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WSTĘP

Od wielu lat w naszym kraju prowadzone są badania nad historią muzyki 
na terenach Rzeczpospolitej w XVII wieku. Studiując bibliografię zawartą 
w  najnowszej syntezie dziejów muzyki polskiej okresu baroku autorstwa 
Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej, można dojść do wniosku, że szcze-
gólnym zainteresowaniem badaczy cieszą się zagadnienia związane z mu-
zykami przybyłymi w tym czasie do Rzeczpospolitej z półwyspu Apeniń-
skiego oraz recepcją wzorów włoskich w środowisku dworu królewskiego 1. 
Obecnie istnieje wiele prac naukowych poświęconych tym zagadnieniom 2. 
W wachlarzu różnych prac możemy wyróżnić opracowania:

1. syntetyczne, omawiające zjawiska 3, 
2. analityczne (głównie prace omawiające twórczość) 4,

1    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Barok — część 1: 1595–1696, «Historia Muzy-
ki Polskiej» t. 3, red. Stefan Sutkowski, Warszawa 2006.

2    Dobre podsumowanie tego zagadnienia stanowi artykuł Zofii Dobrzańskiej-Fa-
biańskiej, zob. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, The Role of Italian Musical Culture in the Sev-
enteenth-Century Polish-Lithuanian Commonwealth, in Light of Polish Musicological Histo-
riography, w: La musica policorale in Italia e nell ’Europa centro-orientale fra Cinque e Seicento, 
red. Aleksandra Patalas, Marina Toffetti, Venezia 2012, s. 3–32.

3    Do najważniejszych publikacji należy zaliczyć przede wszystkim dwie książki: 
Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów, Kraków 1997; 
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory polskich Wazów, Warszawa 2007.

4    Szczegółowy spis artykułów dotyczących związków muzyki polskiej i włoskiej, 
opublikowanych w  polskich czasopismach muzykologicznych w  latach 1990–2009, 
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3. źródłowe (wydania źródłowo-krytyczne kompozycji) 5,
4. monograficzne poszczególnych twórców 6.
Mimo że badania nad polską kulturą muzyczną trwają od ponad stu lat, 

wciąż odczuwalny jest niedobór monografii najwybitniejszych kompozyto-
rów działających na terenie Rzeczpospolitej w epoce staropolskiej, w tym 
wybitnych twórców rodzimych i  uznawanych za polskich. W  ostatnich 
latach ukazały się trzy cenne prace monograficzne poświęcone muzykom 
aktywnym w XVII wieku na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów — 
Damianowi Stachowiczowi SchP 7, Marcowi Scacchiemu 8 oraz Marcinowi 
Mielczewskiemu 9. Tę istotną lukę w bibliografii ma wypełnić również ni-
niejsze studium, poświęcone Franciszkowi Liliusowi. 

przedstawiła Barbara Przybyszewska-Jarmińska, zob. Barbara Przybyszewska-Jarmińska 
(oprac.), Muzyczna „italianità” w artykułach opublikowanych w polskich periodykach muzyko-
logicznych w latach 1990–2009 (Musica Iagellonica, Musicology Today, Muzyka, Polski Rocz-
nik Muzykologiczny, Przegląd Muzykologiczny, Res Facta Nova), „De Musica XV — Nuove 
Pagine 4”, 2010, dostęp online: http://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/przyby-
szewska1_nuove_pagine_4.pdf (stan na dzień 05.02.2014 r.).

5    Utwory Włochów przebywających w XVII wieku na terenach Rzeczpospolitej, 
w  tym Bernardina Terzaga, Tarquinia Meruli, Giovanniego Francesca Aneria, wydano 
m.in. w seriach «Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej», «Sub Sole Sarmatiae», «Monu-
menta Musicae in Polonia», «Źródła do Historii Muzyki Polskiej», w serii „białej” wydaw-
nictwa „Pro Musica Camerata” oraz w serii «Materiały do Historii Muzyki XVI i XVII 
wieku», zob. Bibliografia.

6    Do chwili obecnej opublikowano monografię twórczości religijnej Bartłomieja 
Pękiela, monografię życia i  twórczości Adama Jarzębskiego, a  także cykl artykułów po-
święconych życiu i  działalności Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Zob. Hieronim 
Feicht, Kompozycje religijne Bartłomieja Pękiela, dysertacja doktorska, Uniwersytet Jana 
Kazimierza, Lwów 1925, wyd. w: idem, Studia nad muzyką polskiego renesansu i  baroku, 
red. zespół, Kraków 1980, s. 290–453; Jan Józef Dunicz, Adam Jarzębski i  jego Canzoni 
e Concerti (1627), Lwów 1938; Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Studia, cz. I, II, red. Zygmunt 
M. Szweykowski, Kraków 1986.

7    Maciej Jochymczyk, Pietas & Musica. Damian Stachowicz SchP. Życie i twórczość 
w kontekście epoki, Kraków 2009.

8    Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi. Życie, muzy-
ka, teoria, Kraków 2010.

9    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem polskich Wazów. Mar-
cin Mielczewski, Warszawa 2011.
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Stan badań nad życiem i twórczością Franciszka Liliusa

Wydaje się, że badacze mieli i nadal mają świadomość, że właśnie Franci-
szek Lilius był — obok kapelmistrzów i muzyków królewskich — jedną 
z najważniejszych postaci życia muzycznego Rzeczpospolitej przed najaz-
dem szwedzkim (zwłaszcza w Krakowie), ale w obliczu zachowanych źró-
deł stawali bezradni. Niemożliwe było bowiem, żeby wybitny polski (jak 
chciano) kompozytor, aktywny w  czasach Monteverdiego, pozostawił po 
sobie wyłącznie muzykę wokalną a cappella, a taka z nielicznymi wyjątkami 
stanowi cały zachowany dorobek twórcy 10. W dotychczasowych badaniach 
rzadko odnajdowano argumenty przemawiające za podniosłą rolą działal-
ności twórczej Liliusa w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i częściej wy-
korzystywano jego twórczość jako materiał porównawczy dla analiz dzieł 
innych kompozytorów.

Mimo że do chwili obecnej nie powstała żadna książkowa monografia 
życia i twórczości Franciszka Liliusa, a najbardziej szczegółowym omówie-
niem tego tematu był artykuł Zygmunta M. Szweykowskiego, ogłoszony 
drukiem ponad 50 lat temu w „Muzyce”, oraz jego systematyczne uzupeł-
nienia zamieszczane w ramach wstępów do wydań kompozycji F. Liliusa 11, 
opublikowano jednak wiele prac o charakterze przyczynkarskim lub szcze-
gółowym. Literaturę przedmiotu możemy podzielić na:

1. biograficzne hasła encyklopedyczne i słownikowe,
2. książki i artykuły poświęcone specjalnie Franciszkowi Liliusowi, 

10    Współcześnie muzykolodzy odnajdują kolejne nieznane dotąd kompozycje 
Franciszka Liliusa. W 2008 roku Barbara Przybyszewska-Jarmińska przedstawiła polskim 
czytelnikom nieznaną wcześniej  Liliusową Arię, zob. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, 
Rękopiśmienna księga partytur D-W Cod. Guelf. 34.7 Aug. 20 jako źródło muzyki instrumen-
talnej Franciszka Liliusa oraz innych twórców związanych w XVII wieku z Rzeczpospolitą, 
„Muzyka” 2008, nr 4, s. 139–150. 

11    Zygmunt M. Szweykowski, Franciszek Lilius i jego twórczość na tle wczesnego ba-
roku w Polsce, cz. I i II, „Muzyka” 1960, nr 1, s. 78–94, 1962, nr 4, s. 51–67; idem, Wstęp, 
w: Franciszek Lilius, Missa brevissima, wyd. Zygmunt M. Szweykowski, «Źródła do Hi-
storii Muzyki Polskiej» 31, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1989, s. III–XII; An-
na i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej..., op. cit., s. 45–46, 150–151, 
160–161, 170, 174–176, 226.
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3. wzmianki na temat Liliusa w pracach poświęconych innym twór-
com,

4. wzmianki w  pracach syntetycznych (podręczniki historii muzyki, 
syntezy historii muzyki),

5. wydania źródłowo-krytyczne kompozycji Liliusa.
Śledząc historię badań nad życiem i  twórczością Franciszka Liliusa, 

można zauważyć trzy etapy budowania dzisiejszego wizerunku kompozy-
tora. W pierwszym, wstępnym etapie, obejmującym XVIII- i XIX-wiecz-
ne publikacje, a więc w okresie „przedmuzykologicznym” 12, autorzy jedynie 
wspominali postać Franciszka Liliusa, najczęściej przy okazji omawiania 
działalności innych muzyków włoskich aktywnych w  kapeli królewskiej, 
w tym ojca Franciszka — Vincenza Gigliego (Wincentego Liliusa). 

W drugim etapie, od końca XIX wieku do połowy XX wieku, skupiono 
się głównie na poszukiwaniu dokumentacji źródłowej. Z inwentarzy i ksiąg 
kapitulnych zachowanych w Bibliotece i Archiwum Kapituły Katedralnej 
na Wawelu (dalej jako AKKK) wydobyto przede wszystkim informacje 
na temat życia i uposażenia Franciszka Liliusa z  lat, w których pełnił on 
funkcję kapelmistrza wawelskiego (1630–1655). W tym okresie stworzono 
także pierwszy (niepełny) spis utworów Liliusa, który został rozbudowany 
przez Zygmunta M. Szweykowskiego w 1989 roku do „Katalogu utworów 
Franciszka Liliusa”. Na marginesie należy dodać, że katalog Szweykow-
skiego jest już częściowo nieaktualny i wymaga uzupełnień (por. Aneks II). 

Dopiero w  trzecim etapie badań, obejmującym II połowę XX wieku, 
rozszerzono zakres kwerend archiwalno-bibliotecznych. Badania prowa-
dzono także w innych archiwach niż tylko AKKK, m.in. w Archiwum Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie (dalej jako AKMK) oraz Archiwum Państwo-
wym w Krakowie (dziś funkcjonującym jako Archiwum Narodowe, dalej 
jako ANKr). Ciągła potrzeba uzupełniania podstawy źródłowej stała się 

12    Na temat pierwszych badań nad historią muzyki, prowadzonych przez polskich 
autorów w XIX wieku (w latach 1803–1907), pisała Katarzyna Morawska, zob. Katarzyna 
Morawska, Badania nad muzyką dawną w Polsce w XIX wieku, w: Szkice o kulturze muzycz-
nej XIX w., red. Zofia Chechlińska, t. 3, Warszawa 1976, s. 7–127. Podsumowanie rozwa-
żań Katarzyny Morawskiej można odnaleźć również w książce Małgorzaty Sieradz, zob. 
Małgorzata Sieradz, „Kwartalnik Muzyczny” (1928–1950) a początki muzykologii polskiej, 
Warszawa 2015, s. 288–293.
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także jednym z podstawowych celów powstania niniejszej książki. W trze-
cim etapie badań dokonano również pierwszej bardziej szczegółowej cha-
rakterystyki twórczości Franciszka Liliusa. 

Jest wysoce prawdopodobne, że Franciszek Lilius po śmierci w 1657 roku 
został stosunkowo szybko zapomniany. Co prawda jego dzieła dalej funkcjo-
nowały w repertuarze niektórych kapel, np. kapeli szkolnej działającej przy 
kościele św.  Michała w  Lüneburgu (jeszcze w  1700 roku) oraz zespołów 
aktywnych w środowisku katedry wawelskiej (nawet w XIX wieku), jednak 
sama postać wawelskiego kapelmistrza nie była przedmiotem zainteresowa-
nia historiografów, bowiem nie został on uwzględniony w XVII-wiecznych 
leksykonach ani słownikach. Liliusa „słynnego nie tylko w Polsce, lecz w ca-
łej Europie”, jak napisał Szymon Starowolski w dedykacji do Musices practi-
cae erotemata, nie uwzględnili w swych publikacjach ani Mathias Henriksen 
Schacht 13, ani później, już w XVIII wieku, Johann Mattheson 14 oraz Ernst 
Ludwig Gerber 15. Warto wspomnieć, że Schacht oparł się na informacjach 
uzyskanych podczas swej podróży do Gdańska i Królewca, gdzie prawdopo-
dobnie wiadomości na temat muzyków z odległego Krakowa były znikome, 
dlatego w swym traktacie nie wymienił żadnego z muzyków krakowskich, 
ani Franciszka Liliusa, ani Bartłomieja Pękiela. Natomiast w  leksykonach 
Matthesona i Gerbera znalazły się już co prawda informacje dotyczące np. 
Pękiela — następcy Liliusa na stanowisku kapelmistrza wawelskiego, ale 
wówczas mogła z kolei już zgasnąć pamięć o Liliusie.

Prawdopodobnie najstarszą wzmianką na temat Franciszka Liliusa jest 
informacja zawarta w XVIII-wiecznym dziele Samuela Joachima Hoppego 
pt. De Scriptoribus Historiae Polonicae Schediasma Literarium, które powstało 
w Gdańsku, a opublikowane zostało w Lipsku w 1711 roku. Hoppe w swo-
im słowniku zawarł następujące słowa: „Francisci Lilii Ecclesiae Cathe-

13    Chodzi tu o publikację z 1687 roku, zawierającą słownik muzyków: „Musicus 
Danicus eller Danske Sangmester”, zob. Mirosław Perz, Na marginesie polskich inwentarzy 
muzycznych II poł. XVII wieku oraz traktatu M. H. Schachta „Musicus Danicus”, „Muzyka” 
1977, nr 3, s. 75–81.

14    Johann Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, Hamburg 1740.
15    Ernst Ludwig Gerber, Historisch-biographisches Lexicon der Tonkünstler, t.  I–II, 

Leipzig 1790–92; idem, Neues historisch-biographisches Lexicon der Tonkünstler, t.  I–IV, 
Leipzig 1812–14.
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dralis Cracoviensis Magistri capellae, Concinentis musae Symphonia, Nicolao 
Szyszkowski Episcopo Warmiensi nominato, Abbatiae Czervinensis Admini-
stratori, Secretario Regni maiori, urbem Principem dioecesis suae aduenti dicata. 
Cracov. 1633. 4” 16. Informacja ta została powielona w dziele Johanna Hein-
richa Zedlera, którego Universal-Lexicon ukazał się w 1750 roku. W szpal-
cie 1224 znalazło się hasło poświęcone Franciszkowi Liliusowi, którego 
treść w całości przytaczam poniżej: „Lilius (Franciscus) Capell-Meister der 
Domkirche zu Cracau, schrieb Concinnentis Musae Symphoniam, Cracau 
1633. in 4. welche ex Nicolao Szyszkowski, ernanutem Bischoff zu Werm-
land, zuschrieb. Hopp. Schediasm.de Script. Hist. Pol. §.30. Addit. 8.ben 
Duglosso Hist. Pol. p.71” 17.

Wzmianka na temat Liliusa znalazła się także w XIX-wiecznej edycji 
Gelehrten-Lexicon Christiana Gottlieba Jöchera (1694–1758) 18. W  dziele 
tym zamieszczona została krótka informacja: „Lilius (Franc.) Kapellmeister 
an der Domkirche zu Krakau, schrieb: Concinnentis Musae Symphoniam, 
Crac. 1633, 4. Hopp. De Script. Hist. Polon. § 30”. 

Także w historiografii polskiej pamięć o Franciszku Liliusie była bardzo 
słaba. Ani we francuskim, ani w polskim wydaniu pierwszego słownika mu-
zyków polskich, opublikowanego w Paryżu w 1857, a następnie w 1874 roku  
przez Alberta (Wojciecha) Sowińskiego, nie ma wzmianki na temat Fran-
ciszka Liliusa 19. Autor wspomniał jednakże o druku Błażeja Dereya Nabożne 
Pieśni…, do których muzykę skomponował wawelski kapelmistrz 20. 

16    Samuel Joachim Hoppe, De Scriptoribus Historiae Polonicae Schediasma Litera-
rium, Leipzig 1711, szp. 71, dostęp w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
sygn. 3123. Zob. Tomasz Jasiński, Kompozytorzy staropolscy w leksykonie Christiana Gottlie-
ba Jöchera, „Muzyka” 1999, nr 1, s. 101–107.

17    Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissen-
schafften und Künste, Welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und ver-
bessert worden..., t. 17 (Leis–Lm), Halle–Leipzig 1738.

18    Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinem Gelehr ten-
-Lexicon […] von Heinrich Wilhelm Rotermund […], t. 3, Delmenhorst 1810, szp. 1827. 

19    Albert [Wojciech] Sowiński, Les musiciens polonais et slaves anciens et modernes. 
Dictionnaire biographique…, Paris 1857.

20    „DEREY (Blaise), dominicain, est connu comme poete religieux, selon l’abbe 
Juszynski. (Dictionnaire des poetes polonais.) Il est auteur des chants sous le titre: Nabo-
zne piesni przy gromadnym od prawowaniu Rozancow. Cracovie, 1643, chez Stanislas 
Berlatowicz)”, cyt. za: ibidem, s. 142–143.
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W 1889 roku w książce Muzyka figuralna w kościołach polskich od XV–
XVIII wieku Józefa Surzyńskiego pojawiła się niewielka informacja na 
temat kapelmistrza wawelskiego: „Franciszek Lilius /Francesco Giglio/ 
płodny kompozytor z XVII wieku, msze jego przechowywane w archiwum 
wawelskim” 21. Co ważne, Surzyński nie wspomniał o Franciszku Liliusie 
w  tekście głównym, stawiając go obok Wincentego Liliusa i Bartłomieja 
Pękiela, lecz wymienił tylko jego nazwisko w „Alfabetycznym spisie kom-
pozytorów i muzyków polskich od wieku XV do końca wieku XVIII”. 

Inne słowniki i leksykony XVIII i XIX-wieczne w ogóle nie rejestru-
ją nazwiska Liliusa. Informacje na jego temat pojawiły się dopiero na po-
czątku XX wieku, gdy rozpoczęły się pierwsze archiwalne poszukiwania 
kompozytorów polskich prowadzone przez Aleksandra Polińskiego, Józefa 
Surzyńskiego, Stanisława Tomkowicza i innych. Wzmianki w pracach wy-
mienionych muzykografów mają jednak charakter luźnych, pojedynczych 
informacji. 

Jednym z pierwszych badaczy, który wydobył informacje na temat Li-
liusa z ksiąg miejskich znajdujących się w dawnym Archiwum Miejskim 
w  Krakowie (dziś Archiwum Narodowym w  Krakowie), był Stanisław 
Tomkowicz. W swym artykule Do historyi muzyki w Krakowie zawarł on 
krótką notkę dotyczącą muzyka: „Lily albo Lilius. R. 1641 «Constantia nob. 
ac fam. olim Vincentij Lilij S. R. M. musici ac Orgaliae coniugum filia». 
Według Łętowskiego, Franciszek Lilliy (sic) Włoch, kapelmistrz muzyki 
katedr. krak. umarł 1657 r. Mógł on być synem Wincentego” 22. 

Tomkowicz jako pierwszy zwrócił uwagę na ewentualne związki ro-
dzinne Wincentego i Franciszka. Od tego momentu w literaturze zaczęły 
się pojawiać wzmianki na temat Franciszka przy okazji omawiania biogra-
mu Wincentego — autora znaczącej w historii muzyki polskiej publikacji 
Melodiae sacrae (Kraków 1604).

21    Józef Surzyński, Muzyka figuralna w  kościołach polskich od XV do XVIII wieku. 
Szkic historyczny oraz spis alfabetyczny starych muzyków polskich, Poznań 1889, s. 40.

22    Stanisław Tomkowicz, Do historyi muzyki w  Krakowie, „Rocznik Krakowski”, 
t.  IX (1907), red. Stanisław Krzyżanowski, s. 197–198. To samo źródło wskazują Anna 
i Zygmunt M. Szweykowscy, zob. Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli kró-
lewskiej…,  op. cit., s. 45.
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W ten sposób postąpił między innymi Aleksander Poliński, który 
w  swoim opracowaniu dziejów muzyki polskiej z  1907 roku wspomniał 
o Franciszku przy okazji omawiania postaci Wincentego. W krótkiej notce 
oparł się na dotychczasowej literaturze, a  także na tekście dedykacji dla 
Franciszka Liliusa, jaką krakowski kanonik Szymon Starowolski zawarł 
w swoim druku Musices practicae erotemata z 1650 roku. Poliński napisał: 
„jego syn [Wincentego Liliusza (sic), przyp. M.B.], kanonik sandomierski, 
później tarnowski, ostatnio kapelmistrz kapeli katedry krakowskiej (zmar-
ły 1657 r.) uprawiał także niwę kompozytorską. Z dzieł jego dochowały 
się w zbiorach wawelskich: pieśń o św. Jacku z 1645, oraz kilka mszy. Jan 
Liliusz, prawdopodobnie drugi syn Wincentego, był kapelmistrzem przy 
katedrze włocławskiej” 23. 

Pierwszy tekst w całości poświęcony Franciszkowi Liliusowi opubliko-
wał w 1924 roku na łamach „Muzyki i Śpiewu” Józef Władysław Reiss 24. 
Artykuł ten miał charakter popularny. Podstawowym źródłem informacji 
biograficznych stała się dla autora artykułu treść dedykacji, jaką w swym 
dziele zamieścił Szymon Starowolski. Reiss ponadto wymienił pięć zna-
nych wówczas kompozycji Liliusa, które odnaleziono w AKKK (Missa a 4, 
Missa Tempore Paschali, Domine Rex Deus a 5, Tempore pestilentiae a 4 25 oraz 
Recordare Domine), a także przypomniał druk Błażeja Dereya pt. Nabożne 
Pieśni…. W artykule zamieścił również współczesne wydanie jednej z pieś-
ni Liliusa — O Obrazie B. P. Maryey Gidelskiej (w Gidlach).  

Najdonioślejsze znaczenie dla poznania biografii i twórczości kompo-
zytora miały w I połowie XX wieku badania Adolfa Chybińskiego. Mu-
zykolog ten jako pierwszy, w  latach 1922–1923, przeprowadził bardziej 
szczegółowe kwerendy archiwalno-biblioteczne w Archiwum Kapitulnym 
na Wawelu, dzięki którym wydobył ze źródeł nieznane wcześniej szczegóły 

23    Aleksander Poliński, Dzieje muzyki polskiej w zarysie,  Lwów 1907, s. 121. 
24    Józef Reiss, Franciscus Lilius — kompozytor XVII wieku, „Muzyka i Śpiew” 1924, 

nr  38, s. 1–2.
25    Utwór zatytułowany przez Reissa Tempore pestilentiae a 4 to w rzeczywistości 

drugi przekaz motetu Recordare Domine, zanotowany w innym źródle i opatrzony odmien-
ną inskrypcją tytułową.



Stan badań nad życiem i twórczością Franciszka Liliusa 17

dotyczące życia, działalności, uposażenia i twórczości Franciszka Liliusa 26. 
W artykule Muzycy włoscy w kapelach katedralnych krakowskich 1619–1657, 
w części poświęconej Franciszkowi Liliusowi, przedstawił dotychczasową 
bibliografię przedmiotu, omówił podstawę źródłową i  nakreślił biogram 
twórcy 27. W swoich pracach postawił szereg interesujących hipotez, które 
w większości pozostały aktualne do dziś. Chybiński jako pierwszy, pomi-
mo braku dokumentów z epoki, próbował określić datę i miejsce urodzenia 
kompozytora, wskazując przypuszczalnie na rok około 1600 i Polskę jako 
miejsce urodzenia („urodził się najprawdopodobniej już w Polsce” 28). Przy-
pisał także ojcostwo kompozytora Wincentemu Liliusowi. Hipotezę tę po-
twierdziły wydobyte ze źródeł przez Annę i Zygmunta Szweykowskich za-
chowane zapisy testamentów sióstr Franciszka, które wspominają o swym 
bracie, a także ojcu 29. Chybiński ponadto zastanawiał się nad przebiegiem 
edukacji młodego Liliusa i wskazał jako przypuszczalnych nauczycieli jego 
ojca — Wincentego Liliusa, a także kapelmistrzów królewskich — Asprilia 
Pacellego i Marca Scacchiego.  

Podsumowaniem badań Chybińskiego nad postacią Franciszka Liliu-
sa stało się hasło biograficzne w Słowniku muzyków dawnej Polski do roku 
1800, na podstawie którego formułowano kolejne hasła encyklopedyczne 30.

26    Adolf Chybiński, Muzycy włoscy w  krakowskich kapelach katedralnych (1619–
1657), „Przegląd Muzyczny” 1927, nr 2, s. 1–5; nr 3, s. 4–7; nr 4, s. 1–4; nr 5, s. 1–6; nr 7, 
s. 1–4; nr 8, s. 5–7. Artykuł został wydany także jako odbitka z „Przeglądu Muzycznego” 
ze zmodyfikowanym tytułem: Adolf Chybiński, Muzycy włoscy w kapelach katedralnych kra-
kowskich 1619–1657, I. Życie — działalność — dzieła, odbitka z „Przeglądu Muzycznego”, 
Poznań 1927 (dalsze przywołania w niniejszej rozprawie pochodzą z „odbitki”). 

27    Ibidem. 
28    Adolf Chybiński, Muzycy włoscy w kapelach katedralnych…, op. cit., s. 17.
29    Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej…,  op. cit., s. 45.
30    Adolf Chybiński, Słownik muzyków dawnej Polski do roku 1800, Kraków 1949, 

s. 72–74; Robert Eitner, Lilio Francesco, w: Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon, 
t.  5, Graz 1959, s.  177; Jerzy Morawski, Lilius (Gigli) Franciszek, w: Słownik muzyków 
 polskich, red. Józef Chomiński, t. 1, Kraków 1964, s. 330; Wiarosław Sandelewski, Lilius 
(Lilio, Liliusz, Lelia, Gigli), w: Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musi-
cisti, red. Alberto Basso, Torino 1998, s.  407; Zygmunt M. Szweykowski, Lilius [Gigli] 
Franciszek [Franciscus], w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. Stanley 
Sadie, vol. 14, London 2001, s. 699–700; Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Lilius [Gigli] 
Franciszek, w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd. 2, red. Ludwig Finscher, Per-
sonnenteil, t. 11 Les–Men, Kassel 2004, szp. 126–129.
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Adolf Chybiński poczynił nowe ustalenia także w zakresie źródeł mu-
zycznych. W jednym ze swych artykułów przedstawił czytelnikom pierwszą 
listę dwudziestu siedmiu znanych mu z druku, rękopisu lub tylko z tytułu 
dzieł Liliusa oraz wskazał miejsce ich przechowywania. Wśród kompozycji 
znalazły się zgromadzone wówczas w Gdańsku koncerty kościelne Haec dies 
i Tua Jesu dilectio (dziś znane jedynie ze współczesnych kopii sporządzo-
nych na użytek muzykologa), przechowywane we Wrocławiu koncerty za-
chowane w kolekcji Bohna: Exultabit cor meum, Mutetta super Nicolai solem-
nia (Kompt laßt uns betrachten) oraz Laudate Dominum in sanctis eius, znane 
z Biblioteki Uniwersyteckiej w Królewcu koncerty wielkoobsadowe Jubi-
late Deo omnis terra oraz Dextera Domini fecit virtutem, a także zachowane 
w Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie msze i motety a cappella: 
Missa a 4, Missa Tempore Paschali, Missa pro defunctis, Missa brevissima, Of-
ficium de Conceptione BVM, Recordare Domine, Domine Rex Deus, O salutaris 
Hostia, Gloria, laus et honor, Surrexit Christus hodie, Christus iam surrexit, Sa-
cris solemniis i Jesu dulcis memoria. Adolf Chybiński wspomniał także o za-
wierającym cztery pieśni Liliusa druku Błażeja Dereya Nabożne Pieśni… 
oraz o trzech niezachowanych kompozycjach, wymienionych w inwentarzu 
szkoły kościoła św. Michała w Lüneburgu: Benedicite gentes, Magnificat oraz 
Victimae paschali laudes. W drugiej połowie XX wieku oraz w pierwszych 
dekadach XXI wieku jego ustalenia zostały tylko nieznacznie rozszerzone.

Badania Adolfa Chybińskiego były kontynuowane w  II połowie XX 
stulecia. Największe zasługi dla poznania życia i twórczości Liliusa położyli 
w tym czasie Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Tomasz Jasiński oraz Bar-
bara Przybyszewska-Jarmińska. Badacze Ci opublikowali szereg artykułów 
opartych na materiałach źródłowych oraz przygotowali współczesne wyda-
nia kompozycji Franciszka Liliusa. 

Kluczowe znaczenie dla poznania biografii i  twórczości Liliusa miały 
badania Anny i Zygmunta M. Szweykowskich, którzy zajmowali się szcze-
gółowo nie tylko kwestiami dotyczącymi aktywności muzyków włoskich 
na dworze królewskim polskich Wazów, lecz także historią i działalnością 
innych kapel katedralnych i magnackich, z którymi częściowo związany był 
Lilius. Zygmunt M. Szweykowski jako pierwszy od czasów Adolfa Chy-
bińskiego zajął się poszukiwaniami źródeł do życia i  twórczości Liliusa 
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i zrewidował podstawę źródłową. W latach pięćdziesiątych przeprowadził 
kwerendy w AKMK i z tamtejszych ksiąg biskupich wydobył nowe infor-
macje dotyczące życia i  uposażenia kapelmistrza. Podjął ponadto próbę 
odtworzenia treści zaginionego dziś testamentu muzyka na podstawie za-
pisów urzędowych sądu biskupiego, a także próbował zawęzić przybliżony 
czas śmierci kompozytora do dwóch miesięcy. Nowe wiadomości ogłoszono 
w dwuczęściowym artykule opublikowanym na łamach „Muzyki” w latach 
1960–1962 31. Liczne wzmianki na temat życia i twórczości Liliusa znalazły 
się ponadto w monografii Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów wydanej 
w 1997 roku. 

Pod kierunkiem Zygmunta M. Szweykowskiego powstała także nie-
publikowana praca magisterska Anny Ryczaj-Sienkiewicz poświęcona Li-
liusowym mszom 32. Autorka zestawiła w niej i omówiła dostępne wówczas 
źródła do twórczości mszalnej wawelskiego kompozytora oraz przedstawiła 
twórczość mszalną Liliusa w kontekście stylistyki szkoły rzymskiej.

Bardziej nasilone badania nad spuścizną kompozytorską Liliusa miały 
miejsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i pierwszym dziesięciole-
ciu XXI wieku. Powstało wówczas kilka prac o charakterze przyczynkar-
skim — publikację o charakterze popularnym na temat życia kompozytora 
w kontekście epoki ogłosił Zygmunt M. Szweykowski 33,  na temat źródeł 
pisała Danuta Popinigis 34 oraz Tomasz Jasiński, który zajął się także analizą 
zachowanej twórczości 35.

31    Zygmunt M. Szweykowski, Franciszek Lilius i jego twórczość…, op. cit.
32    Anna Ryczaj-Sienkiewicz, Technika kompozytorska czterogłosowych mszy a cappel-

la Franciszka Liliusa, praca magisterska wykonana w Katedrze Historii i Teorii Muzyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem doc. dra Zygmunta M. Szweykowskiego, 
Kraków 1972, maszynopis.

33    Zygmunt M. Szweykowski, Muzyka w barokowym Krakowie (od Liliusa do Gor-
czyckiego), w: Kraków sarmacki. Materiały sesji naukowej z okazji dni Krakowa w roku 1989, 
red. Jan M. Małecki, Kraków 1992, s. 53–62.

34    Danuta Popinigis, Dwie niekompletne msze Franciszka Liliusa zachowane w Bi-
bliotece Gdańskiej PAN, „Muzyka” 1992, nr 1, s. 59–66.

35    Tomasz Jasiński, „De Conceptione BVM” Franciszka Liliusa. Do problemów notacji 
i rytmiki wielogłosowości XVII wieku, w: Musicae sacrae ars et scientia. Księga ku czci ks. prof. 
Karola Mrowca, red. Stanisław Dąbek, Ireneusz Pawlak, „Roczniki Teologiczno-Kanonicz-
ne” 1987, z. 7, Muzykologia, s. 195–206; idem, „Christus iam surrexit”. Rekonstrukcja zde-
kompletowanej kontrafaktury Franciszka Liliusa, „Muzyka” 2000, nr 1, s. 65–70.
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Tomasz Jasiński w swoich badaniach, zapoczątkowanych pod koniec lat 
osiemdziesiątych, skupił się głównie na dziełach Franciszka Liliusa utrzy-
manych w stile antico. Lilius stał się jednym z bohaterów jego dysertacji dok-
torskiej (obok Mielczewskiego i Pękiela), poświęconej polifonii a cappella 
polskich kompozytorów XVII wieku. Praca ta została obroniona w Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim w 1995 roku. W kolejnych latach muzyko-
log ogłosił jeszcze dwa artykuły poświęcone szczegółowym zagadnieniom 
warsztatu kompozytorskiego Liliusa, natomiast w 2006 roku opublikował 
książkę pt. Polska barokowa retoryka muzyczna, w której przeanalizował pod 
kątem występowania figur retorycznych między innymi zachowaną twór-
czość wawelskiego kapelmistrza. 

Nie sposób w  tym miejscu nie wspomnieć także o  przygotowanych 
przez Tomasza Jasińskiego edycjach nutowych dzieł Liliusa, które ukazały 
się w serii „Pro Musica Camerata”. Wydania te, choć istotne dla poznania 
warsztatu kompozytorskiego Liliusa, są raczej wydaniami o charakterze po-
pularnym, wykonawczym. Nie zawierają bowiem szczegółowego komenta-
rza źródłowego oraz wykazu korektur. 

Najnowsze wiadomości dotyczące Liliusa przedstawiła czytelnikom 
w  ostatnich latach Barbara Przybyszewska-Jarmińska. W  wyniku prze-
prowadzonych przez nią wnikliwych badań archiwalnych i bibliotecznych 
w Polsce i za granicą, poświęconych głównie postaci Marcina Mielczew-
skiego oraz muzykom związanym z  dworami polskich Wazów, światło 
dzienne ujrzała na przykład nieznana dotąd instrumentalna Aria Fran-
ciszka Liliusa 36. Badaczka uzupełniła także biogram Liliusa, dorzucając do 
niego wiadomości na temat mecenatu artystycznego sprawowanego nad 
wawelskim kapelmistrzem przez Władysława Dominika Zasławskiego-
-Ostrogskiego 37. 

Od 1924 roku, w którym Józef Władysław Reiss na łamach „Muzyki 
i Śpiewu” przedstawił wydanie pieśni ze zbioru Nabożne Pieśni…, opubli-
kowano prawie wszystkie kompletnie i niemal kompletnie zachowane kom-

36    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Rękopiśmienna księga partytur…, op. cit.
37    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Źródła do dziejów muzyki na dworach polskich 

Wazów ze zbiorów Zamku Skokloster (Szwecja), „Muzyka” 2011, nr 2, s. 3–14.
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pozycje. Nie wszystkie jednak edycje miały charakter źródłowo-krytyczny 38. 
Z tego powodu, a także ze względu na odnalezienie w latach 2014–2016 
nieznanych dotąd przekazów utworów Liliusa, w 2016 roku opublikowano 
dwa tomy Dzieł wszystkich Franciszka Liliusa, obejmujące wszystkie zacho-
wane, w  tym również niekompletnie, utwory krakowskiego kapelmistrza. 
W pierwszym tomie zaprezentowano msze jedno- oraz dwuchórowe 39, zaś 
w drugim motety, koncerty kościelne oraz utwory instrumentalne 40.

W dotychczasowej literaturze dominowały ustalenia faktograficzne do-
tyczące biografii i zachowanych kompletnie kompozycji. Chociaż charak-
terystyka całej twórczości Liliusa jest wciąż niepełna, to jednak dokonano 
interpretacji niektórych utworów w kontekście twórczości kompozytorów 
włoskich działających w Rzeczpospolitej. W niniejszej pracy postanowiono 
ponownie wziąć na warsztat biogram i dzieło Franciszka Liliusa i stworzyć 
możliwie pełną monografię życia i twórczości tego muzyka. 

Cel i zakres pracy

Celem niniejszego studium jest wydobycie ze źródeł archiwalnych, w wy-
niku kwerend archiwalno-bibliotecznych prowadzonych w Polsce (Krako-
wie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Sandomierzu, Lublinie, 
Tarnowie), Austrii (Grazu, Wiedniu), Niemczech (Berlinie, Lüneburgu), 
we Włoszech (w Rzymie, Foligno), na Słowacji (w Bratysławie, w Modrej) 
oraz w Czechach (w Kromieryżu), jak największej ilości informacji biogra-
ficznych oraz nieznanych przekazów twórczości wybitnego kompozytora, 
aktualizacja istniejącego katalogu utworów Liliusa stworzonego przez Zyg-
munta M. Szweykowskiego wraz z próbą datowania i ustalenia chronologii 
kompozycji (zob. Aneks II), a  także szczegółowa charakterystyka całego 
dorobku kompozytorskiego Franciszka Liliusa, ujęta w  szeroki kontekst 

38    Marek Bebak, Wstęp biograficzny, w: Franciszek Lilius, Opera omnia I: Missae, 
wyd. Marek Bebak, «Sub Sole Sarmatiae» 27, red. Zygmunt M. Szweykowski, Aleksandra 
Patalas, Kraków 2016,  s. 9–10.

39    Franciszek Lilius, Opera omnia I: Missae, op. cit.
40    Franciszek Lilius, Opera omnia II: Motetti, Concerti, Aria e Toccata, wyd. Marek 

Bebak, «Sub Sole Sarmatiae» 28, red. Zygmunt M. Szweykowski, Aleksandra Patalas, Kra-
ków 2016.
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historyczno-muzykologiczny (charakterystyka stylu kompozytorskiego Li-
liusa ze wskazaniem cech konwencjonalnych dla epoki i cech typowych dla 
tego twórcy). 

Rozprawa została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale 
zaprezentowano zarys biografii Franciszka Liliusa, przygotowany na pod-
stawie literatury przedmiotu oraz źródeł archiwalnych. Życie kompozytora 
przedstawiono w porządku chronologicznym, dzieląc je na etapy: dzieciństwo 
i młodość w środowisku kapeli królewskiej (Rozdział 1.1.), pobyt w Rzymie 
u Girolama Frescobaldiego (Rozdział 1.2.), powrót do kraju (Rozdział 1.3.), 
kapelmistrzostwo zespołu wokalno-instrumentalnego katedry krakowskiej 
(Rozdział 1.4.), ostatnie lata życia (Rozdział 1.5.) oraz procesy sądowe po 
śmierci Liliusa (Rozdział 1.6.). W związku z największą liczbą źródeł, naj-
bardziej rozbudowany jest podrozdział dotyczący lat 1630–1655, w których 
Lilius pełnił zaszczytną funkcję kapelmistrza wawelskiego. 

W drugim rozdziale zawarto charakterystykę źródeł wykorzystanych 
w niniejszej rozprawie. Po krótkim wstępie systematyzującym materiał 
źródłowy, omówiono druki muzyczne i niemuzyczne Liliusa (Rozdział 
2.1.). W szerokim kontekście historycznym i kulturowym zaprezentowa-
no jedyny druk zawierający zapis nutowy kompozycji Liliusa — Naboż-
ne Pieśni… (Rozdział 2.1.1., 2.1.2.) oraz cztery druki okolicznościowe 
(Rozdział 2.1.3.). W dalszej kolejności przedstawiono kolekcje rękopi-
śmienne, w  których znajdują się dzieła Liliusa (Rozdział 2.2.). Omó-
wiono manuskrypty zachowane w krakowskim środowisku katedralnym, 
sandomierskim klasztorze Panien Benedyktynek, wrocławskim kościele 
św.  Marii Magdaleny, gdańskim kościele św.  Bartłomieja i  na dworze 
księcia Augusta — władcy Brunszwiku i Lüneburga. Analizie poddano 
również XX-wieczne odpisy zaginionych dzisiaj rękopisów królewiec-
kich i gdańskich, w których znalazły się dzieła Liliusa (Rozdział 2.3.). 
W  drugim rozdziale znalazło się również miejsce na źródłoznawcze 
rozważania dotyczące atrybucji utworów przypisywanych Liliusowi na 
podstawie monogramu F.L. i F.Li. (Rozdział 2.4.). Na końcu rozdzia-
łu przedstawiono natomiast inwentarze muzykaliów, z których znane są 
tytuły dalszych utworów Liliusa, obecnie uważanych za zaginione (Roz-
dział 2.5.). 
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Trzeci rozdział, najbardziej rozbudowany, to analiza wszystkich zacho-
wanych dzieł Franciszka Liliusa, przygotowana na podstawie wydania Dzieł 
wszystkich 41. Charakterystyka twórczości, obejmująca omówienie przezna-
czenia liturgicznego kompozycji (w tym wskazania źródeł materiału pre-
kompozycyjnego), ukształtowania formalnego dzieł wobec tekstu słow-
nego, wykorzystanych technik, faktury, rodzajów zastosowanej melodyki 
i  rytmiki, została przeprowadzona osobno dla utworów jednochórowych 
w  stile antico (Rozdział 3.1.), kompozycji polichóralnych i wielkoobsado-
wych (Rozdział 3.2.), koncertów małogłosowych (Rozdział 3.3.) i utwo-
rów instrumentalnych (Rozdział 3.4.). W każdej z grup starano się wskazać 
możliwe wpływy stylistyczne i źródła inspiracji Liliusa. Na końcu rozdziału 
analitycznego wskazano natomiast cechy, które pozwalają określić Liliusa 
dobrym retorem muzycznym. 

Uzupełnieniem rozprawy są trzy aneksy. Pierwszy zawiera wybrane wy-
pisy źródłowe dotyczące członków rodziny Franciszka Liliusa (Wincentego 
i Orgalii Liliusów, Katarzyny Kubińskiej, Konstancji Loi-Miączyńskiej i jej 
męża Marcina), Szymona Liliusa, a także — przede wszystkim — samego 
Franciszka Liliusa (wypisy z dokumentów i ksiąg archiwalnych przecho-
wywanych w Archivio Storico del Vicariato di Roma, Archiwum Krakow-
skiej Kapituły Katedralnej oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krako-
wie). Drugi aneks stanowi uaktualniony katalog dzieł Franciszka Liliusa. 
W trzecim aneksie zaprezentowano dwa niewydane dotąd utwory: Nicolai 
solemnia ze zbiorów wawelskich oraz Sonatę F.Li. ze zbiorów Zamku Arcy-
biskupiego w Kromieryżu.

Powstanie niniejszej książki nie byłoby możliwe bez wsparcia finan-
sowego udzielonego autorowi przez Narodowe Centrum Nauki w formie 
grantu badawczego pt. „Franciszek Lilius. Życie i  twórczość na tle epo-
ki” (projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 
przyznanych na podstawie decyzji numer 2013/09/N/HS2/02344 i zreali-
zowany w latach 2014–2017 w Instytucie Muzykologii UJ). Książka stano-
wi zmodyfikowaną wersję dysertacji doktorskiej przygotowanej w Instytu-
cie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i obronionej tamże w 2018 

41    Franciszek Lilius, Opera omnia I…, op. cit.; idem, Opera omnia II…, op. cit.
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roku. Pragnę gorąco podziękować Pani prof. dr hab. Zofii Dobrzańskiej-Fa-
biańskiej — promotorowi dysertacji oraz Pani dr hab. Aleksandrze Patalas 
za inspirację, życzliwą pomoc oraz cenne wskazówki w trakcie przygotowy-
wania rozprawy. Wyrazy wdzięczności kieruję również do Recenzentów — 
dr hab. Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej, prof. IS PAN, oraz dr. hab. 
Tomasza Jasińskiego, prof. UMCS, których uwagi pozwoliły mi uniknąć 
poważnych błędów. Pragnę wreszcie podziękować wszystkim osobom, któ-
re w ciągu moich kilkuletnich studiów nad życiem i twórczością Franciszka 
Liliusa służyły mi radą i pomocą: pracownikom i doktorantom Instytutu 
Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, archiwistom i bibliotekarzom 
różnych instytucji oraz tłumaczom.  

 



R O Z D Z I A Ł  P I E R W S Z Y

ZARYS BIOGRAFII NA PODSTAWIE 
ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH 

 I LITERATURY PRZEDMIOTU

Wstęp. Źródła do biografii Franciszka Liliusa

Historia jednego z najważniejszych kompozytorów Rzeczpospolitej I po-
łowy XVII wieku częściowo owiana jest tajemnicą. Pomimo intensywnych 
badań prowadzonych przez muzykologów, nie udało się dotąd ustalić wielu 
faktów biograficznych, w tym tak podstawowych, jak data i miejsce urodze-
nia kompozytora oraz dokładna data i miejsce jego śmierci. Ze względu na 
brak bezpośrednich źródeł z epoki, przedstawione w niniejszym studium 
młodzieńcze lata twórcy są w dużej mierze hipotezą badawczą 1. 

Stworzenie możliwie pełnego obrazu życia i twórczości artysty aktyw-
nego w dawnych wiekach wymaga wielopłaszczyznowych badań, których 
podstawowym etapem jest zgromadzenie jak największej liczby źródeł 
z epoki oraz ich krytyka. Na gruncie badań muzykologicznych zagadnie-
nie to jest o tyle skomplikowane, że wymaga z jednej strony wykorzystania 

1    Poszukiwania archiwalno-biblioteczne źródeł do biografii Franciszka Liliusa pro-
wadzili w ostatnich latach Zygmunt M. Szweykowski, Tomasz Jasiński oraz Barbara Przy-
byszewska-Jarmińska, zob. Bibliografia.
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pisanych źródeł dokumentacyjnych i (czasami) ikonograficznych, z drugiej 
zaś   — źródeł muzycznych, zawierających zapis nutowy. 

W przypadku badań nad życiem i  twórczością Franciszka Liliusa, ze 
względu na rozproszenie zbiorów archiwalno-bibliotecznych w Polsce, ja-
kie następowało od czasów najazdów szwedzkich w XVII wieku, podczas 
rozbiorów, dwóch wojen światowych, aż do czasów PRL-u, konieczna była 
kwerenda zarówno w bibliotekach i archiwach państwowych (m.in. w Ar-
chiwum Narodowym w  Krakowie, Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie, Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich we Wrocławiu, Archiwum Państwowym w Lublinie, Bi-
bliotece i  Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w  War-
szawie, Bibliotece Gdańskiej PAN, Bibliotece Uniwersyteckiej w Pozna-
niu, Staatstbibliothek w Berlinie, Archivio di Stato di Foligno, Biblioteca 
Nazionale di Roma, Österreichischen Staatsarchiv w  Wiedniu, Štatnym 
Archivie w Bratysławie — oddziale w Modrej, Lwowskiej Naukowej Bi-
bliotece im. W. Stefanyka), a  także w  archiwach kościelnych (np. w Ar-
chiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Archiwum Kurii Metropoli-
talnej w Krakowie, Archiwum Archidiecezjanym Warszawskim, Bibliotece 
Diecezjalnej w Sandomierzu, Archiwum Diecezji Graz-Seckau w Grazu, 
Archivio Storico del Vicariato di Roma, Biblioteca Jacobelli di Foligno 
i Archiwum Zamku Arcybiskupiego w Kromieryżu), w tym w archiwach 
zakonów i zgromadzeń, z którymi kompozytor był związany, a więc w ar-
chiwach dominikanów, franciszkanów, karmelitów oraz pijarów. 

W następstwie zawieruch dziejowych wciąż nie znamy miejsca prze-
chowywania wielu interesujących źródeł do życia i twórczości artysty. Nie 
wiemy na przykład, gdzie znajdują się (jeśli w ogóle ocalały) akta kolegia-
ty w Tarnowie, które z pewnością mogłyby wiele powiedzieć o uposaże-
niu Franciszka Liliusa i  jego związkach z  kapitułą tarnowską, której był 
członkiem od 1652 roku 2. Nie posiadamy dokumentów, które dokładnie 
wskazywałyby miejsce i datę urodzenia kompozytora, a także archiwaliów 
informujących konkretnie, gdzie, kiedy i u kogo kształcił się przed wyjaz-

2    Kwerenda przeprowadzona w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie wykazała, że 
zachowała się tylko część dokumentacji po kapitule tarnowskiej. Nie odnaleziono w niej 
żadnych informacji na temat Franciszka Liliusa.
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dem do Rzymu, gdzie mieszkał po powrocie z  Wiecznego Miasta oraz 
w jaki sposób przebiegała jego współpraca z dworami magnackimi (np. Łu-
kasza i Krzysztofa Opalińskich czy Władysława Dominika Zasławskiego-
-Ostrogskiego). 

Nie wszystkie źródła, które obecnie są dostępne, były znane wcześniej-
szym badaczom życia i twórczości Liliusa. W czasie, gdy nad biogramem 
muzyka pracował Zygmunt M. Szweykowski, zaginione były niektóre tomy 
akt biskupów krakowskich oraz akt krakowskiej kapituły katedralnej, zaś 
w dostępnych księgach badacz ten nie zauważył kilku istotnych wpisów 3. 
W dotychczasowych badaniach nie wzięto pod uwagę ksiąg podatkowych 
oraz ksiąg wpisów do bractw religijnych, które również przynoszą infor-
macje na temat życia i  aktywności Liliusa. Dotychczasowe badania nie 
uwzględniły także źródeł z archiwów włoskich, austriackich i niemieckich.

1.1. Dzieciństwo i młodość Franciszka Liliusa w środowisku 
kapeli królewskiej

W literaturze przedmiotu panuje przekonanie, że Franciszek Lilius urodził 
się prawdopodobnie już na terenie Rzeczpospolitej, po przybyciu jego ojca, 
Vincenza, z dworu arcyksiążęcego w Grazu na dwór Zygmunta III Wazy 4. 
Kwerendy przeprowadzone w  archiwalnych księgach metrykalnych kra-
kowskich i warszawskich przez Adolfa Chybińskiego w I połowie XX wie-
ku, przez Zygmunta i Annę Szweykowskich w II połowie XX wieku oraz 

3    Zygmunt M. Szweykowski, Franciszek Lilius i jego twórczość na tle wczesnego baro-
ku w Polsce, „Muzyka” 1960, nr 1, s. 78–94; 1962, nr 4, s. 51–67; idem, [Wstęp], w: Franci-
szek Lilius, Missa brevissima, wyd. Zygmunt M. Szweykowski, «Źródła do Historii Muzyki 
Polskiej» 31, Kraków 1989, s. III–VI.

4    Hipotezę tę postawił jako pierwszy Adolf Chybiński w  1927 roku: „[...] uro-
dził się najprawdopodobniej już w Polsce [...]”, cyt. za: Adolf Chybiński, Muzycy włoscy 
w kapelach katedralnych krakowskich 1619–1657. I. Życie — działalność — dzieła, odbitka 
z „Przeglądu Muzycznego”, Poznań 1927, s. 17. Hipoteza Chybińskiego była powtarzana 
w późniejszej literaturze przedmiotu i pozostaje aktualna do dziś. Przychyla się do niej 
także Barbara Przybyszewska-Jarmińska, która za argument przemawiający na korzyść 
Chybińskiego przyjmuje fakt, że w roku 1625 Lilius był studentem Frescobaldiego, co 
oznaczałoby, że urodził się około 1600 roku, czyli po przeniesieniu się Vincenza Liliusa do 
Rzeczpospolitej, zob. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem polskich 
Wazów. Marcin Mielczewski, Warszawa 2011, s. 48.
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przez Barbarę Przybyszewską-Jarmińską w ostatnich latach, nie przyniosły 
pozytywnego rezultatu 5. Można wobec tego przypuszczać, że zapis zawie-
rający datę urodzenia Franciszka Liliusa może znajdować się w księgach 
metrykalnych w Grazu, bądź gdzieś pomiędzy Grazem a Warszawą 6. Fran-
ciszek mógł urodzić się także w Wilnie lub Grodnie, gdzie przez wiele mie-
sięcy w 1601 i 1602 roku przebywała kapela, a wraz z nią Vincenzo. Nie jest 
także wykluczone, choć najmniej prawdopodobne, że Franciszek urodził się 
we Włoszech, np. w Rzymie lub jego okolicach, skąd pochodził jego ojciec 
(w opublikowanym przez siebie w Krakowie w 1604 roku druku muzycz-
nym Melodiae sacrae, Vincenzo określił się jako „Romanus”) 7. Wobec braku 
źródła zawierającego informację o dacie i miejscu urodzenia Franciszka Li-

5    Podsumowanie literatury przedmiotu na ten temat, zob. Barbara Przybyszew-
ska-Jarmińska, Muzyczne dwory polskich Wazów, Warszawa 2007, s. 188–189. Nazwiska 
Liliusa nie odnalazł w księgach metrykalnych katedry krakowskiej także ks. Jan Sygański. 
Zob. Jan Sygański, Z dawnych metryk katedry na Wawelu w Krakowie. I. Metryki Chrztu 
1598–1699, „Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” 
1912, nr 1–2, dodatek, s. 37–39; nr 3–4, dodatek, s. 69–71. Przeprowadzona przeze mnie 
kwerenda w księdze metrykalnej parafii na Wawelu z lat 1598–1699 (AKKK, bez sygn.) 
oraz w księgach z parafii Wszystkich Świętych w Krakowie z lat 1593–1610 (AKMK, bez 
sygn.) również nie przyniosła pozytywnego rezultatu. Nie zachowały się inne akta metry-
kalne z krakowskich parafii z przełomu XVI i XVII wieku. Nazwiska Franciszka Liliusa 
nie odnalazłem także w księgach metrykalnych warszawskiej kolegiaty św. Jana Chrzcicie-
la (AAW, Liber Baptisatorum…, 1584–1601, sygn. M.I.264; Liber baptisatorum comparatus 
per me Ioanne Ciarnowski Vicedecanum Ecclae Collegiatae Varschowiensis Anno Domini 1602, 
1602–1615, sygn. M.I.266).

6    Przeprowadzona przeze mnie kwerenda w aktach metrykalnych przechowywa-
nych w  Archiwum Diecezjalnym w  Grazu nie przyniosła pozytywnego skutku. Księgi 
chrztów, ślubów i zgonów z terenu tej diecezji udostępniane są online na stronie Archi-
wum Diecezjalnego, zob. http://matriken.graz-seckau.at (dostęp online: 10.10.2014 r.). 
W księgach tych nie odnalazłem żadnej wzmianki na temat Liliusa. Również kwerenda 
w aktach z zasobu dominikanów, franciszkanów i jezuitów z Grazu nie przyniosła pozy-
tywnego rezultatu.

7    Poszukiwania przeprowadziłem również w Archiwum Diecezjalnym w Foligno 
(Umbria) we Włoszech (BJF, Libro dei battezzati della Catedrale dal 1590 al 1676, per i no-
mi che cominciano da A fino a I,  sygn. 1653/1280 bis I. F./B.180 oraz Libro dei battezzati 
della Catedrale dal 1590 al 1676, per i nomi che cominciano da L fino a Z,  sygn. 1654/1280 bis 
I. F./B.181), jednak nie przyniosły one pozytywnego skutku. Na terenie tej parafii miesz-
kała szlachecka rodzina Gigli, której członkowie notowani są od XIII wieku, zob. Ga-
briele Metelli, I Gigli nel rione Ammanniti, „Bollettino storico della città di Foligno” 1993, 
s. 349–366.
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liusa, zmuszeni jesteśmy posiłkować się hipotezą, że kompozytor urodził się 
w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku, skoro w latach 1624–1625 miesz-
kał w domu Girolama Frescobaldiego w Rzymie jako student 8, natomiast 
w 1630 roku został kapelmistrzem katedry na Wawelu.

Młodzieńcze lata Franciszek Lilius spędził na krakowskim lub war-
szawskim (a może początkowo krakowskim, a później warszawskim) dwo-
rze Zygmunta III Wazy, miejscu szczególnym dla historii kultury i sztuki, 
gdzie jego ojciec, Vincenzo, był wokalistą w zespole królewskim. 

1.1.1. Rodzina Liliusów

Ze względu na znikomą liczbę źródeł, w tym tak podstawowych w przy-
padku badań genealogicznych, jak metryki kościelne, dotychczas nie były 
prowadzone bardziej szczegółowe badania nad osiadłą w  Polsce gałęzią 
rodziny Gigli, której członkowie na terenie Rzeczpospolitej posługiwa-
li się zlatynizowaną formą nazwiska — Lilius. Jeszcze w II połowie XX 
wieku nie do końca było jasne, jakie relacje rodzinne łączyły Vincenza, 
Franciszka, Cecylię, Szymona i Jana Liliusów. Dopiero odnalezienie przez 
Annę i Zygmunta M. Szweykowskich w Archiwum Państwowym w Kra-
kowie (dziś jest to Archiwum Narodowe w Krakowie) dokumentów doty-
czących dwóch sióstr Franciszka Liliusa — Konstancji Loi-Miączyńskiej, 
która stawiła się przed sądem w Krakowie w 1641 roku 9, oraz Katarzyny 
Kubińskiej, która spisała swą ostatnią wolę i zmarła w tym samym mieście 
w 1652 roku — rzuciło nowe światło na rodzinne koligacje 10. Okazało się 

8    Kwerenda przeprowadzona w ASVR wykazała, że Francesco Gigli mieszkał wraz 
z rodziną Frescobaldich w domu Laury; zob. także: Alberto Cametti, Girolamo Frescobaldi 
in Roma. 1604–1643, „Rivista Musicale Italiana” 1908, nr 15, s. 717.

9    W rzeczywistości dokument uznany przez Szweykowskich za testament zapisa-
ny w Aktach Miasta Krakowa jest sądowym potwierdzeniem zaciągnięcia kredytu przez 
Marcina Loi-Miączyńskiego — męża Konstancji. Zob. niżej. 

10    Zob. Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej polskich Wa-
zów, Kraków 1997, s.  45. Autorzy powołali się na źródła i  podali odpowiedni przypis 
bibliograficzny, lecz nie przytoczyli ich treści. Wybrane teksty źródłowe zawiera Aneks I. 
Data otwarcia testamentu Katarzyny Kubińskiej przywołana przez Szweykowskich (15 III 
1653) jest błędna — wskazana data dotyczy kolejnego zanotowanego w księdze testamen-
tu, a nie ostatniej woli Kubińskiej. W rzeczywistości testament Kubińskiej zaaprobowano 
5 sierpnia 1652 r.
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bowiem, że Franciszek jest z  całą pewnością synem Vincenza i  Orgalii, 
a także bratem Katarzyny, Konstancji i Karola 11. Informacje na temat trze-
ciej siostry Franciszka — Cecylii, a także ich młodszego brata Karola, zo-
stały odnalezione wcześniej przez Andrzeja Sołtana w księgach metrykal-
nych warszawskiej kolegiaty świętego Jana, które dziś przechowywane są 
w Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim (dalej jako AAW) 12. Kwe-
rendy w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych (dalej jako AGAD) 
pozwoliły na wydobycie interesujących wpisów do Metryki Koronnej oraz 
zapisów w rachunkach królewskich dotyczących ojca Franciszka — Vin-
cenza Liliusa 13.

Ojciec kompozytora — Vincenzo, pochodził najprawdopodobniej 
z Rzymu lub spędził tam dzieciństwo i młodość 14. W XVII wieku aktywni 
byli z pewnością członkowie przynajmniej dwóch gałęzi tej rodziny: szla-
checkiego rodu w Foligno (w Umbrii) — „rione Ammanniti”, oraz w Rzy-

11    Zob. ANKr, Akta Miasta Krakowa, Acta Scabinalia crac. Inscriptiones, sygn. 36, 
s. 1057–1060; sygn. 38, s. 698–707. Mimo że Adolf Chybiński napisał w swoim Słowniku 
muzyków dawnej Polski, że Franciszek Lilius był synem Wincentego i Orgalii, później-
si leksykografowie, prawdopodobnie ze względu na brak wskazania przez Chybińskiego 
jednoznacznego źródła, nadal podawali w wątpliwość ojcostwo Wincentego. W Słowniku 
muzyków polskich pod redakcją Józefa Chomińskiego znalazła się informacja, że Franciszek 
to „prawdopodobnie syn Wincentego i  Orgalii”, zob. Adolf Chybiński, Słownik muzy-
ków dawnej Polski do roku 1800, Kraków 1949, s. 73; Słownik muzyków polskich, t. 1: A–Ł, 
red. Józef M. Chomiński, Kraków 1964, s. 330. Dopiero w Słowniku muzyków polskich Wa-
zów opublikowanym przez Barbarę Przybyszewską-Jarmińską w 2007 roku imiona rodzi-
ców przyjęto za fakt, zob. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory…, op. cit., 
s. 188.  

12    Andrzej Sołtan, Muzycy warszawscy w latach 1583–1655, „Rocznik Warszawski” 
1985, s. 23–59.

13    Liczne wypisy źródłowe dotyczące Vincenza Liliusa opublikował Hieronim 
 Feicht, zob. Hieronim Feicht, Przyczynki do dziejów kapeli królewskiej w  Warszawie za 
rządów kapelmistrzowskich Marka Scacchiego, „Kwartalnik Muzyczny” 1928/1929, nr  1, 
s. 2–34; nr 2, s. 125–144; przedruk w: idem, Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku, 
red. zespół, Kraków 1980, przede wszystkim s. 259–263. Zob. też: Anna i Zygmunt M. 
Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej…, op. cit., s. 45–46; Barbara Przybyszewska-Jar-
mińska, Muzyczne dwory…, op. cit., s. 189.

14    Muzycy włoscy aktywni na początku XVII wieku w  Rzeczpospolitej często 
w  źródłach określani byli jako „Romani” ze względu na to, że większość życia spędzili 
w tym mieście, zob. np. biogramy Annibala Orgasa, Bernardina Terzago, Asprilla Pacellego 
itd.
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mie — „rione della Pigna” (pochodził stąd m.in. słynny kronikarz Giacinto 
Gigli 15). Poszukiwania archiwalne mające na celu odnalezienie rzymskich 
przodków Vincenza nie przyniosły dotąd pozytywnego rezultatu, udało się 
natomiast wykluczyć jego umbryjskie pochodzenie. Nazwisko Gigli spo-
tkać można we włoskich źródłach z różnego czasu. 

Z dostępnej literatury przedmiotu oraz zachowanych źródeł wynika, że 
właśnie z  Foligno w  Umbrii wywodzą się nestorzy rodu Giglich, którzy 
osiedli w tym mieście w XIII wieku, a w XVII wieku i później posługiwali 
się herbem przedstawiającym trzy lilie 16. Rodzina Gigli posiadała swój pa-
łac położony przy via Palestro 13.

W zachowanym do dzisiaj manuskrypcie zatytułowanym Libro de ricor-
di di casa Gigli, który zawiera spis najważniejszych wydarzeń z życia rodziny 
oraz streszczenia testamentów jej członków, nie odnotowano jednak żad-
nego Vincenza, który opuściłby miasto i udał się na wschód Europy 17. Nie 
jest jednak wykluczone, że Vincenzo był synem kogoś z innej gałęzi rodu, 
o której w księdze nie ma wzmianek.

Bardziej prawdopodobne jest zatem rzymskie pochodzenie Vincenza. 
Z całą pewnością w Rzymie mieszkało bardzo wiele osób o tym nazwisku, 
m.in. Giacinto Gigli (1594–1671) — pochodzący ze średniej klasy społecz-
nej kronikarz, autor Diario Romano 18. Nie udało mi się jednak dotąd do-
trzeć do bardziej szczegółowych informacji biograficznych oraz źródeł, któ-
re pozwoliłyby stworzyć drzewo genealogiczne rzymskiej gałęzi tej rodziny 
z II połowy XVI i I połowy XVII wieku. Pozostaje nam zatem przyjąć, że 
prawdopodobnie z Rzymu do Europy Środkowo-Wschodniej, najpierw na 
tereny monarchii Habsburgów, a  później do państwa polsko-litewskiego, 
Vincenzo Gigli przybył, podobnie jak wielu włoskich artystów w I połowie 

15    Peter Rietbergen, Power and Religion in Baroque Rome. Barberini Cultural Policies, 
Brill–Leiden–Boston 2006, s. 19–60. Tam też dalsza literatura przedmiotu.

16    Gabriele Metelli, I Gigli…, op. cit., s. 349–366.
17    Zob. ASF, Libro de ricordi di casa Gigli,  1498–1819, bez sygn. W  tym miej-

scu składam serdeczne podziękowania paniom Marii Rosarii Benvenuti oraz Marii Paoli 
Bianchi z ASF za udostępnienie potrzebnych materiałów archiwalnych oraz pomoc w za-
kresie zdobycia trudno dostępnej literatury przedmiotu. 

18    Giacinto Gigli, Diario Romano (1608–1670), wyd. Giuseppe Ricciotti, Roma 
1958.
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XVII wieku, w wyniku przemian społeczno-gospodarczych i kulturalnych, 
jakie ogarnęły cały Półwysep Apeniński. 

Włosi przybywali do Europy Środkowo-Wschodniej z różnych powo-
dów. Jedni kierowali się ciekawością świata (byli to głównie podróżnicy, du-
chowni, misjonarze), inni potrzebą poprawy jakości życia oraz chęcią roz-
winięcia działalności artystycznej poza granicami własnego kraju (przede 
wszystkim artyści — architekci, malarze, rzeźbiarze, instrumentaliści, śpie-
wacy, aktorzy itd.), jeszcze inni poszukiwali pracy, nierzadko sezonowej 19. 

Powszechnie wiadomo, że muzycy włoscy byli niezwykle cenieni w ca-
łej Europie, zwłaszcza w XVI i XVII wieku. Dla historii muzyki polskiej 
szczególne znaczenie miało przybycie wielu Włochów na dwory polskich 
Wazów oraz na dwory najbardziej zamożnych i  wpływowych magnatów 
i  duchownych w  I połowie XVII wieku. Postępująca „italianizacja” oraz 
wynikająca z niej wymiana muzyków włoskich, sprowadzanych niezależ-
nie przez różnych monarchów państw Europy Środkowej, następowała 
głównie pomiędzy dworami w Warszawie, Grazu, Monachium i Pradze. 
Na przykład Matheo — pochodzący z Włoch tenor, który działał na dwo-
rze Stanisława Lubomirskiego — przeszedł w 1639 roku na służbę cesarza 
Ferdynanda III (syna Ferdynanda II) w  Pradze wspólnie z Dominikiem 
Marchettim, altystą z zespołu Lubomirskiego 20. Na służbę na dwór arcy-
księcia Ferdynanda do Grazu, a od 1619 roku — wraz z koronacją tegoż 
na cesarza Ferdynanda II — do Wiednia przeszedł z kapeli Zygmunta III 
Wazy w 1614 roku Giovanni Valentini — królewski organista, kompozytor 
przybyły do Rzeczpospolitej z Wenecji. Podobną drogę przemierzył tak-
że Hippolito Bonanni — alt, którego kompozycja pt. Congratulamini mihi 
omnes znalazła się w druku Melodiae sacrae wydanym w 1604 roku przez 
Vincenza Liliusa. Bonanni, zanim znalazł się w zespole Zygmuntowskim, 

19    Na temat przyczyn, realizacji i skutków emigracji Włochów do Rzeczpospolitej 
zob. Wojciech Tygielski, Włosi w Polsce XVI–XVII wieku. Utracona szansa na modernizację, 
Warszawa 2005, zwłaszcza s. 89–96.

