588
WR-1684-Fictum

WR-1685-Unseelige
WR-1686-Grande

WR-1686-Werke
WR-1686-Gemma

WR-1687-Felix

WR-1687-Triumphus

WR-1687-Arsenius

WR-1688-Asebia

WR-1688-Adrianus

WR-1688-Justitia

WR-1689-David

WR-1689-Jesus

WR-1690-Geminum

WR-1691-Cor

7. Fontes
Fictum & Factum Stuarti & Warthonii, Duellum, factum Lon
dinii in Anglia, fictum Wratislaviae in Silesia, b. m. i dr. [1684]
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/102)
Unseelige Früchte des Krieges wider Gott..., b. m. i dr. [1685]
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/103)
Grande Salutis Negotium in causa Redimendae Naturae Huma
nae a Vita & Morte Jesu deliciter transactum..., Wrocław : Johann G. Rörer 1686 (PL-WRu OSD 365421; PL-WRu GŚŁ
Yu 85/12)
Die sieben Werke der Barmhertzigkeit..., b. m. i dr. [1686]
(PL-WRu GŚŁ Yu 85/11; PL-WRu OSD 365430 i 365432)
Gemma orientalis, sive Xaverius, pretiosus Europam inter ac
Indiam piae offensionis..., Wrocław : Johann G. Rörer 1686
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/117)
Felix culpa! Quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem
Almae... Wrocław : b. dr. 1687 (PL-WRu OSD 365421; PL-WRu
GŚŁ Yu 85/13)
Triumphus Christianae Charitatis, [sive] S. Paulinus, viduae fi
lium, e barbara captivitate in liberalitatem felicissime asserens...,
b. m. i dr. [1687] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/119)
Arsenius, Arcadii & Honorii Augg. instructor, periculosos Aulae
honores cum secura eremi solitudine commutans..., Wrocław : b. dr.
1687 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/120)
Asebia Crudelis in Eusephiliam, in Artaxerxe Patre, & Dario
nato Persarum Regibus..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna
1688 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/126)
Adrianus & Constantinus pro terra sancta strenui pugiles et for
tes captivi favente magna Domina Laetitiae Maria..., Wrocław :
spadkobiercy Baumanna 1688 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/127)
Justitia Patris, qui etiam proprio Filio suo non pepercit!..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1688 (PL-WRu GŚŁ Yu
50/125)
David pietatis laureatae exemplar..., Wrocław : spadkobiercy
Baumanna [1689] (KATJ 2554, k. 29–32; PL-WRu GŚŁ Yu
50/129)
Jesus amor noster pro hominum salute viam passionis decurrens...,
Wrocław : b. dr. 1689 (PL-WRu OSD 365420; PL-WRu GŚŁ
Yu 85/14)
Geminum Sanctae Dilectionis Cor, seu Roselius et Narcissus...,
Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1690 (PL-WRu GŚŁ Yu
50/134)
Cor sacerrimum Mariae invictissimae Martyrum Reginae Sep
templici Doloris Gladio in Dolorosa Unigeniti Filii sui Jesu
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Christi Passione..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1691
(PL-WRu OSD 365419; PL-WRu GŚŁ Yu 85/15)
Landelini in Maurosum & Maurosi in Landelinum exemplaris
Conversio..., b. m. i dr. 1691 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/144)
Mendacium a voluntate (quam Philibertum dicimus) sub verita
tis specie amatum at ab intellectu..., b. m. i dr. [1691] (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/143)
Palatium eloquentiae..., b. m. i dr. 1691 (PL-WRu GŚŁ Yu
50/137)
Rachel a Jacob apud puteum salutata & in altera Rachel Sere
nissima Principis Hedwigis Elisabetta..., Wrocław : Johann G.
Rörer [1691] (PL-WRu OSD 571310, 571311; PL-WRu
GŚŁ Yu 50/140)
Syntaxis, seu Constructio eaque transitiva temporis in Magno Au
relio Augustino..., b. m. i dr. 1691 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/142)
O Tempora! O Mores! sive Temporum & Morum ab Honore
Luxu & Bacho hoc seculo transformatorum Metamorphosis...,
b. m. i dr. [1691] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/138–139)
Trophaeum Crucis seu Teodorus puer, per Sanctam Crucem infer
nali Draconi ereptus et a vita mala ad bonam reductus, Wrocław :
spadkobiercy Baumanna 1691 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/136)
Christus crucifixus, Judaeis Scandalum, gentibus stultitia, ipsis
autem vocatis Dei Virtus et Sapientia..., Wrocław : Johann G.
Rörer 1692 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/149)
Jesus Patiens prodigiosi Crucis virga armatus: verus electi ductor
Doctorque populi: olim in Moyse adumbratus..., Wrocław : b. dr.
(PL-WRu GŚŁ Yu 85/16)
Vivitur Ingenio, demonstratum in tribus e Japonia fratribus..., b. m.
i dr. [1692] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/150)
Wehmüthiges Welt-Trauerspiel Jesus der Gecrutzigte... in dem
unschuldig entleibten Abel..., Wrocław : b. dr. 1692 (PL-WRu
OSD 365418; PL-WRu GŚŁ Yu 85/17)
Innovatio Capitis Mariani in Alma Sodalitate Majore B.V.
Mariae..., b. m. i dr. 1693 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/18)
Mara seu dolorum amaritudine repleta Maria in Passione
Domini Nostri Jesu Christi..., b. m. i dr. [1693] (PL-WRu GŚŁ
Yu 50/151)
Auffzug der Christlich-Catholischen Infanterie, oder Deren von
der Streitbahren Kirch unter des Fähnlein Christi neugeworbenen
und auff unterschiedlichen Plätzen wolgemusterten Recrouten un
derm Commando des glorürdigen Hauptmanns der Compagnie
JESU S. Ignatii de Loyola, Wrocław : b. dr. 1696 (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/153)
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WR-1703-Daniel

7. Fontes
Emmanuel Salvator humani generis sub schemata Emmanuele
vindice genitoris..., Wrocław : b. dr. 1696 (PL-WRu GŚŁ Yu
85/19)
Catholische Lehr von den sieben heiligen Sacramenten des Neu
en Testaments..., Wrocław : b. dr. 1698 (PL-WRu GŚŁ Yu
50/155)
Job Magnus inter Orientales Princeps Isaaci Posterorum Luce
& Umbra Messiae praeludentis... Innocentissimi & patientissimi
Jesu vivacissima imago..., Wrocław : b. dr. 1698 (PL-WRu GŚŁ
Yu 85/20)
Heraclius Caesar, gloriosissimus Cosrois Persarii Regis Victor subac
tae Crucis felix recuperator, ac tandem devotus ad montem Calvariae
bajulus..., Wrocław: b. dr. 1699 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/21);
Josephus Augustus Romanorum et Hungariae rex..., Wrocław :
Johann G. Rörer [1699] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/162 i 163)
Synopsis festivi pegmatis pro epithalamico applausu Augustis
Neo-Conjugibus Suae Majestati... Josepho Romanorum & Hun
gariae Regi & Wilhelminae Amaliae, Wrocław : Johann G.
Rörer [1699] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/160)
Conversio S. Pauli Apostoli: verae & sincerae conversionis ad
sanctam Christi fidem, absolutissima idea..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1700 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/169 i 170)
Illustris imago copiosae & in cruce consummatae hominum re
demptionis praemissae ab ipso Redemptore..., Wrocław : b. dr.
1700 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/24; PL-WRu OSD 365417)
Dass Catholische Vater Unser durch öffentliche Gassen der Stadt
Breslau laut gebetet und zugleich auf gewöhlichen Trag-Bühnen
figürlich vorgestellet von der kleinen katholischen Jugend in deiner
jährlichen Solennität am Fest S. Ignatii..., b. m. i dr. [1700] (PL-WRu GŚŁ Ys 1130/3)
Jeremias, propheta, virgo, martyr, maximi illius prophetae,
& Sponsi Sanguinum Jesu Christi Nazareni... vivax imago...,
Wrocław : Johann Janckius 1700 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/26)
Amantis & dolentis Jesu Vestigia: Piae Venerationi, & Congruae
Imitationi per consuetam die parasceues supplicationem..., b. m.
i dr. [1702] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/28)
Deus Redimens et Homo Redemptus..., Wrocław : Andreas F.
Pega 1702 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/27)
Charistus, Illustrissimi in Anglia Sanguinis, non virtutis paternae
haeres..., b. m. i dr. [1703] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/179)
Daniel figuratus sive Christus Jesus principium Synagogae odio in
mortem traditus..., Wrocław : Andreas F. Pega 1703 (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/29)
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Nicerastus et Megerannus, olim Passa belli Clade exules, victores
severitate mortis victimae..., b. m. i dr. [1703] (PL-WRu GŚŁ
Yu 50/178)
Vox sanguinis Jesu Christi melius loquentis quam Abel..., Wrocław : b. dr. 1703 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/30 i 31; PL-WRu
OSD 365433)
Philedonus. Perduellionis Reus, per poenitentes lacrymas feliciter
absolutus..., b. m. i dr. [1704] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/186)
Isaac, amabilis et dolorosa Amantis et Patientis Domini No
stri Jesu Christi Figura... Melo-Dramate exhibita, Wrocław :
Andreas F. Pega [1706] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/32; PL-WRu
OSD 365413)
S. Hermenegildus ab ariano Patre Anno 705 trucidatus, b. m.
i dr. [1707] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/176)
Liebreicher Danck und Ehr-Gezeignus der blühenden in denen
Geboten Gottes unterwiesenen Breslauer Jugend gegen ihrem gros
sen Vorsprechwe und Lehr-Vatter S. Ignatius von Lojola..., Wrocław : Andreas F. Pega [1707] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/198)
Stipendia Peccatorum, mors Jorami, & Ochoziae a Jehu jubente Deo
in Regem uncto interemptorum..., b. m. i dr. [1707] (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/197)
Brevis Magnorum Epilogus seu Ugolinus Mantuanorum Dux...,
b. m. i dr. [1707] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/200)
Humilitas exaltata. David parvulus & humilis a Samuele in Re
gem unctus..., b. m. i dr. [1708] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/202)
Memoria hominis novissimorum cumprimis vero Dei-Hominis
novissimi virorum... per consuetam die parasceues supplicatio
nem..., b. m. i dr. [1708] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/34)
Augustinus. Vile prius ipsius, & humani respectus Mancipium,
postea Deum palam, & ardenter consitientis animi nobile exem
plum..., b. m. i dr. [1709] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/205)
Innocens Benjamin pro nocentibus fratribus durae servitutis..
typus Innocentis & Patientis Jesu..., Wrocław : Andreas F. Pega
1709 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/35)
Christo pro mundi salute mortuo... b. m. i dr. 1710 (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/36)
Christus Jesus in cruce exaltatus..., b. m. i dr. 1710 (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/37)
Cor vanitati subhaustum, sed via adversitatum ad Deum redux
sive Gerardus..., b. m. i dr. 1710 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/209)
Praemium virtutis securum Foenus sive Aestimatus et honoratus,
apud Babylonicos Daniel..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna
1710 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/210)
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WR-1717-Genuina
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7. Fontes
Bonus pastor Homo-Deus..., b. m. i dr. 1711 (PL-WRu GŚŁ Yu
85/38)
Guter und böser Gesellschaft zur Einrichtung der Sitten, mächtige
Würckung in Melindo..., b. m. i dr. [1711] (PL-WRu GŚŁ Yu
50/216)
Jonathas gloriosus contra Philisthim Victor, inter Victrices lauros
ingloriae morti..., b. m. i dr. [1711] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/215
Joseramnus, von Liderico Fürsten in Flandern zu einem seltsamen
Beispiel Väterlicher Schärffe gerichtlich mit dem Tod abgestraf
fet..., b. m. i dr. 1711 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/213)
Novus Silentarius harpocrates sacer D. Joannes Nepomucensis...
martyr gloriosissimus, b. m. i dr. [1711] (PL-WRu GŚŁ Yu
50/218 i 219)
Evangelici Patris Familias unigenitus... in typum Amore nostri
emorientis & usque ad mortem obedientis Christi..., b. m. i dr. 1712
(PL-WRu GŚŁ Yu 85/39)
Liber scriptus intus et foris signatus sigillis septem ab Agno rec
lusis... Christus Patiens..., b. m. i dr. 1713 (PL-WRu GŚŁ Yu
85/41)
Oblivio Theandricae Passionis... quot Patientis Christi vulneribus
convicta..., b. m. i dr. 1713 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/40)
Abel virgineus & sacerdotalis pastor... Jesu Christi figura..., b. m.
i dr. 1715 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/42; PL-WRu OSD 365414)
Augustus Phoenix ex Augustis cineribus redivivus sive Divi Fran
cisci Borgiae... genesis, b. m. i dr. [1716] (PL-WRu GŚŁ Yu
50/247)
Holocaustum Idolatriae vindicatum seu Dasius optima orco fu
turus, melior Deo caedes victima..., b. m. i dr. [1716] (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/246)
Impia pietas in Perindo servilem, & fallacem filiorum suorum
pietatem astute deludentem..., b. m. i dr. [1716] (PL-WRu GŚŁ
Yu 50/245)
Job et Etymos suo dolens, Christum virum dolorum, vulneratum
propter iniquitates nostras, attritum propter scelera nostra in car
ne sua prophetico lumine contemplans... Wrocław : Caspar R.
Müller 1716 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/243)
Ludovicus haereditaria corruptibilis regni corona sponte viduus...,
b. m. i dr. [1716] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/248)
Genuina aeternitatis & vanitatis simulacrum in geminis fratribus
Dolentio & Gaudentio..., b. m. i dr. [1717] (PL-WRu GŚŁ Yu
50/251)
Judex in propria causa. Homo peccator, Christi Agni immacula
ti Sacrilegus parricida, conscientia conclamante mortis aeternae
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reus in Davide ad expositam, de ove unica..., Wrocław : b. dr.
1717 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/252)
Misericordia Vindex Compuncti Lateris Christi Talionem ab
Longino Exigens sive Longini ex compuncto Latere Christi salu
taris compunctio conformiter ad illud Zachariae Vaticinium..., b. m.
i dr. [1718] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/43)
Siebenfacher Haubtquell unsers Erlösers..., b. m. i dr. [1718]
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/256)
Gloriosus Christi miles... Divus Paulus pro nomine Ducis sui Jesu
in salutem gentium, contra inimicos Crucis ad mortem usque de
certens..., Wrocław : Caspar R. Müller [1719] (PL-WRu GŚŁ
Yu 85/46; PL-WRu OSD 365415)
Caeca ambitio exoculata, in Cusserone, Mogolum Imperatoris
Filio..., b. m. i dr. [1720] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/267a)
Poenitentis lacrymae Margarita coeli pretium, quo famosus prae
donum antesignans..., b. m. i dr. [1720] (PL-WRu GŚŁ Yu
50/267c)
Ambitio sibi ipsi perfida in Dario..., b. m. i dr. [1721] (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/269)
Sacrificium Voluntarium Incruentum Christus Jesus..., b. m. i dr.
[1721] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/47)
Felix Christo Patienti conformatio, sui ipsius abnegatio..., b. m.
i dr. [1722] (PL-WRu GŚŁ Yu 85/48)
Mira Microcosmi metamorphosis in Durando..., b. m. i dr. [1722]
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/273)
Nobilis Sanguine ignobilis non uno vitiorum genere Adolescens
olim tragicum extra Scenam Spectaculum..., b. m. i dr. [1722]
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/271)
Sieben heilige Sacrament des Catholischen Glaubens in der Kirch
des allerheiligsten Nahmens Jesu..., b. m. i dr. [1723] (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/277)
Christliche catholische Glaubens-Lehr von den wahren... Glau
ben, Hoffnung und Liebe, welche die unschuldige Jugend durch
dieses Jahr in der Kirchen der Gesellschafft Jesu zu Bresslau ange
höret..., b. m. i dr. 1724 (PL-WRu OSD 365424)
Stadiodromi duo, qui in agone contendentes ab omnibus se abs
tinuerunt et consummati in brevi cursum consummarunt..., b. m.
i dr. 1724 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/283)
Bellum pacificum pro Mariani honoris incremento Duce Corne
lio..., Wrocław : Drukarnia Akademicka 1726 (PL-WRu GŚŁ
Yu 85/55)
Aloysius ut Iesu, qua posset, similaretur, Dei Matris consilio Iesu
olim sociatus..., b. m. i dr. [1727] (PL-WRu GŚŁ85/60)
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WR-1727-Gemini

WR-1727-Passio
WR-1728-Sapientia

WR-1729-Pietas

WR-1729-Weiche

WR-1730-Palaestina

WR-1731-Amor

WR-1731-Gebahnte

WR-1731-Quod

WR-1732-Passio
WR-1732-Sapientia

WR-1733-Genoveva

WR-1734-Glaub

WR-1734-Selymus

WR-1737-Fortsetzung

7. Fontes
Sanctiones Gemini, Aloysius Gonzaga & Stanislaus Kostka, vir
tute, aetate, & vitae instituto prope gemelli..., Wrocław : Drukarnia Akademicka 1727 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/296)
Passio Domini nostri Jesu Christi per Applicationem Sensuum
considerata..., Wrocław : b. dr. 1727 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/58)
Sapientia coronata, seu Salomon regum sapientissimus, obtento
a Davide Regno domum sapientiae aedificaturus..., Wrocław :
Drukarnia Akademicka 1728 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/301)
Pietas coronata in filio natu minore, & impietas zelose castigata in
filio natu majore a patre divini cultus vindice Bogore, Bulgarorum
rege..., b. m. i dr. [1729] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/305)
Weiche ab vom Bösen, und thue Gutes. Das ist: Christlich-Catho
lische Glaubes-Lehr, von denen Sünden und guten Wercken...,
b. m. i dr. 1729 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/306)
Palaestina. Das Heilige Land... in einem gesungenen Schau-Spiel
zum änderten mahl vorgestellet..., Wrocław : b. dr. [1730]
(PL-WRu GŚŁ Yu 85/68)
Amor imperans seu Josephus in pro-Regem Aegypti a fratre Ru
beno servatus in Solium a Rege Pharaone sublimatus..., b. m. i dr.
[1731] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/348)
Gebahnte Himmels-Strasse, das ist: Die Haltung göttlicher Ge
botten, leitet zu jenem Ziel und End..., b. m. i dr. [1731]
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/310)
Quod supra nos, nihil ad nos seu Immaturum desiderium hu
manae praesumptionis, & curiositatis rimari, & scire atten
tans divina consilia..., b. m. i dr. [1731] (PL-WRu GŚŁ Yu
50/315)
Passio Domini Nostri Jesu Christi..., b. m. i dr. [1732] (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/73 i 74)
Sapientia omnigena prosperitate coronata, seu Salomon regum
Sapientissimus..., b. m. i dr. [1732] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/323;
PL-Wn XVIII. 3. 213.)
Das vermenschteten Göttlichen Lehr-Meisters unschuldig leiden
de Lehr-Jüngerin Genoveva..., b. m. i dr. 1733 (PL-WRu GŚŁ Yu
85/75)
Glaub, Hoffnung, Und Lieb, drey-einiger Tugends-Weg zur
Drey-einigen Gottheit..., b. m. i dr. [1734] (PL-WRu GŚŁ Yu
50/328)
Cha-Selymus ob praecocem regnandi ambitionem... ad carceris
mortisque umbras damnatus..., b. m. i dr [1734] (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/327)
Fortsetzung des friedsamen Glaubens-Streit..., b. m. i dr. [1737]
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/340)
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7.4. Stare druki
WR-1738-Saeculum

