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Ks. B OLESŁA W  B A R TK O W SK I

ŚPIEW Y PROCESJI PALM OW EJ W POLSKICH RĘKOPISACH 
MUZYCZNO-LITURGICZNYCH Z X III—XVIII W.*

Zagadnienie procesji palm owej w literaturze europejskiej było do
tychczas opracowywane głównie w aspekcie historycznym  i pastoralnym . 
Brak natom iast opracowań całościowych od strony muzykologicznej. 
W nielicznych artykułach  H. de Boeck Ę J. K reps * 1 2, H. Hucke 3 i W. Lipp- 
hard t 4 zajm owali się tylko niektórym i śpiewami tejże procesji, podając 
o nich inform acje historyczne. Dokładniejsze omówienie niektórych 
śpiewów procesji palm owej znaleźć można w 14 tomie P a léograph ie  
M usica le  5; chodzi tu  jednak tylko o śpiewy pochodzące z tradycji bene- 
wentyńskiej. O ekspresji m uzycznej w dram atach liturgicznych pisał 
F. L iuzzi6, ale ze śpiewów procesji palm owej omówił on tylko jedną 
antyfonę.

Badania nad dram atem  liturgicznym , a w tym  także i nad procesją 
palmową w Polsce, przedstaw iają się nader skromnie. K ilka tekstów 
Visitatío  sepulchri opublikował S. W iodakiew icz7, streszczenie niektó

* Streszczenie rozpraw y doktorskiej.
1 De processiegeznagen van palmzondag. „M úsica sacra” R. 37: 1930 s. 15—32; 

tenże: Palmzondag. „Música sacra” R. 46: 1939 s. 4—20.
2 Les ram eaux. „M úsica sacra” R. 37: 1930 s. 33—45.
3 De cantibus ad benedictionem  et processionem palm arum  exsequendis. W: H. 

S c h m i d t :  Hebdómada sancta. Vol. 2. Roma 1957 s. 918—921.
4 Gesänge der Palm enw eihe und Palmprozession. „M ussik und A lta r” R. 9: 1956 

s. 161—165.
5 Paléographie musicale. Les principaux m anuscrits de chant grégorien, m oza

rabe, ambrosien, gallican, publiés en fac-sim ilés phototypiques par les bénédictins 
de Solesmes. Soiesm es- Tournai 1931 serie I vol. 14 s. 249—263; Cod. lat. 10673, 

X I w. Bibl. Vat.
6 Uespressione m usicale nel dram m a litúrgico. „Studi M edieval!” 1929 n r 2 

s. 74—109.
7 Dramat liturgiczny w  Polsce średniowiecznej. K raków  1903.
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rych, dziś już zaginionych, przytacza Z a rys litu rg ik i ks. J. M ichalaka 8. 
Kilkanaście zapisów śląskich wydał J. K la p p e r9. Podstaw y do badań 
nad dram atem  liturgicznym  w Polsce stw orzył dopiero J. Lewański w y
daniem  kilku tekstów V isita tio  sepulchri, Processio in  R am is P alm arum , 
M andatum , Depositio Crucis i E levatio  Crucis 10 11. W ybór tekstów  rep re
zentatyw nych znanych w Polsce gatunków  dram atu  liturgicznego opu
blikował Lewański w M úsica M edii A e v i i и . W śród nich znalazło się 
30 redakcji procesji palmowej. Lewański publikując teksty  zaopatryw ał 
je w uwagi dotyczące problem atyki dram atyczno-teatralnej procesji pal
mowej 12 13. Omówił bardziej interesujące redakcje procesji, wskazując na 
istotne elem enty tego obrzędu. Na tem at procesji palm owej pisał także 
Z. M odzelew skin , k tóry  w oparciu o 12 zapisów przedstaw iających 
zróżnicowane wersje obrzędu ustalił kilka typów procesji palm owej 
w Polsce i przeanalizował je z punktu  widzenia estetyki dram atyczno- 
-teatralnej. Jest to właściwie pierwsze opracowanie, w k tórym  autor 
w oparciu o m ateriał źródłowy ukazał specyfikę różnych typów proce
sji palmowej.

Można zatem  stwierdzić, że przez wiele lat brak było zupełnie zain
teresow ania dram atem  liturgicznym  w Polsce, a tyńi samym  także i p ro
cesją palmową. Dopiero edycje zapisów rękopiśm iennych i przekazów 
ze starodruków  zrodziły zainteresowanie tym i problemami.

Zagadnienie śpiewów procesji palm owej było bardzo rozległe i zło
żone. Rozległe dlatego, że wym agało przebadania najrozm aitszych form  
chorału, kultyw ow anych w ośrodkach zakonnych i diecezjalnych na prze
strzeni kilku wieków. Złożony charakter tego zagadnienia wypływ a ze 
s tru k tu ry  procesji palmowej. Jest ona obrzędem  liturgicznym  i jedno
cześnie zawiera pewne elem enty dram atyczne. W łaśnie dzięki tym  ele
m entom  budziła zainteresowanie historyków  lite ra tu ry  i ku ltury . W yła
nia się tu  jednak problem  zasadniczy: obrzęd liturgiczny niesie ze sobą

8 Płock 1939.
9 Das m ittelalterliche Volksschauspiel in Schlesien, „M itteilungen der Schlesi

schen Geselschaft fü r V olkskunde” R. 29: 1928.
10 J. L e w a ń s k i :  Nowe dokum entacje polskiego dram atu liturgicznego. P a 

m iętn ik  L iterack i” R. 1: 1954 s. 171—182; tenże: D ram aty staropolskie. T. 1. W ar
szawa 1959 s. 98—163; tenże: Średniowieczne ga tunki dram atyczno-teatralne. Z. 1 
— D ram at liturgiczny. W rocław  1966 s. 33 nn.

11 Tenże: D ramat i dram atyzacje liturgiczne w  średniowieczu polskim . W: M ú
sica M edii Aevi. T. 1 K raków  1965 s. 96—174.

12 Tenże: P race cytowane powyżej. Ponadto: Popularny dram at i teatr polskiego  
Odrodzenia. W: Odrodzenie w  Polsce. T. 4 W arszawa 1956 s. 347—348.