20    Hieronim Feicht, Muzyka w okresie polskiego baroku, w: Z dziejów polskiej kultury 
muzycznej, t.  1, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1958; przedruk w: Hieronim 
 Feicht, Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku…, op. cit., s. 94.
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pełnił służbę w Cappella Giulia w Rzymie 21. Na dwór Zygmunta III Wazy 
przybywali także muzycy z Monachium (m.in. Antonio Patart — trombo-
nista, do końca 1595 roku zatrudniony na dworze w Monachium, wcześniej 
muzyk na dworze arcyksiążęcym w Grazu, syn muzyka Giovanniego Patar-
ta, działającego na dworze w Grazu).

We Włoszech poszukiwano również artystów do zespołów istniejących 
na dworach Habsburgów w Grazu. Ferdynand II, a wcześniej arcyksiążę 
Karol, od 1596 roku w znaczący sposób italianizowali zespół. Jako wysłan-
nik Ferdynanda do Włoch udał się Pietro Antonio Bianco, aby zrekrutować 
włoskich muzyków. Należy także pamiętać, że sam Ferdynand, podobnie jak 
królewicz Władysław Waza, odbył podróże do Włoch, zarówno w celach 
politycznych, jak i artystycznych. Zitalianizowany był także dwór Zygmun-
ta III Wazy. Jeszcze przed 1595 rokiem do Włoch (konkretnie do Rzymu, 
ale nie tylko) wysłani zostali przedstawiciele króla Zygmunta w celu pozy-
skania muzyków do formowanego właśnie nowego zespołu królewskiego, 
który miał składać się z najwybitniejszych artystów 22. Pierwsza grupa zwer-
bowanych Włochów wyruszyła do dalekiej Rzeczpospolitej w lutym 1595 
roku, następne w kolejnych miesiącach. Kilku muzyków przybyło na dwór 
polski już wcześniej, w 1592 roku, wraz z arcyksiężną austriacką, później-
szą królową Polski, Anną Habsburżanką, siostrą Ferdynanda II — cesarza 
rzymsko-niemieckiego, i córką arcyksięcia Karola Habsburga. Wtedy bo-
wiem odbyło się wesele młodej księżnej z Zygmuntem III Wazą, na które 
księżna Anna przybyła ze swymi dworzanami. Dawniej sądzono, że pośród 
nich znajdował się także muzyk włoski — Vincenzo Gigli, który musiał być 

21    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzycy z Cappella Giulia i z innych rzymskich 
zespołów muzycznych w Rzeczpospolitej czasów Wazów, „Muzyka” 2004, nr 1, s. 38.

22    Więcej na temat akcji sprowadzania muzyków na dwór Zygmunta III Wazy 
zob.: Anna i Zygmunt Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej…, op. cit., s. 22–64; Bar-
bara Przybyszewska-Jarmińska, Annibale Stabile i początki włoskiej kapeli Zygmunta III Wa-
zy, „Muzyka” 2001, nr 2, s. 93–99; eadem, Muzycy z Cappella Giulia…, op. cit., s. 33–52; 
eadem, Muzyczne dwory…, op. cit., s. 15–65; Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie 
i  w  teatrze. Marco Scacchi. Życie, muzyka, teoria, Kraków 2010, s.  77–80; Barbara Przy-
byszewska-Jarmińska, Muzyczne kontakty dworu królewskiego polskich Wazów z  Rzymem 
w świetle dawniejszych i nowych badań, „De Musica” / „Diagonali” I 2012, dostęp online: 
http://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/diagonali_1_przybyszewska.pdf (stan na 
dzień 18.01.2015 r.).
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w jakiś sposób związany z rodziną Habsburgów, bowiem publikując dwana-
ście lat później w Krakowie swój zbiór utworów polichóralnych autorstwa 
najważniejszych wówczas muzyków królewskich w Polsce, zadedykował go 
arcyksięciu Ferdynandowi, natomiast we wstępie wychwalał bardzo jego 
matkę (czyli także matkę królowej Polski — Anny) 23. Być może to właśnie 
Maria Anna Bawarska miała wpływ na listę wysyłanych na polski dwór 
królewski muzyków 24.

Analiza dokumentów archiwalnych przechowywanych w  Archiwum 
Państwowym w  Wiedniu (dalej jako ÖStA) przynosi jednak informację, 
że Lilius opuścił dwór w Grazu w 1595 roku, o czym pisała księżna Anna 
w liście do matki Marii 11 grudnia 1595 roku: „[…] das dise tag der Au-
gustin und Vincens herr sein kummen, die beim herr vatter seliger Singer 
sein gwesen und haben umb dienst angehalten; wie ich  dan auch glaub, 
das man ihnen’s geben werd. Sie haben gleich noch so guette stimmen als 
zuevor.” 25. Ostatnie zdanie każe przypuszczać, że księżna Anna słysza-
ła śpiew Vincenza już wcześniej, gdy jeszcze przebywała w  Grazu, czyli 
przed majem 1592 roku, kiedy przyjechała do Krakowa na ślub z Zygmun-
tem III Wazą. Vincenzo Gigli z  pewnością otrzymał wspomnianą posa-
dę na Zygmuntowskim dworze, bowiem z  zachowanych w  Polsce źródeł 
archiwalnych wiemy, że był muzykiem królewskim na dworze Zygmun-
ta III Wazy w  latach 1596–1639 26. Z  1596 roku pochodzi najwcześniej-
sza wzmianka poświadczająca jego obecność w Warszawie. Dowiadujemy 
się z  niej, że Vincenzo został ojcem chrzestnym Zofii Mysieńskiej (?) 27. 

23    Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej…, op. cit., s. 44–45.
24    Pełny tekst dedykacji zamieszczonej w  druku Vincenzo Liliusa zob. ibidem, 

s. 248–249.
25    „[…] w tych dniach przybyli tutaj [do Krakowa] Augustyn i Vincent, którzy byli 

prześwietnymi śpiewakami ojca i pytali tu o pracę; wierzę, że ją otrzymają. Nadal mają ten 
sam dobry głos)”. Na list, przechowywany w ÖStA w zbiorze Familienkorrespondenz A, 
karton 40, s. 199–208, zwrócił jako pierwszy uwagę Walter Leitsch, zob. Walter Leitsch, 
Das Leben am Hof König Sigismunds III. von Polen,  t. 1, Wien 2009, s. 320. Za pomoc 
w tłumaczeniu dziękuję Panu Grzegorzowi Waberskiemu.

26    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory..., op. cit., s. 189.
27    AAW, Liber Baptisatorum…, 1584–1601, sygn. M.I.264, s. 234. Zob. też: An-

drzej Sołtan, Muzycy warszawscy…, op. cit., s. 50.
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Fot. 1. Wpis dokumentujący chrzest Zofii Mysieńskiej (?). AAW, sygn. M.I.264, s. 234.

Wcześniejsze losy Vincenza nie są znane. Wiadomo, że przybył do 
Rzeczpospolitej z  dworu arcyksiążęcego w  Grazu 28, lecz nie pełnił tam 
muzycznej służby 29. Być może Graz był tylko przystankiem w jego podró-
ży z Rzymu do Rzeczpospolitej, ówczesnej siedziby Zygmunta III. Mimo 
że oficjalnie siedzibą dworu królewskiego był Kraków, to jednak w latach 
1596–1598 przebywał on niemal wyłącznie w  Warszawie, do Krakowa 
przybywając jedynie na największe państwowe uroczystości, np. pogrzeb 
Anny Jagiellonki (12 listopada 1596 roku) i  pogrzeb Anny Austriaczki 
(16  października 1599 roku, Anna Austriaczka zmarła 10 lutego 1598 
roku). Nie może więc dziwić fakt, że w 1596 roku Vincenzo notowany był 
jako ojciec chrzestny w warszawskiej kolegiacie św.  Jana, a nie w parafii 
wa welskiej 30. 

28    W przedmowie do druku Melodiae sacrae pisał: „[...] ego Gretii essem […]”.
29    Helmut Federhofer nie odnalazł w  archiwach austriackich dokumentów po-

twierdzających działalność Vincenza Gigliego w  zespole arcyksiążęcym. Zob. Helmut 
Federhofer, Musikpflege und Musiker am Grazer Habsburgerhof der Erzherzöge Karl und 
Ferdinand von Innerösterreich, Mainz 1967. Nowsze badania prowadzone przez Waltera 
Leitscha wykazały, że Vincenzo opuścił kapelę w Grazu w zgodzie i za porozumieniem 
stron, ponieważ w związku z weselem w grudniu 1605 roku wielka księżna Maria wyna-
grodziła go 30 talarami. Był już wówczas Vincenzo nazywany muzykiem królewskim. Zob. 
Walter Leitsch, Das Leben…, op. cit., s. 323–324.

30    Najstarsze zachowane do dziś akta metrykalne z  parafii wawelskiej pochodzą 
z 1598 roku, zob. Jan Sygański, Z dawnych metryk katedry na Wawelu w Krakowie. I. Me-
tryki Chrztu…, op. cit.; idem, Z dawnych metryk katedry na Wawelu w Krakowie. Chrzty 
Neofitów, II. Metryki Ślubów 1608–1699, „Miesięcznik Heraldyczny” 1912, nr  5–6, do-
datek, s. 101–103; nr 7–8, dodatek, s. 133–134. Oryginalny rękopis przechowywany jest 
w AKKK, bez sygn. Nie odnaleziono w nim informacji na temat Vincenza Liliusa.
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Bardzo ważnym momentem w  życiu Vincenza było opublikowanie 
zbioru Melodiae sacrae 31. Druk ukazał się w 1604 roku w jednej z najważniej-
szych drukarni Rzeczpospolitej — drukarni Łazarzowej, która w tym czasie 
była dzierżawiona przez Bazylego Skalskiego. Publikacja miała ogromne 
znaczenie, była bowiem namacalnym świadectwem muzycznej świetności 
królewskiego dworu. Vincenzo był redaktorem tego zbioru. W  antologii 
zawartych zostało dwadzieścia motetów, przeznaczonych na 4, 6, 7, 8 i 12 
głosów, autorstwa artystów włoskich, polskich i gdańskich, w tym królew-
skich kapelmistrzów (Luki Marenzia, Giulia Cesare Gabussiego, Annibala 
Stabilego, Asprilia Pacellego), wokalistów (Vincenza Liliusa) i instrumen-
talistów związanych z kapelą warszawską. Pełna lista kompozycji znajduje 
się w Tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz kompozycji zawartych w druku Melodiae sacrae z 1604 roku.

l.p. Autor Tytuł Liczba głosów Liczba chórów
1. Annibale Stabile Lux perpetua 8 2
2.
3.
4.

Luca Marentius Jubilate Deo omnis terra
Laudate Dominum
A solis ortus cardine

12
12
8

3
3
2

5. Iulius Caesar Gabutius Apparuit benignatas 6 1
6.
7.

Asprilius Pacelli Beatus vir, qui non abiit
Iniquos odio habui

4
7

1
1

8. Iacobus Abbatis Ego sum pastor bonus 8 2
9. Simon Amorosius Cantabant Sancti 8 2
10.
11.

Vincentius Bertolusius Recordare Virgo Mater
Adiuva nos Deus

4
7

1
1

12. Laurentius Bellotti Domine Jesu Christe 6 1
13. Hippolytus Bonanni Congratulamini mihi omnes 8 2
14. Iulius Osculati Nativitas tua Dei genitrix 6 1

31    Melodiae Sacrae, Quinque, Sex, Septem, Octo, & Duodecem vocum, quatuor celeber-
rimorum musices moderatorum, Sere[nissi]mi ac poten[tissi]mi Poloniae, Sueciaeq; &c &c Regis, 
Sigismundi Tertii, nec non aliquot aliorum praesentis Capellae praestantium musicorum. Ope-
ra ac studio, Vincentii Lilii Romani, eiusdem florentissimae Capellae Regiae Musici, hinc inde 
collectae, In Officia Lazari, Basilius Skalski, Cracoviae 1604; Barbara Przybyszewska-Jar-
mińska, «Melodiae sacrae» (Kraków 1604) — ślad muzycznych związków dworów Zygmunta 
III Wazy i arcyksięcia Ferdynanda z Grazu, „Gazeta Antykwaryczna” 1998, nr 11, s. 34–36.
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15. Vincentius Lilius Congratulamini mihi omnes 12 3
16. Alphonsus Pagani Confirmatus est cor virginis 8 2
17. Antonius Patart Vir inclyte Stanislae 6 1
18. Raphael Veggius Cantabant sancti 7 2
19. Andreas Hakenberger In die magna festivitatis 4 1
20. Andrzej Staniczewski Beata es Virgo Maria 8 2

Druk przechowywany jest obecnie w Centralnej Bibliotece Diecezjal-
nej w Ratyzbonie. Zachował się w stanie niekompletnym, przetrwały je-
dynie księgi „Cantus”, „Tenor” i „Bassus” 32. Chociaż niemożliwa jest pełna 
analiza repertuaru opublikowanego w druku, to już na podstawie samych 
nazwisk twórców i  obsady głosowej utworów możemy stwierdzić, że na 
terenie Rzeczpospolitej aktywni byli wybitni kompozytorzy, tworzący za-
równo kompozycje na dużą obsadę, dwu- i  trzychórową, jak i  mniejszą 
— czterogłosową. Vincenzo, jako członek królewskiego zespołu — tenor, 
współpracował przynajmniej z kilkorgiem z nich, przede wszystkim z kró-
lewskimi kapelmistrzami, którzy wyznaczali poziom artystyczny zespołu. 
Byli to: Luca Marenzio, Giulio Cesare Gabussi, Asprilio Pacelli, Giovanni 
Francesco Anerio oraz Marco Scacchi. 

Ojciec Franciszka Liliusa musiał być cenionym muzykiem na dworze 
królewskim, ponieważ otrzymał od królów Polski liczne uposażenie finan-
sowe, np. młyn we wsi Księża Wola (w 1617 roku), dochody z ceł koron-
nych (144 floreny rocznie w latach 1618–1634, a następnie 114 florenów 
rocznie w latach 1635–1636), dochody z żupy zakroczymskiej (100 flore-
nów rocznie w latach 1625–1633), a także posiadłości ziemskie i karczmy. 
Liczne nadania dóbr dla Vincenza pochodzą z lat dwudziestych XVII wie-
ku 33. Część z nich otrzymał prawem kaduka 34. 

32    Jedyny egzemplarz druku przechowywany jest w PMR, sygn. B 98, natomiast 
mikrofilm źródła udostępniany jest także w BN, sygn. Mf. A 927.

33    Hieronim Feicht, Przyczynki do dziejów kapeli królewskiej…, op. cit., s. 259–262.
34    AGAD, Metryka Koronna nr 166, k. 252r: 28 VII 1620 — „Bona omnia, post 

quendam Davidem Scotum Vincentio Lilio iure caduco conferuntur”; AGAD, Metryka 
Koronna nr 166, k. 309v: 22 IX 1620 — „Bona omnia post mortem Ioannis fabrilignarii 
Elbiągowski incolae Toruniensi Egregio Lilio Musico S. R. M. iure caduco collata”.
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Wysoką pozycję Vincenza na dworze potwierdza także list Zygmunta 
III Wazy do biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego z 18 listopada 
1619 roku, podpisany własnoręcznie przez króla, z którego wynika, że Vin-
cenzo od dawna był już muzykiem królewskim i że król był z niego bardzo 
zadowolony: „[…] iako dawno y iakam naszam dogodam służy nam w Ca-
pelli naszey Vincenti Lili” 35. 

Vincenzo Lilius zmarł pomiędzy 1636 a 1641 rokiem, bowiem w 1636 
roku po raz ostatni jego nazwisko pojawia się w rachunkach królewskich, 
zaś w  akcie sądowym dotyczącym Konstancji Loi-Miączyńskiej z  1641 
roku określany jest już jako zmarły („olim Vincentii Lilij”).

Nie wiemy, kiedy i gdzie Vincenzo pojął za żonę Orgalię, również po-
chodzącą z Włoch. Prawdopodobnie para poznała się jeszcze w Rzymie 
lub na dworze w Grazu. Orgalia w źródłach polskich określana jest jako 
„Włoszka” 36. Nie posiadamy na jej temat żadnych informacji. Z małżeństwa 
tego urodziło się przynajmniej pięcioro dzieci — trzy córki: Katarzyna, 
Konstancja i Cecylia, oraz dwóch synów — Franciszek i Karol. Do histo-
rii przeszedł jedynie Franciszek Lilius — jeden z najbardziej poważanych 
i  wpływowych muzyków Rzeczpospolitej, a  także kompozytor i  ceniony 
pedagog. Wielką powagą cieszył się zwłaszcza w Krakowie, czyli miejscu 
swojej działalności kapelmistrzowskiej i kompozytorskiej. Tam bowiem od 
stycznia 1630 roku kierował kapelą katedralną.

Dwie panny Lilius — Katarzyna i  Konstancja — wyszły za mąż za 
mieszczan krakowskich i  mieszkały w  Krakowie, trzecia siostra, Cecylia, 
oraz Karol (?) osiedli w Warszawie. Ze względu na to, że nie znamy dat 
urodzenia córek Vincenza, nie możemy określić, czy były one starszymi 
czy młodszymi siostrami Franciszka Liliusa. Trudno dziś wyrokować, którą 
z nich Vincenzo chciał umieścić w klasztorze w Braniewie. Informację o ta-
kim zamiarze przynosi wspomniany wyżej list króla Zygmunta III Wazy 

35    AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3003, s. 215. Jako pierwszy na to źródło 
zwrócił uwagę Walter Leitsch, zob. Walter Leitsch, Das Leben…, op. cit., s. 324. Pełny 
tekst listu zob. Aneks I.

36    AAW, Liber baptisatorum…, op. cit., sygn. M.I.266, s.  243: „Do[min]ica 7ma 
[1613] B[a]p[tisatus] no[m]i[n]e Carolus p[ate]r ei[us] Vincenti[us] muzik k[róla] J[ego] 
M[ości] Lili[us]. M[ater] Orgalka włos[z]ka”.
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do Szymona Rudnickiego. Pisze w nim król: „Wiadomo iest uprz. W. iako 
dawno y iakam naszam dogodam służy nam w Capelli naszey Vincenti Lili, 
który że corkę swam umyśleł oddać na służbę Boząm do Panien Zakonnych 
w Bransberku, żądamy pilno Uprz. W. zebys dla nass prace swey w tym nie 
litował, żeby za staraniem Uprz. W. do Panien pomięnionych przyjęta beła. 
Czym i Panu Bogu Uprz. W. przysłużysz się y nam rzecz bardzo wdzięcz-
nam uczynisz […]”. Rudnicki miał  wpłynąć na zarząd Zakonu Katarzynek 
(?) i pomóc zrealizować ten plan. Niestety nie wiadomo, czy zachowały się 
księgi rejestrujące kandydatki do Zakonu lub księgi uroczystych profesji 
i czy któraś córka Vincenza Liliusa została tam przyjęta 37.

Najwięcej informacji posiadamy na temat Katarzyny (?–1652), być 
może starszej siostry Franciszka. Katarzyna pozostawiła po sobie testament 
wraz z inwentarzem majątku; testament szczęśliwie zachował się w Aktach 
Miasta Krakowa, w  księgach ławniczych krakowskich (przechowywane 
w ANKr) 38. Katarzyna była żoną Aleksandra Aleksego Kubińskiego, oby-
watela Krakowa, i miała z nim kilkoro dzieci 39. Kubiński mógł zajmować 
się prawem, ponieważ w domu posiadał „ksiąg dwadzieścia dwie, tak do 
prawa, jako i do nabożeństwa służących” 40. Testament sporządziła 28 lipca 
1652 roku, w czasie, gdy w Krakowie panowała epidemia „morowego po-
wietrza”, prawdopodobnie czarnej ospy 41. Był to bardzo trudny czas w hi-
storii Krakowa, który został udokumentowany w różnych źródłach, m.in. 
przez ks. Wojciecha Węgierskiego w Kronice Zboru Ewangelickiego. Czyta-
my w niej, że „[…] w Roku 1651 y 1652 nastąpiła straszna plaga Powietrza 
Morowego, które się zaczęło y początek swoy wzięło z obchodu Jubileusza, 
albo Miłośćiwego [sic!] Lata w Krakowie. Gdy bowiem wielkiemi tłumami, 
rozne Companie po Odpustach pątnaiących do Miasta, z roznych Mieysc 

37    Nie otrzymałem pozwolenia władz zakonnych na przeprowadzenie kwerendy 
archiwalnej w klasztorze Katarzynek w Braniewie.

38    Pełny zapis tekstu źródłowego znajduje się w Aneksie I.
39    W AKMK zachowała się księga zatytułowana Brulion pojedynczych aktów ślub-

nych z lat 1593, 1623–1626, 1570, 1574, 1580, 1668, 1788, 1570–1788, b. sygn., nie znale-
ziono w niej informacji na temat ślubu Katarzyny i Aleksandra.

40    Zob. testament Katarzyny Kubińskiej w Aneksie I.
41    Kamila Follprecht, Właściciele nieruchomości w  Krakowie w  1655 roku, Kraków 

2001, s. 5.
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przychodziły, tak ze nacisk wielki ludzi w Mieyście bywał: prętko ukazało 
się y wzmogło powietrze, wprzod w Krakowie, a potym z Krakowa na rozne 
Mieysca a prawie na wszytką Polskę, które trwało dwie lecia, osobliwie ied-
nak drugiego Roku 1652 gwałtownie się szerzyło, tak ze rachowano w Sa-
mym Krakowie powietrzem Osob zmarłych nad Trzydzieści Tysięcy, iakoz 
po powietrzu gdy się uśmierzyło, znacznie to Każdy widzieć y postrzec 
mogł, gdyż lud był rzadki w Krakowie, Rzemieśników mało, zkąd potym 
od Rzemieśnikow wszytkiego, az y samego obuwia z trudnością dostać się 
mogło” 42. Objawy chorobowe dotknęły także Katarzynę, dlatego — chcąc 
zapewnić odpowiednie środki materialne swoim dzieciom oraz rodzinie — 
sporządziła testament, którego świadkami byli dwaj mieszczanie krakow-
scy: Wojciech Kluzowicz (złotnik) i Łukasz Bystrzycki (rymarz). Wyko-
nawcami testamentu zostali Franciszek Lilius — brat testatorki, kanonik 
sandomierski, tarnowski i magister kapeli zamku krakowskiego, Jakob Ber-
kowski — rajca krakowski, oraz Michał Krauz — „młodszy przysiężnik”, 
czyli nowo obrany sędzia krakowskiego sądu ławniczego.  

Z testamentu wynika, że Katarzyna była bardzo zamożną osobą. Posia-
dała nie tylko kamienicę przy ul. Szerokiej w Krakowie (dziś plac Domini-
kański) 43, sporo gotówki, lecz także wiele cennych przedmiotów — biżute-
rii, ozdób (m.in. bransolety i pierścienie ze szczerego złota, także diamenty 
i rubiny), wysokiej jakości ubrań (m.in. płaszcz kunami podszyty, z kołnie-
rzem gronostajowym), książek czy dzieł sztuki. Swój majątek rozdyspono-
wała głównie pomiędzy rodzinę a instytucje kościelne, zastrzegając, że ma 
on trafić w miejsca przez nią wyznaczone wyłącznie w przypadku, jeśli czasu 
epidemii nie przeżyją jej dzieci. Wiele cennych przedmiotów zdecydowała 
się oddać swojej siostrze Konstancji Loi-Miączyńskiej (m.in. mieszkanie 
w kamienicy, a w przypadku śmierci dzieci — całą kamienicę, wiele sukien, 

42    Wojciech Węgierski, Kronika Zboru Ewangelickiego Krakowskiego w ktorey Erek-
tia Zboru tego, Przywileie, Kaznodzieie, abo Słudzy Bozy, Starszy Zborowi, rozne przeslado-
wania,  Zboru zburzenia, y wiele innych pamiętnych rzeczy przypominaią się y opisuią […] 
Roku Pańskiego MDCLI, [Kraków] 1817, s. 121.

43    Prawdopodobnie chodzi o  kamienicę znajdującą się na rogu dzisiejszej ul. 
Grodzkiej 22 i Placu Dominikańskiego (wówczas ulicy Szerokiej), bowiem w 1655 roku 
część tej kamienicy była własnością Marcina Loi-Miączyńskiego, zob. Kamila Follprecht, 
Właściciele nieruchomości…, op. cit., s. 32, 72.
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płaszcz z gronostajami itp.), z którą musiała pozostawać w bliskim kontak-
cie, bowiem kilkukrotnie wymienia ją w swym testamencie („siostrze mo-
jej rodzonej i kochanej”). Testatorka wspominała także o swoich dzieciach 
oraz o bracie Karolu Liliusie, któremu zapisała dwieście złotych, oraz o bra-
cie księdzu Franciszku, u którego przechowywana była skrzynia z częścią 
jej majątku. Drugą skrzynię miał u siebie Michał Krauz (zm. 1655), kupiec 
i ławnik sądu wyższego prawa mieszkający przy ul. Floriańskiej 6 44. Brak 
wzmianki na temat trzeciej siostry — Cecylii — pozwala przypuszczać, że 
ta w 1652 roku już nie żyła.

Część majątku pochodzącą ze sprzedaży dóbr ruchomych (biżuterii, wy-
posażenia, odzieży itd.) Katarzyna Kubińska zdecydowała się przekazać na 
cele kultu religijnego, głównie do nieistniejącego dziś kościoła Wszystkich 
Świętych, w  którym wsparła kolegium wikariuszy (pięćset złotych) oraz 
dała „na muzykę” (również pięćset złotych), a także do kościoła parafialnego 
w Żębocinie na fundację Różańca Świętego (tysiąc złotych) 45. W przypad-
ku śmierci dzieci testatorki, trzysta złotych miało trafić również do Bractwa 
Różańca Świętego aktywnego przy kościele Dominikanów w Krakowie.

Fot. 2. Franciszek Lilius wskazany jako wykonawca testamentu Katarzyny Kubińskiej. 
ANKr, Akta Miasta Krakowa, sygn. 38, s. 706 46.

Katarzyna Kubińska należała do parafii Wszystkich Świętych. Dziś 
niektóre księgi metrykalne pozostałe po tej parafii przechowywane są 

44    Ibidem, s. 106.
45    Od 1648 roku proboszczem parafii w Żębocinie był Franciszek Lilius, zob. niżej.
46    „A za Opiękunow tey ostatniey voley moiey obieram sobie Naprzod Je[g]o 

 Mosci Xiędza Franciszka Liliusza Kanonika Sendomierskiego y Tarnowskiego y Magistra 
Kapelle Zamku Krakowskiego […]”.
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w  AKMK oraz w  ANKr. Niestety nie zachowały się księgi zmarłych 
z XVII wieku (najwcześniejsza księga pochodzi z 1715 roku), nie można 
zatem jednoznacznie stwierdzić daty śmierci Katarzyny. Z  zachowanego 
testamentu dowiadujemy się jedynie, że Kubińska zmarła między 28 lipca 
(data sporządzenia ostatniej woli) a  5 sierpnia 1652 roku (data otwarcia 
testamentu) i chciała być pochowana w kościele Wszystkich Świętych. 

W 1652 roku musiała nadal żyć Konstancja Loi-Miączyńska, druga sio-
stra Liliusa, skoro Katarzyna zapisała jej część swojego majątku. Konstancja 
(?–po 1652) wyszła za mąż za Marcina Loi-Miączyńskiego, aptekarza, któ-
ry swą działalność prowadził w Krakowie 47. Miączyńscy byli szlacheckim 
rodem aptekarzy, który wywodził się z ziemi płockiej. Pradziadek Marci-
na  — Sebastian Miączyński — był aptekarzem wojskowym, brał udział 
w  podróżach króla, otrzymał także tytuł rotmistrza, a  później przywilej 
serwitoriatu. Jego synowie i  wnukowie kontynuowali tradycję rodzinną 
prowadząc aptekę przy ulicy Grodzkiej 39 w Krakowie 48. Mąż Konstancji 
był synem Urszuli Miączyńskiej i kupca — Jakuba Loia. W 1655 roku wy-
mieniany był jako właściciel kamienicy przy Grodzkiej 22C (obecnie Plac 
Dominikański 1), którą odziedziczył w 1622 roku po bracie swego dziad-
ka — Marcinie Miączyńskim. 

Z akt krakowskiego sądu ławniczego z września 1641 roku wynika, że 
Marcin Loi-Miączyński w latach 1638–1641 miał spore kłopoty finansowe, 
bowiem zaciągnął kilka długów na łączną kwotę 4500 florenów u swojego 
szwagra — Franciszka Rolińskiego 49. Podczas rozprawy w dniu 30 sierpnia 
1641 roku zobowiązał się zwrócić cały dług Rolińskiemu do dnia 29 wrze-

47    Anna Stabrawa, Apteka Królewska („Apotheca Regia”) w  Krakowie przy ulicy 
 Grodzkiej 43 w okresie od 1525 do 1634 r. oraz koligacje jej współwłaścicieli z rodziną Mią-
czyńskich (Apteka w  Krakowie przy ul. Grodzkiej 39), „Krakowski Rocznik Archiwalny” 
2006, t. 12, s. 33–73, zob. zwłaszcza drzewo genealogiczne rodziny Miączyńskich, s. 66–67.  

48    W 1655 roku właścicielem posesji przy ul. Grodzkiej 39 był Franciszek Roliński, 
szwagier Marcina Loi-Miączyńskiego, czyli męża Konstancji Loi-Miączyńskiej, zob. Ka-
mila Follprecht, Właściciele nieruchomości…, op. cit., s. 67.

49    Franciszek Roliński (ok. 1597–16 VII 1674) był lekarzem, profesorem Akademii 
Krakowskiej, jej kilkukrotnym rektorem oraz burmistrzem Krakowa. Warto dodać, że jego 
starszy brat Paweł zajmował się edukacją Krzysztofa i Łukasza Opalińskich, zob.: Leszek 
Hajdukiewicz, Roliński Franciszek, w: Polski słownik biograficzny, t. XXXI/4, red. Andrzej 
Romanowski, Wrocław 1989, s. 558–559.
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śnia 1641 roku, a  dług ten został zabezpieczony hipoteką na kamienicy 
zlokalizowanej na rogu ulicy Grodzkiej (róg Grodzkiej i Placu Domini-
kańskiego). Przed sądem stawiła się wówczas także Konstancja Loi-Mią-
czyńska — córka Vincenza i Orgalii („Hic ibidem personali[ter] comparens 
n[obi]lis ac famata Constantia n[obi]lis ac fam[ati] olim Vincentii Lilii 
S[acrae] R[egiae] M[aiestatis] musici ac Orgaliae coniugum filia […]” 50), 
która zgodziła się na zastaw kamienicy, będącej także jej własnością, a wła-
ściwie — posagiem i wianem wniesionym do małżeństwa („[…] et a dote 
dotalicioq[ue] ac reformatione quavis quoad hunc tantum actum benevole 
recedit” 51). Z zapisu tego wynika, że córki Vincenza, Konstancja i Katarzy-
na, były wówczas sąsiadkami. 

Trzecią siostrą Franciszka Liliusa była Cecylia (zdaniem Barbary Przy-
byszewskiej-Jarmińskiej notowana w latach 1633–1650 52), która latem 1628 
roku wyszła za mąż za Stanisława Lewandowskiego-Bigosza. Z okazji ślu-
bu, 30 czerwca 1628 roku, właśnie ta córka Vincenza („Vincentii Musici 
Tochter”) z kasy królowej Konstancji otrzymała w posagu 100 florenów, co 
zostało udokumentowane w źródłach 53. Wraz z mężem mieszkała w War-
szawie. Z małżeństwa tego, w 1636 roku, urodził się ich syn Franciszek 54.

Prawdopodobnie najmłodszym synem Vincenza i Orgalii był Karol Li-
lius, ochrzczony 6 lipca 1614 roku w  warszawskiej kolegiacie św.  Jana 55. 
Na jego temat nie odnaleziono dotąd więcej informacji. Wiadomo jedynie, 
że żył jeszcze w 1652 roku, bowiem jest wymieniany w testamencie Kata-
rzyny Kubińskiej. Być może szczegółowe badania genealogiczne pozwolą 
w przyszłości dowiedzieć się kim był, gdzie i z kim żył, w jakim środowisku 

50    ANKr, Acta Scabinalia Cracoviensia. Inscriptiones, sygn. 36, s. 1059. Pełna trans-
krypcja tekstu źródłowego w Aneksie I.

51    Ibidem.
52    Zob. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory…, op. cit., s. 189.
53    Zob. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka i  finanse. Nieznane źródła do 

dziejów życia muzycznego na dworze królewskim polskich Wazów (I), „Muzyka” 1999, nr 1, 
s. 94.

54    W 1636 roku notowany jest Franciszek, syn Cecylii, a nie córka, jak podała Bar-
bara Przybyszewska-Jarmińska, por. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka i finan-
se…, op. cit., s. 94.

55    Zob. przypis 34.
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się obracał i czy miał jakiś związek z kulturą muzyczną tak jak jego starszy 
brat — Franciszek 56.

Fot. 3. Akt chrztu Franciszka, syna Stanisława i Cecylii Lewandowskich. AAW,  
sygn. M.I.268, s. 167.

Fot. 4. Zapis dotyczący chrztu Karola Liliusa, syna Vincenza i Orgalii. AAW,  
sygn. M.I.266, s. 243.

Nie udało się niestety wyjaśnić, czy Jan i Szymon Liliusowie, o których 
istnieją wzmianki w dokumentach archiwalnych, byli spokrewnieni w pro-
stej linii z  rodziną Vincenza Liliusa. Zdaniem Anny Szweykowskiej, Jan 
Lilius mógł być spokrewniony z Vincenzem, jednak nie ma na ten temat 
żadnych dowodów źródłowych. Wiadomo o nim tylko tyle, że w 1648 roku 
był kapelmistrzem biskupa kujawskiego Mikołaja Wojciecha Gniewosza 57.  

56    Kwerenda w aktach Starej Warszawy przechowywanych w AGAD wykazała, że 
Karol Lilius nie był obywatelem tego miasta (nie otrzymał praw miejskich), jego nazwisko 
nie pojawia się w Acta advocatialia et scabinalia C. A. V., 1447–1637, sygn. 526, ani w Rege-
strum seu album civium, 1638–1655, sygn. 517. 

57    Stanisław Chodyński, Organy, śpiew i muzyka w kościele katedralnym włocławskim, 
Włocławek 1902, s. 149.
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Szymon Lilius był natomiast budowniczym organów w  Szydłowcu. 
Otrzymał również w 1626 roku zamówienie na budowę organów w ko-
ściele dominikańskim Bożego Ciała we Lwowie, do realizacji tego drugiego 
kontraktu jednak nie doszło 58. Szymon Lilius utrzymywał bliskie związki 
z dworem królewskim, o czym świadczą otrzymane przez niego królewskie 
przywileje. Wszelkie informacje na jego temat opierały się dotąd wyłącznie 
na testamencie sporządzonym 8  lutego 1652 roku, który częściowo przyto-
czył Hieronim Feicht w 1928 roku: „Famatus Simon Lilius civis Casimirien-
sis et organorum conficiendorum magister, S. R. M. servitor, sanus mente” 59. 
Niestety z ksiąg wójtowsko-ławniczych Starej Warszawy (acta advocatalia et 
scabinalia), rejestrujących m.in. testamenty, do dziś zachowały się tylko 23 
tomy z lat 1427–1649 oraz 1731–1787. Pozostałe tomy, przede wszystkim 
z II połowy XVII i pierwszego trzydziestolecia XVIII wieku, w tym tom 
zawierający testament Szymona Liliusa, zaginęły podczas II wojny świa-
towej 60. Udało mi się natomiast odnaleźć kilka szczegółów biograficznych 
dotyczących Szymona Liliusa (określanego w źródłach jako Simon Lelia, 
Simon Liliusz oraz Szymon Lilius) w Aktach Miasta Kazimierza Dolnego 
w księgach sądu i urzędu wójtowskiego, które obecnie przechowywane są 
w Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole nr 37 pod sygnaturami 
9 i 11. Informacje te pochodzą z  lat trzydziestych i  czterdziestych XVII 
wieku i  niestety nie można na ich postawie stwierdzić, w  jakim stopniu 
Szymon Lilius spokrewniony był z rodziną Vincenza i Franciszka Liliusów. 
Przynoszą one jednak kilka nowych szczegółów dotyczących organmistrza. 

Z zapisów w  księgach wójtowskich wynika, że Szymon Lilius wraz 
z  żoną i  dziećmi mieszkał w  domu z  ogrodem i  sadem położonym nad 
samym brzegiem Wisły w Kazimierzu Dolnym. Dom ten należał pierwot-

58    „Wprawdzie 8 V 1626 r. dominikanie lwowscy zawarli umowę z Szymonem Le-
lią (Liliusem) z Kazimierza w sprawie budowy organów, ale ta umowa nie została zrealizo-
wana”, cyt. za: Waldemar Kapeć, Organy w dominikańskich kościołach prowincji ruskiej, do-
stęp online: http://users.dominikanie.pl/~wkapec/dokumenty/muzyka/Organy%20w%20
dominikanskich%20kosciolach%20prowincji%20ruskiej.pdf (stan na dzień 18.02.2016 r.). 

59    Hieronim Feicht, Przyczynki do dziejów kapeli królewskiej…, op. cit., s. 262–263.
60    Straty archiwów i  bibliotek warszawskich w  zakresie rękopiśmiennych źródeł hi-

storycznych, t. 1, Archiwum Główne Akt Dawnych, red. Adam Stebelski, Warszawa 1957, 
zwłaszcza s. 217.
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nie do Marcina i Zofii Lichońskich — rodziców Katarzyny Lichońskiej, 
żony Szymona Liliusa. W 1631 roku przed sądem rozpatrywana była spra-
wa rynsztoku pomiędzy działkami Liliusa oraz jego sąsiada — Grygiela 
Głaza 61. W 1633 roku odbyła się natomiast rozprawa, podczas której części 
spadku (ojcowizny) zrzekł się na rzecz Szymona Liliusa i Katarzyny Li-
chońskiej mieszczanin kazimierski — Albert Lichoński, brat Katarzyny 62, 
zaś w 1645 roku aktu takiego dokonała siostra Katarzyny — Anna Lichoń-
ska wraz z mężem Matysem Wojszyńskim 63. 

W 1644 roku odnotowano natomiast, że „Sławny Simoni Liliusz or-
ganmistrz kazimierski” zwolniony został z  płacenia podatków miejskich 
(przywilej królewski), jednak polecono mu, aby co roku kontrolował stan 
organów i pozytywu w kościele parafialnym w Kazimierzu Dolnym 64. 

1.1.2. Edukacja muzyczna Franciszka Liliusa: mistrzowie i autorytety

Jeśli przyjmiemy, że Franciszek Lilius urodził się w pierwszym dziesięciole-
ciu XVII wieku (być może ok. 1600–1606), już na terenie Rzeczpospolitej, 
to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że wychował się 
we wspaniałym muzycznym środowisku królewskiego dworu, wśród arty-
stów o międzynarodowej sławie, takich jak Asprilio Pacelli, Giovanni Va-
lentini, Tarquinio Merula, Giovanni Francesco Anerio, czy Adam Jarzębski. 

Niemal pewne jest, że pierwsze kroki edukacji muzycznej Franciszek 
stawiał pod okiem swego ojca. Jako wokalista i kompozytor Vincenzo uczył 
swego syna podstaw muzyki zapewne od najmłodszych lat. Dla dorastają-
cego Franciszka dobrym materiałem do studiów mógł być druk Melodiae 
sacrae. W  XVII wieku powszechnie stosowaną metodą nauczania kom-
pozycji było studiowanie i przepisywanie dzieł wybitnych twórców. Lilius 
z pewnością znał utwory, które były wykonywane oraz powstały w kręgu 
warszawskiego dworu.

61    APL, Akta Miasta Kazimierza Dolnego, sygn. 9: [Księga sądu i urzędu wójtow-
skiego], 1630–1636, s. 106.

62    Ibidem, s. 306.
63    APL, Akta Miasta Kazimierza Dolnego, sygn. 11: [Księga sądu i urzędu wójtow-

sko-ławniczego i radzieckiego], 1643–1655, s. 382–386.
64    Ibidem, s. 297.
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Franciszek dorastał w cieniu wielkiego rzymskiego muzyka — Asprilia 
Pacellego, związanego m.in. z zespołami Congregazione della Santissima 
Trinità dei Pellegrini i Collegio Germanico. Chociaż w 1602 roku Pacelli 
objął jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk muzycznych w Rzymie, 
tzn. został kapelmistrzem Cappella Giulia, niedługo później zrezygno-
wał z tej posady (być może na prośbę kardynała Pietra Aldobrandiniego) 
i przyjechał na dwór Zygmunta III Wazy, by pełnić obowiązki kapelmi-
strza. Słynny muzyk kierował zespołem królewskim od 1602 roku aż do 
śmierci w 1623 roku, był więc pierwszym włoskim kierownikiem kapeli, 
który osiadł w Rzeczpospolitej na dłużej 65.  

W związku z pełnionymi przez Pacellego w Rzymie obowiązkami, jego 
twórczość przeznaczona była głównie na użytek kościoła i  obejmowała 
przede wszystkim msze, motety, pieśni oraz madrigali spirituali, choć w jego 
spuściźnie odnaleźć można także świeckie madrygały.

Podczas pobytu w  Rzeczpospolitej Asprilio Pacelli zdołał opubliko-
wać dwa zbiory kompozycji, w  tym zaginiony dzisiaj zbiór Cantiones sa-
crae z 1604 roku, wydany we Frankfurcie nad Menem, zawierający motety 
przeznaczone na 5–20 głosów wokalnych oraz Sacrae cantiones z 1608 roku, 
w którym zamieszczono dwadzieścia sześć kompozycji na 5–10, 12, 16 i 18 
głosów, czyli także utwory polichóralne skomponowane na 2–5 chórów 66. 
Poza tymi zbiorami rzymski mistrz komponował także mniejsze utwo-
ry, które znamy dziś z antologii (m.in. z Melodiae sacrae Vincenza Liliusa, 
w której opublikowano dwa motety: Beatus vir qui non abiit na 4 głosy oraz 
Iniquos odio habui na 7 głosów wokalnych) oraz przekazów rękopiśmien-
nych, w tym — ślad związków z kapelą rorantystów wawelskich — czte-
rogłosowy motet Rorate caeli zachowany w kilku odpisach w AKKK oraz 

65    Muzykolodzy przypuszczają, że Annibale Stabile w ogóle nie dojechał do Rzecz-
pospolitej, Luca Marenzio pracował na królewskim dworze przez około dwa lata (od listo-
pada lub grudnia 1595 roku do 1597 lub 1598 roku), podobnie jak Giulio Cesare Gabussi, 
który piastował stanowisko kierownika w 1601 i 1602 roku, zob. Barbara Przybyszewska-
-Jarmińska, Muzyczne dwory…, op. cit., s. 58.

66    Asprilio Pacelli, Sacrae cantiones, wyd. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, «Mo-
numenta Musicae in Polonia», red. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Warszawa 2012. 
Współczesne wydanie powstało w oparciu o  jedyny kompletnie zachowany druk, który 
obecnie przechowywany jest w BJ.
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czterogłosowe opracowanie 8-głosowej mszy Ave maris stella z  tej samej 
kolekcji. Ponadto w rękopisach przetrwały do naszych czasów: dwuchóro-
wy, niekompletnie zachowany motet Vulnerasti cor meum, przechowywany 
w Gdańskiej Bibliotece PAN, oraz pieśń Bogu w Trójcy jedynemu i Świętemu 
Stanisławowi Patronowi Polskiemu, Tablica obiecana. Pośmiertnie, w  1629 
roku, ukazał się w Wenecji zbiór mszy Asprilia Pacellego.

Twórczość wykształconego pod okiem Palestriny Asprilia Pacellego, 
nosząca silne cechy rzymskie, mogła być dla młodego Liliusa wzorem do 
naśladowania. W momencie przybycia na dwór Zygmunta III, z twórczości 
utrzymanej w stile antico Pacelli miał na koncie m.in. czterogłosowe mo-
tety charakteryzujące się częstym wykorzystaniem faktury homorytmicz-
nej, prowadzeniem dwóch najwyższych głosów w tercjach równoległych, co 
można uznać za wpływ canzonetty, a także wprowadzaniem metrum trój-
dzielnego oraz wykorzystaniem elementów techniki concertato (polegają-
cych na zestawianiu głosów skontrastowanych rytmicznie). Nieco odmien-
ną postać miały jego jednochórowe motety, które znalazły się w  zbiorze 
Sacrae cantiones. W dużym stopniu nawiązywały one do twórczości Pale-
striny, zwłaszcza w zakresie prowadzenia głosów i wykorzystania techni-
ki imitacyjnej, choć nie tak często jak u Palestriny. Cechą różniącą dzieła 
obu twórców była także długość fraz. Pacelli operował krótszymi frazami, 
a także mocniej kontrastował je wewnętrznie np. poprzez naprzemiennie 
stosowany tok sylabiczny i melizmatyczny lub poprzez zastosowanie fraz 
antytetycznych. Analizując twórczość polichóralną Pacellego dochodzi się 
do wniosku, że królewski kapelmistrz dokonał na tym gruncie syntezy cech 
rzymskich z cechami typowymi dla polichóralności weneckiej. Tworzył on 
bowiem kompozycje przeznaczone na chóry o jednolitej barwie (w więk-
szości przypadków na zwielokrotniony zespół mieszany o układzie kluczy 
C1, C3, C4, F4), co jest typowe dla twórczości rzymskiej, wprowadzając przy 
tym szybkie, następujące po sobie wymiany chórów, co jest cechą wenecką. 
Podstawową i niepodzielną jednostką był dla Pacellego pojedynczy chór, 
chociaż w późniejszych utworach wydzielał on z chóru pojedyncze głosy. 

Asprilio Pacelli był więc zapewne dla młodego Liliusa wzorem do na-
śladowania w  zakresie kompozycji, natomiast gry organowej Franciszek 
mógł uczyć się początkowo u  Giovanniego Valentiniego, którego pobyt 
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w Rzeczpospolitej potwierdzony jest w  latach 1604–1614. Później Lilius 
mógł szkolić się u Paula Sieferta, aktywnego na królewskim dworze od ok. 
1616 do ok. 1623 roku, a  także u Adama Giersciewicza (?), notowanego 
w  latach 1619–1623 67. Giovanni Valentini przebywał na polskim dworze 
tylko dziesięć lat, lecz zdołał w  tym czasie opublikować w Wenecji dwa 
zbiory utworów — w 1609 roku ukazały się dedykowane królowi Zygmun-
towi III Canzoni na 4–8 instrumentów (do dziś zachował się tylko jeden 
głos) oraz zbiór Motecta na 4–6 głosów wydany w Wenecji w 1611 roku. Po 
przejściu na służbę na dwór w Grazu stał się rozpoznawalnym i cenionym 
organistą cesarskim. Paul Siefert, gdańszczanin, znany jest dzisiaj głównie 
jako przeciwnik Marca Scacchiego w sporze teoretycznomuzycznym z lat 
czterdziestych XVII wieku, gdy Siefert był już organistą w kościele Mariac-
kim w Gdańsku. Muzyk ten, wykształcony u Jana Pieterszoona Sweelincka 
w Amsterdamie, w latach ok. 1616–1623 (lub krócej) był organistą w kapeli 
królewskiej. Mógł wówczas uczyć Franciszka Liliusa gry organowej. 

Jednym z najbardziej ekstrawaganckich młodych twórców aktywnych 
na królewskim dworze, z którym mógł zetknąć się Franciszek Lilius, był 
pochodzący z północnej Italii, urodzony w 1595 roku w Busetto koło Cre-
mony, Tarquinio Merula 68. W 1616 roku objął on swoją pierwszą muzyczną 
posadę — został organistą w Lodi, jednak ze względu na chęć dalszego roz-
woju, a pewnie także poznania nieznanych krajów, wyruszył do odległej, za-
alpejskiej Rzeczpospolitej, by zdobywać nowe muzyczne doświadczenia. Ze 
względu na skąpe źródła polskie nie wiemy, kiedy dokładnie objął w War-
szawie posadę królewskiego organisty di chiesa e di camera (prawdopodobnie 
w 1621 69), z  której zrezygnował w 1626 roku, by powrócić do rodzinnej 

67    O Adamie Giersciewiczu prawie nic nie wiadomo. Wspomina o nim Barbara 
Przybyszewska-Jarmińska w Słowniku muzyków polskich Wazów, zob. Barbara Przybyszew-
ska-Jarmińska, Muzyczne dwory…, op. cit., s. 171.

68    Tę i dalsze informacje biograficzne podaję za: Magdalena Żuradzka-Koumenta-
kou, Wstęp, w: Tarquinio Merula, Il Primo Libro de Madrigali Concertati, wyd. Magdalena 
Żuradzka-Koumentakou, «Materiały do Historii Muzyki XVI i XVII wieku» 3, red. Zofia 
Fabiańska, s. 4–6. Zob. także: Magdalena Żuradzka, Tarquinio Merula Il primo libro de ma-
drigali concertati a 4, 5, 6, 7, 8 voci, con il suo basso continuo (1624). Technika kompozytorska 
i retoryka muzyczna, praca magisterska napisana w Instytucie Muzykologii UJ pod kierun-
kiem dr hab. Zofii Fabiańskiej, Kraków 2003, komputeropis. 

69    Magdalena Żuradzka-Koumentakou, Wstęp…, op. cit., s. 4.
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Cremony, gdzie zaproponowano mu prowadzenie kapeli katedralnej. Pew-
ne jest, że ostatnie wynagrodzenie w Lodi Tarquinio Merula otrzymał 31 
stycznia 1621 roku, zapewne więc w tym roku przybył do Rzeczpospolitej 70. 
Od 1624 roku służył dodatkowo na dworze młodego królewicza Włady-
sława, podobnie jak jego ojciec, rozmiłowanego w muzyce. Tarquinio Me-
rula podczas pobytu w Rzeczpospolitej aktywnie działał jako kompozytor. 
Stworzył wówczas sześć zbiorów, z których do dziś zachowały się trzy — Il 
primo libro de Madrigali concertati op. 4 przeznaczone na 4–8 głosów wokal-
nych (wydane w Wenecji w 1624 roku) 71, Madrigaletti a tre voci op. 3 oraz 
Il primo libro de motetti e sonate na 2–5 głosów (oba wydane w 1624 roku 
przez Vincentiego w Wenecji). Niestety wcześniejsze zbiory zaginęły, tzn. 
Il Canoro Aprile, w którym znalazły się kompozycje jednogłosowe z basso 
continuo (wydane w Wenecji w 1622 roku), oraz Canzonette a tre e quatro 
voci (wydane w Wenecji w 1623 roku).

Jednym z  najciekawszych utworów Meruli, który mógł wywrzeć 
ogromne wrażenie na młodym Liliusie, było muzyczne opracowanie frag-
mentu tekstu Il Pastor fido Battisty Guariniego — Satiro e Corisca, dialogo 
musicale a due voci, które zostało opublikowane przez Alessandra Vincen-
tiego w  Wenecji w  1626 roku 72. Jest to przykład recytatywu dramatycz-
nego, w którym cały tekst traktowany jest sylabicznie. Merula sięgnął po 
bardzo ekspresyjne środki muzyczne, które uwydatniły wyraz i mogły być 
zaskoczeniem dla słuchaczy. Ważniejsze niż podział tekstu na wersy stały 
się dla Meruli całości semantyczne, które podkreślała zróżnicowana, „ostra” 
jak na owe czasy linia melodyczna, wykorzystująca nierzadko niedozwolone 
interwały. W utworze spotykamy zarówno recytatyw na jednym dźwięku, 
jak i frazy, w których dominują skoki interwałowe. Dialogo Satiro e Corisca 
zostało wykonane na warszawskim dworze najprawdopodobniej latem lub 
jesienią 1625 roku, gdy królewicz Władysław powrócił z rocznej podróży 

70    Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej…, op. cit., s. 73–77.
71    Współczesne wydanie zob. Tarquinio Merula, Il Primo Libro de Madrigali Con-

certati, op. cit.
72    Tarquinio Merula, Satiro e Corisca, wyd. Aleksandra Patalas, Anna i Zygmunt 

M. Szweykowscy, «Sub Sole Sarmatiae» 1, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1997.
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po Europie. Jest wysoce prawdopodobne, że utwór ten usłyszał wówczas 
także młody Franciszek Lilius.

Merula pozostał na dworze Wazów do końca 1625 roku, zetknął się 
więc jeszcze z nowo przybyłym kapelmistrzem — Giovannim Francesco 
Aneriem. Od śmierci Pacellego stanowisko to wakowało. Następcą Pacel-
lego został Anerio, który kierował kapelą królewską w drugiej połowie lat 
dwudziestych XVII wieku. Ten słynny muzyk przybył do Warszawy praw-
dopodobnie pod koniec 1624 roku, zwerbowany — zdaniem Zygmunta 
M.  Szweykowskiego — do zespołu dzięki pomocy jezuitów, z  którymi 
był już wcześniej związany, a którzy mieli szerokie wpływy na królewskim 
dworze w Rzeczpospolitej 73. Nie zachowały się do dziś żadne polskie źró-
dła dokumentujące moment przybycia Aneria do Rzeczpospolitej i objęcia 
przez niego królewskiego kapelmistrzostwa. Pewne jest jedynie, że wielki 
rzymski muzyk zmarł w drodze do Włoch, gdzie udał się w niewyjaśnio-
nych okolicznościach (porzucił służbę na dworze Zygmunta III Wazy? 74), 
a jego pogrzeb odbył się 12 czerwca 1630 roku w Grazu 75. 

W twórczości Aneria widoczny jest typowy dla muzyki XVII wieku du-
alizm. Z jednej strony, w zakresie kompozycji religijnych, zwłaszcza mszy, 
uznaje się Aneria za kontynuatora dawnej, palestrinowskiej tradycji, z dru-
giej zaś uchodzi on za jednego z prekursorów formy oratorium, głównie 
za sprawą tworzonych przez niego dialoghi (opublikowane w  1619 roku 
w druku pt. Teatro armonico spirituale di madrigali). W twórczości Aneria 
odnaleźć można ponadto utwory koncertujące oraz monodyczne. Giovanni 
Francesco Anerio uznawany jest także za pierwszego rzymskiego kompo-
zytora, który opublikował utwór określony jako „concertato” 76.

73    Zob. Zygmunt M. Szweykowski, Wstęp, w: Giovanni Francesco Anerio, Missa 
Constantia per tre cori, wyd. Zygmunt M. Szweykowski, «Sub Sole Sarmatiae» 8, red. Zyg-
munt M. Szweykowski, Kraków 1997, s. V.

74    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Źródła do dziejów muzyki na dworach polskich 
Wazów ze zbiorów Zamku Skokloster (Szwecja), „Muzyka” 2011, nr 2, s. 11.

75    Zob. Helmut Federhofer, Ein Beitrag zur Biographie von Giovanni Francesco Ane-
rio, „Die Musikforschung” 1949, s. 210–213.

76    Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi…, op. cit., 
s. 58.



Zarys biografii na podstawie źródeł archiwalnych i literatury przedmiotu 52

W latach aktywności Franciszka Liliusa w środowisku kapeli królewskiej, 
czyli przed 1630 rokiem, powstały polichóralne msze Pulchra es 77, Constan-
tia 78, Sigismunda oraz Missa celeberrima Aneria (dwie ostatnie zaginione), 
które przeznaczone były dla kapeli królewskiej w Warszawie. Unikatowy rę-
kopis mszy Pulchra es przechowywany jest obecnie w AKKK pod sygnaturą 
Kk I.83, zaś manuskrypt mszy Constantia zachował się w zbiorach Civico 
Museo Bibliografico Musicale w Bolonii pod sygnaturą R. 29. Msze posia-
dają cechy typowo rzymskie: przeznaczone są na chóry o jednolitej barwie 
i organy. W zasadzie nie występują w nich zmiany metrum, tok kompozycji 
jest raczej spokojny. Na ogół chór jest najmniejszą, niepodzielną jednostką, 
którą operuje kompozytor, choć w Missa Constantia Anerio wprowadził kil-
ka razy małogłos dla podkreślenia tekstu słownego (w cząstce Christe eleison 
w części Kyrie, w opracowaniu Crucifixus z Credo oraz części Benedictus).

Poza kapelmistrzem Giovannim Francesco Aneriem, kompozycją parał 
się także królewski skrzypek i budowniczy Zamku Ujazdowskiego — Adam 
Jarzębski. Jego zbiór kameralnych utworów instrumentalnych na 2–4 głosów 
i organo zatytułowany Canzoni e concerti 79, znany wyłącznie z rękopiśmien-
nej kopii datowanej na 1627 rok i  przechowywanej obecnie w  SBB, mógł 
być inspiracją dla kompozycji instrumentalnych Liliusa. Utwory Jarzębskiego 
cechują się przede wszystkim wieloczęściową budową, częstym wykorzysty-
waniem techniki wariacyjnej, którą — zdaniem Zygmunta M. Szweykowskie-
go — Jarzębski doprowadził do mistrzostwa zbliżonego nawet do Frescobal-
diego 80. W utworach tych obecne są cechy canzony, tzn. nawiązywanie końca 
utworu do początku oraz wprowadzanie metrum nieparzystego dla uzyskania 
kontrastu między cząstkami. Jarzębski swobodnie posługiwał się różnymi roz-
wiązaniami technicznymi w zakresie kompozycji — wśród utworów może-
my odnaleźć formę łukową, refrenową, wariacyjną, wielocząstkową o luźnym 

77    Giovanni Francesco Anerio, Missa „Pulchra es”, wyd. Aleksandra Patalas, «Sub 
Sole Sarmatiae» 3, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1994.

78    Giovanni Francesco Anerio, Missa Constantia…, op. cit.
79    Adam Jarzębski, Opera omnia: Canzoni e concerti, wyd. Wanda Rutkowska, «Mo-

numenta Musicae in Polonia», red. Jerzy Morawski, Kraków 1989.
80    Zygmunt M. Szweykowski, Jarzębski Adam, w: Encyklopedia muzyczna PWM, t. 4 

HIJ, red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 1993, s. 441; Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, 
Włosi w kapeli królewskiej…, op. cit., s. 224–226.



Pobyt w Rzymie (1624–1625) 53

układzie cząstek itp. Niektóre kompozycje zawierają materiał prekompozycyj-
ny pochodzący z utworów wokalnych takich twórców, jak np. Orlando di Las-
so, Claudio Merula, Giovanni Pier luigi da Palestrina, czy Giovanni Gabrieli, 
pozostałe są najprawdopodobniej utworami oryginalnymi 81.

Franciszek Lilius przed 1624 rokiem, w którym udał się do Rzymu na 
studia, mógł zdobyć już pierwszy muzyczny szlif w  zakresie kompozycji 
i gry organowej. To jednak nauka u jednego z największych mistrzów tam-
tego czasu — Girolama Frescobaldiego — oraz poznanie muzyki wykony-
wanej wówczas w Rzymie najbardziej zaważyły na jego przyszłej karierze.

1.2. Pobyt w Rzymie (1624–1625)

Sprzed 1630 roku posiadamy tylko jedną pewną informację z życia Fran-
ciszka Liliusa. Jak wynika ze spisu mieszkańców żyjących na terenie parafii 
San Stefano del Cacco w Rzymie, w  latach 1624–1625 Franciszek wraz 
z innym studentem z Polski (Bartolomeo Bertoli?) przebywał w rzymskim 
domu wybitnego włoskiego muzyka Girolama Frescobaldiego przy Via 
Santo Stefano del Cacco, odbywając studia 82. Ten słynny rzymski muzyk 

81    Na temat identyfikacji wokalnych pierwowzorów kompozycji Jarzębskiego zob.: 
Marcin Szelest, „Io son ferito, ahi lasso” Giovanniego Pierluigiego da Palestrina i „Venite exsul-
temus” Adama Jarzębskiego — wokalny pierwowzór w instrumentalnym opracowaniu, „Mu-
zyka” 2000, nr 3, s. 49–62; Filip Berkowicz, Nowo odnalezione wokalne pierwowzory utwo-
rów ze zbioru „Canzoni e concerti” Adama Jarzębskiego, „Muzyka” 2002, nr 1, s. 97–105. Na 
temat zbioru Canzoni e concerti w świetle nowych ustaleń badawczych zob.: Marcin Szelest, 
Concerten Adami Harzebsky geschrieben. Problematyka przekazu zbioru Canzoni e  concerti 
Adama Jarzębskiego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2015, vol. XIII, 2, 
sectio L, s. 9–39. 

82    Zob. Alberto Cametti, Girolamo Frescobaldi in Roma…, op. cit., s. 717. Zob. także 
Frederick Hammond, Girolamo Frescobaldi, Cambridge (Massachusetts)–London 1983, 
s. 60. Po raz pierwszy informację tę w polskiej literaturze opublikował Zygmunt M. Szwey-
kowski, zob. Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej…, op. cit., s. 150. 
Do chwili obecnej w literaturze przedmiotu podawano, że Lilius mieszkał w domu Fresco-
baldiego w 1625 roku, natomiast zapis źródłowy wskazuje wyraźnie także na 1624 rok. Rok 
ten staje się zatem najwcześniejszą pewną datą z życia Franciszka Liliusa. Pobyt Liliusa 
w 1624 i 1625 roku w Rzymie dodatkowo potwierdza także informacja ze źródeł warszaw-
skich, że ojciec Franciszka, Vincenzo, w tych latach regularnie sprzedawał swoje posiadłości, 
zapewne w celu zdobycia funduszy na kształcenie syna, o czym pisała Barbara Przybyszew-
ska-Jarmińska, zob. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory…, op. cit., s. 48.
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przyjmował wielu uczniów do swojego domu, by podratować domowy bu-
dżet, bowiem miał na utrzymaniu żonę Orsolę i czwórkę dzieci (Stefano, 
Domenico, Caterina, Francesco), teściową (Alessandra) i szwagierkę (Mar-
garita). Wśród jego uczniów znajdowali się między innymi Cavalier Ma-
rotta, młody śpiewak z zespołu Enza Bentivoglia (w 1615 roku), a  także 
Johann Jacob Froberger (w 1637 roku), Bartolomeo Grassi czy Bernardo 
Roncagli. Z  muzyków polskich wymienić można ojca Andrzeja Niżan-
kowskiego, dominikanina 83, który odbył studia u Frescobaldiego w latach 
1633–1634 (być może dzięki protekcji wawelskiego kapelmistrza).

Najstarsza zachowana księga Status animarum, rejestrująca mieszkańców 
parafii, w której mieszkał Frescobaldi, pochodzi z lat 1623–1625. Spis miesz-
kańców sporządzany w okresie Wielkiego Postu 1623 roku musiał być w dużej 
mierze aktualny także w 1624 roku, ponieważ nie sporządzono wówczas osob-
nej listy mieszkańców, a jedynie skorygowano istniejący spis, na co wskazują 
przekreślenia i dopiski wykonane innym rodzajem inkaustu oraz inną ręką. 
W domu Frescobaldiego w 1623 roku wymieniani są: „S[igno]r Geronimo 
Organista di S. Pietro, S[igno]ra Ursola sua moglie, figlioli: Stefano an[ni] 4, 
Domenico an[ni] 3, Caterina [an]ni 2, Francesco an[ni] 1, In Casa: Allesandra 
madre sulla S[igno]r[a] Orsula, Margarita figliola di Alessandra, Bartholomeo 
Seruitore, Giovanni [nieczytelny przydomek lub nazwisko], Ludovico Cugini 
[?]” 84, natomiast w 1624 roku skreślono Bartholomea — służącego, Giovannie-
go oraz Ludovica — kucharza, dopisano zaś trzy nazwiska. Byli to: „S[igno]r  
Francesco Gigli di Pollonia [sic!], S[igno]r Bartolomeo Bertoli [Bertosi?] di 
Pollonia 85, Giosisa [?] di Geronimo Polacco” 86. 

Kolejny spis mieszkańców sporządzono w  roku jubileuszowym 1625. 
Ponownie wymienia się w nim rodzinę Frescobaldich, a  także studentów 
z Polski. Z przytoczonych dokumentów wynika jednoznacznie, że Fran-

83    Robert Świętochowski, Tradycje muzyczne zakonu kaznodziejskiego w Polsce (ciąg 
dalszy), „Muzyka” 1963, nr 4, s. 13.

84    ASVR, Santo Stefano del Cacco, Status animarum, 1623–1625, [brak] alla Case 
et famelige [sic!] [Pa]rrochia di S[an]to Stefano del Cacco di Roma […] l ’anno 1623 e 1624, 
bez sygn., k. 33r. 

85    Alberto Cametti odczytał nazwisko jako „Biosch”, zob. Alberto Cametti, Girola-
mo Frescobaldi…, op. cit.,  s. 717.

86    Ibidem. Zob. także Aneks I niniejszej pracy.
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ciszek Lilius był uczniem Frescobaldiego w  latach 1624–1625, bowiem 
w 1626 roku w domu organisty San Pietro nie mieszkali już studenci. Nie 
wiemy dokładnie, czego Lilius uczył się u mistrza. Ze względu na to, że 
Frescobaldi był doskonałym organistą, zapewne grze organowej poświęcał 
najwięcej uwagi. Być może Lilius udał się do niego właśnie w tym celu. 