WR-1742-Ortus

WR-1741-Erfredus

WR-1743-Filialis
WR-1743-Ignotus

WR-1743-Regia
WR-1743-Vita

WR-1744-Cruentae

WR-1744-Fortunae

WR-1745-Poenitentiam

WR-1746-Magnamina
WR-1746-Dasius
WR-1747-Ephrem
WR-1747-Vita
WR-1748-Hermenegildus
WR-1765-Deus
WR-1768-Jonathas
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Saeculum Primum Collegii Wratislaviensi in Isaaco peregrini in
terram Chanaan magni zelotis Abrahae filio, uberrimo anni cen
tesimi fructu adumbratum..., b. m. i dr. (KATJ 2554, k. 185)
Ortus in Occasu illustrante Pulchra ut Luna, sive Richardo Ma
riophilo Opportuna Salus Renaldi Interitus..., b. m. i dr. [1742]
(PL-WRu GŚŁ Yu 50/368)
Improvisa Livoris Oppressio Insperatus Innocentiae Triumphus
sive Erfredus, et Garsias Aldefonsi Asturum Regis Filii, b. m. i dr.
1744 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/383)
Filialis pietas coronata vindicata Impietas in Eumene et Monabazo
altero..., b. m. i dr. [1743] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/376)
Ignotus in Domo Paterna Hospes Filius Joannes Calybita Romani
Consulis Eutropii Virtute, ac Sanguine Nobilis Suboles..., Wrocław : b. dr. [1743] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/375)
Regia crucis & salutis via patientis Christi..., b. m. i dr. [1743]
(PL-WRu GŚŁ Yu 85/88)
Vita ex Sepulchro seu Ebrinus in Sepulcris Mortuorum ad Vi
tam meliorem animatus..., b. m. i dr. [1743] (PL-WRu GŚŁ Yu
50/374)
Cruentae morti Destinatae Victimae Incruenta eiusdem sacrificia
Arnoldus et Faustinus..., b. m. i dr. [1744] (PL-WRu GŚŁ Yu
50/384)
Fortunae Alea in fortunatis iactibus feliciter alia seu Pilindus ante
Fortunae ludibrium Divinae postea Providentiae Exemplum...,
b. m. i dr. [1744] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/385)
Poenitentiam inter ac Innocentiam Aequlibrium sive Duo Eius
dem Parentis nati modo dispari pares Consolationum Filii, b. m.
i dr. [1745] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/389)
Magnamina Pravae, Conversationis Declinatio Divo Edmundo sum
mae Felicitatis..., b. m. i dr. [1746] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/395)
Sanctus Dasius, destinata falsi numinis victima, Sacratior veri Dei
factus Hostia..., b. m. i dr. [1746] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/393)
Justa Dei Judicia immenso Misericordiae Favori sociata olim in
Ephrem..., b. m. i dr. [1747] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/401)
Vita Melius a Filio Patri Servata Quam a Patre Filio in Japonia
data..., b. m. i dr. [1747] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/399)
Hermenegildus Agnus Paschalis Honoribus Agni Schaffgotschia
ni..., b. m. i dr. [1748] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/406)
Deus providebit. Argumentum fiduciae in Providentiam Aeter
nam..., b. m. i dr. [1765] (PL-WRu GŚŁ Yu 50/501)
Jonathas populi philistae Victor a patre neci adjudicatus inter
apellantis populi pietate servatus..., b. m. i dr. [1768] (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/511 i 512)
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WR-1769-Filii
ŻA-1686-Sagan

ŻA-1697-Triumphus

ŻA-1698-Theophilus

ŻA-1712-Lapsus

ŻA-1712-Veritas
ŻA-1713-Pomum

ŻA-1714-Ira

ŻA-1722-Innocens

ŻA-1722-Rosamunda
ŻA-1744-Lusus

7. Fontes
Filii in parentem amor..., b. m. i dr. [1769] (PL-WRu GŚŁ Yu
50/516)
Deren Fürstlichen in Ihrem Alt-erbauten Sagan... Princessin Sa
gandä Glückseeligkeit..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna
[1686] (PL-WRu OSD 370100)
Triumphus Fidelitatis de Perfidia in Mahomete fidelissimo au
lae ministro Gloriosissimoque Triumphatore de Soldano perfido
Ormusii Tyranno..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1697
(PL-WRu OSD 369465)
Theophilus a Timieronte honoris amante ut Filius severius cor
rectus pro insigni Constantiae in bene coeptis exemplo..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna (PL-WRu OSD 369108)
Lapsus oris ictu oculi castigatus, seu Simon lingua in negationem
ternam prolapsus, a converso Domino respectus et conversus...,
b. m. i dr. 1712 (PL-WRu OSD 369466 i 369110)
Veritas quaesita et inventa & quaesita in omni homine..., b. m.
i dr. [1712] (PL-WRu OSD 369467)
Pomum Imperii Turcici olim ex arbore genealogicae Ottomanae
inter consobrinos Mahometem et Solimanum pomum discor
diae..., b. m. i dr. [1713] (PL-WRu OSD 369111)
Ira dilata, non ablata. Sive Hartmannus in Florentium Guiliel
mi regis filium in fidum infidus... , b. m. i dr. [1714] (PL-WRU
OSD 369468)
Innocens fortitudo olim in duodenni Joanne benedicto, a Christo
ad pontem Rhodiano imponendum misso, gloriosa..., b. m. i dr.
[1722] (PL-WRU OSD 369470)
Rosamunda sine nigra labe..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna [1722] (PL-WRu OSD 356793)
Lusus divinae misericordiae de illudente sibi idolomania mirifi
ce triumphantis, in Genesio mimo olim pro theatro comprobatus
Romae..., b. m. i dr. [1744] (PL-WRu OSD 369117)

7.4.5. Programy meditationes quadragesimales
kł-1683-Jesus

św-1673-Jesus

Jesus Crucifixus per quatuor Quadragesimae Dominicas in odeo
Mariano privatim pia meditatione a Sodalibus Parthensijs ab
Alma Sodalitate B V ab Angelo Salutata, in C. et R. Soc. Jesu Coll.
Glacij erecta et confirmata honori JESU patientis 4 feria VI in Pa
rasceue per Pegmata distructus palam per urbis Glacensis forum
deportatus die XVI Aprilis 1683, b. m., d. i dr. (WAAW V 52)
Jesus, Maria, Bernhardus, seu pia meditatio de Christo Patiente, Ma
ria Compatiente, Bernardo Passionem hanc ita proponente..., Wrocław : Johann Christoph Jacob 1673 (PL-WRu OSD 368963)

www.sublupa.pl

7.4. Stare druki
wr-1669-Contemplatio

wr-1700-Illustris

wr-1710-Christo
wr-1715-Abel

wr-1717-Judex

wr-1718-Verbi

wr-1719-Sacra

wr-1721-Sacrificium

wr-1722-Felix

wr-1723-Circulus

wr-1724-Christus
wr-1725-Christus

wr-1727-Jesus
wr-1728-Christus
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Contemplatio mortis Jesu Christi ex similitudine mortis Filii Fa
milii..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1669 (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/2)
Illustris imago copiosae & in cruce consummatae hominum re
demptionis praemissae ab ipso Redemptore..., b. m., d. i dr.
(PL-WRu OSD 365417)
Christo pro mundi salute mortuo..., Wrocław : b. dr. 1710
(PL-WRu GŚŁ Yu 85/36)
Abel virgineus & sacerdotalis pastor... Jesu Christi figura... pro co
ronide consutarum per Quadragesimam de Passione Domini Me
ditationum Dominica in Palmis Melodramate exhibitus..., b. m.
i dr. 1715 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/42; PL-WRu OSD 365414)
Judex in propria causa. Homo peccator, Christi Agni immacula
ti Sacrilegus parricida, conscientia conclamante mortis aeternae
reus in Davide ad expositam, de ove unica, Nathani parabolam
se ipsum condemnante, adumbratus..., b. m. i dr. 1717 (PL-WRu
GŚŁ Yu 50/252)
Verbi divini pro homine in carne passi paradoxa ac primam heb
domadam exercitiorum S. Patris Ignatij accommodata..., b. m.
i dr. 1718 (PL-WRu OSD 365434; PL-WRu GŚŁ Yu 85/44)
Sacra antithesis seu contrarietas geminorum ducum Christi et Lu
ciferi... piae contemplationi..., b. m. i dr. 1719 (PL-WRu GŚŁ Yu
85/42; PL-WRu OSD 365435)
Sacrificium voluntarium incruentum Christus Jesus... piae con
templationi..., b. m. i dr. 1721 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/44;
WRu-OSD 365436)
Felix Christo patienti conformatio, sui ipsius abnegatio... piae
contemplationi..., b. m. i dr. 1722 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/48;
PL-WRu OSD 365437; PL-WRu GŚŁ Yu 85/48)
Circulus menstruis Christianarum Cogitationum a quodam e So
cietate Jesu olim in Gallia editus, tum Monachii recussus, nunc
vero pio usui honori D. D. Sodalium Congregationis Latinae
Majoris sub Titulo B. Mariae Virginis ab Archangelo Salutatae...,
Wrocław : Caspar R. Müller 1723 (PL-WRu OSD 300733)
Christus Jesus veritate Candidus Amore Rubicundus... Piae Con
templationi..., b. m. i dr. 1724 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/50)
Christus Jesus in sacratissima sua Passione minimus omnium et in
fimus sed simul tunc a sublimi erga nos amore solus altissimus piae
contemplationi..., b. m. i dr. 1725 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/52)
Jesus Christus bonitate voluntatis suae Salvator omnium, b. m.
i dr. 1727 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/56; PL-WRu OSD 365416)
Christus Jesus... piae contemplationi DD. Sodalium... propositus,
Wrocław : b. dr. 1728 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/61)
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wr-1729-Jesus
wr-1730-Amoris

wr-1731-Dominus

wr-1732-Jesus

wr-1735-Magni
wr-1737-Liber

wr-1739-Dulce

wr-1740-Anima

wr-1741-Ecce

wr-1742-Amara
wr-1743-Regia
wr-1744-Passio
wr-1746-Abyssus
wr-1747-Botrus
wr-1749-Mediator
wr-1750-Jesus

7. Fontes
Jesus Nazarenus... piae meditationi D. D. Sodalium... propositus,
Wrocław : b. dr. 1729 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/63)
Amoris et doloris processus exhibens infinitum in utroque exces
sum Jesu Christi ad Amoris contemplandi, & redamantis compas
sionis incendium Piae Meditationi..., b. m. i dr. 1730 (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/67; PL-WRu OSD 365411)
Dominus vitae, & mortis, Jesus Christus... Piae meditationi
D. D. Sodalium Almae..., Wrocław, b. dr. 1731 (PL-WRu GŚŁ
Yu 50/317)
Jesus Christus qui languores nostros ipse tulit, & dolores nostros
ipse portavit... piae meditationi..., b. m. i dr. 1732 (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/70)
Magni Aegroti magnus medicus Jesus Christus..., Wrocław : b. dr.
1735 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/78)
Liber Passionis Domini Nostri Jesu Christi... sub debitae grati
tudinis, & sincerae Compassionis..., b. m. i dr. 1737 (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/79)
Dulce Passionis convivium quod in sanguine suo generi humano
apparavit Pius Pelicanus Patiens, & innocens Salvator Jesus Chri
stus, cujus cibus erat: facere voluntatem Patris se mittentis, Potus:
Calix praeclarus Passionis D. D. Sodalibus..., Wrocław : b. dr.
1739 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/81; PL-WRu OSD 365410)
Anima peccatrix quinque sensuum concupiscentiis excaecata ad
patientis salvatoris nostri Jesu Christi Mysteria... Wrocław : b. dr.
1740 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/84);
Ecce Homo, Deus Homo... Sanctoris Vitae Speculum Illustrimae
Rhetorices Facultati Exercitationis hebdomadariae Argumen
tum..., Wrocław : b. dr. 1741 (PL-WRu GŚŁ Yu 50/344)
Amara Christi Passio poenitenti animae dulcis consolatio..., Wrocław : b. dr. 1742 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/87)
Regia Crucis & Salutis via patientis Christi..., Wrocław : b. dr.
1743 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/88)
Passio, et mors genus humanum amantis Christi..., Wrocław : b. dr.
1744 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/90)
Abyssus amoris et doloris in amarissimo mari Dominicae Passio
nis..., Wrocław : b. dr. 1746 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/93)
Botrus Cypri Christus Jesus in torculari crucis..., Wrocław : b. dr.
1747 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/94)
Mediator Dei et hominum Homo Deus Jesus Christus..., Wrocław : b. dr. 1749 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/95)
Jesus Christus verae Christianitatis institutor, & Antesignanus...,
Wrocław : b. dr. 1750 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/96)
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wr-1751-Dei
wr-1752-Vita
wr-1753-Supplementum
wr-1754-Magister
wr-1755-Geminum
wr-1756-Vox
wr-1757-Pax
wr-1764-Quaestio
wr-1765-Triste
wr-1766-Comsummata
wr-1767-Jesus
wr-1768-Jesus
wr-1769-Jesus
wr-1770-Salutaris
wr-1771-Magna
wr-1772-Exemplum
wr-1773-Passio
wr-1774-Magisterium
wr-1775-Sacrosancta
wr-1776-Doctrina
wr-1777-Precatio
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Dei Hominis Viri dolorum praetiosa haereditas..., Wrocław : b. dr.
1751 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/97)
Vita pro mortuis in ligno vitae mortua Christus Jesus..., Wrocław : b. dr. 1752 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/98)
Supplementum passionis ac mortis... Jesu Christi..., Wrocław : b. dr.
1753 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/99)
Magister Sapientiae auctor et liber vitae... Jesus Christus..., Wrocław : b. dr. 1754 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/100)
Geminum mutuae dilectionis monumentum... diligentis Jesu Christi
Crucifixi..., Wrocław : b. dr. 1755 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/101)
Vox sanguinis agni innocentis... Jesu Christi..., Wrocław : b. dr.
1756 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/102)
Pax Domini nostri Jesu Christi..., Wrocław : b. dr. 1757 (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/103)
Quaestio Doloris et amoris plena... abundo sanguinum crucifi
xo..., Wrocław : b. dr. 1764 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/105)
Triste additamentum super dolorem vulnerum Domini Jesu...,
Wrocław : b. dr. 1765 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/106)
Consummata hominis sapientia: scire Jesum Christum..., Wrocław : b. dr. 1766 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/107)
Jesus Christus Crucifixus consummatio..., Wrocław : b. dr. 1767
(PL-WRu GŚŁ Yu 85/108);
Jesus Dei Filius Novi amoris hostia..., Wrocław : b. dr. 1768 (PL-WRu
GŚŁ Yu 85/109)
Jesus Crucifixus orbis constitutus magister..., Wrocław : b. dr.
1769 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/110)
Salutaris timoris documenta a... Jesu Christi..., Wrocław : b. dr.
1770 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/111)
Magna velut mare contritio... Domini Jesu Cruci Affixi..., Wrocław : b. dr. 1771 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/112)
Exemplum patientis servatoris Jesu Christi..., Wrocław : b. dr.
1772 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/113)
Passio Domini Nostri Jesu Christi..., Wrocław : b. dr. 1773
(PL-WRu GŚŁ Yu 85/114)
Magisterium virtutis ac redemptionis humanae pretium..., Wrocław : b. dr. 1774 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/115)
Sacrosancta Mysteria de Cruciantibus et Morte Jesu Christi...,
Wrocław : b. dr. 1775 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/116)
Doctrina salutis ab ipso Domino nostro Jesu Christo..., Wrocław :
b. dr. 1776 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/117)
Precatio Dominica Passionis Dominicae Mysteriis..., Wrocław : b. dr.
1777 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/118)
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wr-1778-Octo
wr-1780-Veritas

wr-1781-Acerbitas
wr-1782-Mysteria

wr-1788-Octo

7. Fontes
Octo beatitudines Domino nostro Jesu Christi..., Wrocław : b. dr.
1778 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/119)
Veritas in figuris praenunciata deinceps autem per amarissimos
cruciatus et mortem ... Jesu Christi..., Wrocław : b. dr. 1780
(PL-WRu GŚŁ Yu 85/120);
Acerbitas dolorum Domini nostri Jesu Christi..., Wrocław : b. dr.
1781 (PL-WRu GŚŁ Yu 85/121)
Mysteria patientis Domini nostri Jesu Christi, sententiis praeser
tim b. Pauli illustrata; nunc autem..., Wrocław : b. dr. 1782 (PL-WRu OSD 365408; PL-WRu GŚŁ Yu 85/122)
Octo beatitudines ab ipso Domino nostro Jesu Christo, qua verbis
praedicatae, qua copioso aerumnosissimae vitae ac mortis exemplo
confirmatae..., Wrocław : b. dr. 1788 (PL-WRu OSD 365409)

7.4.6. Pozostałe stare druki
AcostaD
AcostaH
AcostaP
AgazzariE

ÁlvarezG
BalbínE

BalbínM
BalbínV

BalbínW

BehmA

José de Acosta, Doctrina Christiana y catechismo para la in
strucción de Indios..., Ciudad de los Reyes 1584
José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias..., Sevilla 1590
José de Acosta, De promulgatione Evangelii apud Barbaros, sive
De Procuranda Indorum salute..., Salamanca 1588
Eumelio dramma pastorale recitato in Roma nel Seminario Ro
mano ne i giorni del Carnevale, con le Musiche dell’Armonico
Intronato. L’Anno 1606. Novamente posto in luce, Venezia : Ricciardo Amadino 1606
Emmanuelis Alvari e Societate Jesu, De institutione grammatica
libri tres, Venezia : Giacomo Vitali 1575
Bohuslav Balbín, Epitome Historica Rerum Bohemicarum:
quam ob venerationem Christianae antiquitatis, et primae in
Bohemia collegialis ecclesiae honorem, Boleslaviensem Historiam
placuit appellare..., Praga : Drukarnia Akademicka 1672, 1673
Bohuslav Balbín, Miscellanea Historica Regni Bohemiae...,
Praga : Drukarnia Akademicka 1679–1688
Bohuslai Balbini e Societate Jesu Verisimilia humaniorum disci
plinarum seu Judicium Privatum de omni literarum quas huma
niores apellant artificio..., Praga : Drukarnia Akademicka 1666
Diva Wartensis seu origines et miracula Magnae Dei, Hominum
que Matris Mariae, quae a tot retro saeculis Wartae magna popu
lorum frequentia colitur, Praga : Drukarnia Akademicka 1655
Arithmetica Practico-Speculativa; Praeside R. P. Georgio Behm
e Societate Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctore, nec non mathe
matum in eadem Universitate Professore Ordinario..., Olomouc :
Veit Heinrich Ettel 1660
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Propositiones opticae, quas in alma Caesarea et Episcopali uni
versitate Olomucensi; S. I. demonstrabit eruditus S. Augustinus
Pullas Moraous Olomucensi R. P. Georgio Behm..., Olomouc :
Hradeczny de Krusnau 1652
Propositiones Mathematico-Musurgicae, quas in Alma Caesarea
Regiaque Universitate Pragensi Societatis Jesu, AA. LL. et Philo
sophiae Magistro, et in eadem Universitate Matheseos Professore
Ordinario..., Olomouc : Veit Heinrich Ettel 1657
Christianae doctrinae copiosa explicatio comp. ab Roberto
Bellarmino de S.J. Card. Revisa nunc primum in lat. translata,
Köln : Johannes Crithius 1609
Matka Przedziwna w Piekarach na służących sobie dobroczynna,
y tymże służącym sobie, zebraną krotko relacyą o Jey Swiętym Ob
raźie, y o rożnych przez tenże Obraz, wyświadczonych dobrodziey
stwach..., Sandomierz : Drukarnia Kolegium Jezuickiego 1726
Mater Admirabilis Maria Peckarensis, in clientes suos benefica.
Die Wunderbarliche, und gegen ihre Schutz=Kinder Wohlthätige
Mutter Jesu von Pekar... Von dem Oppelichen Collegio der Socie
tät Jesu, Hradec Králové : Johann Tibelli 1727
Bibliotheque Germanique ou Histoire Litteraire de l’Allemagne,
de la Suisse et des Pays du Nord 40 (1737), Amsterdam : Pierre
Humbert
Catholische Kirchengesäng zum Theil vor und nach dem Cate
chismo, zum Teil sonst durchs Jahr zu unterschiedlichen Zeiten
zu singen: Samt dem Kleinen Catechismo des E. H. Petri Canisij
Societatis IESV Theologi. Cum facultate Superiorum; Freiburg
in Üechtland : Abraham Gemperlin, Wilhelm Mäs 1596
Petrus Canisius, Lectiones et Precationes Ecclesiasticae in usum
scholarum Catholicorum, omniumque pietatis verae studioso
rum, Ingolstadt : Samuel Weissenhorn 1567
Petrus Canisius, Summa doctrinae Christianae: Per Quaestiones
tradita, & in usum Christianae pueritiae nunc primum edita. Ius
su & authoritate Sacratissimae Rom. Hung. Bohem. &c. Regiae
Maiest. Archiducis Austriae, &c., Wien : Michael Zimmermann
1555
Catalogus personarum et officiorum Provinciae Bohemiae Socie
tatis Jesu, b. m. i dr. 1710–1776
Das Catholische Vater unser | Durch offentliche Gassen der Stadt
Breslau laut gebetet | Und zugleich | Auf gewöhnlichen Trag Büh
nen Figürlich in aller Kürze vorgestellet | Von der Kleinen Catho
lischen Jugend | In ihrer jährlichen Solennität und Umgang | Am
Fest S. IGNATII, | Stiffters der Sociatät IESU, | Ihres heiligen
Patrons und Fürsprechers, b. m., i dr. 1700
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ChristeliusA

ChristeliusM

ChristeliusP

ChristeliusS

ChristeliusZ

ChristlicheL

ClaviusE

CompactaP

ConradA
ConradP
DelríoS

7. Fontes
Annus seraphicus, Seraphisches Lieb=Jahr, oder Anmütige zu
Göttlicher Liebe anleitende Lieder, auf alle Tage deß gantzen
Jahrs von Bartholomaeo Christelio der Sociatät Jesu außgefertigt,
Olomouc : Johann Joseph Kilian 1678
Alimonia menstrua, | Monatliche | Seelen-Nahrung | oder | An
dacht-Übungen | jedes Monat | Gottseglich zu gebrauchen | durch
| R. P. Bartholomaeum Christe|lium Soc. Jesu, | Breslau : Johann
Christoph Jacob 1666
Psalterium | Amoris | LiebPsalter | oder | CL. | Göttliche Lieblie
der | Allen | Mit Gottes willen wol übereinstimmenden hertzen |
Von | R P. | Barthomolaeo Christelio | Societ: Iesu | Vorgesungen...
Praha : Urban Goliasch 1673
Synaxiphylae sacrum pervigilium, das ist Heiliger FeüerAbend
einer des H. H. Abendmals begierigen und liebenden Seelen, Weiß,
wie man den Abend vor dem H. Communion Tag Gottseliglich
zubringen möge, Beschrieben durch R. P. Bartholomaeum Chri
stelium der Societät Jesu, Olomouc : Veit Heinrich Ettel 1663
Zodiacus | Laetofatalis. | Lustiges | Sterb=Jahr. | Mit Sinn= und
Geistreichen Grab|schrifften und Schlussreimen | ausgezeichnet |
von | R. P. Bartholomeo Christelio S.J., Praha : Johann Carl
Gerzabek 1690
Christliche Catholische Glaubens=Lehr von den Wahren seelig
machenden Glauben, Hoffnung und Liebe, welche die unschuldige
Jugend durch dieses Jahr in der Kirchen der Gesellschaft JESU
zu Breslau angehöret. Anheut aber zur schuldigen Ehre des Heil.
Vatters Ignatii von Loiola, und Stifters der eben vorgemeldten
Gesellschaft Jesu, absonderlichen Patrons der unschuldigen Ju
gend, mit gewöhnlichen Umbgang offentlich vorgestellet, in dem
Academischen Collegio S. J. In Breslau, den 31. Juli 1724, b. m.
i dr. [1724]
Euclidis elementorum libri XVI... authore Christophoro Clavio
Bambergensi e Societate Iesu, Roma : Bartholomaeus Grassius
1589
Compacta Philothei Anonymi Societatis amoris seu Spiritualis
animae amantis cum Deo associatio, per pios affectus et praxes
Divi Amoris explicata et a I. A. S. Sodalibus Theophilis in lucem
edita, Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1661
Balthasar Conrad, Antifrimelius oder Große Anstöße des M. Jo
hannis Frimelii..., Schweidnitz : Johann Perfert 1653
Balthasar Conrad, Proportiones Physico-Mathematicae de natu
ra soni..., Olomouc 1641
Martín Antonio Delrío, Syntagma tragoediae latinae, Antwerpen : Christoph Plantin 1593
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Dies sodalis parthenii in consueta christianae pietatis exercitia et
preces, officia, litanias, hymnos etc. distributas..., Praga : Drukarnia Akademicka 1670
Johann Dilatus, Gottselige Wallfahrt, darinn vielerley Gesänge
und gottselige Übungen fürgestellet werden, Glatz : Andreas F.
Pega 1689
Marianische Kirchfahrt | Zu dem Uralten Gnaden-Bild Mariae
von Dörnern. Abgetheilet in den Anzug | Einzug | und Abzug.
Darinnen Vielerley Gesänger von den Geheimnussen deß Lebens
Jesu und Mariae. Wie dann auch Gottselige Ubungen zu beichten
| zu Communiciren | Meß zu hören | und andere tägliche Werck
zu verrichten fürgestellet werden. Jesu und Mariae zu Lieb und
Lob | deren Liebhaber aber zu Nutz und Trost | eingerichtet und
in Druck verfertiget von P. Joanne Dilato, der Societät Jesu Pries
tern, Glatz : Andreas F. Pega 1682
Directorium seu ordo Recitandi Horas Canonicas et Missas Cele
brandi Juxta Ritum Breviarii et Missalis Romani, Adjunctis Fe
stis Propriis Ordinis et Dioecesanis pro Anno MDCCLXVIII In
usum PP. Societatis JESU per Silesiam, b. m. i dr. [1743]
Alessandro Donati, Ars poetica sive institutionum artis poeticae
libri III..., Roma 1631
Jeremias Drexel, Rhetorica caelestis seu attenta precandi scien
tiae, Antwerpen 1636
Domus Sancta Fidelis Parthenii Almae Sodalitatis Beatae Virgi
nis Annuntiatae In Collegio Societatis Jesu Wratislaviae ab Anno
1639 natae et confirmatae..., Olomouc : Veit Heinrich Ettel
1660
Joseph Michael Fibiger, Des Geistlichen Bau=Meisters | S. Igna
tii | von Lojola, | und der von Ihm Gestifteten | Ausserbaulichen
| Gesellschaft JESU | In der durch das Luthertum eingerissenen |
Kirchen Gottes | Kostbarer Bau: | Am Fest des gedachten heiligen
Patriarchens | In der = von gedachter löbligchen Societät | Zu
Ehren dem Allerheiligsten Namen | JESU | Auff der Käyserlichen
Burg in Breslau | Neu=auffgebauteten Kirchen | Einer sehr Volck
reichen Versammlung | Am Tage des Ersten offentlichen | in obge
meldetes Gottes=Haus | geschehenen Eingangs | Im Jahr 1698 |
Anzuschauen vorgestellet | Schweidnitz : Christian Ockel
Foedus Angelicum DD. Sodalibus pro Strena oblatum a Sodalita
te Svidnicensi B. M. Virginis Annunciatae, Schweidnitz : Christian Ockel 1680
Ioan. Thomae Freigii I. V. D. Paedagogus. Hoc est, libellus osten
dens qua ratione prima artium initia pueris quam facillime tradi
possint..., Basel : Sebastian Henricpetri 1582
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GaffurioT
GalileiD
HandB

HortulusD
JayB
JayC
JouvancyR
KircherM

LangA

LangD

LangS

LangT
LedesmaM

LegesC
LegesS

ManualeC
ManualeM

7. Fontes
Franchino Gaffurio, Theorica musice..., Milano 1492
Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica et della moder
na..., Firenze 1581
Hand-Büchlein der Löblichen Sodalität Unser lieben Frauen Ma
riae Unbefleckter Empfängnuss. In Collegio PP. Societatis Jesu
Der Königl. Haubt-Stadt Ollmütz in Mähren..., Opava 1743
Hortulus Domesticus... seu officia pia in honorem Deiparae sine
Labe Conceptae, ut Principis Patronae nostrae, Glatz 1744
Gabriel François Le Jay, Bibliotheca rhetorum..., Paris : Gregor
Dupuis 1725
Gabriel François Le Jay, Liber de choreis dramaticis..., Paris :
Gregor Dupuis 1725
Joseph Jouvancy, Ratio discendi et docendi..., Paris 1692
Athanasius Kircher, Musurgia universalis, sive ars magna con
soni et dissoni..., Rzym : spadkobiercy Francisca Corbelletta
1650
Franz Lang, Theatrum doloris et amoris sive considerationes my
steriarum Christi patientis, et Mariae Matris Dolorosae sub cruce
condolentis Filio piis affectibus conceptae, et in oratorio Almae
Sodalitatis Maioris B. V. Mariae ab Angelo salutatae Monachii
per verni ieiunii sabbathinos dies sub vesperum D. D. Sodalibus
pie meditantibus ad lampades expositae..., München : Mathias
Riedl 1717
Franz Lang, Dissertatio de actione scenica, cum Figuris eandem
explicantibus, et Observationibus quibusdam de arte comica...,
München 1727
Franz Lang, Theatrum solitudinis asceticae, sive doctrinae mo
rales per considerationes melodicas ad normam S. Exercitiorum
S. P. Ignatii compositae..., München 1717
Franz Lang, Theatrum affectuum humanorum, sive consideratio
nes morales ad scenam accomodatae..., München 1717
Modo per insegnar la dottrina christiana composto per il dottor
Ledesma, della Compagnia di Giesù, Rzym : spadkobiercy Antonia Blado 1573
Leges et Statuta cum variis precibus ac piis exercitiis Congregatio
nis Beatissimae Virginis Mariae, München 1717
Leges, et Statuta Sodalitatis Beatissimae Virginis Mariae As
sumptae, inter externos Studiosos in Academia Sociatatis Iesu
Olomucij fundatae, Olomouc : Georg Handl 1605
Manuale Congregationis B. Mariae Virginis Assumptae Brunae,
Brno : Christoph Haugenhoffer 1617
Manuale Marianum quod Alma Sodalitas ab Arch-Angelo salu
tatae Angelorum Reginae, in Collegio, & Universitate Societatis
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IESU Olomucii erecta, & ab anno 1611 confirmata in usum
suorum denuo recudi fecit, Brno : Ignatius Sinapius 1698
Manuale Sodalitatis B. Mariae Virginis, sive Exercitium Spiri
tuale Christianae Pietatis, Köln : Johannes Gymnicus 1605
Manuale Sodalitatis Parthenii, Varia, ex diversis opusculis selecta
Pietatis Exercitia..., Olomouc : Ignaz Rosenburg
Jakob Masen, Palaestra eloquentiae ligatae dramatica..., Köln :
Johannes Busaeus 1657
Girolamo Mei, De modis musicis antiquorum..., b. m. i dr.
Claude-François Ménestrier, Des ballets anciens et modernes
selon les règles du théâtre..., Paris : René Guignard 1682
Claude-François Ménestrier, Des Représentations en musique
anciennes et modernes, Paris : René Guignard 1681
Historia Beatissimae Virginis Glacensis. Das ist | Kurtze Beschrei
bung | Von dem Uralten Wunderthätigen Maria-Bild: Welches zu
Glatz auff dem Hohen-Altar | In der Pfarrkirchen der Societät
Jesu, Von viel hundert Jahren her | Zu offentlicher Verehrung vor
gestellet | und schon im Jahr 1364. Von Ernesto dem ersten Er
tz-Bischoff zu Prag | Wunderthätig erkläret, b. m. i dr. 1690
Historiae provinciae Bohemiae Societatis Jesu ab anno domini
1555, quo eadem Societas primum in Bohemia pedem fixit, ad an
num usque 1723, quo provincia Bohemiae primum suum saeculum
finivit conscripta a P. Joanne Miller eiusdem Societatis et provinciae
sacerdote..., Praga : Drukarnia Akademicka 1723
Johann Miller, Triginta Devotiones ad Christum & Sanctos Ejus,
Praga : Drukarnia Akademicka
Théodore Moret, Proportiones mathematicae ex harmonica,
de soni magnitudine, propositae honori celsissimi illustrissimi...
a Nobili D. Godefrido Fibig, Silesio Vratislaviensi, Philosophiae
Matheseos auditore. Anno 1664, die Septembris, horis pomeri
dianis, in gymnasio... Collegii Vratislaviensis in Burgo Societatis
JESU. Praeside R. P. Theodoro Moreto, ejusdem Societatis, AA.
LL. Philosophiae & SS. Theologiae Doctore, ibidemque Mathesos
Professore ordinario, ac Superiorum Studiorum Seniore, Wrocław : spadkobiercy Baumanna [1664]
Propositiones mathematicae ex Geographia de aestu Maris... In
gymnasio Caes. Regiique Collegii Vratislaviensis in Burgo Socie
tatis Jesu Praeside R. P. Theodoro Moreto, ejusdem Societatis...
Matheseos Professore ordinario..., Wrocław : spadkobiercy Baumanna 1665
Theodori Moreti e Societate Iesu Soliloquia ad obtestationes Davi
dicas et Psalmorum allegoriae, Antwerpen : spadkobiercy Christophe’a Plantina 1650

www.sublupa.pl

606
NadalE

OfficiumP

OfficiumS

PegaD

PegaG

PegaM

PegaS
PelzelB

PietasD

PietasE

7. Fontes
Hieronim Nadal, Evangelicae Historiae Imagines: Ex ordine
Evangeliorum, quae toto anno in Missae Sacrificio recitantur, In
ordinem temporis vitae Christi digestae, Antwerpen 1593
Officium Purissimae & Immaculatae Conceptionis Sanctissimae
Virginis Mariae Eidem acceptissimum, uti devotissimum suo fa
mulo, Alphonso Rodriguez Soc: Jesu Religioso revelavit, Kalisz :
Drukarnia Kolegium Jezuickiego 1677
Officium Sodalis Mariani in spiritualia devotionis exercitia ex
praescripto legum congregationis B. V. Mariae distributum et
in usum praecipue Sodalitatum B. V. Mariae, quinto recusum...,
Wrocław : Drukarnia Akademicka 1775
DOLOROSA | AMORIS | ET CRUCIS VIA | Quam | IN TER
RIS SUB FINEM VITAE | non invite | Inter immensos amores |
Et immanes dolores, | Pro Mundi Salute, | per avia & devia sub
ire suscepit; | illa videlicet: | VIA, VERITAS & VITA | HOMO
DEUS, | CHRISTUS JESUS, | tristi Letho | IN MONTE CAL
VARIAE | extinguendus. | Glatz : Andreas F. Pega b. d.
Geistliche Dreyfaltigkeit=Blum, | das ist | Josephisches | Hand=Buch,
| So zu Vermehrung der Andacht | gegen die | Hochgelobte | Erschaf
fene Dreyfaltigkeit, | JESUS, | MARIA, JOSEPH. | zusammen getra
gen, | Und zu sonderbahrem Gebrauch, der im | Fürstl. Stifft Grüssau
| unter ihrem allerheilig-|sten Drey=Namen | Aufgerichteten Bruder
schafft | vorgestellt worden | Durch | Einen Priester Cistercienser=
Ordens, im | gedachten Closter PROFESSEN, Glatz : Andreas F.
Pega 1686
MEDITA-|TIONES, | SANCTI PETRI | DE | ALCANTARA
HISPANI | Ordinis S. Patris S. Francisci | Reform: | A | CLE
MENTE | PAPA IX | Canonizati Anno 1669. Aprilis 28. | Ex
| Hispanico translatae in Latinum, | & | Demum reimpressae. |
Glatz : Andreas Pega 1686
Schmerzhafter Lieb= und Kreutz=Weeg, Glatz : Andreas F.
Pega 1682
František Martin Pelzel, Böhmische, mährische und schlesische
Gelehrte aus dem Orden der Jesuiten von Anfang der Gesellschaft
bis auf gegenwärtige Zeit, Praha : Pelzel 1786
Pietas Quotidiana | erga | Divinissimum humani generis Re
demptorem, Fidei Authorem, Salutis Consummatorem, | Jesum |
Crucifixum. | Ad | Impetrandam gratiam | bene pieque vivendi, |
et | sancte moriendi | utilissima. | Cum Licentia Ordinarii. | Wrocław : Drukarnia Akademicka 1738
Pietas quotidiana erga Divinissimum humani generis Redemp
torem, Fidei Authorem, Salutis Consummatorem, Jesum Cruci
fixum. Ad Impetrandam gratiam bene pieque vivendi, et sancte
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moriendi utilissima: Omnium piarum animarum usui Accommo
data..., Wien : Wolfgang Schwendimann 1722
Pietas | Quotidiana | erga | Santissimam | Dei Matrem | Prae
cipuam morientium Advocatam | Mariam, | ad | Impetrandam
gratiam | bene; pieque vivendi, | et | Sancte moriendi | Utilissima.
| Cum Licentia Ordinarii. | Wrocław : Drukarnia Akademicka
1737
Iacobi Pontani de Societate Iesu Poeticarum Institutionum Libri
III..., Ingolstadt : Adam Sartorius 1600
Proprium Societatis Jesu, seu Officia Sanctorum, in usum Dioece
sis Wratislaviensis ac cumprimis Patrum ejusdem Societatis per
Provinciam Silesiae accommodata..., Wrocław : Drukarnia Akademicka 1755
Proprium sanctorum per Bohemiam, Moraviam et Silesiam,
Adjunctis Festis Propriis Domiciliorum Societatis Jesu in usum
Sacerdotum Ejusdem Societatis. Accedunt decreta Sacrorum
Rituum Congregationis, Praga : Drukarnia Jezuicka 1710
Prześwietne Bractwo Barbary S. Panny Męczenniczki Christuso
wey, Patronki Szczęsliwey, śmierci Wielkiemi Łaskami y odpusta
mi ziemskiemi uprzywilejowane przi kościele farnim SS. Aposto
łów Piotra y Pawła na Górach Tarnowskich fundowane i solennie
w dzien w Niebo wziętey Najś. Panny Maryi 15. Aug. 1747 Intro
dukowane, Wrocław : Drukarnia Akademicka 1747
Psalterium | Beatissimae, | semperque | Immaculatae | Virginis |
Mariae, | a | Divo | Bonaventura | editum. | Cum Licentia Supe
riorum. | Neisse : Joseph Schlögel 1725
Franciscus Sacchinus, Historiae Societatis Jesu, T. III, IV,
Roma : Dominicus Manelfius 1649, 1652
Iulii Caesari Scaligeri Poetices libri septem..., Lyon : Antonius
Vincentius 1561
Der Büß= und Danck=singende David, das ist gewöhnliche Fa
sten- und Fronleichnambs=Predigten, über den Buß=Psalm Miserere mei Deus, deß Königlichen Propheten Davids... P. Viti
Scheffer, Priesters und Predigers auß der Gesellschaft JESU,
Brno : Franz Ignaz Sinapi 1701
Christige Politzey | Oder | Burgerlige Statt-Ordnung | Durch
12. Stunden | Eines Marianischen Tages | Denen Herrn Sodalen
der Löbligen | Burger-Bruderschafft | Unter dem Titul | Mariae
| Himmel-Fahrt | in dem Kayser- und Königligen Collegio | der
Societät Jesu zu Glatz | bey Dero gewöhnligen Versammlungen
vorgetragen | Von | P. Vito Scheffer, der Societät Jesu Priestern,
und gedachter | Bruderschafft Vorstehern | alda | Glatz : Caspar
Rudolph Müller 1704
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SchefferD
SchefferH