13 E stetyka średniowiecznego dram atu liturgicznego (Cykl W ielkiego Tygodnia). 
„Roczniki H um anistyczne” t. 12 z, 1 L ublin  1964 s. 5—69.
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treści symboliczne będące jego istotą i m aterią wew nętrzną. Elem enty 
dram atyczne natom iast obejm ują tylko zewnętrzną, wizualną stronę zja
wiska, a więc również jego konstrukcję i oprawę artystyczną. Treści 
symboliczne pozostają w ściśle określonym  stosunku do form y zew nętrz
nej. Tworzą one wartość stałą, niezm ienną, m ają charakter dogm atycz
ny; oprawa zew nętrzna zaś podlegając normom  ewolucyjnym  i środowi
skowym może zmieniać się i n iejednokrotnie się zmienia. Ze względu 
na problem atykę pracy zwrócono uwagę głównie na zagadnienia kon
strukcyjne procesji palmowej, której elem entem  zasadniczym są śpiewy 
liturgiczne. Takie założenie pozwoliło nawiązać do rezultatów  dotych
czasowych badań, w szczególności Lewańskiego i Modzelewskiego i ich 
wnioski wzbogacić nowym i spostrzeżeniam i. Przedstaw ione w pracy w y
niki badań dorzuciły również nowe szczegóły do aktualnej wiedzy o cho
rale gregoriańskim  w Polsce.

Źródła

W celu poznania rozwoju procesji palm owej w Polsce, śpiewów w y
konywanych w czasie tego obrzędu oraz różnych typów widowiska pal
mowego, przebadano ponad 70 źródeł zawierających zapis muzyczny 
śpiewów, a pochodzących z ośrodków zakonnych i diecezjalnych (w bi
bliotekach i archiwach przeglądnięto ok. 360 źródeł rękopiśm iennych 
i drukow anych — tych ok. 50). Z m onastycznych najliczniej reprezento
wane są ośrodki franciszkańskie i cysterskie. Mniej liczne są zapisy pre- 
m onstrateńskie, dominikańskie, kanoników regularnych, augustianów. 
bożogrobców, benedyktynek i paulinów (?). Zapisy diecezjalne pochodzą 
z rękopisów krakowskich, wrocławskich, płockich, włocławskich i po 
jednym  z Gniezna i Sandomierza. Oprócz źródeł z zapisem m uzycznym 
wykorzystano także liczne dokum enty nie zawierające notacji melodii. 
Interesujące autora przekazy pochodzą z wieków od XIII do XVIII. Dol
na granica określona została na podstawie daty przejrzanych źródeł. Gór
ną przesunięto świadomie aż na wiek XVIII, by uzyskać obraz ewolucji 
w ersji melodycznej śpiewów w dłuższym odcinku czasu. Wchodzą tu  
oczywiście w grę rękopisy, gdyż księgi drukow ane po reform ie trydenc
kiej zostały w zasadzie ujednolicone.

Chociaż najstarsze źródła, z których zaczerpnięto melodie śpiewów 
procesji palmowej, pochodzą z X III w., to jednak w arto wspomnieć
0 wcześniejszych dokum entach świadczących pośrednio o możliwości 
urządzania procesji w Polsce, zarówno w kościołach diecezjalnych, jak
1 zakonnych. W pierwszym  rzędzie chodzi tu  o P o n ty fika ł b iskupów  
krako w skich  z ok. 1100 r. oraz zaginiony P o n ty fika ł p łocki z przełom u
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wieków XII i X III (nr 29), Obydwa kodeksy były prawdopodobnie kol
portow ane z Zachodu, jednak krakow ski mógł być sporządzony ze spe
cjalnym  przeznaczeniem dla Polski. Byłby to zatem  dokum ent o odcieniu 
lokalnym, rodzimym. P o n ty f ik a t  k r a k o w s k i  nie mówi wprawdzie w y
raźnie o procesji, lecz o poświęceniu palm, jednak jej nie wyklucza, zaś 
procesja mogła odbywać się spontanicznie. Przypuszczenie to oparte jest 
na fakcie zamieszczenia w P o n ty fik a le  dwóch śpiewów, w ykonyw anych 
zwykle w czasie procesji z palmami. P o n ty f ik a t  k r a k o w s k i  jest bardzo 
cennym  dokumentem, ale trzeba pamiętać, że pochodzi on z okresu pa
nowania w Polsce chorału benedyktyńskiego, stąd nie można go trak to 
wać jako źródła diecezjalnego (krakowskiego). Zatem  najstarszym  die
cezjalnym  źródłem śpiewów procesji palm owej jest G ra d u a l W iś lic k i  
(XIII—XIV we Kielce, Bibl. Kap. b. sygn.) zaw ierający chorał krakow 
ski (O rd in a r iu m  k r a k o w s k ie  z  X III w., a więc wcześniejsze od G raduaba  
W iślick ieg o , nie posiada niestety  notacji muzycznej).

Obrzęd procesji palmowej mógł być znany w Polsce znacznie wcze
śniej, już w okresie panowania chorału benedyktyńskiego (968— 1150), 
a na pewno był znany w okresie dom inacji chorału cysterskiego (1175— 
—1230). Świadczą o tym  najstarsze zabytki chorału cysterskiego (2 poł. 
X III w.)', które zaw ierają zapisy śpiewów procesji palmowej. Mogły je 
zatem  posiadać i starsze kodeksy cysterskie i benedyktyńskie, które nie 
zachowały się do naszych czasów. Obrzędy procesji palm owej przynieśli 
ze sobą do Polski również franciszkanie (1235) wraz z liturgią rzymsko- 
-franciszkańską. O rdo in  ra m is  pa lm ,arum  można znaleźć niem al we 

- wszystkich najstarszych polskich zabytkach franciszkańskich (X III w.). 
Pierw szy przekaz dom inikański pochodzi dopiero z wieku XIV, choć 
dom inikanie przybyli do Polski przed franciszkanam i. Wcześniejsze za
bytki chorałowe z zakonu dominikańskiego nie zachowały się do naszych 
czasów. K w erenda po późniejszych kodeksach dom inikańskich nie dała 
pozytyw nych wyników, co świadczyłoby o braku  popularności procesji 
palmowej w tym  zakonie. Obrzęd ten  znany był także u prem onstra- 
tensów; na sześć przebadanych rękopisów zaw ierają go cztery. Inne za
kony (kanonicy regularni, bożogrobcy, benedyktynki i paulini) reprezen
tow ane są przez pojedyncze zapisy, stąd trudno  stwierdzić, jak popular
na była procesja palm owa w tych zakonach.