Pobyt Liliusa w Wiecznym Mieście zbiegł się w czasie z podróżą do 
Włoch królewicza Władysława, który przybył do Rzymu w grudniu 1624 
roku 87. Można by sądzić, że Lilius wyruszył w  podróż razem z  królewi-
czem i  jego pięćdziesięcioosobowym orszakiem, jednak relacje źródłowe 
temu zaprzeczają. Podróż Władysława rozpoczęła się bowiem 14 września 
1624 roku, a jeśli przyjmiemy, że zachowane spisy mieszkańców parafii San 
Stefano del Cacco sporządzane były w marcu, to okazuje się, że Franciszek 
Lilius mieszkał już wtedy w domu Girolama Frescobaldiego.  

1.2.1. Frescobaldi i jego twórczość

Girolamo Frescobaldi (1583–1643) był niezwykle ceniony w Rzymie, gdzie 
zajmował posadę organisty w Santa Maria in Trastevere (1607) i San Pie-
tro (związany z Cappella Giulia od 1608 roku do śmierci), współpracował 
także z dworami Aldobrandinich i Barberinich. Prawdopodobnie właśnie 
kontakty dworu polskiego z Aldobrandinimi, zwłaszcza Pietrem Aldobran-
dinim — głównym mecenasem Frescobaldiego (oraz Palestriny, de Monte, 
Cavalieriego, Luzzaschiego i  innych) 88, mogły mieć wpływ na przybycie 
polskich muzyków do mistrza. 

87    Warto na marginesie dodać, że podczas podróży do Rzymu królewicz Władysław 
zatrzymał się na dwa dni w Foligno (17–18 grudnia 1624), gdzie rezydowała rodzina Gigli, 
skąd udał się m.in. do Asyżu, zob. Bernardino Lattanzi, Storia di Foligno, III: Dal 1439 al 
1797, t. II: 1559–1797, Roma 1998, s. 450–451. Pobyt królewicza w Foligno i Rzymie był 
komentowany m.in. przez Stefana Paca, Jana Hagenawa, Samuela Twardowskiego, Al-
brychta Stanisława Radziwiłła oraz Giacinta Gigliego, zob. Podróż królewicza Władysława 
Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624–1625 w świetle ówczesnych relacji, oprac. 
Adam Przyboś, Kraków 1977, s. 283–306; Giacinto Gigli, Diario Romano…, op. cit., s. 84.

88    Więcej na temat mecenatu Pietra Aldobrandiniego zob.: Frederick Hammond, 
Cardinal Pietro Aldobrandini, Patron of Music, „Studi musicali” 1983, nr XII, s. 55–66; 1984, 
nr XIII, s. 309; Claudio Annibaldi, Il mecenate ‘politico’. Ancora sul patronato musicale del 
cardinale Pietro Aldobrandini (1571–1621), „Studi musicali” 1987, nr XVI, s. 33–93; 1988, 
nr XVII, s. 101–178.
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Frescobaldi przyszedł na świat w Ferrarze i tam odbył studia u Luzza-
sca Luzzaschiego. Po przeniesieniu się na stałe do Rzymu, szybko wszedł 
w kręgi arystokratyczne, stając się najbardziej rozpoznawalnym wirtuozem 
instrumentów klawiszowych w ówczesnym Rzymie. W swoim Discorso so-
pra la musica, datowanym na 1628 rok, Vincenzo Giustiniani napisał, że 
„w grze na organach i cembalo Geronimo Frescobaldi, ferraryjczyk, góruje 
nad wszystkimi zarówno kunsztem, jak sprawnością rąk” 89.

Podczas pobytu Liliusa w  Rzymie, Frescobaldi, poza podstawowymi 
obowiązkami organisty w  San Pietro, prywatnym kształceniem swoich 
uczniów oraz uczeniem gry klawesynowej chłopców śpiewających w San-
to Spirito in Sassia, zajmował się także muzykowaniem wraz z zespołem 
w  Pałacu Aldobrandinich podczas prywatnych uroczystości, raz lub dwa 
razy w tygodniu grywał również w pałacu kardynała Alessandra d’Este. Po-
nadto, od 1620 roku, był organistą w kościele Santa Maria in Sassia (dziś 
S. Spirito in Sassia). Mimo wielu obowiązków, nie rezygnował z kompo-
nowania. Zdaniem Fredericka Hammonda, lata 1615–1628 były w życiu 
Frescobaldiego najbardziej intensywnym okresem w jego karierze — także 
pod względem twórczym 90. W 1624 roku miał on już na koncie księgę pię-
ciogłosowych madrygałów (1608) 91, zbiór fantazji (1608) 92, toccat i partit 
(1615) 93, ricercarów i canzon francuskich (1615) 94 oraz pojedyncze utwory 
wokalne publikowane w różnych zbiorach (np. Angelus ad pastores ait a 2. 
Canto, e Tenore w zbiorze Scelta di motetti di diversi eccellentisimi autori… 

89    Cyt. za: Zygmunt M. Szweykowski, Między kunsztem a  ekspresją. II. Rzym, 
Kraków 1994, s. 300.

90    Frederick Hammond, Girolamo Frescobaldi…, op. cit., s. 54.
91    Girolamo Frescobaldi, Opere Complete, t. V, Il primo libro de madrigali a  cinque 

voci (1608), wyd. Lorenzo Bianconi, Massimo Privitera, «Monumenti Musicali Italiani» 
17, Milano 1996.

92    Idem, Opere Complete, t. VI, Il primo libro delle fantasie a Quattro (1608), wyd. 
Alda Bellasich, «Monumenti Musicali Italiani» 10, Milano 1995.

93    Idem, Opere Complete, t. II, Il primo libro di toccata d’intavolatra di cembalo e organo 
(1615–1637), wyd. Etienne Darbellay, «Monumenti Musicali Italiani» 4, Milano 1978.

94    Idem, Opere Complete, t. IX, Recercari et canzoni franzese fatte sopra diversi oblighi 
in partitura. Libro Primo (1615), wyd. Gustav Leonhardt, «Monumenti Musicali Italiani» 
24, Milano 2004.
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z 1618 roku 95). Na ukończeniu były opublikowane w 1624 roku Capricci 96 
i  Liber primus… 97 oraz Liber secundus diversarum modulationum (1627) 98. 
Na początku lat dwudziestych Frescobaldi pracował także nad koncertem 
małogłosowym Jesu Rex admirabilis na dwa soprany, tenor i organo. Utwór 
ten ukazał się w Rzymie w 1625 roku w zbiorowym druku pt. Sacri affetti 
contesti da di veersi [sic!] eeclentissimi [sic!] autori, raccolti da Francesco Sam-
maruco 99. Zbiór zawierał kompozycje na 2–4 głosów takich twórców, jak 
Paolo Agostini, Gregorio Allegri, Abondio Antonelli, Stefano Bernardi, 
Domenico Brunetti, Ottavio Catalani. Kompozycja Frescobaldiego w nieco 
zmodyfikowanej wersji znalazła się również w wydanym w 1627 roku zbio-
rze Liber secundus diversarum modulationum…, obejmującym 32 koncerty 
kościelne na 1–4 głosów do tekstów łacińskich. 

Koncerty na małą obsadę głosową były szczególnie chętnie kompono-
wane i wykonywane w siedemnastowiecznym Rzymie, przede wszystkim ze 
względu na warunki wykonawcze, jakimi dysponowały niewielkie zespoły 
kościelne, składające się na ogół z podwójnego kwartetu wokalnego i orga-
nisty. Łatwiej było wówczas wykonać utwór przeznaczony na dwa lub trzy 
głosy z  towarzyszeniem organowym niż wielkoobsadową kompozycję na 
dwa lub trzy czterogłosowe chóry i zespół instrumentalny, dlatego wielko-
obsadowe dzieła wykonywano wyłącznie z okazji większych świąt. Dodat-
kowo papież Urban VIII nie tolerował jednogłosowej muzyki w liturgii, co 

95    Scelta di motetti di diversi Eccellentisimi Autori  a 2, a 3, a 4 & a 5. posti in Lvce da 
Fabio Constantini Romano Maestro di Cappella dell ’Illustrissima Citta d’Oruieto Libro Secon-
do, Opera Quarta, wyd. Bartholomeo Zannetti, Roma 1618. Dotąd nie ukazało się pełne, 
źródłowo-krytyczne wydanie druku.

96    Girolamo Frescobaldi, Opere Complete, t. IV, Il primo libro di Capricci fatti sopra 
diversi soggetti e arie (1624), wyd. Etienne Darbellay, «Monumenti Musicali Italiani» 8, 
Milano 1984.

97    Publikacja ta nie zachowała się do naszych czasów.
98    Girolamo Frescobaldi, Opere Complete, t. XI, Liber Secundus diversarum modula-

tionum: singulis, binis, ternis, quaternisque vocibus, wyd. Marco Della Sciucca, Marina Tof-
fetti, «Monumenti Musicali Italiani» 26, Milano 2014.

99    Sacri affetti contesti da di veersi [sic!] eeclentissimi [sic!] autori, raccolti da Francesco 
Sammaruco, wyd. Luca Antonio Soldi, Roma 1625. Dotąd nie ukazało się pełne, źródłowo-
-krytyczne wydanie druku.
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znacząco wpłynęło na produkcję repertuaru w Wiecznym Mieście w latach 
dwudziestych i trzydziestych XVII wieku.

Do twórców koncertu małogłosowego początku XVII wieku zaliczyć 
można przede wszystkim takich kompozytorów, jak: Lodovico Grossi da 
Viadana, Agostino Agazzari, Antonio Cifra, Giovanni Francesco Ane-
rio, Girolamo Bartei, Pietro Paolo da Cavi, Giovanni Bernardino Nanino, 
Abondio Antonelli, Alessandro Costantini i Ottavio Catalani, Francesco 
Foggia, Paolo Quagliati, Tullio Cima. Twórczość zaledwie kilku z nich do-
czekała się współczesnych wydań krytycznych i omówienia w światowej hi-
storiografii muzykologicznej, natomiast w Polsce opracowania te są prawie 
zupełnie nieznane 100.  

Motety w  stylu koncertującym nie były podstawowym kierunkiem 
kompozytorskim Frescobaldiego, który — jako wybitny wirtuoz instru-
mentów klawiszowych — skupiał się przede wszystkim na tworzeniu dzieł 
instrumentalnych.  Współcześni Frescobaldiemu krytycy, m.in. Pietro Della 
Valle, zwracali uwagę na zmianę jego stylu wykonawczego z dawniejszego, 
bardziej tradycyjnego, na nowszy — pełen ekspresji i wyrazu. Rzeczywiście, 
już w pierwszej księdze toccat (1615), w przedmowie Frescobaldi zwrócił 
przyszłym wykonawcom uwagę na to, by stosowali podczas gry różnego 
rodzaju grazie, które miały mieć charakter improwizowany i miały dodawać 
kompozycji wdzięku, co przecież zdaniem ówczesnych krytyków było jej 
celem — „wzruszać poprzez przyjemność”. Grazie mogły przyjmować róż-
ne formy: mogły to być różnego rodzaju arpeggia, przetrzymania niektó-
rych dźwięków, wprowadzanie zmian dynamicznych i agogicznych, wpro-
wadzenie rytmu punktowanego czy wreszcie niejednostajny puls. Tymi 
zabiegami Frescobaldi starał się przenieść na grunt muzyki instrumentalnej 
technikę wykonawczą, którą wykorzystywano w muzyce wokalnej. Za ide-
alne uchodziły wówczas kompozycje, które cechowała ozdobność i zmien-
ność (varietà), oraz które były pełne emocji pobudzających i oddziałujących 
na słuchacza.  

100    Dużą część stanowią niewydane dysertacje doktorskie, zob. Marina Toffetti, 
Introduction, w:  Girolamo Frescobaldi, Opere Complete, t.  XI, Liber Secundus…, op. cit., 
s.  LIII–LV. Tam dalsze odesłania bibliograficzne. 
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1.2.2. Muzyczna panorama Rzymu 101

Nauka u Frescobaldiego w latach 1624–1625 nie musiała oznaczać dla Fran-
ciszka Liliusa wyłącznie studiów u mistrza. Mieszkając nieopodal kościółka 
San Stefano del Cacco i Piazza della Pigna (w dzielnicy, w której przebywał 
wówczas również Giacinto Gigli!), młody Lilius w zaledwie kilka minut 
mógł dostać się do Collegio Romano i wielu kościołów, np. Santa Maria 
sopra Minerva. Rzym, z dużą liczbą kapel, pozwalał na słuchanie muzyki 
niemal w każdej części miasta. Wieczne Miasto było zresztą wówczas pod-
stawowym kierunkiem podróży młodych muzyków, którzy pragnęli roz-
winąć swój warsztat. Kierunek wyjazdu nie był bez znaczenia, w Rzymie 
istniało bardzo wiele instytucji muzycznych, w tym, od 1552 roku, jezuickie 
Collegio Germanico, kształcące studentów krajów niemieckojęzycznych 102. 
W  placówce tej duży nacisk kładziono na edukację muzyczną. Z  Colle-
gium Germanicum związanych było wielu wybitnych muzyków, wśród któ-
rych byli też powiązani z Rzeczpospolitą, m.in. Asprilio Pacelli, Giovanni 
Francesco Anerio, czy Annibale Orgas — poprzednik Franciszka Liliusa 
na stanowisku kapelmistrza wawelskiego. W latach 1633–1636 studiował 
tam także Kacper Förster junior, a jego nauczycielem był wówczas Giacomo 
Carissimi.

W czasie pobytu Liliusa w Rzymie w mieście przebywał również pol-
ski jezuita, poeta i późniejszy kaznodzieja Władysława IV — Maciej Ka-
zimierz Sarbiewski (1595–1640). Po kilkuletnich studiach teologicznych 

101    Zagadnienie organizacji i  działalności instytucji kulturalnych w  barokowym 
Rzymie jest tematem niezwykle obszernym i posiadającym bogatą literaturę przedmiotu. 
Z polskich prac podejmujących tę problematykę należy wymienić przede wszystkim dwie 
książki, zob. Zygmunt M. Szweykowski, Między kunsztem a ekspresją, t. 2, Rzym, Kraków 
1994, oraz Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze. Marco  Scacchi…, op. cit. 
Do obcojęzycznych opracowań tematu zaliczyć można monografie Fredericka Ham-
monda oraz Petera Rietbergena, zob. Frederick Hammond, Music & Spectacle in Baroque 
Rome: Barberini Patronage under Urban VIII, New Haeven–London 1994; Peter Rietber-
gen, Power and Religion…, op. cit. W niniejszym rozdziale przedstawione zostały jedynie 
najważniejsze instytucje, zespoły i muzycy, z którymi mógł zetknąć się Franciszek Lilius 
podczas swojego pobytu w Wiecznym Mieście w latach dwudziestych XVII wieku. 

102    Zob. Thomas D. Culley, Jesuits and Music. A Study of the Musicians Connected 
with the German College in Rome during the 17th Century and of Their Activities in Northern 
Europe, Rome 1970.
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i przyjęciu święceń kapłańskich, w latach 1624–1625 pełnił on zaszczytną 
funkcję prefekta studiów i doradcy w Collegium Germanicum 103. Nie moż-
na wykluczyć, że zetknął się z nim Lilius, co mogło mieć także wpływ na 
późniejszą aktywność poetycką krakowskiego kompozytora.  

Lilius mógł słuchać doskonałych muzyków w wielu kościołach, orato-
riach i konfraterniach. Największe znaczenie miały wówczas zespoły dzia-
łające w bazylice San Pietro (Cappella Giulia), przy bazylice San Giovanni 
na Lateranie (Capella Pia), Santa Maria Maggiore (Cappella Liberiana), 
przy jezuickim San Apollinare, czyli świątyni Collegio Germanico, oraz 
zespół muzykujący w Il Gesù — kościele seminaryjnym jezuitów. Muzyka 
rozbrzmiewała także w Oratorio del Santissimo Crocifisso, które we wszyst-
kie piątki Wielkiego Postu organizowało uroczystą procesję z kościoła San 
Marcello do San Pietro, podczas której wykonywano dzieła włoskich mu-
zyków. Najwybitniejsi rzymscy muzycy, w tym m.in. Girolamo Frescobaldi, 
chcieli mieć udział w prezentowanym repertuarze.

Mecenat pozostawał także po stronie zamożnych magnatów, którzy fi-
nansowali działalność muzyków. Hojnym mecenasem Frescobaldiego był 
kardynał Pietro Aldobrandini, Ippolito Aldobrandini wpierał działalność 
Domenica Mazzocchiego. Muzyka rozkwitała także w pałacach należących 
do znakomitego rodu Borghese. Młody Lilius, choć prawdopodobnie nie 
uczestniczył w  wydarzeniach artystycznych organizowanych w  pałacach, 
np. przedstawieniach dramma per musica, to z pewnością o nich słyszał.

1.3. Powrót do Rzeczpospolitej (1626–1629)

Nie jest jasne, gdzie przebywał Lilius pomiędzy 1626 a 1630 rokiem. Naj-
starsza wzmianka dotycząca Liliusa zachowana w  księgach kapituły ka-
tedralnej na Wawelu przynosi informację, że muzyk przybył do Krakowa 
z dworu królewskiego w Warszawie. Jest zatem prawdopodobne, że cztery 
lata spędził on w Warszawie, w kapeli. Nie ma na ten temat jednak żad-
nych informacji w źródłach królewskich. W panegiryku na cześć Władysła-

103    Zob. Krystyna Stawecka, Maciej Kazimierz Sarbiewski. Prozaik i poeta, Lublin 
1989, s. 14–25.
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wa Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, wydanym  w 1632 roku, Lilius 
określił się jednak jako „Magister Capellae Ecclesiae Cathedr. & Servitor 
S. R. M.”, co oznacza, że posiadał przywilej serwitoriatu i był z pewnością 
związany z dworem królewskim przed 1632 rokiem. Nie można wykluczyć 
(zgodnie z hipotezą postawioną przez Barbarę Przybyszewską-Jarmińską), 
że po studiach u Girolama Frescobaldiego, Lilius został zatrudniony jako 
królewski organista 104. 

1.4. Kapelmistrz zespołu wokalno-instrumentalnego 
katedry krakowskiej 

1.4.1. Muzyka w katedrze wawelskiej w I połowie XVII wieku

Losy Franciszka Liliusa możemy śledzić dokładniej dopiero od piątku 18 
stycznia 1630 roku, kiedy podczas posiedzenia krakowskiej kapituły kate-
dralnej potwierdzono, że został on zatrudniony jako kapelmistrz zespołu 
wokalno-instrumentalnego. Tym samym stał się drugim muzykiem pełnią-
cym tę funkcję od początku istnienia zespołu (czyli od 1619 roku). Fakt 
powołania Liliusa na stanowisko maestro di cappella został odnotowany 
w aktach kapituły katedralnej, która go zatrudniła 105. 

Niedługo później, prawdopodobnie jeszcze w styczniu 1630 roku, Li-
lius przybył do Krakowa, gdzie od czasu ostatecznego wyjazdu dworu kró-
lewskiego w 1609 roku mecenat artystyczny sprawował przede wszystkim 
Kościół: zarówno biskup i kapituła katedralna rezydujący na Wzgórzu Wa-
welskim, jak i bardzo licznie funkcjonujące w mieście i poza jego murami 
kościoły, instytucje kościelne i domy zakonne. Muzyką uświetniano wiele 
uroczystości religijnych i  państwowych. Zdecydowanie najlepiej udoku-
mentowana i najbardziej bogata była działalność muzyczna kapel aktyw-
nych w najważniejszej świątyni miasta — w katedrze. Istniały tam bowiem 
od wielu lat kolegia kapłańskie wykonujące nie tylko chorał (np. mansjo-

104    Zob. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory…, op. cit., s. 188.
105    AKKK, Acta actorum Ven. Capituli Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis, 1620–1631, 

sygn. Aa 12, k. 283r (olim 295r). Wpisy do ksiąg Acta actorum były notowane pierwotnie 
w Protocollonach.
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narze, psałterzyści, nosaliści i wikariusze), lecz także muzykę polifoniczną 
(rorantyści) 106. 

Od 1619 roku najważniejszym zespołem katedry, a także całego mia-
sta, stała się kapela wokalno-instrumentalna, którą ustanowił biskup Mar-
cin Szyszkowski 107. Kapituła katedralna pragnęła, aby w  najważniejszym 

106    Najpełniejszą historię kolegium rorantystów, przygotowaną na podstawie źródeł 
archiwalnych, przedstawił dotąd Adolf Chybiński w  cyklu artykułów, które ukazały się 
w latach 1910–1925, zob. Bibliografia. Następnie badania nad działalnością kolegium pro-
wadzili m.in. Elżbieta Zwolińska, Tomasz M. M. Czepiel, Piotr Poźniak, zob. Bibliografia. 

107    Losy zespołu nie doczekały się dotąd monograficznego opracowania, głównie 
ze względu na zdekompletowane przekazy źródłowe. Już w początkach XX wieku Adolf 
Chybiński napisał, że „niestety wiele dokumentów [wawelskich] zaginęło, prawdopo-
dobnie bezpowrotnie, i tylko domyślać się można, że istniały”, cyt. za: Adolf Chybiński, 
Materyały do dziejów król. kapeli rorantystów na Wawelu. Część pierwsza: 1540–1624, Kra-
ków 1910, s. 7. Powstały natomiast artykuły o charakterze przyczynkarskim, zob. Anna 
Szweykowska, Początki krakowskiej kapeli katedralnej, „Muzyka” 1959, nr 4, s. 12–21; Ta-
deusz Przybylski, Muzyka w liturgii katedry wawelskiej w czasach oświecenia i XIX wieku, 
w: Tradycje muzyczne katedry wawelskiej. Materiały z konferencji muzykologicznej obradującej 
w rezydencji arcybiskupów krakowskich w uroczystość św. Jana z Kęt 20 października 1984 
w ramach V Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie pod wysokim protektoratem J. Em. 
Franciszka Kardynała Macharskiego Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Kraków 1985, 
s. 95–103.

Fot. 5. Pierwsza wzmianka na temat Franciszka Liliusa  
w Acta actorum katedry w Krakowie.
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w mieście ośrodku kultu religijnego, w którym z biegiem lat ukształtowała 
się Laus perennis — czyli stała służba Boża, muzyka była na jak najwyższym 
poziomie. Katedra wawelska była bowiem szczególnym miejscem, ponie-
waż odbywały się w niej najważniejsze wydarzenia państwowe, m.in. koro-
nacje, śluby i pogrzeby monarchów oraz członków ich rodziny. Podniosły 
klimat panujący w  świątyni sprzyjał rozwojowi wspaniałej muzyki. Wraz 
z objęciem stanowiska kapelmistrza wawelskiego, Franciszek Lilius stał się 
automatycznie jedną z najważniejszych osób na muzycznej mapie Krakowa 
i Małopolski.

1.4.2. Pierwsze lata działalności kapeli katedralnej. Stanowiska 
kapelmistrza i prefekta

W myśl aktu fundacyjnego, krakowska kapela katedralna miała składać się 
z trzydziestu muzyków, w tym wokalistów i instrumentalistów, uświetnia-
jących najważniejsze święta i uroczystości kościelne 108. Kapela zobowiąza-
na była do aktywnego uczestnictwa we mszy świętej (sumie) we wszystkie 
niedziele i święta oraz podczas nieszporów, procesji, pogrzebów kanoników, 
w dni rozpoczęcia kapituły generalnej oraz podczas nabożeństwa za funda-
tora — Adama Szypowskiego. W święta maryjne zespół miał wspierać ko-
legium rorantystów. W repertuarze zespołu, nazywanego w źródłach Colle-
gium Musicorum, znajdowały się zatem przede wszystkim wielkoobsadowe 
i małogłosowe msze, litanie i koncerty kościelne. 

W 1621 roku biskup Marcin Szyszkowski na synodzie diecezjalnym 
poświęcił działalności kapeli pięćdziesiąty trzeci statut zatytułowany „In-
stitutio Capellae, seu Collegii Musicorum in Ecclesia Cathedrali Craco-

108    W 1655 roku wyszedł w Krakowie po raz pierwszy druk pt. Vitae Antistitum 
Cracoviensium (kolejne wydanie ukazało się w 1658 roku), w którym jego autor, Szymon 
Starowolski, napisał, że wówczas w kapeli katedralnej było dwudziestu sześciu muzyków: 
„Musici praeter pueros 26. & Praefectus Chori”, zob. Szymon Starowolski, Vitae Antisti-
tum Cracoviensium, Cracoviae 1658, s.  14, dostęp online: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/
docmetadata?id=200453&from=publication (stan na dzień 03.05.2016 r.). W skład kapeli 
wchodził zatem prawdopodobnie — tak jak w innych kapelach tego czasu — kapelmistrz, 
podwójny (lub potrójny) kwartet wokalny, czterech dyszkancistów kształconych przez ka-
pelmistrza, a także instrumentaliści: skrzypkowie, wioliści, korneciści, puzoniści i organi-
ści, być może także muzycy grający na lutni i teorbie.
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viensi”, w którym napisał, że dzięki „licznemu duchowieństwu, pełniącemu 
służbę Bożą w dzień i w nocy przez śpiewy kościelnych modłów, dzięki 
bogactwu szat liturgicznych, ołtarzy... dostrzegliśmy brak odpowiedniego 
chóru katedralnego; ten bowiem składał się wyłącznie z pewnej liczby pro-
stych śpiewaków (trivialium cantorum numero constaret). Po zasięgnięciu 
zdania Kapituły Katedralnej postanowiliśmy utworzyć Kapellę, czyli Ko-
legium muzyków, śpiewających na głosy i przy instrumentach. W tym też 
celu założyliśmy fundację na utrzymanie 30 lub więcej muzyków wykształ-
conych, którzy będą mogli w oznaczonych dniach śpiewać pieśni religijne. 
Od dwóch lat Kolegium to istnieje” 109.

W przeciwieństwie do struktury organizacyjnej kolegium rorantystów, 
w  kapeli katedralnej rozgraniczono obowiązki administracyjno-finanso-
we od obowiązków artystycznych 110. Te pierwsze powierzono prefektowi, 
który miał zarządzać zespołem z  ramienia Kapituły Katedralnej, zbierać 
przynależne kapeli dochody i rozdzielać wynagrodzenie muzykom, a także 
pobierać kary za nieobecność 111. Stanowisko prefekta nie było dożywotnie, 
kapituła mogła z  powodu wieku lub innych okoliczności odwołać osobę 
piastującą to stanowisko. Pierwszym prefektem został wybrany 19 paź-
dziernika 1618 roku Jakub Ostrowski. W 1639 roku stanowisko to objął Jan 
Skarszewski 112. Za kwestie artystyczne, w tym za zatrudnianie odpowied-
nich muzyków, nadzór nad zespołowym instrumentarium, gromadzenie re-
pertuaru oraz szkolenie chłopców śpiewających sopranem, odpowiedzialny 
był kapelmistrz, który podlegał bezpośrednio prefektowi. 

Można się domyślać, że prefekt oraz kapelmistrz podlegali jeszcze in-
nemu kanonikowi — kantorowi katedry, który był odpowiedzialny za śpiew 

109    Cyt. w przekładzie polskim za: Bolesław Stanisław Kumor, Dzieje diecezji kra-
kowskiej do roku 1795, t. 1, Kraków 1998, s. 403–404.

110    Zbyt duża liczba obowiązków prepozyta roranckiego powodowała, zdaniem 
Adolfa Chybińskiego, spadek poziomu wykonawczego, a także liczne kłótnie wśród ze-
społu. Rorantyści, którzy sami musieli zbierać dochody z zapisanych im dziesięcin, bardzo 
często wyjeżdżali z Krakowa, a w czasie ich nieobecności zastępowali ich substytuci.

111    Cały dokument regulujący prawa i obowiązki kapelistów, kapelmistrza i prefekta 
opublikowała Anna Szweykowska, zob. Anna Szweykowska, Początki krakowskiej kapeli 
katedralnej…, op. cit., s. 15–17.

112    Zob. AKKK, Acta actorum, 1631–1644, sygn. Aa 13, k. 440r (olim 446).



Kapelmistrz zespołu wokalno-instrumentalnego katedry krakowskiej 65

i muzykę w katedrze, a także nadzorował pracę zespołów i kolegiów śpie-
waczych. W „Statutach” kardynała Jerzego Radziwiłła z 1596 roku można 
odnaleźć informację, że „kantor […] jest piątym prałatem w kapitule, prze-
wodzi śpiewem katedralnym, aby odpowiadał randze świąt i był łagodny, 
nie gwałtowny. On też winien rozpoczynać antyfony w czasie nieszporów 
i  jutrzni (godziny czytań), rozdzielać lekturę dziennych i  nocnych części 
officium divinum. Osobiście ma przewodniczyć śpiewom w czasie celebry 
biskupiej, zgodnie z  dotychczasowym zwyczajem. Do jego obowiązków 
należy również karanie tych plebanów miasta Krakowa, którzy nie biorą 
udziału w dorocznych procesjach katedralnych. Zastępuje go wicekantor” 113. 
Według ustaleń Bolesława Kumora, urząd kantora w I połowie XVII wieku 
piastowali: Jerzy Bogusz z Ziembic h. Półkozic (25 IV 1622–po 8 V 1632), 
Andrzej Ciekliński (1632?–1635?), Szymon Sarnowski (2 II 1636–16 III 
1636), Wawrzyniec Starczewski (przed 27 IX 1636–po 8 V 1641) oraz Ja-
kub Sarnowski (przed 29 IX 1642–1682). 

1.4.3. Okoliczności powołania Liliusa na stanowisko kapelmistrza 
kapeli katedralnej

Okoliczności zatrudnienia Franciszka Liliusa na stanowisku kapelmistrza 
w katedrze wawelskiej nie są jasne. Dysponujemy obecnie wyłącznie proto-
kołami z posiedzeń kapituły, czyli Acta actorum (oraz ich brudnopisami — 
Protocollonami), które nie przedstawiają wszystkich aspektów wydarzeń, ja-
kie miały miejsce w środowisku katedralnym, lecz stanowią urzędowy skrót 
spraw omawianych podczas posiedzeń kapituły. Najstarsze zachowane do 
naszych czasów księgi kasowe Collegium Musicorum pochodzą natomiast 
dopiero z XVIII wieku, nie jest zatem możliwe uchwycenie momentu ode-
brania przez nowego kapelmistrza pierwszej pensji, ani stwierdzenie kto 
kierował zespołem w czasie, gdy nie było kapelmistrza. 

Franciszek Lilius zastąpił na stanowisku Annibale Orgasa, włoskiego 
muzyka, który swą muzyczną karierę rozpoczynał jako sopran chłopięcy 
w  chórze Collegio Germanico w  Rzymie, a  przybył do Rzeczpospolitej 

113    Cyt. za: Bolesław Stanisław Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 2, 
Kraków 1999, s. 281. 
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w 1619 roku, by objąć stanowisko kapelmistrza nowo powstałego zespołu 
katedralnego 114. Miał już wówczas Orgas znakomite doświadczenie mu-
zyczne, bowiem wcześniej był szefem zespołów Il Gesù i Seminario Ro-
mano. Tuż przed przybyciem do Krakowa sprawował funkcję kapelmistrza 
w Collegio Germanico i kościele S. Apollinare 115. 

Trudno dziś z całą pewnością przedstawić motywy, jakimi kierowała się 
kapituła (lub sam Jakub Ostrowski — ówczesny prefekt) wybierając Orga-
sa na stanowisko kapelmistrza oraz wyjaśnić, dlaczego ten wybitny muzyk 
zdecydował się podjąć pracę w nowym zespole w dalekiej Rzeczpospolitej. 
Z aktu fundacyjnego nie wynika bowiem jednoznacznie, jakie cechy oraz 
doświadczenie miał posiadać kierownik zespołu. Wydaje się prawdopodob-
ne, że podstawowe znaczenie przy wyborze miało włoskie lub dokładniej 
— rzymskie pochodzenie muzyka oraz jego związki ze środowiskiem jezu-
ickim, z którym mocno sympatyzował król Zygmunt III Waza. Mimo że 
nie posiadamy żadnych dokumentów z epoki potwierdzających hipotezę, 
że król Zygmunt miał wpływ na obsadzanie stanowisk w Krakowie, to jed-
nak biorąc pod uwagę fakt, że krakowska kapituła niejednokrotnie zwracała 
się do królewskiego dworu z prośbą o rekomendacje, do przyjęcia wydaje 
się też teza o królewskiej „rekomendacji” Orgasa. Dodatkowym argumen-
tem może być informacja o rozpoczęciu w czerwcu 1628 roku współpracy 
Annibale Orgasa z kolegium rorantystów, którego został zwierzchnikiem 
po okresie konfliktów w zespole. Jak wynika z zachowanych dokumentów 
kapitulnych, został on mianowany kierownikiem rorantystów bezpośrednio 
z polecenia króla Zygmunta III Wazy, bez uprzednich konsultacji i wybo-
rów przeprowadzanych przez członków kolegium, co wcześniej nie było 

114    W dotychczasowej literaturze przedmiotu stawiano jedynie hipotezę dotyczącą 
roku przybycia Orgasa do Krakowa. Anna Szweykowska sugerowała, że muzyk przybył 
do Krakowa w 1619 roku na podstawie zapisów w Acta actorum dotyczących rachunków 
członków zespołu, chociaż nazwisko kapelmistrza się w nich nie pojawiało. Z listu Anni-
bale Orgasa do kapituły przechowywanego w AKKK wynika, że Orgas z całą pewnością 
przybył do Krakowa w 1619 roku, zob. Aneks I. Najwcześniejszy zapis w Acta actorum 
dotyczący Orgasa pochodzi z 26 stycznia 1624 roku.

115    Thomas D. Culley, Jesuits and Music…, op. cit.
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praktykowane 116. Co więcej, akt fundacyjny i  regulamin kolegium zabra-
niały piastowania stanowiska prepozyta kolegium przez osoby niebędące 
Polakami. 

Pełnienie przez Orgasa podwójnej roli, czyli łączenie obowiązków kate-
dralnego kapelmistrza z prepozyturą kolegium rorantystów, ustabilizowało 
z pewnością na jakiś czas sytuację personalną i  sprzyjało wysokiemu po-
ziomowi artystycznemu obu zespołów. Śmierć rzymskiego muzyka, która 
nastąpiła 5 lipca 1629 roku, spowodowała wszakże jednoczesne zwolnienie 
dwóch ważnych stanowisk muzycznych w katedrze wawelskiej. Przez kilka 
miesięcy oba stanowiska wakowały. Nie wiemy, czy w tym czasie zawieszo-
na została działalność zespołów, czy ktoś pełnił obowiązki kierownika lub 
kapele występowały bez kierownika. Kapituła musiała szybko rozpocząć 
poszukiwania następcy Orgasa. Już 12 października 1629 roku podczas po-
siedzenia ustalono, że jego następcą ma zostać inny muzyk związany z ka-
pelą królewską 117. Poszukiwania nie trwały długo, 18 stycznia 1630 roku na 
stanowisku umocowany został Franciszek Lilius.

Interesujące wydaje się pytanie, dlaczego krakowska kapituła katedralna 
zaproponowała objęcie stanowiska kapelmistrza wawelskiego właśnie Fran-
ciszkowi Liliusowi. W tym czasie w kapeli królewskiej działało co najmniej 
dwóch muzyków, którzy mogliby objąć prestiżowe stanowisko w Krako-
wie. Jednym z nich był Hieronim Cesari — początkowo sopran, następnie 
instrumentalista w  kapeli Zygmunta III i  Władysława IV, notowany od 

116    Zob. AKKK, Regestrum Generale omnium Perceptorum et Expensarum Collegij 
RR. Rorantistarum, 1624–1698, sygn. Reg.C.17, s. 50: „Anno D[omi]ni 1628: Martinus 
Mielcen[sis] Praepositus Rorantiae q[ui] fuit ex gremio electus a Communitate ad Prae-
posituram, post mortem R. P. Joannis Borimij egregis Viri, hic immemor beneficii accepti, 
multa damna intulit Communitati et prop. excepsus suos discesit. Praepositura vacabat per 
tres menses, postea fuit privatus ab Illustrissimo D[omi]no D[omi]no Martini Szyszkow-
ski Ep[i]sc[op]o Crac[oviensis] benefici. Post privationem R. D. Anibal Orgas Capellae 
Eccl[aesi]ae Cath[edralis] Crac[oviensis] Magister Musicoru[m] fuit praesentatus a S. R. 
M. contra iura et leges nostras, hic in troducti fuit in Junius A[nno] D[omini] 1628 mor-
tuus Anno D[omi]ni 1629 5 July, quo tempore Ego Adamus Janeczki Praebendarius dis-
pensator fui, ab eis duobus praepositis percepti ad dispensitionem flo[renum] 512 gr. 11”.

117    Dysponujemy jedynie niedokończoną notatką z dnia 12 października 1629 roku 
zamieszczoną w  Protocollonie: „M[a]g[ist]rum Capella ex aulla Ser[enissi]mi Regis in 
arte(m) Musicam [?] ex [pozostawione puste miejsce]”, zob. AKKK, [Protocollon actorum], 
1626–1631, sygn. Pa 7, k. 120r. 
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1623 roku, a aktywny w kapeli prawdopodobnie już od 1620 118. Drugim 
z potencjalnych kandydatów mógł być Marco Scacchi — wykształcony pod 
okiem Giovanniego Francesca Aneria młody skrzypek i kompozytor, czło-
nek kapeli królewskiej. Być może kapituła wzięła tę kandydaturę pod uwa-
gę, jednak Scacchim zainteresowany był już wówczas królewicz Władysław, 
który kilka lat później, w 1634 roku, wstąpił na polski tron i bezzwłocznie 
mianował Scacchiego kapelmistrzem kapeli królewskiej, którą ten zresztą 
kierował już wcześniej, prawdopodobnie od momentu śmierci w niewyja-
śnionych okolicznościach (w 1630 roku) Giovanniego Francesca Aneria. 

To jednak Franciszek Lilius okazał się najlepszym kandydatem. Jego 
rodzina pochodziła z  Włoch, ojciec był znanym królewskim muzykiem, 
niejako gwarantem odpowiedniego poziomu wykonawczego Franciszka. 
Młodszy Lilius odbył studia w  Rzymie u  sławy tamtych czasów — Gi-
rolama Frescobaldiego, i kilka lat służył w kapeli królewskiej prowadzonej 
przez Aneria. 

1.4.4. Uwagi na temat hipotetycznego repertuaru kapeli katedralnej 
w I połowie XVII wieku

Ze względu na brak ksiąg kasowych, w których moglibyśmy odnaleźć na-
zwiska i wysokość pensji pobieranych przez poszczególnych muzyków, nie 
jest możliwe odtworzenie składu zespołu katedralnego, jakim dysponował 
Franciszek Lilius. Z drobnych wzmianek dotyczących muzyki w katedrze, 
jakie pojawiają się w Acta actorum, muzykolodzy wydobyli nazwiska sześciu 
muzyków 119. Są to wokaliści: Sebastian Lagustini, Wojciech Urbanowicz 120 
(alt), Krzysztof (tenor), instrumentaliści: Marcin Przybysławski (skrzypek) 
oraz Albert (puzonista), a także Walentyn Radocki — muzyk, którego spe-

118    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory…, op. cit., s. 58.
119    Adolf Chybiński, Muzycy włoscy…, op. cit., s. 28–29; K[atarzyna] S[waryczew-

ska-Morawska], Kapele, w: Słownik muzyków polskich, red. Józef M. Chomiński, Kraków 
1967, s. 241.

120    Adalbertus Urbanowic został także odnotowany w Acta testimoniorum w 1653 
roku, zob. ANKr, Acta testimoniorum, 1647–1683, sygn. 259, s. 167. 
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cjalności nie udało się dotąd odnaleźć w źródłach. Ponadto przed potopem 
szwedzkim do kapeli katedralnej należał Melchior Krupiński 121.

Badania nad repertuarem kapeli katedralnej są mocno utrudnione ze 
względu na niejasną sytuację proweniencyjną źródeł muzycznych, a także 
na brak szczegółowych, aktualnych katalogów muzykaliów 122. Wciąż nie 
udało się rozstrzygnąć, które rękopisy i druki należały do kapeli katedralnej, 
a które do innych zespołów muzycznych aktywnych w katedrze wawelskiej 
— rorantystów, angelistów itd. 

W pierwszych pracach muzykologów zajmujących się historią kape-
li, czyli przede wszystkim Adolfa Chybińskiego i  Anny Szweykowskiej, 
na ogół nie pojawiały się informacje na temat hipotetycznego repertuaru 
wawelskiego zespołu, co było spowodowane nieuporządkowaniem zbioru 
nutowego przechowywanego w AKKK. Dopiero badania dokumentacyjne 
Tadeusza Maciejewskiego i Marty Pielech, którzy zinwentaryzowali w po-
łowie lat osiemdziesiątych XX wieku wawelskie zbiory muzyczne, pozwo-
liły szerzej spojrzeć na repertuar z perspektywy zachowanego materiału 123. 
W archiwum kapitulnym zachował się bowiem zbiór rękopisów muzycz-

121  Muzyk nieznanej specjalności, notowany w 1653 roku, zob. ANKr, Acta testimo-
niorum, op. cit., s.  171–172: „Fam[atus] Melchior Krupinski Civis Casimierien[sis] ad 
Crac[oviam] et Music[us] Capellae Cathedralis Cracov[iensis] […]”.

122    Do chwili obecnej ukazało się sześć zeszytów obejmujących siedem zespołów 
rękopiśmiennych przechowywanych w AKKK, zob. Bibliografia.

123    Jak wynika z informacji uzyskanej w AKKK, a także ze strony internetowej ar-
chiwum, „Katalog zbioru muzycznego Archiwum kapitulnego na Wawelu został w po-
łowie lat 80-ych XX w. opracowany przez Tadeusza Maciejewskiego i  Martę Pielech, 
pracowników naukowych Ośrodka Dokumentacji i Badań Dawnej Muzyki Polskiej przy 
Warszawskiej Operze Kameralnej. Prace uwieńczono najpierw sporządzeniem katalogu 
kartkowego, a  następnie wydruku komputerowego, które są udostępniane Czytelnikom 
w lektorium Archiwum i Biblioteki kapitulnej na Wawelu. W 2009 r. Archiwum podjęło 
rozmowy zmierzające do finalizacji prac, przeprowadzenia kwerendy dopełniającej i wy-
dania katalogu drukiem”, cyt. za: strona internetowa AKKK, dostęp online: http://akkk.
com.pl/zasob/zbior_muzyczny (stan na dzień 03.05.2016 r.). Katalog rękopisów muzycz-
nych nie został dotąd opublikowany, jednak sporządzony przez muzykologów inwentarz 
bezsprzecznie ułatwił pracę nad katedralnym zbiorem muzycznym. W 2001 roku ukazał 
się natomiast katalog muzycznych starych druków, zob. Marta Pielech, Do repertuaru ka-
pel wawelskich. Starodruki muzyczne zachowane w archiwum katedry wawelskiej, „Muzyka” 
2001, nr 1, s. 59–91.
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nych oraz starych druków, które — przynajmniej częściowo — w  XVII 
wieku mogły należeć do kapeli katedralnej. 

W repertuarze kapeli katedralnej znajdowały się z pewnością zarówno 
kompozycje przeznaczone na wielką obsadę, w  tym utwory polichóralne, 
jak i dzieła małogłosowe, przy czym na podstawie zachowanego repertu-
aru należy stwierdzić, że dominowały jednak kompozycje na małą obsa-
dę, co potwierdzają zachowane do dzisiaj druki, m.in. Girolama Casatie-
go Sacrae cantiones… (Wenecja 1625), Giulia Bruschiego Liber Secundus 
Sacrarum Modulationum… (Wenecja 1625), Francesca Colombiniego Mo-
tetti Concertati… (Wenecja 1626) i Concerti ecclesiastici… (Wenecja 1628), 
Giovanniego Antonia Bertola Frammenti Musici concertati… (Wenecja 
1627), Giovanniego Battisty Crivellego Il primo libro delli motetti concer-
tati… (Wenecja 1628), Giovanniego Battisty Facciniego Salmi concertati… 
(Wenecja 1634), Carla Milanuzziego Sacra Cetra Concertata con affetti eccle-
siastici… (Wenecja 1625) 124. Wydaje się możliwe, że wskazane wyżej druki 
trafiły na Wawel po podróży Annibale Orgasa do Włoch w  1628 roku. 
Hipoteza ta, postawiona przez Martę Pielech, jest bardzo prawdopodobna, 
ponieważ właśnie kapelmistrz odpowiedzialny był za gromadzenie repertu-
aru dla swojego zespołu. Śladem po działalności kompozytorskiej Annibale 
Orgasa dla zespołu katedralnego może być obecnie zaginiony, lecz widziany 
i  odnotowany jeszcze przez Adolfa Chybińskiego w  1926 roku, rzymski 
druk Sacrarum cantionum. Liber I… z 1619 roku 125. Z twórczości Liliusa, 
którą mogła wykonywać kapela, do naszych czasów w AKKK przetrwały 
tylko dwa rękopisy zawierające dwuchórową Missa brevissima oraz niekom-
pletnie zachowany motet Surrexit Christus hodie. O tym, czy kompozycje 
utrzymane w  stile antico mogły być wykonywane także przez kapelę wo-
kalno-instrumentalną, np. podczas liturgii, czy wyłącznie przez kolegium 
rorantystów, będzie jeszcze mowa w dalszej części książki. 

Sądząc po zachowanych w AKKK drukach muzycznych, kapela wyko-
nywała kompozycje Annibale Stabilego ze zbioru Sacrarum Modulationum. 
Liber unus opublikowanego w Wenecji w 1580 roku, msze i litanie Flaminia 

124    Marta Pielech, Do repertuaru kapel wawelskich…, op. cit.
125    Adolf Chybiński, Muzycy włoscy…, op. cit., s. 11; Marta Pielech, Do repertuaru 

kapel wawelskich…, op. cit., s. 60, 88–89.
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Nocettiego z Parmy (msze dwuchórowe z 1602 roku) oraz małogłosowe 
koncerty, w tym dialogi „con parole spirituali” ze zbioru Giovanniego An-
tonia Bertola pt. Frammenti Musici Concertati (1627).

Niestety do naszych czasów nie przetrwały rękopisy zawierające reper-
tuar gromadzony na użytek kapeli katedralnej w XVII wieku. Większość 
dostępnych obecnie źródeł pochodzi z XVIII i XIX wieku i zawiera kom-
pozycje religijne oraz świeckie (m.in. arie z oper, symfonie itd.) twórców 
szeroko znanych w  całej Europie, m.in. Wolfganga Amadeusa Mozarta, 
 Josepha Haydna, Ludwiga van Beethovena, Nicoli Porpory itd. Na szcze-
gółowe badania czekają jeszcze niektóre siedemnastowieczne rękopisy z za-
sobu AKKK, w których pojawiają się określenia sugerujące przynależność 
do kapeli katedralnej, np. „Cantus Primi Chori” (spośród zespołów mu-
zycznych aktywnych w katedrze tylko kapela wokalno-instrumentalna była 
w stanie wykonać kompozycje polichóralne). 

Z utworów utrzymanych w  stile antico w  użyciu muzyków środowi-
ska wawelskiego były kompozycje szesnastowiecznych mistrzów polifonii, 
m.in. Nikolausa Gomberta, Orlanda di Lasso, Karla Luythona, czy Gio-
vanniego Pierluigiego da Palestrina, notowane przede wszystkim dla ko-
legium rorantystów w  księgach głosowych. W  1647 roku, z  zapisu księ-
dza Sebastiana Lagustiniego, trafił na Wawel cenny druk — piąta księga 
mszy Palestriny. Z tej właśnie księgi skopiowano kompozycje do rękopisów 
Kk I.7/31, Kk I.7a/8. Kk I.102, Kk I.103, Kk I.100, Kk I.104. W podob-
ny sposób wykorzystano również szesnasto- i  siedemnastowieczne druki: 
Missae cum quatuor vocibus paribus decantandae, Moralis Hispani, ac aliorum 
Authorum…, A. Le Roy e Ballarda, Giovanniego Mattea Asoli, Asprilia 
Pacellego i inne, z których skryptorzy wawelscy przepisali kompozycje do 
rozmaitych manuskryptów i zespołów rękopiśmiennych, co wykazały bada-
nia m.in. Tomasza M. M. Czepiela 126, Mateusza Solarza 127, Jadwigi Kłobu-

126    Tomasz M. M. Czepiel, Music at the Royal Court and Chapel in Poland c. 1543–
1600, New York–London 1996.

127    Mateusz Solarz, Msze z druku Missae cum quatuor vocibus paribus decantandae, 
Moralis Hispani, ac aliorum Authorum… (1542), zachowane w rękopisie Kk I.1 ze zbiorów 
wawelskich, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Poźniaka, 
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, komputeropis.
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kowskiej 128, Magdaleny Wojewody 129, Piotra Poźniaka 130 oraz Aleksandry 
Patalas 131. Repertuar kapeli katedralnej również mógł składać się z utworów 
utrzymanych w stile antico.

1.4.5. Franciszek Lilius katedralnym kapelmistrzem 

Krakowski okres w  życiu Franciszka Liliusa (od 1630 roku do śmierci 
w 1657 roku) możemy podzielić na trzy główne etapy odpowiadające roz-
wojowi jego sytuacji społecznej, majątkowej i osiąganej pozycji artystyczno-
-zawodowej. Etapy te stanowią kolejne dziesięciolecia XVII wieku:

1. lata trzydzieste — okres budowania pozycji artystycznej i społecz-
nej (od objęcia kapelmistrzostwa do uznania zasług i pracy Liliusa 
przez krakowską kapitułę katedralną  w 1641 roku);

2. lata czterdzieste — ustabilizowana pozycja w  katedrze krakow-
skiej (od groźby o przejściu na inną służbę skierowanej do kapituły 
przez Liliusa, aż do opublikowania przez Szymona Starowolskiego 
w Musices Practicae Erotemata w 1650 roku dedykacji poświęconej 
Liliusowi, w której określany jest jako „non in Polonia modo, sed in 
Europa universa clarus”);

3. lata pięćdziesiąte — ostatnie lata życia w przededniu wojny i czasie 
zarazy.

1.4.5.1. Lata trzydzieste: budowanie pozycji artystycznej i społecznej

Jak wspomniano, lata trzydzieste upłynęły Franciszkowi Liliusowi na bu-
dowaniu pozycji artystycznej i społecznej. Stając się wawelskim kapelmi-

128    Jadwiga Kłobukowska, Msze francuskie w repertuarze kapeli roranckiej, „Muzyka” 
1971, nr 3, s. 85–86.

129    Magdalena Wojewoda, Zbiór „Cantiones sacrae” G. M. Asoli i jego recepcja na Wa-
welu, praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. Piotra Poźniaka, Instytut Mu-
zykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997, komputeropis.

130    Piotr Poźniak, Repertuar polskiej muzyki wokalnej w  epoce Renesansu. Studium 
kontekstualno-analityczne, «Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis» 6, Kraków 1999.

131    Aleksandra Patalas, Nieznana msza Asprilia Pacellego Ave maris stella: trakto-
wanie cantus firmus, „Muzyka” 1994, nr 2, s. 11–26. Artykuł opublikowany został także 
w angielskiej wersji językowej, zob. eadem, An Unknown Missa ‘Ave Maris Stella’ by Asprilio 
Pacelli, „Musica Iagellonica” 1995, s. 23–50.
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strzem, został jednocześnie najważniejszym muzykiem w Krakowie, odpo-
wiedzialnym nie tylko za jakość produkcji muzycznej w głównej świątyni 
w mieście, lecz także za edukację przyszłych muzyków. 

Już od pierwszych dni kapelmistrzostwa Lilius nawiązywał „pozakra-
kowskie” kontakty z wpływowymi magnatami, licząc zapewne na uzyskanie 
protekcji. 26 maja 1630 roku wraz z kilkoma muzykami z kapeli katedralnej 
wystąpił w Wiśniczu, gdzie odbywało się uroczyste wprowadzenie karme-
litów bosych do nowego klasztoru ufundowanego przez wojewodę krakow-
skiego Stanisława Lubomirskiego (zm. 1649). Anonimowy kronikarz zano-
tował wówczas: „Musica harmonice per choros divis, suavissimam edebat 
melodiam. Nam Illmus D. Fundator, non contentus musicae suae aulae, 
magistrum capellae Cracovien[sis] cum selectis musicis, ad solemniorem 
concentium, advocavit” 132. Stanisław Lubomirski utrzymywał co prawda 
własną kapelę, ale prawdopodobnie nie była ona wystarczająco liczna lub 
dość dobra, by uświetnić okazałą muzyką tak ważne wydarzenie. Niewyklu-
czone, że zespoły wystąpiły wówczas razem.

W 1632 roku Lilius opublikował odę własnego autorstwa na cześć księ-
cia Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, utrzymaną w me-
trum strofy alcejskiej, znanej m.in. z  twórczości Horacego. Młody książę 
ukończył wtedy właśnie studia w Uniwersytecie Krakowskim i udawał się 
w podróż do Rosji 133. Być może wynagrodzenie za tę publikację w wyso-

132  „Muzyka harmonijnie podzielona na chóry najsłodszą roztaczała melodię, bowiem 
Fundator nie kontentując się swoją dworską muzyką, sprowadził kapelmistrza krakowskie-
go z wybranymi muzykami dla uroczystych concentów”, przeł. Zygmunt M. Szweykowski, 
cyt. za: idem, [Wstęp], w: Franciszek Lilius, Missa brevissima…, op. cit., s. IV. Oryginal-
ny przekaz zob. BZNO, Relatio fundationis Conventus Visnicensis Salvatoris Carmelitarum 
Discalceatorum, 1624–1719, sygn. 1871/I, s. 7r. Zob. także: Józef Długosz, Źródła do dzie-
jów kapeli nadwornej Lubomirskich w  latach 1595–1644, „Muzyka” 1968, nr  4, s.  84–88; 
Zbigniew Chaniecki, W sprawie kapeli Stanisława Lubomirskiego i początków opery włoskiej 
w Polsce, „Muzyka” 1968, nr 13, s. 58–65.

133    Karta tytułowa druku głosi: „Illvstrissimo Domino, D. Vladislao Dominico, 
Dvci in Ostrog & Zasław, Comiti in Tarnow, Domino et Benefactori Colendissimo. Cum 
in Russiam proficisceretur”, czyli „Najjaśniejszemu Panu Władysławowi Dominikowi, 
Księciu na Ostrogu i Zasławiu, Hrabiemu w Tarnowie, Panu i Dobroczyńcy godnemu 
wszelkiej czci, gdy wyruszał na Ruś” (przeł. Łukasz Halida). Druk jest obecnie przechowy-
wany w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu w zbiorze „Rossica” pod sygnaturą 
13.8.2.1065. Szczegóły na temat publikacji zob. Rozdział II niniejszej pracy.
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kości 60 florenów zostało wypłacone Liliusowi z kasy księcia w 1637 roku, 
bowiem w rachunkach dworu pod datą 15 marca znajduje się zapis: „Mu-
zykowi co przypisał książkę Ks. J. M. tal[arów] 20” 134.

Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski był jednym z najznamienit-
szych i najbogatszych magnatów pierwszej połowy XVII wieku. Posiadał 
własną kapelę składającą się z około czternastu muzyków oraz grupę mu-
zyków wojskowych, często także zapraszał na swój dwór innych artystów, 
m.in. muzyków z  zespołu Mikołaja Daniłowicza, biskupa poznańskiego 
Andrzeja Szołdrskiego, Stanisława Lubomirskiego, czy wreszcie z  kapeli 
królewskiej Władysława IV, co zostało udokumentowane w  rachunkach 
kapeli 135. 

W kolejnym roku (1633) Lilius opublikował w Krakowie następne dwie 
ody, tym razem poświęcone Mikołajowi Szyszkowskiemu, który z polece-
nia Władysława IV został mianowany biskupem warmińskim. Te wszystkie 
próby zainteresowania magnaterii swoją osobą i wzmocnienia własnej rangi 
artystycznej miały zaowocować w niedalekiej przyszłości. W 1635 roku Li-
lius po raz kolejny został zaproszony do Wiśnicza, by — tym razem z oka-
zji poświęcenia nowego kościoła klasztornego — wystąpić tam z  kapelą 
katedralną. Prawdopodobnie gościł również w  jednej z  posiadłości Wła-
dysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, bowiem wypłacono mu 
w 1637 roku równowartość 150 florenów polskich z kasy dworu: „15 VII: 
Do Krakowa magistro capellae kontentacyi tal[arów] 50” 136. W literaturze 
przedmiotu Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski uchodzi zresztą za 
jednego z  głównych mecenasów Liliusa. Kontakty z  panem na Ostrogu 
i Zasławiu utrzymywały się przez całe życie obu (książę zmarł w 1656 roku, 
rok wcześniej niż Franciszek Lilius), krakowski kapelmistrz zawdzięczał 
mu protekcję m.in. przy uzyskaniu probostwa w Żębocinie i kanonii tar-
nowskiej. 

Należy pamiętać, że mecenat artystyczny w  siedemnastowiecznej 
Rzeczpospolitej pozostawał jednak głównie w rękach duchowieństwa. Nie-

134    Józef Długosz, Rachunki kapeli nadwornej księcia Władysława Dominika Ostrog-
skiego w latach 1635–1642, „Muzyka” 1970, nr 1, s. 69.

135    Ibidem, s. 58–80.
136    Ibidem, s. 71.
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mal każdy kościół i  dom zakonny w  I połowie XVII wieku posiadał ja-
kiegoś muzyka lub grupę muzyków, którzy uświetniali codzienną liturgię. 
W ważniejsze uroczystości zazwyczaj zatrudniano dodatkowych artystów, 
aby wykonać większe, czasami nawet polichóralne msze lub wielkoobsado-
we koncerty wokalno-instrumentalne. 

Bogate tradycje muzyczne mieli rezydujący w  centrum Krakowa do-
minikanie, franciszkanie, a później także jezuici skupieni wokół kościołów 
św. Barbary oraz świętych Piotra i Pawła. Niezwykle prężnie działała tak-
że zlokalizowana na przedmieściu Piasek kapela w  kościele karmelitów. 
U tych ostatnich działał — jak się wydaje, sądząc po inwentarzu muzyka-
liów i instrumentów z lat sześćdziesiątych XVII wieku — znakomity zespół 
wokalno-instrumentalny, wykonujący najnowsze kompozycje wielkich mi-
strzów europejskich (także dzieła Liliusa) 137. W podkrakowskim Kazimie-
rzu funkcjonowały kapele m.in. paulinów i kanoników laterańskich 138. Inne 
kościoły i domy zakonne wynajmowały na konkretne święta i uroczystości 
muzyków miejskich lub zatrudnionych w  innych zespołach kościelnych. 
I tak na przykład u bonifratrów, których siedziba znajdowała się na rogu 
dzisiejszych ulic świętych Marka i  Jana, w  XVII wieku zatrudniani byli 
muzycy z  zewnątrz, najprawdopodobniej z  kapeli mariackiej, katedralnej 
lub jezuickiej 139. Karmelici bosi z klasztoru świętych Michała i  Józefa na 
najważniejsze święta zakonne, m.in. na „odpusty i festa św. Józefa”, w XVII 
wieku wynajmowali kapelę katedralną, a później, od lat trzydziestych XVIII 

137    Zob. Katalog dzieł Franciszka Liliusa, Aneks II.
138    „Przy kościele w Krakowie, w Kraśniku, w Wilnie i w Krzemienicy działały rów-

nież kapele wokalno-instrumentalne. Obowiązki organistów i  magistrów kapeli pełnili 
w wielu wypadkach sami kanonicy”, cyt. za: Kazimierz Łatak CRL, Kongregacja krakowska 
kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002, s. 78.

139    Marek Bebak, Nieznane informacje o muzykach w dawnej Rzeczpospolitej za-
warte w księgach chorych Szpitala Bonifratrów pod wezwaniem św. Urszuli w Krakowie, 
„Muzyka” 2014, nr 2, s. 23–36. Zob. także: idem, Kultura muzyczna w krakowskim kon-
wencie bonifratrów pod wezwaniem św. Urszuli w latach 1609–1812, cz. I opisowa, cz. II 
Wypisy źródłowe, publikacja internetowa, dostęp online: http://imit.org.pl/listit2/141/
default/muzyka-u-krakowskich-bonifratrow-w-swietle-zrodel-pisanych-z-xvii-xix-
wieku-muzycy-instrumenty-muzykalia-praktyka-wykonawcza.html (stan na dzień 
13.06.2018 r.).
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wieku — kapelę jezuitów 140. Podobnie działo się u dominikanów — oni 
także wynajmowali kapelę katedralną 141. Kapela katedralna, składająca się 
w głównej mierze z muzyków włoskich, wiodła bowiem w I połowie XVII 
wieku prym, angażowana była nie tylko w ośrodkach kościelnych, lecz tak-
że podczas mniej oficjalnych uroczystości, o co toczyły się spory z cechem 
muzyków 142. 

Obejmując kierownictwo kapeli katedralnej, Lilius, w przeciwieństwie 
do Annibala Orgasa, nie był duchownym, nie mógł więc tak jak on zostać 
równocześnie kapelmistrzem kapeli katedralnej oraz prepozytem roranty-
stów, chociaż oba te stanowiska w  1629 roku zawakowały. Niedługo po 
objęciu stanowiska, w kwietniu 1634 roku, Lilius rozpoczął jednak starania 
o przyjęcie święceń kapłańskich, które pozwoliłyby mu nie tylko podnieść 
pozycję w katedrze, lecz także osiągnąć nowe prebendy przynoszące znacz-
ne korzyści majątkowe. Kapituła katedralna wyraziła na to zgodę na po-
siedzeniu w maju 1634 roku i przyznała mu stypendium na realizację tego 
pomysłu 143. 

Aby uzyskać wyższe święcenia, trzeba było mieć ukończoną szkołę pa-
rafialną, następnie należało przez trzy lata pełnić obowiązki w parafii lub 
kontynuować naukę w szkole (np. na uniwersytecie lub w seminarium dzia-
łającym w Krakowie od początku XVII wieku) i dopiero wówczas moż-
na było starać się o przyjęcie święceń prezbiteriatu. Lilius musiał uzyskać 
niższe święcenia już około 1635 roku, bowiem 29 października tego roku 

140    Benignus Józef Wanat OCD, Kult Świętego Józefa Oblubieńca NMP u Karmelitów 
Bosych w Krakowie. Informator historyczny, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kra-
ków 1981, s. 114–121.  

141    Jak wynika z ostatnich badań nad kulturą muzyczną w klasztorach dominikań-
skich w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku prowadzonych przez Aleksandrę Patalas, 
Macieja Jochymczyka i Marcina Konika, krakowscy dominikanie byli silnie związani z ka-
pelą katedralną — w XVIII wieku młodych zakonników uczył kapelmistrz wawelski. Nie 
można wykluczyć, że kontakty te trwały od XVII wieku. Zob. Aleksandra Patalas, Życie 
muzyczne w klasztorach dominikańskich prowincji polskiej nieutrzymujących stałych kapel, w: 
Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczpospolitej. Studia, red. Aleksan-
dra Patalas, Kraków 2016, s. 25.

142    O sporze pomiędzy muzykami cechowymi a kapelą katedralną pisał Adolf Chy-
biński, zob. Adolf Chybiński, Przyczynki do historji krakowskiej kultury muzycznej w XVII 
i XVIII wieku, „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 5–6, s. 138–139.

143    AKKK, Acta actorum…, op. cit., sygn. Aa 13, k. 165v–166r (olim 162v–173r).
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został zainstalowany na kanonii w  kolegiacie sandomierskiej 144, w  latach 
1636–1640 był notowany jako diakon, a w 1638 roku został altarzystą oł-
tarza św. Mikołaja w krakowskiej katedrze 145. Jest wysoce prawdopodobne, 
że otrzymany w 1635 roku z polecenia nuncjusza apostolskiego Honora-
ta Viscontiego 146 tytuł kanonika sandomierskiego był wówczas wyłącznie 
godnością, która nie wiązała się z pełnieniem jakichś konkretnych funkcji 
w kapitule ani obowiązkami liturgicznymi, natomiast opieka nad ołtarzem 
św.  Mikołaja mogła być pierwszą realną posadą duchowną Liliusa, nie-
zbędną do otrzymania przezeń święceń prezbiteriatu. Altaria św. Mikołaja 
przynosiła Liliusowi honorarium w wysokości dwustu florenów rocznie 147. 
W każdym razie, z całą pewnością należy stwierdzić, że Lilius nie studiował 
w Uniwersytecie Krakowskim ani Seminarium Zamkowym, zdobywał więc 
wiedzę z zakresu teologii i filozofii podczas posług duchownych 148. Warto 
dodać, że zgodnie z wyliczeniem Jana Kracika „[…] w XVII w. przeszedł 
seminarium co szósty (lub co trzeci, jeśli średnia pobytu wynosiła jeden rok) 
ksiądz w diecezji” 149.

144  W chwili uzyskania kanonii Lilius nie musiał posiadać wyższych święceń kapłań-
skich, jak sugerował Tomasz Jasiński (zob. Tomasz Jasiński, Wstęp, w: Franciszek Lilius, 
Missa Tempore Paschali, wyd. Tomasz Jasiński, «Pro Musica Camerata Edition», red. Ste-
fan Sutkowski, Warszawa 1996, s. I). Z historii znane są bowiem przypadki obsadzania 
członków kapituł, którzy posiadali tylko niższe święcenia. Choć obsadzanie stanowisk na-
leżało przede wszystkim do biskupów, to od średniowiecza obsady dokonywali także król, 
papież lub legat papieski na zasadzie prawa dewolucji, zob. Bolesław Stanisław Kumor, 
Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, op. cit., s. 324–331. Nominacja Liliusa została uznana 
przez krakowski sąd biskupi za zgodną z prawem i wpisana do ksiąg administratorialnych 
16  października 1635 roku: Constitutio procures per Giglium, zob. AKMK, [Akta admi-
nistratorialne], 1635, sygn. AAdm 13, k. 429v–430r; zob. także Jan Wiśniewski, Katalog 
prałatów i kanoników sandomierskich od 1186–1926 tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 
1581 do 1866, Radom 1926, s. 43.

