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Muzyka w opactwie benedyktynek

Muzyka była bardzo ważnym elementem życia codziennego benedyktynek kongre-
gacji chełmińskiej, wydaje się nawet, że wyróżniały się one pod tym względem na tle 
innych zakonów żeńskich działających w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w. Muzyka 
stanowiła przede wszystkim ozdobę liturgii będącej osią życia wspólnoty, formę mo-
dlitwy, ale miała także znaczenie reprezentacyjne i rekreacyjne.

Pośród bardzo wielu dni świątecznych, jakie w tym okresie obchodzono w Kościele, 
znajdowały się dni szczególne, wymagające specjalnie przewidzianej oprawy litur-
gicznej i muzycznej. Ze względu na głęboką treść szczególnej celebracji wymagały 
te święta, w które wspominano największe tajemnice zbawienia, a więc Triduum Pas-
chalne, Wielkanoc i Boże Narodzenie, a także Pogrzebek NMP, obchodzony wówczas 
uroczyście 13 sierpnia, czyli na trzy dni przed Wniebowzięciem. Dużą wagę przykła-
dano również do celebracji oktawy Bożego Ciała oraz świąt patronów zakonu i dane-
go miejsca. Pierwsze z wymienionych miały charakter przede wszystkim manifestacji 
wiary katolickiej, drugie – w dużej mierze reprezentacyjny. Niezależnymi od cyklu 
roku liturgicznego, ale bardzo ważnymi dla wspólnoty zakonnej ceremoniami były 
także obłóczyny i składanie profesji zakonnej, czyli ślubów wieczystych1. Charaktery-
styczny dla niektórych żeńskich zakonów, w tym dla benedyktynek, był zwyczaj kon-
sekracji dzie wic2, ceremonia symbolizująca mistyczne zaślubiny duszy z Chrystusem, 
odprawiana nie wcześniej niż rok po profesji oraz dopiero po ukończeniu 25. roku 
życia. Muzykowano także dla uczczenia konkretnych osób, przy okazji podejmowa-
nia ważnych gości, obchodzenia imienin, sprawowania egzekwii.

1 Zwyczaje benedyktynek w tym względzie omawia M. borkowska, Życie codzienne polskich klasztorów 
żeńskich w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1996, s. 46–49.

2 Ibidem, s. 50–54.
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