Redakcje procesji palmowej

Na obrzęd procesji palm owej składały się określone form uły m odli
tew ne i śpiewane. M odlitwy w ystępow ały głównie w  części poświęcenia 
palm, która nie m iała cech widowiska, lecz była zwyczajnym  obrzędem  
liturgicznym . Natom iast liczne śpiewy tow arzyszyły sam ej procesji.
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Wszystkie zapisy procesji palmowej zarówno monastyczne, jak i die
cezjalne dysponowały podobnym repertuarem śpiewów gregoriańskich. 
Różnice między poszczególnymi redakcjami widoczne są jedynie w sa
mym doborze odpowiednich form śpiewanych oraz w7 kolejności i sposo
bie ich wykonywania. Każdy zakon miał w tym względzie własne upo
dobania. Jedynie cystersi i dominikanie posiadali identyczne śpiewy 
(z wyjątkiem jednego) i identyczny ich układ. Może to świadczyć o wza
jem nych zapożyczeniach lub korzystaniu z jednego wzoru. Sama kon
cepcja procesji palmowej jako niekiedy bardzo imponującego widowiska 
określała miejsce i czas, a także sposób wykonywania danego śpiewu.

Poczynione obserwacje pozwalają stwierdzić, że redakcje procesji pal
mowej w poszczególnych zakonach były bardzo stabilne, np. przekazy 
cysterskie i franciszkańskie pochodzące z okresu od XIII do XVIII w7, 
zawierają te same śpiewy i w takim sam ym  układzie. Stopniowo zmniej
szała się jedynie ich liczba.

Redakcje procesji palm owej pochodzące ze źródeł diecezjalnych róż
nią się od monastycznych większą ilością używanych śpiewów. Spostrze
żenie to jest nieco zaskakujące, ponieważ klasztory posiadały lepsze' 
w arunki do wykonywania trudnych śpiewów. Z drugiej jednak strony 
musimy pamiętać, że analizowane przekazy diecezjalne pochodzą głó
wnie z kościołów katedralnych i kolegiackich, które również dyspono
wały odpowiednimi zespołami śpiewaczymi. W zwiążku z tym  nasuwa 
się wątpliwość, czy w kościołach parafialnych, zwłaszcza wiejskich, mo
gła być w ykonyw ana procesja palm owa z tak  licznymi i trudnym i śpie
wami. W ydaje się, że było to możliwe tylko w klasztorach, katedrach, 
kolegiatach oraz w znaczniejszych kościołach parafialnych.

Odmienność redakcji diecezjalnych od m onastycznych w ynika z ich 
różnych założeń: procesje palm owe w klasztorach odbywały się w za
sadzie bez udziału ludu. W tej sy tuacji liturgia zakonna mogła służyć 
kościołom diecezjalnym  jedynie repertuarem  śpiewów, a nie szczegóło
wą koncepcją całego obrzędu. Na diecezjalne obrzędy palmowe n a jbar
dziej widoczny wpływ w yw arła liturgia franciszkańska. Świadczy o tym  
podobieństwo między franciszkańską redakcją procesji palmowej a re 
dakcją z trzynastowiecznego O rdinarium  krakowskiego  (Kraków, Bibl. 
Kap. sygn. 83). Fakt ten można tłum aczyć tym, że początki redagow a
nia chorału diecezjalnego, w tym  także krakowskiego, przypadają w Pol
sce na okres rozszerzenia się i dom inacji chorału rzym sko-franciszkań- 
skiego. Z kolei Ordinarium kra ko w sk ie  m a widoczne koincydencje z w ro
cławskim L iber a ltaris  (XIII/X IV w. — BUWr. M. 7570). Trzynasto
wieczne. O rdinarium  k ra ko w sk ie  nie . odegrało jednak w późniejszej 
liturgii krakowskiej takie roli, jaką zwykło m u się przypisywać. Świad
czy o tym  Caerem oniale e t P ontifica le  (XIV w. Kraków, Bibl. Kap.
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sygn. 11) z Krakowa, którego układ procesji palm owej i rubryk i są 
niem al w ierną kopią obrzędów palm owych z P o n ty fika tu  rzym sko -  
-germ ańskiego. Dowodzi to istnienia w łasnych kontaktów  K rakowa 
z ośrodkami zagranicznym i i w yjaśnia nieco spraw ę odrębności później
szych redakcji krakowskich od ogólnie przyjętego chorału diecezjalnego. 
Ogólnie stw ierdza się, że także chorał cysterski miał najpraw dopo
dobniej niewielki wpływ na kształtow anie się chorału diecezjalnego. 
W przypadku procesji palmowej można by przypuszczać, że od cyster
sów pochodzi zwyczaj urządzania stacji. W liturgii diecezjalnej poja
w iają się one w wieku XIV, ale cystersi wcześniej znali zwyczaj obcho
dzenia trzech stacji.

Istnieje w yraźne podobieństwo między redakcjam i diecezjalnymi 
(z w yjątkiem  niektórych zapisów krakow skich i śląskich), jak również 
między układem  z rękopisów diecezjalnych i z drukow anych agend 
oraz z G raduału A. P io trkow czyka . Redaktorzy agend szukali więc wzo
rów  w rękopisach.