145    AKKK, Acta actorum…, op. cit., sygn. Aa 13, k. 366r (olim 372r). 
146    Jan Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich…, op. cit.,  s. 43. 
147    AKKK, Acta actorum…, op. cit., sygn. Aa 13, k. 366r (olim 372r).
148    Nazwisko Liliusa nie pojawia się ani w spisach studentów Uniwersytetu Kra-

kowskiego, zob. Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. IV, 1607–1642, red. Jerzy 
Zathey, Henryk Barycz, Kraków 1950, ani wśród wypromowanych doktorów teologii, por. 
Henryk Barycz, Metryka promowanych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Krakowskiego 
z lat 1639–1741, „Nasza Przeszłość” 1947, t. 3, s. 185–212.

149    Jan Kracik, Niełatwe początki seminarium duchownego w Krakowie (w 375 roczni-
cę założenia), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1977, t. 35, s. 240.
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Jak dotąd nie udało się odnaleźć dokładnej daty przyjęcia przez Fran-
ciszka Liliusa święceń prezbiteriatu. Od kandydata na prezbitera wymagano 
odpowiedniego wieku, posiadania tytułu kanonicznego (tzn. dochodu) 150 
oraz zdania egzaminu obejmującego teologię moralną, ograniczoną jednak 
w zasadzie tylko do umiejętności spowiadania. Lilius tytuł kanoniczny po-
siadał, zapewne był w odpowiednim wieku. Egzamin zdał prawdopodobnie 
pomiędzy 1640 a 1646 rokiem, ponieważ w księdze wpisów do Bractwa 
Szkaplerza Świętego krakowskich karmelitów 15 sierpnia 1640 roku kapel-
mistrz określany był jeszcze jako diakon 151, zaś księgi święceń kapłańskich 
diecezji krakowskiej zachowały się dopiero od 1646 roku i nie pojawia się 
już w nich nazwisko Liliusa 152. 

Fot. 6. Wpis do księgi bractwa Szkaplerza Świętego z 1640 roku.

W maju 1634 roku Franciszek Lilius otrzymał mieszkanie w domu ka-
pitulnym „in postico Collegii DD. Iurisconsultorum” 153, w którym wcześniej 
mieszkał jego poprzednik na stanowisku katedralnego kapelmistrza — An-
nibale Orgas, a później kanonik Jakub Kołaczkowski. Przebywał tam Lilius 
przez ponad piętnaście lat, aż do 9 lipca 1650 roku. Był to budynek znaj-
dujący się przy dzisiejszej ulicy Kanoniczej 2. Prowadziły do niego dwa 

150    „Niemal do końca XVIII w. nie było odgórnego przydzielania parafiom wikariu-
szy. Kandydat do kapłaństwa sam musiał się zatroszczyć o znalezienie tytułu kanonicznego 
lub prowizji na wikariat, bez czego zasadniczo nie mógł otrzymać święceń”, cyt. za: Jan 
Kracik, Niełatwe początki…, op. cit., s. 243.

151    Marek Bebak, Muzycy w księdze wpisów do Bractwa Szkaplerza Świętego z Archi-
wum OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie, „Muzyka” 2014, nr 4, s. 118–120.

152    Jan Szczepaniak, Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie 
krakowskich ksiąg święceń (1646–1789), t. 1–4, Kraków 2008.

153    AKKK, Acta actorum…, op. cit., sygn. Aa 13, k. 176v (olim 183v).
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wejścia — jedno od ulicy Kanoniczej, drugie od ulicy Grodzkiej 47. W re-
jestrach szosu z  1654 roku oraz w  księgach wiertelniczych sprzed 1655 
roku jako właściciel tej nieruchomości wymieniany jest „kapelmistrz chóru 
katedralnego”. W 1636 roku sąsiadem Liliusa został szewc Jan Janiczek, 
co — jak stwierdził Adolf Chybiński — „dla kapelmistrza katedralnego 
stanowiło zapewne ulgę w obowiązkach gospodarskich” 154. 

Latem 1650 roku Lilius przeprowadził się jednak do kamienicy znajdu-
jącej się przy ul. Poselskiej 20 155. Ulica ta w XVII wieku nazywana była uli-
cą Legacką (platea Legatorum), przecznicą św. Michała lub ulicą „za Pio-
trem Małym”, ponieważ znajdował się na niej nieistniejący dzisiaj kościół 
św. Piotra. Naprzeciw, przy Poselskiej 21, mieściła się natomiast rezydencja 
Łukasza Opalińskiego, który w latach czterdziestych zabiegał o kompozy-
cje i młodych muzyków wykształconych pod okiem Liliusa dla swego brata 
Krzysztofa. Ze względu na niewielką, sąsiedzką odległość, relacja między 
magnatem a  kompozytorem wawelskim mogła mieć charakter bardziej 
przyjacielski niż dotąd sądzono. 

Wraz z upływem czasu Lilius był coraz bardziej doceniany przez praco-
dawców. W październiku 1635 roku uzyskał podwyżkę pensji z 90 florenów 
do 100 florenów miesięcznie. Przyznając tę nagrodę, kapituła poprosiła jed-
nak muzyka, by bardziej przykładał się do szkolenia chłopców. Trudno dziś 
wyrokować, z czego mogły wynikać zaniedbania w edukacji. Wysiłki Li-
liusa i uzyskanie przez niego święceń diakonatu stopniowo zaczynały być 
doceniane przez kapitułę: w październiku 1636 roku kapituła ofiarowała 
Liliusowi dożywocie na dziesięcinach ze wsi biskupich Garbatka i Stary 
Radom 156, natomiast w lutym 1638 roku po raz kolejny podwyższono mu 

154    Adolf Chybiński, Muzycy włoscy…, op. cit., s.  19. Zob. również AKKK, Acta 
actorum…, op. cit., sygn. Aa 13, k. 283r (olim 295r).

155    Dom ten nazywany był w źródłach „in vico S. Petri”; wg Długosza „in postico 
aediculae Sancti Petri”; graniczył z tyłami zabudowań kaplicy św. Piotra, usytuowanej na 
rogu dzisiejszych ulic Poselskiej i Grodzkiej (kamienica z godłami Nosorożec i Słoń, zwa-
na Pod Elefanty), i czterema innymi kamienicami przy ulicy Grodzkiej (aż po kamienicę 
zwaną Podelwie). W posiadaniu kapituły pozostawał do 1813 roku. Zob. Kamila Foll-
precht, Właściciele nieruchomości…,  op. cit., s.  98; Rewizje domów Krakowskiej Kapituły 
Katedralnej. Inwentarz archiwalny, oprac. Agnieszka Perzanowska, Kraków 2004, s. 20–21.

156    AKKK, Acta actorum…, op. cit., sygn. Aa 13, k. 297r (olim 303r).



Zarys biografii na podstawie źródeł archiwalnych i literatury przedmiotu 80

dochód, przyznając beneficjum ołtarza św. Mikołaja, które przynosiło Li-
liusowi 200 florenów rocznie. W 1638 roku roczna pensja wynosiła zatem 
około 1500 florenów. Było to niezbyt wysokie wynagrodzenie — kapel-
mistrz królewski Marco Scacchi na początku lat czterdziestych zarabiał 
około 1700 florenów rocznie, zaś pod koniec pobytu w  Rzeczpospolitej 
około 3000 florenów rocznie 157.

1.4.5.2. Lata czterdzieste: stabilizacja

W 1641 roku Franciszek Lilius miał już ustabilizowaną pozycję w środowi-
sku katedry wawelskiej. Na początku roku, 11 stycznia, kapituła w uznaniu 
zasług przyznała kapelmistrzowi premię w wysokości 10 talarów-imperia-
łów. Czując się pewniej na swym stanowisku, Lilius niedługo później, 15 
maja 1641 roku, poinformował członków kapituły, że otrzymał korzyst-
niejszą ofertę pracy i jest gotów opuścić dotychczasowe stanowisko kapel-
mistrza 158. Chcąc uniknąć sporego problemu, kapituła przyznała mu więc 
dodatkowe wynagrodzenie — dochód ze wsi Byszyce w wysokości 400 flo-
renów, zobowiązując się jednocześnie do oddania muzykowi w dzierżawę 
tej wsi w późniejszym czasie, gdy będzie to możliwe, bowiem Byszyce były 
wówczas dzierżawione przez jednego z kanoników — Krzysztofa Sapelliu-
sa. Jednocześnie, w wyniku perspektywy utracenia najważniejszego muzyka 
w  świątyni, kapituła zdecydowała się rozpocząć poszukiwania ewentual-
nego następcy Liliusa, gdyby ten jednak zrezygnował z zajmowanego sta-
nowiska 159. Niedługo później, 1 października tego samego roku, nadeszła 
informacja, że kanonik Sapellius wycofał się z dzierżawy Byszyc. Być może 
przyczynili się do tego inni członkowie kapituły, którzy namówili dotych-
czasowego dzierżawcę do działania na rzecz kapituły. Franciszek Lilius 
zgłosił się więc do objęcia zarządu nad wsią i otrzymał zgodę kapituły. Obie 

157    Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi…, op. cit., 
s. 93; Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory…, op. cit., s. 101.

158    Pozostaje tajemnicą, jaką propozycję otrzymał Franciszek Lilius. Możemy jedy-
nie domyślać się, że nadeszła ona z dworu Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrog-
skiego.

159    AKKK, Acta actorum…, op. cit., sygn. Aa 13, k. 553r–v (olim 560r–v).
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strony sporu zostały usatysfakcjonowane — Lilius otrzymał podwyżkę, na-
tomiast kapituła utrzymała przy sobie dobrego muzyka.

Od początku swojej działalności kapelmistrzowskiej Franciszek Lilius 
miał obowiązek kształcenia młodych wokalistów. Z  jego „klasy” musie-
li wychodzić dobrzy śpiewacy, bowiem w  kwietniu 1644 roku Krzysztof 
Opaliński napisał do swojego brata Łukasza — mieszkańca Krakowa, aby 
ten pozyskał u wawelskiego kapelmistrza „[…] dyszkancistę jakiego, któ-
rych on eo fine ćwiczy, żeby ich zgoła za pieniądze inszym życzył, co ja 
gotowiusieńkim uczynić” 160. Jak wyżej wspomniano, kilka lat później zna-
ny nauczyciel został sąsiadem Łukasza Opalińskiego. Ze względu na brak 
odpowiednich źródeł nie wiemy, ilu uczniów mógł kształcić jednocześnie 
Lilius, nie znamy również ich nazwisk. Jednym z wychowanków krakow-
skiego kapelmistrza był natomiast Marcin Mielczewski 161. Dowiadujemy 
się o tym z Examen breve — publikacji Hieronimusa Niniusa z 1647 roku 
wydanej w Braniewie, w której autor pisze m.in. o Marcinie Mielczewskim, 
wykształconym w „szkole Franciszka Liliusa” 162.  

Jako najważniejszy muzyk w mieście, Lilius był zapraszany do uświet-
niania muzyką doniosłych uroczystości kościelnych czy uniwersyteckich. 
W związku z tym w 1644 roku miał miejsce jeszcze jeden incydent, któ-
ry omawiany był podczas obrad kapituły w krakowskiej katedrze. W księ-
gach protokołów zapisano, że Franciszek Lilius wraz ze swym wawelskim 
zespołem występował poza katedrą. Miało to zapewne wpływ na jakość 
obowiązków pełnionych w  macierzystej świątyni, ponieważ członkowie 

160    Cyt. za: Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza 1641–1653, red. Roman 
Pollak, Wrocław 1957, s. 203.

161    Jako pierwsza informację tę podała Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Marcin 
Mielczewski — życie i dorobek, w: Marcin Mielczewski. Studia, red. Zygmunt M. Szwey-
kowski, Kraków 1999, s. 15. Mielczewski mógł uczyć się u Liliusa jeszcze w Warszawie, 
najpóźniej w 1629 roku, albo już w Krakowie w latach 1630–1632, zob. Barbara Przyby-
szewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem polskich Wazów…, op. cit., s. 50–51.

162  „[…] exhibuitque D. Martinus Milczewsky Serenissimi Principis Caroli Ferdi-
nandi Capellę Magister, in Schola eruditus Francisci Lilij, cuius non exigiua Gloria est, 
tales tantosque dedisse Discipulos mundo […]”, cyt. za: Hieronimus Ninius, Examen breve, 
Brunsbergae 1647, s. D2. Aleksandra Patalas przypuszcza, że pod pseudonimem Hieroni-
mus Ninius kryje się sam Marco Scacchi, zob. Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie 
i w teatrze. Marco Scacchi…, op. cit., s. 345.
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kapituły udzielili muzykowi upomnienia. Prawdopodobnie Lilius opusz-
czał obowiązkowe nabożeństwa. W związku z  tym kapituła zobowiązała 
swojego kapelmistrza, by ten każdorazowo uzyskiwał pozwolenie prefek-
ta na gościnne występy poza katedrą. Niestety dziś nie dysponujemy źró-
dłami pozwalającymi dokładnie określić, gdzie i kiedy występowała kapela 
pod kierunkiem Liliusa. Z prawdopodobnych terminów możemy wskazać 
wspomniane już występy w Wiśniczu na zaproszenie Stanisława Lubomir-
skiego w 1630 i 1635 roku, w 1637 roku w którejś posiadłości Władysława 
Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, a  ponadto przypuszczalnie w  in-
nych kościołach i rezydencjach magnackich. Być może Lilius ze swą kape-
lą brał udział także w festach weselnych, ucztach i innych uroczystościach 
miejskich. W 1925 roku Adolf Chybiński przypomniał historię konfliktu 
tzw. uzualistów, czyli muzyków zrzeszonych w cechu muzyków, z kapelami 
„włoską” (czyli katedralną) i mariacką 163. Konflikt ten miał miejsce podobno 
w 1637 roku i został barwnie opisany w aktach uzualistów w 1754 roku. Ze 
względu na odległość czasową między wydarzeniem a opisem, należy przy-
jąć, że jest w nim tylko ziarno prawdy. Zanotowano w aktach uzualistów: 
„Roku Pańskiego 1637 […] ś[więtej] pamięci P. Jan Rochnicki, który zaży-
waiąc Muzyki z kolegami swoiemi Vzvalistami, a nie umiejący z nut alias 
z partytury, wielką miał przeszkodę od pp. Muzykantów włoskich (to iest 
kapelle), gdyż go często agrawowali [=tzn. uciemiężali, uciskali] nie tylko 
na Aktach y Vestach [=festach] weselnych, ale też y do domu go nachodzili 
[…]” 164, uzualiści prosili więc króla Władysława IV o przywilej, który po-
zwoliłby im w pełni realizować swoje zadania, zakazywał zaś gry w mieście 
kapeli katedralnej: „[…] niech Włosi Kościołowi służą a Vzualistowie lu-
dziom podczas vciechy y potrzeby” 165.  

Rok 1648 przyniósł Liliusowi trzy nowe posady i dodatkowe wynagro-
dzenia. W  lutym został zainstalowany na kanonii Annuli Reginalis, czyli 

163    Adolf  Chybiński, Przyczynki do historji krakowskiej kultury muzycznej…, op. cit., 
nr 5–6, s. 138–139.

164    Cyt. za: ibidem, s. 138.
165    Ibidem, s. 139.
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Pierścienia Królowej w Sandomierzu 166, w kwietniu otrzymał, dzięki protek-
cji biskupa kujawskiego Mikołaja Wojciecha Gniewosza, kanonię w kole-
giacie św. Michała na Wawelu 167, w lipcu zaś, dzięki wstawiennictwu Wła-
dysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, został proboszczem parafii 
w Żębocinie 168.

Kolegiata sandomierska była bardzo ważnym miejscem kultu, a z akt 
wizytacyjnych można dowiedzieć się, że zajmowała pierwsze miejsce po 
katedrze wawelskiej w całej diecezji krakowskiej 169. Aktywna w niej była 
kapituła, która w różnych okresach liczyła inną liczbę kanoników. W XVII 
wieku prawdopodobnie tworzyło ją około dwudziestu duchownych, w tym 
prepozyt, wiceprepozyt, dziekan, wicedziekan, archidiakon, kantor, wice-

166    Kanonikiem sandomierskim Lilius został już 29 października 1635 roku, na 
prośbę nuncjusza apostolskiego Honorata Viscontiego i z polecenia kanonika krakowskie-
go Jakuba Ostrowskiego, jednak prawdopodobnie była to wówczas jedynie godność, która 
nie wiązała się dla Liliusa z obowiązkami i przywilejami. Objął wówczas Lilius kanonię po 
zmarłym 23 września 1635 roku Sebastianie Nucerynie (Orzeszko). Dopiero w 1648 roku 
zwolniła się kanonia po Sebastianie Kokwińskim, który został mianowany archidiako-
nem. Zob. Jan Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich…, op. cit., s. 182, 
217–218. Niestety w aktach pozostałych po Kapitule Katedralnej przechowywanych obec-
nie w BDS nie odnaleziono źródłowego potwierdzenia tej informacji. Nie odnaleziono jej 
w aktach sądu biskupiego: albo nie wpisano jej do akt sądowych, albo w księgach oficjalatu 
nie zapisywano protokołów posiedzeń sądu w lutym 1648 roku.

167    AKMK, Acta Episcopalia, 1647–1649, sygn. AEp 55, k. 482v: Institu[ti]o ad 
Can[oni]catum S. Michaelis in Arce Cracou[iensis] sitte Lilij.

168    Ibidem, k. 604v: Institutio ad Par[ochia]lem Żębocinensem Lilij.
169    „Quod cum, in aliis Ecclesiis perfecissemus, etiam ad Collegiatam Sandomir-

iensis uti primam et principalem de ceteris omnibus intra Nostram Diocesim Collegia-
tis”, cyt. za: AKKKS, Akta wizytacji kolegiaty oraz innych kościołów sandomierskich 1595, 
1604, 1639 i 1652, 1670, Gembiciana, 1595–1670, sygn. 43, s. 27. Zob. także: Bolesław 
Stanisław Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 3, Kraków 2000, s. 21. W la-
tach 1645–1647, a więc przed samym zainstalowaniem Liliusa na sandomierskiej kanonii, 
w kolegiacie przeprowadzono szereg działań artystycznych, świadczących o przywiązywa-
niu wielkiej wagi do sztuki oraz o dobrym stanie finansowym instytucji. Wybudowano 
wówczas nowe stalle kanonickie w prezbiterium, a także zawieszono na ścianach obrazy, 
niektóre zakupione przez Sebastiana Kokwińskiego, zob. Agata Dworzak, Fabrica ecclesiae 
sandomiriensis. Modernizacja wnętrza kolegiaty sandomierskiej w latach 1708–1791 w świetle 
źródeł archiwalnych, praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Betleja, 
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 16.
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kantor, scholastyk, kustosz i dwunastu kanoników gremialnych 170. O silnych 
związkach kapituły sandomierskiej z krakowską świadczą liczne przykłady 
łączenia obu kanonii przez te same osoby.

Kanonia Annuli Reginalis (Pierścienia Królowej ku czci św. Walentego i Je-
rzego), którą otrzymał Lilius, była jedną z  kanonii gremialnych i  została 
ufundowana przez króla Władysława Łokietka i jego żonę, królową Jadwi-
gę, w 1321 roku. Uposażona była początkowo pięcioma, później czterema 
grzywnami cła oraz dochodami czynszowymi z domów, ogrodów i win-
nic Sandomierza 171. Do 1648 roku była zajmowana przez Sebastiana Ko-
kwińskiego — kanonika, który przebywał w Rzymie w tym samym czasie 
co Lilius, bowiem w 1625 roku uzyskał tam dyplom doktora obojga praw. 
Ponadto Kokwiński miał duży wpływ na rozwój kultury muzycznej w ko-
legiacie sandomierskiej — w 1664 roku zapisał 60 tysięcy złotych na fun-
dację kapeli muzycznej. Kanonię Annuli Reginalis zajął Franciszek Lilius, 
gdy jego poprzednik otrzymał nominację na urząd archidiakona. Bolesław 
Stanisław Kumor sądził, że „jego [tzn. Liliusa, określanego przez autora 
jako Francesco Giulio] obecność w  Sandomierzu przyspieszyła zapewne 
fundację kapeli wokalno-instrumentalnej” 172.

Franciszek Lilius, podobnie jak niektórzy inni kanonicy, przez większą 
część roku nie rezydował w Sandomierzu, lecz mieszkał w Krakowie (?), 
dlatego w źródłach sandomierskich nie można odnaleźć wielu informacji 
na jego temat 173. Każdy kanonik zobowiązany był jednak do uczestniczenia 
w corocznej kapitule generalnej, odbywającej się zawsze około 9 września 
(aż do 1752 roku), natomiast w codziennych obowiązkach kanoników za-
stępowali wikariusze. Zastępcy zobowiązani byli również do przypominania 

170    Szczegółowe informacje na temat organizacji i uposażenia kapituły sandomier-
skiej wraz z odniesieniami do źródeł historycznych zob. Bolesław Stanisław Kumor, Dzieje 
diecezji…, t. 3, op. cit., s. 18–85.

171    Informacje dotyczące uposażenia kanonii w XVI wieku wraz z odesłaniem do 
źródeł zob. Dominika Burdzy, Szesnastowieczny Sandomierz. Kościół i miasto, Kielce 2012, 
s. 103.

172    Bolesław Stanisław Kumor, Dzieje diecezji…, t. 3, op. cit., s. 74.
173    Na nieobecność prałatów i  kanoników w  Sandomierzu narzekał już podczas 

wizytacji w 1595 roku biskup krakowski Jerzy Radziwiłł, zob. Dzieje Sandomierza, t. II: 
XVI–XVIII w., red. Feliks Kiryk, Warszawa 1993, s. 110–111. Tam dalsze odesłania bi-
bliograficzne.
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kanonikom o konieczności odprawienia przydzielonych im nabożeństw 174. 
Wobec braku odpowiednich źródeł nie możemy stwierdzić, czy i jakie obo-
wiązki przydzielono krakowskiemu kapelmistrzowi i  czy wyruszał on co 
roku na początku września do Sandomierza, by wziąć udział w kapitule ge-
neralnej. Z dostępnych archiwaliów wiadomo tylko, że był obecny podczas 
posiedzeń w 1651 i 1654 roku.

Drugą posadą, którą otrzymał Lilius w 1648 roku, była kanonia w kole-
giacie św. Michała in arce — nieistniejącym dzisiaj kościele zlokalizowanym 
na dzisiejszym zewnętrznym dziedzińcu wawelskim. Lilius został kanoni-
kiem po rezygnacji Jana Wolskiego z tego stanowiska. Domyślać się można, 
że objął jedną z czterech kanonii gremialnych. Stanowisko to nie wiązało 
się z wieloma obowiązkami. Bolesław Stanisław Kumor przypomniał, że 
codzienna msza święta odprawiana była przez specjalnie w tym celu utrzy-
mywanych wikariuszy, zaś obowiązki kanoników wymieniane w wizytacji 
z  1599 roku były niewielkie — duchowni mieli zebrać się 29  września, 
w dzień św. Michała Archanioła, na kapitule generalnej, wziąć w tym dniu 
udział w mszy konwentualnej, natomiast 30 września uczestniczyć w mszy 
rocznicowej w intencji biskupa Jakuba Zadzika (1582–1642), który odre-
staurował kościół 175. Kanonicy otrzymywali za tę posługę 8 florenów, czynsz 
od sumy 1000 florenów (70 florenów) na światło w kościele, a także czynsz 
21 florenów od sumy 500 florenów. Lilius, mimo innych licznych obowiąz-
ków, musiał przebywać w  Krakowie, na Wzgórzu Wawelskim, corocznie 
pod koniec września.

Ostatnią posadą otrzymaną w  1648 roku było probostwo w  Żęboci-
nie  — wsi w  dekanacie proszowickim w  Małopolsce. Jest wysoce praw-
dopodobne, że Lilius — o ile w ogóle był kiedyś w Żębocinie — nie przy-
kładał się do spraw związanych z zarządzaniem parafią. Z lat 1648–1657, 
w których pełnił funkcję proboszcza, nie zachowały się żadne księgi metry-
kalne, inwentarze, wizytacje biskupie ani inne dokumenty, które mogłyby 
rzucić światło na jego stosunek do parafii. Z dokumentu Fara Żębocin seu 
Opisanie Stanu Kościoła Farnego oraz całego beneficjum seu ut intro 1791 prze-

174    Dominika Burdzy, Szesnastowieczny Sandomierz…, op. cit., s. 291.
175    Bolesław Stanisław Kumor, Dzieje diecezji…, t. 2, op. cit., s. 460–473.
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chowywanego w AKMK wynika, że parafia w latach aktywności Liliusa nie 
była dobrze zarządzana, bowiem nie prowadzono wówczas podstawowych 
ksiąg metrykalnych. W 1791 roku zanotowano, że w kościele przechowy-
wane są: „Metryki Chrztow od roku 1603, ślubów od roku 1604 do roku 
1647, a od roku 1663 ciągle aż do teraźnieyszego Roku 1791” 176. Wydaje się, 
że była to dla Liliusa tylko jedna z kilku prebend, traktowanych wyłącznie 
jako źródło stałego dochodu. Jako kapelmistrz katedry wawelskiej, kanonik 
sandomierski oraz kanonik kolegiaty św. Michała na Wawelu, Lilius nie 
miał możliwości sprawowania funkcji — nie mógł osiąść w Żębocinie, by 
pełnić funkcje duszpasterskie. Najprawdopodobniej zajmował się tym jakiś 
nieznany z imienia wikariusz. 

Pod koniec lat czterdziestych muzyk był już bardzo cenioną postacią 
w  Krakowie — poproszono go o  uświetnianie uroczystości uniwersytec-
kich, skomponowanie muzyki do pieśni dominikanina Błażeja Dereya, któ-
re ukazały się drukiem w 1645 roku, zaś w 1647 roku bardzo pochlebnie 
wyrażał się o nim Ninius w swoim druku Examen breve. 

W 1646 roku, podobnie jak Marco Scacchi, Kaspar Förster senior oraz 
inni kompozytorzy, np. Giovanni Felice Sances, Giovanni Maria Trabaci, 
Alfonso Mazzoni, Cesare Bellatesta, Franciszek Lilius otrzymał od Roma-
na Michelego (ok. 1575–1659) egzemplarz jego Canoni musicali. Do dziś 
zachował się w  rzymskiej Biblioteca Angelica manuskrypt o  sygnaturze 
MS 500 zawierający list krakowskiego kompozytora (autograf ?), w którym 
nadawca podziękował za przesyłkę i poinformował, że nie zapoznał się do-
kładniej z  treścią druku Michelego (zob. Fot. 7). Fakt, że Lilius znalazł 
się w  gronie wybitnych europejskich muzyków, niejako autorytetów, jest 
znaczący. Musiał uchodzić za dobrego muzyka, którego ocena druku mogła 
wpłynąć na jego rozpowszechnienie.

176  AKMK, Fara Żębocin seu Opisanie Stanu Kościoła Farnego oraz całego beneficjum seu 
ut intro 1791, 1791, sygn. IPK.B.326, s. 9.
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Fot. 7. Faksymile listu Franciszka Liliusa do  Romana Michelego 177.

177   Za udostępnienie fotokopii serdecznie dziękuję pani dr hab.  Aleksandrze Patalas.
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1.4.5.3. Lata pięćdziesiąte: muzyk „nie tylko w Polsce,  
lecz w Europie znany” 178

Franciszek Lilius musiał być postacią poważaną i  cenioną w  Krakowie 
i Małopolsce, a może nawet poza granicami Rzeczpospolitej. Wskazuje na 
to chociażby treść dedykacji, jaką zamieścił Szymon Starowolski w swojej 
publikacji pt. Musices practicae erotemata (Kraków 1650). Określił on Liliusa 
jako „kompozytora znanego w Europie”, który stworzył prawdziwy „salon 
muzyczny” w Krakowie. Wydaje się jednak, że opinia ta jest nieco przesa-
dzona. Na podstawie zachowanych źródeł muzycznych nie sposób dzisiaj 
stwierdzić, czy twórczość krakowskiego kapelmistrza była znana w  całej 
Europie, czy raczej tylko w  Rzeczpospolitej i  w najbliższym jej sąsiedz-
twie  — krajach środkowoeuropejskich (Fot. 8), zaś wypowiedź znanego 
polihistora była tylko retoryczną hiperbolizacją. Jak już wspomniano, w lip-
cu 1650 roku Lilius przeprowadził się do domu kanonicznego przy ulicy 
Poselskiej. To tutaj musiało rozkwitać życie „salonowe” organizowane przez 
kompozytora. Zapewne w tym domu przyjmował Lilius znakomitych go-
ści, a także uczniów.  

Pośród rękopiśmiennych poloników przechowywanych na Zamku Sko-
kloster w  Sztokholmie Barbara Przybyszewska-Jarmińska odnalazła list 
Jana Sobiepana Zamoyskiego do Władysława Dominika Zasławskiego-
-Ostrogskiego datowany na 24 września 1649 roku (sygn. Sk E 8604B, 
k. 448r–v), w którym nadawca protegował Liliusa na kanonię tarnowską — 
Panny Maryi na zamku tarnowskim 179. Ostatecznie do instalacji doszło 
dopiero po śmierci Kaspra Branwickiego w  1652 roku 180. W  aktach ofi-
cjalatu krakowskiego można odnaleźć jednak akt powołania Liliusa na to 

178  „[…] non in Polonia modo, sed in Europa universa clarus”, cyt. za: Szymon Staro-
wolski, Musices practicae erotemata, Ex Officina Francisci Caesarij, S.R.M. Typ., Cracoviae 
1650, k. A2v.

179    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Źródła do dziejów muzyki na dworach polskich 
Wazów ze zbiorów Zamku Skokloster…, op. cit., s. 12–13.

180    Zdaniem Franciszka Herziga, Lilius objął kanonię w  1652 roku po Kasprze 
Branwickim i pozostał kanonikiem do 1658 roku. Daty wskazane przez Herziga są nieści-
słe, bowiem Lilius otrzymał kanonię już w 1651 roku i pozostał kanonikiem aż do śmierci, 
czyli do 1657 roku. Por. Franciszek Herzig, Katedra niegdyś kollegiata w Tarnowie wraz 
z krótką wzmianką o innych kościołach tarnowskich, Tarnów 1900, s. 22.
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stanowisko z 1651 roku. Co prawda wpisu przed sądem biskupim dokona-
no 15 marca 1652 roku, jednak cytowany jest w nim akt powołania z dnia 
12 maja 1651 roku, w którym biskup Piotr Gembicki powołuje się na pole-
cenie Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego 181.

Fot. 8. Proweniencja rękopisów i druków zawierających kompozycje Franciszka Liliusa.

Z 1653 roku znana jest notatka, zamieszczona przez Tomasza Bella-
miego w księgach rachunkowych krakowskiego Bractwa Włochów, suge-
rująca, że Lilius był z  tą organizacją związany i być może dbał o oprawę 
muzyczną spotkań bractwa 182. 

181    AKMK, Acta Officialia, 1651–1652, sygn. AOff 135, s. 1064–1067.
182    Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy, Zbiór rękopi-

sów Biblioteki Baworowskich, rkps 204: Regestr Handlowy kupca Włocha, Tomasza Bellami, 
osiadłego w Krakowie. 1650 oraz Pisma tyczące się Bractwa Św. Jana Chrzciciela, włoskiego, 
przy kościele św. Franciszka w Krakowie; dostęp w BZNO, k. 71b. Na źródło po raz pierw-
szy zwrócił uwagę Adolf Chybiński, Muzycy włoscy…, op. cit., s. 31.
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Fot. 9. Fragment księgi handlowej spisanej przez Tomasza Bellamiego.

Po raz ostatni nazwisko kompozytora zostało odnotowane 9 września 
1654 roku, kiedy brał udział w posiedzeniu generalnej kapituły sandomier-
skiej 183. 

Jedną z niewielu zachowanych materialnych pamiątek z lat pięćdziesią-
tych, związanych z Liliusem, jakimi obecnie dysponujemy, jest podręcznik 
do teologii autorstwa średniowiecznego teologa Piotra Lombarda, zatytu-
łowany Quattuor Libri Sententiarum, który przechowywany jest w ABKr 
wśród starych druków pod sygnaturą 1174. Książka ta została wydana 
w  1651 roku w  Rouen (Rothomagus) we Francji i  szybko musiała zna-
leźć się na terenie Rzeczpospolitej, bowiem przed 1657 rokiem należała 
do Franciszka Liliusa, o czym świadczy inskrypcja zamieszczona na karcie 
tytułowej: „Francisci Lilii postea i d [?]”. Nie jest jasne, kto dokonał wpisu 
własnościowego, prawdopodobnie jej kolejny (drugi?) właściciel.

Po śmierci Liliusa (po 1657 roku) książka trafiła do bliżej nieznane-
go [ Jana] Dobrzyckiego [Barzyckiego?], kanonika skalbmierskiego, który 
posiadał ją do 1668 roku, bowiem w tym roku na karcie tytułowej odnoto-
wano zmianę właściciela: „Anno 1668 dono mihi oblatus ab A[dmodum] 

183    Jan Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich…, op. cit., [Doda-
tek] Acta Actorum Capituli Sandomiriensis ab anno 1581, s. 70. 
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R[everendus] Dobrzycki Can[oni]co Scarbimirien[sis]” 184. Nie sposób dziś 
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób książka trafiła z prywatnej bibliote-
ki Liliusa w ręce kanonika skalbmierskiego. Niewykluczone, że Lilius przez 
jakiś czas przebywał na terenie Skalbmierza lub w jego okolicach (np. od-
bierając dziesięciny) albo utrzymywał kontakty ze skalbmierską kapitułą 185. 
W 1702 roku druk trafił do biblioteki krakowskich trynitarzy, a od 1812 
roku jest własnością bonifratrów 186. 

Sentencje Lombarda, napisane około 1150 roku, były podstawowym 
podręcznikiem do teologii na uniwersytetach w Paryżu i Oksfordzie aż do 

184    „W 1668 ofiarował mi [tę książkę] Przewielebny Jan Dobrzycki, kanonik skalb-
mierski”. Z innych inskrypcji w drukach ze zbiorów ABKr wynika, że Jan Dobrzycki był 
również archiprezbiterem i spowiednikiem w kościele Mariackim w Krakowie, zob. sygn. 
1182 oraz 1432–1433. W dostępnych opracowaniach dotyczących historii kapituły skalb-
mierskiej nie odnaleziono nazwiska Dobrzyckiego (Barzyckiego?).

185    Od 1665 roku kanonikiem skalbmierskim był Kazimierz Dmosicki, duchowny 
związany z katedrą wawelską, wykonawca testamentu prepozyta rorantystów — Adama 
Janeckiego, a także prepozyt kościoła św. Jakuba na Kazimierzu, skąd zbiory biblioteczne 
trafiły do trynitarzy. Być może to za pośrednictwem Dmosickiego książka Liliusa trafiła od 
Dobrzyckiego do krakowskich trynitarzy. Zob. Jan Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, 
miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem, Marjówka 1927, 
s. 403–404.

186    Na temat losów biblioteki trynitarzy i bonifratrów krakowskich zob. Marek Be-
bak, Historyczne księgozbiory bonifratrów i trynitarzy krakowskich. Analiza znaków własno-
ściowych, w: Exemplis discimus — księga jubileuszowa osiemdziesięciolecia Profesora Edwar-
da Potkowskiego, red. Piotr Tafiłowski, Lublin 2015, s. 41–50; zob. także: idem, Struktura 
proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów — zarys problematyki, w: 
Książka dawna i jej właściciele, red. Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła, 
t. 2, Wrocław 2017, s. 151–161.

Fot. 10. Wpis posesyjny na karcie tytułowej druku Quattuor Libri Sententiarum  
Piotra Lombarda dotyczący Franciszka Liliusa. ABKr, sygn. 1174.
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XVI wieku. Publikacja zawiera cytaty i komentarze do tekstów ojców ko-
ścioła, m.in. św. Ambrożego, Hilarego z Poitiers i  św. Augustyna. Dzięki 
tej pamiątce możemy domyślać się, że Lilius posiadał własną bibliotekę, 
którą uzupełniał do końca życia. Niestety kwerenda w największych biblio-
tekach polskich, a także w parafiach w Żębocinie i Gromniku, mająca na 
celu odnalezienie innych druków zawierających wpis własnościowy Liliusa, 
nie przyniosła pozytywnych rezultatów.

Fot. 11. Wpis posesyjny na karcie tytułowej druku Quattuor Libri Sententiarum  
Piotra Lombarda dotyczący kanonika skalbmierskiego —  

Dobrzyckiego (Barzyckiego?). ABKr, sygn. 1174.

1.5. Ostatnie lata życia. Najazd szwedzki

Względny spokój w Krakowie został zakłócony tragicznymi wydarzeniami, 
które miały miejsce na początku lat pięćdziesiątych XVII wieku. Począt-
kowo, w  latach 1651–1652, ludność dziesiątkowała wielka zaraza czarnej 
ospy, która pozbawiła życia m.in. siostrę Franciszka Liliusa — Katarzynę 
Kubińską. W lipcu 1652 roku w Krakowie wydarzyła się wielka powódź, 
spowodowana zbyt wielkimi opadami deszczu, co doprowadziło do wystą-
pienia Wisły z brzegów. Później, w latach 1655–1657, miasto okupowane 
było przez wojska szwedzkie. Lata pięćdziesiąte są dla historyków Krakowa 
początkiem stopniowego upadku królewskiego miasta 187. 

187    Zob. Janina Bieniarzówna, Stulecie upadku, w: Janina Bieniarzówna, Jan M. 
Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI–XVIII, Kraków 1984, s. 357–537. 
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W lipcu 1655 roku na terytorium Rzeczpospolitej wkroczyły wojska 
szwedzkie. Już w sierpniu Rada Miasta Krakowa z burmistrzem Andrze-
jem Cieniowiczem wobec nadchodzących z kraju informacji o nadciągają-
cych wojskach zadecydowała o rozpoczęciu przygotowań do obrony miasta. 
Zanim wojska Karola X Gustawa dotarły do Krakowa, dowódca Stefan 
Czarniecki kazał spalić przedmieścia i Kleparz, który wówczas był osob-
nym miastem, aby uniemożliwić Szwedom znalezienie wygodnego miejsca, 
w którym mogliby się przygotować do ataku. W wyniku pożaru przedmieść, 
ogień dotarł również do miasta i  strawił wiele budynków. Dalsze straty, 
o wiele większe, przyniosło trwające od 25 września do 17 października 
1655 roku oblężenie miasta oraz — później — ponad dwuletnia okupacja 
Krakowa przez wojska szwedzkie. 

Celem Szwedów było zdobycie jak największych funduszy na prowa-
dzone wojny, a Kraków okazał się dość gęsto zaludnionym i majętnym mia-
stem. Nakazano zatem nie tylko Radzie Miasta i katedrze wawelskiej, które 
miały wypłacić po 300 tysięcy złotych, ale także innym kościołom i klasz-
torom, Akademii, Żydom i  pozostałym mieszkańcom miasta oddawanie 
wielkich sum pieniężnych. 

Katedra wawelska ucierpiała najdotkliwiej, była bowiem łupiona aż 
osiem razy, pierwszy raz już dzień po kapitulacji miasta. Zdaniem histo-
ryków, największe spustoszenie w katedrze przyniosła „rewizja” komisarza 
Knuta Anderssona i Henryka Gau w dniu 2 marca 1657 roku, kiedy na 
polecenie gubernatora Paula Würtza zabrano najcenniejsze pamiątki kró-
lewskie, drogocenne wyposażenie świątyni, srebrną trumnę św. Stanisława, 
wyposażenie kaplic, a także włamano się do grobów biskupów i powyciąga-
no z nich różne kosztowności, m.in. pierścienie, złoto i  srebro. 

Swoje domy opuszczali masowo nie tylko mieszczanie, lecz także licz-
ne duchowieństwo. Niektóre bernardynki z klasztoru św. Józefa przy ulicy 
Poselskiej, sąsiadki Liliusa, jeszcze przed najazdem Szwedów wyjechały na 

Na temat przebiegu działań wojennych i  zniszczeń po okupacji Szwedów w  Krakowie 
zob. Andrzej Haratym, Kraków (z miastami Kazimierzem i Kleparzem oraz przedmieściami 
i najbliższą okolicą), w: Mirosław Nagielski, Krzysztof Kossarzecki, Łukasz Przybyłek, An-
drzej Haratym, Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu 1655–1660, War-
szawa 2015, s. 325–373, tam też dalsze odesłania do dawniejszej literatury przedmiotu.
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Węgry i na Śląsk, inne wróciły do swoich rodzinnych domów, pozostałe zaś 
na krótko przed oblężeniem opuściły miasto 188. Karmelitanki bose z klasz-
toru św. Marcina przy ulicy Grodzkiej opuściły klasztor w 1655 lub 1656 
roku. Zakonnicy z  klasztoru reformatów św.  Kazimierza na Garbarach 
opuścili go, gdy tylko doszły do nich wieści o zbliżaniu się Szwedów. Ucie-
kali także duchowni mieszkający na Wzgórzu Wawelskim. Z akt roranc-
kich wynika, że opuścili oni swoje domy i udali się poza Kraków. Szwedzi 
napadli i ograbili również krakowski klasztor kanoników laterańskich na 
Kazimierzu. W późniejszych relacjach odnotowano: „po wyjściu Szwedów 
tak klasztor nasz wszystek zeszpecony został gnojem końskim, że wszę-
dy w pas było plugastwa, i więcej niż stem [100] wozów wywieźć go było 
potrzeba i w izbach prałackich podłogę wyjąć a nową dać, gdyż tam konie 
stały węgierskie” 189. Z nielicznych relacji z oblężenia Krakowa, dotyczących 
bezpośrednio duchownych mieszkających na Wzgórzu Wawelskim, należy 
przypomnieć datowany na 1659 rok testament prepozyta rorantystów — 
Adama Janeckiego, w którym testator wspomina czas wojenny: „[…] z tym 
idę na sąd Boży, dochowałem im [rorantystom — przyp. M.B.] tak pie-
niędzy, jako srebra kaplicznego i złota przed nieprzyjacielem, z łaski Bożej 
wszytko uleżało [się] i znalazło się wszytko i jest to w kaplicy: a to wszytko 
za staraniem moim i odwagą wielką […]” 190. 

Wysokość kontrybucji pobierana przez Szwedów uzależniona była od 
stopnia zamożności mieszkańców i była określana na podstawie rejestru ka-
mienic zatwierdzonego przez Radę Miejską 15 listopada 1655 roku. W tym 
czasie Franciszek Lilius był właścicielem dwóch kamienic, musiał więc być 
dość zamożnym człowiekiem. Nie sposób dziś stwierdzić, czy konieczność 
opłacenia wysokich kontrybucji, czy też strach przed okupantem spowo-

188    Andrzej Haratym, ibidem, s. 348. 
189    Cyt. za: Stefana Ranotowicza opisanie inkursji Szwedów do Polski i do Krakowa 

(1655–1657), wyd. Józef Mitkowski, Kraków 1958, s. 21.
190    AKKK, Akta personalne osób różnych: Adam Janecki [zaw. Testament Adama Ja-

neckiego, prepozyta kolegium rorantystów], bez sygn., k. 3r; zob. także transkrypcję — 
Aneks 1B w: Marek Bebak, Życie i działalność Macieja Arnulfa Miskiewicza w kolegium ro-
rantystów katedry krakowskiej. Studium źródłoznawczo-analityczne, Część druga, praca magi-
sterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej, prof. UJ, Instytut 
Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 6–15.
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dował jego wyjazd z miasta. Podobnie jak inni duchowni, opuścił Kraków 
w 1655 lub 1656 roku i udał się w okolice Tarnowa (wówczas województwo 
sandomierskie), jednak nie do samego miasta, które w 1655 roku zostało 
zajęte i złupione przez Szwedów, lecz prawdopodobnie do Gromnika 191.

Do chwili obecnej zwykło się przyjmować, że Franciszek Lilius zmarł 
pomiędzy 5 sierpnia (data sporządzenia testamentu) a 26 września (data 
aprobowania testamentu) 1657 roku, prawdopodobnie nie pozostawiając 
sporego majątku, oraz że zmarł w Gromniku, ponieważ testament sporzą-
dził w  obecności pana Jana Bielińskiego oraz księdza Bartłomieja Rusi-
nowskiego, gromnickiego proboszcza 192. Wykonawcami testamentu zostali: 
Wojciech Karol Galemski — prepozyt kolegiaty tarnowskiej, Jan Januszko-
wicz — kanonik tarnowski oraz Wojciech Rodzina — prepozyt tarnowskie-
go szpitala 193. Dotychczasowi badacze biografii Liliusa przeoczyli jednak 
dwa wpisy w aktach administratorialnych. Pierwszy, w którym kompozytor 
notowany jest jako zmarły („[…] morte et obitu Reverendi Francisci Liliy 
[…] 194), pochodzi z  19 września 1657 roku i  mówi o  zainstalowaniu na 
kanonię sandomierską Jana Chronowskiego. Drugi, pochodzący z 24 wrze-
śnia, przedstawia nowego kandydata na kanonika tarnowskiego — Wacła-
wa Raszewskiego 195. Biorąc pod uwagę fakt, że najpewniej ani kanonicy 
sandomierscy, ani tarnowscy nie szukaliby nowego kandydata na wakujące 

191    Gromnik to miejscowość położona około trzydzieści kilometrów na południe 
od Tarnowa. W XVI i XVII wieku należała do rodziny Wielopolskich.

192    Adolf Chybiński postawił równie wiarygodną hipotezę, że Lilius zmarł w Żębo-
cinie, na probostwie, zob. Adolf Chybiński, Muzycy włoscy…, op. cit., s. 23. Niestety brak 
ksiąg metrykalnych nie pozwala na zweryfikowanie obu hipotez.

193    AKMK, Acta Administratorialia, 1657–1658, sygn. AAdm 15, s. 42: Approbatio 
Test[a]m[en]ti Lilii. Miał rację Chybiński przypuszczając, że do grona wykonawców te-
stamentu należał również Mateusz Czernicki, choć nie został wymieniony w dokumencie 
sądowym spisanym podczas otwarcia testamentu, zob. Adolf Chybiński, Muzycy włoscy…, 
op. cit., s. 23. Zob. także: AKMK, Acta Administratorialia, op. cit., sygn. AAdm 15, s. 59: 
Constitutio Procuris per Executores Lilii; s. 1159: Kotowski cum Executoribus Lilii: „[…] no-
bilis V. Mattheus Czernicki Executorum testamenti R[evere]ndi olim Francisci Lilii […]”. 

194    AKMK, Acta Administratorialia, op. cit., s. 28: Institutio ad Can[oni]catum San-
domir[iensis].

195    Ibidem, s. 31: Can[oni]catus Tarnovien[sis] — Presentatio.
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stanowisko od razu po śmierci Liliusa, należy przesunąć dotychczasowe da-
towanie i przyjąć, że krakowski kapelmistrz zmarł w sierpniu 1657 roku, 
być może w połowie lub drugiej połowie miesiąca.

1.6. Procesy sądowe po śmierci Liliusa w związku  
z jego testamentem

Niedługo po śmierci Liliusa do sądu biskupiego zaczęły wpływać skargi 
jego spadkobierców oraz wierzycieli. Jak słusznie zauważył Zygmunt M. 
Szweykowski, procesy sądowe pozwalają, wobec braku tekstu zaginionego 
testamentu, odtworzyć niektóre jego fragmenty 196. Obecnie znanych jest 
pięć spraw, które rozpatrywane były przez sąd biskupi. Wszystkie one zo-
stały już wcześniej zreferowane przez badaczy 197. Ze źródeł historycznych 
wynika jednoznacznie, że Lilius pod koniec życia miał spore problemy fi-
nansowe, ponieważ kilkukrotnie w  zeznaniach wykonawców testamentu 
pojawia się określenie „testator nullam paratam pecuniam reliquit” 198, co 
oznacza, że Lilius nie pozostawił żadnego majątku. 

Pierwsza sprawa rozpoczęła się 16 stycznia 1658 roku, gdy przed sądem 
biskupim stanął altarysta kaplicy Grota w katedrze wawelskiej — Stanisław 
Błaszczyński, domagający się zwrotu lub wyrównania w gotówce należnych 
kaplicy paramentów liturgicznych (kielichów srebrnych pozłacanych, srebr-
nych pozłacanych dzbanków, srebrnych pozłacanych relikwiarzy, srebrnego 
krucyfiksu, dwóch srebrnych świeczników i  relikwiarza) oraz 200 flore-
nów 199. Miesiąc później, 18 lutego 1658 roku, rozpoczął się kolejny proces, 

196    Zygmunt M. Szweykowski, Franciszek Lilius i jego twórczość…, op. cit., s. 82.
197    Adolf Chybiński, Muzycy włoscy…, op. cit., s. 23; Zygmunt M. Szweykowski, 

Franciszek Lilius i jego twórczość…, op. cit., s. 82–83. 
198    Zob. np. AKMK, Acta Administratorialia, op. cit., s. 596: Błasczyński cum Execu-

toribus Lilii; s. 858: Kotowski cum Executoribus Lilii; s. 1285: Ferbeszowa cum Executoribus 
Lilii.

199    Ibidem, s. 596–599: Błasczyński cum Executoribus Lilii, zob. także: Zygmunt M. 
Szweykowski, Franciszek Lilius i jego twórczość…, op. cit., s. 82–83. Kolejne rozprawy od-
były się 27 marca oraz 3 kwietnia 1658 roku, zob. AKMK, Acta Administratorialia, op. cit., 
s. 1283, 1369–1370: Błaszczyński cum Executoribus Lilii. Podczas procesu wypłynęła także 
sprawa inwentarza, który stanowił załącznik do testamentu, a który zdaniem Błaszczyń-
skiego był niedokładnie sporządzony.
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który tym razem dotyczył materiałów i ubiorów (toletu, aksamitów, szuby 
falendyszowej, przodków i kołnierzy sobolowych kunami podszytych) oraz 
pszenicy o wartości 100 florenów, jakie Lilius bez zapłaty pobrał od Alek-
sandra Kotowskiego. Ze względu na zadeklarowany przez egzekutorów te-
stamentu podczas procesu brak potrzebnych funduszy na zwrot należności, 
sąd nakazał pobrać odpowiednią sumę z dochodów Łukowy, z której opłaca-
ny był tarnowski kanonikat Liliusa 200. Jeszcze w tym samym miesiącu, 27 lu-
tego, przed sądem rozpatrywana była  kolejna sprawa dotycząca testamentu 
Liliusa. Miała ona związek z długiem w wysokości 184 florenów i 9 groszy, 
jaki kanonik tarnowski miał wobec Urszuli Ferbeszowej, obywatelki miasta 
Tarnowa 201. Czwarty proces, o 50 florenów, wytoczył wykonawcom testa-
mentu Liliusa około 1660 roku nowy proboszcz parafii w Żębocinie — Sta-
nisław Skrzeszowski. Domagał się on zaległych wynagrodzeń z dziesięcin 
ze wsi Więckowice 202. Ostatnia znana dziś sprawa sądowa, tocząca się od 
14  stycznia 1665 roku, dotyczyła bliżej nieznanych muzykaliów wartych 
300  florenów, które Franciszek Lilius kupił niegdyś u  Alberta Sztameta 
i prawdopodobnie nie uregulował za nie należności 203. Z zeznania kanonika 
krakowskiego Benedykta Żegoty, który był obecny na procesie, wynikało, że 
kapituła zapłaciła za te księgi i są one odnotowane w jej wydatkach 204.

200    AKMK, Acta Administratorialia, op. cit., s. 858–860: Kotowski cum Executoribus 
Lilii, zob. także: Zygmunt M. Szweykowski, Franciszek Lilius i  jego twórczość…, op. cit., 
s. 83. Sprawa była kontynuowana 15 marca 1658 roku, zob. AKMK, Acta Administratoria-
lia, op. cit., s. 1159–1160: Kotowski cum Executoribus Lilii.

201    Ibidem, s. 1284–1286: Ferbeszowa cum Executoribus Lilii; zob. także: Zygmunt 
M. Szweykowski, Franciszek Lilius i jego twórczość…, op. cit., s. 83.

202    Adolf Chybiński, Muzycy włoscy…, op. cit., s. 23.
203    Ibidem.
204    W księgach finansowych kapituły nie udało się odnaleźć wpisu dotyczącego za-

kupu muzykaliów. Nie posiadamy niestety także bardziej szczegółowych informacji doty-
czących Alberta (Wojciecha) Sztameta (1609–1679) i jego działalności księgarskiej, które 
rzuciłyby być może światło na repertuar wykonywany przez kapelę katedralną w  latach 
działalności Franciszka Liliusa. Wiadomo jedynie, że Sztamet był kupcem i od 1657 roku 
rajcą krakowskim, przed 1650 rokiem właścicielem kamienicy przy Rynku Głównym 36B, 
odnotowanym także jako świadek w metrykach kościoła Mariackiego i katedry na Wawe-
lu w latach 1664–1676, zob. Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2, 
op. cit., s. 390, 402; Metryki kościoła Mariackiego i katedry na Wawelu w Krakowie, opr. Jan 
Sygański, Lwów 1912, s. 14, 15, 17, 25.



R O Z D Z I A Ł  D R U G I

ŹRÓDŁA DO TWÓRCZOŚCI  
FRANCISZKA LILIUSA 1

Wstęp. Stan zachowania źródeł i ich systematyka

Z dorobku kompozytorskiego Franciszka Liliusa, obejmującego dzie-
więćdziesiąt pięć kompozycji (lub więcej), przetrwała do naszych czasów 
mniej więcej jedna trzecia. O ile na gruncie biografistyki, w przypadku 
braku bezpośrednich źródeł z  epoki, możemy posiłkować się źródłami 
pośrednimi i  stawiać hipotezy dotyczące faktów, a następnie je weryfi-
kować, to wobec braku źródeł muzycznych — czy to bezpośrednich, czy 
późniejszych odpisów — stajemy bezradni. Możemy jedynie mieć na-
dzieję, że odnajdziemy jakiś ślad lub informację na temat nieistniejącego 
dziś utworu albo — co zdarza się zdecydowanie rzadziej — nieznany 
dotąd rękopis.

Na szczęście ciągle w archiwach odnajdowane są „nowe” źródła. W 1989 
roku, gdy Zygmunt M. Szweykowski sporządzał pierwszy i  jak dotąd je-
dyny katalog twórczości Liliusa 2, znanych było siedemdziesiąt pięć utwo-
rów, w  tym: dwadzieścia trzy zachowane w  całości lub częściowo, czter-

1    Fragmenty niniejszego rozdziału zostały opublikowane jako artykuł, zob. Marek 
Bebak, Przekazy dzieł Franciszka Liliusa odnalezione w zbiorach polskich i obcych, „Muzyka” 
2017, nr 2, s. 21–34.

2    Aktualny Katalog dzieł Franciszka Liliusa zob. Aneks II.
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dzieści siedem znanych wyłącznie z  inwentarzy oraz pięć uważanych za 
zaginione. Po przemianach politycznych i  udostępnieniu w  Staatsbiblio-
thek w Berlinie tzw. zbioru Bohna, czyli kolekcji muzykaliów będącej do 
1945 roku własnością Stadtbibliothek zu Breslau, odnalazły się koncerty 
małogłosowe Exultabit cor meum i  Laudate Dominum in sanctis eius oraz 
koncert wielkoobsadowy Mutetta super Nicolai solemnia. Za zaginione uwa-
żano do niedawna także dwa panegiryki — jeden dedykowany Mikołajowi 
Szyszkowskiemu (obecnie przechowywany w Bibliotece Gdańskiej PAN), 
drugi natomiast poświęcony Władysławowi Dominikowi Zasławskiemu-
-Ostrogskiemu (przechowywany w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Pe-
tersburgu). Nieznane Szweykowskiemu były ponadto dwie msze ze zbiorów 
gdańskich (scharakteryzowane w 1992 roku przez Danutę Popinigis 3), Aria 
a 3 zachowana w zbiorze partytur w Wolfenbüttel (odnaleziona i scharak-
teryzowana w 2008 roku przez Barbarę Przybyszewską-Jarmińską 4), Oda 
ku chwale Muzyki autorstwa Jana Rackiego, do której muzykę ułożył Li-
lius (wzmiankowana w Bibliografii Estreichera, przechowywana w BZNO), 
a także inwentarze pijarów i franciszkanów zawierające tytuły kompozycji 
Liliusa.

Cały znany dorobek kompozytorski Franciszka Liliusa, zarówno re-
ligijny, jak i świecki, ze względu na zachowane źródła możemy podzielić 
na pięć grup. Do pierwszej zaliczymy utwory muzyczne i literackie znane 
z druków (podrozdział 2.1.), do drugiej kompozycje znane z rękopisów 
z XVII–XIX wieku (podrozdział 2.2.), do trzeciej grupy przypiszemy zaś 
kompozycje, które zachowały się jedynie w postaci odpisów sporządzo-
nych w XX wieku (podrozdział 2.3.). Czwartą grupę tworzą utwory przy-
pisywane Liliusowi (podrozdział 2.4.), natomiast ostatnią, piątą grupę 
stanowią dzieła zaginione, znane dziś wyłącznie z  inwentarzy (podroz-
dział 2.5.). 

3    Danuta Popinigis, Dwie niekompletne msze Franciszka Liliusa zachowane w  Bi
bliotece Gdańskiej PAN, „Muzyka” 1992, nr 1, s. 59–66.

4    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Rękopiśmienna księga partytur DW. Cod. 
Guelf. 34.7 Aug. 20 jako źródło muzyki instrumentalnej Franciszka Liliusa oraz innych twórców 
związanych w XVII wieku z Rzeczpospolitą, „Muzyka” 2008, nr 4, s. 139–149.
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2.1. Druki muzyczne i niemuzyczne

Do dziś zachował się wyłącznie jeden druk zawierający przekazy nutowe 
czterech kompozycji Franciszka Liliusa, który został zatytułowany Naboż
ne Pieśni 5. Ten użytkowy druczek, opublikowany w 1645 roku w Krakowie 
w oficynie Stanisława Bertutowica, powstał z myślą o bractwie działającym 
w bazylice dominikanów w Krakowie. Składają się na niego teksty sied-
miu pieśni autorstwa Błażeja Dereya, które miały być wykonywane w ra-
mach modlitwy różańcowej podczas spotkań bractwa różańcowego. Czte-
ry ostatnie pieśni poświęcono świętym dominikańskim: św. Dominikowi, 
św. Jackowi oraz św. Katarzynie Sieneńskiej, a także szczególnie czczonemu 
w XVII wieku wizerunkowi Matki Boskiej znajdującemu się w klasztorze 
dominikanów w Gidlach. Ułożenie tekstu na temat najważniejszych świę-
tych dominikańskich, a także słynącej łaskami figury Matki Boskiej, miało 
z pewnością na celu zaznajomienie szerokiego grona wiernych z charakte-
rem zakonu i utrwalenie podstawowych informacji na jego temat. Mimo 
że po Soborze Trydenckim zakazano kultu obrazów, tradycja ta była nadal 
żywa, co było związane ze wzrastającym kultem świętych, propagowanym 
i  rozwijanym przez jezuitów. Święci mieli być wzorem do naśladowania 
dla wiernych, dlatego na szeroką skalę zaczęto publikować żywoty i  inne 
wydawnictwa hagiograficzne. 

2.1.1. Nabożne Pieśni jako źródło historyczne

Do dziś zachowały się trzy egzemplarze druku Nabożne Pieśni: dwa znaj-
dują się w krakowskiej BJ (sygn. 311155 I oraz sygn. III A. 36), trzeci we 
wrocławskiej BZNO (sygn. XVII–4537-II). W 1977 roku Tadeusz Macie-
jewski opublikował wydanie fototypiczne tego druku i w zasadzie od tego 
czasu nie były prowadzone szczegółowe badania naukowe na jego temat 6. 

5    Druk wzmiankowany przez Karola Estreichera, zob. Karol Estreicher, Bibliografia 
polska, cz. III, t. IV: D, Kraków 1897, s. 154.

6    Zob. Nabozne Piesni, Które Przy gromadnym odprawowaniu Rożancow tak Błogo
sławioney Panny Maryey, Iak też Nayśwętszego Imienia Jezvs Spiewane być mogą, wyd. Ta-
deusz Maciejewski, wyd. fototypiczne, Warszawa 1977. Pierwsze współczesne wydanie 
jednej z pieśni — Pieśń o obrazie B. P. Maryey Gidelskiey — zamieścił Józef Reiss w aneksie 
do swojego artykułu, zob. Józef Reiss, Franciscus Lilius — kompozytor XVII wieku, „Muzyka 
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Z pewnością jednak publikacja zasługuje na uwagę, nie tylko jako dzieło 
literackie, czy jako druk muzyczny 7, lecz także jako dokument poświad-
czający znajomość w  siedemnastowiecznym Krakowie postaci Franciszka 
 Liliusa oraz świadectwo żywej kultury działających wówczas w  mieście 
bractw religijnych. 

Na potrzeby niniejszego studium posłużyłem się egzemplarzem prze-
chowywanym w BJ pod sygnaturą 311155 I, który obecnie udostępniany jest 
online w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej 8. Egzemplarz ten został opra-
wiony prawdopodobnie w XIX wieku w tekturę, papier marmurkowy i na 
grzbiecie półpłótno. Publikacja składa się z 36 nieliczbowanych stron o wy-
miarach ok. 185 x 150 mm (format 4o). Na stronie tytułowej umieszczono 
tytuł dzieła: „NABOZNE | PIESNI | które | Przy gromadnym odprawo-
waniu Rożań- | cow, tak Błogosławioney Panny | MARYEY, [plakieta] Iak 
też Nayświętszego Imienia | JEZVS | Spiewane być moga. | Wydane przez 
Br. Błażeia Dereia Kapłana | Zakonu Kaznodzieyskiego. | Z dozwoleniem 
Starszych. | W KRAK. V STANIS: BERTVTOWICA 1645.”, zaś w cen-
tralnej części plakietę z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Cała 
strona tytułowa została otoczona drzeworytniczą bordiurą. Na trzeciej stro-
nie znajduje się dedykacja, w której Derey wymienia cnoty Macieja Wojeń-
skiego (zm. 1648) — profesora anatomii i trzykrotnego rektora Akademii 

i Śpiew” 1924, nr 38, s. 1–2. Krytyczne wydanie wszystkich pieśni Liliusa przygotowali 
Piotr Poźniak oraz Wacław Walecki w 1995 roku, zob. Śpiewnik staropolski, z. 1, Pieśni 
Maryjne i o Świętych, wyd. Piotr Poźniak, Wacław Walecki, Kraków 1995. Wcześniej Pieśń 
o świętym Jacku opublikował Zygmunt M. Szweykowski, zob. Musica antiqua polonica. An
tologia, Barok, t. 1, Muzyka wokalnoinstrumentalna. Muzyka a cappella, red. Zygmunt M. 
Szweykowski, Kraków 1969, s. 130.

7    Pod tym kątem Nabożnymi Pieśniami zajmowała się Maria Przywecka-Samecka 
analizując warsztat typograficzny drukarni Bertutowica, zob. Maria Przywecka-Samecka, 
Drukarstwo muzyczne w Polsce do końca XVIII wieku, Kraków 1969, s. 148.

8    Dostęp online przez Jagiellońską Bibliotekę Cyfrową: http://jbc.bj.uj.edu.pl/
dlibra/doccontent?id=92588&from+FBC (stan na dzień 15.06.2015 r.). Egzemplarz prze-
chowywany w BNZO nie jest kompletny — nie posiada karty tytułowej oraz ostatniej karty, 
a marginesy kart zostały przycięte w momencie oprawiania druku w papier marmurkowy, 
prawdopodobnie w  XIX wieku, co zmniejsza czytelność tekstu słownego. Wrocławski 
egzemplarz nie zawiera żadnych not proweniencyjnych, lecz jedynie pieczęcie Instytutu 
Ossolińskich oraz dawną sygnaturę wskazującą na włączenie druku do księgozbioru około 
1845 roku. 
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Krakowskiej, doktora medycyny i filozofii, rajcy krakowskiego i protektora 
Bractwa Różańcowego. Dedykacja została napisana w formie wiersza. Oto 
jej pełna treść:

+  
Wybornych Cnót  

Y Dzielnego Rozumu Meżowi  
Je[g]o M[oś]ci P.  
P. MACIEIOWI  

WOIENSKIEMV,  
SLAWNEY AKADEMIEY KRAKOWSKIEY  

PROFESSOROWI, NAVKI LEKARSKIEY DOKTOROWI,  
Tegoż Miasta Koronnego  

RAYCY, &c. &c.  
Bractwa Rożańcow Swiętych, przy Kośćiele TROYCE  

Przenayświętszey, na Rok Pański, 1644.  
y zawsze prawemu PROTEKTOROWI.  
Przy Błogosławieństwie Bożym zdrowia.  

Nie tak z Rozą Lilie, w Wirydarzach zdobią,  
Nie tak w rozumach ludzkich przyięmną chuć robią  

Iak PIENI ku czci Boga, y Wybranych iego,  
Wdzieczne są przy Rozancach Lasce Naywyzszego.  

Te ia pod twym IMIĘNIEM Bractwu ofiaruię,  
A ześ mu iest OBRONCą uprzeymieć winszuię.  
Cny WOIENSKI Ozdobo Miasta Stołecznego,  
W RADZIE znaczny y pilny powołania twego.  

Chorych głos y skrzywdzonych świadczy pospolity,  
Zes z tych wszemu w przystoyną poradę obfity.  

Zyczęć aby zamysły Bog twoie kierował,  
Y z MATKĄ swą Wirydarz Niebieski zgotował.  

Vfam ze tę KSIĄZECZKĘ z rąk mych przyiąć raczysz,  
A z nią, o Bractwie świętym, pieczey nieprzebaczysz.  

Wmci Bogomodlca y sługa w Panu Chrystusie  
Fr. Blasius Derey, Ord. Praedic.

Druk zachowany jest w bardzo dobrym stanie. Zarówno zapis tekstu 
słownego, jak i zapis nutowy są kompletne i czytelne. Tekst muzyczny zo-
stał odbity z  dobrze wykonanych drzeworytów. Uwagę zwraca ciekawy 
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kształt kluczy, które wyglądają jak klucze do otwierania drzwi. Zdaniem 
Marii Przyweckiej-Sameckiej, jest to jedyna taka forma w polskim drukar-
stwie muzycznym 9. 