SchefferU

SchefferW

SchefflerC
SchindlerH

SchindlerK

SchmidlH

SchottC

SchubartD

SchubartL

7. Fontes
Vitus Scheffer, Deus qui es sola quies..., Glatz : Caspar Rudolf
Müller 1711
Heilige Christ=Nacht das ist: Zwölff Auffmunterungen durch
zwölff Studen dieser Heiligen Nacht, zwölff Jahr nach einander
gehalten, zu Breslau, in der Kayserlichen Burg. Von P. Vito Schef
fer, der Societät Jesu Priestern und Predigern allda, Brünn : Franz
Ignaz Sinapi 1701
Die Unmenschlige Verrätherez der Menschen durch welche der
Sohn Gottes Christus Jesus ist yum Lezden und Tod übergeben
worden, in gewöhnligen Fasten=Predigten vorgehalten denen
teutschen Hertzen von P. Vito Scheffer, Priestern und Predigern
auß der Societät Jesu, Glatz : Caspar Rudolph Müller 1705
Der Welt Heyland Jesus Christus und seine Seelen=Cur, durch
seine Heil. fünff Blutt=Vergüssungen, vorgestellet in gewöhnlichen
Fasten=Predigten zu Sonderbahren Trost der mit vielen, und
schweren Kranckheiten behassten Christligen Hertzen von P. Vito
Scheffer, Priestern und Predigern auß der Societät Jesu, Glatz :
Caspar Rudolph Müller 1705
Johannes Scheffler, Cherubinischer Wandersmann oder Geistrei
che Sinn- und Schluß-Reime..., Glatz : Ignaz K. Schubart 1675
Hand-Büchlein Der Löblichen Sodalität Unser lieben Frauen
Mariae Unbefleckter Empfängnuss. In Collegio PP. Societatis Jesu
Der Königl. Haubt-Stadt Ollmütz in Mähren..., Opava : Johann
W. Schindler 1743
Kancyonal | Wsseobecneg Svateg | Cýrkve | Na celý Rok | K wětssy
Cti, a Chwále | BOží, | K Potěšení wssem Prawo=wěřícým | Zvlás
stě pak | Slavného Bratrstwa | Neyswětějssýho, a | Nejsladssýho |
Srdce Ježísse | Ctitelům. | Wydaný | Od Duchovních Pastýřův, |
o Spasení Lidské horlivě pečugících, | tobož | Slavného Bratrstva
předložených v Kní|žetstwj Těssýnském v Horním Slezsku. | Opava : Johann W. Schindler 1761
Johann Schmidl, Historiae Societatis Jesu provinciae Bohe
miae..., Praga : Drukarnia Akademicka, T. I, 1747, T. II, 1749,
T. III, 1754, T. IV/1–2 [1759]
P. Gasparis Schotti... Cursus mathematicus absoluta omnium
mathematicarum disciplinarum encyclopaedia in libros XXVIII
digesta..., Bamberg : Johann Martin Schönwetter 1677
Devoti Rhytmi | in | Sacrificio Mis|sae ante vel post | Elevatio
nem, | per singulos hebdoma|dis dies | a quovis hominum | vel di
cendi vel ca|nendi. | Additis et aliis piis meditationibus rhytmicis |
Opus | Variorum Authorum..., Neisse : Johann Schubart 1631
Lobgesang dem Herzlichen Sissinio Römischen Diacono und
Martyri. Als er von der Stadt Rom erhaben, inn deß Collegij der
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Societet Jesu Kirch zu Neyß Transferiert Anno 1636. In der zu
dessen Heyligen Ehr angestellten Procession Dedicirt und gesun
gen. Im Thon: Frew dich du Himmel königin..., Neisse : Johann
Schubart 1636
Myrrhen-Büschel | Oder | Betrachtungen und Gebet | Von der
Heyligen Wun=|den, und Leyden Christi. | Zu beförderung | Der
Andacht | Gegen dem Allerheiligen | Leyden unsers Herrn Je=|su
Christi. | Allen Sodalen und Lieb|habern JESU deß Ge=|kreu
zigten. | Zu Nutz. | Gezogen auß dem Lateinisch|en Myrrhen
Büschel deß Wohl | Ehrwürdingen P. Vincentij Ca=|raffa jetzund
Generals der Socie|tet Jesu, und Anders Andäch=|tigen Authoren.
| Cum licentia superiorum..., Neisse : Johann Schubart 1647
Joseph Stöcklein, Aller-Hand so Lehr- als Geistreiche Brief,
Schrifften und Reis-Beschreibungen, welche von denen Missio
nariis der Gesellschafft Jesu aus Beyden Indien und andern über
Meer gelagenen Ländern... zusammen getragen, Augsburg 1732
Das Verlohrne Schaaf, Das ist: Fasten-Exhorationes, In welchen eine
Sündhaffte Seel, so gleich einem jrrendem Schäfflein, durch aller
hand Müssbrauch der Creaturen, von deren Schöpffer abgewichen;
... Eine Lob-Predig von dem Heiligen Patriarchen Ignatio, Stiefftern
der Societät Jesu, In welcher Hochgedachter Heiliger Vatter einem
Frommen Wolff verglichen wird, Geprediget In dem Oratorio dess
Kayserlichen Collegii Societate Jesu, in der Stadt Breslaw von dem
Ehrwürdigen P. Christophoro Todtfeller, der Soc: Jesu Priestern, und
H. Schrifft Doctore... Praga : Drukarnia Akademicka 1677
Philosophia curiosa seu universa Aristotelis philosophia iuxta
communes sententias exposita, et primo quidem sub compendio
proposita: deinde ad usum civilem reducta ac rebus in particulari
applicata curiose. Ab A. R. P. Adalberto Tylkowski e Societ. Jesu...,
Oliwa : Georg Franz Fritsch 1680
Unum necessarium animae salvandae negotium triduana spiri
tus recollectione a DD. Sodalibus Partheniis, aliisque salutis suae
studiosis solerter digestum, ardenter innovatum feriis ante-pente
costalibus in Oratorio Mariano Coll. Academici Soc. Jesu Wratisl.
Anno MDCCLVII, Wrocław : Drukarnia Akademicka [1757]
Luis de Valdivia, Arte y gramática de la lengua que corre en todo
el Reyno de Chile..., Ciudad de los Reyes 1606
Le Istituzioni harmoniche del Rev. Messere Gioseffo Zarlino da
Chioggia, Maestro di Capella della Serenissima Signoria di Ve
netia: di nuovo in molti luoghi migliorate, & di molti belli secreti
nelle cose della Prattica ampliate... Venetia, Appresso Francesco
de I Franceschi Senese M.D.LXXIII [http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/displayimage.php?album=556&pos=0]
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Huldrych Zwingli, Articuli sive conclusiones LXVII. H. Zwinglii.
[http://christianbookshelf.org/schaff/the_creeds_of_the_
evangelical_protestant_churches/articuli_sive_conclusiones_lxvii_h.htm]
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BieśP

BohnH
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DKL 1–2
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Dlabatsch
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Ad gradum admissi 1541–1773 juxta formulas votorum in
ARSI asservatas, T. I–VIII, Roma 1993–1994
Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. T. I,
Polonia, red. Andrzej Paweł Bieś, Ludwik Grzebień, Marek
Inglot, Kraków : Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” 2002
Emil Bohn, Die musikalischen Handschriften des XVI. und
XVII. Jahrhunderts in der Stadtbibiliothek zu Breslau, Breslau :
Commissions-Verlag von Julius Hanauer 1890
Siegfried Wilhelm Dehn, Katalog der in der Kgl. Ritterakade
mie zu Liegnitz befindlichen gedruckten und handschriftlichen
Musikalien nebst den hymnologischen und musikalisch-theoreti
schen Werken, „Monatshefte für Musikgeschichte” I/2 (1869),
s. 25–39; I/3 (1869), s. 50–56, 70–76
Das deutsche Kirchenlied. Kiritische Gesamtausgabe der Melo
dien, T. I, cz. 1: Verzeichnis der Drucke von den Anfängen bis
1800, red. Konrad Ameln, Markus Jenny, Walther Lipphardt,
cz. 2: Register, Kassel – Basel – Tours – London : Bärenreiter
1975, 1980 (= Répertoire International des Sources Musicales,
seria B, T. VIII/1–2)
Das deutsche Kirchenlied. Kritische Gesamtusgabe der Melodien.
Abteilung III: Die Melodien aus der gedruckten Quellen bis
1680. Herausgegeben von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen
Edition des deutsche Kirchenliedes, T. I, cz. 1–3, Kassel : Bärenreiter 1993, 1996–1999
Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum
Theil auch für Mähren und Schlesien..., red. Gottfried J. Dlabatsch, Prag 1815
Robert Eitner, Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon
der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis
zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, T. I–X, Leipzig : Breitkopf & Härtel 1899–1904
Joseph Fejér, Defuncti Secundi Saeculi Societatis Jesu 1540–
1640, Roma : Curia Generalitia SJ, Institutum Historicum
SJ, 1982–1990; Defuncti Secundi Saeculi Societatis Jesu 1641–
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1740, T. I–V, Roma : Curia Generalitia SJ, Institutum Historicum SJ, 1986–1990
François-Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bi
bliographie générale de la musique, Paris : Firmin Didot 1835–
1844
Antonín Vasiljevič Florovský, Čeští jesuité na Rusi. Jesuité české
provincie a slovanský východ, Praha : Vyšehrad 1941
Michaela Freemanová-Kopecká, Collectio Fratrum Misericor
diae Kukussiensis. Catalogus, Praga : Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej – Supraphon 1998 (Catalogus artis musicae in
Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquoris catalogum
series 6, 1–2)
Ernst L. Gerber, Neues Historisch-Biographisches Lexikon der
Tonkünstler (1812–1814), T. I–III, red. O. Wessely (reprint
Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt 1966–1969)
Marie Louise Göllner, Bayerische Staatsbibliothek. Katalog der
Musikhandschriften. T. II. Tabulaturen und Stimmbücher bis zur
Mitte des 17. Jahrhunderts, München : G. Henle Verlag 1979
Wiktor Gramatowski, Glossario Gesuitico. Guida all’inteligenza
dei documenti, Roma 1992 (maszynopis)
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy
1564–1995, red. Ludwik Grzebień przy współpracy zespołu
jezuitów, Kraków : Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego – Instytut Kultury Religijnej, Wydawnictwo WAM
1996
Ludwik Grzebień, Podstawowa bibliografia do dziejów Towa
rzystwa Jezusowego w Polsce, T. I–II. Kraków : Wydawnictwo
WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” 2009
Słownik jezuitów muzyków i prefektów burs muzycznych, red.
Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz (Jezuickie bursy mu
zyczne w Polsce i na Litwie w XVII i XVIII wieku, 3; Studia
i Materiały do Dziejów Jezuitów Polskich, 9), Kraków : Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna
„Ignatianum” 2002
Carl Julius Adolph Hoffmann, Die Tonkünstler Schlesiens. Ein
Beitrag zum Kunstgeschichte Schlesiens von Jahre 960 bis 1830,
Breslau 1830
Schlesisches Musiklexikon, red. Lothar Hoffmann-Erbrecht,
Augsburg : Institut für Deutsche Musik im Osten 2001
Johannes Hübner, Bibliographie des Schlesischen Musik- und
Theaterwesens, Breslau : Korn 1934 (Schlesische Biographie,
T. VI/2)
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Danuta Idaszak, Katalog tematyczny muzykaliów Gostyńskich
[w:] Muzyka u Księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu,
Gostyń : Księża Filipini 2004, s. 76–212
Danuta Idaszak, Grodzisk Wielkopolski. Katalog tematyczny
muzykaliów, Kraków : Musica Iagellonica 1993
Danuta Idaszak, Muzykalia Gniezna. Katalog rękopisów, Kraków : Musica Iagellonica 2001
Inventarium Archivi Romani Societatis Iesu. Manuscripta Anti
quae Societatis. Pars I. Assistentiae et Provinciae, Romae 1992
Katalóg hudobnín knižnice jezuitského kolégia v Trnave z roku
1632 [w:] Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na
Slovensku v 16.–17. storiči, red. Jana Kalinayová, Bratislava :
Slovenské Národné Múzeum 1994, s. 28–32
Aniela Kolbuszewska, Katalog rękopisów muzycznych XVIII
i XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbiorów
wrocławskiego Kościoła św. Elżbiety (Bibliothecalia Wratisla
viensia, 8), Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008
Aniela Kolbuszewska, Katalog zbiorów muzycznych legnickiej
biblioteki księcia Jerzego Rudolfa „Biblioteca Rudolfina”, Legnica : Legnickie Towarzystwo Muzyczne 1992
Schlesisches Tonkünstler-Lexikon enthaltend die Biographien al
ler schlesischen Tonkünstler, Komponisten, Kantoren, Organisten,
Tongelehrten, Textdichter, Orgelbauer, Instrumentenmacher, red.
Koßmaly und Carlo [Carl F. Herzel], wyd. faks. Hildesheim –
New York 1982
Fritz Koschinsky, Katalog der alten musikalien in der Elisa
beth-Kirche zu Breslau, Breslau 1925 (rękopis w zbiorach PLWRu)
Janina Mendysowa, Katalog zbiorów muzycznych XVI, XVII
i XVIII w. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1970
Karol Mrowiec, Katalog muzykaliów gidelskich: rękopisy mu
zyczne kapeli klasztoru gidelskiego, Kraków : Archiwum Prowincji Polskiej OO. Domikanów 1986
The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edi
tion, red. Stanley Sadie, T. I–XXIX, London : Macmillian Publishers Limited 2001
Jitřenka Pešková, Collectio Ecclesiae Březnicensis, Catalogus
collectionis operum artis musicae (Catalogus artis musicae in
Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquoris catalogum
series, 3), Praga : Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej –
Supraphon 1983
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Ernst Pfudel, Musik-Handschriften der Königlichen Ritter-Aka
demie zu Liegnitz, Leipzig : Breitkopf & Härtel 1886
Marta Pielech, Do repertuaru kapel wawelskich – Starodruki
muzyczne zachowane w archiwum Katedry Wawelskiej, M 46/2
(2001), s. 59–91
Marta Pielech, Inventarium rerum musicalium in Archivio Eccle
siae Cathedralis Cracoviensis, Warszawa 2001 (maszynopis)
Paweł Podejko, Katalog tematyczny rękopisów i druków mu
zycznych kapeli wokalno-instrumentalnych na Jasnej Górze
(=Studia Claromontana, 12), Kraków : b. dr. 1992
László Polgár, Bibliographie sur l’histoire de la Compagnie de
Jésus 1901–1980, T. I–XII, Roma : Institutum Historicum SJ
1981–2000
Danuta Popinigis, Danuta Szlagowska, Musicalia Gedanen
ses. Rękopisy muzyczne z XVI i XVII wieku w zbiorach Biblioteki
Gdańskiej PAN. Katalog. KMPZP 4, Gdańsk 1990
Oldřich Pulkert, Domus Lauretana Pragensis. Catalogus collec
tionis operum artis musicae (Catalogus artis musicae in Bohemia
et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogum series 1,
T. I–II), Praga : Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej –
Supraphon 1973
Reihe historischer Orteschaftsverzeichnis für ehemilige zu
Deutschland gehörige Gebiete in Zeitraum 1914–1945, T. I–
XIV, red. Karl-A. Wegener, Frankfurt am Main : Institut für
Angewandte Geodesie, 1994–
Répertoire Internationale des Sources Musicales. Serie A. Einzel
drucke vor 1800, T. I–XII, red. Karlheinz Schlager, Kassel –
Basel – Tours – London : Bärenreiter 1971
Répertoire Internationale des Sources Musicales. Serie A/II. Mu
sikhandschriften nach 1600. Thematischer Katalog, CD-ROM, ,
Kassel – Basel – Tours – London : Bärenreiter 1998
Répertoire Internationale des Sources Musicales. Serie B/I, Re
cueils imprimés XVIe–XVIIe siècles. Ouvrage publié sous la di
rection de François Lesure. I. Liste chronologique, München : G.
Henle Verlag 1978
Jiří Sehnal, Jitřenka Pešková, Caroli de Liechtenstein-Castelcor
no Episcopi Olomucensis Operum Artis Musicae Collectio Crem
sirii Reservata (Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia
cultae. Artis musicae antiquoris catalogum series 5, 1–2), Praga :
Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej – Supraphon 1998
Angelus Silesius, Heilige Seelen-Lust, Reprint der fünfteiligen
Ausgabe Breslau 1668, red. Michael Fischer, Dominik Fugger, Kassel – Basel – London – New York – Prag : Bärenreiter
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2004 (Documenta Musicologica. Erste Reihe: Druckschriften-Faksimiles, 41)
Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowa
nego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. T. II: Druki XVI
– XVII w., red. Michał Spandowski, Sławomir Szyller, Warszawa : Biblioteka Narodowa, Uppsala : Uppsala Universitets
bibliotek 2007
Carlos Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de
Jésus. Première partie: Bibliographie par les Pères Augustin et
Aloys de Backer. Seconde partie: Histoire par le Père Auguste
Carayon SJ. Nouvelle édition par Carlos Sommervogel, T. I–XII,
Bruxelles – Paris, 1890–1930 (reprint 1960)
Zofia Surowiak-Chandra, Zbiory muzyczne proweniencji pod
krakowskiej, Kraków : PWM (Musicalia vetera, T. II/1) 1972
Musicalia vetera. Katalog tematyczny rękopiśmiennych zabyt
ków dawnej muzyki w Polsce, red. Zygmunt M. Szweykowski. T. I: Zbiory muzyczne proweniencji wawelskiej. Z. 3, 5, 6.
Oprac. Zofia Surowiak-Chandra, Anna Sienkiewicz, Elżbieta
Głuszcz-Zwolińska: Kraków : PWM 1969–1974
Wincenty Urban, Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we
Wrocławiu, Rękopisy, ABMK 10 (1965), s. 5–32; 11 (1965),
s. 5–108; 12 (1966), s. 5–74; 13 (1966), s. 5–89; 14 (1967),
s. 5–131; 15 (1967), s. 91–248; 16 (1968), s. 19–242
Félix Zabala Lana, Músicos jesuitas a lo largo de la historia,
Bilbao : Mensajero 2008
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nial Chile, 1600–1767, Ph.D., The University of Chicago 1999

