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OD WYDAWCY

W serii HPAC przewidziano w zasadzie układ tomów według chronologii źródeł. Dlatego wy-
danemu w 2010 r. Psałterzowi Jakuba Lubelczyka (z 1558 r.) nadano numer 2, zaś w tomie ni-
niejszym sięgnięto do źródeł wcześniejszych. Nie ograniczono się jednak do nich ze względu na 
specyfikę zachowanych zabytków i dostępność zawartości niektórych z nich w nowych, nauko-
wych wydaniach. W kancjonałach złożonych z luźnych druków publikowanych w drukarniach 
krakowskich najstarsza datowana edycja pochodzi z roku 1545, ale najpóźniejsza – z 1566 (lub 
z 1567). Najstarsze zwarte druki polskich kancjonałów, to dwa wydania pt. Pieśni duchowne a na-
bożne nowo zebrane i wydane przez Jana Seklucjana (1547 i 1550), których jednak nie można 
oddzielać od wydania trzeciego: Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe, których chrześcijani 
(tak w kościele, jako i doma) używać mają (1559), o rok późniejszego niż dzieło Lubelczyka. Te 
dwa zespoły źródeł otwierają więc w sposób naturalny naszą serię. Obydwa jednak zostały – choć 
niekompletnie – zaprezentowane czytelnikom stosunkowo niedawno w krytycznych edycjach. 
Dublowanie tych edycji uznaliśmy za bezsensowne i dlatego niniejszy tom ma – nietypowo – cha-
rakter dopełniający.

Część pierwsza, poświęcona Seklucjanowi, skorelowana jest z publikacją: Jana Seklucjana 
Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe…, wstęp i opracowanie Anna Kalisz, seria «Biblioteka 
Tradycji» nr 62, Kraków, Collegium Columbinum, 2007. W publikacji tej dokonano zgodnego 
z zasadami sztuki edytorskiej wydania wszystkich tekstów z kancjonałów1, umieszczając jedy-
nie jako ilustracje facsimile zapisów nutowych z edycji 1559. Stąd, pozycja bardzo pożyteczna 
dla historyków literatury nie jest przydatna zainteresowanym muzyką. Ze względu na dostępność 
kompetentnej publikacji Anny Kalisz (obecnie Anny Kocot), w niniejszym wydaniu ograniczamy 
się do przytoczenia jedynie pierwszych zwrotek pieśni ze zbiorów Seklucjana, uszeregowanych 
według chronologii wydań i w wersjach występujących w tych wydaniach. Równocześnie, ko-
rzystając z okazji, korygujemy niekiedy układ zwrotki, czy – na podstawie szerszego materiału 
porównawczego – odczytanie tekstu oraz pewne usterki w komentarzach z 2007 roku. Zgodnie 
z założeniami naszej serii, informujemy zarówno o wcześniejszych, jak i późniejszych przekazach 

1  Publikacja, przyjmująca za podstawę egzemplarz Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, zawiera wstępy 
historyczne, transkrypcje tekstów, komentarze do nich, objaśnienia, wykaz błędów i odmian w trzech pierwodrukach, 
a także charakterystykę pisowni i języka starodruku, w której m.in. zwrócono uwagę na częstą wtórną nazalizację 
(w rezultacie samogłoski ą ę pozostawiono w transkrypcji według oryginału, nie uważając ich za błędy zecera). Nie 
można też tu pominąć wydania facsimile Pieśni chrześcijańskich (na podstawie egzemplarza Biblioteki Kórnickiej) 
w ramach serii «Eximiorum Poloniae Librorum Bibliotheca», pod red. Katarzyny Meller, Poznań 2008.
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melodii i tekstów zachowanych w zbiorach Seklucjana. Wymieniamy też odmiany w zapisie me-
lodii występujące w porównywanych źródłach, natomiast, zgodnie z założeniem edycji z 2007 r., 
pomijamy takie odmiany w tekstach.

Publikując materiał z kancjonału Seklucjana z 1559 roku, prezentujemy równocześnie wszyst-
kie melodie z innego wczesnego źródła – ocalałych szczątków zbioru Jana Zaremby Pieśni chwał 
boskich, Brześć Litewski 15582. Seklucjan bowiem powtórzył 9 z nich (ich wersje u Zaremby opi-
sujemy więc w komentarzach). Dziesiątą dodajemy do tekstu zamieszczonego przez Seklucjana 
bez melodii. Ostatnią z ocalałych publikujemy jako aneks do cz. I niniejszego tomu, pragnąc w ten 
sposób ukazać komplet zachowanych w tym źródle melodii.