Wszystkie cztery pieśni Liliusa przeznaczone są przede wszystkim dla 
wiernych uczestniczących w  nabożeństwie różańcowym. Najwyższy głos 
został określony jako „Głos dla pospólstwa”, natomiast trzy pozostałe głosy 
stanowią harmonizację głównej linii melodycznej (w trzech przypadkach są 
to: alt, tenor i bas, w jednym: cantus, altus, bassus). 

Drukowane pieśni Liliusa stanowią, poza czterogłosowym opracowa-
niem Bogurodzicy skopiowanym przez Błażeja Dereya, jedyny zachowany 
przekaz repertuaru wielogłosowego wykonywanego w XVII wieku w do-
minikańskiej bazylice św. Trójcy w Krakowie 10. W BDKr i APPD w Kra-
kowie nie zachowały się (albo jeszcze nie zostały odnalezione) żadne inne 
ślady repertuaru muzycznego pochodzącego z XVII i XVIII wieku 11. Nie 
możemy nawet pokusić się o wysnucie hipotezy dotyczącej kształtu kul-
tury muzycznej w tej świątyni na podstawie innych źródeł historycznych, 
ponieważ nie zachowały się Księgi wydatków z lat 1612–1765. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że w księgach Expensa na początku wieku odnotowywano 
fakt opłacania obcych, niedominikańskich muzyków, którzy pod przewod-
nictwem kantora uświetniali większe uroczystości kościelne 12. Być może 

9    Maria Przywecka-Samecka, Drukarstwo muzyczne…, op. cit., s. 148.
10    Waldemar Kapeć, Czterogłosowa „Bogarodzica” z  kancjonału o. Błażeja Derey’a 

z  1630 r., dostęp online: http://users.dominikanie.pl/~wkapec/dokumenty/muzyka/
bogarodzica.pdf (stan na dzień 13.03.2016 r.). 

11    W 1850 roku bazylikę strawił ogromny pożar. Prawdopodobnie wówczas wraz 
z biblioteką spaliły się zbiory muzyczne. Inaczej sytuacja wygląda w pozostałych klasztorach 
dominikanów na terenie Rzeczpospolitej — zachował się m.in. duży zbiór nut po kapeli 
działającej w Gidlach. Muzykalia te pochodzą głównie z XVIII i XIX wieku. Zob. Karol 
Mrowiec, Katalog muzykaliów gidelskich. Rękopisy muzyczne kapeli klasztoru gidelskiego 
przechowywane w  Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w  Krakowie, Kraków 
1986. Zob. także: Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczpospolitej. 
Studia, red. Aleksandra Patalas, Kraków 2016.

12    W APPD zachowały się rękopiśmienne notatki Roberta Świętochowskiego, któ-
ry w latach 1963–1964 opublikował w „Muzyce” artykuły poświęcone muzyce u domini-
kanów, zob. APPD, rkps sygn. Ao 335, a także: Robert Świętochowski, Tradycje muzyczne 
zakonu kaznodziejskiego w Polsce, „Muzyka” 1963, nr 1–2, s. 12–26, nr 3, s. 23–33; idem, 
Tradycje muzyczne zakonu kaznodziejskiego (ciąg dalszy), „Muzyka” 1963, nr  4, s.  10–31; 
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w bazylice dominikanów gościł także Franciszek Lilius ze swym zespołem 
katedralnym. 

Wśród strzępów wiadomości na temat kultury muzycznej zakonników 
odnajdujemy jedynie informację, że w XVII wieku w Krakowie działał zna-
komity organista Andrzej Niżankowski OP (określony przez Litwanide-
sa — dominikańskiego pisarza — w dziele Nekrografia jako „niedoścignio-
ny wirtuoz” 13), wykształcony, podobnie jak Franciszek Lilius, lecz później, 
bo w latach 1633–1634, w Rzymie u Girolama Frescobaldiego. Współcze-
śnie z nim żył i działał na terenie Rzeczpospolitej dominikanin o. Erazm 
Obornicki — zdaniem Litwanidesa „organista doskonały” 14. Trzecim zna-
nym dominikaninem, którego związki z muzyką zostały potwierdzone, był 
Błażej Derey — autor tekstów Nabożnych Pieśni.

2.1.2. Nabożne Pieśni w kontekście „kultury Różańca Św.”

Druk Nabożne Pieśni wpisuje się w bardzo silną w pierwszej połowie XVII 
wieku tendencję do publikowania książek o  tematyce religijnej oraz „ró-
żańcowej”. Jak głosi legenda, różaniec został ustanowiony przez samego 
św. Dominika, któremu objawiła się Matka Boska i poleciła rozpowszech-
nienie tej modlitwy jako pomoc w walce z heretykami. Dominikanie bardzo 
starali się o jak najszersze jej rozpropagowanie, dlatego w XV, XVI i XVII 
wieku w całej Europie tworzyli i rozwijali działalność bractw różańcowych, 
których członkowie wspólnie się modlili.

W Krakowie w XVII wieku działało wiele bractw religijnych, ale po-
śród nich szczególnie silne oddziaływanie miało dominikańskie Bractwo 
Różańca Świętego funkcjonujące od XV wieku oraz działające w tej samej 

idem, Tradycje muzyczne zakonu kaznodziejskiego w Polsce (dokończenie), „Muzyka” 1964, 
nr 1–2, s. 49–61; idem, Tradycje muzyczne zakonu kaznodziejskiego w Polsce: uzupełnienie, 
„Muzyka” 1964, nr 1–2, s. 152. 

13    Zob. APPD, Nekrografia seu Obitus Fratrum Generalium, Provintialium, Priorum, 
Magistrorum, Baccalaureorum, Lectorum, Cursorum, Inquisitorum, Praedicatorum, Confesso
rum, Sacerdotum, Clericorum, Conversorum, Sororum necnon utriusque status et sexus Benefac
torum Ordinis nostri Insuper Obligationum Conventus A tempore R. P. F. Erasmi Coniussouii 
S. T. Magistri Prioris Cracouiensis Ex vetustis Obligationum, Consiliorum, Registrorum ma
nuscriptis Codicibus facta collectio Anno Domini 1615, 31 Iulii per me Fratrem Valerianum 
Lithuanidem Magistrum Conventus Cracouiensis, sygn. Pp78, k. 24.

14    Robert Świętochowski, Tradycje muzyczne…, op. cit., „Muzyka” 1963, nr 4, s. 13.
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świątyni od 1585 roku Bractwo Przenajświętszego Imienia Pana Jezusa. Do 
bractwa zapisywało się bardzo wiele osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, 
różnych stanów — bogatych, biednych, stanu duchownego i  świeckiego. 
W 1621 roku do bractwa wstąpili na przykład ówczesny rektor Akademii 
Krakowskiej — Jakub Najmowicz, profesorowie i studenci, tworząc osobną 
grupę odmawiającą wspólnie różaniec 15. Członkami bractwa byli także kró-
lowie Polski — Zygmunt Stary, Zygmunt II August, Zygmunt III Waza, 
a także Władysław IV.

Ze względu na to, że w XVII wieku powiększało się grono członków 
bractwa, a wierni mieli problem ze zrozumieniem idei tej modlitwy i zapa-
miętaniem tajemnic różańcowych, zaczęły coraz liczniej powstawać mate-
riały pomocnicze dla wiernych. Miały one charakter wizualny oraz tekstowy. 

Do grupy pomocy wizualnych można zaliczyć przede wszystkim rzeź-
by oraz obrazy, które umieszczano w ołtarzu kaplicy bractwa różańcowego. 
Zazwyczaj miały one podobną treść — w centrum obrazu znajdował się 
wizerunek Najświętszej Maryi Panny z piętnastoma tajemnicami różańco-
wymi, niżej św. Dominik odbierający różaniec od Maryi, a na samym dole 
klęczący wierni różnego stanu. Obraz wspomagał wiernych w rozważaniu 
tajemnic różańcowych i utrwalał wiedzę o zakonie.

Do grupy pomocy tekstowych możemy zaliczyć modlitewniki (np. Spo
sób mówienia Psałterzyka nieznanego autora z pierwszej połowy XVII wie-
ku), propozycje rozważań i materiały wspomagające modlitwę (np. Ogród 
rozkoszny Adriana Wieszczyckiego OP, a  także Nabożne Pieśni Błażeja 
Dereya OP) oraz kompendia wiedzy na temat różańca zawierające histo-
rię tej modlitwy, omawiające sposoby jej odmawiania, propozycje medy-
tacji i historie o cudach 16. Jedną z publikacji o  charakterze kompendium 
jest OGRÓD RÓŻANY abo opisanie porządne dwu szczepów wonnej Rożey 
Hierychuntskiey to iest O Dwu świętych Rożańcach, Dwoiga Bractw: Błogo
sła: Panny Mariey, i Najświęt: Imienia Jezvsowe[go] o. Waleriana Andrze-
jowicza (Litwanidesa) OP, wydana u  Franciszka Cezarego w  Krakowie 

15    Stanisław Maria Kałdon OP, Logos i etos różańca, wyd. 2 popr., Rzeszów–War-
szawa 2013, s. 122.

16    Zob. Anna Paulina Pawłowska, Emblematyczność w polskich drukach różańcowych 
w pierwszej połowie XVII wieku, „Terminus”, r. XIV (2012), z. 25, s. 137–156.
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Przykład 1. Obraz Matka Boska Różańcowa Lorenza Lotta (1539) 17.

w 1627 roku. Druk ten doczekał się dwóch wydań (drugie już po śmierci 
autora, w  1646 roku), musiał więc cieszyć się sporym zainteresowaniem. 
Książka ta składa się z dziewięciu części (zachowano oryginalną pisownię):

1. O Modlitwie Różańca świętego abo Psałterza Panny Mariey;
2. O sposobie mowienia tey świętey Modlitwy;
3. O sposobie rozmyślania piętnaście Taiemnic Zbawienia naszego 

w tey modlitwie Rozańca świętego zamienionych;

17    Obraz dostępny online: http://www.antiqui.it/doc/monumenti/chiese/sdome-
nico.htm (stan na dzień 06.03.2016 r.).
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4. O bractwie różańca świętego;
5. O odpustach y Przywilejach tey modlitwy świętey | y Bractwu od 

Stolice Apostolskiey nadanych;
6. O początku tego Bractwa;
7. O cudach Rożańca Świętego;
8. O Różańcu Imienia Pana Jezusowego;
9. O Bullach Papieskich nadanych oboyga Bractwom.
Dla muzykologów szczególnie cenne są informacje na temat organiza-

cji bractwa, jego zadań i tradycji muzycznych, które zostały zawarte w IV 
i VI części druku. Dowiadujemy się z nich na przykład, że podczas procesji 
miesięcznych, obowiązkowych dla członków bractwa, wykonywano śpiewy 
chorałowe antyfonalnie, naprzemiennie. Litwanides napisał, że „jedni śpie-
wają litanię loretańską o Pannie Mariey, drudzy Ave Maris stella i Ave stella 
Matutina [...] gdy wrócą do kościoła, zaczyna ociec kantor Antiphone Bea
tam me dicent omnes generationes, a Magister to iest Diakon z Subdiakonem 
wstawky śpiewają po wierszu iednym Magnificat anima &c aż do końca 
tonem szostym. A co wiersz ci odśpiewaią; to chor Beatam me dicent omnes 
generatio nes replikwe” 18. 

Niestety w kompendium nie ma żadnej informacji na temat śpiewów 
wykonywanych przez wiernych, dlatego nie wiemy, kiedy mogły wybrzmie-
wać pieśni napisane przez Dereya z muzyką Liliusa. Wydaje się, że śpiewa-
no je podczas procesji — wówczas wierni śpiewali pieśni wykonując „głos 
dla pospólstwa”. Pieśni Liliusa mogły jednakże być wykonywane także 
podczas „schadzek”, które odbywały się w kaplicy różańcowej. Na większe 
święta i uroczystości bractwo zapraszało „muzykę” z zewnątrz, na co zbie-
rano specjalne fundusze. Litwanides przy okazji opisu kaplicy i jej wyposa-
żenia wspomniał, że w kaplicy powinna znajdować się skrzynia zamykana 
na trzy klucze. „Do tey skrzynki maią kłaść to cokolwiek abo z testamentu 
abo z jałmużny abo z społecznego złożenia na schadzkach wyższey pomie-
nionych na potrzeby Bractwa tego oddane będzie. Z ktorey skrzynki maią 

18    Walerian Andrzejowicz, Ogrod Rożany Abo Opisanie Porządne Dwu szczepow 
wonney Rożey Hierychuntskiey: To iest: O Dwu świętych Różańcach Dwoyga Bractw Blogosla: 
Panny Mariey Y Naświęt: Imienia P. Iezvsowe[g]o W Zakonie Kaznodzieyskim wszczepionych 
[…], w drukarni Franciszka Cezarego, Kraków 1627, cz. IV, s. 323.
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wprzod opatrować świece do ołtarza brackiego, olej do lampy przed ołtarz 
Bracki, muzyke na wotywy sobotnie y na insze braterskie tak za żywe iako 
i za umarłe” 19. Być może właśnie przy okazji większych świąt wykonywano 
polifonicznie pieśni Liliusa, w których znaną melodię główną śpiewał lud, 
a pozostałe głosy wykonywał zespół wokalny. 

W BDKr zachowało się kilka egzemplarzy Ogrodu różanego. Zapiski 
proweniencyjne wskazują, że posiadaczami tej książki były bractwa różań-
cowe w Krakowie i Warszawie 20. Co ciekawe, zachował się także egzem-
plarz wydania z 1627 roku (sygn. 1157 II SD), który niegdyś należał do 
ucznia Franciszka Liliusa — Marcina Mielczewskiego, muzyka królewskie-
go, później także kapelmistrza królewicza Karola Ferdynanda Wazy. Miel-
czewski był członkiem arcybractwa Różańca Świętego w kościele św. Jacka 
w Warszawie i  tam też w 1651 roku został pochowany. Barbara Przyby-
szewska-Jarmińska ustaliła, że Mielczewski był notowany wśród członków 
Bractwa wraz z żoną Jadwigą w 1646 roku oraz w 1649 roku 21. Zapisek od-
naleziony na stronie tytułowej druku Waleriana Andrzejowicza brzmi: „Ex 
libris Martini Mielczewski Musici S. R. M. B. An[n]o D[omi]ni 1635 Mai 
donatus [… dalej nieczytelne]” i każe domyślać się, że albo Mielczewski był 
członkiem bractwa już wcześniej, albo że już wcześniej interesował się taką 
formą aktywności religijnej. 

Fot. 12. Zapis proweniencyjny z karty tytułowej Ogrodu różanego.  
BDKr, sygn. 1157 II SD 22.

19    Ibidem, część VI, rozdział III, s. 5.
20    Egzemplarze zawierają m.in. inskrypcje: „Bractwa Rosarii” oraz „Pro usu 

Archiconfraternitatis Sacra[tissimi] Rosarii B[eatissimae] V[irginis] M[ariae] Varsoviensis 
Conv[entus] S[ancti] Hyac[inti]”, BDKr, sygn. 510 II SD. 

21    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory polskich Wazów, Warszawa 
2007, s.  194–195; eadem, Muzyka pod patronatem polskich Wazów. Marcin Mielczewski, 
Warszawa 2011, s. 70.

22    Za pomoc przy kwerendzie i za wykonanie fotografii pragnę gorąco podziękować 
pani Katarzynie Płaszczyńskiej-Herman, opiekunce starych druków z BDKr.
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2.1.3. Cztery druki okolicznościowe (panegiryczne)

Osobną grupę źródeł do twórczości Liliusa stanowią publikacje okoliczno-
ściowe: teksty panegiryczne bez udziału muzyki oraz ody „inter declamatio-
nem”, którym towarzyszyła muzyka. Do dziś zachowały się trzy ody wzo-
rowane na starożytnej poezji horacjańskiej, których autorem jest Franciszek 
Lilius — jedna poświęcona Władysławowi Dominikowi Zasławskiemu-
-Ostrogskiemu oraz dwie ofiarowane Mikołajowi Szyszkowskiemu, a tak-
że dwa druki zawierające teksty „umuzycznione” przez Liliusa („faciebat 
symphoniam”), które zostały dołączone do wydawnictw okolicznościowych 
powstałych w krakowskim środowisku uniwersyteckim.

Najwcześniejszy zachowany, opublikowany w  1632 roku, druk Fran-
ciszka Liliusa zatytułowany Illustrissimo D[omi]no Vladislao Dominico, Duci 
in Ostrog et Zasław. Cum in Russiam proficisceretur zawiera odę pochwalną 
na cześć Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego (1618–1656), 
wieloletniego mecenasa i protektora Franciszka Liliusa, napisaną przez sa-
mego kompozytora 23. Publikacja ta, przechowywana obecnie w Rosyjskiej 
Bibliotece Narodowej w  Petersburgu w  zbiorze „Rossica” pod sygnaturą 
13.8.2.1065, obejmuje zaledwie trzy karty, przy czym pierwszą z nich sta-
nowi frontyspis z kunsztownie wykonanym miedziorytem, który najpraw-
dopodobniej został doklejony do publikacji w  późniejszym czasie, na co 
wskazuje o kilka centymetrów mniejszy format karty 24. 

Odę na cześć księcia na Zasławiu i  Ostrogu wprowadził do obiegu 
naukowego Karol Estreicher w swojej monumentalnej Bibliografii polskiej 
w 1906 roku 25. Kiedy ukazywała się bibliografia Estreichera, druk okolicz-
nościowy Liliusa znajdował się już w  Petersburgu, mógł więc tam trafić 
jeszcze w XVIII wieku, niewykluczone, że razem z Biblioteką Załuskich 
lub w innych okolicznościach 26.

23    Druk został sygnowany nazwiskiem Liliusa na ostatniej karcie: „Franciscvs Lilivs 
Magister Capellae Ecclesiae Cathedr. & seruitor S. R. M.”. 

24    Niestety nie miałem możliwości zobaczenia oryginału źródła, posługiwałem się 
wyłącznie skanami, które łaskawie ofiarowała mi pani Anastasia Novikowa, za co składam 
jej w tym miejscu serdeczne podziękowania.

25    Karol Estreicher, Bibliografia polska, cz. III, t. X: L–Łz, Kraków 1906, s. 280.
26    Zbiory zgromadzone w  Bibliotece Załuskich po insurekcji kościuszkowskiej 

 zostały zrabowane przez Rosjan i  w ciągu dwóch miesięcy, od grudnia 1794 do stycz-
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Wspomniany miedzioryt na frontyspisie przedstawia dwóch młodych 
mężczyzn w przyjacielskim objęciu, nad którymi wznoszą się trzy putta. 
Dwa z nich, znajdujące się po prawej oraz po lewej stronie przedstawie-
nia, trzymają wstęgę, na której umieszczono sentencję „Legitime certanti”. 
Pomiędzy nimi trzecie putto nakłada na głowy mężczyzn wieniec laurowy 
— symbol zwycięstwa, a także mądrości (od łacińskiego słowa „laureatus”, 
czyli uhonorowany laurem, pochodzi polskie słowo laureat). W centralnej 
części obrazu widoczny jest jeszcze trzeci mężczyzna. Prawdopodobnie jest 
to pokonany żołnierz, który, znajdując się w pozie upadku, patrzy na męż-
czyznę z lewej strony i jednocześnie próbuje znaleźć oparcie u mężczyzny 
z prawej strony przedstawienia. Wydaje się, że mężczyzna z prawej strony 
jest niższy rangą od człowieka stojącego z  lewej strony, o czym świadczy 
wzrok pierwszego skierowany ku górze oraz podana otwarta dłoń, na której 
może wesprzeć się jego sprzymierzeniec. W tle obrazu widoczny jest kra-
jobraz po bitwie — na ziemi leżą porozrzucane miecze, strzały i tarcze, na 
drugim planie widoczne są natomiast zatopione w morzu okręty oraz po-
rozrzucane szczątki ludzkie. Przed mężczyznami na pierwszym planie stoją 
dzieci trzymające tarcze z herbami z wizerunkami orła. W drugiej ręce je-
den z nich trzyma koronę królewską, drugi zaś zdobycz wojenną — czapkę 
monomacha, czyli insygnium wielkich książąt moskiewskich i carów Rosji.

Cała scena nawiązuje do treści ody Liliusa i przywodzi na myśl przede 
wszystkim postać Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, 
który w 1632 roku, czyli w roku publikacji druku, po trzyletnich studiach 
w Akademii Krakowskiej, wraz ze swym bratem udawał się na studia za-
graniczne do Rosji. Z tej okazji powstało kilka dzieł literackich. Poza odą 

nia 1795 roku, zostały wywiezione na polecenie carycy Katarzyny do Petersburga, stając 
się zaczątkiem Cesarskiej Biblioteki Publicznej (obecnie: Rosyjska Biblioteka Narodo-
wa). Zbiór został częściowo rewindykowany po I wojnie światowej i przekazany do BN 
w Warszawie, gdzie został spalony przez Niemców po kapitulacji Powstania Warszaw-
skiego w październiku 1944 roku. Pozostała część księgozbioru, która jest w dużej mierze 
rozproszona, ocalała. Egzemplarz interesującego nas druku nie posiada jednak żadnych 
pieczęci ani zapisów proweniencyjnych. Na temat historii Biblioteki Załuskich zob. m.in.: 
Joanna Płaza, Bożena Sajna, Pamiątki dziejów Biblioteki Załuskich, Warszawa 1997; Corona 
urbis et orbis — Biblioteka Załuskich. Wystawa w 250. rocznicę otwarcia Biblioteki Załuskich 
w Warszawie, oprac. Halina Tchórzewska-Kabata, Warszawa 1998.
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Liliusa, ukazało się między innymi trzynaście wierszy autorstwa krakow-
skich studentów, które zebrał w antologii Jacek Sidus 27. Władysław Domi-
nik Zasławski-Ostrogski był zresztą adresatem wielu innych książkowych 
dedykacji 28. Magnat sam pokrywał koszt druku niektórych ofiarowanych 
mu publikacji. Być może Franciszek Lilius także otrzymał zapłatę w wyso-
kości 30 złotych za swą odę 29.

Omówiony wyżej miedzioryt zamieszczony w  publikacji Liliusa jest 
dziełem Antonia Pomarancia (Cincignaniego), zaś sztychował go Christian 
Sas, o czym świadczy proweniencja znajdująca się w dolnej części obrazu: 
„A. Pom. Inu. Christianus Sas sculp.” 30. Sas był również wykonawcą por-
tretu Girolama Frescobaldiego autorstwa Jeana Saillanta, który to portret 
został zamieszczony w drugiej księdze toccat organisty San Pietro w 1627 
roku 31. Biorąc pod uwagę fakt, że Lilius przebywał w domu Frescobaldiego 
w latach 1624–1625, możliwe wydaje się, że późniejszy krakowski kapel-
mistrz poznał wówczas osobiście sztycharza i kilka lat później poprosił go 
o wykonanie miedziorytu, który dołączył do ody napisanej na cześć swojego 
przyszłego protektora i mecenasa.

Rok po ukazaniu się ody poświęconej Władysławowi Dominikowi 
Zasławskiemu-Ostrogskiemu, w 1633 roku, wyszedł w oficynie Cezarego 
w Krakowie kolejny druk, zawierający tym razem dwie ody napisane z oka-
zji nominacji Mikołaja Szyszkowskiego na biskupa warmińskiego. Podob-
nie jak w poprzednim przypadku, autorem owych ód jest Franciszek Lilius. 

27    Hyacintho Sido [ Jacek Sidus], Symbolvm Amoris Peregregię indolis : Adolescentib. 
Prima in Artibus & Philosophia Laurea in Alma Acad. Crac. Capessentibus […], In Officina 
Typ. Matthię [sic!] Andreouiensis, Cracoviae 1632. Jeden egzemplarz przechowywany jest 
w BJ pod sygn. St. Dr. 2002 I, natomiast drugi w BZNO, sygn. XVII–3148.

28    Józef Długosz, Dedykacje autorskie na książkach ofiarowanych Władysławowi Do
minikowi OstrogskiemuZasławskiemu, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Osso-
lińskich”, z. 13, Wrocław 2002, s. 7–11.

29    „Lilius poświęcił Zasławskiemu jeden ze swych utworów, za co otrzymał 30 złp 
gratyfikacji […]”, cyt. za: Władysław Czapliński, Józef Długosz, Życie codzienne magnaterii 
polskiej w XVII wieku, Warszawa 1982, s. 147.

30    Antonio Circignani (1560–1620) był włoskim malarzem, który otrzymał przy-
domek Pomarancio po swoim ojcu, również malarzu. Przydomek ten odnosił się do ich 
rodzinnej miejscowości. 

31    Frederick Hammond, Girolamo Frescobaldi, Cambridge (Massachusetts)–Lon-
don 1983, s. 56–57, 283.
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Druk zachował się pośród innych wydawnictw okolicznościowych, publiko-
wanych m.in. z okazji śmierci króla Zygmunta III Wazy, zwycięstwa Wła-
dysława IV pod Smoleńskiem i innych wydarzeń z lat 1632 i 1633. Obecnie 
zbiór przechowywany jest w BGPAN pod sygnaturą NL 51, a druk Liliusa 
stanowi jego trzydziesty piąty adligat.

Wydawnictwo w formacie 8o liczy cztery karty, które nie są numerowa-
ne. Na karcie tytułowej umieszczono tytuł: „Illustrissimo: ac Reuerendis-
simo Dno. | D. Nicolao Szyszkowski, | Episcopo Varmiensi Nominato. | 
Abba tiae Czeruinensis Administratori, | Secretario Regni Maiori | etc. etc. 
| Domino suo ac Mecoenati am- | plissimo. | Urbem Principem Diaecesis 
suae adeunti, | Concinentis Musae Symphoniam | Demissae venerationis 
ergo | Franciscvs Lilius Ecclesiae Cathe- | dralis Cracouien: Magister Ca-
pellae. | Seruus Obsequentissimus, D. D. | Cracoviae, | In Officina Francis-
ci Caesarij, Anno Domini, 1633”.

Jako pierwszy o panegiryku tym wspomniał Karol Estreicher w Biblio
grafii polskiej. Zamieścił on następujący zapis: „Francisci Lilii eccles. Cath. 
Crac. Magistri Capellae, Concinentis Musae Symphonia, Nicolao Szysz-
kowski episcopo Varmiensi. Cracoviae 1673. W 4ce.” 32. Nie wiadomo do-
kładnie, dlaczego Estreicher wskazał jako datę wydania publikacji rok 1673 
i inny format druku. Być może korzystał z innego wydania, choć jest mało 
prawdopodobne, że okolicznościowy druk, który powstał z okazji konkret-
nego wydarzenia, był później wznawiany. 

Zygmunt M. Szweykowski w  Katalogu tematycznym utworów Liliusa 
dzieło o zbliżonym tytule (nr 51 katalogu) „[…] Musae symphonia. Nico-
lao Szyszkowski episcopo Varmiensi Cracoviae 1643. Francisci Lilii eccles. 
Cath Crac. Magistri Capellae, concinentis…” uznał za zaginione 33. Zdu-
mienie wzbudza fakt, że zarówno w Bibliografii Estreichera, jak i w katalo-
gu Szweykowskiego podane są dwie różne daty publikacji — obie niezgod-
ne z zachowanym drukiem. 

32    Karol Estreicher, Bibliografia polska…, op. cit., s. 280.
33    Zygmunt M. Szweykowski, Katalog tematyczny utworów Franciszka Liliusa, w: 

Franciszek Lilius, Missa brevissima, wyd. Zygmunt M. Szweykowski, «Źródła do Historii 
Muzyki Polskiej» 31, Kraków 1989, s. XLV.
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Fot. 13. Karta tytułowa druku okolicznościowego z 1633 roku.  
BGPAN, sygn. NL51, adl. 35.

Dopiero w 1999 roku Tomasz Jasiński, na podstawie notek biograficz-
nych dotyczących Franciszka Liliusa, które zostały zamieszczone w rozpra-
wie Samuela Joachima Hoppego z 1711 roku oraz w leksykonie Christia-
na Gottlieba Jöchera (właściwie w kontynuacji leksykonu opublikowanej 
w 1810 roku przez Heinricha Wilhelma Rotermunda), stwierdził, że Sym
phonia… powstała w 1633 roku, natomiast publikacja mogła zostać wzno-
wiona w 1643 roku z powodu śmierci biskupa Szyszkowskiego 34.

34    Zob. Tomasz Jasiński, Kompozytorzy staropolscy w leksykonie Christiana Gottlieba 
Jöchera, „Muzyka” 1999, nr 1, s. 101–107. 
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Twórczość panegiryczna była niezwykle popularna w  epoce staropol-
skiej 35. Druki okolicznościowe wydawane były z okazji różnych wydarzeń, 
zarówno państwowych i  politycznych, jak i  prywatnych. Do tych pierw-
szych zaliczyć można elekcje, uroczystości koronacyjne, zwycięstwa mili-
tarne polskiej armii, zawarcie pokoju po wojnach, wizyty dostojnych gości 
czy śmierć i pogrzeb króla lub kogoś z jego najbliższego otoczenia. Wiersze 
panegiryczne powstawały także dla uczczenia ważnego wydarzenia prywat-
nego — narodzin, śmierci, ślubu, pogrzebu, czy ukończenia studiów. Auto-
rami tych tekstów byli więc nie tylko wprawni poeci, lecz także amatorzy, 
którzy na co dzień nie zajmowali się słowem. Jednak wszyscy twórcy dzia-
łali w konkretnym momencie i środowisku, ich celem nie była zatem sława 
i rozgłos wśród społeczeństwa, lecz wyłącznie dotarcie do adresata publika-
cji i jego ukontentowanie.

Publikowanie przez Franciszka Liliusa w  pierwszych latach kapel-
mistrzostwa druków okolicznościowych, panegiryków sławiących ważne 
wówczas postaci, było prawdopodobnie zabiegiem celowym. Miało pomóc 
młodemu kapelmistrzowi wejść w  łaski możnych, a  także ustabilizować 
pozycję w  środowisku artystycznym. Lilius mógł zapewne zadedykować 
tym osobom również druki muzyczne, jednak wiązałoby się to ze znacz-
nie większymi nakładami finansowymi. W tym czasie w Rzeczpospolitej 
nie wydawano druków muzycznych, kompozytorzy wyjeżdżali publikować 
swoje dzieła do Rzymu lub Wenecji 36. Łatwiej było więc Liliusowi napisać 
odę, wydać ją w  krakowskiej oficynie i  osiągnąć podobny cel — zdobyć 
przychylność mecenasa. W latach czterdziestych protekcja ta stała się dla 
Liliusa kartą przetargową, mógł ubiegać się w  katedrze o  coraz większe 
uposażenie informując kapitułę, że myśli o odejściu na inną służbę 37.

35    Istnieje bogata literatura naukowa poświęcona twórczości okolicznościowej. Zob. 
m.in.: Edmund Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993; Mi-
chał Kuran, Marcin Paszkowski poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII 
wieku, Łódź 2012. Tam wskazana dalsza bibliografia.

36    Na przykład w 1630 roku do Włoch pojechał Giovanni Francesco Anerio, by 
wydać swoje utwory. Poza granicami Rzeczpospolitej publikował także Mikołaj Zieleński, 
Annibale Orgas, Tarquinio Merula i Marco Scacchi.

37    Zob. Rozdział I niniejszej rozprawy.
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Jak wspomniano, innym rodzajem twórczości okolicznościowej były ody 
„inter declamationem”, czyli poezja w  podniosłym tonie recytowana pu-
blicznie, podczas ważnej uroczystości, przy wtórze muzyki. Wśród polskich 
przykładów pochodzących z  I połowy XVII wieku odnaleźć można dwa 
szczególnie interesujące, związane z najwybitniejszymi muzykami tamtych 
czasów: Annibalem Orgasem — kapelmistrzem katedry krakowskiej 38, 
oraz Domenico Mazzocchim — kierownikiem muzycznym rzymskiego 
San Pietro 39. 

Orgas skomponował muzykę do ody poświęconej wydarzeniom bitwy 
pod Cecorą, która miała miejsce w  1620 roku. Kompozycja ta powstała 
w 1621 roku i, zdaniem Anny Szweykowskiej, została wykonana podczas 
jakiejś uroczystości szkolnej, prawdopodobnie w  krakowskim Novodvor-
scianum lub szkole prowadzonej przez jezuitów 40. Druga ze wspomnianych 
ód wyszła spod pióra sekretarza królewskiego Gabriela Wojciecha Brze-
zińskiego i dotyczyła kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskie-
go. Muzykę do niej skomponował Domenico Mazzocchi, dlatego Anna 
Szweykowska jako miejsce potencjalnego wykonania dzieła wskazała dwór 
papieski Urbana VIII, który być może sfinansował tę uroczystość. 

Franciszek Lilius, podobnie jak Orgas i Mazzocchi, poza pisaniem ód 
zajmował się również ich „umuzycznianiem”. Pierwszym tego typu zacho-
wanym utworem jest Ode In laudem Artis Apollineae. A Ioannne Czechowicz 
secundae laureae Candidato concinnata. Faciebat Symphoniam Adm. Rendus 
Dnus D. Franciscus Lilius, Chori Ecclesiae Cathedr. Crac. Magister. Oda Jana 
Czechowicza, do której muzykę ułożył Franciszek Lilius, została najpraw-
dopodobniej dołączona w  późniejszym czasie do druku przygotowanego 

38    Ode inter Declamationem Qua cohortabamur nostros ad arma contra Turcam strenue 
capienda, decantata, Faciebat Symphoniam, A. R. D. Annibal Orgas, Magister Chori in Ecclesia 
Cathedrali Crac., PTPN, sygn. S 16129 I.

39    Gabriel Wojciech Brzeziński, Concentus Applaudentis Famae D. Georgio Ossoliński 
Duci in Ossolin. S. R. I. Principi, Comiti in Thecin Supremo Regni Poloniae Cancellario etc. 
etc. Ad Modulos Musicos revocati cum Universam Theologiam propugnaret, Roma 1644. Druk 
ten zawiera dopisek: „Hanc Poesim Revocavit ad modulos Harmoniae Musicae D. Virgi-
lius Mazzocchius. Director Chori Musicorum Sacrosanctae Vaticanae Basilicae Principis 
Apostolorum”, BJ, sygn. III 3661 St. dr.

40    Anna Szweykowska, Dwie kompozycje okolicznościowe Annibale Orgas, Virgilio 
Mazzocchi, „Muzyka” 1992, nr 1, s. 53–58.



Źródła do twórczości Franciszka Liliusa 116

przez Andrzeja ( Jędrzeja) Jacka Wolfowicza z okazji ukończenia studiów 
i otrzymania dyplomu Akademii Krakowskiej przez jego brata — Marci-
na Stanisława Wolfowicza 41. Świadczy o tym drugi zachowany egzemplarz 
druku przechowywany w Ossolineum 42 oraz nota dotycząca 10 Gratulato
rium… w Bibliografii Estreichera. Chociaż w druku nie wskazano ani daty 
publikacji, ani drukarza, Karol Estreicher przyjął, że dzieło Wolfowicza 
ukazało się w Krakowie w 1636 roku, choć obaj Wolfowiczowie ukończyli 
Akademię w 1633 roku 43. Krakowski egzemplarz druku ma format 4o i li-
czy siedem nienumerowanych kart. Oda Jana Czechowicza znajduje się na 
ostatniej karcie. Do literatury naukowej wprowadził ją Józef Reiss. Muzy-
kolog przyjął, że utwór ukazał się około 1643 roku 44, a więc kilka lat później 
niż druk Wolfowicza. 

Ostatnim drukiem zawierającym informację o „umuzycznieniu” tekstu 
ody przez Franciszka Liliusa jest Epos Spectabili… Jana Ratułowskiego 45, 
który ukazał się w  Krakowie w  1647 roku, a  przechowywany jest obec-

41    10 Gratvlatoriuvm, qvod Venerabili Domino, Martino Stanislao Wolfowicz: Claris
simi et Doctissimi Viri, Philosophiae et Medicinae Doctoris Filio. Cvm In Alma Academia Crac. 
Prima Artium Liberaliu[m] ac Philosophiae Laurea insigniretur. Andreas Hyacinthvs Wolfo
wicz, Fratri suo optatissimo. Nec non Nobilis & praeclara Iuuentus Acad. Lvsit & Dedicavit, BJ, 
sygn. 17300 I. Drugi egzemplarz przechowywany jest w BZNO, sygn. 8025, zob. Katalog 
starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII, t. 8: 
T–Z, opr. Wiesław Tyszkowski, Wrocław 1996, s. 175.

42    W egzemplarzu przechowywanym w BZNO pod sygn. XVII–158-III nie od-
nalazłem tekstu ody umuzycznionej przez Liliusa. Wrocławski egzemplarz w formacie 4o 
liczy 5 kart i nie ma w nim żadnych not proweniencyjnych.

43    Martinus Andreae Wolfowicz, d. Crac. oraz Andreas Andreae Wolfowicz są no-
towani w metrykach uniwersyteckich w 1633 roku, zob. Album Studiosorum Universitatis 
Cracoviensis, t. IV, 1607–1642, red. Jerzy Zathey, Henryk Barycz, Kraków 1950, s. 148. Por. 
Karol Estreicher, Bibliografia polska, cz. III, t. XXXIII: Wil–Y, wyd. Stanisław Estreicher, 
Kraków 1939, s. 268.

44    Józef Reiss, Książki o muzyce od XV do XVII wieku w Bibljotece Jagiellońskiej, cz. II, 
Kraków 1934, s. 28.

45    Jan Ratułowski, Epos Spectabili Ac Magnifico Domino, D. Andreae Pałoc’ai de Pałoca 
Libero Baroni In Wodzisław & Fridman Domino Ac Haeredi Die Natalivm Sev D. Andreae 
Apostoli Patroni Eiusdem. In vim grati animi ergo suum Patronu mac Munificum Benefactarem 
per Emblematum Anagramaticorum Expositione A M. Joanne Ratvłowski Philos: Doctore: Ec
cle: Fridman: Directore cum Parergis factum oblatumque. Chronostichon Ter Deno Phaebo botros 
portante noVeMbre ArgVtas nerVIs tangIt ApoLLo Lyras, In Officina Valeriani Piątkowski, 
Cracoviae 1647.
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nie w BZNO pod sygnaturą XVII–3745 46. Jest to publikacja w  formacie 
4o obejmująca pięć nieliczbowanych kart. Nie zawiera żadnych inskryp-
cji wewnętrznych, które wskazywałyby poprzednich właścicieli druku. 
Jako pierwszy źródło wskazał Karol Estreicher, jednak późniejsi badacze 
spuściz ny Franciszka Liliusa nie wykorzystali tej informacji 47. Na ostatniej 
karcie publikacji umieszczona została Ode in laudem Musicae a Joanne Racki 
Secundae Laureae Candidato. Symphoniam faciebat Franc. Lilius chori eccles. 
Cathedr. Crac. Magister 48. 

Zarówno Jan Racki (ok. 1610–1682) — autor ody, jak i Jan Ratułow-
ski (dokładne lata życia nieznane) — autor publikacji, do której dołączono 
odę, byli związani z krakowskim środowiskiem uniwersyteckim. Racki był 
profesorem i historiografem Uniwersytetu Krakowskiego, a także krakow-
skim kanonikiem katedralnym. Po odbyciu studiów związany był z Kole-
gium Nowodworskiego, gdzie w latach 1643–1648 prowadził klasę poetyki, 
a następnie retoryki. Do jego uczniów należeli m.in. Wespazjan Kochowski 
i młodzi Wiśniowieccy. W następnych latach, po uzyskaniu tytułu dokto-
ra teologii, prowadził zajęcia w Uniwersytecie Krakowskim. Związany był 
ponadto z dworem wojewody krakowskiego Stanisława Lubomirskiego 49. 
Z kolei Jan Ratułowski w przytaczanych przez Karola Estreichera publika-
cjach określany bywa jako doktor filozofii w Akademii Krakowskiej (1638), 
doktor filozofii i profesor poezji w Akademii Poznańskiej (1636) oraz jako 
doktor sztuki i  filozofii w  Akademii Krakowskiej (1659). W  1638 roku 
ukazał się jego wiersz pt. Sertum, który autor zadedykował Jakubowi Pio-
trowickiemu — doktorowi filozofii, kanonikowi kolegiaty św. Anny, który 
był równocześnie prowizorem Kolegium Nowodworskiego, oraz biskupowi 
Piotrowi Tylickiemu 50. Wydaje się zatem prawdopodobne, że zamieszczona 

46    Za życzliwe udostępnienie źródła dziękuję pani dr Agnieszce Franczyk-Cegle 
z BZNO.

47    Karol Estreicher, Bibliografia polska, cz. III, t. XXVI: R, wyd. Stanisław Estrei-
cher, Kraków 1915, s. 134.

48    Ibidem, s. 9.
49    Leszek Hajdukiewicz, Racki Jan, w: Polski słownik biograficzny, t. XXIX/4, z. 123, 

red. Andrzej Romanowski, Wrocław 1986, s. 604–605.
50    Jan Ratułowski, Sertvm Excellentiss: ac Admo: Reueren: Dno, D. Iacobo Piotrowicki, 

Philosophiae Doctori, Canonico S. Annae Collegae Maiori, Scholarm Nouoduorscianarum Pro
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w druku Epos Spectabili… oda Jana Rackiego, do której muzykę skompo-
nował Franciszek Lilius, mogła zostać wykonana podczas jakiejś ważnej 
uroczystości akademickiej lub szkolnej, np. w Collegium Novodvorscianum 
w Krakowie. 

Nie sposób dziś stwierdzić, jaki charakter mogła mieć muzyka tworzo-
na przez Liliusa do wspomnianych ód — czy była improwizowana, czy 
wcześniej zanotowana, czy była to muzyka czysto instrumentalna, czy wo-
kalno-instrumentalna, czy towarzyszyła recytacji od początku do końca, 
czy był to tylko instrumentalny wstęp i zakończenie lub krótkie muzyczne 
przerywniki, a może tekst był śpiewany. Choć nie zachowały się ani żad-
ne źródła pisane mówiące o  sposobie wykonania ód, ani materiały nuto-
we, wspomniane druki stanowią istotne źródło wiedzy na temat twórczości 
Franciszka Liliusa i są śladem współpracy krakowskiego muzyka ze środo-
wiskiem szkolno-uniwersyteckim. 

2.2. Utwory znane z rękopisów z XVII–XIX wieku 51

Wszystkie muzyczne kompozycje Franciszka Liliusa, poza czterema pie-
śniami ze zbioru Nabożne Pieśni, przetrwały do naszych czasów w postaci 
rękopisów — kilka odpisów zostało sporządzonych prawdopodobnie jesz-
cze za życia kompozytora, większa ich część była jednak spisywana już po 
śmierci autora, aż do XIX wieku. Zdecydowana większość rękopiśmiennych 
zabytków przechowywana jest obecnie w Krakowie — miejscu działalno-
ści Liliusa, czyli na Wzgórzu Wawelskim w AKKK. Inne rękopisy znajdu-
ją się w Gdańsku (dwie msze polichóralne), w Sandomierzu (pieśń Sacris 
solemniis), w  Berlinie (trzy koncerty kościelne ze zbiorów wrocławskich) 

visori, &c &c. Domino & Praeceptori fidelissimo Dvm In Alma Academia Cracouien: Orato
rem insigni munificentia Illustr: & Reueren: Dni Petri Tylicki Episcopi Cracov., Dveis Severie. 
Cancellarii eiusdem Academiae dotatum & erectum ritu solenni auspicaretur. Musis flores offer
entibus A M. Ioanne Ratvlowski Philosophiae Doctore in eadem Academia Professore Honoris 
ergo contextum, In Officina Typograph: Martini Philipowski, Cracoviae 1638. Zob. Karol 
Estreicher, Bibliografia polska, op. cit., s. 134–135.

51    Opisy źródeł muzycznych zostały częściowo zaczerpnięte z wydania źródłowo-
-krytycznego dzieł Franciszka Liliusa, zob. Franciszek Lilius, Opera omnia, t. 1–2, wyd. 
Marek Bebak, Kraków 2016.
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oraz w Wolfenbüttel (instrumentalna Aria). Pierwotnie rękopisy te należały 
do zespołów muzycznych aktywnych w katedrze wawelskiej w Krakowie, 
w kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, kościele św. Bartłomieja 
w Gdańsku oraz do zespołu dworskiego księcia Augusta, władcy Brunsz-
wiku i  Lüneburga. Pozostałe manuskrypty zawierające muzykę Liliusa 
zaginęły podczas II wojny światowej i są dziś znane wyłącznie z odpisów 
sporządzonych w XX wieku. O dużej części muzycznej twórczości krakow-
skiego kapelmistrza wiemy natomiast wyłącznie z inwentarzy.

2.2.1. Manuskrypty sporządzone w środowisku katedry wawelskiej 
w Krakowie

Jak wspomniano, z całego dorobku kompozytorskiego Franciszka Liliusa, 
jaki przetrwał do naszych czasów w postaci rękopisów, najwięcej przekazów 
zachowało się w AKKK. Powiedziano też już, że niestety nie znamy obecnie 
w  zasadzie żadnych manuskryptów muzycznych należących w  I  połowie 
XVII wieku do kapeli katedralnej, którą kierował od 1630 roku Franciszek 
Lilius. Tym samym niewiele możemy powiedzieć o  twórczości wokalno-
-instrumentalnej Liliusa dla tego zespołu. Być może jedynym śladem jest 
Missa brevissima — utwór polichóralny z  towarzyszeniem instrumental-
nym. Stosunkowo licznie zachowały się w AKKK utwory a cappella, skom-
ponowane przez Liliusa najprawdopodobniej dla kolegium rorantystów. 
W Archiwum Kapitulnym znajduje się czternaście wokalnych kompozycji 
Liliusa w dwudziestu ośmiu odpisach. 

Spośród nich najchętniej wykonywane przez rorantystów były Missa 
Tempore Paschali oraz Missa pro defunctis, każdą z mszy zanotowano bo-
wiem aż pięciokrotnie. Missa Tempore Paschali zachowała się w rękopisach 
o sygnaturach Kk I.2, Kk I.2B, Kk I.6, Kk I.21 oraz Kk I.116, zaś mszę 
żałobną można odnaleźć w manuskryptach o sygnaturach Kk I.6, Kk I.12, 
Kk I.17, Kk I.18 52 oraz Kk I.95. Trzy kopie posiada Missa a 4, natomiast 

52    Anonimowy przekaz mszy, nieodnotowany w wydaniu Opera omnia Franciszka 
Liliusa, odnalazła w 2017 roku Marta Pielech, zob. Jakub Gołąbek, Msze czterogłosowe, 
wyd. Marta Pielech, «Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita» 7, red. Piotr Poź-
niak, Kraków 2017, s.  12, przyp. 40. Za wskazówkę bibliograficzną i  cenne informacje 
dotyczące rękopisu Kk I.18 dziękuję panu dr. Maciejowi Jochymczykowi.
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pozostałe utwory — motety, hymny i pieśni mają po jednej lub dwóch ko-
piach. Kilka z nich zachowało się w stanie niekompletnym. 

Muzykalia wawelskie wciąż nie są dostatecznie opracowane przez mu-
zykologów, nadal brakuje szczegółowych studiów dotyczących działalności 
poszczególnych skryptorów, a nawet prac poświęconych ich identyfikacji 53. 
Nie jest jasne, które rękopisy były używane w czasach Liliusa przez kole-
gium rorantystów, a które przez kapelę katedralną (a może były one wyko-
rzystywane zamiennie przez oba zespoły?). Z tego względu próba określenia 
chronologii powstawania dzieł Franciszka Liliusa i recepcji jego twórczości 
w środowisku kapel wawelskich jest mocno utrudniona. 

Chociaż znany obecnie korpus utworów „wawelskich” nie musi być 
kompletny, to możliwe jest wszakże podzielenie źródeł kompozycji Liliusa 
na trzy główne grupy, odpowiadające pewnemu lub hipotetycznemu czaso-
wi powstania rękopisów. Są to więc okresy: 

1. lata 1630–1657;
2. II połowa XVII wieku;
3. przedział czasowy od końca XVII wieku do połowy XIX wieku.
Z pierwszego okresu, obejmującego lata działalności Franciszka Liliu-

sa w krakowskiej katedrze (1630–1657), zachowały się do naszych czasów 
przekazy cykli mszalnych: Missa Tempore Paschali i Missa a 4 zanotowane 
w zespole rękopiśmiennym sygn. Kk I.2, Missa pro defunctis pochodząca ze 
zdekompletowanego zespołu rękopisów o sygn. Kk I.12 oraz cykl De Con
ceptione BVM z manuskryptów sygn. Kk I.6. Z tego okresu nie przetrwały 
przekazy pozostałych kompozycji Liliusa, które znajdowały się w repertu-
arze kolegium rorantystów i kapeli katedralnej. Musiały one mieć formę 
pojedynczych składek, które uległy z biegiem lat uszkodzeniu lub znisz-
czeniu, dlatego kopiści aktywni w II połowie XVII wieku zdecydowali się 
zanotować je po raz kolejny. Kopie te są dla nas najwcześniejszymi przeka-

53    W ostatnich latach podejmowano szczegółowe badania identyfikacyjne przy 
okazji wydań źródłowo-krytycznych Opera omnia Bartłomieja Pękiela (Zofia Dobrzań-
ska-Fabiańska), Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (Karol Mrowiec, Alicja Wardęcka- 
-Goś cińska), a  także monograficznego opracowania wawelskich źródeł z  XVI wieku 
( zespół badaczy pod kierunkiem Piotra Poźniaka) oraz badań nad repertuarem z zespołu 
rękopiśmiennego o sygn. Kk I.2 ( Jacek Iwaszko), zob. Bibliografia.
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zami źródłowymi. Ze względu na to, że najstarsze zachowane kopie pocho-
dzą z okresu, w którym Lilius był jeszcze kapelmistrzem wawelskim, można 
przyjąć, że właśnie te przekazy są najbardziej zgodne z intencją kompozy-
tora, ponieważ mógł on osobiście dokonać korekt przed ich wykonaniem 
lub w jego trakcie.

Z drugiego etapu, obejmującego II połowę XVII wieku, pochodzą z ko-
lei najstarsze dziś kopie wszystkich zachowanych motetów i hymnów Li-
liusa. W tym czasie pamięć o kompozytorze mogła być jeszcze żywa. Choć 
kolejne pokolenie wawelskich muzyków pamiętało jeszcze zasłużonego ka-
pelmistrza, to w bieżącym repertuarze umieszczało już nowsze kompozycje, 
np. Bartłomieja Pękiela 54. Dlatego właśnie wśród muzykaliów roranckich 
z II połowy XVII wieku częściej niż Missa Tempore Paschali Liliusa pojawia 
się Missa Paschalis Bartłomieja Pękiela i inne kompozycje tego twórcy. 

Kopie utworów Liliusa z II połowy XVII wieku, poza jednym wyjątkiem, 
nie są datowane. Zostały sporządzone przez Macieja Arnulfa Miskiewicza 
a  także albo Macieja Łukaszewicza — jego następcę na stanowisku pre-
pozyta kolegium rorantystów, albo Daniela Fierszewicza — kompozytora 
i śpiewaka związanego z kapelą angelistów i kapelą katedralną pod koniec 
XVII wieku. Jednoznaczne określenie, który z nich skopiował utwory Li-
liusa w rękopisach o sygn. Kk I.9 oraz Kk I.13, nie jest w tym momencie 
możliwe. Na te dwie postaci wskazuje w głównej mierze zanotowany reper-
tuar (np. utwory Jana Radomskiego i Jacka Różyckiego) oraz zamieszczone 
w źródłach daty (1680, 1682, 1685 lub 1686?). Porównanie próbek pisma 
z rękopisów muzycznych z innymi dokumentami roranckimi nie przynio-
sło zadowalających rezultatów. 

Maciej Arnulf Miskiewicz był autorem kopii pięciu kompozycji Liliusa: 
Confitebor tibi Domine, Domine Rex Deus, Recordare Domine (wszystkie trzy 
niedatowane, zapisane w  rękopisie o  sygn. Kk  I.7), hymnu Gloria, laus et 
honor (niekompletny przekaz zanotowany w manuskryptach o sygn. Kk I.10 

54    Repertuar kolegium rorantystów był zróżnicowany, wykonywano zarówno kom-
pozycje współczesne, jak i dawniejszych mistrzów, np. dzieła Orlanda di Lasso, Giovan-
niego Pierluigiego da Palestrina, czy Sebastiana z  Felsztyna, zob. Marek Bebak, Życie 
i działalność skryptorska Macieja A. Miskiewicza. Repertuar kolegium rorantystów wawelskich 
w latach 1660–1682, „Muzyka” 2013, nr 2, s. 19–40.
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oraz Kk I.11), oraz O salutaris Hostia (w rękopisie o sygn. Kk I.11). Tylko 
hymn Gloria, laus et honor jest datowany (na 1651 rok). Wydaje się mało 
prawdopodobne, by była to data sporządzenia kopii przez Miskiewicza, po-
nieważ w tym roku rozpoczął on dopiero współpracę z  rorantystami jako 
substytut, a funkcję prepozyta roranckiego objął w 1660 roku. Dopiero od 
1660 roku przygotowywanie repertuaru dla kolegium należało więc do jego 
obowiązków. Data znajdująca się w źródle może zatem oznaczać rok skom-
ponowania hymnu przez Liliusa. Najwcześniejsze przekazy utworów Con
fitebor tibi Domine, Domine Rex Deus, Recordare Domine, Gloria, laus et honor 
i głosu tenorowego O salutaris Hostia pochodzą więc z lat 1660–1682. Biorąc 
pod uwagę, że Miskiewicz był rzetelnym kopistą i na ogół nie wprowadzał 
większych modyfikacji do przepisywanych utworów, możemy przyjąć, że 
kompozycje te mają postać pierwotną, to znaczy taką, jaką nadał im Lilius 55.

W trzecim okresie, najdłuższym, bo rozpoczynającym się od przełomu 
XVII i XVIII wieku i biegnącym aż do XIX wieku, Lilius uchodził już za 
kompozytora „dawnego”, żyjącego sto lub więcej lat wcześniej. W XVIII 
wieku znacząco zmieniły się tendencje wykonawcze, wykształcił się także 
nowy styl. Kopie utworów Liliusa sporządzone w tym czasie są więc naj-
mniej wierne oryginałom, skryptorzy dokonywali w nich bowiem daleko 
idących modyfikacji. Z tego okresu zachowały się trzy odpisy Missae Tem
pore Paschali, dwa Missae a 4, trzy Missae pro defunctis, a także Missae brevis
simae oraz kopie dwóch motetów: O salutaris Hostia i Sacris solemniis. Kopie 
wychodziły spod piór takich skryptorów, jak Jan Porębski (1694–1726 lub 
1730 56), Józef Tadeusz Benedykt Pękalski (1739–1761?) oraz kilku kopi-
stów nieznanych obecnie z  nazwiska, żyjących w  czasach Gorczyckiego 
(zm. 1734).

Pękalski przygotował dla kolegium rorantystów bardzo dużą liczbę 
manuskryptów. Adolf Chybiński stwierdził nawet, że „więcej niż połowa 

55    Na temat oceny jakości kopii wykonywanych przez Miskiewicza zob. Marek 
Bebak, Życie i działalność skryptorska…, op. cit.; idem, Zastosowanie metody graficznopo
równawczej w badaniach muzykologicznych na przykładzie warsztatu skryptorskiego Macieja 
Arnulfa Miskiewicza, „Młoda Muzykologia” 3 (2013), s. 7–28.

56    Lata pełnienia funkcji prepozyta kolegium rorantystów podano na podstawie: 
Katarzyna Swaryczewska, Kapele, w: Słownik muzyków polskich, t. 1: A–Ł, red. Józef M. 
Chomiński, Kraków 1964, s. 236–240.



Utwory znane z rękopisów z XVII–XIX wieku 123

zbiorów muzycznych wawelskich (kopij) — to jego zasługa” 57. W literatu-
rze muzykologicznej prepozyt ten uchodzi także za żarliwego propagatora 
muzyki dawnej w Krakowie 58. Rzeczywiście, miał on znaczący wpływ na 
popularyzację muzyki Liliusa oraz innych, dawniejszych twórców. Wśród 
jego kopii znajdują się m.in. utwory Sebastiana z Felsztyna, Giovanniego 
Pierluigiego da Palestrina, Orlanda di Lasso, Philippe’a de Monte, Pierre’a 
Certona oraz Bartłomieja Pękiela. Na użytek zespołu roranckiego sporzą-
dził on jednak również odpisy dzieł współczesnych mu kompozytorów. 

Niektóre kompozycje Liliusa, np. Missa Tempore Paschali, funkcjonowa-
ły w repertuarze przez bardzo wiele lat. W związku ze zmianą oczekiwań 
słuchaczy i wykonawców w przeciągu prawie stu lat, kompozycje te ulegały 
różnym modyfikacjom, którym warto przyjrzeć się bliżej. Dobrym mate-
riałem do porównań jest właśnie Missa Tempore Paschali, którą — jak już 
wspomniano — zanotowano aż pięciokrotnie w źródłach wawelskich.

2.2.1.1. Przekazy źródłowe Missae Tempore Paschali z I połowy XVII wieku

Najstarszy zachowany przekaz Missae Tempore Paschali zamieszczony w ze-
spole rękopiśmiennym Kk I.2 tworzy czterdziestą czwartą pozycję w źródle 
i został zanotowany w księdze „Discantus” na kartach 63r–67r, w księdze 
„Altus” na kartach 66v–70v, w księdze „Tenor” na kartach 62v–66r, w księ-
dze „Bassus” na kartach 62r–66v. Przekaz sporządził niezidentyfikowany 
dotąd pisarz H, który z pewnością nie może być utożsamiony z Janem Mi-
rimicusem, jak wynikało z  hipotez Elżbiety Głuszcz-Zwolińskiej („Nie-
wykluczone, że pary symbolów: G i H, D i L, F i J dotyczą każda jednego 
kopisty […]” 59) i Tomasza M. M. Czepiela (skryptorem M w Kk I.5, który 
jest tożsamy z pisarzem C w Kk I.3 i pisarzem G w Kk I.2, miał być według 

57    Adolf Chybiński, O Kulcie Palestriny w dawnym Krakowie, „Muzyka Kościelna” 
1926, s. 167. 

58    „Najgorliwszym może polskim Palestrińczykiem 18-go wieku był kapelmistrz 
rorancki ks. Józef Tadeusz Benedykt Pękalski (1739–1761?)”, cyt. za: ibidem.

59    Elżbieta Głuszcz-Zwolińska, Katalog tematyczny rękopiśmiennych zabytków daw
nej muzyki w Polsce w: „Musicalia Vetera”, red. Zygmunt M. Szweykowski, t. 1: Zbiory mu
zyczne proweniencji wawelskiej, z. 2, Kraków 1972, s. 19. Zob. także: Elżbieta Zwolińska, 
Twórczość kompozytorów włoskich z I połowy XVII wieku dla kapeli rorantystów wawelskich, 
„Pagine” 1974, s. 206.
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T. Czepiela Jan Mirimicus 60). Jan Mirimicus działał bowiem w krakowskim 
środowisku katedralnym do ok. 1623 roku, podczas gdy Missa Tempore Pas
chali Liliusa powstała i została przepisana prawdopodobnie w 1635 roku, 
a więc w czasie, gdy Lilius pełnił już funkcję kapelmistrza kapeli katedral-
nej. Świadczy o tym data zamieszczona w księdze głosowej dla basu. 

Brak pewności co do czasu powstania kopii wynika z niejasnej inskryp-
cji zamieszczonej w źródle. Elżbieta Głuszcz-Zwolińska odczytała w 1972 
roku zapis jako rok „1625” 61, natomiast Tomasz Jasiński w 1996 roku jako 
rok „1635” 62. Wydaje się jednak, że prawda leży pośrodku — pierwotny, 
błędnie zanotowany w źródle rok „1625” został skorygowany przez niezi-
dentyfikowanego skryptora na rok „1635”. Franciszek Lilius objął kierow-
nictwo zespołu katedralnego dopiero w 1630 roku, jest więc mało praw-
dopodobne, że msza została zanotowana w rękopisach roranckich w 1625 
roku, gdy — jak wiemy — kompozytor nie był jeszcze związany z Krako-
wem i przebywał w Rzymie w domu Girolama Frescobaldiego.

2.2.1.2. Przekazy źródłowe Missae Tempore Paschali  z II połowy XVII 
wieku i z przełomu wieków 

Pozostałe przekazy mszy są późniejsze i zostały odpisane prawdopodob-
nie właśnie z zespołu rękopiśmiennego Kk I.2. Do manuskryptu o  sygn. 
Kk I.6 mszę wpisał anonimowy skryptor A. Cały zespół rękopiśmienny za-
notowało ośmiu skryptorów aktywnych w II połowie XVII oraz I połowie 
XVIII wieku, w tym Maciej Arnulf Miskiewicz (kopista B) oraz Grzegorz 
Gerwazy Gorczycki (identyfikacji dokonała Anna Sienkiewicz i określiła 
go jako kopistę E 63). Na takie datowanie zabytku wskazują, poza cecha-

60    Tomasz M. M. Czepiel, Music at the Royal Court and Chapel in Poland, c. 1543– 
–1600, New York–London 1996, s. 114–115.

61    Takie samo datowanie przyjęła Aleksandra Patalas oraz Barbara Przybyszew-
ska-Jarmińska, por. Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi. 
Życie, muzyka, teoria, Kraków 2010, s. 151; Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod 
patronatem…, op. cit., s. 330.

62    Tomasz Jasiński, Wstęp, w: Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, wyd. Tomasz 
Jasiński, «Pro Musica Camerata Edition», red. Stefan Sutkowski, Warszawa 1996, s. II.

63    Anna Sienkiewicz, Katalog tematyczny rękopiśmiennych zabytków dawnej muzyki 
w Polsce, w: „Musicalia Vetera”, red. Zygmunt M. Szweykowski, t. 1: Zbiory muzyczne pro
weniencji wawelskiej, z. 5, Kraków 1982, s. 12.
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mi notacyjnymi, daty zamieszczone w  rękopisach: 20 XI 1661 (doklejka 
w księdze „Cantus”), 1688 (Missa de Nativitate Domini Nostri Jesu Christi), 
1688 (Missa de Nativitate supra Resonet), 15 II 1689 i 29 VII 1689 (Missa 
de Beata Virgine Maria), 30 V 1689 (Missa Inviolata Palestriny). Kopista A 
mógł więc działać najpóźniej w czasach Miskiewicza, a więc dokonać wpisu 
najpóźniej w 1682 roku. Wydaje się jednak, że wpisu dokonano dopiero 
po 1657 roku, kiedy rorantyści powrócili na wawelskie wzgórze po wojnie 
i ponownie rozpoczęto uzupełnianie repertuaru na ich użytek. Kopia Liliu-
sowej mszy może pochodzić zatem z lat sześćdziesiątych lub siedemdzie-
siątych XVII wieku. 

Trzecie źródło, czyli zestaw pięciu składek (zdekompletowanych zeszy-
tów?) o sygn. Kk I.116 przekazuje dwie msze wielkanocne — jedną Fran-
ciszka Liliusa oraz jedną Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, a także trzy 
utwory niesygnowane: dwa opracowania Deo gratias i  jedno Salve mundi 
Domina. Rękopis sporządziło dwóch skryptorów: pierwszy, anonimowy 
kopista A zanotował mszę Liliusa, drugi — Jan Porębski (zidentyfikowa-
ny przez Karola Mrowca i Alicję Wardęcką-Gościńską 64), spisał natomiast 
Kyrie Paschale Gorczyckiego oraz Deo gratias i Salve mundi Domina. Skryp-
tor A działał więc najpóźniej w czasach Jana Porębskiego, a zatem najpóź-
niej w latach trzydziestych XVIII wieku.

2.2.1.3. Osiemnastowieczne modyfikacje

Najpóźniejsze kopie Missae Tempore Paschali Liliusa sporządził Józef Ta-
deusz Benedykt Pękalski, wielce zasłużony dla rorantystów kopista i pre-
pozyt zespołu. Pękalski zanotował dla kolegium wiele utworów muzyki 
współczesnej i dawnej, w tym dzieła kapelmistrzów wawelskich — Macieja 
Łukaszewicza (Kk I.357) i Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (Kk I.7, 
Kk I.21) oraz dawnych mistrzów polifonii, m.in. Giovanniego da Palestri-
na. Pękalski był także pisarzem rękopisu o sygn. Kk I.2B, przekazującego 
głos basowy mszy Tempore Paschali Franciszka Liliusa, oraz rękopisu o sygn. 

64    Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Opera omnia I: Utwory wokalne, wyd. Karol Mro-
wiec, Alicja Wardęcka-Gościńska, «Monumenta Musicae in Polonia», red. Jerzy Moraw-
ski, Kraków 2009, s. 341.
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Kk I.21, zawierającego dwa opracowania części mszalnej Kyrie — autor-
stwa Liliusa oraz Gorczyckiego. 

W jego kopiach zaobserwować można interesujące modyfikacje niektó-
rych utworów, w tym mszy Tempore Paschali Liliusa, które dobrze charakte-
ryzują XVIII-wieczną praktykę wykonawczą środowiska muzycznego kra-
kowskiej katedry. Skryptor dostosowywał bowiem repertuar do możliwości 
wykonawczych tamtejszych zespołów poprzez wprowadzanie zmian na 
poziomie zewnętrznym (np. skróty) oraz wewnętrznym, ingerując w tekst 
muzyczny i słowny (zmiany obsady poprzez dodanie towarzyszenia orga-
nowego, zmiana układu głosowego z a voce pari na a voce piena, zmiany har-
moniczne, dodatkowe akcydencje lub pominięcie istniejących akcydencji, 
zmniejszenie ambitus głosu poprzez wprowadzenie przeniesienia o oktawę 
w górę lub w dół, urozmaicenie linii melodycznej poprzez wprowadzenie 
skoków, głównie oktawowych w głosie basowym itd.). Zmiany dotyczą tak-
że formy zapisu i — przede wszystkim — unowocześnienia notacji poprzez 
wprowadzenie kresek pseudotaktowych, likwidacji ligatur cum opposita pro
prietate i zapisywanie nut powiązanych jako pojedynczych dźwięków.