www.sublupa.pl

7.6. Bibliografia
ArcangeliG

AschenbrennerK

BaduraJ

BarberaO
BárdosM

BargiełT

BaťaJ

BauerG

BauerJ
BauerM

BaumgartenG

BäumkerK

BeckG

615

Alessandro Arcangeli, I gesuiti e la danza [w:] I Gesuiti, la mu
sica e la danza II. (Miscellanea saggi convegni, 33), Bologna :
Antiquae Musicae Italicae Studiosi (AMIS) 1990, s. 21–37
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„Revue de L’Université d’Ottava” IX (1939), s. 48–55
Nova Vulgata – Bibliorum Sacrorum Editio Sacrosancti Oecu
menici Concilii Vaticani II ratione habita iussu Pauli PP. VI reco
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203, 237, 317, 334, 335, 366, 369, 373, 378,
424, 428, 434, 450, 543, 571, 629
Bractwo Dobrej Śmierci 60
gimnazjum jezuickie 60, 213, 243, 296
kościół Podwyższenia Krzyża Świętego 59,
60, 177, 334, 450, 514
sodalicja Zwiastowania NMP 243
Brzeskie, Księstwo 3
Budziszyn 566
Buenos Aires 289, 291, 650
Bukowica 44
Bulin 44
Burgos 315
Burlington 635
Bystra nad Jizerou 528
Bystrzyca Kłodzka 30, 209, 210, 238, 422
Bytom 71, 76, 225, 226, 630
Bytom Odrzański 37
C
Cambridge 620, 633, 636, 639
Campinas 631
Česká Lípa 446
Český Krumlov 22, 28, 168, 186, 219, 284, 286,
426, 428, 429, 430, 436, 444, 528, 663
konwikt jezuicki 273, 280, 367, 398, 399,
421, 426, 427, 431, 432, 434, 440
Chapel Hill 657
Cheb 168, 284, 308, 422, 423, 427, 432, 438,
448
Chicago 614
Chile 10, 285, 609, 614, 652
Chiny 10, 80, 146, 286, 288, 307, 628
Chioggia 609
Chomutov 28, 139, 140, 197, 282, 284, 285,
398, 402, 422, 423, 430, 434, 438, 444
domus pauperum 537
gimnazjum jezuickie 437
konwikt jezuicki 20, 398, 422, 425, 426, 427,
428, 432, 434, 435, 438
kościół św. Ignacego 448
Chrobrów 41
Cieplice-Zdrój 23, 65, 239
Cieszyn 18, 23, 24, 46, 47, 49–52, 73, 76, 168,
171, 173, 175, 183, 186, 189, 190, 195, 197,
198, 201, 203, 214, 219, 221, 224, 225, 231,
235, 236, 237, 238, 279, 280, 288, 296, 336,
416, 417, 491, 528, 537, 539, 540, 543, 624,
640, 653
gimnazjum jezuickie 50, 649
klasztor Dominikanów 238
klasztor Franciszkanów 238
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konwikt Przenajświętszej Trójcy 52, 202,
416, 417, 418, 422
kościół Łaski 52
kościół Świętego Krzyża 50–52, 169, 643
kościół św. Marii Magdaleny 175
sodalicja Zwiastowania NMP 49, 243
Cieszyńskie, Księstwo 3, 49, 50, 52, 540, 624,
637
Cochabamba 647
Cochin 142
Coimbra 122, 141, 161, 294, 299, 379, 397
Colonia del Sacramento 289
Como 616
Concepción 145, 634
Córdoba 315
Córdoba del Tucumán 144, 145, 289, 290
Cremona 623
Czechy 6, 9, 11, 12, 19, 27, 28, 29, 30, 33, 34,
53, 67, 71, 76, 112, 136, 150, 153, 163, 168,
207, 210, 219, 222, 260, 282, 284, 286, 295,
386, 425, 426, 427, 435, 436, 438, 444, 491,
537, 542, 551, 607, 610, 612, 613, 618, 622,
623, 626, 631, 643, 657
czeska prowincja SJ 3, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19,
23, 49, 52, 71, 131, 140, 148, 149, 150, 168,
186, 189, 195, 196, 203, 230, 237, 258, 270,
281, 282, 284, 289, 299, 300, 302, 304, 309,
311, 325, 384, 385, 386, 398, 400, 402, 427,
436, 440, 491, 530, 535, 537, 540, 543, 544
Częstochowa 24, 74, 75, 214, 224, 613
D
Dania 45, 386
Deutsch Piekar → Piekary Śląskie
Deutsch Wartenberg → Otyń
Dinant 123
Dittersdorf → Drzymałowice
dolnoreńska prowincja SJ 20, 125, 289, 534
Domasłowice 52
Domaszków 216, 238
Domažlice 437
Dortmund 614
Drezno 18, 281, 282, 335, 340, 390, 533, 570,
624, 631, 633, 638, 652, 656, 658
Drzymałowice 66
Dülmen 631, 659, 660
Dürrgoy → Tarnogaj
Duszniki-Zdrój 492
Dylinga 127, 128, 384, 566, 567
kolegium jezuickie 127, 304, 315, 372, 391, 397
konwikt jezuicki 391, 394, 395, 396, 537
seminarium kleryckie 537
Dzierżoniów 34, 239, 346, 366, 367
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E
Ebersdorf → Domaszków
Eckersdorf → Bożków
Eidersdorf → Żelazno
Eichstätt 269, 384
Eilenburg 566
Emmerich 297
Essen 622
Etiopia 282
Exau → Turzany-Wińsko
F
Filipiny 10, 142, 288
Florencja 570, 604, 623, 632, 649, 657
Foya 37, 70, 214, 223
Francja 24, 58, 118, 123, 397, 624, 654
Frankenstein → Ząbkowice
Frankfurt nad Menem 613, 615, 616, 618, 619,
660, 663
Frankfurt nad Odrą 58, 450
Freiburg 234, 567, 601
Freudenthal → Bruntál
Freystadt → Kożuchów
Friedeck → Frýdek
Froblewitz → Wróblowice
Fryburg Bryzgowijski 234, 615, 619, 621, 622,
631, 655, 658
Frýdek 52, 68, 76, 224, 225, 279, 448
Fulda 384, 390, 534, 537
G
galijska asystencja SJ 20, 122, 123, 124, 162
galijska prowincja SJ 313, 314, 316
Gandia 233, 294, 379
Gdańsk 390, 613, 622, 634, 637, 662, 663
Genewa 619
Geppersdorf → Lenarcice
Getynga 628
Gidle 24, 612
Glatz → Kłodzko
Gläsendorf → Szklary
Gleiwitz → Gliwice
Gliwice 70, 76, 225, 407, 408, 414, 446
Glogau → Głogów
Glumbowitz → Głębowice
Glumpenau → Głębinów
Głębinów 239
Głębowice 57
Głogowskie, Księstwo 3
Głogów 18, 21, 27, 28, 37–41, 64, 73, 168, 169,
174, 175, 179, 182, 183, 184, 187, 189, 190,
192, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 204, 205,
209, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 232, 236,

237, 238, 242, 254, 255, 279, 285, 300, 301,
306, 308, 316, 326, 327, 338, 367, 376, 384,
398, 411, 412, 420, 423, 424, 427, 428, 430,
431, 434, 438, 442, 448, 449, 538, 543, 571,
572, 616, 626, 629, 638, 640, 644, 650
bractwo literackie 246
domus probationis 36, 40
gimnazjum jezuickie 295, 296, 300, 327
kaplica Bożego Ciała 38
klasztor Dominikanów 37
klasztor Klarysek 239
kolegium jezuickie 25, 37–40, 42, 192, 213,
281, 310, 326, 328, 364, 430, 434, 448,
449, 543, 644
konwikt św. Leopolda 38, 40, 42, 195, 245,
272, 282, 285, 286, 308, 367, 411, 412,
417, 418, 421, 424, 425, 426, 427, 428,
430, 431, 432, 434, 442
kościół Bożego Ciała 39, 40, 42, 174, 175,
183, 213, 444, 448, 571, 638, 650
kościół św. Mikołaja 37
kościół św. Piotra 37, 451
sodalicja Wniebowzięcia NMP 245, 422
sodalicja Zwiastowania NMP 242, 255, 338
Głogówek 40, 67, 68, 69–70, 76, 180, 181, 223,
225, 230, 235, 236, 262, 339, 430, 446, 630,
632, 639
bractwo literackie NMP 67, 247, 251, 339
dwór Oppersdorffów 21, 67, 68, 69, 180,
262, 339, 340
kaplica św. Jana Chrzciciela 69
kościół NMP 236
kościół św. Bartłomieja 67
Głubczyce 36, 48, 206, 239, 279
Głuchołazy 23
Gniezno 24, 453, 612
Goa 110, 141, 142, 282
Golejów k. Rybnika 70
Gołaszyn 44
Görlitz 411
Gostyń 24, 612
Gościęcin 420
Gotha 569
Görtsch → Jurcz
Góra 38, 423
górnoniemiecka prowincja SJ 14, 20, 125, 130,
148, 162, 229, 269, 271, 274, 284, 289, 315,
395, 397, 528, 533, 542
górnoreńska prowincja SJ 20, 125, 289, 534
Granica k. Strzegomia 74
Graz 137, 372, 383, 394, 429, 430, 529, 567, 611,
623
Greifswald 663
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Grodków 23, 34, 279
Grodzisk Wielkopolski 23, 440, 442, 493, 556, 612
Großhartmannsdorf → Raciborowice
Groß-Paniov → Paniowy
Großpaul → Bielawy Wielkie
Grottkau → Grodków
Grulich → Králiky
Grünberg → Zielona Góra
Grupna → Krupka
Gryfów Śląski 367
Guhrau → Góra
Guben 411
H
Habelschwerdt → Bystrzyca Kłodzka
Halbendorf → Granica k. Strzegomia
Hall 125, 131, 402
Halle 628
Harpersdorf → Twardocice
Heidelberga 538
Henryków 22, 242, 434, 440
Heroltovice 448
Herrndorf → Żukowice
Herrnhut 79
Hildesheim 297, 402, 612, 623, 624, 659
Hillersdorf → Holčovice
Hirschberg → Jelenia Góra
Hirschfeldau → Jelenin
Hiszpania 14, 24, 118, 140, 143, 233, 288, 632
hiszpańska asystencja SJ 118, 122
hiszpańska prowincja SJ 110, 122, 315
Hlučín 76
Hochlstein → Skała
Holčovice 48
Horčice 435
Horní Povelice 48
Horní Slavkov 437
Hotzenplotz → Osoblaha
Hradec Králové 210, 225, 286, 437, 438, 444, 601
konwikt jezuicki 307, 399
I
Iberyjski Półwysep 122, 142, 143
Iglau → Jihlava
Imbramowice 437, 555
Indie 141
Indochiński Półwysep 146
indyjska prowincja SJ 141
Ingolstadt 234, 269, 271, 272, 364, 496, 566,
567, 601, 607
kolegium jezuickie 299, 315, 397
kościół Św. Krzyża 128, 131
Innsbruck 134, 628, 642

kolegium jezuickie 125, 134, 162, 304, 315,
372, 397, 628
kościół Trójcy Świętej 127, 131
seminarium kleryckie 127
Irlandia 386
Istebna 52, 280
J
Jabłonkowska Przełęcz 52, 279
Jägerndorf → Krnov
Jam Zampolski 316
Japonia 146
Jarocin 422
Jaszkowa 188, 223, 445
Jauer → Jawor
Javorník 372, 491
Jawor 23, 66, 169, 215, 221, 223, 239, 398, 431,
640
Bractwo Ciała Chrystusa 249
kościół św. Marcina 66
Jelenia Góra 23, 64–66, 168, 181, 189, 202, 203,
214, 217, 221, 231, 233, 237, 239, 248, 301,
337, 425, 426, 431, 448, 450, 532, 543, 545,
629, 639
Bractwo Dobrej Śmierci 248
gimnazjum jezuickie 65, 296, 301, 337
kościół św. św. Erazma i Pankracego 65, 203,
450, 625
Jelenin 410
Jeníkov 210
Jerozolima 98
Jičín → Jiczyn
Jiczyn 210, 424, 431, 433, 436, 438, 439, 442
kolegium jezuickie 41, 446
konwikt jezuicki 211, 285, 288, 399, 400,
410, 423, 426, 427, 435
kościół św. Ignacego Loyoli 448
Jihlava 207, 210, 280, 282, 421, 425, 432, 433,
434, 448, 544
kolegium jezuickie 422
konwikt jezuicki 399, 425, 426, 429
kościół św. Ignacego 448
Jindřichův Hradec 28, 168, 284, 422, 430, 437,
438, 444, 448, 543
kolegium jezuickie 435, 446
konwikt jezuicki 399, 425, 432, 437
sodalicja Zwiastowania NMP 261
Jurcz 407
Kaczawa 78
Kadyks 292
Kalisz 260, 606
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Kalksburg 661
Kamieniec Ząbkowicki 201
Kamienna Góra 447
Kanton 287
Kapua 121, 625
Karaiby 284
Karczyn 44
Karniów 47
Kassel 610, 613, 619, 623, 636, 639, 650, 651,
655, 657, 661, 662
Katania 397
Katowice 6, 21, 262, 340, 529, 618, 622, 637,
641, 653, 658
Kežmarok → Kieżmark
Kielce 618
Kieżmark 23, 441, 559
Kladau → Kłoda
Klagenfurt 622
Klatovy 399, 432, 540, 615
Klecin 64
Kleinitz → Klenica
Klenica 44, 45, 198, 223, 224, 239, 249, 256
Kluczbork 640
Kłoda 411
kłodzkie hrabstwo 3, 29, 30, 32, 150, 152, 178,
207, 278, 296, 307, 321, 353, 403, 491, 551,
625, 626, 628, 633, 641, 642, 661
Kłodzko 6, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 28–32, 33, 46,
150–156, 168, 169, 174, 175, 176, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 213,
216, 217, 218, 219, 222, 223, 230, 232, 233,
235, 236, 237, 239, 242, 245, 248, 252, 254,
256, 258, 266, 276, 277, 279, 282, 284, 300,
301, 306, 308, 318, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 335, 338, 339, 341, 344, 358, 364, 378,
400, 401, 402, 403, 414, 420, 421, 423, 428,
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439,
440, 443, 444, 445, 448, 490, 491, 493, 514,
532, 537, 541, 542, 543, 558, 568, 577, 578,
579, 580, 581, 585, 596, 603, 605, 606, 607,
608, 615, 618, 623, 626, 627, 628, 638, 651,
655, 658, 659, 661
Bractwo Ciała Chrystusa 249
Bractwo Dobrej Śmierci 151
bractwo NMP 258
bractwo Śmiertelnego Lęku Chrystusa 248, 541
bractwo św. Antoniego 188
bractwo św. Izydora 152, 188, 247, 266
gimnazjum jezuickie 152, 189, 295, 296,
300, 301, 322, 323, 324, 363, 615, 627,
638, 641, 651, 655

kaplica św. Marcina 155, 156, 542
klasztor Franciszkanów 187
klasztor Kanoników regularnych 29
kolegium jezuickie 19, 20, 25, 29, 32, 33,
150, 154, 176, 178, 179, 184, 190, 310,
322, 401, 420, 430, 435, 444, 491, 537,
540, 541, 542, 543, 546, 615, 658
kongregacja św. Izydora 422
konwikt św. Alojzego Gonzagi 20, 30, 32,
150, 151, 152, 153, 154, 156, 172, 176,
178, 180, 185, 189, 191, 202, 206, 210,
211, 213, 276, 282, 285, 308, 309, 324,
367, 368, 400, 401, 403, 404, 417, 418,
423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,
432, 434, 435, 439, 442, 491, 492, 627,
641, 658
kościół NMP i św. Franciszka 187, 188, 301
kościół Wniebowzięcia NMP 21, 29, 32,
150, 151, 152, 153, 154, 172, 175, 180,
185, 187, 188, 190, 191, 192, 197, 198,
199, 201, 204, 206, 207, 208, 209, 213,
215, 252, 323, 443, 444, 445, 446, 490,
491, 529, 537, 538, 541, 542, 560, 572,
605, 621, 625, 632
sodalicja Narodzenia NMP 242
sodalicja Niepokalanego Poczęcia NMP 20,
151, 152, 242, 339, 541
sodalicja Wniebowzięcia NMP 151, 152,
153, 245, 254, 266, 541, 607
sodalicja Zwiastowania NMP 20, 152, 189,
190, 241, 256, 266, 276, 308, 338, 341, 596
Kolonia 89, 229, 230, 234, 391, 496, 528, 566,
567, 568, 569, 601, 605, 629, 637, 646
Konradowo 44
Konstancja 230, 234, 566
Kopenhaga 390
Korfantów 23
Kostelec 444
Kostenthal → Gościęcin
Kościelec 224
Kożuchów 23, 38, 224, 239, 421, 425, 493
Krajina 11
krakowska, diecezja 71, 72, 75
Kraków 6, 47, 71, 72, 138, 180, 225, 226, 281,
322, 396, 528, 529, 555, 610, 611, 612,
613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621,
622, 625, 626, 627, 631, 632, 635, 636,
637, 639, 642, 643, 648, 649, 650, 653,
657, 658, 659, 662
katedra św. św. Stanisława i Wacława 23, 613
kościół św. Barbary 138
Uniwersytet Jagielloński 57, 72
Králiky 238
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Krnov → Karniów
Kroměříž → Kromieryż
Kromieryż 23, 434, 446, 528, 554, 613, 617, 618,
655, 656
Krosnowice 238
Krzeszów 223, 429, 440, 529, 556
klasztor Cystersów 23, 61, 65, 239, 243, 310,
340, 494, 556, 606, 618, 652, 662
Kuks 24, 611
Kutná Hora 24, 399, 400, 430, 433, 437, 438,
439, 443, 444, 528, 538, 544
konwikt jezuicki 399, 400
Küpper → Stara Kopernia
Kwietniki 412
L
La Flèche 361
La Manche Kanał 148, 316
Landeshut → Kamienna Góra
Langendorf → Bodzanów
Lansdale 79
Lanškroun 425
La Paz 647
Laponia 281
La Rochelle 361
Las Vegas 660
Lauterbach → Sieniawka
Lądek-Zdrój 447
Lecce 628
Legnica 18, 23, 38, 76–79, 168, 169, 182, 183,
184, 189, 190, 192, 195, 196, 200, 201, 203,
204, 214, 237, 238, 249, 254, 255, 277, 300,
301, 303, 309, 317, 337, 338, 367, 373, 415,
416, 423, 434, 438, 448, 451, 538, 581, 582,
612, 626, 639, 640, 646
Akademia Rycerska 79, 296, 309, 610, 613
Bractwo Ciała Chrystusa 249
Bractwo Dobrej Śmierci 248
bractwo Serca Jezusowego 79, 249, 255, 277
gimnazjum jezuickie 78, 79, 296
klasztor Benedyktynek 65, 238, 239
klasztor Franciszkanek 238
kolegium jezuickie 19, 25, 44, 45, 76, 78, 79,
310, 337, 415, 538, 543
konwikt św. Józefa 79, 287, 307, 415, 416,
417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 426,
428, 493
kościół św. Jana Chrzciciela 77, 78, 79, 192,
249, 415, 416, 450, 538, 634
nowicjat jezuicki 424
sodalicja Wniebowzięcia NMP 79, 338
sodalicja Zwiastowania NMP 243
Legnickie, Księstwo 3, 76, 79, 280