* * *

Część druga niniejszego tomu stanowi dopełnienie pozycji: Polska pieśń wielogłosowa XVI 
i początku XVII wieku ([1.] Nuty i komentarze, [2.] Teksty), zebrał i przygotował do druku Piotr 
Poźniak, transkrypcja i opracowanie tekstów staropolskich Wacław Walecki, «Monumenta 
Musicae in Polonia», seria B – Collectanea Musicae Artis, Kraków, Musica Iagellonica, 2004 
(niżej PPWgł). Tam udostępniono czytelnikom wszystkie zachowane pieśni wielogłosowe, które 
wchodziły w skład trzech tzw. kancjonałów składanych, tj. Kancjonału Ossolińskich (KOss), 
Kancjonału Puławskiego (KPuł) i Kancjonału Zamoyskich (KZam), czyli 64 utwory opublikowa-
ne w krakowskich oficynach w latach 1545-1566 jako luźne druki. Tam udostępniono też m.in. 
wszystkie (nieliczne) pieśni wielogłosowe z dwóch większych reformacyjnych druków wrocław-
skich, Summy nabożeństwa i Katechizmu P. Glodiusa. Obecnie dopełniamy ten obraz, uwzględ-
niając ponad 40 pieśni jednogłosowych zachowanych w tych kancjonałach z zapisem nutowym 
lub bez i dodając – ze względu na chronologię – kilka pieśni zachowanych bez nut w szczątkach 
królewieckiego druku przechowywanych w Kórniku (Kór 1).

Dziejom kancjonałów składanych i ich zawartości (wraz z tabelarycznym wykazem) poświę-
cony jest osobny rozdział wstępu w PPWgł; tu ograniczamy się do skrótowych informacji na ich 
temat.

Pierwszy opis KOss pojawił się w literaturze w 1818 r. Zeszyty razem zbiór 28 luźnych dru-
ków pochodzących z krakowskiej oficyny Hieronima Wietora i jej późniejszych właścicieli (wdo-
wy, Barbary Wietorowej i Łazarza Andrysowica) znajdował się wówczas w prywatnej bibliotece 
hrabiego Hieronima Ossolińskiego w Wiedniu. Już wtedy był niekompletny, na co wskazywała 
stara ręczna numeracja kart (1–224), z których wielu brakowało. Wraz z całą biblioteką kancjonał 
został ofiarowany narodowi polskiemu i przeniesiony do Lwowa. Stąd został ukradziony przez 
wybitnego badacza literatury i wywieziony do Warszawy. Tu zbiór rozpruto i opublikowano z pię-
ciu druków dość staranne przerysy. Ok. 1900 większość zbioru została odkupiona przez prawo-
witego właściciela, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, i wróciła do Lwowa. Obecnie Biblioteka 
Ossolineum we Wrocławiu posiada tylko 6 druków z tego zbioru.

Pierwsza wiadomość o analogicznym zbiorku obejmującym 16 współoprawnych druczków 
z tej samej co KOss oficyny ukazała się w 1823 r. Był on wówczas własnością księżny Izabeli 
Czartoryskiej przechowywaną w Puławach (stąd nazwa KPuł). Później znajdował się w majątku 
książąt w Sieniawie, gdzie w 1869 r. przy zmianie oprawy dołączono do niego dwa podobne druczki 

2 Facsimile i transkrypcje tych szczątków wraz z wstępami i komentarzami opublikowały Barbara Brzezińska 
i Alodia Kawecka-Gryczowa w serii «Monumenta Musicae in Polonia», seria B – Collectanea Musicae Artis, Kraków, 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989.
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pieśni, późniejsze, pochodzące najpewniej z innej krakowskiej oficyny, Mateusza Siebeneichera. 
W 1876 r. zbiory z Sieniawy przeniesiono do Krakowa i obecnie KPuł znajduje się tu w Bibliotece 
Fundacji Książąt Czartoryskich.