W pracy porównano układy śpiewów procesji palm owej pochodzą
cych ze źródeł polskich z kilkunastom a rękopisam i obcym i14. W żadnym  
z nich nie znaleziono redakcji identycznej, ani naw et zbliżonej do któ
rejś z polskich. Najczęściej układy różnią się diam etralnie, a tym  sa
m ym  różna jest także funkcjonalność poszczególnych śpiewów. Form y 
śpiewane znane były w zasadzie we wszystkich krajach Europy zachod
niej i południowej. Są wśród nich jednak i takie, które nie wszędzie w y
stępują. I tak, np. ant. Hosanna Filio David nie była popularna w Italii; 
antyfony Ave rex noster nie znają przekazy benewentyńskie, a z nie
mieckich notuje ją tylko jedno źródło z X wieku; ant. Turba m ulta nie 
była zbyt popularna we Francji i Italii, natom iast często w ystępuje w za
pisach niemieckich; ant. Scriptum  est znalazła zastosowanie w procesji 
palm owej tylko w niektórych ośrodkach niemieckich, nie znają jej na
tom iast inne kraje; ant. Cum angelis w ystępuje w przekazach procesji 
z Italii, Francji, Anglii, a z kodeksów niemieckich m a ją tylko P o n ty fi-  
ka ł rzym sko -g erm a ń sk i. W szystko to może świadczyć o oryginalności re 
daktorów  polskich, którzy znając liczne śpiewy nadające się do procesji 
palm owej (niektóre z nich przyswoili sobie zapewne za pośrednictwem

14 Do porów nania posłużyły rękopisy opublikow ane w  różnych tom ach Paléo
graphie musicale...; w ykorzystano także liczne układy śpiewów procesji palm owej 
z różnych rękopisów, na k tó re  pow ołuje się H. S c h m i d t :  Hebdómada sancta. 
Vol. 1 — Contemporanei te x tu s  liturgici. Documenta et bibliographic. Roma 1956, 
Vol. 2 — Fontes historici. C om m entarius historiens. Rom a 1957; porównyw ano ta k 
że z redakcjam i w ydrukow anym i w  pracy K. Y o u n g a: T he Drama of the M e-  
dival Church. T. 1 i 2 Oxford 1962.
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źródeł monastycznych), dokonywali wśród nich wyboru i na swój spo
sób je w ykorzystyw ali. Sposób rozmieszczenia poszczególnych śpiewów 
w źródłach z krajów  zachodnich i południowych dowodzi, że Polska m ia
ła  kontakty  ku ltu ralne nie tylko z Niemcami, lecz także z innym i k ra
jam i Europy (Italią, Francją).

R epertuar śpiewów

Na 27 śpiewów używanych w Polsce w czasie obrzędów procesji pal
m o w e j:

— 20 zapożyczono z officium divinum,
— 6 w ystępuje tylko w procesji palmowej ; hym n Gloria laus i an

t y  fo n y : Cum appropinquaret, Cum audisset, Ante rex dies, Ave rex  
nos ter i Fulgentibus palmis,

— antyfonę Surgite sancti poza rękopisem  paulińskim  znaleziono ty l
ko w dwóch rękopisach: węgierskim  Р т у -C odex  z ok. 1200 r., gdzie 
.znajduje się w redakcji procesji palmowej, oraz w krakow skim  Cantio- 
nale et Processionale z r. 1578, w obrzędzie procesji w dniu św. M arka 
(Kraków, Bibl. Kap. sygn. 61/93). Zatem  sześć najdłuższych antyfon n a j
częściej wykonyw anych w czasie procesji palm owej powstało specjalnie 
dla tego właśnie obrzędu. Fakt ten  podważa nieco tw ierdzenie Lewań- 
skiego i Modzelewskiego, że „właściwym  polem analizy artystycznej 
dram atów  liturgicznych jest badanie redakcji spektaklu, gdyż zarówno 
teksty, jak i melodie są zapożyczone na ogół z zasobu brewiarzowego, 
hymniczn ego, sekwencyjnego” 15.

Większość śpiewów zapożyczonych z brew iarza funkcjonowała w ofi- 
cjum  Niedzieli Palm ow ej lub dni jej najbliższych. W yjątkiem  jest ty l
ko resp. Christi Virgo. Częstotliwość występowania poszczególnych śpie
wów w przekazach polskich jest bardzo różna. Niektóre notowane są 
bardzo rzadko, lub naw et jednorazowo. W każdym  razie 16 śpiewów (na 
ogólną liczbę 27) stanowiło zasadniczy repertuar wszystkich redakcji 
procesji palmowej.

N iektóre z antyfon procesyjnych z polskich źródeł nie są notowane 
przez antyfonarze cursus rom anus, np. ant. Cum appropinquaret, Cum 
audisset populus i Ante sex dies. M usiały więc powstać w środowiskach 
monastycznych i stam tąd stopniowo przenikały do litu rg ii diecezjalnej.

Teksty śpiewów, a zwłaszcza antyfon, zaczerpnięte zostały przew aż
nie z Ewangelii, n iektóre — z psalmów. Jedne z nich są dosłownymi cy

15 L e w a ń s k i :  D ramat i dram atyzacje liturgiczne  s. 97; M o d z e l e w s k i :  
E stetyka  średniowiecznego dram atu  s. 10.
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tatam i z Pisma św., inne zaś parafrazu ją  w ybrane perykopy biblijne. 
P raw ie wszystkie (antyfony wszystkie!) związane są tem atycznie z opi
sem uroczystego w7jazdu Chrystusa do Jerozolimy.

Pod względem tekstowym  śpiewy przez całe wieki przekazywane 
były dość wiernie. W arianty tekstowe nie są liczne i w zasadzie nieisto
tne. N iektóre z nich siłą rzeczy powodowały zm iany linii melodycznej. 
Jest faktem  zaskakującym , że nie znaleziono żadnych interpolacji słow
nych, choć obrzęd tego typu jak procesja palm owa doskonale nadaw ał 
się do wykonywania śpiewów tropow anych. Być może, że na skutek 
braku tropów procesja palmowa w przeciw ieństw ie do V isita tio  sep u l-  
ch ri nie stała się okazją do tworzenia i w ykonyw ania pieśni w języku 
polskim. F orm uły śpiewane w procesji palm owej a f zapożyczone z offi
cium divinum  zachowywały oryginalną postać, p rzyjm ując jedynie no
we funkcje. Tylko pod względem wykonawczym  można zaobserwować 
pewne różnice męidzy tym i sam ym i form ułam i, śpiewanym i w oficjum 
i w procesji palmowej.

W obrzędzie procesji palmowej zn a laz ły . zastosowanie liczne form y 
chorału gregoriańskiego : od krótkich aklam ac ji i wersetów, poprzez 
psalmodię, hym ny, krótsze i bardzo długie antyfony, aż do responso- 
riów. Różnorodność ta pozwalała uzyskiwać liczne efekty w zakresie 
inscenizacji tego widowiska liturgicznego. Oprócz braku  śpiewów w ję
zyku polskim stwierdzono także brak  jakichkolwiek form  nie należą
cych do chorału gregoriańskiego.