Lemerwitz → Ludmierzyce
Lenarcice 48
Leobschütz → Głubczyce
Leśnica 76
Leubel → Lubiel
Lewin Kłodzki 492
Libavá 405
Liběšice 443, 444
Lidzbark Warmiński 436
Liebau → Lubawka
Liebenthal → Lubomierz
Liège 325
Liegnitz → Legnica
Lille 316
Lima 143, 600, 609
Lipsk 390, 445, 566, 610, 613, 619, 623, 625,
627, 635, 657, 658, 659, 662
litewska prowincja SJ 20, 279, 300, 397, 436,
534, 537
Litoměřice 433, 436
gimnazjum jezuickie 420
konwikt jezuicki 399, 428, 435, 446
kościół Zwiastowania NMP 448
Litomyšl 438
Lizbona 122, 161, 289
Lobendau → Lubiatów
Loslau → Wodzisław Śląski
Londyn 390, 610, 612, 613, 619, 649, 650, 651,
652, 655, 657, 661, 662
Lowanium 103, 123, 148, 306, 379
Löwenberg → Lwówek Śląski
Lubawka 346, 367, 440
Lubiatów 79
Lubiąż 22, 242, 440, 494
Lubiel 57
Lublana 622, 655
Lubliniec 225
Lublinitz → Lubliniec
Lubomierz 23, 414
Lucca 621
Lüdenscheid 641, 642, 651
Ludmierzyce 48
Lucerna 658
Lyon 20, 123, 124, 234, 316, 607, 627
Łódź 662
Ługi 44, 45
Łużyce 44
Madryt 642, 645, 646
Magdeburg 190, 615
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Makao 282
Maliaño 620
Manila 142, 285
Mannheim 538
Manresa 98, 99
Mantua 623
Marburg 654
Marcinowice 64
Mariańskie Wyspy 211, 285
Mariaschein → Bohosudov
Mediolan 91, 97, 119, 145, 297, 604, 620, 648, 650
Meksyk 145, 285, 288, 641
Mertzdorf → Marcinowice
Mesyna 118, 161, 294, 313, 315
Międzylesie 223
Mikołów 76
Mikulczyce 70
Mikulov 438
Miletin 435
Miłaków 40, 279
Mittelwalde → Międzylesie
Modena 119
Moguncja 129, 297, 390, 391, 395, 535, 538, 661
Mohelnice 435
Molsheim 129
Monachium 24, 128, 194, 269, 297, 315, 355,
365, 372, 376, 394, 496, 528, 529, 566, 567,
568, 597, 604, 611, 613, 622, 624, 628, 634,
654, 658
kolegium jezuickie 14, 162, 270, 365, 397
konwikt św. Grzegorza 270, 392, 394, 534
kościół św. Michała 131, 315, 394
sodalicja Zwiastowania NMP 270, 604
Montepulciano 120
Montserrat 98
Morawy 27, 28, 49, 67, 76, 168, 222, 223, 225,
251, 264, 270, 282, 286, 295, 335, 386, 425,
426, 427, 435, 446, 537, 538, 542, 551, 604,
607, 610, 611, 612, 613, 622, 623, 626, 631,
637, 638, 643, 646, 649, 650, 655, 656
Moritzburg 281
Moskwa 281
Mściwojów 66, 223
Mühldorf 229
Münster 626, 628, 633, 653
Münsterberg → Ziębice
Murcia 315
N
Nancy 316
Neapol 119, 570, 572, 652, 657
Neisse → Nysa
Neudörfel → Nowa Wioska k. Krzyżanowic

Neurode → Nowa Ruda
Neusalz → Nowa Sól
New York 612, 613, 615, 618, 619, 623, 650,
651, 652, 655, 657, 662
Niderlandy 123, 144, 147, 284
Nieder Bögendorf → Witoszów Dolny
Nieder Eckersdorf → Bożnów
Nieder Hannsdorf → Jaszków
Nieder Schwedeldorf → Szalejów Dolny
Niedoradz 44
Niemcy 6, 27, 144, 147, 229, 233, 234, 280, 281,
288, 386, 537, 613, 622, 641, 650
niemiecka asystencja SJ 3, 13, 20, 125–131, 148,
189, 228, 232, 270, 303, 304, 311, 312, 313,
362, 372, 376, 384, 391, 394, 395, 397, 533
Niemodlin 23, 284, 287
Norymberga 500, 566, 568
Nowa Ruda 32
Nowa Sól 45, 239
Nowa Wioska k. Krzyżanowic 48
Nowe Miasteczko 44, 45
Nysa 25, 27, 28, 30, 32–37, 53, 168, 172, 173, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 198,
199, 201, 203, 204, 214, 216, 222, 223, 231,
232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 244,
248, 252, 253, 254, 255, 261, 262, 263, 276,
279, 281, 285, 286, 289, 301, 306, 307, 308,
324, 325, 326, 334, 338, 367, 369, 373, 384,
398, 404, 405, 406, 420, 423, 424, 425, 428,
429, 434, 438, 439, 442, 446, 447, 448, 495,
496, 497, 500, 501, 532, 537, 538, 568, 569,
582, 607, 608, 609, 630, 632, 633, 637, 640, 659
bractwo Matki Boskiej Bolesnej 248
Bractwo Śmiertelnego Lęku Chrystusa 248
bractwo św. Izydora 247
domus probationis 36
dwór biskupów wrocławskich 30, 33, 172
gimnazjum jezuickie 33, 34, 36, 60, 231,
295, 296, 306, 325, 627
klasztor Bożogrobców 34
klasztor Franciszkanów 238
klasztor Krzyżowców 23, 238, 662
kolegiata św. Jakuba 172, 185, 369, 446
kolegium jezuickie 19, 25, 33, 34, 36, 71,
188, 204, 255, 310, 324, 325, 386, 431,
446, 543
konwikt św. Anny 20, 33, 34–36, 172, 181,
185, 189, 197, 198, 216, 245, 252, 262,
271, 272, 281, 285, 286, 288, 308, 325,
336, 367, 369, 404, 405, 406, 417, 418,
421, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 434,
442, 448, 620
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kościół św. św. Piotra i Pawła 621, 661
kościół Wniebowzięcia NMP 36, 172, 185,
189, 198, 215, 405, 633, 634
seminarium kleryckie 27
sodalicja Nawiedzenia NMP 245, 422
sodalicja Oczyszczenia NMP 245
sodalicja Wniebowzięcia NMP 237, 255,
261, 276, 338, 341, 342, 500
sodalicja Zwiastowania NMP 185, 242, 244,
252, 261, 262, 263, 447, 568
Nysa Kłodzka 150, 207, 222
Nyskie, Księstwo 3, 49
O
Oberglogau → Głogówek
Obra 24
Ochla 45
Odra 52, 224, 264
Olbersdorf → Albrechtice
Oleśnica 317
Oleśnickie, Księstwo 3
Oliwa 609
Olomouc → Ołomuniec
Olza 52
Oława 56
Ołdrzychowice 238
Ołomuniec 67, 171, 187, 211, 240, 258, 264,
272, 282, 284, 286, 305, 307, 308, 309, 317,
325, 398, 402, 423, 425, 426, 427, 429, 430,
432, 433, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443,
448, 529, 536, 538, 544, 566, 567, 580, 601,
602, 603, 605, 617, 649, 651, 655
bractwo literackie 258
bractwo św. Anny 137, 653
gimnazjum jezuickie 305, 306, 307, 309
klasztor Kapucynów 555
kolegium jezuickie 15, 28, 41, 137, 139, 304,
305, 307, 315, 386, 434, 442, 543, 544,
608, 655
konwikt jezuicki 20, 237, 286, 307, 308, 391,
398, 400, 407, 421, 424, 425, 426, 427,
428, 430, 439, 442, 448, 536, 538
kościół św. Franciszka 137, 138
kościół św. Maurycego 258
nowicjat jezuicki 280
seminarium kleryckie 281, 289, 385, 391,
536, 537
sodalicja Wniebowzięcia NMP 251, 271, 539
sodalicja Zwiastowania NMP 540, 604
ołomuniecka diecezja 46, 648
Opava → Opawa
Opawa 20, 24, 25, 36, 46–49, 52, 70, 76, 169,
171, 172, 176, 177, 182, 183, 189, 190, 194,
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200, 201, 202, 204, 206, 211, 213, 217, 219,
224, 231, 232, 235, 236, 239, 240, 242, 248,
250, 252, 254, 256, 263, 266, 279, 280, 285,
300, 301, 317, 330, 331, 338, 339, 340, 344,
359, 373, 378, 398, 408, 409, 423, 426, 430,
432, 435, 436, 438, 447, 448, 532, 543, 604,
608, 634, 636, 640
Bractwo Dobrej Śmierci 248
bractwo Serca Jezusowego 250
bractwo św. Izydora 247, 263
gimnazjum jezuickie 46, 47, 295, 296, 300,
301, 330, 378
kolegium jezuickie 25, 37, 47, 48, 49, 70,
177, 242, 310, 326, 420, 436
konwikt św. Ignacego 47, 172, 176, 201, 211,
286, 301, 309, 336, 367, 408, 409, 417,
418, 421, 423, 424, 425, 426, 428, 430,
442
kościół Św. Ducha 447
kościół św. Jana Chrzciciela 48, 236, 317
kościół św. Jerzego 46, 47, 48, 176, 211, 213,
215, 252, 255, 447, 538
kościół św. Wacława 447
kościół Wniebowzięcia NMP 46, 48
sodalicja Niepokalanego Poczęcia NMP 242,
254, 255, 256, 263, 338, 344, 347, 373
sodalicja Oczyszczenia NMP 245, 339
sodalicja Wniebowzięcia NMP 256
sodalicja Zwiastowania NMP 245, 339
Opawica 48
Opawsko-Karniowskie, Księstwo 3, 46, 48, 49
Opole 23, 24, 67, 72–74, 76, 169, 171, 174, 176,
181, 187, 189, 190, 198, 199, 200, 214, 215,
219, 221, 225, 226, 237, 239, 248, 254, 272,
277, 335, 336, 338, 339, 367, 414, 415, 424,
426, 438, 446, 449, 450, 543, 627, 630, 634,
637, 640, 644, 647, 651, 658, 661, 663
Bractwo Dobrej Śmierci 339
bractwo Matki Boskiej Bolesnej 248
bractwo Serca Jezusowego 250
bractwo św. Izydora 247
gimnazjum jezuickie 73, 296, 336, 420, 661
kaplica św. Aleksego 73
klasztor Dominikanów 225, 494
kolegium jezuickie 21, 25, 70, 72, 73, 74, 75,
76, 310, 335, 543, 601
konwikt św. Franciszka Borgiasza 73, 225,
288, 414, 415, 417, 418, 420, 426
kościół Trójcy Świętej 73, 74, 76, 174, 214,
215, 225, 336, 449
sodalicja Nawiedzenia NMP 73, 277, 338
sodalicja Wniebowzięcia NMP 243
zamek książęcy 73, 74, 176
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Opolsko-Raciborskie, Księstwo 3, 34, 67–71,
74, 630
Oppeln → Opole
Oppenheim 566
Orcaña 315
Osek 24, 435, 436, 437, 438, 540, 652
Osoblaha 239
Osobłoga 231
Ostroszowice 367, 442
Otradovice 655
Ottawa 616
Otyń 21, 41, 42, 44–46, 56, 78, 79, 171, 175,
183, 187, 189, 195, 198, 202, 214, 219, 221,
224, 237, 239, 248, 249, 256, 337, 367, 421,
423, 424, 428, 442, 449, 492, 537, 538, 556,
557, 629, 644
Bractwo Dobrej Śmierci 45, 248
bractwo Nawiedzenia NMP 249
gimnazjum jezuickie 45
kaplica Podwyższenia Krzyża Świętego 45,
175, 215, 444, 449, 556, 557
kongregacja Nawiedzenia NMP 256
Oxford 617, 619, 624, 629, 658, 659
P
Paczków 407
Paderborn 567, 628
Padwa 379, 646
Palestrina 621, 645
Pampeluna 98
Pampitz → Pępice
Paniowy k. Mikołowa 449
Paragwaj 10, 80, 289, 628
paragwajska prowincja SJ 144, 288–292, 649
Pardubice 649
Parma 315
Paryż 98, 124, 390, 604, 605, 614, 624, 659, 660
Collège de Clermont 316, 361
kolegium jezuickie 110, 397, 620, 652
kolegium Montaigu 98
konwikt jezuicki 392, 393, 395
kościół św. św. Pawła i Ludwika 538
Sorbona 293, 379
Paulowitz → Horní Povelice
Pekin 146, 287, 307, 628
Pensylwania 79
Peru 143
Perugia 315, 383
peruwiańska prowincja SJ 143
Petersdorf → Chrobrów
Peterswalde → Piotrowiec
Peterwitz → Piotrowice
Pępice 60

Piekary Śląskie 71, 74–76, 181, 198, 214, 224,
225, 226, 233, 236, 267, 272, 336, 449, 543,
601, 630
kościół NMP i św. Bartłomieja 74, 169, 170,
175, 214, 449
Pilzno 435
Piotrowice 66
Piotrowiec 410
Piszkowice 210
Pless → Pszczyna
Poczdam 616
Polkowice 38
Polska 6, 9, 10, 11, 12, 22, 27, 34, 36, 38, 42, 49,
71, 75, 76, 86, 133, 135, 137, 138, 163, 221,
225, 295, 316, 381, 386, 396, 397, 411, 430,
434, 435, 453, 463, 501, 611, 614, 616, 617,
621, 626, 627, 634, 636, 639, 640, 642, 647,
648, 649, 650, 651, 658, 659, 663
polska prowincja SJ 14, 19, 20, 131, 133, 135,
137, 138, 149, 300, 304, 313, 314, 316, 528,
534, 537
Pombsen → Pomocne
Pommerwitz → Pomorzowice
Pomocne 66
Pomorzowice 48, 239, 279, 420
Pont-à-Mousson 123, 316
Popovice 448
Portugalia 397
portugalska asystencja SJ 118, 122
Poznań 21, 279, 316, 317, 421, 436, 453, 529,
555, 556, 557, 616, 642, 652, 662
Praga 6, 12, 17, 24, 28, 70, 75, 134, 139, 169,
180, 186, 187, 190, 195, 218, 219, 225, 226,
240, 264, 280, 282, 284, 285, 286, 305, 306,
307, 308, 309, 321, 325, 372, 378, 384, 390,
400, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 429, 431,
432, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 443, 444,
448, 528, 529, 532, 539, 543, 555, 568, 569,
570, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608,
609, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 617, 618,
621, 622, 625, 631, 632, 633, 634, 638, 642,
643, 644, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655,
656, 657, 658
domus pauperum św. Bartłomieja 398, 532,
533, 536, 539, 541
domus professum św. Mikołaja 385, 532
gimnazjum jezuickie 302, 306, 307, 309
katedra św. św. Wita, Wacława i Wojciecha
23
kolegium jezuickie 13, 15, 19, 27, 111, 130,
133, 134, 135, 140, 170, 281, 282, 297,
305, 306, 315, 372, 386, 397, 432, 435,
532, 539, 542, 543
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konwikt jezuicki 20, 237, 271, 282, 284, 288,
307, 308, 385, 398, 400, 421, 422, 425,
426, 427, 428, 429, 435, 437, 438, 439, 539
kościół św. Klemensa 133, 195
kościół św. Mikołaja 79, 385, 448
nowicjat jezuicki 424
seminarium kleryckie 383, 384, 532, 537, 539
sodalicja Niepokalanego Poczęcia NMP 258
Praha → Praga
praska archidiecezja 28
Příbram 399, 631
Priebus → Przewóz
Primenkau → Przemków
Procida 625
Profen → Mściwojów
Proszówka 44
Prudnik 23
Prusy 3, 27, 32, 36, 40, 49, 57, 58, 60, 64, 72, 79,
80, 386, 403, 406, 412
Preschlebie → Przezchlebie k/Gliwic
Przemęt 23, 440
Przemków 38, 73
Przemyśl 650
Przewóz 44
Przezchlebie 70
Pszczyna 630
Pszczyńskie, Księstwo 3
Pszów 76
Pułtusk 14, 27, 135, 298, 299, 306, 316, 397
R
Raciborowice 66, 640
Racibórz 23, 33, 68, 70, 76, 224, 225, 285, 398,
408, 654
bractwo literackie Wniebowzięcia NMP 70,
247, 250
kolegiata Wniebowzięcia NMP 70
Radków 427, 428
Rajhrad 529
Ratibor → Racibórz
Ratyzbona 384, 622
reńska prowincja SJ 129, 539
Reichenbach → Dzierżoniów
Rengersdorf → Krosnowice
Řimov 210
Roehampton 644
Rokytnice nad Jizerou 440, 555
Rosja 281
Rösnitz → Rozumice
Routledge 620
Rožmberk 429
Rozumice 48
Równica 50
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Rudy Śląskie 22, 27, 242
Rychnov 491
Rzym 6, 11, 12, 14, 16, 17, 27, 28, 29, 45, 64,
80, 91, 98, 100, 105, 107, 110, 111, 119, 142,
186, 190, 315, 316, 317, 330, 365, 379, 381,
382, 388, 389, 486, 528, 529, 532, 539, 570,
571, 577, 580, 581, 582, 584, 596, 600, 602,
603, 604, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 616,
619, 620, 621, 623, 624, 626, 635, 639, 642,
644, 645, 646, 652, 653, 654, 660
Arcybractwo Dobrej Śmierci 247
bazylika S. Giovanni in Laterano 381
bazylika S. Maria Maggiore 381
Collegium Anglicum 121, 383, 389, 620, 621
Collegium Germanicum 5, 10, 27, 28, 33, 46,
98, 100, 107, 119, 121, 163, 281, 284, 303,
315, 340, 380, 384, 386, 387, 388, 389,
390, 393, 394, 397, 404, 406, 407, 506,
518, 528, 534, 536, 544, 620, 654, 658
Collegium Hungaricum 388, 544
Collegium Romanum 98, 107, 114, 118, 119,
121, 157, 160, 161, 241, 251, 262, 294,
303, 309, 313, 315, 361, 371, 379–382,
383, 386–390, 536, 544, 600
domus professum 381
kościół Il Gesù 1, 247, 381, 621
kościół S. Andrea al Quirinale 381
kościół S. Apolinare 388, 544
kościół S. Maria della Strada 107
kościół S. Maria in Trastevere 381
kościół S. Sabina 388
kościół S. Stefano Rotondo 388
Kuria Generalna SJ 12, 14, 108, 109, 112,
113, 123, 130, 131, 133, 143, 282, 284,
286, 299, 323, 644
Palazzo San Apolinare 388
Prima Primaria 241, 243, 244, 247, 248, 251,
252, 257, 381
rzymska prowincja SJ 119, 120, 160, 534
S
Sadczyn 44
Sagan → Żagań
Saint-Omer 148, 316, 317, 365
Saksonia 163, 281, 282
Salamanca 98, 122, 600
Salzburg 384
San Pedro, redukcja 291
San Javier, redukcja 290, 291
Sandomierz 601
Sankt Augustin 638, 652, 656
Santa Cruz de la Sierra 647
Santa Fé 291
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Santiago de Chile 285
Santiago de Compostela 30
São Vincente 142
Schnallenwald → Třemešna
Schönau → Świerzawa
Schweidnitz → Świdnica
Schwientochowitz → Świętochowice
Seitsch → Siciny
Semily 528, 555
Sewilla 600
Siciny 650
Siena 118
Sieniawka 57
Simancas 109
Sinzig 618, 656
Skała 66
Skoczów 52
Skorogoszcz 23
Słowacja 6, 372, 441, 612
Słowenia 386, 622
Sobótka 366
Sopron 372
Sora 623, 635, 653
Sorau → Żory
Sosnowiec 76
Spira 102
Spišské Podhradie 23, 441, 559
Stany Zjednoczone 79
Stará Boleslav 222
Stara Kopernia 41, 410
Stará Voda k. Budišova 224, 256
Stary Wielisław 223, 308
Šternberk 425
Strahov 24
Strassburg 650
Strehlen → Strzelin
Striegau → Strzegom
Strumień 52
Strzegom 23, 239
Strzelin 53
Stuttgart 622, 652, 660
Styria 537
Sucha 44
Sudety 222
Sudice 48
Svatá Hora 210, 222, 399, 427, 438, 631
Svatý Kopeček 446
Svitavy 405
Syrakuzy 302
Szalejów Dolny 32, 153, 222, 223, 239
Szalejów Górny 491
Szczytna 23
Szklary 431