2.2.1.3.1. Zmiany na poziomie zewnętrznym — formy i doboru części

Pękalski dokonywał w istniejących kompozycjach skrótów. Spisując rękopis 
Kk I.2B pominął na przykład części Gloria i Credo, skopiował także dodat-
kowo w innym zeszycie wyłącznie część Kyrie. Wydaje się, że nie obowiązy-
wała wówczas zasada wykonywania całego cyklu mszalnego jednego kom-
pozytora, lecz można było swobodnie dobierać części z opracowań różnych 
twórców. Postępował w ten sposób m.in. Maciej Arnulf Miskiewicz, który 
zestawiał ze sobą części mszalne pochodzące z różnych cykli. Dzięki takiej 
praktyce dysponujemy dziś dwoma (a w zasadzie trzema, jeśli doliczymy 
głos „pro organo”) przekazami głosu basowego części Kyrie z Missae Tem
pore Paschali Franciszka Liliusa, sporządzonymi przez jednego skryptora — 
Józefa Tadeusza Benedykta Pękalskiego.

2.2.1.3.2. Zmiany obsady i układu głosowego

Kiedy mówimy o zmianach obsady, należy rozpocząć od towarzyszenia in-
strumentalnego. Jak już wspomniano, pierwotnie Missa Tempore Paschali 
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Liliusa funkcjonowała prawdopodobnie w repertuarze kolegium roranty-
stów jako utwór czysto wokalny, a przynajmniej w  I połowie XVII wie-
ku nie odnotowano specjalnej partii dla towarzyszenia instrumentalnego. 
Natomiast w II połowie XVII wieku lub w I połowie XVIII wieku, kiedy 
wpisywano mszę Liliusa do rękopisu o sygn. Kk I.116, anonimowy skryptor 
dopisał cyfrowanie, tworząc osobną składkę dla organisty. 

Zgodnie z aktem fundacyjnym członkowie kolegium rorantystów zo-
bowiązani byli do wykonywania polifonii a cappella, jednak już od samego 
początku działalności podczas ważniejszych świąt i uroczystości współpra-
cowali z  instrumentalistami, o  czym wspominał w  swych pracach Adolf 
Chybiński 65. Badacz ten stwierdził jednak, że „znajdujemy […] w rękopi-
sach wawelskich dowody, że śpiewano w XVII i XVIII wieku tylko a cap
pella. Mianowicie dowodzi tego ilość rękopisów utworów z  reguły czte-
rogłosowych; otóż wiele z  nich, zachowanych w  dubletach, nie ma basu 
cyfrowanego”. A dalej dodaje, że rękopisy z basem cyfrowanym „pochodzą 
[…] nie z bibljoteki roranckiej kapeli, lecz kapeli katedralnej, która mogła 
wykonywać utwory w «stilo concertato», ponieważ skład jej był następujący: 
3 soprany, 2 alty, 2 tenory, 2 basy, 1 organista i klawecynista, 3 skrzypków, 
1 wiolista wzgl. kontrabasista i 5 do dętych instrumentów (2 puzony, fagot, 
waltornia i obój)” 66. Nie jest wykluczone, że zespół ten wykonywał także 
kompozycje utrzymane w stile antico.

Co ciekawe, kopia Józefa Tadeusza Benedykta Pękalskiego (Kk I.2B) 
datowana na połowę XVIII wieku, choć nazwana na karcie tytułowej „Basso 
ripieno”, nie zawiera cyfrowania, natomiast ze względu na dokładne podpi-
sanie tekstu słownego, mogła służyć śpiewakowi lub dyrygentowi. Wydaje 
się więc, że z rękopisu korzystali członkowie kolegium rorantystów. 

65  „Znajdziemy wprawdzie w  «E[lenchu]» oraz «RG» [rachunkach rorantystów] 
wskazówki, że współdziałał organista (około r. 1550, E 42v); za prepozytury zaś Marci-
na z Mielca, który po Mikołaju Zielińskim był prawdopodobnie, chronologicznie pierw-
szym zwolennikiem «stilo concertato» w Polsce, spotykamy się w rachunkach roranckich 
z wzmiankami o «oprawie skrzypiec» i «strunach do skrzypiec» (r. 1626), lecz są to wzmian-
ki jednorazowe, nie powtarzające się nigdy więcej”, cyt. za: Adolf Chybiński, Materjały do 
dziejów król. kapeli rorantystów na Wawelu. Część druga 1624–1694 (do objęcia prepozytury 
przez Jana Porębskiego), „Przegląd Muzyczny” 1911, nr 19, s. 8.

66    Ibidem, s. 9.
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Cyfrowanie dodane zostało natomiast do niekompletnego, bo zawiera-
jącego wyłącznie część Kyrie, przekazu mszy zawartego w rękopisie o sygn. 
Kk I.21. Rękopis ten, obecnie w bardzo złym stanie, to zestaw pięciu kart 
sporządzonych również przez Józefa Tadeusza Benedykta Pękalskiego. 
Znajdują się w nim inskrypcje sugerujące nie tylko towarzyszenie organo-
we, lecz także innych instrumentów „continuo” — „Kyrie Paschale I Orga-
no e Cymbalo” (k. 5r), „Kyrie Paschale III Organo e violone” (k. 5v). Wydaje 
się zatem, że Missa Tempore Paschali Franciszka Liliusa w połowie XVIII 
wieku mogła być wykonywana w większej, wokalno-instrumentalnej obsa-
dzie, być może przez kapelę katedralną.

Warto zwrócić uwagę, że skryptor najprawdopodobniej dostosował 
kompozycję do możliwości wykonawczych zespołu i zmodyfikował obsadę 
utworu z układu a voce pari na układ a voce piena. Głos „Cantus” jest bo-
wiem przeniesionym o oktawę w górę i zapisanym w kluczu sopranowym 
głosem tenoru 1, który znamy z innych przekazów tej kompozycji. Najwyż-
szy pierwotnie głos „Altus” w niniejszym przekazie jest głosem środkowym. 
Zamiana dwóch najwyższych głosów powoduje nie tylko rozszerzenie am-
bitus kompozycji, które wynika ze zmiany obsady z męskiej na mieszaną, 
lecz także zmianę brzmienia utworu (por. Przykład 2 oraz Przykład 3).

Przykład 2. Początkowy fragment części Kyrie z rękopisu Kk I.2.
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Przykład 3. Początkowy fragment części Kyrie z rękopisu Kk I.21.

2.2.1.3.3. Modyfikacje linii melodycznej

Modyfikacje linii melodycznej szczególnie wyraźnie można zaobserwować 
w głosie basowym w rękopisie Kk I.2B. Kilkukrotnie Józef Tadeusz Bene-
dykt Pękalski rozbił całą nutę na dwie półnuty, z których drugą przeniósł 
oktawę w dół, tworząc tym samym wzmocnienie klauzuli (zob. Przykład 6). 
Zbyt niskie dźwięki (np. G, F oraz E), najwidoczniej niemożliwe do osią-
gnięcia przez ówczesnego wykonawcę, zostały przez skryptora przeniesione 
o oktawę w górę (dźwięk F pojawia się w omawianym przekazie incyden-
talnie, wyłącznie przy pochodach gamowych — por. Przykład 5 oraz Przy-
kład 6). Prawdopodobnie partię basu wykonywał w  czasach Pękalskiego 
nieznany dziś z nazwiska baryton. 

Przykład 4. Modyfikacje linii melodycznej basu  
w końcowym fragmencie Sanctus.
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Przykład 5. Modyfikacje linii melodycznej basu  
w końcowym fragmencie Agnus Dei.

Przykład 6. Modyfikacje linii melodycznej basu  
w końcowym fragmencie Benedictus.

Z powyższych rozważań wynika, że wokalne kompozycje Liliusa, o któ-
rych do tej pory myśleliśmy jako o dziełach przeznaczonych wyłącznie dla 
zespołu rorantystów, najprawdopodobniej funkcjonowały w XVIII wieku 
również w repertuarze kapeli katedralnej. 

2.2.1.4. Kwestia kompletności Missae pro defunctis. Przegląd źródeł

Drugą kompozycją, którą zanotowano w rękopisach wawelskich aż pięcio-
krotnie, jest Missa pro defunctis. Wszystkie przekazy są dość późne, cztery 
z nich pochodzą z końca XVII lub XVIII wieku. Uwagę zwraca ich stan 
zachowania — wszystkie zawierają maksymalnie trzy głosy: dwa tenory 
i bas. Zasadne staje się zatem postawienie pytania, czy Missa pro defunctis 
Franciszka Liliusa jest kompozycją trzy- czy czterogłosową. 

Jak się wydaje, najstarszy, anonimowy przekaz Liliusowego requiem 
umieszczony został w  zespole rękopiśmiennym o  sygn. Kk  I.12 (olim 
Ch.  60/1–6). Zespół ten tworzą tylko dwie księgi — dla tenoru i  basu, 
prawdopodobnie dwie kolejne zaginęły. W obu zachowanych partesach po-
jawia się tylko jedna data, umieszczona na kartach 1r: „1639”, która może 
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sugerować okres powstania rękopisu. Poza requiem Liliusa (poz. 2), w ma-
nuskrypcie znajdują się przekazy Officium de Angelis anonimowego autora 
(poz. 1), Missa O admirabile commercium Giovanniego Pierluigiego da Pa-
lestrina (poz. 3), anonimowy przekaz responsorium Peccantem me (poz. 4) 
oraz dwie msze Pro Dominica Passionis (poz. 5 i 6). 

Drugim źródłem, uznanym w wydaniu Opera omnia za źródło podsta-
wowe, jest zespół rękopisów o sygn. Kk I.6, który tworzą trzy księgi: „Can-
tus”, „Tenor” i  „Bassus” 67. Czwarta księga, przeznaczona dla najwyższego 
głosu, jest obecnie zaginiona. Brak tej księgi potwierdzają niekompletne 
przekazy utworów Palestriny i Gorczyckiego oraz niekompletny przekaz 
Missa in defectu unius contraaltus Pękiela (z oryginalnej kompozycji trzygło-
sowej, przeznaczonej na dwa tenory i bas, brakuje pierwszego tenoru) 68. Jak 
wynika z ustaleń Anny Sienkiewicz i Zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej, ręko-
pisy zostały poddane konserwacji pod koniec XVII wieku lub na początku 
XVIII wieku (do lat trzydziestych), czyli w czasach działalności Grzegorza 
Gerwazego Gorczyckiego, na co wskazuje także charakter pisma na naklej-
kach 69. Wynika z tego, że zabytek był niekompletny już w czasie konser-
wacji, dlatego najwyższy zachowany wówczas głos, który w rzeczywistości 
najwyższy nie jest, nazwano „Cantus”. Requiem Liliusa zanotował niezi-
dentyfikowany kopista, który działał prawdopodobnie w czasach Gorczyc-
kiego lub później, o czym świadczy umiejscowienie kompozycji na końcu 
ksiąg głosowych. Warto dodać, że we wszystkich księgach znajdują się takie 
same inskrypcje początkowe: „Missa pro Defunctis a 4 F. L.”.

Z lat pięćdziesiątych XVIII wieku, konkretnie z 1757 roku, pochodzi 
manuskrypt o  sygn. Kk  I.17. Na karcie tytułowej tej księgi znajduje się 
inskrypcja: „# | In Tuo Nomine Dulcissine Jesu. | Incissiatur et finiatur 

67    Zob. Franciszek Lilius, Opera omnia I: Missae, wyd. Marek Bebak, «Sub Sole Sar-
matiae» 27, red. Zygmunt M. Szweykowski, Aleksandra Patalas, Kraków 2016. 

68    Na temat przekazów Missa in defectu unius contraaltus Bartłomieja Pękiela zob. 
Marek Bebak, Nieznany przekaz Missa in defectu unius contraaltus Bartłomieja Pękiela ze 
zbiorów Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, „Muzyka” 2018, nr 3, s. 111–116.

69    Zob. Anna Sienkiewicz, Katalog tematyczny…, op. cit., s. 12; Zofia Dobrzańska-
-Fabiańska, Komentarz krytyczny, w: Bartłomiej Pękiel, Opera omnia II: Utwory wokalne, 
wyd. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, «Monumenta Musicae in Polonia», red. Jerzy Moraw-
ski, Kraków 1994, s. 380. 
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hoc opus | Conscriptus est hic liter per Joannem Cantium Jurdzinski Vice 
Decan | Ecclae Cath. Crac. Anno 1757mo”. Książka zawiera różne gło-
sy, zapisane w kluczach sopranowym, tenorowym i basowym. Księga jest 
najpewniej rodzajem muzycznego depozytorium, obejmuje bowiem kilka 
kompozycji żałobnych, m.in. mszę Liliusa (przekaz anonimowy), a  także 
inne części requiem bez wskazania autora, w tym także Secundum Requiem 
ex G (Canto secundo Choro). Bezpośrednio obok siebie znalazły się w niej 
zapisy różnych głosów, co uniemożliwia wykonanie utworów z jednego rę-
kopisu (np. na k. 17r zanotowano głos tenorowy, a na k. 17v głos basowy). 
Przekaz requiem Liliusa nie jest kompletny, ponieważ nie zawiera części 
Graduale i Tractus. W manuskrypcie zanotowane są trzy głosy mszy Liliusa: 
na kartach 2v–10r głos tenoru, na kartach 17v–25r głos basu, zaś na kartach 
37r–42v głos tenorowy — cantus firmus.

Czwartym źródłem jest rękopis o sygn. Kk I.18. Składa się on z trzech 
książek głosowych, oprawnych w  skórę, na których na przednich okład-
kach umieszczono papierowe naklejki: „Tenore | Imo”, „Tenore | IIdo” oraz 
„Basso”. Poza trzema książkami, jednostkę tę tworzy także dodatkowy po-
szyt z głosem basu. Wszystkie partesy zawierają requiem Liliusa oraz trzy-
głosowe msze Jakuba Gołąbka. W manuskrypcie umieszczono kilka dat, 
np. w księgach „Tenore Imo” i  „Basso” na kartach tytułowych znajdują się 
inskrypcje: „Libri isti compacti sunt, pro usu Ecclesiae Cathedralis | Cra-
coviensis Anno D[omi]ni 1778 Die 3. Augusti”, które sporządził ten sam 
kopista, który zanotował pierwsze requiem (czyli requiem Liliusa). Księgi 
były uzupełniane jeszcze w  latach osiemdziesiątych XVIII wieku. Wów-
czas, w roku 1785, wpisano doń msze Jakuba Gołąbka 70. Omawiany prze-
kaz requiem Liliusa z zespołu rękopiśmiennego Kk I.18 jest niekompletny, 
obejmuje trzy głosy — dwa tenory, z  których pierwszy stanowi melodia 
cantus firmus, oraz bas. Utwór został zapewne odpisany z niekompletnego 

70    W księdze „Tenore IIdo” na k. 14r znajduje się inskrypcja: „Missa | á vo: 3: | Can-
to, Alto, Tenore, Basso | Del. Sigl: Jacobo Gołąbek | 1785”. Na tej samej karcie umiesz-
czono obliczenie: „1897 – 1770 = 127”, świadczące o tym, że księgi były używane przez 
muzyków katedralnych jeszcze pod koniec XIX wieku. Wykonywano wówczas zapewne 
tylko msze Gołąbka, co można wnosić po licznych notatkach ołówkiem i kredką (wpisane 
nazwy dni tygodnia, dopisane fermaty, skreślenia) umieszczonych tylko w  partii księgi 
poświęconej dziełom Gołąbka. 
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już wówczas rękopisu Kk I.6, bowiem porównanie przekazów nie wykazało 
żadnych znaczących różnic. Nie można zatem wykluczyć, że w II połowie 
XVIII wieku kompozycja była wykonywana jako trzygłosowa (lub przynaj-
mniej próbowano ją przygotować do wykonania), co zdają się potwierdzać 
krótkie fragmenty requiem zanotowane ołówkiem w układzie partyturo-
wym (w księdze „Basso” na s. 21). 

Ostatnim, piątym źródłem dla Missae pro defunctis Liliusa jest rękopis 
o sygn. Kk I.95, obejmujący cztery karty, na których zanotowano wyłącz-
nie głos basowy mszy. Jest to przekaz anonimowy pochodzący z II połowy 
XVIII lub I połowy XIX wieku. Ten sam kopista zanotował m.in. Missae in 
C pastoralis S. C. R[everendo] D[omino] M[arcina?] Ż[ebrowskiego?] (Kk 
I.81) oraz czterogłosowe msze Jakuba Gołąbka (Kk I.88) 71, a także anoni-
mowe utwory w rękopisach o sygn. Kk I.18, 68, 69, 70, 114, 122, 139, 146, 
160, 186.

Jak wynika z  powyższych rozważań, jeszcze w  czasach Gorczyckiego 
kompozycja Liliusa była zachowana w  stanie kompletnym, czterogłoso-
wym. Gdy jedna z ksiąg zaginęła, skryptorzy nadal chętnie sięgali po zespół 
rękopiśmienny Kk I.6 jako źródło „dawnych kompozycji” wawelskich. Od-
tąd przepisywano jedynie trzy istniejące głosy, które zapewne można było 
wykonywać, ponieważ głosy prowadzone są w  sposób na ogół niepowo-
dujący zniekształcenia tkanki polifonicznej 72. Należy wszakże odnotować, 
że w niektórych kadencjach brakuje ruchu przeciwnego głosów, a końcowe 
współbrzmienia poszczególnych części nie są pełne, zbudowane są zwykle 
z prymy (zdwojonej) i tercji akordu finałowego (G–g–h lub F–f–a). 

Chociaż zbiór muzyczny AKKK znajduje się w  kręgu zainteresowań 
muzykologów od wielu lat, to nadal wymaga szczegółowych badań. Niewy-
kluczone, że w przyszłości, pośród setek anonimowych kompozycji, odnaj-
dą się kolejne przekazy dzieł Franciszka Liliusa, które rzucą więcej światła 
zarówno na samą jego twórczość, jak i jej recepcję w katedralnym środowi-
sku muzycznym.

71    Zob. Jakub Gołąbek, Msze czterogłosowe, op. cit.
72    Zaznaczyć trzeba, że w  requiem zdarzają się niezręczności kontrapunktyczne, 

m.in. prowadzenie głosów w równoległych kwintach, które mogą być wynikiem błędów 
skryptorów. 
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2.2.2. Klasztor Panien Benedyktynek w Sandomierzu

Od 1613 roku w Sandomierzu swą siedzibę miały benedyktynki, które zo-
stały sprowadzone do miasta przez marszałkową wielką koronną Elżbie-
tę Sieniawską z Gostomskich. Jak wykazały ostatnie badania Magdaleny 
Walter-Mazur, kultura muzyczna benedyktynek w Sandomierzu stała na 
wysokim poziomie, zwłaszcza w  XVIII stuleciu 73. Zakonnice posiadały 
własną kapelę wokalno-instrumentalną, którą prowadziły kapelmistrzynie, 
m.in.: Katarzyna Muszyńska (w zakonie w latach 1678–1717), być może 
Zofia Bratysiewiczówna (kapelmistrzyni w latach 1730–1742), Katarzyna 
Krzewska (prowadziła kapelę od jakiegoś momentu do 1764 roku), Ce-
cylia Zygmuntowska (kapelmistrzyni w latach 1764–1765). W repertuarze 
kapeli znajdowały się zarówno liturgiczne śpiewy chorałowe, nierzadko 
z akompaniamentem organowym, proste wielogłosowe pieśni z kancjona-
łów (z tekstem polskim i łacińskim), motety, jak i koncerty wokalno-instru-
mentalne oraz arie. 

Pośród muzykaliów należących do sandomierskich benedyktynek, 
a  przechowywanych obecnie w  BDS, odnaleźć można kancjonał o  sygn. 
L 1642, w którym zachował się kompletny anonimowy przekaz motetu, 
który jest przeróbką kompozycji Liliusa pt. Sacris solemniis. Kancjonał two-
rzy osiem ksiąg głosowych o wymiarach ok. 175 x 217 mm i formacie pozio-
mym. Dla każdego z czterech głosów (nazwanych na kartach tytułowych: 
Canto Primo, Canto 2do, 3. Voce oraz Basso) przeznaczone są po dwa tomy 
obejmujące śpiewy na Adwent, Boże Narodzenie, ku czci Matki Bożej oraz 
św. Benedykta (w pierwszym tomie) oraz śpiewy na Wielki Post, Wielka-
noc, Boże Ciało, niedzielne oraz o świętych (w drugim tomie). Kompozy-
cja Liliusa pt. Sacris solemniis wpisana została w drugim tomie. Wszystkie 
księgi tworzące sygnaturę L 1642 oprawione są w tekturę obleczoną skórą. 
Na okładkach znajdują się ślepe tłoczenia. Na karcie tytułowej księgi Canto 
Primo umieszczono inskrypcję: „Ad Maiorem Dei Gloriam | et Honorem 
S[an]cti Patris Benedicti | et Omnium Sanctorum | Anno D[omi]ni 1.7.21 
| Canto Primo”.

73    Magdalena Walter-Mazur, Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedykty
nek w XVII i XVIII wieku, Poznań 2014, zwłaszcza s. 141–158.
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Do czasu odnalezienia tego sandomierskiego przekazu dysponowaliśmy 
wyłącznie zdekompletowanymi źródłami wawelskimi — rękopisem o sygn. 
Kk I.13 pochodzącym z II połowy XVII wieku oraz manuskryptem o sygn. 
Kk I.376, datowanym na przełom XVII i XVIII wieku. Kompletny prze-
kaz utworu Sacris solemniis z  kancjonału benedyktynek stał się podstawą 
uzupełnienia brakujących głosów w wydaniu źródłowo-krytycznym Opera 
omnia 74. 

Nie jest jasne, jaką obsadę głosową przewidział Lilius komponując mo-
tet Sacris solemniis. Przypuszczalnie utwór powstał dla krakowskiej kapeli 
katedralnej lub kolegium rorantystów, bowiem w muzykaliach pozostałych 
po tych zespołach zachowała się starsza, niekompletna wersja utworu, prze-
kazująca głosy Cantus oraz Altus. Domyślać się zatem można, że obecnie 
brakuje głosów niższych — tenoru i basu. Odmienny kształt brzmienio-
wy, wynikający ze zmiany obsady głosowej, ma wersja znana z kancjonału 
benedyktynek sandomierskich. Skryptor tego muzycznego depozytorium 
dostosował bowiem kompozycję do potrzeb wykonawczych zakonnic po-
przez przeniesienie o oktawę w górę głosu tenorowego i zamianę kolejności 
głosów (zob. Tabela 2).

Tabela 2. Układ głosów utworu Sacris solemniis w źródłach wawelskim i sandomierskim.

Wersja wawelska (Kk I.13) Wersja sandomierska (L 1642)
Cantus (C1) Cantus 3 (C1)
Altus (C3) Cantus 1 (C1)
[Tenor] Cantus 2 (C1)
[Bassus] Bassus (F4)

Repertuar kancjonału L 1642 obejmuje 79 pieśni czterogłosowych 75 
i zdaniem Grzegorza Trościńskiego, na którego badania powołała się Mag-
dalena Walter-Mazur, większość tekstów pieśni należy do repertuaru zna-

74    Franciszek Lilius, Opera omnia II: Motetti, Concerti, Aria e Toccata, wyd. Marek 
Bebak, «Sub Sole Sarmatiae» 28, red. Zygmunt M. Szweykowski, Aleksandra Patalas, Kra-
ków 2016.

75    Spis tytułów zob. Magdalena Walter Mazur, Figurą i fraktem…, op. cit., s. 363– 
–366.
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nego z  innych śpiewników popularnych w XVII i XVIII wieku 76. Pieśni 
znane z sandomierskiego źródła można odnaleźć także we wcześniejszym, 
datowanym na XVII wiek, rękopisie wawelskim o sygn. Kk I.13.

2.2.3. Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu 77 

Wszystkie zachowane do dziś koncerty kościelne, zarówno małogłosowe, 
jak i wielkoobsadowe, były z pewnością znane i wykonywane w kościołach 
poza Krakowem — we Wrocławiu i w Gdańsku. Koncerty Liliusa znaj-
dowały się jednak także w  repertuarze kapel krakowskich, przemyskich, 
lwowskich itd., o czym świadczą zapisy w inwentarzach (zob. podrozdział 
2.5.). 

W zbiorze materiałów muzycznych należących niegdyś do luterańskie-
go kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, a obecnie przechowywa-
nych w Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz w Berlinie w tzw. zbio-
rze Bohna, zachowały się dwa koncerty małogłosowe Franciszka Liliusa: 
Exultabit cor meum (na dwa soprany, bas i organo) o sygnaturze D-B Bohn 
Ms. Mus. 167 oraz Laudate Dominum in sanctis eius (na dwa basy i organo) 
o sygnaturze D-B Bohn Ms. Mus. 167b, a także jeden koncert wielkoobsa-
dowy: Mutetta super Nicolai solemnia (na dwa soprany, alt, dwa tenory, bas, 
troje skrzypiec, trzy puzony, violone i basso continuo) o  sygnaturze D-B 
Bohn Ms. Mus. 167a, który przetrwał do naszych czasów pod postacią nie-
mieckiej kontrafaktury o incipicie Kompt laßt uns betrachten. 

Dość nieprecyzyjnym terminem „zbiór Bohna” określa się obecnie ko-
lekcję muzykaliów, która powstała w  wyniku połączenia materiałów nu-
towych pochodzących z  różnych wrocławskich kościołów, skasowanych 
w 1810 roku, głównie św. Elżbiety, św. Marii Magdaleny, św. Bernardyna 
i św. Krzysztofa, i została skatalogowana przez Emila Bohna — bibliote-

76    Ibidem, s. 215; zob. także: Grzegorz Trościński, Rękopiśmienne wierszowane litte-
raria od średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich. Część 
pierwsza: pieśni z kancjonału L 1642, „Tematy i Konteksty” 2014, nr 4 (9), s. 225–249. 

77    Niniejszy podrozdział został wykorzystany w artykule poświęconym zagadnie-
niu rekonstrukcji pierwotnego tekstu słownego w koncercie Mutetta super Nicolai solemnia 
Liliusa, zob. Marek Bebak, Próba rekonstrukcji pierwotnego tekstu słownego w koncercie Mu
tetta super Nicolai solemnia Franciszka Liliusa, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” 33 
(2/2017), s. 5–23. 
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karza Stadtsbibliothek we Wrocławiu 78. W 1945 roku zbiór został skonfi-
skowany przez armię sowiecką i wywieziony do ZSRR, a następnie, około 
1957 roku, przekazany do NRD i zdeponowany w Staatsbibliothek Preußi-
scher Kulturbesitz w Berlinie, gdzie znajduje się do dziś 79. 

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy kolekcja została udostęp-
niona naukowcom, trwają badania dokumentacyjne i proweniencyjne. Mu-
zykolodzy, wykorzystując inskrypcje znajdujące się na kartach rękopisów 
oraz na podstawie analiz cech skryptorskich, starają się przypisać pojedyn-
cze składki rękopisów i druków do konkretnych kościołów, bowiem Emil 
Bohn nie dokonał w swoim katalogu podziału według pierwotnych miejsc 
przechowywania. W katalogu nie można odnaleźć szczegółowych opisów 
źródeł, dlatego jedyną szansą na pogrupowanie rękopisów jest ich żmud-
ne przeglądanie. Przeprowadzone badania proweniencyjne doprowadzi-
ły już jednak do pewnych sukcesów. Jeśli chodzi o muzykalia pochodzące 
z kościoła św. Marii Magdaleny, udało się m.in. ustalić, że za gromadzenie 
zbioru odpowiedzialny był Michael Büttner (kantor w latach 1634–1662). 
Identyfikacji tej dokonała Greta Konradt, która zajmowała się twórczością 
Heinricha Schütza 80. Z polskich badaczy najdokładniej muzykaliami wroc-
ławskimi zajmowała się dotąd Barbara Przybyszewska-Jarmińska, której 
udało się m.in. postawić hipotezę dotyczącą głównego skryptora materia-
łów nutowych pozostałych po bibliotece kościoła św.  Marii Magdaleny. 
Mógł nim być Bernhard Beyer — organista tego kościoła, który w 1655 
roku zmienił miejsce pracy i zatrudnił się w kościele św. Elżbiety. To właś-
nie główny skryptor zbioru, Beyer, zdaniem polskiej badaczki, skopiował 
dwa małogłosowe koncerty Franciszka Liliusa — Exultabit cor meum oraz 

78    Emil Bohn, Die musikalischen Handschriften des XVI. und XVII. Jahrhunderts in 
der Stadtbibliothek zu Breslau. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik im XVI. und XVII. Jahr
hundert, Breslau 1890. Nowe wydanie: Hildesheim–New York 1970.

79    Część zbioru przechowywana jest nadal w  Moskwie. O losach całego zbioru 
i  o  jego zawartości szczegółowo pisała Barbara Przybyszewska-Jarmińska, zob. Barbara 
Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem…, op. cit., s. 133–134. Tam też dalsze 
odniesienia bibliograficzne.

80    Greta Konradt, Die Instrumentalbegleitung in Historienkompositionen der Schütz
zeit, „Schütz-Jahrbuch” 1997, nr 19, s. 21–36.
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Laudate Dominum in sanctis eius 81. Trzeci koncert zachowany w  zbiorze 
Bohna — Mutetta super Nicolai solemnia, zanotował natomiast wspomniany 
wcześniej Michael Büttner. Obaj kopiści byli aktywni we Wrocławiu od lat 
trzydziestych do co najmniej lat pięćdziesiątych XVII wieku, odpisy utwo-
rów Liliusa musiały więc powstać jeszcze za życia kompozytora. W skład 
kolekcji Bohna, poza trzema koncertami Liliusa, wchodzą także utwory in-
nych kompozytorów związanych z Rzeczpospolitą, w tym Wacława z Sza-
motuł, Marcina Leopolity, Marca Scacchiego, Adama Jarzębskiego oraz 
M[arcina] M[ielczewskiego] 82. Rękopisy utworów wspomnianych twórców, 
zdaniem Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej, pochodzą prawdopodobnie 
z lat pięćdziesiątych XVII wieku — można zatem przyjąć, że koncerty Li-
liusa także funkcjonowały we Wrocławiu w latach pięćdziesiątych.

Niestety, w chwili obecnej nie można na podstawie rękopisów wrocław-
skich odtworzyć oryginalnego kształtu kompozycji Liliusa powstałych dla 
kościoła rzymskokatolickiego, na co wpływ mają trzy zasadnicze przyczyny. 
Po pierwsze, kopiści wrocławscy często modyfikowali przepisywane przez 
siebie utwory poprzez dopisywanie lub przekomponowywanie fragmentów 
kompozycji, dodawali także do istniejących dzieł sinfonie i ritornelle 83. Po 
drugie, koncert zatytułowany Mutetta super Nicolai solemnia przetrwał do 
naszych czasów w postaci niemieckiej kontrafaktury. Można jedynie przy-
puszczać, że pierwotnie kompozycja wykonywana była w liturgiczne wspo-
mnienie św. Mikołaja biskupa, które przypada 6 grudnia, z  oryginalnym 
tekstem łacińskim — fragmentem hymnu Nicolai solemnia. Po trzecie, rę-

81    Barbara Przybyszewska-Jarmińska pisze: „Być może to właśnie Bernhard Beyer 
rozpoczął przepisywanie kompozycji muzyków działających w Rzeczpospolitej — kapel-
mistrza Władysława IV i Jana Kazimierza Marca Scacchiego oraz kapelmistrza wokalno-
-instrumentalnego zespołu w katedrze wawelskiej Franciszka Liliusa”, zob. eadem, Muzy
ka pod patronatem…, op. cit., s. 145–146.

82    Kompozycje przekazane anonimowo z  monogramem M.M. Barbara Przyby-
szewska-Jarmińska przypisała Marcinowi Mielczewskiemu na podstawie szczegółowych 
badań źródłoznawczych, zob. ibidem, s. 134–138.

83    Maria Jarosiewicz, „Magnificat a  8 voci e 2 violini” Giovanniego Rovetty we 
wrocławskim kościele św.  Marii Magdaleny, „De Musica” XIV, Nuove Pagine 3, 2008, 
dostęp online: http://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/jarosiewicz_nuove_pagi-
ne_3%281%29.pdf (stan na dzień 07.03.2017 r.). 
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kopis, w którym zanotowano omawianą kompozycję, zachował się w stanie 
niekompletnym.

Z problemem innej niemieckiej kontrafaktury zachowanej w  zbiorze 
Bohna zmierzyła się Barbara Przybyszewska-Jarmińska, która próbowała 
przywrócić pierwotny kształt koncertu wielkoobsadowego Ave florum flos 
Hyacinthe M[arcina] M[ielczewskiego] 84. W  utworze tym, podobnie jak 
w Mutetta super Nicolai solemnia Franciszka Liliusa, podłożony został nowy, 
niemiecki tekst, dzięki któremu utwór mógł być wykonywany podczas na-
bożeństw luterańskich. Rekonstrukcja oryginalnej wersji kompozycji Miel-
czewskiego okazała się jednak zadaniem niezwykle trudnym, ponieważ nie 
udało się ustalić, czy oryginalny tekst łaciński, czyli antyfona o św. Jacku, 
został w całości opracowany muzycznie przez kompozytora, czy wykorzy-
stany został tylko jego fragment (albo tekst został rozbudowany). Nie było 
także jasne, w jaki sposób tekst słowny był pierwotnie podłożony pod nu-
tami oraz czy wymagał wprowadzenia przez skryptora zmian rytmicznych 
umożliwiających odpowiednie rozłożenie akcentów słownych. 

Kompozycja Liliusa przynosi te same problemy, a nawet jej rekonstruk-
cja wydaje się — w przekonaniu Przybyszewskiej-Jarmińskiej — trudniej-
sza, gdyż motet super Nicolai solemnia Liliusa należy do utworów, „których 
oryginalne teksty są w źródłach wskazane w sposób niekonkretny” 85. Pod-
jęto jednak próbę przywrócenia pierwotnego kształtu kompozycji, tym bar-
dziej, że opinia Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej była tylko częściowo 
zgodna z  prawdą, ponieważ z  tytułu umieszczonego na karcie tytułowej 
rękopisu wiadomo, że podstawę tekstową koncertu stanowiła pieśń Nicolai 
solemnia 86. Co więcej, analiza porównawcza koncertu Liliusa oraz zacho-
wanych anonimowo cztero- i pięciogłosowych przekazów motetu Nicolai 
solemnia ze zbiorów wawelskich (Kk I.7, Kk I.13), staniąteckich (St E, St F) 
i sandomierskich (L 1642 [b]) wykazała, że utwory te mają wspólny mate-

84    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, „Ave florum flos Hyacinthe” Marcina Miel
czewskiego. Problemy z rekonstrukcją oryginalnego kształtu kompozycji zachowanej z tekstem 
niemieckojęzycznej kontrafaktury, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sec-
tio L Artes, vol. I, 2003, s. 109–127.

85    Ibidem, s. 126.
86    Na temat rekonstrukcji tekstu zob. Marek Bebak, Próba rekonstrukcji…, op. cit.
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riał melodyczny (zgadzają się trzy głosy). W związku z tym istnieje podej-
rzenie, że zachodzi jedna z dwóch wymienionych niżej sytuacji:

1. Jest bardziej prawdopodobne, że w koncercie Liliusa wykorzystany 
został materiał prekompozycyjny w postaci czterogłosowej struktu-
ry (przy zastosowaniu techniki parodii).

2. Jest mniej prawdopodobne, choć możliwe (jeśli weźmiemy pod 
uwagę datowanie zachowanych źródeł), że czterogłosowy motet 
z  repertuaru rorantystów ze zbiorów wawelskich jest wynikiem 
przeróbki dokonanej przez skryptora Macieja Arnulfa Miskiewicza, 
który chciał wprowadzić do repertuaru rorantystów utwór Liliusa 
poświęcony św.  Mikołajowi, znany mu wyłącznie z  opracowania 
w stylu koncertującym. W tym przypadku byłby to zatem kolejny 
utwór zmodyfikowany na użytek kolegium rorantystów, podobnie 
jak ośmiogłosowa Missa Ave maris stella Asprilia Pacellego przero-
biona na cztery głosy 87. 

Jednak już sam tytuł koncertu znajdujący się w źródle, czyli Mutetta su
per Nicolai solemnia [podkreślenie M.B.] sugeruje, że koncert oparty został 
na materiale prekompozycyjnym, zaczerpniętym wszakże nie z jednogłoso-
wej pieśni Nicolai solemnia zanotowanej w czasach Liliusa w różnych kan-
cjonałach, m.in. w śpiewniku Cornu copiae, jak sugerowała Barbara Przyby-
szewska-Jarmińska 88, lecz z czterogłosowego motetu znanego ze zbiorów 
wawelskich, w  którym wspomniana melodia pieśni umieszczona została 
w głosie altowym (drugim od góry). W koncercie wykorzystany został bo-
wiem także materiał motywiczny z innych głosów. Autorem czterogłosowe-
go motetu może być sam Franciszek Lilius. Argumentem wzmacniającym 
tę hipotezę jest fakt, że jeden z przekazów czterogłosowego opracowania 

87    Por. Aleksandra Patalas, Nieznana msza Asprilia Pacellego Ave maris stella: trak
towanie cantus firmus, „Muzyka” 1994, nr 2, s. 11–26. Artykuł opublikowany także w an-
gielskiej wersji językowej: eadem, The Unknown Missa „Ave maris stella” by Asprilio Pacelli, 
„Musica Iagellonica” 1995, vol. 1, s. 23–50.

88    „[…] podstawą materiałową kompozycji była pieśń Nicolai solemnia sua pre
ce familia, znana między innymi z kancjonału Cornu copiae, powstałego za życia Liliusa, 
stanowiącego niegdyś własność Arcykonfraterni Literackiej przy warszawskiej kolegiacie 
św.  Jana Chrzciciela”, cyt. za: Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patrona
tem…, op. cit., s. 146.
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motetu ze zbiorów wawelskich zanotowany został w manuskrypcie obok 
innych utworów Liliusa (zob. rękopis Kk I.13). Do czasu odnalezienia in-
nego, sygnowanego przekazu, będzie to jedynie przypuszczenie.

Na marginesie warto dodać, że utwór poświęcony św. Mikołajowi Ni
colai solemnia (wykonywany w dniu 6 grudnia) oraz opracowania trzech in-
nych pieśni o  świętych: Omnium Sanctorum (1 listopada), Martine Sancte 
Pontifex (11 listopada) oraz Catherine Virginis laudes (25 listopada), zosta-
ły pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku wpisane do kancjona-
łów benedyktynek w Staniątkach i w Sandomierzu. Kopii dokonano albo 
z rękopisów roranckich datowanych na lata sześćdziesiąte i osiemdziesiąte 
XVII wieku, o czym może świadczyć m.in. taka sama kolejność zwrotek 
tekstowych, lub z innego, dzisiaj nieznanego źródła wspólnego dla wszyst-
kich przekazów — być może rękopiśmiennego lub drukowanego kancjo-
nału. Osoba wykonująca kopię dostosowała utwory do możliwości wyko-
nawczych zakonnic: zamieniono kolejność głosów, zmieniono ambitus, 
w przypadku kancjonałów staniąteckich dodano piąty głos oraz partię basso 
continuo. W kancjonale benedyktynek z Sandomierza, przechowywanym 
obecnie w BDS pod sygnaturą L1642[b], zanotowano ponadto utwór Sacris 
solemniis przypisywany Liliusowi na podstawie monogramu F.L. zamiesz-
czonego w niekompletnym rękopisie Kk I.13. Nie możemy zatem całko-
wicie wykluczyć, że autorem innych anonimowych kompozycji z rękopisu 
Kk I.13, w tym Nicolai solemnia, może być Franciszek Lilius.

Dodatkowym problemem utrudniającym postawienie hipotezy na te-
mat pierwotnego kształtu koncertu Mutetta super Nicolai solemnia jest to, 
że — jak już wspomniano — rękopis, w którym zanotowano koncert Liliu-
sa, prawdopodobnie jest zdekompletowany. Zachowany głos „Cantus pro 
Capella” (obok sześciu głosów wokalnych określonych wspólnym mianem: 
„Primo Choro”) sugeruje, że pierwotnie kompozycja przeznaczona była na 
trzy chóry: dwa wokalne i  trzeci instrumentalny, składający się z  sześciu 
instrumentów; jednak na karcie tytułowej nie pojawia się informacja o dru-
gim chórze wokalnym. Być może drugi chór był dodawany jedynie w śro-
dowisku, w którym utwór został skopiowany, czyli we Wrocławiu. Drugi 
chór, określony w  źródle jako „Capella”, pełnił prawdopodobnie funkcję 
ripieno, ale głosy nie były dokładnym powtórzeniem partii chóru pierw-
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szego, na co wskazuje zachowany głos „Cantus pro Capella” — jego linia 
melodyczna została stworzona z różnych głosów chóru pierwszego. O tym, 
że chór ripieno był jedynie dodatkiem pochodzącym od skryptora, może 
świadczyć fakt, że nigdzie w rękopisie nie pojawia się informacja o „Choro 
secundo” lub „Capella”. Pomimo braku głosów jednego chóru, kompozycja 
może być bez przeszkód wykonywana współcześnie.

Wobec powyższych faktów należy przyjąć, że choć nieznana skądinąd 
kompozycja Liliusa, zachowana unikatowo w zbiorze Bohna, jest niezwykle 
ciekawym i cennym materiałem dla muzykologów i wykonawców, to jed-

Tabela 3. Porównanie zawartości rękopisów.

Kk I.7

Wawel

Kk I.13 
(ok. 1685)
Wawel

St E 
(ok. 1705) 
Staniątki

St F 
(1707)
Staniątki

L 1642 [b] 
(1721) 
Sandomierz

Omnium sancto
rum, 5-gł. [7/88], 
kopista: Pękalski 
(1739–69)

Omnium sancto
rum, [13/8], T

Omnium sanc
torum, CCATB, 
org.

Omnium sancto
rum, CCCAB, 
bc.

Martine Sancte 
Pontifex, [13/9], 
C

Martine Sanc
te Pontifex, 
CCAAB, org.

Martine Sanc
te Pontifex, 
CCCAB, bc.

Martine Sancte 
Pontifex, CCCB

Catherine Virgi
nis laudes, [13/1], 
AT

Catherine Vir
ginis laudes, 
CCAAB, org.

Catherine Vir
ginis laudes, 
CCCAB, bc.

Catherine Virgi
nis laudes, CCCB

Nicolai solemnia, 
[7/94], kopista: 
Miskiewicz 
(1664)

Nicolai solemnia, 
[13/2], A

Nicolai solemnia, 
CCCAB, org.

Nicolai solemnia, 
CCCAB, bc. 

Nicolai solemnia, 
CCCB

Surrexit Christus 
hodie, M. Scacchi 
[13/3], AT
Christus iam 
surrexit, Lilius 
[13/4], AT
Sacris solemniis, 
F. L. [13/5], CA

Sacris solemniis, 
CCCB

Jesu dulcis memo
ria, F. L. [13/6], 
CA
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nak jest to jedynie mocno zniekształcona wersja kompozycji funkcjonującej 
pierwotnie w zupełnie innym środowisku (katolickim, przypuszczalnie kra-
kowskim), w znacznym stopniu różniąca się od oryginału 89. 

2.2.4. Środowisko muzyczne siedemnastowiecznego Gdańska

Życie muzyczne siedemnastowiecznego Gdańska skupione było głów-
nie wokół czterech luterańskich kościołów: Mariackiego, św.  Katarzyny, 
św. Jana oraz św. Bartłomieja. Największe znaczenie w mieście miał kościół 
Mariacki, którego zespół wokalno-instrumentalny pełnił także funkcję ka-
peli miejskiej, a stanowisko kapelmistrza było obsadzane przez Radę Miasta. 
W I połowie XVII wieku piastowali je Andreas Hakenberger (1608–1627) 
i Kasper Förster starszy (1627–1652) 90. Mimo dość intensywnych kontak-
tów tej kapeli z zespołem królewskim i innymi zespołami aktywnymi na te-
renie Rzeczpospolitej, nie zachowały się świadectwa współpracy gdańskich 
muzyków mariackich z Franciszkiem Liliusem. Z zachowanych przekazów 
historycznych wiemy natomiast, że utwory krakowskiego kapelmistrza były 
znane i wykonywane przez inne gdańskie kapele — funkcjonujące w ko-
ściołach św. Katarzyny oraz św. Bartłomieja. 

Z kościoła św.  Katarzyny pochodzą przekazy dwóch koncertów ma-
łogłosowych: Haec dies oraz Tua Jesu dilectio, które dotrwały do naszych 
czasów jedynie w  postaci odpisów sporządzonych w  pierwszej połowie 
XX wieku przez lub dla Adolfa Chybińskiego (na temat tych źródeł zob. 
podrozdział 2.3.). Dziś w zbiorach gdańskich odnaleźć można tylko jeden 
oryginalny rękopis z XVII wieku, który zawiera dwie polichóralne msze 
Franciszka Liliusa. Manuskrypt ten przechowywany jest obecnie w Biblio-

89    W najnowszej edycji krytycznej dzieł wszystkich Franciszka Liliusa zaprezento-
wałem dwie wersje koncertu Mutetta super Nicolai solemnia. Pierwsza z nich jest wersją źró-
dłową, czyli niemiecką kontrafakturą, w drugiej natomiast zaproponowałem rekonstrukcję 
pierwotnego tekstu słownego. Szczegóły dotyczące wprowadzonych modyfikacji można 
odnaleźć w komentarzu źródłowym do wspomnianego wydania, zob. Franciszek Lilius, 
Opera omnia II…, op. cit.

90    Na temat muzyki w  siedemnastowiecznym Gdańsku istnieje bogata literatura 
przedmiotu, m.in. prace Danuty Popinigis, Danuty Szlagowskiej, Justyny Szombary. Zob. 
Bibliografia.
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tece Gdańskiej PAN i stanowi świadectwo znajomości twórczości Liliusa 
w kościele św. Bartłomieja 91. 

Wspomniany rękopis jest dodatkiem do druku muzycznego o sygn. Ee 
2015. Dodatek, który wraz z czterema drukami muzycznymi — Andreasa 
Hammerschmidta (RISM A/I/4, s. 106), Kaspara Moviusa (RISM A/I/6, 
s. 43), Thomasa Sellego (RISM A/I/8, s. 47–48) oraz Johanna Herman-
na Scheina (RISM A/I/7, s. 371–372) — został oprawiony w makulaturę 
(rękopis muzyczny), zawiera łącznie 22 kompozycje religijne pochodzące 
z I połowy XVII wieku, w tym dzieła Marca Scacchiego, Marcina Miel-
czewskiego i Wendelina Huebera. Danuta Popinigis, która na początku lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wprowadziła msze Liliusa do obiegu 
naukowego, zasugerowała, że kompozycje te zostały zanotowane po 1641 
roku. 

Na cały zespół rękopiśmienno-drukowany składa się obecnie sześć ksiąg 
głosowych zatytułowanych ręcznie na przednich okładzinach w  prawym 
górnym rogu lub na środku oprawy: „Discantus”, „Tenor”, „Bassus”, „5ta 
Vox”, „VI”, „Bassus pro organo”. Nie jest jasne, czy do zespołu należały jesz-
cze inne, dziś zaginione księgi głosowe, które mogły przekazywać głos alto-
wy, tenorowy oraz basowy, czyli głosy, których brakuje w przekazach dwóch 
dwuchórowych mszy Franciszka Liliusa 92. Wszystkie współoprawione dru-
ki zawierają bowiem kompozycje przeznaczone na 3–6 głosów. Brakują-
ce głosy utworów Liliusa mogły być zanotowane w  innych księgach lub 
tworzyć luźne składki, które dzisiaj są zaginione. Jeśli rzeczywiście istniały 
dodatkowe księgi głosowe, mogły one zaginąć jeszcze przed 1867 rokiem, 
w którym — według Danuty Popinigis — cały zespół ksiąg został, wraz 
z innymi muzykaliami pochodzącymi z kościoła św. Bartłomieja w Gdań-
sku, przeniesiony do gdańskiej Stadtbibliothek (w  pierwotnym miejscu 
przechowywania omawiane księgi były oznaczone sygnaturą „Musicalien 
86 a–f ”, co zostało odnotowane w poszczególnych tomach). W zachowanej 
księdze „Bassus pro organo” nie zachowały się przekazy  Liliusowych mszy, 

91    Danuta Popinigis, Dwie niekompletne msze Franciszka Liliusa…, op. cit., s. 59–66.
92    W tym samym źródle zachowały się niekompletne przekazy utworów Marcina 

Mielczewskiego, zob. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem…, op. 
cit., s. 93.
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stąd można przypuścić, że utwory te wykonywane były bez towarzyszenia 
instrumentalnego, wyłącznie wokalnie. 

Księgi głosowe przekazują zawartość czterech zbiorów datowanych na 
lata 1623–1641, rękopiśmienny dodatek nie mógł zatem zostać sporządzo-
ny wcześniej niż w 1641 roku. Barbara Przybyszewska-Jarmińska posta-
wiła hipotezę, że manuskrypt ten mógł powstać (lub trafić do Gdańska) 
około 1646 roku, kiedy muzycy królewscy przybyli do miasta, by powitać 
Ludwikę Marię Gonzagę 93. Na taką interpretację wskazują m.in. odpisy 
kompozycji Marca Scacchiego — kapelmistrza królewskiego, znajdujące 
się w źródle, które zostały najprawdopodobniej sporządzone na podstawie 
wydanego w 1643 roku druku Cribrum musicum. Kompozycje Franciszka 
Liliusa mogły wraz z utworami muzyków królewskich trafić nad Bałtyk za 
pośrednictwem kapeli królewskiej. 

Fragment rękopisu, w którym znajdują się dwie msze Franciszka Liliu-
sa, sporządziło co najmniej dwóch różnych skryptorów 94. Świadczą o tym 
różne sposoby notowania kluczy, akcydencji, kształty nut i  liter, a  także 
inne kąty nachylenia osi znaków do linii podstawowej oraz odmienny na-
cisk pióra 95. Pierwszy kopista, którego określamy jako A, przepisał w ca-
łości głos „Cantus I Chori” (obie msze), „Cantus II Chori” oraz głos „Te-
nor I Chori” pierwszej mszy Liliusa, rozpoczął także przepisywanie głosu 
„Tenor I Chori” drugiej mszy, jednak nie ukończył go (zob. Fot. 14). Głos 
ten został uzupełniony przez skryptora B (zob. Fot. 15), który zanotował 
ponadto w całości głosy „Bassus I Chori” (obie msze) oraz „Altus II Chori” 
(obie msze). 

93    Ibidem.
94    Danuta Popinigis stwierdziła, że msze „wyraźnie były pisane przez jednego ko-

pistę”, zob. Danuta Popinigis, Dwie niekompletne msze Franciszka Liliusa…, op. cit., s. 61.
95    Na temat metod identyfikacji i charakterystyki pisma zob. Marek Bebak, Zasto

sowanie metody graficznoporównawczej…, op. cit., s. 7–28.
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Fot. 14. Fragment rękopisu sporządzonego przez skryptora A. 
BGPAN, sygn. Ee 2015 8o — fragment głosu Cantus 1 Chori: k. 16r. 

Fot. 15. Fragment rękopisu sporządzonego przez skryptora B. 
BGPAN, sygn. Ee 2015 8o — fragment głosu Bassus 1 Chori: k. 13v.
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2.2.5. Dwór księcia Augusta — władcy Brunszwiku i Lüneburga

Jedna kompozycja Liliusa została niedawno odnaleziona przez Barbarę 
Przybyszewską-Jarmińską w rękopiśmiennej księdze zawierającej utwory in-
strumentalne, zatytułowanej „Partitur Buch vell Sonaten, Canzonen, Arien, 
Allemanden, Couranten, Sarabanden, Chiquen etc. mitt. 1.2.3.4.5.6.7.8 
Instrumenten. Der heutigen Tages besten Autorum composition zusam-
men geschrieben und auff der Herrn Augusti, Hertzogen zu Braunschweig 
und Lün. Geburts-Tag dero Gemahlin Sophien Elisabethen überreichet 
von Jacobo Ludovico, F. S. bestellten musico in Gotha, 1662”. Księga ta jest 
obecnie przechowywana w Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel pod 
sygnaturą Cod. Guelf. 34.7 Aug. 2° 96. Pośród utworów różnych kompozy-
torów, związanych głównie ze środowiskiem niemiecko-austriackim, odna-
leźć można Arię a 3. 2 Violin[i] e gamba Franciszka Liliusa. Jest to jedyna 
zachowana kompozycja instrumentalna tego twórcy o pewnym autorstwie 
(sygnowana). 

Jak wynika z  informacji zawartych na karcie tytułowej, rękopis został 
sporządzony przez jednego skryptora — Jakoba Ludwiga, i w 1662 roku 
stał się prezentem urodzinowym dla księcia Augusta i jego żony — Zofii 
Elżbiety. W księdze zanotowano blisko sto partytur utworów przeznaczo-
nych na 1–8 instrumentów i basso continuo różnych autorów, m.in. An-
dreasa Oswalda, Antonia Bertalego, Nathanaela Schnittelbacha, Johanna 
Jakoba Frobergera, Christopha Bernharda, Samuela Capricornusa, Adama 
Drese, Johanna Heinricha Schmeltzera i Giovanniego Valentiniego. Manu-
skrypt zawiera także przekazy utworów związanych z Rzeczpospolitą, m.in. 
Franciszka Liliusa oraz Mometskiego (zdaniem Barbary Przybyszewskiej-
-Jarmińskiej — być może Marcina Mielczewskiego 97).

96    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Rękopiśmienna księga partytur…, op. cit., 
s. 139–149. W niniejszym studium posłużyłem się fotografiami źródła zamieszczonymi we 
wspomnianym wyżej artykule, a także cyfrową kopią całej księgi, która udostępniana jest 
w bibliotece cyfrowej Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel, dostęp online: http://
diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/34–7-aug–2f (stan na dzień 03.09.2015 r.).

97    Eadem, Muzyka pod patronatem…, op. cit., s. 195–199.
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2.3. Utwory znane jedynie z dwudziestowiecznych odpisów

Jedynie z odpisów sporządzonych przez lub dla Adolfa Chybińskiego przed 
II  wojną światową ze źródeł królewieckich i  gdańskich znamy dziś dwa 
koncerty wielkoobsadowe Liliusa: Dextera Domini fecit virtutem (na dwa 
soprany, alt, tenor, bas oraz pięć instrumentów) i  Jubilate Deo omnis terra 
(na dwa soprany, alt, tenor, bas, dwoje skrzypiec, altówkę, dwa puzony, fagot 
i organo), a także dwa wspomniane wcześniej koncerty małogłosowe: Tua 
Jesu dilectio (na sopran, bas i organo) oraz Haec dies (na alt, bas i organo). 
Obecnie odpisy te przechowywane są w BUAM w Poznaniu (w spuściźnie 
Adolfa Chybińskiego), natomiast w BN udostępniane są w postaci mikro-
filmów tylko odpisy kompozycji Jubilate Deo omnis terra (sygn. Mf. 35003) 
i Dextera Domini fecit virtutem (sygn. Mf. 35004) 98.

2.3.1. Zaginione rękopisy królewieckie 

Do czasu II wojny światowej rękopisy zawierające koncerty kościelne Dex
tera Domini fecit virtutem oraz Jubilate Deo omnis terra należały do zbioru 
muzycznego Universitätsbibliothek w Królewcu i były przechowywane pod 
sygnaturami Ms. Sammelband Rc α, 22 (G), Nr. 38 (Dextera Domini) oraz 
Ms. 24815 Gh (Jubilate Deo). Podczas wojny oba manuskrypty zaginęły. 

Jak wynika z katalogu muzykaliów biblioteki opublikowanego w 1870 
roku, kompozycja Dextera Domini została zanotowana w 1652 roku w ze-
spole sześciu ksiąg rękopiśmiennych w  formacie 4o 99. Księgi te zawierały 
łącznie 42 kompozycje przeznaczone na 4–14 głosów, różnych autorów, 
w tym m.in. Giovanniego Gabrielego, Giovanniego Rovetty, czy Claudia 
Monteverdiego. Na kartach z kompozycją Dextera Domini Franciszka Li-
liusa znajdowała się inskrypcja: „à 5, 10, 14 voc. di Sign. Francisco Lilio”. 
Prawdopodobnie już w XIX wieku rękopis nie był kompletny, bowiem Jo-

98    W BN udostępniane są ponadto mikrofilmy odpisów czterogłosowych mszy ze 
zbiorów wawelskich sporządzonych przez Marię Szczepańską („Missa Francisci Lilij a 4 
voc”, sygn. Mf. 34984, oraz „Missa a  4. M. Franc. Gigli. Tempore Paschali”, sygn. Mf. 
34985).

99    Joseph Müller, Die musikalischen Schaetze der Koeniglichen und UniversitaetsBi
bliothek zu Koenigsberg in Pr., Bonn 1870, s. 47; dostęp online: http://reader.digitale-samm-
lungen.de/de/fs1/object/display/bsb10528110_00001.html (stan na dzień 06.09.2018 r.).
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seph Müller opisując źródło wymienił tylko głosy: „Discantus II”, „Alt I”, 
„Tenor I–II” oraz „Bas I–II” (głos „Tenor II” jest w  rzeczywistości partią 
puzonu, natomiast „Bas II” — partią fagotu). Partia fagotu nie jest komplet-
na, urywa się nagle w 58. takcie kompozycji, co zostało odnotowane przez 
Chybińskiego na odpisie: „Die weiteren Blätter fehlen”.

W tym samym katalogu znajduje się informacja, że rękopis przekazujący 
koncert Jubilate Deo Liliusa miał format quarto i pochodził z 1673 roku 100. 
Poza pełnym zestawem jedenastu głosów (pięciu wokalnych i sześciu in-
strumentalnych) zawierał także dodane głosy ripieni, które dublowały głosy 
wokalne: „Motetto a 11 voci pro organo scil. 5 voc. 6 Stro. con la capella: 
Iubilate Deo omnis terra von Francesco Lilio”. Głosy ripieni nie zachowały 
się, jednak utwór może być bez przeszkód wykonywany w obecnej formie, 
ponieważ głosy ripieni najprawdopodobniej nie zmieniały jego struktury. 

W polskiej literaturze muzykologicznej po raz pierwszy źródła te wska-
zał Adolf Chybiński w 1927 roku 101. On też najprawdopodobniej sporzą-
dził odpisy kompozycji, które dziś są jedynym źródłem utworów i  zara-
zem podstawą współczesnego wydania. Jak wspomniano, obecnie odpisy 
wchodzą w  skład spuścizny Adolfa Chybińskiego, która przechowywana 
jest w BUAM, i noszą sygnaturę Rkp 795/4–5 (olim II 14/4–5).

Najprawdopodobniej odpisy Chybińskiego są wiernymi kopiami ory-
ginalnego rękopisu — zachowane są oryginalne klucze, oznaczenia men-
zuralne, oznaczenia „tutti” — „solo”, brak kresek taktowych. Ponadto tekst 
słowny podpisany jest niedokładnie, z zastosowaniem znaków graficznych 
oznaczających powtórzenie tekstu. 

2.3.2. Zaginione rękopisy gdańskie

Dwa koncerty małogłosowe Liliusa, Tua Jesu dilectio oraz Haec dies, były 
znane — jak już wspomniano — w  środowisku muzycznym kościo-
ła św. Katarzyny w Gdańsku. Kolekcja muzykaliów tego kościoła została 
zgromadzona głównie w drugiej połowie XVII wieku przez Cratona Büt-
nera żyjącego w latach 1616–1679, natomiast w XIX wieku, w wyniku se-

100    Ibidem, s. 246.
101    Adolf Chybiński, Muzycy włoscy w kapelach katedralnych krakowskich 1619–1657. 

I. Życie — działalność — dzieła, odbitka z „Przeglądu Muzycznego”, Poznań 1927, s. 35.
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kularyzacji klasztorów i kościołów, zbiory biblioteczne świątyni, podobnie 
jak inne zbiory kościelne, trafiły do Stadtbibliothek w Gdańsku. Zbiór mu-
zyczny został w 1911 roku skatalogowany przez Otto Güntera 102. Niestety, 
podczas wojny cała kolekcja zaginęła. Do dziś, dzięki odpisom i fotogra-
fiom wykonanym na zlecenie przedwojennych muzykologów, zachowało 
się zaledwie kilka kompozycji Marcina Mielczewskiego oraz Franciszka 
Liliusa 103. 

Rękopis, w którym zanotowano pierwotnie koncert Haec dies, otrzymał 
w  katalogu Güntera sygnaturę Ms.Cath.q.26. Jak wynika z  opisu Adol-
fa Chybińskiego, który pracował nad rękopisem w  latach dwudziestych 
XX wieku, był to manuskrypt sporządzony na dwóch kartach, na których 
umieszczono głosy „Alto” i  „Basso”, już wówczas brakowało głosu „basso 
pro organo”. Manuskrypt posiadał papierową okładkę z inskrypcją „à 2, A 
e B, F. L.” 104. 

Kompozycja Tua Jesu dilectio otrzymała natomiast w katalogu Güntera 
sygnaturę Ms.Cath.q.27. Był to rękopis składający się z trzech nieco uszko-
dzonych w górnych częściach kart, na których były wpisane głosy „Canto”, 
„Basso” i „basso pro organo”. Karty posiadały papierową okładkę z napisem: 
„à 2, Canto e Basso, F. L.” 105. 

Oba odpisy, które są dziś jedyną pozostałością po zaginionych kompo-
zycjach, zostały sporządzone przed wojną na zlecenie gdańskiej biblioteki 
w zeszycie nutowym oznaczonym numerem XVI wraz z  jednym głosem 
Dixit Dominus a  4 M[arcina] M[ielczewskiego] 106. Zeszyt ten obecnie 
wchodzi w skład spuścizny Adolfa Chybińskiego i nosi sygnaturę Rkp 792 
IV (olim II 12/1–14). Wszystkie zanotowane w nim kompozycje pochodzą 
ze źródeł gdańskich. Utwory zostały zapisane ołówkiem, każdy głos osob-

102    Otto Günter, Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek, cz. 4, Die 
musikalischen Handschriften der Stadtbibliothek und der ihrer Verwaltung befindichen Kurchen
bibliotheken von St. Katherinen und St. Johann in Danzig, Gdańsk 1911, s. 59.

103    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem…, op. cit., s. 95.
104    Adolf Chybiński, Muzycy włoscy…, op. cit., s. 35.
105    Ibidem.
106    Por. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Marcin Mielczewski — katalog tematycz

ny utworów, w: Marcin Mielczewski. Studia, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1999, 
s. 38.
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no. Nad każdym przekazem znajduje się najprawdopodobniej oryginalna 
inskrypcja pochodząca bezpośrednio ze źródła. Zapisy nutowe zawierają 
także uwagi Chybińskiego, które zostały naniesione czerwoną kredką 107. 

Wskazane wyżej dwudziestowieczne odpisy dzieł Liliusa są jedynymi 
zachowanymi do dziś przekazami zaginionych kompozycji, stają się więc 
źródłami pierwszego stopnia i na ich podstawie opracowywane są wydania 
źródłowo-krytyczne dzieł 108. Kopie sporządzane przez lub dla Chybińskie-
go odznaczają się dużą starannością, choć nie brak w nich drobnych pomy-
łek, co wykazały badania Macieja Jochymczyka 109. Należy mieć nadzieję, 
że w przyszłości odnajdą się inne przekazy „królewieckich” i  „gdańskich” 
utworów i że będzie można stwierdzić, czy odpisy Chybińskiego są rzeczy-
wiście wierną kopią źródeł z epoki. Być może powtórzy się historia, jaka 
spotkała Canzoni e Concerti Adama Jarzębskiego, które uznawano za za-
ginione, w związku z czym Wanda Rutkowska przygotowała wydanie źró-
dłowo-krytyczne zbioru w oparciu o odpisy Marii Szczepańskiej 110. Szczę-
śliwie w  latach dziewięćdziesiątych w  Berlinie udostępniono badaczom 
oryginalne manuskrypty zawierające m.in. wspomniane koncerty Jarzęb-
skiego i wówczas stwierdzono, że odpisy sporządzone przez Szczepańską 
były niezwykle rzetelne 111.

2.4. Utwory przypisywane Liliusowi i problem ich atrybucji

Należy wspomnieć o  kilku kompozycjach, które mogą zostać przypisa-
ne Liliusowi na podstawie monogramu F. L. umieszczonego w źródłach. 
Pierwszą z nich jest Parvule pupule, nieskomplikowany utwór o charakterze 

107    Za udostępnienie materiałów ze spuścizny Adolfa Chybińskiego oraz za wszel-
ką pomoc przy charakterystyce źródeł serdecznie dziękuję panu Andrzejowi Jazdonowi 
z BUAM w Poznaniu. 

108    Na podstawie odpisów wydano np. niektóre kompozycje Marcina Mielczew-
skiego, zob. Bibliografia.

109    Maciej Jochymczyk, Pietas & Musica. Damian Stachowicz SchP. Życie i twórczość 
w kontekście epoki, Kraków 2009, s. 37–49.

110    Adam Jarzębski, Opera omnia: Canzoni e concerti, wyd. Wanda Rutkowska, «Mo-
numenta Musicae in Polonia», red. Jerzy Morawski, Kraków 1989.

111    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Ocalałe źródła do historii muzyki w  Polsce 
XVII stulecia ze zbiorów dawnej Stadtbibliothek we Wrocławiu, „Muzyka” 1994, nr 2, s. 3–10.
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pastorelli, odnaleziony w kolekcji muzykaliów pozostałych prawdopodob-
nie po kapeli działającej w Łowiczu, obecnie przechowywany w WTM pod 
sygnaturą 2341-R. Po raz pierwszy na kompozycję tę zwrócił uwagę Tade-
usz Maciejewski 112. 