C harakterystyka notacji m uzycznej

Istnieją poważne różnice w notacji muzycznej tych samych śpiewów 
zarówno między rękopisam i m onastycznym i i diecezjalnymi, jak również 
w obrębie jednych i drugich. Zróżnicowanie to dotyczy stosowania róż
nych kluczy, używania znaków obniżenia, rozpiętości melodii, modal- 
nośei, nu ty  finalnej, typu melodii i pewnych jej charakterystycznych 
cech, a także (choć wyjątkowo) budowy form alnej utw oru. Nieścisłe 
transpozycje całych śpiewów lub ich części powodują różnice modalne 
lub tonalne między różnym i zapisami tego samego śpiewu. Zapis okre
ślonego śpiewu bywa różny naw et w rękopisach pochodzących z tego 
samego środowiska (zakon, diecezja) i z tego samego okresu. Skrypto- 
rzy wykazywali niekiedy znaczną inwencję, lub odwrotnie — nieporad
ność w różnych sposobach notowania tego samego śpiewu. Typowym 
przykładem  napotykanych przez nich trudności jest resp. Collegerunt 
pontífices, osiągające w niektórych przekazach> nieprawdopodobny am 
bitus dwóch oktaw.
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W ersje m elodyczne

W badaniu redakcji śpiewów procesji palm owej stwierdzono odm ien
ność układów w ' przekazach pochodzących z poszczególnych zakonów7. 
Identyczne są jedynie redakcje cysterskie i dominikańskie. Podobne w y
niki dała analiza w ersji melodycznej śpiewów. Chorał franciszkański 
i prem onstrateński ma swoją odrębną w ersję, natom iast w ersja dom ini
kańska zbliżona jest do w ersji cysterskiej.

Rękopisem o zupełnie oryginalnej w ersji jest m anuskrypt paułiński, 
przechowywany na Jasnej Górze. Odmienność tego przekazu widoczna 
była także przy ekspozycji redakcji śpiewów. Oryginalnością w ersji m e
lodycznej odznacza się także rękopis pochodzący z klasztoru staniątec- 
kiego.

Na podstawie przeprowadzonych analiz wolno stwierdzić, że w arian
ty  melodyczne, dostrzeżone w przekazach poszczególnych zakonów, na
leży traktow ać jako cechy istotne melodii śpiewanych w tych środowi
skach monastycznych. W obrębie chorału zakonnego nie ujawniono na
tomiast cech, które świadczyłyby o muzycznych upodobaniach właści
wych dla określonych obszarów geograficznych 16. Rękopisy m onastycz
ne pochodzące z różnych terenów  geograficznych notują absolutnie tę 
samą wersję śpiewów, która trw a nieprzerw anie przez kilka wieków. 
M anuskrypty franciszkańskie czy cysterskie z XVII w. m ają identyczną 
w ersję z trzynastowiecznymi* rękopisami. Ewolucję obserwuje się jedy
nie w zakresie sposobu notacji. Chodzi tu  o ekwiwalenty, czyli zapis tej 
samej melodii przy użyciu innych znaków neum atycznych. Ewolucja ta  
szła wyraźnie w kierunku uproszczenia skomplikowanej niekiedy ry tm i
cznie notacji rękopisów trzynastow iecznych. Drobne w arianty  m elodycz
ne, pojawiające się w grupie przekazów poszczególnych zakonów, od
zwierciedlają raczej indyw idualny gust poszczególnych skryptorów, 
a niekiedy może są wynikiem  zwykłych błędów pisarskich.

Odnotowując fak t ewolucji melodii z rękopisów zakonnych tylko pod 
względem ich zapisów, świadomi jesteśm y jednak pewnego uproszcze
nia metodologicznego. Zanotowanie bowiem tej samej melodii przy po
mocy innych znaków zmienia jej kształt w  w ykonaniu i w interpretacji. 13

13 Wniosek taki wyciągnęli także benedyktyni solesmeńscy. M anuskryptów  za
konnych, ich zdaniem, nie da się lokalizować geograficznie, ponieważ klasztory 
należące do danego zakonu m iały księgi liturgiczne praw ie identyczne, obojętnie 
w jakim k ra ju  powstawały. Por. L e  G ra d u e l ro m a in . E d it io n  c r i tiq u e  p a r  les  
m o in e s  d e  S o le sm e s . T. 4 vol. 1 — L e  g r o u p e m e n t d es m a n u sc r i ts .  Solesmes 1960 
s. 22?.
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Elim inacja skomplikowanych znaków neum atycznych powodowała chyba 
elim inację dość istotnych treści. Na ten  tem at brak  jest jednak szczegó
łowych badań.

W sumie trzeba stwierdzić, że w ersje chorału w obrębie przekazów 
franciszkańskich i cysterskich są niem al identyczne. Zgodne są również 
m iędzy sobą, a także z rękopisam i cysterskim i, m anuskrypty  domini
kańskie. Natom iast rękopisy prem onstrateńskie nie wykazują tak  w iel
kiej jednolitości17.

Różnice w w ersji melodycznej obserw uje się również w obrębie rę 
kopisów diecezjalnych. Na podstawie układu śpiewów stwierdzono po
krew ieństwo rękopisów diecezji: płockiej, wrocławskiej, sandom ierskiej, 
gnieźnieńskiej, wrocławskiej (nie wszystkich) i graduału zwanego „ ty 
nieckim ”, (Tarnów, Muz. Diec. sygn. 2015). Okazało się także, że druko
wane agendy z XVI i pocz. XVII w., a także G radual P io trko w czyka  
redagow ane były w oparciu o wym ienione źródła. Analiza porównawcza 
w ersji melodycznych potwierdziła, choć nie w stosunku do wszystkich 
przekazów, istnienie jakiegoś wspólnego m odelu chorału diecezjalnego. 
Źródła, których odmienna nieco w ersja m elcdycznä nie pozwoliła w łą
czyć do wspomnianego zespołu, pochodzą głównie ze Śląska i z diecezji 
krakowskiej.