Szprotawa 38, 447
Sztokholm 390
Szwecja 45, 281, 386
Ś
Ścinawka Górna 32
Ścinawka Średnia 178, 401, 491
śląska prowincja SJ 44, 79, 168, 532, 537, 603
Śmiałowice 64
Środa Śląska 309, 346
Świdnica IV, 6, 26, 34, 61–64, 66, 168, 169, 172,
173, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 185, 186,
187, 189, 190, 195, 198, 199, 200, 201, 205,
206, 210, 211, 213, 214, 217, 219, 220, 222,
223, 231, 232, 236, 239, 254, 266, 277, 279,
285, 301, 308, 310, 317, 320, 329, 330, 338,
343, 373, 402, 412, 413, 414, 421, 422, 423,
424, 425, 427, 429, 431, 433, 436, 437, 439,
445, 446, 448, 450, 530, 532, 543, 545, 546,
572, 583, 584, 585, 602, 603, 630, 638, 639,
640, 641
Bractwo Bożego Ciała 64
Bractwo Ciała Chrystusa 249
gimnazjum jezuickie 61, 62, 64, 220, 295,
296, 301, 366, 420
kaplica św. Barbary 61, 545
kaplica św. Małgorzaty 61, 545
kaplica św. św. Piotra i Pawła 61, 545
kaplica św. Wawrzyńca 61, 175, 545
kaplica św. Wolfganga 61, 545
klasztor Urszulanek 65, 239
kolegium jezuickie 25, 61, 62, 66, 172, 176,
178, 243, 264, 277, 310, 326, 329, 330,
431, 543, 545, 639
konwikt św. Franciszka Ksawerego 61, 62,
172, 201, 210, 211, 280, 288, 412, 413,
414, 417, 418, 420, 421, 422, 424, 426,
427, 428, 431, 432, 433
kościół Bożego Ciała 61
kościół Pokoju 62
kościół (obecnie katedra) św. św. Stanisława
i Wacława 21, 61, 62–64, 170, 172, 173,
210, 212, 213, 220, 310, 413, 431, 444,
445, 446, 453, 529, 545, 625
sodalicja Oczyszczenia NMP 20
sodalicja Zwiastowania NMP 61, 243, 266,
338, 340, 413, 421, 422, 545, 603
Świdnicko-Jaworskie, Księstwo 3, 61, 62, 64, 66,
79, 280
Świerzawa 66, 240, 640
Święciechowa 42
Święta Lipka 22, 619
Świętochowice 73
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T
Tachov 432
Tarnogaj 407
Tarnowitz → Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry 24, 71–72, 74, 76, 184, 189,
198, 199, 200, 202, 225, 236, 237, 336, 367,
373, 629, 630, 639, 640
bractwo św. Barbary 249, 267, 607
gimnazjum jezuickie 72, 336
kościół św. św. Piotra i Pawła 71, 202
Telč 265, 423, 438, 439, 440, 448
domus probationis 15, 264, 284, 285, 308,
433, 437, 438, 532, 543, 544
konwikt jezuicki 421, 424, 425, 426, 439
Teschen → Cieszyn
Těšín → Cieszyn
Tęczyn 52, 336, 416
Timişoara 635
Tordesillas 140
Torgau 317
Toronto 619, 620, 623, 632, 634, 635, 637, 652,
658
Toruń 246
Tost 76
Toszek 225
Tournai 397
Tournon 124
Tours 610, 613, 619
Trachenberg → Żmigród
Trautenau → Trutnov
Travancore 142
Třebenice 435
Třeboň 528
Třemešná 48
Trenčín 647
Trewir 173
Trnava 22, 622, 633, 634, 636, 643, 653, 656, 659
kolegium jezuickie 76, 372, 612
Troppau → Opawa
Tropplowitz → Opawica
Trutnov 367
Trydent 654
Trzebnica 22, 28, 224, 397
Tuchomeřice 448
Tybinga 625
Tuřany 210, 222, 223, 266, 438
Turawa 627
Turcja 98
Turnhaut 623
Turzany-Wińsko 57
Tutzing 618, 635, 661
Tůma 491
Twardocice 280, 434
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Tyniec 616
U
Uherské Hradiště 22, 273, 437, 438, 439, 544
konwikt jezuicki 399, 433, 539, 655
kościół Wniebowzięcia NMP 448
Ujazd 76, 225, 428
Ujest → Ujazd
Ullersdorf → Ołdrzychowice Kłodzkie
Uppsala 22, 614
Uštek 444
Ústí nad Labem 432
Ústí nad Orlici 435
Ustroń Śląski 50
V
Vacínov 385
Valdivia 285
Velehrad 638
Verdun 124
Vicenza 91, 98
Vidnava → Widnawa
Vyšehrad 611
Vysoké Myto 439
W
Waldrast 497
Walencja 109
Warszawa 6, 22, 33, 34, 389, 390, 436, 529, 557,
558, 612, 613, 614, 616, 619, 621, 622, 626,
631, 632, 636, 637, 638, 643, 644, 646, 648,
651, 652, 659, 662, 663
Wartha → Bardo
Weidenau → Widnawa
Weigelsdorf → Ostroszowice
Weimar 642
Wełtawa 75, 203
Wenecja 84, 93, 98, 109, 335, 570, 571, 600, 609,
623, 646
Werensdorf → Wojnarowice
Werona 623
Węgry 11, 49, 163, 182, 279, 386, 615
Widnawa 32, 285, 400, 430
Wiedeń 6, 12, 17, 75, 109, 134, 139, 163, 181,
195, 227, 230, 340, 354, 372, 375, 390, 394,
420, 429, 432, 500, 528, 529, 543, 568, 569,
601, 607, 614, 621, 622, 627, 628, 629, 635,
637, 638, 642, 649, 657, 660
collegium pauperum 391, 393
domus pauperum 392
dwór cesarski 27, 64, 68, 71, 78, 220, 330,
334, 656
katedra św. Stefana 446
klasztor Karmelitów 108, 109
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kolegium jezuickie 14, 19, 108, 109, 111,
133, 134, 135, 136, 157, 299, 315, 321,
372, 391, 392, 397, 533
konwikt jezuicki 109, 533, 536
kościół św. Józefa 108, 136
seminarium kleryckie 383
Wielisław 239
Wiesbaden 624, 648
Wilamowo 442
Wilkanów 428
Wilno 316, 397, 402, 436, 659
Windischborau → Borów Polski
Winzig → Wińsk
Wińsko 289, 629
Wisła 52, 280
Witoszów 249
Wittenberga 566, 628
Włochy 6, 10, 24, 118, 121, 144, 281, 335, 397,
507, 535, 625, 649
włoska asystencja SJ 20, 118, 119, 120, 315, 340
Wodzisław Śląski 76, 225
Wölffelsdorff → Wilkanów
Wojnarowice 57
Wołowskie, Księstwo 3
Wołów 289
Wrocław 3, 6, 10, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 37, 45, 52–58, 60, 170, 171, 173,
174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 187,
189, 190, 192, 196, 197, 199, 201, 202, 203,
206, 213, 215, 218, 220, 221, 224, 231, 233,
236, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 248,
252, 254, 255, 256, 263, 264, 265, 267, 271,
272, 273, 274, 275, 279, 284, 286, 287, 289,
295, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 317, 318, 320, 321, 331, 332, 333, 334,
337, 339, 344, 362, 364, 367, 368, 369, 373,
374, 375, 397, 407, 408, 420, 421, 423, 424,
425, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 445, 447, 453, 494,
495, 528, 529, 530, 532, 537, 543, 546, 557,
558, 559, 566, 569, 571, 572, 573, 574, 575,
576, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591,
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600,
601, 602, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611,
612, 614, 617, 618, 619, 621, 622, 624, 625,
627, 629, 630, 632, 633, 637, 639, 640, 641,
643, 644, 646, 647, 648, 650, 651, 653, 654,
657, 662, 663
Akademia Bożej Miłości 244, 308, 546
Akademia Leopoldyńska 56, 57, 58, 72, 177,
179, 183, 243, 301, 302, 304, 305, 310, 651
bractwo Konającego Chrystusa 248
bractwo Matki Boskiej Bolesnej 248

bractwo Matki Boskiej Wspomożycielki 249
gimnazjum jezuickie 54, 56, 57, 220, 221,
264, 296, 307, 309, 331, 332, 333, 360,
434, 447, 621, 663
gimnazjum św. Elżbiety 317, 332
gimnazjum św. Marii Magdaleny 317
katedra św. Jana Chrzciciela 22, 27, 173, 258,
346, 368, 661, 662
klasztor Augustianów 368
klasztor Dominikanów 238
klasztor Franciszkanów 54
klasztor Klarysek 53
klasztor Krzyżowców 54, 238
klasztor Minorytów 238
klasztor Premonstratensów 238, 400
klasztor Urszulanek 238
kolegium jezuickie 19, 20, 21, 25, 53, 54, 56,
57, 58, 78, 169, 173, 177, 183, 264, 281,
306, 307, 331, 334, 368, 428, 437, 439,
440, 491, 543, 544, 546, 595, 605, 609, 651
konfraternia św. Alojzego Gonzagi 244
konwikt św. Józefa 20, 54, 57, 176, 213, 215,
231, 245, 272, 273, 284, 285, 286, 301,
307, 308, 324, 332, 336, 340, 346, 359,
366, 367, 368, 406, 407, 408, 417, 418,
421, 422, 423, 425, 426, 428, 432, 433,
439, 440, 442, 494
kościół Bożego Ciała 258, 447
kościół Najświętszego Imienia Jezus 21, 55,
56, 174, 177, 183, 202, 215, 256, 300, 302,
333, 353, 447, 455, 514, 574, 603
kościół NMP na Piasku 258, 368, 441, 442,
447, 493, 494, 557
kościół św. Agnieszki 243, 256, 271, 407
kościół św. Anny 435, 437
kościół św. Doroty 346, 369
kościół św. Elżbiety 309, 612
kościół Świętego Krzyża 368, 401
kościół św. Macieja 170, 197, 246, 252, 258,
271, 309, 346, 368, 401, 441, 447, 493,
546
kościół św. św. Jakuba i Wincentego 27, 54,
252, 346, 368, 435, 437, 447, 494
kościół Świętej Trójcy 369
kościół św. Wojciecha 53, 367, 369
Oratorium Marianum 57, 243, 609
sodalicja Niepokalanego Poczęcia NMP
243, 255
sodalicja Oczyszczenia NMP 20, 54, 56, 245,
246, 252, 258, 263, 264, 339, 546, 630
sodalicja Zwiastowania NMP 54, 237, 243,
252, 253, 255, 260, 263, 271, 272, 273,
338, 407, 447, 456, 544, 597, 603
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zamek cesarski 56, 176
wrocławska diecezja 3, 27, 28, 33, 34, 65, 78,
168, 171, 179, 191, 324, 326, 386, 398, 405,
407, 453, 528, 607, 614, 617, 637, 647, 661
Wrocławskie, Księstwo 3
Wróblowice 57
Wünschelburg → Radków
Würzburg 376, 384, 391, 534, 535, 568, 634
Yapeyú 145

Y

Z
Zabrze 414
Zagreb 616
Zakęcie 44
Zauditz → Sudice
Ząbkowice Śląskie 23, 223, 239, 346, 434, 491
Zbraslav 438
Zernik → Żerniki
Želiv 24, 440, 555
Zerbst 641
Zielona Góra 38, 224, 239, 428
Ziemientzitz → Ziemięcice
zielonogórsko-gorzowska diecezja 640
Ziemięcice 47, 70, 71, 72, 199, 630
Ziębice 23, 34, 366, 367, 398
Ziębickie, Księstwo 3, 153
Złotoryja 62, 317
Znojmo 282, 292, 425, 432, 433, 434, 440, 444,
448
konwikt jezuicki 399, 425, 426, 428
Zobten → Sobótka
Zurych 85, 623, 625, 628
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Ż
Żagań 18, 30, 41–44, 168, 169, 172, 175, 182,
183, 187, 189, 190, 192, 198, 204, 214,
220, 221, 232, 233, 237, 239, 248, 255,
301, 328, 329, 373, 410, 420, 422, 431,
432, 433, 434, 437, 438, 443, 449, 532,
543, 596, 630, 640
Bractwo Dobrej Śmierci 255
Bractwo Śmiertelnego Lęku Chrystusa i Matki
Bolesnej 248
domus probationis 420
gimnazjum jezuickie 41, 44, 295, 296, 328,
329, 433, 551, 553, 630
klasztor Augustianów 41, 175, 239, 329
kolegium jezuickie 25, 41, 42–44, 45, 310,
326, 365, 540, 543
konwikt św. Józefa 42, 44, 245, 255, 272,
282, 285, 307, 367, 410, 417, 418, 420,
421, 422, 425, 426, 427, 428, 429, 432,
433, 442, 449
konwikt św. Leopolda 426
kościół św. św. Piotra i Pawła 41, 42, 175,
444, 449, 625
nowicjat jezuicki 44
sodalicja Niepokalanego Poczęcia NMP
243, 255, 256, 338
Żagań 187, 211
Żagańskie, Księstwo 3, 41, 42, 329, 399
Żelazno 401
Żerniki 70, 73
Żmigród 56, 630
Żory 76, 225
Żukowice 411
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A
Abt E.L.G. 614
Abundancja, św. 327
Abundancjusz, św. 192
Acosta José de SJ 143, 600
Acquaviva Claudio SJ, generał SJ 28, 33, 128,
137, 138, 139, 140, 146, 147, 160, 304, 320,
381, 388, 541
Adam Wacław Hohenzollern 49, 175, 224
Adel Kurt 11, 316, 321, 614
Agazzari Agostino 161, 163, 315, 371, 382, 389,
600, 633
Agnieszka, św. 359
Agricola Alexander 97

Agricola Johann Friedrich 560
Agusti Vincentius 646
Aichinger Gregor 395
Alaleona Domenico 614
Alber Ferdinand SJ 130, 131, 232, 381
Albert Johann SJ 416, 424
Albrechtsberger Johann G. 560
Albrici Vincenzo 162, 163, 390, 647
Alcántara Pietro d’ OFM 606
Aleksander, św. 331
Aleksander VII (właśc. Chigi Fabio), papież 405
Alexander Robert John 11, 276, 314, 318, 321,
325, 331, 332, 333, 351, 434, 614
Almeysa Pedro d’ SJ 141
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Althann Wenzel Michael Franz von 363
Álvarez Emmanuel SJ 294, 600
Amadino Ricciardo 600
Ambroży, św. 356
Amende Johann SJ 404
Amore Giulio D‘ 652
Ampringen Johann Kasper II von 331
Anchieta José de SJ 143
Andreae Jakob 139
Andres Johann SJ 416
Andrzej IV Trzebicki, biskup krakowski 71, 75,
453
Anerio Felice 383
Anerio Giovanni Francesco 382
Angelo Balduino ab SJ 123, 395
Angelus Silesius → Johannes Scheffler
Angermayer Andreas 567
Animuccia Giovanni 91, 92, 234, 570
Anna, św. 473
Annenberg Johann Arbogast von 65, 154, 174,
175, 184, 245, 324
Annenberg Marianna von, z d. Mettich von 151,
154, 174, 184, 401
Antegnati Costanzo 570
Aracena Beth Keating 10, 614
Arcangeli Alessandro 11, 162, 361, 615
Arlet Martin SJ 412
Arnberger Johann SJ 409
Arnheim Johann Georg 34
Arnoldt Johannes SJ 323
Arnošt z Pardubic, arcybiskup praski 29, 206,
207, 358
Arystoksenos z Tarentu 93, 94, 311
Arystoteles 93, 95, 96, 161, 311, 349, 504, 516, 609
Arystydes Kwintylian 93, 94
Aschenbrenner Vit 255, 615
Asman Karl 369
Asola Giovanni 309
Auger Edmund SJ 123, 234
Augustyn, św. 356, 527
Auschitzer Georg SJ 276, 323, 324, 404, 545
Aust Johann SJ 404
Aust Melchior SJ 404
Auzoniusz (właśc. Decimus Ausonius Magnus)
117
Avancini Nikolaus SJ 315
Avrial Augistinus 645, 646
B
Babst Valentin 566
Bach Alois „Seraphicus” 492
Bach Johann Christoph 487
Bach Johann Sebastian 282, 658