Rękopis z  zapisem Parvule pupule składa się z 5 kart w  różnych wy-
miarach, które obecnie są połączone przez konserwatora w  jedną całość 
i oprawione. Na pierwszej karcie zanotowano głos „Canto Primo”, na dru-
giej karcie głos „Canto Secundo”, na trzeciej karcie głos „Violino Primo”, 
na czwartej głos „Violino Secundo”, zaś na piątej karcie głos „Organo”. Na 
karcie 1v, w prawym dolnym rogu znajduje się inskrypcja „A[d] M[aiorem] 
D[ei] G[loriam] B[eatae] M[ariae] V[irginis] H[onorem] | FL | A[nno] 
D[omini] 1699 | 7. Febr[uari]”. Monogram mógłby wskazywać na autor-
stwo Franciszka Liliusa, data zaś mogłaby dotyczyć momentu skopiowania 
utworu. Analiza kompozycji wykazała jednak, że pastorella powstała naj-
prawdopodobniej pod koniec XVII wieku. Utwór charakteryzuje się współ-
brzmieniowością opartą na trójdźwiękach, trójdzielnym metrum, a przede 
wszystkim obecnością nut burdonowych w basie i współbrzmień kwinto-
wo-tercjowych w skrzypcach, co stanowi stylizację prostej pastoralności 113. 
Gatunek pastorelli zdobył popularność dopiero pod koniec XVII wieku. 
W czasach aktywności twórczej Liliusa nie tworzono jeszcze tak prostych, 
wręcz „naiwnych” koncertów kościelnych, dlatego utworu Parvule pupule 
nie można włączyć do dorobku Franciszka Liliusa.

Drugą kompozycją, która być może wyszła spod pióra Franciszka Liliu-
sa, jest organowa Toccata sygnowana monogramem F.L., którą zanotowano 
w Albumie Sapiehów, czyli wileńskiej tabulaturze organowej z XVII wieku 114. 
Obecnie źródło to jest przechowywane w BLAN pod sygnaturą F–30–119. 

112    Tadeusz Maciejewski, Notatki z przeszłości muzycznej Łowicza, „Muzyka” 1973, 
nr 3, s. 105, 108.

113    Podobne cechy charakterystyczne pastorelli wskazała Alina Mądry analizując 
kompozycje osiemnastowiecznego twórcy — Józefa Kobierkowicza, zob. Alina Mądry, Ba
rok — część 2: 1697–1795. Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi, «Historia Muzyki 
Polskiej» t. 3, red. Stefan Sutkowski, Warszawa 2013, s. 553–554.

114    Album Sapieżyńskie. Wileńska tabulatura organowa z XVII wieku obrazami żywota 
św. Franciszka zdobiona, wyd. Piotr Poźniak, «Sub Sole Sarmatiae» 9, red. Zygmunt M. 
Szweykowski, Kraków 2004.
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Jak wykazały badania muzykologiczne, tabulatura pochodzi prawdopodob-
nie z kręgu bernardyńskiego, być może była używana w klasztorze bernar-
dynów w Wilnie. Przekaz Toccaty F.L. jest jedynym w źródle przekazem 
sygnowanym, wszystkie pozostałe kompozycje zostały zanotowane anoni-
mowo. Wątpliwość atrybucji wzbudza fakt, że monogram sugerujący Fran-
ciszka Liliusa został dopisany później i inną ręką. Natomiast identyfikacja 
wśród utworów anonimowych kilku ricercarów będących fragmentami can-
zon Girolama Frescobaldiego pozwala na przypuszczenie, że Toccata może 
być dziełem Liliusa, który kształcił się u rzymskiego mistrza (zob. Rozdział 
III niniejszej pracy).

Ostatnim utworem, który mógłby zostać przypisany Liliusowi, jest od-
naleziona dzięki bazie RISM Sonata a 5: 2 Violini 3 Violae F. Li. A[nn]o 1666 

Fot. 16. Fragment rękopisu zawierającego utwór Parvule pupule F. L.
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Die 17 Junii 115. Rękopis obejmujący siedem kart sporządził, prawdopodob-
nie na użytek kapeli kościoła św. Maurycego w Kromieryżu w 1666 roku, 
Paweł Józef Vejvanowski. W centrum karty tytułowej umieszczono tytuł 
utworu, poniżej zaś, pod grifonażem, skryptor wpisał monogram „F. Li.”, 
który sugeruje autorstwo Franciszka Liliusa. W górnej części karty znajdują 
się dawne i  obecne numery katalogowe kompozycji (od lewego górnego 
rogu strony: przekreślony numer „No. 17”, poniżej zanotowane czerwo-
ną kredką „IV. 109”, dalej z prawej strony przekreślony grifonaż, kolejno 
zanotowany tym samym atramentem, co cały rękopis, numer katalogowy 
„No. 52”, zaś poniżej, również tym samym charakterem pisma i tym samym 
atramentem, przekreślony numer katalogowy „No. 109”). Rękopis w  for-
macie stojącym ma wymiary 31 x 21 cm i zanotowany został na papierze 
zawierającym znaki wodne.

Obecnie manuskrypt przechowywany jest w  czeskim Kromieryżu 
w kolekcji muzycznej Zamku Arcybiskupiego pod sygnaturą CZ-KRa/A 
554. W zbiorze tym znajdują się ponadto przekazy kompozycji twórców 
związanych z  Rzeczpospolitą i  Śląskiem, np. dwie msze Maksymiliana 
Kozdrasza oraz Vesperae dominicales i  koncert kościelny Triumphalis dies 
przypisane Marcinowi Mielczewskiemu. Przeprowadzone przeze mnie 
kwerendy archiwalne i  analizy porównawcze wykazały, że ani pastorella 
Parvule pupule ani Sonata a 5 nie są dziełem Franciszka Liliusa (zob. Roz-
dział III). Sonata a 5 jest prawdopodobnie dziełem innego twórcy o mo-
nogramie F.Li., to znaczy Karla Friedricha Liebla — kompozytora aktyw-
nego na dworze arcyksiążęcym w Wiedniu w II połowie XVII wieku 116. 
Świadczą o tym inne rękopisy z muzycznego zbioru z Kromieryża podpi-
sane nazwiskiem Liebla.

115    Zob. RISM, F. Li., Sonatas, ID no.: 550264283.
116    W bazie RISM nazwisko kompozytora podano w  wersji Liebel, zob. RISM, 

Karl Friedrich Liebel, Masses, ID no.: 550264288.
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Fot. 17. Karta tytułowa rękopisu zawierającego Sonatę F. Li.

Fot. 18. Karta głosu Basso Continuo.
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2.5. Kompozycje zaginione, znane jedynie z tytułów

Informacje na temat utworów, które nie zachowały się do naszych czasów, 
czerpiemy z inwentarzy różnych kapel, głównie klasztornych, ale także szkol-
nych i  dworskich. Informacje o  kompozycjach zaginionych pozwalają na 
stwierdzenie, iż twórczość Liliusa docierała poza granice Krakowa i była wy-
korzystywana nie tylko przez krakowską kapelę katedralną i wawelskich ro-
rantystów, lecz także przez liczne kapele klasztorne, np. karmelitów na Piasku 
w Krakowie, franciszkanów w Przemyślu, Lwowie, Drohiczynie nad Bugiem, 
pijarów w Podolińcu oraz szkolny zespół w Lüneburgu. Dzięki inwentarzom 
wiemy, że Lilius tworzył nie tylko msze i motety w stile antico, lecz pozosta-
wił po sobie dużą liczbę koncertów kościelnych małogłosowych i wielkoob-
sadowych (nawet o obsadzie a 20!), z których zachowało się zaledwie kilka. 
Ponadto wiemy, że komponował litanie, cykle nieszporne, opracowania Ma-
gnificat, instrumentalne sonaty, arie, a także kolędy wokalno-instrumentalne.

Dzięki szczęśliwie zachowanemu do naszych czasów inwentarzowi ka-
peli karmelitów na Piasku (dalej w skrócie: KK), spisanemu w latach 1665–
1684, wiemy o czterdziestu jeden kompozycjach Franciszka Liliusa 117. Szes-
naście z nich zostało opatrzonych monogramem F.L., dwadzieścia pięć zaś 
jest sygnowanych nazwiskiem kompozytora (zazwyczaj w  formie „Lily”). 
Inwentarz wymienia następujące kompozycje:

[KK 13] Missae duae Fran. Lily a 8
[KK 27] Missa Francisci Lily Super Ave Maris Stella a 20
[KK 33] Missa Podoliani F. Lily a 12
[KK 39] Missa Octavi Toni Francisci Lily
[KK 56] Missa F. Lily Brevis concertata a 8 
[KK 148] Caeli Cives F. Lily a 5 
[KK 151] Venit [poprawione na Vivit] Dominus F. L. a 16 
[KK 154] Benedicite gentes F. L. a 8 
[KK 158] Laudate Dominum F. L. a 18 

117    Oryginał inwentarza uważa się obecnie za zaginiony. Karty zostały wyrwane 
z rękopisu i pozostają zapewne w rękach prywatnych, dysponujemy wyłącznie mikrofil-
mem i  artykułem Tadeusza Maciejewskiego, zob. Tadeusz Maciejewski, Inwentarz mu
zykaliów kapeli karmelickiej w Krakowie na Piasku z lat 1665–1684, „Muzyka” 1976, nr 2, 
s. 77–99.
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[KK 159] Benedic anima F. L. a 8
[KK 161] Cantate F. L. a 6
[KK 163] Confitebor tibi in populis F. L. a 5 
[KK 170] Tu es Deus F. L. a 10 
[KK 184] Festivitas tua F. L. a 10
[KK 193] Posui Domine F. L. a 20 
[KK 253] Litaniae F. L. a 8 
[KK 258] Litaniae Francisci Lily a 8 
[KK 268] Litaniae F. L. a 3 
[KK 270] Litaniae F. L. a 4 
[KK 300] Kolenda F. L. a 5
[KK 304] Sonata F. L. Super Bathala a 8
[KK 316] Aria F. L. a 3 
[KK 322] Aria F. L. a 2 
[KK 329] Missa pro Festo Resurrectionis Francisci Lily a 8 
[KK 336] Missa super Ave Stella Matutina Francisci Lily a 16
[KK 347] Dixit Francisci Lily a 16
[KK 353] Dixit Francisci Lily cum Ripien. a 12
[KK 355] Confitebor Francisci Lily a 4
[KK 357] Confitebor Franc. Lily a 3
[KK 358] Confitebor eiusdem Auth. a[b] 8
[KK 365] Laudate pueri Francisci Lily a 10
[KK 371] Laudate Francisci Lily a 5
[KK 372] Laudate eiusdem cum Ripien. a 16
[KK 391] Magnificat Francisci Lily a 8 
[KK 420] Omnis terra Francisci Lily a 8 
[KK 440] Salve Jesu Rex Sanctissimae Francisci Lily a 2 
[KK 457] Tulerunt Dominum Francisci Lily a 2 
[KK 475] Laudent Caeli Franc. Lily a 8 
[KK 480] Ave dulcissima Franc. Lily a 6
[KK 483] O iucunda dies Francisci Lily a 7
[KK 525] Sonata Francisci Lily a 8 
Od 1974 roku znany jest „Inwentarz przemyski” (dalej w skrócie: FP) 

z  1677 roku, obecnie przechowywany we wrocławskim Ossolineum pod 
sygnaturą 9615/II, rejestrujący muzykalia należące niegdyś do franciszka-
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nów 118. Inwentarz wymienia dwie sonaty F.L., które być może są utworami 
autorstwa Franciszka Liliusa: 

[FP 210] Sonata A4. Violi[ni] Authore F L. = [FPII 237]
[FP 235] Sonata a 4 F L. 2 Can[ti] Alto Basso = [FPII 262]
Odnalezione niedawno trzy kolejne inwentarze franciszkańskie, pocho-

dzące z klasztorów we Lwowie (dalej w skrócie: FL), w Drohiczynie nad 
Bugiem (w skrócie: FD) oraz w Przemyślu (w skrócie: FPII), a przechowy-
wane obecnie w Dziale Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, 
przynoszą nowe informacje na temat niezachowanych kompozycji Liliusa. 
Drugi inwentarz przemyski spisany został prawdopodobnie w 1678 roku 
i stanowi uzupełnienie inwentarza z 1677 roku, występują w nim te same 
dwie sonaty.

W inwentarzu kapeli lwowskich franciszkanów, datowanym na drugą po-
łowę lat siedemdziesiątych XVII wieku, znajduje się zapis „Missa A16. 8 Voc: 
8 Instru: F. R. L.” [FL 19] 119. Być może dotyczy on kompozycji Franciszka 
Liliusa. W inwentarzu tym wymienione są także kompozycje innych twór-
ców związanych z Rzeczpospolitą, np. dzieła Marcina Mielczewskiego, Bar-
tłomieja Pękiela. Najczęściej jednak tytuły utworów nie posiadają atrybucji.

W inwentarzu pozostałym po kapeli franciszkanów w Drohiczynie nad 
Bugiem, spisanym w 1681 roku, znajdują się trzy notatki na temat kompo-
zycji autorstwa F.Li. Są to:

[FD 51] Omni die 2. CC. T. FLi.
[FD 52] Ave Maris Stella 4 F. Li. BBK.
[FD 71] Instrumenti Fli.
Utwory Liliusa były znane i wykonywane także w środowisku pijarów. 

W 2002 roku na łamach czasopisma „Muzyka” ukazał się artykuł Aleksan-
dry Patalas, w którym autorka przedstawiła polskim czytelnikom muzyczne 
inwentarze zachowane na Słowacji 120. Okazało się, że dwa z nich, inwen-
tarze pozostałe po kapeli pijarów w Podolińcu, a obecnie przechowywane 

118    Mirosław Perz, Inwentarz przemyski (1677), „Muzyka” 1974, nr 4, s. 44–69.
119    Alicja Dacewicz, Franciszkańskie inwentarze muzyczne z II połowy XVII wieku, 

„W Nurcie Franciszkańskim” 2012, nr 19, s. 139–170.
120    Aleksandra Patalas, Polonica w inwentarzach słowackich z lat 1581–1718, „Mu-

zyka” 2002, nr 2, s. 97–107.
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w Štatnym Archivie w Bratysławie (oddział w Modrej), przekazują tytuły 
jedenastu kompozycji Franciszka Liliusa 121.

Pierwszy inwentarz (w skrócie: PPI), pochodzący z lat osiemdziesiątych 
XVII wieku, rejestruje cztery kompozycje sygnowane monogramem F.L. Są 
to:

[PPI 3] (Missae cum Instrumentis) Missa super Ogloriosa (!) a 14 = [PPII 20] 
(Missae) item a 14 super o gloriosa F. L.

[PPI 19] (Missae cum Instrumentis) Missa F. L. a 7
[PPI 26] (Missae cum Instrumentis) Missa F. L. a 7
[PPI 28] (Missae sine Instrumentis) Missa F. L. ab 8 (por. Missae duae Fran 

Lily a 8)
Drugi inwentarz pijarski, spisany w latach 1691–1702 (w skrócie: PPII), 

przekazuje tytuły 8 kompozycji, z czego jedna — Missa a 14 super o glorio
sa F. L. — rejestrowana jest także przez wcześniej wspomniany inwentarz 
pijarski z ok. 1680 roku. W spisie z lat dziewięćdziesiątych znajdujemy na-
stępujące kompozycje sygnowane monogramem F.L.:

[PPII 17] (Missae) item a 7 breuissima Authore F. L. 
[PPII 18] (Missae) item ab 8 [con]certata breuis. F. L. (być może tożsama 

z Missa F. Lily Brevis concertata a 8 lub Missa brevissima, 8-gł, org.)
[PPII 20] (Missae) Item a 14 super o gloriosa F. L.
[PPII 64] (Dixit Dominus) item a 10 F. L.
[PPII 92] (Confitebor) item ab 8 vocib[us] [con]certatis F. L.
[PPII 172] (Magnificat) item a 10 cum Ripienis. F. L. sup[er] Bataglia
[PPII 580] (Sonatae in signis notatae) item a 3 F. L.
[PPII 631] (Ariae Per signa notatae) item a 3 F. L.
Obecnie w zbiorze muzykaliów popijarskich przechowywanym w Ar-

chiwum Państwowym w Modrej znajdują się przede wszystkim kompozy-
cje twórców aktywnych w XVIII i XIX wieku, w tym Szymona Ferdynan-
da Lechleitnera — kompozytora z I połowy XVIII wieku i kapelmistrza 

121    Wspomniane inwentarze były również przedmiotem analizy ks. Dariusza Smo-
larka — autora katalogu muzykaliów z klasztoru pijarów z Podolińca, zob. Dariusz Smo-
larek, Katalog tematyczny muzykaliów z klasztoru pijarów w Podolińcu. Thematischer Katalog 
für Musikalien aus dem PiaristenKloster in Pudlein, Lublin 2009, s. 24–29.
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wojewody sandomierskiego Jerzego Aleksandra Lubomirskiego (ok. 1669–
1735), który również może być monogramistą F.L. 122.

Do dnia dzisiejszego przetrwał także inwentarz szkoły kościoła św. Mi-
chała w Lüneburgu z czasów, gdy uczył się w niej Jan Sebastian Bach (ok. 
1700 roku) 123. Znajdujemy w nim informację, że uczniowie tamtejszej pla-
cówki mieli do dyspozycji utwory twórców związanych z  Rzeczpospolitą, 
m.in. Franciszka Liliusa, którego potężny, wielkoobsadowy Magnificat a 18. 
8 strom. C, C, A, T, B con Rip. a 5 (C@) [SzL 658] oraz Victimae paschali laudes 
immolant Christiani, Motett a 10 (D) [SzL 966] są wymienione w inwentarzu.

* * *
Przedstawiony wyżej obraz źródeł do twórczości Franciszka Liliusa skłania 
do refleksji na temat kompletności i wiarygodności przekazów źródłowych, 
którymi dysponujemy. Obraz ten, choć źródłowy, może być częściowo znie-
kształcony ze względu na: 

a) wyrywkową dokumentację,
b) częściowo niepewną atrybucję,
c) niekompletne przekazy poszczególnych kompozycji,
d) późne przekazy źródłowe. 
Po pierwsze, dysponujemy obecnie tylko około jedną trzecią całej spu-

ścizny kompozytorskiej Franciszka Liliusa. Wiele utworów, których tytuły 
znamy wyłącznie z  inwentarzy, zaginęło. Dalszych badań wymagają jed-
nak rękopisy zawierające anonimowe przekazy różnych kompozycji, np. 
muzyczne repozytoria zachowane w AKKK. Być może wśród nich uda się 
w przyszłości odnaleźć kolejne nieznane utwory Liliusa. 

Po drugie, część utworów przypisywana jest Franciszkowi Liliusowi na 
podstawie monogramu F.L. Chociaż atrybucja została ustalona w oparciu 
o wnikliwą analizę źródeł, to do momentu odnalezienia innych kopii kom-
pozycji, sygnowanych nazwiskiem kompozytora, nie możemy być w  stu 

122    Zob. Dominika Grabiec, „Offertoria” Szymona Ferdynanda Lechleitnera ze zbioru 
muzykaliów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Przegląd Muzy-
kologiczny” 2006, nr 6, s. 17–18; eadem, „Ave Maris Stella” Szymona Ferdynanda Lechleitne
ra ze zbioru muzykaliów po klasztorze pijarów w Podolińcu, „Muzyka” 2012, nr 3, s. 231–243.

123    Max Seiffert, Die Chorbibliothek der St. Michaeliskirche zu Lüneburg zu Seb. Bach’s 
Zeit, „Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft” 9 (1907–1908), s. 593–621.
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procentach pewni ich autorstwa. Innymi twórcami, których należy brać 
pod uwagę przy rozwiązywaniu monogramu F.L., są Szymon Ferdynand 
Lechleitner oraz Karl Friedrich Liebl. 

Po trzecie, muzyka Liliusa w XVII wieku mogła brzmieć inaczej, niż 
wskazują na to zachowane źródła. Obecnie w większości przypadków dys-
ponujemy albo niekompletnymi przekazami utworów, albo kopiami, które 
zostały sporządzone już po śmierci kompozytora, gdy zmieniły się tenden-
cje wykonawcze (przypadek osiemnastowiecznych kopii wawelskich). Inne 
kompozycje także zostały zanotowane później, mogły więc zostać zmienio-
ne lub dostosowane do potrzeb zespołów, dla których kopie powstały (np. 
Sacris solemniis ze zbiorów sandomierskich). Najlepiej zjawisko to zaobser-
wować na przykładzie niemieckiej kontrafaktury koncertu Mutetta super 
Nicolai solemnia, której tekst powstał jako wynik dostosowywania utworu 
na użytek kościoła protestanckiego. Trudno ocenić, czy zmodyfikowane zo-
stały także inne koncerty, które zanotowano dla zespołów wrocławskich 
(Exultabit cor meum, Laudate Dominum in sanctis eius).

Niektóre dzieła Liliusa znamy natomiast wyłącznie z dwudziestowiecz-
nych kopii. Na ile kopie te są wierne zaginionym oryginałom — nie wie-
my. Nie można wykluczyć sytuacji, że rękopis, z którego korzystał Adolf 
Chybiński, był już zmodyfikowaną wersją utworu, a muzykolog wprowadził 
świadomie bądź nieświadomie jeszcze inne, dodatkowe zmiany w tekście 
muzycznym lub słownym. W takim przypadku otrzymalibyśmy tekst po-
dwójnie zmodyfikowany.

Dodatkowo, muzyka Liliusa mogła być w inny sposób wykonywana, bo-
wiem obowiązywała wówczas zasada naturalności i swobody, zwana sprez
zaturą, która w muzyce objawiała się swobodą rytmiczną i dodatkowym, 
nieodnotowanym w partyturze zdobieniem. 

Największą pewność co do zamysłu kompozytorskiego mamy w  przy-
padku Nabożnych Pieśni, które nie są najlepszym świadectwem umiejętności 
warsztatowych Liliusa, ponieważ są bardzo proste. Są to natomiast jedyne 
kompozycje, które prawdopodobnie zostały zrewidowane przez samego auto-
ra. Możemy przyjąć ponadto, że „prawdziwy” styl kompozytora widoczny jest 
także w najstarszych przekazach Missae Tempore Paschali oraz Missae a 4, po-
nieważ sam autor mógł uczestniczyć w sporządzaniu kopii lub je zrewidować.



R O Z D Z I A Ł  T R Z E C I

TWÓRCZOŚĆ FRANCISZKA LILIUSA

Wstęp. Dualizm stylistyczny na początku XVII wieku

Choć w twórczości muzycznej pierwszej połowy XVII wieku dostrzegal-
ny jest wyraźny dualizm stylistyczny znajdujący wyraz nie tylko w samych 
dziełach, lecz także w rozważaniach teoretycznych, to jednak muzykologów 
zajmujących się tym okresem interesował w pierwszej kolejności nurt musica 
moderna. To w tym nurcie powstały ważne dzieła kompozytorów uznawa-
nych obecnie za najwybitniejszych przedstawicieli muzycznego baroku — 
Claudia Monteverdiego, Heinricha Schütza, a na terenie Rzeczpospolitej 
m.in. Marcina Mielczewskiego. Stile antico łączony był zwykle z muzyką 
kościelną, ze stilus ecclesiasticus, dziedziną mniej podatną na zmiany i no-
wości, które bardziej interesowały historyków muzyki. Wobec tego do dziś 
w polskiej historiografii muzykologicznej powstało niewiele szczegółowych 
prac analitycznych, a także syntetycznych ujęć poświęconych siedemnasto-
wiecznym kompozycjom utrzymanym w stile antico, mimo że takie kompo-
zycje dominują w zachowanym repertuarze.

Kompozycje w dawnym stylu odznaczały się wyłącznie wokalną obsadą 
wykonawczą, a przynajmniej tak były koncypowane. Praktyka wykonaw-
cza w  różnych ośrodkach mogła być jednak odmienna, o  czym świadczy 
m.in. działalność rorantystów, którzy dodawali akompaniament organowy 
do niektórych pierwotnie czysto wokalnych kompozycji. Ponadto utwory 
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w stile antico charakteryzowały się kontynuowaniem tradycyjnych osiągnięć 
minionego wieku, zwłaszcza kontrapunktu, choć był on bardziej lub mniej 
świadomie unowocześniany przez siedemnastowiecznych kompozytorów. 
Muzyka w tym stylu powstawała przede wszystkim do tekstów łacińskoję-
zycznych, religijnych, zazwyczaj o pochodzeniu liturgicznym lub paralitur-
gicznym, i miała charakter użytkowy. Jej zadaniem było wywołanie skupie-
nia i poczucia nabożności w słuchaczu. 

W stile moderno, nowoczesnym, pełnym barokowych afektów, ekspre-
sji, nowej harmonii, śpiewnej melodyki, ważniejsze było pobudzanie uczuć 
słuchacza niż kunszt kompozytorski. Siedemnastowieczni teoretycy wyraź-
nie rozgraniczali oba style, rezerwując nowoczesne rozwiązania dla mu-
zyki świeckiej. Niektórzy twórcy próbowali wprowadzać nową praktykę 
kompozytorską i wykonawczą na grunt muzyki kościelnej, co spotykało się 
z  krytyką starszego pokolenia artystów. Agostino Agazzari pisał w 1638 
roku, że „Słowa Pisma świętego, które dają formę, inne są, gdy mówi do 
nas Bóg poprzez swoich proroków lub w Ewangelii, inne gdy są samych 
proroków i świętych, dyktowane przez Ducha Świętego, gdy oni mówią do 
Boga lub z Bogiem, ukazując i wychwalając Jego dobroć. W jednych i dru-
gich powinniśmy widzieć, w jaki sposób i z jaką godnością przemawia Bóg 
i święci; zatem muzyk chcąc przyoblec owe słowa swoją harmonią powinien 
wtedy wczuć się w  tę osobę i  jej dostojeństwo i  utrzymać należną przy-
stojność, a nie sięgać lekkomyślnie do arii, tańców i komedii, jak to wielu 
czyni” 1 [podkreślenie M.B.]. Ten sam autor pisał w dalszej części wywodu, 
że „Święty Sobór Trydencki usuwa z kościoła wszelki śpiew i granie, które 
by były lub przywodziły na myśl śpiewy i tańce świeckie lub arie zmysłowe 
[…] Święty Karol w De vita et honestate Cleric[orum], rozdział 13, brzydzi 
się nie tylko świeckimi śpiewami, ale również gorgią i chce, żeby śpiew był 
skromny, nabożny i by słowa brzmiały wyraźnie. Papież Jan XXII w de-
krecie Docta Sanctorum zarządza, by usunąć i wygnać z kościoła ten sposób 

1    Agostino Agazzari, La musica ecclesiastica dove si contiene la vera diffinitione della 
musica come scienza…, Siena 1638, przeł. Anna Szweykowska, w: Polemiki wokół „Musica 
moderna”, «Practica Musica» 1, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1993, s. 17.
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komponowania i śpiewu, który szkodzi pobożności i wprowadza zmysło-
wość” 2. 

Franciszek Lilius jako duchowny związany był bardzo mocno ze śro-
dowiskiem katolickim i  tworzył głównie dla niego 3. Wobec wyrywkowo 
zachowanych źródeł nie możemy wnioskować o jego twórczości świeckiej. 
Zachowana grupa kompozycji utrzymanych zarówno w stile antico, jak i sti-
le moderno, obejmuje niemal wyłącznie gatunki uprawiane w kościele, w tym 
większość stanowią opracowania tekstów ściśle liturgicznych — cykle or-
dinarium oraz proprium missae, a także opracowania pojedynczych tekstów 
proprium — hymnów, antyfon itd. Kompozycje te nie były wykonywane 
poza obrządkiem liturgicznym. Inne, nielicznie zachowane dzieła, takie 
jak pieśni czy arie, również związane były z  życiem Kościoła, choć mia-
ły za podstawę teksty paraliturgiczne. Nabożne Pieśni wykonywano pod-
czas spot kań Bractwa Różańcowego, arie mogły być wykonywane zarówno 
w kościele, jak i poza nim — nie wiemy, dla jakich celów Lilius je pisał. 

Brak dat w źródłach nie pozwala na ustalenie szczegółowej chronologii 
powstania utworów. Do czasu zakończenia badań paleo- i neograficznych 
niemożliwe jest również dokładne prześledzenie przemian stylistycznych, 
jakie dokonywały się na gruncie języka muzycznego Franciszka Liliusa, 
który tworzył zarówno dzieła w dawnym stylu — polifonii a cappella (msze 
i motety), jak i w stile moderno (koncerty kościelne oraz utwory instrumen-
talne). Toteż przyjęto systematyczny porządek omówienia kompozycji, 
a  niektóre wnioski dotyczące przemian stylu, formułowane w  niniejszej 
rozprawie, mają charakter hipotetyczny. 

3.1. Utwory jednochórowe w stile antico

Z całego dorobku kompozytorskiego Franciszka Liliusa zachowało się naj-
więcej kompozycji utrzymanych w stile antico, głównie w partesach należą-

2    Ibidem, s. 23.
3    Niektóre kompozycje Liliusa zachowały się do dziś w wersjach zmodyfikowanych 

na użytek kościoła ewangelickiego. Chodzi głównie o dwie polichóralne msze ze zbiorów 
gdańskich oraz koncert Mutetta super Nicolai solemnia, będący kontrafakturą (zob. Roz-
dział II niniejszej rozprawy). 
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cych do AKKK. Są to cztery cykle mszalne przeznaczone dla kolegium ro-
rantystów (sądząc po układzie głosów: alt, dwa tenory, bas), osiem motetów 
skomponowanych na użytek kapel aktywnych w katedrze wawelskiej oraz 
cztery homorytmiczne Nabożne Pieśni z głosem „dla pospólstwa”, powstałe 
dla kręgu dominikańskiego — jedyne zachowane kompozycje opubliko-
wane drukiem za życia kompozytora. Muzyka przeznaczona dla kościoła 
była głównym kierunkiem działalności Liliusa. Z dostępnych inwentarzy 
muzykaliów wiemy, że skomponował on wiele mszy i motetów w różnych 
technikach, typach i stylach, pisał zarówno msze typu parodia, msze i mo-
tety przeimitowane, msze z długonutowym cantus firmus, homorytmiczne 
opracowania hymnów i pieśni itd. Choć do dziś zachowało się stosunkowo 
mało dzieł, są one na tyle zróżnicowane, że pozwalają spojrzeć na różne 
sposoby porządkowania materiału dźwiękowego przez kompozytora. 

Lilius opracował zarówno teksty ordinarium missae (w  tym requiem) 
jak i cykl propriów (Officium de Conceptione BVM). Pod względem wyko-
rzystanej techniki msze Liliusa reprezentują dwa typy: są to części mszal-
ne z długonutowym cantus firmus (Missa Tempore Paschali, Missa pro de-
functis, Officium de Conceptione BVM) oraz msza przeimitowana (Missa 
a 4). Wszystkie one powstały najpewniej z myślą o kolegium rorantystów, 
aktywnym w katedrze wawelskiej, o czym świadczy czterogłosowa obsa-
da w dyspozycji a voce pari (klucze: C3, C4, C4, F4). Z analizy rękopisów 
wawelskich wynika, że w czasach Liliusa msze były wykonywane a  cap-
pella (a przynajmniej nie zanotowano głosu pro organo), dopiero pod ko-
niec XVII wieku i w kolejnym stuleciu dodawano do nich towarzyszenie 
instrumentalne. W XVIII wieku, dzięki zabiegom skryptorskim, niektóre 
kompozycje zostały przearanżowane na zespół mieszany o układzie gło-
sowym a voce piena i mogły służyć również zespołowi wokalnemu kapeli 
katedralnej (zob. Rozdział II).

Nie sposób określić dokładnego czasu powstania mszy Liliusa utrzyma-
nych w stile antico, bowiem skryptorzy na ogół nie notowali dat w manu-
skryptach. W przypadku Missam Tempore Paschali, w jednym rękopisie moż-
na odnaleźć inskrypcję „1635” sugerującą rok powstania kompozycji. Może 
to być również data zanotowania kompozycji przez skryptora. Podobnie 
jest w przypadku Missam pro defunctis. W jednym z rękopisów wawelskich, 
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w którym zanotowano Requiem Liliusa (Kk I.12), nad literowym inicjałem 
pierwszego utworu w zbiorze, na pierwszej stronie każdej z dwóch zacho-
wanych ksiąg, skryptor zapisał datę „1639”. Kompozycja Liliusa została za-
notowana jako druga w rękopisie. Rok 1639 może więc stanowić terminus 
ante quem dla powstania lub zanotowania w źródle kompozycji Liliusa. Przy 
obecnym stanie badań paleograficznych nad wawelskimi manuskryptami 
należy jednak przyjąć, że czterogłosowe msze Liliusa powstały pomiędzy 
1630 a 1655 rokiem, w czasie aktywnego kapelmistrzostwa Liliusa (z uwagi 
na najazd Szwedów, Lilius w 1655 roku opuścił Kraków i udał się w okolice 
Tarnowa, gdzie w  obliczu wojny prawdopodobnie już nie komponował). 
Raczej mało prawdopodobne wydaje się twierdzenie Barbary Przybyszew-
skiej-Jarmińskiej, jakoby Missa Tempore Paschali powstała w 1625 roku, za-
nim Franciszek Lilius został kapelmistrzem krakowskiej katedry 4. W myśl 
tego twierdzenia msza mogłaby być kompozycją, na podstawie której Lilius 
został przyjęty na stanowisko kierownika zespołu, lecz w źródłach pozamu-
zycznych nie ma na ten temat żadnej wzmianki. 

Podobnie jak msze, również motety Franciszka Liliusa zachowały się 
do dzisiaj tylko częściowo. Pod względem zasady konstrukcyjnej możemy 
wśród nich wyróżnić trzy główne typy:

1. motety skomponowane w  contrapunctus fractus, na podstawie dłu-
gonutowego cantus firmus umieszczonego w  tenorze, któremu to-
warzyszą głosy kontrapunktujące (Domine Rex Deus, Gloria, laus et 
honor 5, O salutaris Hostia); 

2. motety skomponowane w contrapunctus simplex na podstawie can-
tus firmus umieszczonego w tenorze, z zastosowaniem techniki nota 
contra notam (Christus iam surrexit, prawdopodobnie także Jesu dul-
cis memoria oraz Sacris solemniis); 

3. motety skomponowane bez użycia materiału prekompozycyjnego, 
wyzyskujące różne rodzaje technik i faktur, z dominującą techniką 
imitacyjną (Confitebor tibi Domine, Recordare Domine).

4    Por. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem polskich Wazów. 
Marcin Mielczewski, Warszawa 2011, s. 330.

5    Motet Gloria, laus et honor posiada głos cantus firmus wyłącznie w pierwszej części 
utworu. Zob. dalsza część niniejszej rozprawy. 
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Ze względu na brak najwyższego głosu w  motecie Gloria, laus et ho-
nor, nie jest możliwe ustalenie sposobu organizacji materiału dźwiękowego 
i  charakterystyka wykorzystanej techniki w  tej kompozycji. W pierwszej 
cząstce utworu, w tenorze, występuje długonutowa, zaczerpnięta z chorału 
melodia cantus firmus 6, natomiast w pozostałych cząstkach utworu głos te-
norowy prowadzony jest swobodnie i nie nawiązuje do melodii chorałowej. 
Dopóki nie odnajdzie się kompletny przekaz motetu, nie będzie można 
odpowiedzieć na pytanie, czy najwyższy głos prowadzony był swobodnie, 
czy też wykorzystywał chorałowy materiał prekompozycyjny. 

Franciszek Lilius przeznaczył swoje motety zarówno dla zespołu mie-
szanego o układzie głosowym a voce piena, jak i dla składu męskiego o ukła-
dzie a voce pari. Tylko jedna kompozycja jest pięciogłosowa (motet Domine 
Rex Deus), pozostałe czterogłosowe. Trzy z nich zachowały się do dzisiaj 
w stanie niekompletnym: bez najwyższego głosu (Gloria, laus et honor), bez 
głosu altowego (O salutaris Hostia) oraz bez dwóch najniższych głosów (Jesu 
dulcis memoria). 

Oszacowanie czasu powstania tych utworów jest niezwykle trudne, po-
nieważ dostępne rękopisy zawierają odpisy kompozycji z II połowy XVII 
wieku oraz późniejsze. Jedyną datowaną kompozycją jest opracowanie 
hymnu Gloria, laus et honor, który powstał w 1651 roku 7. 

Cztery proste homorytmiczne Nabożne Pieśni zostały opublikowane 
w 1645 roku, musiały powstać zatem nieco wcześniej — być może w latach 
czterdziestych XVII wieku. Zostały skomponowane z  myślą o  wiernych, 
którzy uczestniczyli w nabożeństwach Bractwa Różańcowego w krakow-
skiej świątyni dominikanów. 

3.1.1. Analizy twórczości Liliusa w stile antico w literaturze przedmiotu 

Prawdopodobnie ze względu na brak wydań nutowych i rozproszone ma-
teriały archiwalne zawierające kompozycje Liliusa, do połowy XX wieku 

6    Melodię podał m.in. Jan Siedlecki, zob. Cantionale Ecclesiasticum ad usum Eccle-
siarum Poloniae, wyd. Jan Siedlecki, Kraków 1886, s. 63.

7    Zob. Rozdział II niniejszej pracy (podrozdział 2.2.1.).
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badacze nie analizowali twórczości tego kompozytora 8. Adolf Chybiński, 
w swoich pracach powstałych w latach 1911–1949, skupił się wyłącznie na 
przedstawieniu biografii kompozytora i w ogóle nie analizował twórczości 
Liliusa, tworząc jedynie „bibliografię dzieł” — rodzaj katalogu utworów ze 
wskazaniem miejsc przechowywania rękopisów i druków muzycznych. 

Pierwszym muzykologiem, który poddał analizie styl kompozytorski 
Liliusa był Zygmunt M. Szweykowski, który jednak w swoim artykule na 
temat życia i twórczości kompozytora w ogóle nie zajął się muzyką skompo-
nowaną w stile antico, skupiając się wyłącznie na utworach koncertujących. 
Muzykolog napisał: „z całej tej zachowanej twórczości Franciszka Liliusa 
niewątpliwie najciekawsza jest dla nas twórczość wokalno-instrumentalna, 
twórczość reprezentatywna wówczas właśnie dla kształtującego się stylu ba-
rokowego, owa seconda prattica czyli stile moderno wczesnego XVII wieku” 9. 

W 1972 roku w Katedrze Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego (dzisiejszym Instytucie Muzykologii UJ) pod kierunkiem 
Zygmunta M. Szweykowskiego powstała praca magisterska Anny Ryczaj-
-Sienkiewicz poświęcona czterogłosowym mszom Liliusa 10. Autorka przy-
gotowała transkrypcje utworów i przeanalizowała dostępne wówczas msze, 
ale popełniła sporo błędów już na etapie wykonywania spartów materia-
łu źródłowego, co spowodowało dalsze, częściowo błędne, wnioski m.in. 
dotyczące współbrzmień i podłożenia tekstu w mszach Liliusa. Anna Ry-
czaj-Sienkiewicz analizując msze Liliusa scharakteryzowała poszczególne 
cechy warsztatu kompozytorskiego (układ formalny, melodykę, tonalność, 
rytmikę, techniki kompozytorskie) i wskazała cechy typowe dla stylu pale-
strinowskiego oraz cechy swoiste krakowskiego twórcy: „pierwszorzędne 
cechy twórczości mistrza rzymskiego są i dla Liliusa naczelne. Deklamacja 
tekstu słownego, pozostająca w ścisłym związku z nią melodyka i rytmika są 
elementami formotwórczymi w mszach Liliusa. […] Odbiega od stylistyki 

8    Na temat historii badań nad życiem i twórczością Franciszka Liliusa zob. wstęp 
do niniejszej rozprawy.

9    Zygmunt M. Szweykowski, Franciszek Lilius i jego twórczość na tle wczesnego baro-
ku w Polsce, „Muzyka” 1962, nr 4, s. 52. 

10    Anna Ryczaj-Sienkiewicz, Technika kompozytorska czterogłosowych mszy a cappella 
Franciszka Liliusa, praca magisterska wykonana w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ 
pod kierunkiem doc. dra Z. M. Szweykowskiego, Kraków 1972, maszynopis.
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rzymskiej [natomiast] tonalność, związane z tym traktowanie dysonanso-
wych współbrzmień, dalej posunięta jest ilustracyjność muzyczna słowa. Te 
cechy sumują się na indywidualność stylu Liliusa i odrębność od kanonów 
palestrinowskiej polifonii” 11. 

Bardzo zwięzłą charakterystykę kilku kompozycji Liliusa utrzymanych 
w stile antico, obejmującą niemal wyłącznie wskazanie źródeł materiału pre-
kompozycyjnego, zamieściła Elżbieta Zwolińska w artykule Twórczość kom-
pozytorów włoskich z I połowy XVII wieku dla kapeli rorantystów wawelskich 12. 

Jak dotąd najdokładniejsze i najszerzej zakrojone badania nad utworami 
Franciszka Liliusa utrzymanymi w stile antico prowadził Tomasz Jasiński, 
który w swojej nieopublikowanej pracy doktorskiej oraz w kilku artykułach 
bardzo dokładnie przeanalizował wszystkie dostępne mu wówczas utwory 13. 
W swojej dysertacji badacz nie wziął jednak pod uwagę różnych przekazów 
źródłowych (które różnią się od siebie), nie zajmował się funkcją repertu-
aru i nie analizował zawartego w nim materiału prekompozycyjnego, lecz 
skupił się na dziele samym w sobie — na analizie utworów pod względem 
struktury, formy, stylu, technik i  kontrapunktu. Dzięki takiej, niezwykle 
gruntownej analizie, muzykolog wyróżnił cechy typowe i specyficzne kom-
pozycji Franciszka Liliusa utrzymanych w stile antico i zestawił je z twór-
czością dwóch pozostałych bohaterów pracy — Marcina Mielczewskiego 
oraz Bartłomieja Pękiela. Postulował również badania komparatystyczne 
twórczości polskiej (w tym utworów Liliusa) i kompozycji rzymskich i nie-

11    Ibidem, s. 68.
12    Elżbieta Zwolińska, Twórczość kompozytorów włoskich z I połowy XVII wieku dla 

kapeli rorantystów wawelskich, „Pagine” 1974, s. 203–215.
13    Tomasz Jasiński, Polifonia a cappella mistrzów polskiego baroku. Wiek XVII, praca 

doktorska pisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Karola Mrowca w Instytucie Muzy-
kologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995, komputeropis. Praca prze-
chowywana i udostępniana jest w Archiwum Uniwersyteckim KUL, sygn. T dr. 729. Ser-
decznie dziękuję Panu Profesorowi za zgodę na udostępnienie pracy. Zob. także: idem, „De 
Conceptione BVM” Franciszka Liliusa. Do problemów notacji i rytmiki wielogłosowości XVII 
wieku, w: Musicae sacrae ars et scientia. Księga ku czci ks. prof. Karola Mrowca, red. Stani-
sław Dąbek, Ireneusz Pawlak, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1987, z. 7, Muzykolo-
gia, s. 195–206; idem, „Christus iam surrexit”. Rekonstrukcja zdekompletowanej kontrafaktury 
Franciszka Liliusa, „Muzyka” 2000, nr 1, s. 65–70. Twórczość Liliusa w stile antico posłużyła 
również Tomaszowi Jasińskiemu jako materiał analityczny do badań nad polską barokową 
retoryką muzyczną, zob. Tomasz Jasiński, Polska barokowa retoryka muzyczna, Lublin 2006. 
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mieckich. W posłowiu Tomasz Jasiński napisał, że „obserwacja dzieła mu-
zycznego winna uzyskać wsparcie w analizach historyczno-źródłowych, dla 
których w pracy tej zabrakło miejsca. W pierwszym rzędzie chodzi o dotar-
cie do źródeł melodyki. Dla grupy contrapunctus istotne będzie odnalezie-
nie najbliższych wariantów melodii chorałowych i pieśniowych, co pozwoli 
dookreślić uwarunkowania liturgiczne, oddziaływanie tradycji śpiewu ko-
ścielnego określonych ośrodków. Za jeszcze ważniejsze należy uznać poszu-
kiwania potencjalnych wzorów melodycznych dla mszy reprezentujących 
compositio. Rozwiązanie tego problemu umożliwiłoby bardziej kompetent-
ną ocenę inwencji twórczej naszych kompozytorów oraz ich pomysłowości 
w zakresie koncepcji formy muzycznej. […] Na wyjaśnienie czekają m.in.: 
czas powstania i  chronologia kompozycji, ich rzeczywista funkcja, moty-
wacje twórcze […]” 14. Postulaty te stały się punktem wyjścia dla autora ni-
niejszej rozprawy, w której czytelnik nie odnajdzie analitycznych „mono-
grafii” poszczególnych utworów, lecz wskazanie cech typowych i swoistych 
twórczości Liliusa na tle repertuaru siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej 
i (częściowo) Europy Zachodniej, zwłaszcza Rzymu. 

3.1.2. Przeznaczenie liturgiczne mszy i motetów Liliusa utrzymanych 
w stile antico

Niestety nie jest możliwe określenie przeznaczenia liturgicznego wszyst-
kich kompozycji Franciszka Liliusa. Stosunkowo łatwo można przypisać 
cykle mszalne Liliusa do konkretnych okresów liturgicznych. Missa Tem-
pore Paschali, jak sugeruje nazwa, przeznaczona jest na okres wielkanocny, 
mszę żałobną można było wykonywać podczas pogrzebów, podczas mszy 
za fundatorów, a także w dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) 15, nato-

14    Tomasz Jasiński, Polifonia a cappella…, op. cit., s. 359. 
15    Już od czasów średniowiecza msza za zmarłych była jedną z najczęściej wykony-

wanych mszy; w XVII wieku wykonywano ją niemal codziennie za dusze dobroczyńców 
oraz zmarłych członków wspólnoty zakonnej lub parafialnej. Z testamentów mieszczan, 
duchowieństwa i szlachty z tego czasu wiemy, że bardzo obawiano się wówczas wiecznego 
potępienia, dlatego w pierwszej kolejności, poprzez fundacje, zapewniano sobie modlitwę 
podczas mszy żałobnej, którą odprawiano podczas pogrzebu oraz — bardzo często — 
w 30 dni po śmierci lub pogrzebie (tzw. trycezyma). Zob. John Harper, Formy i układ li-
turgii zachodniej od X do XVIII wieku. Wprowadzenie historyczne i przewodnik dla studentów 
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miast Officium de Conceptione BVM śpiewano 8 grudnia, w uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Większą trudność sprawia 
określenie przeznaczenia liturgicznego przeimitowanej mszy Liliusa — 
Missa a 4, która została zanotowana w rękopisie o sygnaturze Kk I.2 bez-
pośrednio po opracowaniach Magnificat Jacotina i Jeana Lheritiera, a przed 
anonimowym opracowaniem Ave sanctissima Maria, natomiast w rękopisie 
Kk I.6 pomiędzy pieśnią Stella caeli exstirpavit przypisywaną Grzegorzo-
wi Gerwazemu Gorczyckiemu, anonimowym opracowaniem bożonaro-
dzeniowej sekwencji Grates nunc omnes a Missam brevis Hippolita Sabino. 
W obu tych rękopisach przeważają utwory przeznaczone na święta maryj-
ne, Missa a 4 mogła być zatem wykonywana podczas świąt maryjnych lub 
w okresie zwykłym. 

Najwięcej zachowanych kompozycji Liliusa zostało stworzonych 
z myślą o okresie Wielkiego Postu i Zmartwychwstania Pańskiego. Są to, 
poza wspomnianą Mszą Wielkanocną, hymn wykonywany podczas proce-
sji w Niedzielę Palmową pt. Gloria, laus et honor 16, offertorium na ten sam 
dzień — Confitebor tibi Domine, czterogłosowe opracowanie pieśni wiel-
kanocnej Christus iam surrexit (fragment Credo z Missa Tempore Paschali 17) 
oraz responsorium Recordare Domine wykonywane w pierwszą niedzielę po 
Zesłaniu Ducha Świętego. 

Tradycyjny sposób wykonania hymnu procesyjnego Gloria, laus et honor 
opisał w 1880 roku ks. Jan Siedlecki: „Gdy Celebrans sypie kadzidło, chór 
śpiewa Pueri Hebraeorum. Porządek Processyi jak w  dzień Oczyszczenia 
NMP. Chorągwi i  obrazów na processyą nie brać. Gdy processya wraca, 
kantor wchodzi do kościoła, drzwi zamyka zostawiając wszystkich na dwo-

i muzyków, przeł. Małgorzata Kowalska, Kraków 2002, s. 143; zob. także m.in.: Testamen-
ty szlachty krakowskiej XVII–XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z  lat 1650–1799, oprac. 
Alicja Falniowska-Gradowska, Kraków 1997; Katarzyna Justyniarska-Chojak, Testamenty 
i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek), 
Kielce 2010; Elżbieta Elena Wróbel, Kościołowi mojemu jako ukochanej oblubienicy mojej. 
Wybór testamentów duchownych małopolskich z XVII wieku, Kraków 2010. 

16    Zob. Stanisław Serafin Jagodyński, Pieśni Katholickie nowo reformowane z polskich 
na łacińskie a z łacińskich na polskie przełożone niektóre też nowo złożone, wyd. Franciszek 
Cezary, Kraków [1638], s. 77–78.

17    Zob. Tomasz Jasiński, „Christus iam surrexit”…, op. cit.
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rze, i śpiewa na przemian z kapłanem Gloria laus na dany znak stuknięciem 
we drzwi, otwiera i śpiewa Ingrediente Domine lub następną zwrotkę śpie-
wanej pieśni” 18. Podczas procesji w Niedzielę Palmową w katedrze wawel-
skiej w czasach Liliusa prawdopodobnie to chór wykonywał całą kompozy-
cję, o czym świadczy zachowane niekompletnie czterogłosowe opracowanie 
muzyczne (brak najwyższego głosu) z  towarzyszeniem organowym (zob. 
podrozdział 3.1.3.2. oraz Tabela 9).

Niektóre kompozycje mogły być wykonywane w  różnych okoliczno-
ściach liturgicznych lub pozaliturgicznych. Na przykład utwór Jesu dulcis 
memoria to według kancjonału Stanisława Serafina Jagodyńskiego „pieśń 
S[więtego] Bernarda, ktora przy obecności Na[j]święt[szego] Sakramentu, 
w dzień też kommuniey S[więtej] y na Processyach, Pielgrzymowaniu abo 
obchodzeniu drog SS. sposobnie może być mowiona y śpiewana” 19. Pieśń 
mogła być zatem wykonywana w okresie zwykłym lub w okresie Bożego 
Narodzenia podczas uroczystości Najświętszego Imienia Jezus, obchodzo-
nego w dniu 3 stycznia. 

Pozostałe kompozycje Liliusa przeznaczone są na inne dni roku ko-
ścielnego. Antyfonę litanijną Domine Rex Deus można było wykonywać — 
sądząc po przyporządkowaniu tego śpiewu przez Jana Siedleckiego — pod-
czas liturgii o pokój (Pro serenitate) 20. W czasie uroczystości Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) mogły rozbrzmiewać natomiast trzy 
utwory Liliusa: hymn O salutaris Hostia oraz pieśni Jesu dulcis memoria i Sa-
cris solemniis. 

Niezachowane, a znane z inwentarzy muzykaliów utwory na małą ob-
sadę głosową (np. a 4) Liliusa nie mogą zostać przypisane do grupy kom-
pozycji utrzymanych w  stile antico, ponieważ mogły być skomponowane 
w technice koncertującej, w obsadzie wokalno-instrumentalnej. Z tego po-
wodu nie wzięto ich pod uwagę w poniższym zestawieniu. 

18    Jan Siedlecki, Cantionale…, op. cit., s. 59.
19    Stanisław Serafin Jagodyński, Pieśni Katholickie…, op. cit., s. 99.
20    Jan Siedlecki, Cantionale…, op. cit., s. 147–148.
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Tabela 4. Przeznaczenie liturgiczne zachowanych kompozycji Franciszka Liliusa  
utrzymanych w stile antico.

Okres  
liturgiczny

 Przypuszczalne 
święto lub 
 uroczystość

Tytuł  
kompozycji

Przeznaczenie 
liturgiczne

Obsada

Adwent Niepokalane 
Poczęcie  
Najświętszej 
Maryi Panny 
(08.12)

Officium  
de Conceptione 
BMV

introit
graduał
offertorium
komunia

[A]TTB

Boże Narodzenie Uroczystość 
Najświętszego 
Imienia Jezus 
(03.01)

Jesu dulcis  
memoria

pieśń CA[T][B]

Wielki Post Niedziela  
Palmowa

Gloria, laus et 
honor

hymn procesyjny [C]ATB, Org.

Confitebor tibi 
Domine

offertorium CATB

Zmartwychwstanie 
Pańskie

Zmartwychwsta-
nie Pańskie

Missa Tempore 
Paschali

ordinarium ATTB

Christus iam 
surrexit

pieśń ATTB

I niedziela po 
Zesłaniu  
Ducha Św.

Recordare  
Domine

responsorium CATB

Okres zwykły Uroczystość  
Najświętszego 
Ciała i Krwi 
Chrystusa  
(Boże Ciało)

O salutaris Hostia hymn C[A]TB

Sacris solemniis pieśń CCCB (wersja 
sandomierska)
CATB (wersja 
wawelska)

Jesu dulcis  
memoria

pieśń CA[T][B]

dowolny dzień 
lub święto  
maryjne

Missa a 4 [?] ordinarium CATB

Wszystkich 
Świętych (01.11)

Missa pro  
defunctis

missa plenaria [A]TTB

dowolny dzień Domine Rex Deus antyfona  
litanijna

ATTTB
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3.1.3. Ukształtowanie formalne wobec tekstu słownego

Agostino Agazzari w  La musica ecclesiastica… (1638) zwracał uwagę na 
dostosowanie formy muzycznej do różnych typów tekstu słownego. Pisał: 
„[…] tak jak mowa i poezja, przedmiot muzyki, traktują różne teksty, mają 
różne cele i różne sensy, skąd powstało tyle rodzajów poezji i wierszy, tak 
też Pismo święte zawiera różne myśli i prawdy [wiary]. I dlatego muzyk, 
który ma podporządkować harmonię mowie, winien rozróżniać pomiędzy 
hymnami, motetami i psalmami, które są wierszami i pieśniami duchow-
nymi, a Mszą i Credo pełnym prawd [wiary], które winno się śpiewać na-
bożnie, wyraźnie i bez pomieszania, z dala od arii światowych i od hałasu 
i powtarzań tak wielu fug, które czynią w nim zamieszanie i niszczą sens 
i zaciemniają prawdy [wiary]; ponieważ nie kościół jest miejscem, gdzie na-
leży się popisywać swoją umiejętnością, ale od tego są szkoły i akademie” 21. 
Zgodnie z tymi zaleceniami postępował również Franciszek Lilius, który 
dobrał odpowiednią formę do tekstów mszalnych oraz pozamszalnych — 
motetów, hymnów i pieśni. Jego opracowania Credo są w dużej mierze ho-
morytmiczne oraz pseudohomorytmiczne, co ułatwia zrozumienie tekstu 
słownego, inne części ordinarium opracował jednakże bardziej kunsztownie, 
sięgając po bardziej skomplikowane środki muzyczne (zob. podrozdziały 
3.1.4., 3.1.6. oraz 3.1.7.). Odpowiednio rozczłonkowany został również 
tekst słowny, dzięki czemu podkreślone zostały fragmenty szczególnie waż-
ne z punktu widzenia teologii. 

3.1.3.1. Cykle ordinarium oraz propria mszalne

Części stałe we wszystkich zachowanych mszach Liliusa przyjmują na ogół 
podobną konstrukcję. Kyrie zbudowane jest z trzech (Missa a 4) lub czte-
rech cząstek (Missa Tempore Paschali, Missa pro defunctis) zamkniętych ka-
dencjami i wyznaczonych graficznie w źródle za pomocą podwójnej kreski 
taktowej. Czteroczęściowy układ, w którym na końcu dwukrotnie zostały 
powtórzone słowa Kyrie eleison, spowodowany jest z jednej strony czteroczę-
ściowym układem materiału prekompozycyjnego (zob. podrozdział 3.1.5.), 
z drugiej — chęcią wydłużenia całej, niezbyt długiej części mszalnej, a także 

21    Agostino Agazzari, La musica ecclesiastica…, op. cit., s. 27.
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wynika z zastosowania zmiany tempus — w mszy wielkanocnej ostatni od-
cinek Kyrie przebiega w ten sposób, że w drugim tenorze prowadzona jest 
równonutowa melodia cantus firmus w tempus perfectum #1, zaś w pozosta-
łych głosach następuje zmiana metrum na tempus imperfectum diminutum 
(na temat tempus — zob. podrozdział 3.1.7.). Zarówno w Missa Tempore 
Paschali, jak i w Missa pro defunctis czwarta cząstka, czyli ostatnie Kyrie, ma 
prawie dwa razy dłuższe rozmiary niż trzecia cząstka (zob. Tabela 5). 

Tabela 5. Podział formalny w mszach Liliusa (w nawiasie podana liczba taktów  
we współczesnym wydaniu źródłowo-krytycznym 22).

Missa Tempore Paschali Missa a 4 Missa pro defunctis
[Introitus] (108)
Requiem aeternam
Te decet hymnus

Kyrie (17) Kyrie (27) Kyrie (12)
Christe (19) Christe (27) Christe (13)
Kyrie (21) Kyrie (24) Kyrie (12)
Kyrie (45) Kyrie (24)

[Graduale] (243)
Requiem aeternam (103)
In memoria (140)
[Tractus] (206)
Absolve Domine (78)
Et gratia (60)
Et lucis (68)
[Sequentia] (369)
Dies irae (29)
Tuba mirum (34)
Liber scriptus (36)
Quid sum miser (29)
Recordare Jesu pie (34)
Ingemisco (36)
Qui Mariam (29)
Inter oves (34)
Oro supplex (36)
Lacrimosa (32)
Pie Jesu (28)
Amen (12)

22    Franciszek Lilius, Opera omnia I: Missae, wyd. Marek Bebak, «Sub Sole Sarma-
tiae» 27, red. Zygmunt M. Szweykowski, Aleksandra Patalas, Kraków 2016. 
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Missa Tempore Paschali Missa a 4 Missa pro defunctis
[Offertorium] (307)
Domine Jesu Christe (167)
Quam olim Abrahae (47)
Hostias et preces (93)

Et in terra (156) Et in terra (97)
Qui tollis (163) Qui tollis (112)
Patrem (77) Patrem (109)
Et incarnatus (21) Et incarnatus (26)
Crucifixus (24) Crucifixus (71)
Et resurrexit (109)

Et iterum (49)
Confitebor (46)

Sanctus (15) Sanctus (10) Sanctus (3)
Sanctus (13) Sanctus (7) Sanctus (3)
Sanctus (28) Sanctus (16)

Pleni (21)
Osanna (19)

Sanctus (11)
Pleni (25) Pleni (13)
Osanna (18) Osanna (8)
Benedictus (30) Benedictus (40)

Osanna (14)
Benedictus (14)

Osanna (29) Osanna (22)
Agnus Dei (50) Agnus Dei (35) Agnus Dei (21)
Agnus Dei (48) Agnus Dei (45) Agnus Dei (21)
Agnus Dei (50) Agnus Dei (39)

[Communio] (79)
Lux aeterna (33)
Requiem aeternam (46)

CAŁOŚĆ (958) (795) (1528)
(części stałe: 216 + 1312)

Gloria w obu mszach (w requiem część Gloria nie występuje) ma sy-
metryczną budowę dwucząstkową, natomiast Credo cztero- (Missa Tempore 
Paschali) lub pięciocząstkową (Missa a 4), przy czym podział tekstu przebie-
ga w innym miejscu w obu kompozycjach, Lilius bowiem inaczej rozłożył 
w nich proporcje. W mszy wielkanocnej wyraźnie wydzielił cząstkę Et re-
surrexit, która stanowi kulminacyjny moment semantyczny w całym Credo 
wielkanocnym, i  dał jej większe rozmiary. W  Missa a 4 Lilius natomiast 
w ogóle nie zaznaczył cząstki Et resurrexit, łącząc ją płynnie z Crucifixus. 
Podział tekstu słownego w  Credo był różnie interpretowany przez kom-
pozytorów renesansu i  późniejszych, nawiązujących do tradycji polifonii 
renesansowej. Jedni ograniczali rozczłonkowanie formy do kilku cząstek, 
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zazwyczaj zgodnych z warstwą semantyczną tekstu, tzn. czterech dotyczą-
cych kolejno Boga Ojca (Credo in unum Deum), Syna Bożego (Et in unum 
Iesum Christum), Ducha Świętego (Et in Spiritum Sanctum) oraz Kościoła 
(Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam), inni wydzielali do-
datkowo cząstki dotyczące przypomnianych w wyznaniu wiary najważniej-
szych wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa i nadawali im odmienne opraco-
wanie muzyczne. Franciszek Lilius opracowując tekst w Missa a 4 podzielił 
go jednak dość nietypowo. Poprzez zmianę metrum na trójdzielne w takcie 
207 wyraźnie wydzielony został fragment tekstu: 

Et iterum venturus est cum gloria judicare 
vivos et mortuos: cujus regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum Dominum et viv-
ificantem: qui ex Patre Filio que procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et 
conglorificatur, qui locutus est per Prophe-
tas. Et unum sanctam catholicam et apo-
stolicam Ecclesiam.

I powtórnie przyjdzie w  chwale sądzić 
żywych i  umarłych: a  królestwu Jego nie 
będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i  Ożywiciela, który od Ojca i  Syna 
pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspól-
nie odbiera uwielbienie i  chwałę. Który 
mówił przez proroków. Wierzę w  jeden, 
święty, powszechny i apostolski Kościół.

Części Sanctus i Benedictus mają we wszystkich mszach Liliusa podobną 
budowę, z tym że w Missa a 4 podział formalny nie został wyraźnie wyróż-
niony graficznie, wyznaczony jest natomiast poprzez kadencje zamykające 
kolejne fragmenty kompozycji. Typowy trzycząstkowy układ części Agnus 
Dei został w Missa a 4 zmieniony przez kompozytora na układ dwucząst-
kowy. Być może w trakcie wykonania utworu należało powtórzyć pierwszą 
cząstkę Agnus Dei, kończącą się słowami „miserere nobis”. Wówczas po-
wstawałaby forma AAB, odpowiadająca budowie tekstu liturgicznego. 

Z opracowań ordinarium missae zdecydowanie najbardziej rozbudowana 
jest Missa Tempore Paschali, co wynika z wykorzystanej w całości melodii 
cantus firmus (zob. podrozdział 3.1.5.1.). Mniejszych rozmiarów jest nato-
miast Missa a 4, która nie posiada zidentyfikowanego materiału prekompo-
zycyjnego, lecz prawdopodobnie w całości pochodzi z inwencji kompozy-
tora. Zdecydowanie największe rozmiary ma Liliusowa Missa pro defunctis, 
ponieważ jest to pełny cykl mszalny, missa plenaria. Stosunkowo krótkie są 
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jego części stałe (zob. Tabela 5), jednak jeśli weźmiemy pod uwagę wszyst-
kie części mszy żałobnej, to okaże się, że to właśnie ta msza jest najbardziej 
rozbudowaną kompozycją Liliusa, obejmującą ponad tysiąc pięćset taktów. 
Również w tym przypadku opracowana została cała melodia chorałowa, co 
ma wpływ na rozczłonkowanie formalne dzieła. 

Niemal wszystkie propria mszy żałobnej, tzn. introit Requiem aeternam 
z wersem Te decet hymnus, graduał Requiem aeternam z wersem In memoria, 
tractus Absolve Domine, offertorium Domine Jesu Christe z wersem Hostias 
et preces oraz communio Lux aeterna z wersem Requiem aeternam, mają bu-
dowę dwu- lub trzycząstkową (zob. Tabela 5). Każda z cząstek zakończona 
jest kadencją i wyróżniona graficznie w nutach za pomocą dwóch kresek 
taktowych. W ramach cząstek można z kolei wydzielić mniejsze odcinki, 
które zakończone są klauzulami odpowiednimi dla każdego głosu. 

Bardziej rozbudowaną strukturę oraz największe rozmiary, wynikające 
z długości tekstu słownego, ma sekwencja Dies irae, dies illa. Choć kompo-
zytor, zgodnie z  ówczesną praktyką, nie opracował wszystkich dziewięt-
nastu strof sekwencji, lecz pominął osiem z nich (2. „Quantus tremor”; 4. 
„Mors stupebit”; 6. „Iudex ergo”; 8. „Rex tremendae”; 10. „Quaerens me”; 
11. „Iuste iudex”; 14. „Preces meae non sunt dignae”; 16. „Confutatis”), to 
pominięte strofy mogły być śpiewane w trakcie liturgii albo jednogłosowo, 
z wykorzystaniem praktyki alternatim, zakładającej w tym przypadku na-
przemienny śpiew jedno- i wielogłosowy, albo wielogłosowo, jako powtó-
rzenie materiału muzycznego z poprzedniej strofy, np. drugą strofę można 
było wykonać podkładając odpowiedni tekst pod opracowanie muzyczne 
dla strofy pierwszej, bowiem pary strof: pierwsza i druga, trzecia i czwarta, 
piąta i szósta itd. w pierwowzorze chorałowym otrzymały takie samo opra-
cowanie muzyczne. Jeśli wykonawcy faktycznie wykorzystywali pełny tekst 
sekwencji, wówczas rozmiary utworu były jeszcze większe 23. Na poziomie 
makroformy sekwencja przyjmuje zatem budowę czterocząstkową AA’A’’B,  
gdzie każda z cząstek składa się z trzech odcinków, opartych na fragmen-
tach materiału cantus firmus: abc lub def (zob. Tabela 6). Zmiany kontra-

23    Hipotezę o wykorzystaniu pełnego tekstu sekwencji zdają się potwierdzać zapisy 
źródłowe — np. w zespole rękopiśmiennym o sygn. Kk I.18 tekst kolejnej zwrotki prze-
dziela zapis nutowy kolejnych odcinków muzycznych. 
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punktu w  odcinkach a’b’c’ oraz a’’b’’c’’ są niewielkie; wynikają ze zmiany 
tekstu słownego i polegają najczęściej na wypełnieniu skoków dźwiękami 
przejściowymi lub zmianie wartości rytmicznych z jednej dłuższej na dwie 
krótsze lub odwrotnie. 

Tabela 6. Rozczłonkowanie formalne sekwencji Dies irae z Missa pro defunctis Liliusa.