Niewiele cech wspólnych z w ersją diecezjalną wykazuje chorał mo
nastyczny. Zaskakująco wyizolowany jest również chorał z G raduału
A. P io trkow czyka .

W w ersjach melodii śpiewów procesyjnych znalazły zastosowanie dwa 
dialekty: germ ański i romański. Źródła franciszkańskie, augustiańskie, 
dom inikańskie i cysterskie stosują dość konsekw entnie dialog romański, 
mimo gotyckiej notacji w tych ostatnich. Natom iast przekazy prem on
strateńskie (w tym  także kanoników regularnych) częściej posługują się 
dialektem  germ ańskim , choć nie brak  też zwrotów w w ersji rom ańskiej, 
podobnie jak zdarzają się incyzy w dialekcie germ ańskim  w zapisach 
cysterskich i dominikańskich. W rękopisie paulińskim  (Bibl. na Jasnej 
Górze, sygn. R. 583) wyraźnie uprzyw ilejow any jest dialekt germański. 
W melodiach zanotowanych w źródłach diecezjalnych widoczny jest 
wpływ  zarówno dialektu germańskiego, jak  i romańskiego, z pewną na
w et przewagą pierwszego. Nie brak  również odcinków, w których m iej
sca newralgiczne notowane są kompromisowo, z pominięciem dźwięku 
czy dźwięków decydujących o przyporządkowaniu do określonego dia
lektu.

W przebadanych źródłach widoczne są różnice w określaniu gatunku 
tego samego śpiewu. Responsorium Colłegerim t pontífices bywa nazy-

17 Por także: Le Graduel romain  t. 4 vol. 1 s. 228—229.
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wane antyfoną. Podobnie niekiedy części jednego śpiewu określa się 
przez „an t”,, jakby to były samodzielne utwory.

Analiza śpiewów używ anych w procesji palm owej wykazała, że cho
rał gregoriański z polskich rękopisów·7 diecezjalnych ma swoje własne 
cechy. Różnice w stosunku do Edycji W atykańskiej są bardzo znaczne, 
a w yrażają się głównie w odm iennym  ukształtow aniu kanty leny  i w za
pisie wielu ineyz innymi, ekw iw alentnym i neum am i (ta druga cecha 
w ystępuje także między poszczególnymi rękopisami). Nie stwierdzono 
natom iast zjawiska jakoby chorał z rękopisów polskich był melodycznie 
bogatszy od Edycji W atykańskiej 18. Są oczywiście odcinki o większej 
ilości nu t w stosunku do Edycji W atykańskiej, ale są i takie, w których 
w ersja w atykańska jest bogatsza.

Jeśli chodzi o stosunek chorału monastycznego (z rękopisów polskich) 
do Edycji W atykańskiej, to na podstawie badanych śpiewów .trzeba 
stwierdzić, że pod względem ukształtow ania melodyki najw ięcej cech 
wspólnych ma z nią w ersja franciszkańska. Nie oznacza to wcale, że cho
rał franciszkański nie posiada w łasnych odrębności od Edycji W atykań
skiej, lub że chorał cysterski, prem onstrateński czy dom inikański nie 
wykazują z nią cech wspólnych.

W arianty melodyczne ujaw nione przy porównywaniu w ersji chorału 
polskiego z Edycją W atykańską w skazują na jego cechy rodzime. Poza 
tym  zróżnicowanie, choćby niewielkie, melodii tych samych śpiewów po
chodzących z diecezjalnych źródeł polskich dowodzi istnienia m uzycz
nych właściwości, typowych . dla m niejszych obszarów geograficznych. 
Być może m iała tu  jakiś wpływ  m uzyka ludowa, k tórej jednak nie zna
my. W wielu przypadkach w arian ty  melodyczne mogły pochodzić od 
wykształconych skryptorów, dających . wyraz swemu indyw idualnem u 
smakowi.

Strona obrzędowa

Analizując zapisy procesji palm owej od strony obrzędowej, stw ierdzi
liśmy istnienie wielu różnych sposobów urządzania tego widowiska. 
W okresie od X III do XVIII wieku procesja palmowa w Polsce przecho
dziła wyraźną ewolucję, której ulegały wszystkie elem enty widowiska, 
choć nie V/ jednakow ym  stopniu. N ajbardziej widocznym zmianom pod
legało ukształtow anie przestrzenne procesji. Każdy nowy układ obrzędu 
odchodził coraz bardziej od konw encji naturaiistycznej i przestrzenne

18 Por. H. F e i c h t :  M uzyka  liturgiczna w polskim  średniowieczu. W: Música 
Me dii Aevi. T. 1 s. 46.
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go naśladownictwa praw zoru jerozolimskiego. Działo się tak nie tyle 
pod w pływem  estetyki teatra lnej, co raczej z powodu nowych sytuacji 
topograficznych, religijnych itp. W najstarszych typach procesji pal
mowej w Polsce widoczny jest jeszcze jerozolimski „naturalizm ”, ustę
pu je  on jednak stopniowo m iejsca koncepcjom m niej lub bardziej sym 
bolicznym. Nowe pomysły inscenizacyjne, rezygnując często z efektów 
czysto naturalistycznych (teatralnych), staw ały się coraz bardziej zgod
ne z duchem  liturgii.

Ewolucja ukształtow ania przestrzennego procesji palmowej nie prze
biegała jednak w ten sposób, by z powstaniem  nowych koncepcji zanikały 
wcześniejsze. Przykładem  może tu  być najstarszy  typ procesji nazwany 
powrotnym. Pierw szy jego zapis znany jest z m anuskryptu  pochodzącego 
z XIII w., ale był on popularny jeszcze w XV wieku, mimo że w m ię
dzyczasie wypracowano już nowe typy. Uderza jednak fakt, że każdy no
wy typ procesji przynosił poważne skrócenie przestrzeni, na k tó rej się 
ona odbywała. Końcowym efektem  tego procesu była procesja odpra
wiana wyłącznie w ew nątrz kościoła. Poszczególne typy  procesji nie w y
kluczały się wzajemnie, lecz rozw ijały się równolegle. N ajpopularniejsze 
rozwiązanie, p rzy jęte przez szesnastowieczne agendy drukowane, skła
dało się z wyjścia, pochodu z poświęconymi palm am i poza kościół, doj
ścia do usytuow anej w pobliżu kościoła stacji, odpraw ienia przy niej 
określonych obrzędów i powrotu do kościoła, z zatrzym aniem  się jeszcze 
przed zam kniętą bram ą kościoła.