Pierwsze opisy KZam jako całości pochodzą dopiero z początku XX w. Wówczas więk-
szość jego elementów, czyli luźnych druków muzycznych opublikowanych najczęściej w latach 
1558-1559 w oficynie Mateusza Siebeneichera, była przechowywana w Bibliotece Ordynacji 
Zamojskiej w Warszawie. Poprzednim właścicielem kancjonału był znany warszawski bibliofil, 
Józef Przyborowski, który nabył go najpewniej jako współoprawną całość (już zdefektowaną), 
następnie rozpruł i poszczególne elementy stopniowo sprzedawał do BOZ, gdzie od 1872 do 
śmierci (1896) pracował jako bibliotekarz. Obecnie 64 elementy KZam znajdują się w Bibliotece 
Narodowej w Warszawie, 2 w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu, a 3 znane są tylko z przery-
sów dokonanych przez dzieci Przyborowskiego. Na podstawie ręcznej foliacji na zachowanych 
egzemplarzach można odtworzyć kolejność druczków przed rozpruciem, od k. 38 do 304.

Summa nabożeństwa i powinowatstwa3 chrześcijańskiego, przez rozmowę dwu bratu4 
spisana, a dla młodych dziatek na światło wydana. Przy tym przydane jest śpiewanie i modli-
twy nabożne kożdej części należące. M.D.LXXIII. Kolofon (k. p4r): We Wrocławiu, w drukarni 
Kryspinusa Scharffenbergera, 1573. Na karcie tytułowej drzeworyt przedstawiający dłoń z wy-
mienieniem sześciu obowiązków chrześcijanina, opatrzony nagłówkiem: Powinność człowiecza. 
Egzemplarze w BJ, sygn. Cim. 5876, oraz w Bibliotece Kolegiaty w Łowiczu, sygn. Cim. 204. 
Druk jest rodzajem katechizmu, w który zostały wplecione pieśni: 12 wielogłosowych5 i 4 jed-
nogłosowe. Dedykowany jest opiekunowi polskich luteranów, Andrzejowi Górce. Autor, działa-
jący na probostwie u związanego z Górką Malechowskiego, podpisał się X [ksiądz] Stani: Bo. 
K. Estreicher sugerował6, że może tu chodzić o Stanisława Bornbacha (żyjącego 1530-1597). 
To przypuszczenie powtarzają inni autorzy, a M. Przywecka-Samecka7 przyjmuje je za pewnik. 
Natomiast H. Malinowska-Pisarenko8 przekonująco obala tę hipotezę, wskazując, że Summa, dru-
kowana we Wrocławiu, powstała jednak w środowisku wielkopolskim, zaś Bornbach, urodzony 
w Warszawie, po szkolnej nauce we Wrocławiu (1541-45) i studiach historycznych i prawniczych 
w Wittenberdze, został w 1550 r. kronikarzem w Gdańsku i tam zmarł; ponadto żadne źródło nie 
nazywa go księdzem. 

[Paulus Glodius] źródło podstawowe, Catechism, to jest Sum[m]a wiary chrześcijańsk[i]ej,  
krotko po niemiecku i po polsku zebrana, dla ćwiczenia młodych dziatek9. Cathechismus, das 
ist Die Summa dess christlichen Glaubens, Deutsch und Polnisch kurtz zusammen gefasset, zur 
Ubung der kleinen Kinder. Jetzo auffs neue corrigiret. Zu Bresslau, druckts und verlegts Georg 
Baumann, b. r. Kolofon: Gedruckt zu Breslau durch Georgium Baumann, b. r.

3 powinowatstwa – tu: powinności.
4 dwu bratu – dwóch braci, forma tzw. liczby podwójnej.
5 Wszystkie wydane w PPWgł jako nry 66–77; opis źródła przytaczamy za tym wydaniem.
6 K. Estreicher: Bibliografia polska, t. XIII, Kraków 1894, s. 179-180.
7 M. Przywecka-Samecka: Drukarstwo muzyczne w Polsce do końca XVIII wieku, Kraków, PWM, 1969 (s. 132 

i 237), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 21993 (s. 106, 165 i 310).
8 H. Malinowska-Pisarenko: Kancjonał „Summa nabożeństwa” z 1573 roku, praca magisterska pod kierun-

kiem M.Perza, maszynopis, Instytut Muzykologii UW, 1972.
9 Następujący w dalszym ciągu tekst niemiecki jest – do słów „der kleine Kinder” – ścisłym odpowiednikiem 

tekstu polskiego.
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Autorstwo Katechizmu zostało ustalone na podstawie przedmowy. P. Glodius (1531-1607) był 
diakonem przy kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu10. Wiadomo też, że w 1565 r. ożenił się, gdyż 
z tej okazji drukowane było wówczas w Wittenberdze epitalamium11.