Backer Aloys de SJ 614
Backer Augustin de SJ 614
Bader Georg SJ 129, 139, 395
Badura Piotr Jerzy SJ 49, 416, 615
Bahr Florian SJ 287, 288, 408, 416, 422, 628
Bailey Gauvin Alexander 619, 620, 623, 632,
634, 635, 637, 652, 658
Balbín Bohuslav SJ 8, 24, 160, 222, 352, 600
Balde Jacob SJ 159, 162, 315
Baranowski Włodzimierz 617
Barbera Mario 383, 615
Barciak Antoni 641, 653
Bárdos Kornél 11, 615
Bargieł Franciszek SJ 284, 307, 615
Bartłomiej apostoł, św. 204
Bartsch Elias 249
Barwitz Johann Franz von 327
Barzaeus Gaspar SJ 141
Baťa Jan 163, 222, 615
Baudisch Christoph 346, 366
Baudisch Franz SJ 408, 412, 414
Baudrexel Philipp Jakob 163, 390
Bauer Barbara 2, 10, 102, 313, 315, 349, 350,
351, 354, 615
Baumann Georg 585
Baumgarten Jens M. 11, 615
Bäumker Wilhelm 9, 223, 235, 261, 264, 265,
266, 497, 615
Beck Bernhard SJ 411, 412, 414, 416
Beck Emil 11, 321, 363, 615
Becker-Donner Etta 649
Bednarski Stanisław SJ 10, 295, 616
Bednarz Mieczysław 617
Beer Axel 618
Béhar Pierre 660
Behm Georg SJ 306, 600, 601
Bein Werner 656
Bellarmin Robert (właśc. Bellarmino Roberto
Francesco) SJ, kard., św. 120, 121, 122, 159,
167, 226, 347, 601, 616, 623, 625, 635, 652,
654, 657
Benda František 491
Benda Jiří Antonín 164, 488
Bendel Augustin SJ 411
Benecius Georg SJ 404, 409
Benedykt, św. 528
Benedykt XIII (właśc. Orsini de Gravina Vincenzo Maria), papież 189, 192, 247, 573
Benedykt XIV (właśc. Lambertini Prospero Lorenzo), papież 287
Beranek Paul SJ 50
Berchthold Bernard SJ 444
Berg Adam 566
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Bergen Melchior 340, 570
Berger David SJ 416, 423, 428
Berger Godtfried Ferdinand 207
Berger Louis SJ 144
Berger Thomas SJ 444
Berg Joachim von 411, 412
Bernabei Joseph Anton 269
Bernard z Clairvaux, św. 243, 455, 463, 569, 596
Berneth Ignaz SJ 404
Bernier Alfred 120, 616
Bertani Lelio 162, 570
Berula Johann SJ 281
Berzaeus Gaspar SJ 141
Betlej Andrzej 625
Betzek Joseph SJ 410
Beuttner Nicolaus 567
Bèze Théodore de 139
Biber Heinrich Ignaz Franz 164, 647
Bibran-Modlau Heinrich von 64, 65, 66
Bidermann Jakob SJ 162, 315
Bielli Umberto 616
Bieńkowski Tadeusz 652
Bieś Andrzej Paweł SJ 13, 610
Bigaglia Diogenio 218, 318, 335, 378, 571, 572
Bílek Tomáš Václav 8, 616
Biron Peter von 44
Bittner Kaspar SJ 409
Bizzarini Marco 397, 616
Blado Antonio 570
Blankenburg Walter 657
Blaschke Julius 37, 616
Blažeković Zdravko 164, 616
Blume Friedrich 88, 616
Blyssen Heinrich SJ 133, 134, 137, 138, 386
Bobadilla Mikołaj SJ 98
Bobková-Valentová Kateřina 10, 148, 294, 298,
300, 352, 616, 617
Bocheński Maciej 442
Bochnak Władysław 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 253, 263, 277, 617
Boczek Ludwig SJ 415
Boecjusz (właśc. Anicius Manlius Severinus Boëthius) 87, 93, 310
Bohn Emil 23, 234, 261, 309, 610
Bolehovský Joseph 491, 560
Bolesławiec 66, 640
Boll Anton SJ 408, 409
Bonawentura, św. 262
Bontempi Giovanni Andrea 340, 570
Borcherdt H.H. 617
Boretzky Felix SJ 417
Borgiasz Franciszek (właśc. Borja y Aragón Francisco de) SJ, św. 27, 56, 110, 112, 116, 122,
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125, 149, 172, 187, 188, 323, 332, 336, 379,
437, 501, 586, 592, 645
Boromeusz Karol (właśc. Borromeo Carlo),
kard., arcybiskup Mediolanu, św. 91, 116,
325, 383, 514
Boroni Antonio 491, 560
Borormeo Agostino 623, 635, 653
Božan Jan Jozef SJ 24
Brachel Peter von 567, 568
Brachensky Johann 560
Brache Tycho 34
Bradeck M.J. SJ 10, 315, 648
Bradshaw Murray C. 92, 617
Brandwein Franz 366
Brant Jan SJ 163, 463, 659
Brauner Friedrich SJ 404
Braun Georg SJ 78, 438, 454, 456, 463–465,
472–473, 487, 558
Braun Johann SJ 415, 417
Braunsberger Otto SJ 619
Bredtschneider Georg SJ 404, 417
Breitenbacher Antonín 23, 436, 438, 554, 617
Brentner Johann Joseph Ignaz 145
Breüer Bartholomeus SJ 404, 412
Breuer Dieter 617
Breüer Johann [I] SJ 404, 406, 411, 429
Breüer Johann [II] SJ 409, 414, 416, 428
Breünel Bartholomeus SJ 411, 414, 428
Breuner Friedrich, kanonik wrocławski 34
Breüner Johann SJ 412
Breunich Johann Michael 163
Breveri Johann SJ 417
Bridelius Friedrich SJ 569
Bristiger Michał 307, 617
Brixi František Xaver 270, 491, 493, 494, 560
Brodrick James SJ 97, 617
Brough Delma 617
Brückner Ignaz SJ 367, 369, 408
Brunetti Gaetano 561
Bruno Ernest SJ 404, 409, 412
Bruno Friedrich SJ 78
Bruno Wolfgang SJ 408, 437
Bruno Wolfgang starszy 437
Brusch Adam SJ 409
Brzezina-Scheuerer Katarzyna 625
Bubna Heinrich Johannes de 245
Bucheim Johannes Christoph von 41
Buchitz Joseph SJ 411
Buchner Alexander 23, 438, 554, 617
Buda Gregor SJ 307
Budinsky Franz Xaver 163
Budniak Józef, ks. 8, 49, 615, 617, 618, 635, 643,
653, 657
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Budzyński Józef 11, 32, 295, 312, 317, 318, 319,
331, 370, 618
Bukofzer Manfred F. 84, 95, 618
Bulovski Bartholomeus SJ 404, 435, 436, 453,
473–474, 487, 554
Bulsius Nikolaus SJ 404, 408, 432
Burchard Maria 618
Burgemeister Ludwig 11, 57, 443, 444, 445, 446,
447, 449, 450, 618
Busaeus Johannes 605
Butt John 620
Büttner Melchior SJ 414
Büttner Nicolaus 234
Bužga Jaroslav 11, 163, 164, 372, 373, 618
Byczkowska-Sztaba Jolanta 22, 23, 618, 619
C
Calcagno Daniele 142, 619
Caldara Antonio 162, 491, 561
Caldonazzi Constantin SJ 404
Calenius Gerwinus 566
Calveras Joseph SJ 645
Camora Garcia de SJ 122
Campana Giovanni Paolo SJ 138
Camprá André 162, 316
Cantagallino Gasparo SJ 118
Caraffa Vincenzo SJ, generał SJ 54, 247, 609
Cardheli Johann SJ 424
Carissimi Giacomo 163, 315, 389, 390, 467,
486, 657
Carove Andrea 32, 402
Carter Tim 620
Casimiri Rafaello 11, 157, 163, 380, 381, 382,
383, 386, 388, 389, 619
Casparini Adam Horacy 301, 450
Castagna Paolo 10, 142, 278, 619
Castorio Bernardino SJ 389
Catteneo Lazzaro SJ 142
Caussin Nicolas SJ 347
Cavalieri Emilio 382
Cecylia Renata Habsburg, królowa Polski 242
Celestyn, św. 192, 327
Celi Gervasio SJ 103, 619
Cemus Petronila 615, 617, 625, 631, 632, 633,
634, 642, 643, 647, 648, 649, 650, 651, 655,
656, 657, 658
Černy Jaromír 618
Černý Václav 491, 492, 561
Cervos Fridericus 646
Česnaková-Michalcová Milena 372, 619
Charpentier Marc-Antoine 162, 163, 316, 390,
626, 629
Chlumecki Henryk SJ 285

Chorus Joseph SJ 415
Christelius Bartholomeus SJ 25, 233, 235, 245,
261, 264–266, 284, 323, 501, 502, 602, 617,
655
Christen Franz SJ 273, 408, 439
Chrościcki Juliusz A. 182, 619
Chrząsicz Johannes 33, 620
Chybiński Adolf 436, 619
Cichoszewski Benedykt OCist. 440
Cieślak Stanisław SJ 9, 620
Cifra Antonio 33, 382, 404
Cimarosa Domenico 491
Cirkius Georg SJ 21, 66, 404, 413, 414, 431, 432
Cithaalin 291
Classowitz Leonard SJ 67
Claudius Jakob SJ 408, 409
Clausnitz Judith Rosina von 57, 183
Clavius Christoph SJ 309, 602
Clement Johann Georg 164, 173, 346, 368,
646
Clérambault Louis-Nicolas 162, 316
Cocinius Daniel SJ 284, 408, 410, 433
Coelho Victor Anand 141, 142, 620
Colonna Giovanni Pietro 163, 626
Colzani Alberto 616
Comentale Pietro SJ 144
Compère Loyset 97
Conrad Balthasar SJ 305, 306, 602
Conrad Martin 401
Copitius Augustin SJ 432
Corelli Arcangelo 145
Čornejová Ivana 8, 10, 621
Corner David Gregor OSB 568, 569
Cornus Zacharias 583
Corvinus Stephan SJ 27, 33, 37
Cosmerovio Giovanni Christoforo 340
Cosmerovio Matteo 340
Coulture Julius de la SJ 19, 44, 544
Cramer Eugen Casjen 163, 620
Cranach Lucas Starszy 213
Crimilai Antonio SJ 141
Crinesius Augustin 568
Crithius Johannes 601
Crook David 123, 620
Culley Thomas D. SJ 1, 10, 11, 163, 259, 383,
386, 387, 388, 389, 620, 621
Cvetko Dragotin 655
Cyceron (właśc. Marcus Tullius Cicero) 293,
294, 316
Czakert Wenzel SJ 406
Czakert Wilhelm SJ 416
Czapliński Marek 621, 662
Czapliński Władysław 10, 295, 621
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Czech Friedrich SJ 404
Czess Johann 409
Czibis Johann SJ 404, 420
D
Dadiomowa Olga 396, 621
Dakazat Johannes SJ 323
Dalmases Candido de SJ 645
Damilano Piero 89, 621
Danckwart Karl 208
Darowski Roman SJ 307, 621
Dec Ignacy, biskup świdnicki 617, 640, 641
Dehn Siegfried Wilhelm 23, 610
Delaman Franz Mathias SJ 270
Delrío Martín Antonio SJ 161, 349, 602
Delumeau Jean 83, 92, 93, 621
Demantius Christoph 258
Denikler Johann SJ 404, 411, 414, 416, 426
Derwich Marek 627
Deschamps Arnold SJ 325
Desprez Josquin 88, 94, 96, 97
Detloff Szczęsny, ks. 29, 621
Didot Firmin 611
Dientzenhofer Kilián Ignác 77, 79
Dietrichstein Franz von, biskup ołomuniecki 46
Dilatus Johann SJ 25, 223, 235, 266, 603
Dingenauer Georg SJ 49
Ditters von Dittersdorf Carl 164, 491, 493, 494,
561, 633, 656
Dittert Franz 368
Dittman Christoph SJ 404, 411, 423
Dixon Graham 11, 381, 383, 389, 621
Dlabatsch Gottfried J. 610
Dobrausky Franz SJ 411, 412
Dohna Karl Hannibal von 30, 37, 38, 61
Dola Kazimierz 621
Dolar Johann Baptist SJ 163, 631
Donat Georg SJ 444
Donati Alessandro SJ 161, 349, 353, 354, 371,
603
Döner Joachim SJ 395
Dopf Hubert SJ 9, 143, 159, 380, 621
Dorico Luigi 570
Dorico Valerio 570
Draghi Antonio 340
Drašković Juraj II, biskup Pécsu 125
Drescher Franz SJ 408
Drexel Jeremias SJ 603
Drobesch Werner 8, 622
Dubelius Matthaeus SJ 406
Dubiel Mattheus SJ 446
Duhr Bernhard SJ 8, 9, 28, 33, 37, 38, 40, 41,
44, 46, 47, 48, 53, 54, 58, 67, 71, 72, 74, 75,

681

129, 130, 139, 160, 185, 199, 200, 202, 230,
232, 241, 243, 244, 247, 248, 282, 297, 325,
329, 332, 370, 376, 383, 384, 386, 394, 400,
403, 412, 416, 495, 622
Dupuis Gregor 604
Dussek Joseph 368
Dussiczka Johann SJ 406
Dussigk Heinrich SJ 323
Dyhrna Georg Abraham von 327
Dyon Adam 495, 566
Dziębowska Elżbieta 617
Dzięgiel Władysław, ks. 8, 67, 75, 622
Dziurla Henryk 56, 622, 625
E
Eberhardt Franz Joseph 447
Eberlin Johann Ernst 561
Eder Bernard, kanonik wrocławski 401
Eder Elias 401
Ehrenstein Jacobus Stupan von 316
Eitner Robert 335, 610
Eleonora Habsburżanka, królowa Polski 71,
181, 326, 405, 438, 446
Elsner Józef 164, 648
Elżanowski Tomasz SJ 70
Elżbieta Lukrecja Hohenzollern 50
Enders Georg 568
Entzendörfer Wenzel SJ 415, 417
Entzmann Heinrich Ferdinand 406
Erazm z Rotterdamu (właśc. Gerrit Gerritszoon)
89
Erbert Antonia 448
Erbstein Johann SJ 412
Erlach Thomas 10, 161, 311, 350, 351, 354, 359,
370, 622
Ernest Leopold SJ 414
Ertl Franz 404
Estrada Francisco de SJ 108
Etgens Johann Georg 64
Ettel Veit Heinrich 25, 250, 263, 600, 601, 602,
603
Eurypides 317
Eustachy, św. 322
Exner Ferdinand 369
F
Faber Piotr (właśc. Favre Pierre) SJ, św. 98, 99,
102, 103, 472, 646
Fabritius Leopold SJ 409
Faganel Tomaž 11, 622
Fahrenschon Johann SJ 272, 408
Fechner Valentin 491
Fechtner Johann SJ 408
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Fechtnerová Anna 6, 8, 10, 11, 17, 21, 29, 33,
37, 41, 46, 53, 61, 72, 76, 163, 222, 237, 282,
288, 306, 307, 308, 325, 336, 367, 399, 420,
423, 424, 425, 426, 427, 429, 431, 432, 433,
434, 435, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444,
446, 448, 449, 555, 621, 622, 623, 631
Federhoffer Helmuth 11, 33, 623
Feigl Andreas SJ 404, 412
Fejér Joseph SJ 8, 431, 432, 433, 434, 435, 436,
437, 438, 439, 610
Felbiger Johann Ignaz von OSA 243
Feldmann Fritz 429, 623
Fellerer Karl Gustav 89, 90, 92, 623
Fellmann Matthias 401
Fenlon Iain 623
Ferdinand von Würben und Freudenthal 335
Ferdynand I Habsburg, cesarz rzymsko-niemiecki 109, 127
Ferdynand II Habsburg, cesarz rzymsko-niemiecki 41, 64, 65, 134, 180, 242, 322, 394, 401
Ferdynand III Habsburg, cesarz rzymsko-niemiecki 34, 42, 47, 62, 183, 255
Ferdynand IV Habsburg, cesarz rzymsko-niemiecki 56, 181, 330
Ferdynand Wacław Habsburg 180
Ferrandini Johann Baptista 270
Ferrari-Barassi Elena 92, 623
Fétis François-Joseph 611
Fèvre Justin 616
Fibiger Joseph Michael SJ 603
Fibig Gottfried SJ 306, 605
Fiebig Christoph SJ 411, 412, 416
Fiebing Franz 412
Filippi Bruna 623
Filippi Daniele V. 186, 623
Filip V Habsburg, król Hiszpanii 289
Findlen Paula 312, 623
Fink Wilhelm 658
Finscher Ludwig 85, 88, 157, 623
Firminus Zacharias SJ 245
Fischer Alexander J. 162, 624
Fischer Augustin SJ 412
Fischer Johann SJ 409
Fischer Karl Adolf Franz SJ 8, 53, 56, 264, 305,
306, 307, 308, 309, 429, 430, 431, 432, 433,
434, 435, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
448, 449, 533, 624
Fischer Michael 613, 657
Flanner Johann SJ 323, 324
Fleischer Eva Maria 399
Flemming Willi 11, 624
Fligner Christoph SJ 404
Flix Wenzel SJ 404

Florian, św. 204, 245
Florovský Antonín Vasiljevič 281, 611
Flotzinger Rudolf 11, 315, 321, 372, 624
Focht Franz SJ 415, 420
Forbes James 11, 161, 371, 624
Forno Horaz von 54, 407
Förster Johann 369
Förster Joseph 368
Forster Karl 638
Förster Kasper junior 163, 390, 486, 651
Fouqueray Henri SJ 8
Francke Georg 368
Francke Ignaz SJ 404
Franckenberg Helena von 183
Franckenberg Johann Wilhelm von 183, 412
Franckenberg Karl SJ 323
Franckenberg Leopold Wilhelm von, kanonik
wrocławski 334
Franckenberg Otto von 327
Franck Martin SJ 411
Franco Bernardino Cirillo, biskup 89
Frandsen Mary E. 163, 624
Franek Józef 49, 50, 52, 231, 280, 336, 416, 624
Franke Johann SJ 408
Frankenberg Johann Heinrich von, kard., arcybiskup Mecheln 243
Frankenberg Otto von 196
Frankowski Patryk 421, 492, 556, 557, 644
Freemanová-Kopecká Michaela 12, 24, 162,
163, 218, 378, 611, 625
Freig Johann Thomas 310, 603
Freux André des SJ 100
Frick Rudolf 288, 625
Fridrich Melchior SJ 411
Friedrich von Hessen-Darmstadt, biskup wrocławski 333, 587
Friessem Wilhelm 569
Frisch Joseph 59
Fritsch Constantin SJ 406, 412, 426
Fritsch Georg Franz OCist. 609
Fritsch Innocenz OCist. 243
Fritz Anton SJ 409, 417
Fritz Joseph 367
Frois Ludovicus SJ 141
Frölich Nikolaus 445, 453, 455, 464, 481, 487,
557, 558
Frömel Paul 445
Fryderyk August I (August II Mocny), elektor
Saksonii, król Polski 75, 181, 281, 411
Fryderyk August II (August III Sas), elektor Saksonii, król Polski 181, 397
Fryderyk II Wielki, król pruski 40, 46, 58, 72, 76,
281, 328, 397, 412, 421, 434, 445, 629

www.sublupa.pl

7.8. Indeks osób
Fugger Dominik 613, 657
Fülöp-Miller René 144, 625
Fumaroli Marc 371, 625
Fusch Anton 366
Fux Johann Joseph 373, 642, 662
G
Gabrieli Andrea 127
Gaffurio Franchino 95, 97, 604
Gajek Konrad 317, 625
Gajusz Korneliusz Gallus (właśc. Gaius Cornelius Gallus) 117
Galeota Gustavo 625, 626
Galewski Dariusz 11, 29, 32, 36, 42, 62, 443,
444, 489, 625
Galiano Carlo 11, 91, 120, 121, 159, 160, 383, 625
Galilei Vincenzo 95, 96, 604, 626
Galuppi Baldassare 491, 561
Gans Georg Friedrich 37
Gardano Angelo 570, 571
Gardano Antonio 570
Garnier Johann Adam von 57, 329, 410
Garnier Johann Heinrich von 410
Gaschin Georg Adam von 73, 335, 373
Gaschin Maria Elisabetha von 174
Gattermann Günter 638, 652, 656
Gebauer Anna z d. Molhardt 34, 404, 405
Gebauer Franz SJ 409
Gebauer Kaspar, kanonik głogowski 38
Gebauer Peter, archidiakon wrocławski 34, 54,
175, 386, 406, 407
Gembalski Julian 448, 626
Gemperlin Abraham 601
Georg Stephan von Würben und Freudenthal
409
Gerber Ernst L. 611
Gerlach Susanna 209
Gersch Leopold Johann 366
Gerstmann Adam SJ 404, 408
Gerstmann Martin, biskup wrocławski 27, 37, 537
Gertner Melchior 27
Gerzabek Jan Pavel 569
Gerzabek Johann Carl 602
Geyer Dominik OCist. 243
Geynitius Augustinus SJ 272
Giovanelli Ruggiero 163, 383
Girth Theophil SJ 415
Gittler Friedrich SJ 37
Glaser Fraz 494
Gläser Johann 413
Glenck Johann SJ 417
Gluck Christoph Willibald 164, 562, 618
Gnerchi Gualtiero 10, 371, 626
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Göbel Karl SJ 367, 404, 408, 409, 411, 412, 442,
455, 480, 488–489, 493, 556, 557
Godula Franz SJ 415, 426
Gogava Antonio 93
Goichimbogui Joachim 291
Goisson Ursmarus SJ 111
Göldner David 209
Goliasch Urban 602
Göllner Marie Louise 24, 611
Gołos Jerzy 443, 626
Gombert Nicolas 127
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