Elem ent przestrzenny nie ulegał ewolucji w zapisach monastycznych, 
W poszczególnych zakonach w ciągu kilku wieków procesja palmowa od
bywała się w sposób praw ie niezm ienny. Ale też redakcje monastyczne 
nie były pod względem przestrzennym  zbyt rozbudowane.

Skracanie · partii procesjonalnej w arunkow ało rozwój części stabil
nych obrzędu. Chodzi tu  mianowicie o przejęcie z Zachodu już w wie
ku XIV tzw. stacji (jednej czy więcej), których lokalizacja zależała od 
typu  p ro ce s ji19. W zrastające znaczenie stacji świadczy o zmianie d ra
m atycznej koncepcji procesji, k tóra przeobrażała się z czasem w relig ij
ne widowisko, inscenizowane na jednym , określonym  miejscu. Partie  
proeesjonalne traciły  stopniowo swoje znaczenie.

Poszczególne typy, a także redakcje procesji palmowej, dysponujące 
w zasadzie tym  samym repertuarem , w ykorzystyw ały go w rozm aity spo
sób. Np. antyfony P ueri hebreorum  tow arzyszyły ceremonii rozdaw a
nia palm, lub w ykorzystyw ane były w specjalnej inscenizacji przy sta
cji; niekiedy wykonywano je w  tym  samym  obrzędzie dw ukrotnie; resp.

19 M o d z e l  e w s k i ,  jw. s. 41, pisze: „[...] w  wieku XIV obserw ujem y naro 
dziny tzw. s tac ji”. W św ietle naszych badań stw ierdzenie to wydaje się być n ie
słuszne. Genezy stacji należy szukać w  IX  w.
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Collegerimt pontífices notowane jest najczęściej we wstępnej części obrzę
dów palmowych, ale np. redakcja prem onstrateńska w ykorzystyw ała je  
w końcowej fazie procesji.

W wiekach późniejszych ewolucja procesji polegała na pogłębianiu 
in terpretacji dziedziczonego zasobu słownego. Zwłaszcza w wieku XV 
i XVI zdołano wydobyć z an ty  fon wszystkie niem al możliwe elem enty 
dram atyczne. Różnorodne w ykorzystyw anie tekstu  ujaw nia odmienne 
założenia estetyczne redaktorów  i reżyserów obrzędu. Raz poprzestaw ali 
oni na samej relacji słownej, kiedy indziej relację słowną ilustrow ali 
gestem, by wreszcie słowo potraktow ać jako jeden z elem entów tea tra l
nej ekspresji. Form uły słowne były te same, ale zmieniła się ich funk
cja w  widowisku liturgicznym  20.

W bezpośrednim związku z wydobyw aniem  dram atycznych elem en
tów tkwiących w śpiewach pozostaje spraw a zespołu wykonawczego, któ
ry  n a  przestrzeni kilku wieków był bardzo zróżnicowany. Zasadnicza 
rola przypadała tu  chłopcom, którzy już w X III wieku w ykonyw ali hym n 
Gloria laus, naśladując przykład dzieci jerozolimskich, ścielących szaty 
i rzucających gałązki oliwne przed Chrystusem . Przy omawianiu poszcze
gólnych redakcji procesji palm owej wskazywano na sposoby w ykony
wania śpiewów przez różnych solistów i zespoły. Tu ograniczymy się do 
przytoczenia ich zestawień na podstawie prac badanych źródeł polskich; 
pueri, duo et plures pueri, grupy dzieci, chłopców, scholastyków, paraf o- 
nistów, młodzieńców. Obok chóru pojaw ia się schola, osoby z asysty, kle
rycy (4 klerycy, 3 vel 4 m agni clerici) lub grupa kleryków. Wreszcie — 
kantor, subkantor, kantorzy, rectores (intonujący antyfony, które chór 
kontynuował), regens, regentes, m agister scolae, sacerdotes, canonicus, 
episcopus, dominus abbas, dominus prior; w  rękopisach zakonnych: fra - 
tres, duo fratres, alii fra tres  itp. W wielu redakcjach chórowi nadawano 
w yraźną indywidualność dram atyczną, co w dużym stopniu przypom inało 
rolę chóru w tragedii greckiej. Rola chóru, k tó ry  w XIV/XV w. staw ał 
się coraz bardziej aktyw nym  uczestnikiem  widowiska palmowego, w XVI 
wieku wyraźnie m aleje. Powiększa się dystans między rzeszą a grupam i 
biorącymi czynny udział, czyli w yłania się grupa „widzów” i „aktorów ”.

Określonym przem ianom  ulegała także gestyka, jeden z ważniejszych 
elementów dram atycznego widowiska. Ogólnie można stwierdzić, że w 
wieku XIII i XIV zasób gestów był ubogi. Jedynie w czasie śpiewu anty
fony Pueri hebreorum  słano szaty i rzucano gałązki. Nie widać prób 
inscenizacji pozostałych śpiewów. Dopiero w iek XV i XVI przynosi po
ważne rozbudowanie gestu. Jego wyznacznikiem  jest w pierwszym  rzę
dzie tekst. P rzy  czym gesty coraz częściej w ykonują osoby, k tóre śpie

20 Por. M o d z e l e w s k i ,  jw. s. 41.
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wają. W wiekach wcześniejszych widoczny był w tej dziedzinie dualizm: 
ktoś śpiewał (narracja), a ktoś inny wykonyw ał gesty.

Jedynie w zakresie kostium ów i rekwizytów/ nie stw ierdza się ewo
lucji, W użyciu były  ciągle te same stro je  liturgiczne. Rekwizytam i uży
w anym i we wszystkich niem al typach procesji byty niezm iennie gałązki, 
kw iaty, białe szaty itp.