Unikat w BJ, sygn. 311094/I St. Dr. Ten egzemplarz opisał K. Estreicher, określając datę wyda-
nia: „Druk z początku XVII wieku (ok. 1607)”12. Rok 1607 stanowi jednak tylko prawdopodobny 
terminus ad quem, wówczas bowiem zmarł Georg Baumann, który prowadził drukarnię od 1590 
r.; po jego śmierci oficyną kierowała do 1618 r. wdowa, która mogła jakiś czas sygnować druki 
imieniem nieżyjącego męża. Terminus a quo to rok 1605; w tym roku bowiem Glodius miał 74 
lata, a taki jego wiek podany jest na drzeworytowym portrecie zamieszczonym w druku. Wydanie 
nie jest pierwsze, co wynika nie tylko z napisu na karcie tytułowej („Jetzo auffs neue corrigiret”13), 
ale i z fragmentu przedmowy autora: „dałem też był pirwej w druk ty książecki, ale gdy-ż tych 
książek już więcej u nas nie było […] tedy, przezdrzawszy je i nieco k nim przydawszy, zasię-m 
te w druk poddał” (k. A2r).

Jako źródło pomocnicze przyjmujemy egzemplarz (bez k. tyt. i ostatniej z ewentualnym ko-
lofonem) innego wydania katechizmu, zachowany w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, 
sygn. 301561. Karta tytułowa jest tu dopisana ręcznie, według Bibliografii Estreichera: Glodius, 
Paulus: Catechism. To jest Summa wiary chrześcijańskiej…, Breslau, Baumann um 1607; siehe 
Estreicher K.: Bibl. Polska. T. 17 (Część 3. T. 6). Autor uzupełnienia najwyraźniej nie zdawał so-
bie sprawy, że egzemplarze wrocławski i krakowski pochodzą z innych wydań, ponieważ różnią 
się one tylko w drobnych szczegółach. Na k. A2r egzemplarza widnieje napis mówiący o prowe-
niencji: „Bibliotheca Hosp. S. Malhus, Wratislaviae”. Tekst przedmowy, jak w egzemplarzu BJ, 
świadczy, że i to wydanie nie było pierwsze.

Katechizm zawiera jedną pieśń 3-głosową14, 5 jednogłosowych z nutami i 13 lub 14 tekstów 
pieśni bez nut. Bibliografia Estreicherów wymienia jeszcze, za katalogiem Rosenthala, wydanie 
Katechizmu z 1615 r.15

Kór 1, to unikatowy fragment druku – jeden 4-kartkowy arkusz w formacie 8o, znaczony 
literą B, przechowywany w Bibliotece Kórnickiej PAN pod sygn. Cim.O.286. W katalogu on-
-line Biblioteki fragment jest określony jako pochodzący z królewieckiej drukarni Aleksandra 
Augezdeckiego z lat 1552-1556, jednak wybitny autorytet w dziedzinie polskiego drukarstwa, A. 
Kawecka-Gryczowa podsuwa tytuł książki i zawęża czas jej tłoczenia, pisząc: [Martin Luther: Der 
kleine Catechismus (?) Mały katechizm, Królewiec, Aleksander Augezdecki po X 1552-1554]16. 
We fragmencie, po krótkim rozdziałku 2. O urzędzie abo przełożeństwie, następują teksty pięciu 
pieśni. Pierwszy opisujemy w komentarzu do nru I/66, drugi – do nru I/92, zaś trzy następne pu-
blikujemy jako nry II/1-3.

Piotr Poźniak

10 Por. M. Burbianka (do druku przygotowała H. Szwejkowska): Z dziejów drukarstwa śląskiego w XVII w. 
Baumannowie i ich spadkobiercy, «Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego», seria A nr 176, Wrocław 1977.

11 Por. K. Estreicher: op. cit., t. XVII, Kraków 1899, s. 172-173.
12 Ibid.
13 „Teraz na nowo poprawiony”.
14 Wydanie zob. PPWgł nr 78a-b; opis źródła przytaczamy za tą publikacją.
15 K. Estreicher: op. cit., t. XVIII, Kraków 1901, Dopełnienia i sprostowania, s. V, i Bibliografia polska Karola 

Estreichera, t. XXIV, wyd. S Estreicher, Kraków 1912, Dopełnienia…, s. XXV.
16 Informacja w wydaniu kancjonału Zaremby (zob. przyp. 2), s. 14. Nie ma tu argumentacji przyjęcia terminus 

ad quem, ale rok 1554 kojarzy się z monumentalnym wydaniem tłumaczenia przez Walentego z Brzozowa kancjonału 
braci czeskich; Augezdecki dysponował już wówczas piękną czcionką nutową, której nie zastosował w Kór 1.