Trzeba w końcu zauważyć, że drukow ane agendy z XVI wieku prze
jęły  interesujące rozwiązania obrzędów procesji palm owej z dawnych 
rękopisów, wzbogacając je nowym i pomysłami. K res wszelkiej ewolucji 
położyła Agendo. Pow odowskiego21, k tóra wprawdzie zawiera redakcję 
procesji palm owej identyczną z G raduałem  P io tr k o w c z y k a  i bardzo zbli
żoną do agend diecezjalnych, różni się jednak w sposób zasadniczy w in
terp retacji całego obrzędu procesji. Dłuższa rubryka, umieszczona po po
święceniu palm  a przed wyjściem  z kościoła zawiera kry tykę dotych
czasowego sposobu urządzania procesji palm owej i poleca stosować się 
odtąd do rub ryk  mszału rzymskiego 21 22. Treść rubryk i z A g e n d y  H. Po
wodowskiego jest dowodem tego, że w? minionych wiekach procesję .pal
mową realizowano w sposób aż nazbyt teatra lny . W obrzędzie tym  na
w arstw iły  się różne zwyczaje, k tóre Pow odow ski uznał za wysoce nie
właściwe dla procesji liturgicznej p lerum que fastus et tum ultus non 
sine adversariorum  scandalo...”). A g e n d a  Powodowskiego, żądając dosto
sowania. się do mszału rzymskiego, położyła praktycznie kres wszelkim 
poszukiwaniom nowych rozwiązań w urządzaniu procesji palmowej, tra k 
tow anej dotąd jako widowisko teatralne.

Przyczyna upadku procesji palm owej jako widowiska liturgicznego 
mogła być podwójna. Z jednej strony zaważyła tu  potrydencka reform a 
liturgii, k tóra kładła kres swobodzie w kom ponowaniu obrzędów litu r
gicznych, Z drugiej strony oddziaływała tendencja eliminowania w ier
nych z czynnego udziału w procesji. Procesja palm owa zdobyła sobie 
w ciągu wielu wieków popularność dzięki udziałowi w niej ludu: w ado
racji krzyża, w rzucaniu palm, niekiedy w śpiewach łacińskich. Obrzędy 
te m iały charak ter widowiska i niew ątpliw ie zaspokajały zapotrzebow a
nie społeczne na pewne przeżycia ku ltu ra lne  i estetyczne.. Dlatego w śre 
dniowiecznej procesji palm owej brała udział społeczność całego miasta,

■ a także z pobliskich miejscowości: K lasztory znajdujące się w mieście 
m usiały nieraz rezygnować z urządzania w łasnych procesji palmowych 
i brać udział w uroczystości wspólnej. Inform acje na ten  tem at pocho-

21 Agenda seu ritus sacram entorum  ecclesiasticorum ad un iform em  Ecclesiarum- 
per universas Prouincias Regni Poloniae usum  (...) Cracovia e 1592. Obrzęd procesji 
palm ow ej na s. 2? i nn.

22 Jw. s. 34. :
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dzą z różnych miejscowości: z Metz, Beęancon, Rouen, Bayeux i innych 23. 
Upadek widowiska palmowego rozpoczął się wówczas, gdy zaczęto u rzą
dzać procesje „liturgiczne”, w których czynny udział mieli wyłącznie 
duchowni, przejm ujący stopniowo funkcje spełniane kiedyś przez ogół 
w iernych 24. Na stopniowe zmniejszanie się udziału wiernych, miało tak 
że . wpływ nadm ierne rozbudow ywanie procesji i wydłużający się czas 
ich trw ania.

Z wymienionych przyczyn, a także innych okoliczności, procesja pal
mowa została V/ końcu zredukow ana do obrzędu o niewielkich rozm ia
rach, odprawianego przew ażnie w obrębie murów7 kościoła, o charakte
rze ściśle liturgicznym .

23 Por. H. J. G r a f :  Palm enw eihe und Palmenprozession in der lateinischen  
Liturgie. Kaldenkirchen  1959 s. 116.

24 Tamże s. 133.



Die Palmprozessionsgesänge in Polen 
(13.— 18. Ih.)

Z U S A M M E N F A S S U N G

Die Palmprozessionsgesänge in Polen sind anhand von 73 Quellen 
m it M usikbeschreibung und zahlreichen Dokum enten, welche n u r die 
G esangtexte enthalten erforscht worden. Die Quellen stam m en aus Klo
s te r-  und K irchenzentren. Die ältesten  Spuren der Palm gebräuche in 
Polen befinden sich im Pontifikal der K rakauer Bischöfe (um  1100) und 
dem verlorengegangenen Pontifikal von Płock Nr 29 (X II/X III Jahrh.). 
Die älteste K irchenquelle der Palmprozessionsgesänge ist das Gradúale 
von Wiślica (XIII/XIV Jahrh.).

Auf 27 lateinische Gesänge (polnische Gesänge gab es nicht), die in 
Polen w ährend der Palmprozession gebräuchlich w aren w urden 20 dem 
officium divinum  entnom men, 6 kom men n u r bei der Prozession vor und 
1 Antiphon (Surgite sancti) w urde in zwei polnischen und einer ungari
schen Ausgabe angetroffen.

Die in Polen üblichen Gesangform en w aren ebenfalls in andern  
Ländern W est- und Südeuropas bekannt. Die polnischen Redakteure, 
die zahlreiche fü r die Palmprozession geeignete Gesänge kannten, t ra 
fen  die Auswahl un ter ihnen und verfassten originelle Zusam m enstellun
gen.

Es w urden Unterschiede in der M usikbeschreibung derselben Gesän
ge festgestellt. Die Versionen der Melodien aus K losterquellen weisen 
eine grosse S tabilität und charakteristische M erkmale der verschiedenen 
Orden unabhängig von der geographischen Lage der Quelle auf. Der 
K irchenchoral hat wenig gemeinsame M erkm ale m it dem Klosterchoral, 
jedoch charakteriesieren ihn gewisse volkstüm liche — polnische M erk
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male. Sowohl im K irchenchoral wie auch im K losterchoral fanden 
germ anische und rom anische D ialekte Anwendung.

Die Zerem onien der Palm prozession sind in Laufe der Jah rhunderte  
in sichtbarer Weise theatra lisiert worden. Es gestalteten sich eine Reihe 
von Typen dieses Gebrauches, die verschiedentlich Evolutionen u n te r
lagen.
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