Nr strofy i jej incipit tekstowy Odcinek Makroforma
1. Dies irae a

A3. Tuba mirum b
5. Liber scriptus c
7. Quid sum miser a’

A’9. Recordare Jesu pie b’
12. Ingemisco c’
13. Qui Mariam absolvisti a’’

A’’15. Inter oves locum praesta b’’
17. Oro supplex et aclinis c’’
18. Lacrimosa dies illa d

B19. Pie Jesu Domine e
Amen f

W zachowanej spuściźnie kompozytorskiej Liliusa znajdują się również 
inne propria mszalne ujęte w  cykl De Conceptione BVM oraz pojedyncze 
części mszalne: Confitebor tibi Domine (offertorium), Recordare Domine (re-
sponsorium), a także antyfona Domine Rex Deus. Część z nich na poziomie 
makroformy posiada budowę trzycząstkową (introit Egredimini et videte, 
graduał Qualis est dilecta) wynikającą z podziału tekstu słownego i wyko-
rzystanego chorałowego cantus firmus. Pozostałe motety (offertorium Hor-
tus conclusus, komunia Gloriosa dicta sunt, offertorium Confitebor tibi Domine, 
responsorium Recordare Domine, antyfona Domine Rex Deus) są jednocząst-
kowe, choć występują w nich kadencje rozczłonkowujące formę na mniej-
sze odcinki. Na przykład w motecie Hortus conclusus poprzez wprowadze-
nie metrum trójdzielnego Lilius wyraźnie wydzielił słowa „o Maria manus 
tuae”, przez co forma rozpada się na trzy odcinki, z których środkowy ma 
metrum trójdzielne. W  utworach posiadających cantus firmi kompozytor 
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zobligowany był do respektowania rozczłonkowania formy zgodnie z wy-
korzystanym materiałem prekompozycyjnym, natomiast w motetach napi-
sanych przy użyciu techniki przeimitowanej Lilius stosował inne sposoby 
podziału formalnego, na przykład wprowadzał pauzy generalne, zmiany 
obsady głosowej (redukcję czterogłosu do trzech głosów) i  technik (nota 
contra notam, imitacja itd.). 

Muzykolog Tomasz Jasiński zaproponował spojrzenie na strukturę mo-
tetów Liliusa nieposiadających melodii cantus firmus (tzn. Recordare Domi-
ne, Confitebor tibi Domine) przez pryzmat współczynników formy, którymi 
są następujące figury: fuga, noema, exclamatio oraz figury powtórzenia (ana-
phora, auxesis, mimesis, palillogia) 24. Franciszek Lilius zestawiał ze sobą te 
figury tworząc ogólny schemat: exclamatio — mimesis / fuga — complexio / 
supplementum. Dzięki takiej analizie łatwiejsze jest uchwycenie poszczegól-
nych cząstek utworu 25. 

3.1.3.2. Pieśni i hymny zwrotkowe

Ze względu na formę kompozycji utwory zwrotkowe możemy podzielić na 
dwie grupy. Pierwszą z nich tworzą krótkie, jednocząstkowe pieśni z jedną 
główną kadencją na końcu utworu, drugą grupę stanowią natomiast dzieła 
bardziej rozbudowane muzycznie, składające się z przynajmniej dwóch wy-
różnionych graficznie w nutach cząstek. Do pierwszej grupy możemy zali-
czyć znane między innymi z kancjonałów pieśni Christus iam surrexit, Jesu 
dulcis memoria oraz Sacris solemniis, a także cztery Nabożne Pieśni. Wszyst-
kie te kompozycje charakteryzują się stosunkowo długim tekstem słownym 
(Nabożne Pieśni opowiadają całe długie historie) 26, lecz każda ze zwrotek 
otrzymała takie samo opracowanie muzyczne. Tekst słowny podzielony zo-
stał na sylaby, a kompozytor starał się odwzorowywać akcenty słowne za 
pomocą muzyki. 

24    Zob. Tomasz Jasiński, Polifonia a cappella…, op. cit., s. 240–248, 265–276.
25    Na temat figur retorycznych zob. podrozdział 3.5.
26    Pieśń o Cudownym Obrazie Błogosławioney Panny Maryey w Gidlach ma 18 zwro-

tek, Pieśń o Ś[więtym] Dominiku… — 33 zwrotki, Pieśń o Ś[więtym] Jacku… — 19  zwrotek, 
Pieśń o Ś[więtej] Katarzynie S[i]enenskiej… — 22 zwrotki.
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Tabela 7. Zestawienie cech krótkich, jednoczęściowych utworów Franciszka Liliusa.

Christus iam surrexit Jesu dulcis memoria Sacris solemniis
Obsada ATTB CA[T][B] CATB lub CCCB
Liczba taktów 28 20 21
Liczba sylab w wersie 6 (+ 9) 8 12 + 8
Liczba wersów 4 (+ 1) 4 3 + 1
Liczba zwrotek 6 7 7
Tempus ¢ #1 #1

Dźwięk podstawowy D g g
System dźwiękowy cantus durus ($) cantus mollis (@) cantus mollis (@)

Do drugiej grupy kompozycji zwrotkowych zaliczyć można hymny 
O salutaris Hostia oraz Gloria, laus et honor. W pierwszym przypadku tekst 
słowny obejmujący dwie zwrotki podzielony jest na dwie główne cząstki 
(AB), z których każda otrzymała odmienne opracowanie muzyczne, jednak 
obie oparte są na tym samym, chorałowym materiale prekompozycyjnym. 
Każda z cząstek zbudowana jest wszak z mniejszych, zamkniętych kaden-
cjami odcinków, których plan wyznacza głos cantus firmus (abca). Na końcu 
każdej cząstki znajduje się typowa w twórczości Liliusa figura supplemen-
tum. Formę motetu O salutaris Hostia ilustruje Tabela 8. 

Tabela 8. Ukształtowanie formalne hymnu O salutaris Hostia Liliusa. 

Cząstka motetu: A Supplementum: da 
robur fer auxilium

B Supplementum: 
Amen

Wykorzystana melodia chorałowa: abca abca

Tekst hymnu procesyjnego z palmami pt. Gloria, laus et honor przypisuje 
się żyjącemu na przełomie VIII i IX wieku Teodulfowi, biskupowi z Orle-
anu 27. Hymn ten składa się z sześciu zwrotek, które Lilius opracował mu-
zycznie w formie ABCBCBA (zgodnie z inskrypcją w źródle „Gloria laus 
ut supra” na końcu ma zostać powtórzona pierwsza cząstka motetu). Nie 
można wykluczyć, że po każdej cząstce powtarzano refren „Gloria, laus…”. 

27    Bolesław Bartkowski, Hymn „Gloria laus” w  polskich zabytkach chorałowych, w: 
Musica medii aevi, t. 6, red. Jerzy Morawski, Kraków 1977, s. 56–87.
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Badacz twórczości Liliusa, Tomasz Jasiński, przypuszczał, że utwór mógł 
być wykonywany w  praktyce alternatim, tzn. pomiędzy poszczególnymi 
wielogłosowymi cząstkami opracowanymi przez Liliusa śpiewano jedno-
głosowo melodię chorałową Gloria laus 28. 

Tabela 9. Podział formalny hymnu procesyjnego Gloria, laus et honor Liliusa.

Nr taktów Tekst słowny Cząstka Claves  
clausularum  
(cantus durus)

Tempus Materiał  
prekompozycyjny

1–45 Gloria laus A d ¢ TAK (w T)
46–71 Israel es B A ¢ NIE (lub w [C])
72–90 Coetus C A ¢ - #1 NIE (lub w [C])
91–116 Plebs Hebraea B A ¢ NIE (lub w [C])
117–135 Hi tibi passuro C A ¢ - #1 NIE (lub w [C])
136–161 Hi placuere B A ¢ NIE (lub w [C])
ut supra Gloria laus ut supra A d ¢ TAK (w T)

3.1.4. Techniki kompozytorskie oraz faktura

Franciszek Lilius w utworach utrzymanych w stile antico stosował bardzo 
różne ukształtowania kontrapunktyczne: polifonię imitacyjną, w tym ścisłą 
(kanoniczną) i  swobodną, które kontrastował z  kontrapunktem swobod-
nym, przyjmującym zwłaszcza postać homorytmii lub pseudohomorytmii. 
Z jednej strony nawiązywał więc do twórców starszej generacji, na przykład 
Asprilia Pacellego, Giovanniego Valentiniego, czy Giovanniego France-
sca Aneria, dla których technika imitacyjna stanowiła podstawowy sposób 
kształtowania utworu, z drugiej zaś strony starał się możliwie jak najbar-
dziej urozmaicać przebieg muzyczny swoich dzieł, dlatego zestawiał obok 
siebie odcinki imitacyjne i homorytmiczne, realizując tym samym baroko-
wą zasadę varietas. 

Muzyka tworzona na użytek kościoła musiała jednak posiadać pewne 
cechy, które odróżniały ją od muzyki świeckiej. Pisał na ten temat m.in. 

28    Tomasz Jasiński, Polifonia a cappella…, op. cit., s. 110.
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Pietro Pontio w  1588 roku w  traktacie Ragionamento di musica…: „[…] 
Sposób lub jak byśmy powiedzieli, styl, gdy chcemy skomponować motet, 
jest poważny i spokojny; taki, gdzie głosy poruszają się z powagą, zwłasz-
cza głos basowy; i kompozytor powinien zachowywać tę zasadę w głosach 
od początku do końca. I podobnie frazy powinny być poważne. Chociaż 
dziś niektórzy kompozytorzy w swoich motetach i utworach kościelnych 
nie zachowują tej zasady, ale tak dalece zestawiają głosy w ruchu szybkim 
i bardzo szybkim, że wydają się madrygałami i canzonami; a także posługi-
wanie się zamiast synkopowaną całą nutą, synkopowaną półnutą nie licuje 
z powagą motetu. Posługują się także pauzą ćwierćnutową, a również ósem-
kową, i to nie mówię, że raz jeden (co byłoby bez znaczenia), ale postępują 
w ten sposób aż do końca, tak, że moim zdaniem, jest to styl madrygałowy, 
a nie motety, nie ma bowiem w sobie żadnej powagi […]” 29. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że Franciszek Lilius zachowuje powagę motetu, a jego 
twórczość w  stile antico zdecydowanie odróżnia się od tej w  stile moder-
no, m.in. wolniejszym ruchem melodyczno-rytmicznym, obsadą głosową, 
a także wykorzystanymi technikami. 

Ogólnie rzecz biorąc, w zakresie wykorzystanych środków kontrapunk-
tycznych Lilius w mszach i motetach przedstawił pełne spektrum możliwo-
ści: wykorzystał zarówno prosty kontrapunkt nota contra notam, jak i contra-
punctus floridus, w którym na jedną nutę cantus firmus mogą przypadać dwie 
lub więcej nut kontrapunktu. Szczególnie chętnie sięgał Lilius po figury 
stosowane w  contrapunctus gravis, które Christoph Bernhard przypisywał 
kompozycjom w  stile antico: „Contrapunctus gravis — pisał autor trakta-
tu — składa się z nut niezbyt szybkich, z nielicznych rodzajów zastosowań 
dysonansów, i bierze pod uwagę raczej harmonię niż tekst […]” 30. W ra-
mach tych figur Lilius wykorzystywał transitus, quasi-transitus, syncopatio 
oraz quasi-syncopatio.

W mszach Liliusa zdecydowanie dominuje faktura polifoniczna, 
zwłaszcza imitacja inicjalna, która w toku frazy przechodzi w kontrapunkt 

29    Cyt. za: Zygmunt M. Szweykowski, Między kunsztem a ekspresją, t. 2, Rzym, Kra-
ków 1994, s. 86–87 (cytat przeł. Anna Szweykowska).

30    Christoph Bernhard, Tractatus compositionis augmentatus, przeł. Magdalena Wal-
ter-Mazur, «Practica Musica» 6, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 2004, s. 23. 
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swobodny, natomiast homorytmia jest zjawiskiem rzadszym i  występuje 
głównie w opracowaniach dłuższych tekstów, zwłaszcza w częściach Glo-
ria i Credo. Częściej kompozytor sięgał po pseudohomorytmię, która za-
zwyczaj przyjmuje postać antycypacji albo opóźnienia jednego z  głosów 
(w przypadku Missa Tempore Paschali jest to długonutowy tenor, który pre-
zentuje melodię cantus firmus) i następnie rozwijana jest w układ swobodny 
rytmicznie. Zjawisko to ilustrują Przykłady 7a–d.

Przykład 7a. Odcinek wykorzystujący pseudohomorytmię z antycypacją  
oraz ukształtowanie imitacyjne.  

Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Kyrie, t. 37–50.
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Przykład 7b. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Gloria, t. 54–69.

Przykład 7c. Pseudohomorytmia z antycypacją.  
Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Gloria, t. 1–9.
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Przykład 7d. Ukształtowanie homorytmiczne.  
Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Credo, t. 149–156.

Imitacje mają charakter swobodny, bardzo często powtórzenie ograni-
cza się tylko do inicjum, czasem jest to tylko nawiązanie do zastosowanego 
kształtu linii melodycznej tematu lub wyłącznie nawiązanie rytmiczne. 

W Missa Tempore Paschali Lilius zastosował również imitację kanonicz-
ną. Pojawia się ona w ostatniej, trójdzielnej cząstce Kyrie, w taktach 85–89, 
na tle długo wytrzymywanego dźwięku tenoru. Jest to figura supplementum, 
typowa dla twórczości Liliusa (zobacz niżej). Temat wprowadzony przez 
discantus (w rzeczywistości alt) w takcie 85 podejmowany jest natychmiast, 
w takcie 86, przez altus (w rzeczywistości tenor), następnie powtarzany jest 
w basie (w takcie 87), lecz już w stosunku kwinty i w kolejnym takcie (t. 88) 
powtarzany jest dosłownie przez discantus. W kolejnych taktach następuje 
rozluźnienie powiązania motywicznego głosów i występuje swobodne kon-
trapunktowanie frazy tematycznej (zob. Przykład 8). 

Choć w większości utworów Liliusa dominuje imitacja, zwłaszcza ini-
cjalna, to jednak eksponowana jest również homorytmia. Kompozytor 
nawet w mszach, które wydają się najbardziej zakorzenionymi w  tradycji 
utworami, wprowadza bardziej nowoczesne środki. Wydaje się, że najbar-
dziej tradycyjną z nich jest Missa pro defunctis, która posiada najmniej cech 
nowoczesnych. Wobec braku najwyższego głosu, nie można oczywiście 
stwierdzić tego jednoznacznie, ale sposób prowadzenia linii melodycznych, 
stosunkowo wolny tok rytmiczny, niemal całkowity brak odcinków ho-
morytmicznych, prawdopodobny brak redukcji głosów, nieliczne odcinki, 
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w których pojawiają się pochody równoległych tercji i sekst świadczą o do-
stosowaniu środków kompozytorskich do tekstu słownego. W Requiem nie 
ma bowiem miejsca na kunsztowne melizmaty, nowoczesne techniki; do-
minuje za to faktura imitacyjna (głównie imitacja inicjalna). 

Jeśli chodzi o pozostałe utwory mszalne i motety, to wyraźnie widać, 
że dla Franciszka Liliusa inspiracją nie były już utwory samego Palestri-
ny, ale dzieła jego uczniów (Giovanniego Marii Nanina, Francesca Soria-
na, Antonia Cifry, Paola Agostiniego czy Giovanniego Francesca Aneria), 
którzy, stosując techniki wykształcone w XVI wieku i  doprowadzone do 
perfekcji przez Palestrinę, stopniowo odchodzili od ścisłej polifonii w kie-
runku uproszczenia języka muzycznego, większej zwięzłości opracowania 
muzycznego. W ich utworach, zwłaszcza mszach, co prawda nadal główną 
rolę odgrywała imitacja, ale coraz więcej odcinków było już zbudowanych 
w  fakturze homorytmicznej (zwłaszcza części z długim tekstem), co od-

Przykład 8. Imitacja kanoniczna w Liliusa Missa Tempore Paschali, Kyrie, t. 85–95.
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dalało je od ideału palestrinowskiego. Kompozycje te cechował ponadto 
szybszy tok rytmiczny, częstsze użycie rytmów punktowanych oraz ograni-
czenie samodzielności głosów poprzez wprowadzanie ruchu równoległych 
konsonansów niedoskonałych. 

Lilius podążał w tym samym kierunku, a nawet poszedł o krok dalej. 
W jego jednochórowych utworach można nie tylko zaobserwować dążność 
do łączenia głosów w pary (zob. Przykład 9), co było na szeroką skalę stoso-
wane już w XVI wieku (np. przez Josquina, Lassa czy Palestrinę 31), ale także 
do zestawiania — w  ramach czterogłosu — głosów wysokich z  głosami 
niskimi, co tworzy wrażenie koncertowania (chór czterogłosowy dzielony 
jest na dwa zespoły dwugłosowe, zob. Przykłady 10a–b). 

Przykład 9. Łączenie głosów w pary. Franciszek Lilius, Missa a 4, Credo, t. 18–26.

31    U twórców szesnastowiecznych duety rozpoczynały się od ścisłej imitacji kano-
nicznej, która dość szybko przechodziła w swobodne kontrapunktowanie, u Liliusa nato-
miast głosy prowadzone są od początku frazy w równoległych tercjach.
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Przykład 10a. Zestawianie grup głosowych w ramach czterogłosu tworzące wrażenie 
koncertowania. Franciszek Lilius, Missa a 4, Gloria, t. 155–170.

Przykład 10b. Zestawianie grup głosowych w ramach czterogłosu tworzące wrażenie 
koncertowania. Franciszek Lilius, Recordare Domine, t. 27–33.

Zestawiane są ze sobą także układy trzygłosowe na zasadzie — naj-
pierw głosy niższe, potem głosy wyższe, na koniec tutti (zob. Przykłady 
11a–b), lub odwrotnie — najpierw wyższe, później tutti, potem głosy niższe 
(zob. Przykłady 11c–d). Jest to zapewne wynik wyczulenia kompozytora 
na barwę zespołu wykonawczego. Powtarzając ten sam tekst słowny, Lilius 
chciał uniknąć monotonii i  w ten sposób próbował urozmaicić przebieg 
kompozycji. Zjawisko to w szerszej skali można zaobserwować w twórczo-
ści Liliusa utrzymanej w stile moderno, np. w koncercie wielkoobsadowym 
Jubilate Deo, gdzie niemal co takt zmienia się obsada wykonawcza (solo–
tutti, głosy wyższe–niższe).
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Cum Sancto Spiritu
Cum Sancto Spiritu

Cum Sancto Spiritu

Przykład 11a. Zestawianie głosów „wyższe–niższe” w formie graficznej.  
Franciszek Lilius, Missa a 4, Gloria, t. 179–188.

Przykład 11b. Zestawienie głosów „wyższe–niższe”. Franciszek Lilius, Missa a 4, Gloria, 
t. 179–188.

Et dic Angelo percutienti
et dic Angelo

percutienti

Przykład 11c. Zestawianie głosów „wyższe–niższe” w formie graficznej.  
Franciszek Lilius, Recordare Domine, t. 11–23.
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Przykład 11d. Zestawianie głosów „wyższe–niższe”.  
Franciszek Lilius, Recordare Domine, t. 11–24.

Zarówno w mszach, jak i w motetach Liliusa występuje ograniczenie 
liczby głosów (zob. Tabela 10). Zwykle redukcja dotyczy jednego głosu, naj-
częściej basu, wówczas podstawę harmoniczną utworu stanowi głos tenoro-
wy. Oczywiście w toku utworów występują także inne fragmenty, w których 
nie brzmi pełen cztero- lub pięciogłos. Są to jednak odcinki imitacyjne, 
w których głosy wchodzą kolejno po sobie, nie można ich zatem traktować 
jako redukcji liczby głosów. 

Wydaje się, że w mszach redukcja głosów miała na celu, poza zróżnico-
waniem przebiegu utworu, także zilustrowanie tekstu słownego, zwłaszcza 
ukazanie idei jedności. Zmniejszanie obsady ma miejsce między innymi na 
słowach „Filium Dei unigenitum” (Syna Bożego jednorodzonego), „Domi-
ne Filii unigenite” (Panie, Synu jednorodzony). Ciekawy zabieg zastosował 
Lilius w Gloria w Missa a 4, gdzie na słowach „Domine Deus Fili” „wyłą-
czył” głos basowy, a po chwili, na słowie „unigenite” — dodatkowo tenor, 
pozostawiając jedynie brzmiące dwa najwyższe głosy, kończące frazę w in-
terwale oktawy, symbolizującej jedność. Również w Credo z Missa Tempore 
Paschali, gdy padają słowa „wyznaję jeden chrzest”, następuje zredukowanie 
liczby głosów do trzech. 
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Tabela 10. Zestawienie kompozycji, w których wprowadzono redukcję głosów.

Tytuł utworu Takty Tekst słowny Rodzaj redukcji
Missa Tempore Paschali — Credo 29–32 Filium Dei unigenitum 4 → 3 (bez B)

52–55 genitum non factum 4 → 2 (bez C, A)
192–195 Confiteor unum baptisma 4 → 3 (bez B)

Missa a 4 — Gloria 10–15 bonae voluntatis 4 → 3 (bez A)
59–64 Domine Deus Rex caelestis 4 → 3 (bez C)
72–74 Domine Fili 4 → 3 (bez A)
75–78 Unigenite 3 → 2 (bez T)

Domine Rex Deus 30–39 Super faciem terrae 5 → 4 (bez B)
Confitebor tibi Domine 60–68 Vivifica me secundum 

 verbum Domine
4 → 3 (bez B)

Recordare Domine 34–41 Ut non desoletur 4 → 3 (bez B)
58–67 Ego sum qui peccavi, ego qui 

inique egi
4 → 3 (bez B)

72–78 Ego qui inique egi 4 → 3 (bez C)

W contrapunctus simplex stworzone zostały utwory Sacris solemniis oraz 
Jesu dulcis memoria. Są to proste, krótkie kompozycje o melodyce pieśniowej, 
prawdopodobnie wykorzystujące cantus firmi, jednak w  przypadku Sacris 
solemniis nie udało się go do chwili obecnej zidentyfikować (przypuszczal-
nie pochodzi z jakiejś pieśni), natomiast Jesu dulcis memoria zachował się do 
dziś w stanie niekompletnym, bez dwóch najniższych głosów. Sacris solem-
niis jest utworem w pełni homorytmicznym i sylabicznym, w którym tyl-
ko w dwóch taktach (15–16) na melizmacie „omnia” wprowadzony został 
swobodniejszy rytm, taki sam w parach głosów cantus–bas oraz altus–te-
nor. Trudno wyrokować, jaka mogła być faktura motetu Jesu dulcis memo-
ria. Dwa zachowane głosy każą domyślać się, że utwór nie był całkowicie 
homorytmiczny, o sylabicznym toku, bowiem pojawiają się w nim drobne 
melizmaty na słowach „mel” oraz „praesentia”, gdzie głosy prowadzone są 
swobodnym ruchem.

W podobnym stylu skomponowany został motet Christus iam surrexit, 
choć jest on bardziej zróżnicowany pod względem kontrapunktycznym. 
W utworze tym można wydzielić pięć fraz, które są ze sobą skontrastowane 
fakturalnie. Pierwsze dwie frazy są pseudohomorytmiczne: pierwsza z an-
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tycypacją głosu tenorowego (cantus firmus), druga z urozmaiconą rytmiką 
w  najwyższym głosie (wprowadzony rytm punktowany). Frazy te różnią 
się od siebie tokiem rytmicznym — w pierwszej dominuje pulsacja breves, 
w drugiej — semibreves. Trzecia fraza przywołuje na myśl imitację inicjalną, 
chociaż w rzeczywistości dokładnie powtórzone są jedynie pierwsze dwa 
dźwięki. Kolejna, czwarta fraza znów jest kontrastem dla poprzedniej, prze-
biega bowiem w pseudohomorytmii, gdyż kompozytor w głosie tenorowym 
nie wprowadził rytmu punktowanego, który występuje w pozostałych gło-
sach. Ostatnia fraza, podobnie jak trzecia, przywodzi na myśl imitację — 
głosy wchodzą kolejno po sobie. Na przykładzie tego utworu można łatwo 
zaobserwować, że kompozytor stara się zróżnicować przebieg nawet bardzo 
krótkich kompozycji, Christus iam surrexit liczy bowiem tylko 28 taktów.

Wszystkie kompozycje Liliusa cechuje przejrzystość fakturalna (za 
sprawą częstych klauzul oraz kadencji), co stanowi nawiązanie do stylu 
rzymskiego. Dzieje się tak za sprawą nagminnego stosowania cadenzae fug-
gitae, które polegają na tym, że w trakcie kadencji zamykającej poprzednią 
frazę rozpoczyna się już nowa fraza z nowym materiałem muzycznym. Tak 
częste występowanie klauzul i  kadencji skłoniło Tomasza Jasińskiego do 
stwierdzenia, że „w pewnym uproszczeniu polifonię Liliusa można nawet 
określić jako szczególny rodzaj ornamentowania formuł kadencyjnych, albo 
— w odwrotnym ujęciu — jako bezpośredni rezultat projekcji kadencji na 
tektonikę głosów” 32. 

Cechą wyróżniającą całą twórczość Liliusa jest wspominana wcześniej 
figura supplementum, czyli rozwijanie linii melodycznych na tle finałowej 
nuty stałej o dłuższej wartości, już po końcowej kadencji utworu 33. Linie 
te wykorzystują ostatnie słowo lub ostatnie zdanie tekstu słownego i mają 
być pewnego rodzaju dopowiedzeniem lub podsumowaniem. Zdaniem 
Tomasza Jasińskiego, w muzyce polskiej XVII wieku nie można odnaleźć 
drugiego kompozytora tak chętnie jak Lilius stosującego tę figurę. Była to 
jednak typowa szesnastowieczna praktyka, często stosowana na przykład 
przez Orlanda di Lasso czy Giovanniego Pierluigiego da Palestrina. 

32    Tomasz Jasiński, Polifonia a cappella…, op. cit., s. 301.
33    Idem, Polska barokowa retoryka muzyczna, op. cit., s. 321.
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Figura supplementum występuje niemal we wszystkich kompozycjach 
Liliusa i  obejmuje od 4 do 16 taktów. Najbardziej rozbudowane supple-
menta znajdują się w motecie Domine Rex Deus, offertorium Hortus con-
clusus i communio Gloriosa dicta sunt z officium De Conceptione BVM, Ky-
rie i Agnus Dei z mszy żałobnej oraz Kyrie z Missa Tempore Paschali. We 
wszystkich tych utworach finałowa nuta stała zlokalizowana jest w głosie 
tenorowym i jest to finalis melodii chorałowej. W przypadku offertorium 
i komunii z officium De Conceptione BVM ostatni, wytrzymywany dźwięk 
stanowi kwintę akordu, w  pozostałych przypadkach jest to pryma akor-
du finałowego. Warto zwrócić uwagę, że supplementum występuje przede 
wszystkim w kompozycjach opartych na materiale prekompozycyjnym, nie 
ma tej figury na przykład w przebiegu całej Missae a 4. Wyjątek stanowi tu 
motet Confitebor tibi Domine, w którym Lilius również wykorzystał supple-
mentum. W tym przypadku długo wytrzymywana nuta finałowa zlokalizo-
wana jest wyjątkowo w głosie cantus, ale stanowi ona także prymę akordu 
finałowego. 

Podsumowując tę część rozważań, należy stwierdzić, że w utworach Li-
liusa utrzymanych w stile antico i przeznaczonych do wykonania podczas li-
turgii widać zarówno wpływy stylu palestrinowskiego (czy raczej postpale-
strinowskiego), jak i wpływy stile moderno (elementy koncertowania, częste 
zmiany faktury, redukcje głosów). Więcej cech „tradycyjnych” można do-
strzec w kompozycjach takich, jak Missa pro defunctis, Gloria, laus et honor, 
O salutaris Hostia, natomiast bardziej „nowoczesna” jest Missa a 4, a także 
motety Recordare Domine, Confitebor tibi Domine i Domine Rex Deus. Na 
granicy między nimi stoi Missa Tempore Paschali, w której z jednej strony 
występują wyraźne nawiązania do dawnego stylu (w tym niderlandzkiego 
w zakresie symultanicznego zestawiania różnych proporcji rytmicznych czy 
wykorzystania imitacji ścisłej w  postaci kanonu), jak i  nowsze elementy, 
tj. melodyka recytatywna (zob. podrozdział 3.1.6.) oraz bardzo częste zmia-
ny fakturalne.

3.1.5. Materiał prekompozycyjny w utworach Liliusa

Jedną z podstawowych technik wykorzystywanych w utworach Franciszka 
Liliusa utrzymanych w stile antico jest technika cantus firmus. Lilius korzy-
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stał przede wszystkim z melodii chorałowych oraz znanych pieśni religij-
nych i  umieszczał je w  głosie tenoru (lub drugiego tenoru w  przypadku 
utworów na obsadę głosową w układzie a voce pari). W dotychczasowych 
badaniach nad twórczością Liliusa wskazywano również pieśni jako mate-
riał prekompozycyjny (zwłaszcza w Credo z Missa Tempore Paschali). 

3.1.5.1. Cantus firmi zaczerpnięte z chorału

Materiałem prekompozycyjnym w Missa Tempore Paschali jest równonuto-
wy śpiew chorałowy przeznaczony na okres wielkanocny znany z Graduału 
Piotrkowczyka z 1651 roku 34. W pracy magisterskiej poświęconej twórczo-
ści mszalnej Liliusa Anna Ryczaj-Sienkiewicz jako źródło melodii cantus 
firmus wskazała chorałową mszę wielkanocną, lecz wykorzystała wersję 
z Liber Usualis. Wersja ta znacznie różni się od lekcji znanej z Graduału 
Piotrkowczyka, zwłaszcza w  trzecim Kyrie, w  którym materiał muzyczny 
w obu wersjach jest zupełnie inny, a także w części Gloria, w której melodia 
chorałowa lekcji z  Graduału pokrywa się z  lekcją z  Liber Usualis jedynie 
w pierwszych dwunastu dźwiękach. Ponadto w Credo mszy wielkanocnej 
Liliusa Ryczaj-Sienkiewicz jako podstawę melodyczną wskazała pieśni 
wielkanocne, twierdząc, że „Credo odcina się pod względem pochodzenia 
c.f. od pozostałych części tego cyklu mszalnego. TII jest dosłownym cyta-
tem pieśni «Chrystus Pan zmartwychwstał» w t. 1–24 i 98– do końca, zaś 
wewnątrz jest swobodnym głosem czterogłosowej konstrukcji kontrapunk-
tycznej. Tzn. odcinki «Et incarnatus» i «Crucifixus» nie wykorzystują wspo-
mnianej pieśni, nie są też oparte na chorale” 35. Jej opinię częściowo podzielił 
Tomasz Jasiński, który stwierdził, że w Credo Lilius wykorzystał pseudo-
chorałowe Patrem, czyli utartą kompilację pieśni wielkanocnych, której ar-
chetypiczna postać była znana — zdaniem muzykologa — od 1560 roku. 
W rzeczywistości krakowski kapelmistrz wykorzystał melodię chorałowego 
Patrem (w zasadzie bez żadnych modyfikacji), która znalazła się w wyda-

34    Zob. Graduale Romanum, Cracoviae 1629, Biblioteka Jagiellońska, sygn. 311397 
IV St. Dr.

35    Anna Ryczaj-Sienkiewicz, Technika kompozytorska…, op. cit., s. 35.
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niu Graduału Piotrkowczyka w 1651 roku 36. Faktem jest jednak, że melodia 
ta wykorzystuje materiał melodyczny pieśni wielkanocnych: Chrystus Pan 
zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstał jest oraz Wesoły nam dzień nastał.

Przykład 12. Fragment Patrem omnipotentem z Graduału Piotrkowczyka  
opublikowanego w 1651 roku.

Warto dodać, że Franciszek Lilius nie wykorzystał w  stu procentach 
całej melodii chorałowej przeznaczonej Pro Tempore Paschali, lecz pominął 
niektóre melizmaty, występujące zwłaszcza na ostatnich słowach tekstu (np. 
w Liliusowym opracowaniu słów „glorificamus te…” w części Gloria pomi-
nięty został występujący w chorale melizmat). Po przeprowadzeniu analizy 
porównawczej można stwierdzić, że melodia chorałowa niemal bez zmian 
została przepisana do głosu tenorowego mszy Liliusa, nie zmieniono ani 
tonacji, ani melodii, ani sposobu podłożenia tekstu słownego pod nutami. 

Z tego samego graduału pochodzi melodia chorałowa wykorzystana 
przez Liliusa w Missa pro defunctis. W tej kompozycji cantus firmus wprowa-
dzony został w całości, niemal dokładnie, jedynej bowiem zmiany dokonał 
kompozytor we fragmencie introitu (por. Przykłady 13a–b). Głos II tenoru 
prowadzony jest w długich wartościach, nie jest rytmizowany. 

36    Tempore Paschali, ad libitum, w: Graduale Romanum, Cracoviae 1651, s. XXXVI–
XXXVIII.
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Przykład 13a. Fragment Missae pro defunctis — pierwowzór chorałowy  
z Graduału Piotrkowczyka.

Przykład 13b. Głos tenoru II w Introicie z Missa pro defunctis, t. 56–101.

Materiał prekompozycyjny dwóch hymnów, tzn. O salutaris Hostia oraz 
Gloria, laus et honor, także został zaczerpnięty z  chorału. W  pierwszym 
z hymnów długonutowa melodia chorałowa umieszczona w  tenorze po-
jawia się dopiero w dziewiątym takcie, wcześniej jednak, w sopranie, kom-
pozytor wykorzystał exordium melodii chorałowej. Cantus firmus przenika 
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również do pozostałych głosów kontrapunktujących i często początki ko-
lejnych fraz stają się motywami inicjalnymi, które następnie poddawane są 
imitacji. 

W motecie Gloria, laus et honor melodia cantus firmus pojawia się wy-
łącznie w pierwszej części utworu i  jest cytatem wersji chorału znanej ze 
śpiewnika Siedleckiego. W  utworze Liliusa został jednak nieco inaczej 
podłożony tekst słowny (zob. Przykłady 14a–b).

Przykład 14a. Melodia Gloria, laus et honor ze śpiewnika Siedleckiego  
(Kraków 1886, s. 63).

Przykład 14b. Podłożenie tekstu słownego melodii cantus firmus umieszczonej w głosie 
tenoru w motecie Gloria, laus et honor Franciszka Liliusa.
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3.1.5.2. Materiał prekompozycyjny zaczerpnięty z pieśni religijnej

Podstawę konstrukcji motetów Christus iam surrexit, Sacris solemniis oraz 
Jesu dulcis memoria tworzyły prawdopodobnie melodie zaczerpnięte z pieśni 
religijnych. Niestety nie udało się ustalić ich pochodzenia. Jak wspomniano 
wyżej, motet Christus iam surrexit jest fragmentem Credo z Missa Tempore 
Paschali Liliusa. Kompozycja oparta jest na pieśni wielkanocnej Chrystus 
Pan zmartwychwstał nieznanego pochodzenia. Melodia ta musiała być jed-
nak dobrze znana w Rzeczpospolitej, wykorzystał ją bowiem również Mar-
cin Leopolita w Missa Paschalis. Analizując kompozycję Leopolity, w której 
autor wykorzystał jako cantus firmus cztery pieśni wielkanocne, Hieronim 
Feicht napisał: „najtrudniej stwierdzić starożytność w pierwszej pieśni, zna-
nej mi jedynie z tytułu Christus iam surrexit” 37. Źródeł melodii pieśni Sacris 
solemniis oraz Jesu dulcis memoria również nie odnaleziono w dostępnych 
zbiorach. Być może dalsze poszukiwania pozwolą na ich wydobycie. 

3.1.6. Melodyka

W jednym z najważniejszych pism teoretycznych Marca Scacchiego, Cri-
brum musicum, opublikowanym w Wenecji w 1643 roku, odnaleźć można 
siedem podstawowych zasad, sformułowanych wcześniej przez Giosef-
fa Zarlina i  Giovanniego Marię Artusiego, a  powtórzonych przez Scac-
chiego, jakich należy przestrzegać komponując utwór w stile antico. Dwie 
z nich w sposób bezpośredni dotyczą konstrukcji melodii: „2. Głosy utwo-
ru, czyli ich prowadzenie niech postępuje interwałami zgodnymi z właści-
wymi w danym gatunku, aby [głosy] bez trudności mogły być śpiewane. 
3. Współbrzmienia i prowadzenie głosów powinny być często urozmaica-
ne, aby głosy nie pozostawały długo w swoich wysokich lub niskich reje-
strach, lecz niech utrzymują się we właściwych dla nich granicach” 38. Zasad 

37    Cyt. za: Hieronim Feicht, O „Mszy Wielkanocnej” Marcina Leopolity (zm. 1589), 
w: idem, Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku, red. zespół, Kraków 1980, s. 37. 
Praca opublikowana została po raz pierwszy w „Kwartalniku Muzycznym” 1930, nr 6–7, 
s. 109–157. Zob. także Katarzyna Morawska, Renesans, «Historia Muzyki Polskiej» t. 2, 
red. Stefan Sutkowski, Warszawa 1994, s. 145–150.

38    Cyt. za: Aleksandra Patalas, W  kościele, w  komnacie i  w teatrze. Marco Scacchi. 
Życie, muzyka, teoria, Kraków 2010, s. 325. 
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tych przestrzegał w swojej twórczości Franciszek Lilius, co zresztą docenił 
uczeń Scacchiego — Ninius — pisząc w  swym traktacie zatytułowanym 
Examen breve: „Widać dokładnie w utworach Szlachetnego i Wielebnego 
Pana Franciszka Liliusa, najsławniejszego kapelmistrza krakowskiego, we-
dle reguł pisanych, a nawet stamtąd [Siefert] naprawdę mógłby douczyć się 
reguł, jeśli mojemu Nauczycielowi wierzyć nie chce…” 39. Warto zastanowić 
się zatem, czy Lilius wprowadził do swoich dzieł skomponowanych w stile 
antico bardziej nowoczesne środki w zakresie melodyki, czy jest ona bezpo-
średnią kontynuacją tradycji zarlinowsko-palestrinowskiej. 

3.1.6.1. Ambitus głosów i interwalika

Linia melodyczna w  utworach w  stile antico Franciszka Liliusa nie jest 
szeroko zarysowana, ma zwykle ambitus nieprzekraczający oktawy. Głosy 
poruszają się ruchem sekundowo-tercjowym, w wygodnych dla siebie reje-
strach, nieprzekraczających interwału decymy (z wyjątkiem głosu basowe-
go, zob. Tabela 11). Uwagę zwracają niektóre frazy, w których ambitus jest 
szerszy, np. osiąga wielkość undecymy (zob. Przykłady 15a–b). Należą one 
jednak do wyjątków.

Przykład 15a. Szeroki ambitus frazy w głosie altus.  
Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Kyrie, t. 20–30.

Przykład 15b. Szeroki ambitus fraz w głosie basu.  
Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Kyrie, t. 287–297. 

Przykład 15c. Fraza o ambitus septymy.  
Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Kyrie, t. 45–50.

39    Cyt. za: ibidem, s. 84, przyp. 153.
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Najmniej ruchliwy spośród głosów jest zwykle tenor (najczęściej II te-
nor), który prezentuje melodię cantus firmus, najwięcej skoków można za-
uważyć natomiast w basie, co wynika z jego fundamentalnej roli w kom-
pozycji polifonicznej. W  basie właśnie pojawiają się najczęściej skoki 
kwintowo-kwartowe. W kompozycjach, w których Lilius nie wykorzystał 
materiału prekompozycyjnego, tenor jest bardziej ruchliwy, pojawiają się 
w jego linii frazy o szerszym ambitus. 

Sopran prawie nigdy nie wykracza ponad d 2 (wyjątek stanowi motet 
Recor dare Domine, w  którym cantus dochodzi do e2, ale tylko jeden raz, 
w takcie 22). W tym kontekście uwagę zwraca bardzo wysoki rejestr naj-
wyższego głosu w pieśniach, tzn. „głosu dla pospólstwa” w Nabożnych Pieś-
niach, który sięga f  2, a w pieśni o św. Dominiku aż g2. Jeszcze wyższy rejestr 
ma pierwszy cantus w sandomierskiej, kancjonałowej wersji pieśni Sacris so-
lemniis Liliusa — obejmuje kwintę d 2-a2. Ostatni wymieniony utwór wyko-
nywały zakonnice z sandomierskiego opactwa benedyktynek, które musiały 
być, chociażby w minimalnym stopniu, przygotowywane do śpiewu. Trudno 
dziś natomiast wyrokować, czy rzeczywiście w połowie XVII wieku podczas 
nabożeństw wierni wykonujący podstawowy głos Nabożnych Pieśni śpiewali 
melodię w rzeczywistym, zapisanym rejestrze, czy może kompozycja była 
transponowana do innej tonacji, odpowiadającej ówczesnym możliwościom 
wykonawczym wiernych. Pozostałe głosy tych kompozycji posiadają bardzo 
wąski ambitus, a to one były wykonywane przez zespół wokalny. „Głos dla 
pospólstwa” ulokowany jest zdecydowanie wyżej od pozostałych głosów, od 
których oddziela go czasem nawet oktawa. Głosy w  wymienionych pie-
śniach Liliusa nigdy się nie krzyżują. Tomasz Jasiński zauważył również, 
że „pieśni przekraczają więc ramy klasycznej dyspozycji a voce piena. Taka 
rozległość pola dźwiękowego była, jak się wydaje, zjawiskiem powszechnym 
w barokowej pieśni wielogłosowej” 40. 

W utworach o jednorodnej obsadzie głosowej (w układzie a voce pari) 
krzyżowaniu ulegają często wszystkie głosy poza basem, tzn. alt oraz oba 

40    Tomasz Jasiński, Polifonia a cappella…, op. cit., s. 285, przyp. 98. Zob. również: 
Stanisław Dąbek, Wielogłosowy repertuar kancjonałów staniąteckich (XVI–XVIII w.), Lublin 
1997, s. 169–170.
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tenory. Melodia zwykle prowadzona jest w średnicy skali głosu nie powo-
dując większych trudności wykonawczych.

Tabela 11. Ambitus głosów w utworach Liliusa w stile antico.

Tytuł utworu Część  
utworu

Cantus Cantus Alt Tenor Tenor Tenor Bas

Missa Tempore 
Paschali

Kyrie g – a1 c – f 1 e – e1 F – c1

Gloria g – a1 c – g1 g – g1 F – c1

Credo f – a1 c – f 1 c – d1 (f 1) F – c1

Sanctus g – a1 f – e1 c – e1 F – a
Benedictus gis – a1 f – e1 c – e1 E – a
Agnus Dei g – a1 g – f 1 c – e1 E – a

Missa a 4 Kyrie g – a1 d – f 1 d – f 1 F – b
Gloria g – a1 d – f 1 c – f 1 F – b
Credo fis – b1 c – f 1 c – f 1 F – b 

(c1)
Sanctus b – a1 e – d1 f – f 1 F – b
Benedictus g – a1 f – f 1 d – f 1 F – b
Agnus Dei h – a1 e – f 1 d – f 1 G – b

Missa pro  
defunctis

Introitus ? d – f 1 f – c1 F – a
Kyrie ? (e) f – f 1 e – b F – f
Graduale ? d – f 1 es – es1 

(f 1) F – b

Tractus ? d – f 1 es – d1 F – b
Sequentia ? d – f 1 d – f 1 F – b
Offertorium ? (B) c – f 1 d – d1 (D) F 

– b
Sanctus ? d – d1 

(e1) (d) f – h F – f (g)

Agnus Dei ? (c) d – f 1 f – a F – g (a)
Communio ? e – e1 e – c1 (d1) F – a
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Tytuł utworu Część  
utworu

Cantus Cantus Alt Tenor Tenor Tenor Bas

Officium de 
Conceptione 
BVM

Introit ? (c) d – f 1 d – e1 F – 
a (c1)

Graduale ? (c) d – f 1 
(g1) c – e1 (g1) F – c1

Offertorium ? d – e1 c – e1 (E) F 
– c1

Communio ? (d) e – e1 g – g1 (E) F 
– c1

O salutaris 
Hostia

c1 – c2 
(d 2) ? e – d1 F – g

Gloria, laus et 
honor ? fis – a1 (cis) d 

– e1 F – a

Domine Rex 
Deus f – a1 c – e1 c – e1 e – d1 (D) F 

– a
Confitebor tibi 
Domine cis1 – d 2 f – a1 c – d1 

(es1) F – g

Recordare  
Domine d1 – e2 a – a1 d – e1 G – a

Christus iam 
surrexit a – g1 f – e1 c – d1 F – g

Sacris solemniis 
[wersja  
wawelska]

f 1 – d 2 d1 – a1 (fis) g – 
e1 (f 1) F – a

Sacris solemniis 
[wersja  
sandomierska]

d 2 – a2 (fis1) g – 
e2 (f  2)

(cantus) 
f 1 – d 2 F – a

Jesu dulcis  
memoria e1 – d 2 a – f 1 

(g1)
Nabożne Pieśni O Cudow-

nym  
Obrazie…

g1 – f 2 (cis1) e1 
– a1

f – d1 
(e1) G – a

O św.  
Dominiku g1 – g2 e1 – c2 c1 – a1 G – g

O św. Jacku g1 – f 2 h – a1 e – g1 G – a
O św.  
Katarzynie f 1 – f 2 c1 – a1 f – d1 F – b
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Wysokości dźwięków podane w nawiasach oznaczają sporadyczne, czę-
sto jednorazowe wystąpienie dźwięku w przebiegu utworu. Znak zapytania 
oznacza głos niezachowany do dziś.

Ogólnie rzecz biorąc, melodyka w  utworach Liliusa utrzymanych 
w dawnym stylu nawiązuje do tradycji XVI wieku. W kompozycjach tych 
rzadkie są odstępstwa od zasad kontrapunktu, pojawiają się jednak czasami 
m.in. dwa większe skoki w jednym kierunku lub ambitus linii melodycz-
nej prowadzonej ruchem sekundowym stanowi niedozwolony interwał, 
np. septymy (zob. Przykłady 15b–c). Egzemplifikacje tego typu odstępstw 
od tradycyjnych reguł można odnaleźć także w  twórczości dawniejszych 
mistrzów — np. Asprilia Pacellego (zob. Przykład 16a) czy Giovanniego 
Francesca Aneria (zob. Przykład 16b), dlatego ich wystąpienie w dziełach 
Liliusa nie powoduje zdziwienia. 

Przykład 16a. Asprilio Pacelli, Rorate caeli, t. 77–85.
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Przykład 16b. Giovanni Francesco Anerio, Salve Regina  
(Litaniae Deiparae Virginis, 1611), t. 1–9 41.

41  Przykład nutowy pochodzi z: Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w te-
atrze…, op. cit., s. 54.
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Lilius posługiwał się na ogół dźwiękami diatonicznymi, natomiast 
wprowadzane przez niego akcydencje nie wykraczały poza ówczesną prak-
tykę. Pełniły one przede wszystkim funkcję dźwięków prowadzących do 
głównych stopni danego modus (finalis, repercussio) i  odprowadzane były 
ruchem sekundowym. Dysonanse wprowadzane i rozwiązywane były zgod-
nie z zasadami szesnastowiecznego kontrapunktu. 

Krakowski kapelmistrz tylko wyjątkowo wprowadzał chromatykę oraz 
alteracje w  przebieg kompozycji. Miały one zwykle charakter wyrazowy, 
tak jak np. w Credo w Missa Tempore Paschali, gdzie w najwyższym głosie 
wprowadzony został półton c1–cis1 podkreślający niezwykłość słów „Et in-
carnatus est de Spiritu Sancto” 42 (zob. Przykład 17). 

Przykład 17. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Credo, głos [discantus], t. 78–87.

Dysonane w twórczości Liliusa utrzymanej w stile antico należą do rzad-
kości, co szczegółowo omówił Tomasz Jasiński w swojej niepublikowanej 
pracy doktorskiej. Zauważył on, że jedynym „niedozwolonym” interwałem, 
po który chętnie sięgał kompozytor, była kwarta zmniejszona. Muzykolog 
stwierdził, że odległość ta „występuje często. Nie należy do zjawisk o cha-
rakterze licentia poetica”. Jasiński odnotował również dwa wystąpienia kwin-
ty zmniejszonej 43: w Pieśni o Świętej Katarzynie z Nabożnych Pieśni, gdzie 
w piątym takcie, w najwyższym głosie pojawia się w przebiegu dźwięk h1 
(w  systemie b-mollis), co jest bardzo słyszalne, a  także w Missa Tempore 
Paschali, gdzie w głosie [altus] w części Gloria (t. 308–309) wystąpił skok 
gis–d1. Niedozwolony interwał w drugim wskazanym przypadku mógł być 
jednak błędem kopisty lub wykonawcy, który niepotrzebnie dopisał w ma-
nuskrypcie krzyżyk przed dźwiękiem g. Kwinta zmniejszona w tym miej-
scu pojawiła się bowiem tylko w jednym z pięciu przekazów źródłowych, 

42    Tomasz Jasiński, Polska barokowa retoryka muzyczna, op. cit., s. 121.
43    Idem, Polifonia a cappella…, op. cit., s. 44, 286–287.
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w zespole rękopiśmiennym o sygn. Kk I.6, natomiast w pozostałych manu-
skryptach w omawianym miejscu zanotowano kwintę czystą g–d1. 

3.1.6.2. Typy fraz

W utworach Liliusa długość fraz jest zróżnicowana, jednak na ogół nie 
przekraczają one kilku taktów. Pod względem wykorzystanego materiału 
możemy podzielić je na dwie główne grupy, tzn. (I) frazy oparte na mate-
riale prekompozycyjnym (cantus firmus) lub nawiązujące do niego oraz (II) 
frazy pochodzące z  inwencji własnej kompozytora (bez związków z ma-
teriałem prekompozycyjnym). W  drugiej z  wymienionych grup możemy 
z kolei wyróżnić cztery główne typy:

II.1. frazy oparte na repetycji dźwięku (przypominają recytatyw i po-
jawiają się zwykle w kompozycjach o dłuższym tekście słownym, 
zwłaszcza w częściach mszalnych Gloria oraz Credo);

II.2. frazy zbudowane na pochodzie skalowym;
II.3. frazy opierające się na kilku skokach interwałowych, łączonych 

najczęściej z ruchem sekundowym w przeciwnym kierunku. W tej 
grupie znajdują się także frazy oparte na rozłożonym trójdźwięku 
(dwie tercje w jednym kierunku);

II.4. typ mieszany, będący połączeniem typów II.1–II.3, występujących 
w różnych konfiguracjach i proporcjach.

(I) Frazy oparte na materiale prekompozycyjnym są zwykle frazami 
otwierającymi dany utwór lub jego część i  są efektem stosowania faktu-
ry imitacyjnej. Melodia chorałowa najczęściej prezentowana jest najpierw 
przez drugi tenor, a  następnie podejmowana przez pozostałe głosy (np. 
Missa Tempore Paschali). W innych przypadkach wszystkie głosy wchodzą 
równocześnie (np. Gloria, laus et honor). W motecie O salutaris Hostia Lilius 
wprowadził jednak melodię chorałową nie w drugim tenorze, który wcho-
dzi dopiero w dziewiątym takcie, lecz najpierw w głosie najwyższym — 
cantus. Melodia ta, początkowo prowadzona w  długich wartościach ryt-
micznych, pod koniec frazy ujęta zostaje w ramy rytmiczne, a tok zostaje 
wyraźnie ożywiony.

Warto odnotować, że w większości kompozycji w dalszych odcinkach 
utworu nie występują bezpośrednie nawiązania do całej frazy tematycznej 
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cantus firmus, lecz jako materiał do imitacji wykorzystywane zostaje zwykle 
tylko czoło tematu lub jakiś krótki, charakterystyczny motyw. O kreatyw-
ności Liliusa w tworzeniu kontrapunktu do materiału prekompozycyjnego 
świadczą natomiast odmienne opracowania tej samej melodii stałej, które 
można zaobserwować m.in. w Missa Tempore Paschali (zob. Przykłady 18a–c). 

Przykład 18a. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Sanctus, t. 1–15.
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Przykład 18b. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Sanctus, t. 82–99.

Przykład 18c. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Agnus Dei, t. 1–15.
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Jak już wspomniano, w Missa a 4 kompozytor nie wykorzystał znane-
go chorałowego materiału prekompozycyjnego, jednak inicjalna fraza te-
matyczna, która stała się również mottem integrującym cały cykl mszalny, 
przywołuje na myśl motyw czołowy sześciogłosowego motetu Orlanda di 
Lasso pt. Dixit Joseph undecim fratribus suis (zob. Przykłady 19a–b) 44. Mate-
riał dźwiękowy tego motetu posłużył monachijskiemu kapelmistrzowi także 
w Missa super Dixit Joseph. Nie można wykluczyć, że motet lub msza Lassa 
stały się inspiracją dla krakowskiego kompozytora (w zakresie melodyki) 45. 
Choć analiza porównawcza nie wykazała bliższych związków motetu Las-
sa z mszą Liliusa, a z całą pewnością nie może tu być mowy o mszy typu 
parodia opartej na tym materiale, to jednak dostrzegalne podobieństwo po-
czątku utworu mogło być przemyślanym zabiegiem Liliusa. W  podobny 
sposób postępowali niektórzy kompozytorzy włoscy chcąc naśladować styl 
palestrinowski, np. Francesco Soriano, którego tematy były niezwykle bli-
skie stylistyce Palestriny, choć nie były cytatem z jego twórczości 46. 

44    Problem wykorzystania materiału prekompozycyjnego w Missa a 4 Liliusa roz-
ważał już Tomasz Jasiński, który stwierdził jednak, że „cykl mszalny nie odznacza się ta-
kimi właściwościami, które w sposób jednoznaczny sugerowałyby wykorzystanie jakiegoś 
wielogłosowego modelu”, cyt. za: Tomasz Jasiński, Polifonia a cappella…, op. cit., s. 190, 
przyp. 22.

45    Utwór Lassa był znany na terenie Rzeczpospolitej, o czym świadczy zachowany 
do dzisiaj odpis w BGPAN, sygn. Ms 4030. Zob. Thematic Catalogue of Music in Manu-
script at the Polish Academy of Sciences Gdańsk Library, oprac. Danuta Popinigis, Barbara 
Długońska, Danuta Szlagowska, Jolanta Woźniak, «Music Collections from Gdańsk» vol. 
1, Gdańsk 2011, s. 263–264.

46    Stephen R. Miller analizując różne rodzaje kontynuacji stylu palestrinowskiego 
w mszach twórców rzymskich, wyróżnił trzy główne typy nawiązań: „re-use” (np. wykorzy-
stanie materiału prekompozycyjnego pochodzącego z  twórczości Palestriny), „reference” 
(np. wykorzystanie tematu lub czoła tematu jako nawiązanie do Palestriny) oraz „synthesis” 
(tworzenie nowych linii melodycznych nawiązujących do stylu Palestriny, ale nie będących 
dziełem Palestriny). Zob. Stephen R. Miller, Palestrina and the Seventeenth-Century Mass 
at Rome: Re-use, Reference, and Synthesis, w: La recenzione di Palestrina in Europa: Fino 
dell ’Ottocento, red. Rodobaldo Tibaldi, «Strumenti della Ricerca Musicale Collana della 
Società Italiana di Musicologia» 6, Lucca 1999, s. 67–104.
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Przykład 19a. Fraza inicjalna motetu Orlanda di Lasso  
Dixit Joseph undecim fratribus suis, t. 1–5 47.

Przykład 19b. Fraza inicjalna Missam a 4 Franciszka Liliusa, t. 1–10.

(II) Spośród fraz, które nie nawiązują do materiału prekompozycyjne-
go, pierwszym typem (II.1) są frazy wykorzystujące repetycje dźwięków 
oraz frazy zbudowane wokół jednego dźwięku, z niewielkimi wychyleniami 
w górę i w dół. Przywołują one na myśl deklamację, czy wręcz barokowy 
recytatyw (zob. Przykłady 20b–d). W wielokrotnie już wspominanej pracy 
doktorskiej Tomasz Jasiński zauważył, że „owe repetycje to rezultat sto-
sowania najprostszej metody „ornamentowania” układu nota contra notam, 

47    Przykład nutowy pochodzi z domeny publicznej Choral Public Domain Library 
(CPDL).
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szczególnie często ujawniającej się w rozbijaniu minimy na dwie semimini-
my o tej samej wysokości” 48. Taki sposób konstruowania linii melodycznej, 
choć dosyć daleki od wzorca palestrinowskiego, miał jednak istotny wpływ 
na zrozumienie przez słuchaczy tekstu słownego, który w muzyce liturgicz-
nej odgrywał ważną rolę, zwłaszcza po Soborze Trydenckim. Stopniowe 
odchodzenie od płynnego, sekundowego ruchu linii melodycznej było jedną 
z cech typowych dla muzyki I połowy XVII wieku. Tego typu rozwiązania 
stosowali już twórcy o pokolenie starsi od Liliusa, m.in. Asprilio Pacelli, czy 
Giovanni Francesco Anerio 49, natomiast w twórczości krakowskiego kapel-
mistrza pojawiają się one bardzo często. W utworach Pacellego powtórze-
nia dźwięku występują najczęściej na początku frazy i przyjmują postać tzw. 
motywów canzonowych, a następnie przechodzą w melizmaty — podobne 
zjawisko można odnaleźć w utworach Liliusa, choć melizmaty u tego dru-
giego są zdecydowanie krótsze (por. Przykłady 20a–b — zwłaszcza bas). 

Przykład 20a. Asprilio Pacelli, Iste sanctus, t. 10–18 50.

48    Tomasz Jasiński, Polifonia a cappella…, op. cit., s. 169.
49    Aleksandra Patalas, W  kościele, w  komnacie i  w teatrze…, op. cit., s.  48–49, 

zwłaszcza Przykład 1.
50    Przykład na podstawie: Asprilio Pacelli, Sacrae cantiones, wyd. Barbara Przyby-

szewska-Jarmińska, «Monumenta Musicae in Polonia», red. Barbara Przybyszewska-
Jarmińska, Warszawa 2012, s. 51.
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Przykład 20b. Melodyka recytatywna („gratias agimus tibi”). Franciszek Lilius,  

Missa Tempore Paschali, Gloria, t. 54–69.

Przykład 20c. Franciszek Lilius, Missa a 4, Kyrie, t. 55–62.

Przykład 20d. Franciszek Lilius, Missa a 4, Credo, t. 26–32.
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(II.2.) Drugi typ fraz stosowanych przez Liliusa to pochody skalowe, 
które często były przez kompozytora zwielokrotniane (przesuwane pro-
gresywnie), co dawało efekt gradacji napięcia. Ze zjawiskiem takim mamy 
do czynienia np. w Missa a 4 w części Credo (na słowach „et ascendit in 
caelum”, t. 187–198). Jest to równocześnie zabieg retoryczny — progresja 
melodii opartej na pochodzie skalowym w górę przeprowadzona coraz wy-
żej ma symbolizować wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa 51.

(II.3.) Trzecim typem fraz stosowanych przez Liliusa są frazy konstru-
owane z kilku interwałów, nierzadko z dwóch tercji pod rząd w  jednym 
kierunku tworzących trójdźwięk, czasami w  wersji pochodu skalowego 
(zob. Przykłady 21a–e). Tematy zbudowane na rozłożonym trójdźwięku, 
zarówno w kierunku wznoszącym, jak i opadającym, stosował co prawda już 
Palestrina, lecz u Liliusa występują one zdecydowanie częściej.

Przykład 21a. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Kyrie, [discantus], t. 1–9.

Przykład 21b. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Gloria, [discantus], t. 36–40.

Przykład 21c. Franciszek Lilius, Missa a 4, Gloria, [altus], t. 1–10.

51    Szerzej na temat zabiegów retorycznych w twórczości Liliusa zob. podrozdział 
3.5. niniejszej książki.
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Przykład 21d. Franciszek Lilius, Missa a 4, Gloria, t. 162–170.

Przykład 21e. Franciszek Lilius, Domine Rex Deus, t. 29–37.

Lilius wykorzystywał również inne zestawienia interwałów. W  Missa 
Tempore Paschali w części Gloria znajdują się np. dwie frazy o ambitus sep-
tymy (a–g1), które zbudowane są z dwóch większych skoków w jednym kie-
runku (zob. Missa Tempore Paschali, Gloria, t. 86–88). Skok oktawy wystę-
puje natomiast najczęściej pomiędzy niektórymi frazami, co miało na celu 
przeniesienie do wyższego rejestru. W przebiegu frazy skok oktawy można 
spotkać na przykład w alcie w Gloria z Missa Tempore Paschali (t. 172). 

(II.4.) Ostatni, czwarty typ fraz stosowany przez Liliusa to typ mieszany, 
wynikający z połączenia przynajmniej dwóch innych typów. W dziełach kra-
kowskiego kapelmistrza można odnaleźć frazy zbudowane z kilku elementów 
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(cząstek), z których jedna oparta jest na skokach interwałowych, gdzie pierw-
szy dźwięk jest repetowany (często z wykorzystaniem rytmu punktowanego), 
kolejna zaś stanowi pochód skalowy (zob. Przykład 21e, zwłaszcza tenor 2). 

Wszystkie wymienione wyżej typy melodyki występują także w twór-
czości innych kompozytorów aktywnych w  Rzeczpospolitej w  pierwszej 
połowie XVII wieku. Na szczególne podkreślenie zasługują jednak rozwią-
zania Marca Scacchiego, który niemal w ten sam sposób konstruował linie 
melodyczne w swoich mszach z 1633 roku 52. 

W utworach Liliusa przeważał tok sylabiczny, melizmaty pojawiały 
się sporadycznie. Ich celem zazwyczaj było podkreślenie konkretnego sło-
wa, kluczowego dla danego odcinka tekstu, lub jego dźwiękowa ilustracja. 
Melizmaty powiązane zostały u Liliusa zazwyczaj ze słowami związanymi 
z Bogiem (Domine, Deus itd.), ziemią (terra, terrae), a także słowami ozna-
czającymi ruch, życie i czas (vivus, venit, pando, aeternum itd.). Wykaz wy-
branych przykładów słów, które podkreślono za pomocą melizmatu, można 
odnaleźć w Tabeli 12. 

Tabela 12. Przykłady słów podkreślonych w utworach Liliusa za pomocą melizmatu.

Typ Słowa Przykłady
Zwroty dot. Boga Dominus, Domino, 

Deus
Confitebor tibi Domine, t. 81–85;
O salutaris Hostia, t. 69–75;
Domine Rex Deus, t. 7–14, 58–68; 
Officium de Conceptione BVM, Graduale, t. 54–58; 
Missa pro defunctis, Graduale, t. 43–47;
Missa Tempore Paschali, Gloria, t. 243–250, Agnus 
Dei, t. 5–14, 102–112;
Missa a 4, Benedictus, t. 30–40.

Pater, Patris Missa Tempore Paschali, Gloria, t. 291–297;
Missa a 4, Gloria, t. 194–198.

Jesu Christe Missa Tempore Paschali, Kyrie, t. 20–28, Gloria, 
t. 265–270; 
Missa a 4, Gloria, t. 78–85, 171–179.

Christus, Christum Missa a 4, Credo, t. 36–40.
Sanctus Missa Tempore Paschali, Sanctus;

Missa a 4, Sanctus.

52    Charakterystykę melodyki Marca Scacchiego zob. Aleksandra Patalas, W kościele, 
w komnacie i w teatrze…, op. cit., s. 171–176.
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Typ Słowa Przykłady
Zwroty dot. Ziemi, 
świata itp.

Terra, terrae Recordare Domine, t. 37–41, 46–50; 
Domine Rex Deus (faciem terrae), t. 29–37; 
Missa a 4, Sanctus, t. 46–50.

Mundi Missa Tempore Paschali, Agnus Dei, t. 75–79; 
Missa a 4, Gloria, t. 111–117; Agnus Dei, t. 54–58.

Zwroty dot. Nieba Caelestis Missa Tempore Paschali, Gloria, t. 91–98;
Missa a 4, Credo, t. 101–109.

Określenia ruchu 
i czasu

Vivus, vivam Confitebor tibi Domine, t. 27–31.
Venit Missa Tempore Paschali, Benedictus, t. 7–15;

Missa a 4, Benedictus, t. 5–22, 25–30.
Pando, pandis O salutaris Hostia, t. 24–27.
Aeternum Missa pro defunctis, Introitus, t. 1–16, Graduale, 

t. 10–17, 115–119.
Saeculi Missa a 4, Credo, t. 287–293.
Termino O salutaris Hostia, t. 87–92.

Inne Gloria Gloria, laus et honor, t. 1–12;
O salutaris Hostia, t. 80–84.

Pacem Missa a 4, Agnus Dei, t. 64–73.
Omnia Sacris solemniis, t. 15–17.
Patria O salutaris Hostia, t. 102–108.

3.1.7. Tempus i rytmika

Podobnie jak w twórczości Marca Scacchiego, tak i w utworach Franciszka 
Liliusa zauważyć można przyspieszenie toku rytmicznego w stosunku do 
dzieł Palestriny i twórców jemu współczesnych. Lilius w większości kom-
pozycji posługiwał się tempus imperfectum diminutum. W kilku utworach 
(np. w mszach) wprowadził kontrast poprzez zastosowanie tempus perfec-
tum. Nie jest to zjawisko wyjątkowe i występuje w dziełach innych twór-
ców XVI i XVII wieku, także kręgu krakowskiego, np. w anonimowych 
mszach znanych z  rękopisów wawelskich (np. manuskryptu Kk  I.2) 53, 

53    Za udostępnienie transkrypcji wybranych kompozycji z  zespołu rękopiśmien-
nego Kk  I.2 dziękuję panu Jackowi Iwaszko, który podczas konferencji „International 
Conference of Young Musicologists. Young Musicology Today: Tendencies, Challenges 
and Perspectives”, która odbyła się w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie w dniach 7–9 listopada 2016 roku, zaprezentował referat pt. Easter Mass from 
Kk I.2 Manuscript.
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motetach Annibale Orgasa, czy w  Missa de Passione Domini A[ndrzeja] 
P[aszkiewicza] 54. 

Niezwykle ciekawym zabiegiem wykorzystanym przez Franciszka Li-
liusa w  Missa Tempore Paschali, a  także w  Officium de Conceptione BVM 
oraz w motecie Domine Rex Deus, było symultaniczne zastosowanie w toku 
utworu tempus imperfectum diminutum (w  drugim tenorze) i  tempus per-
fectum (w pozostałych głosach), co Tomasz Jasiński uznał za „[…] pewien 
fenomen, jak się wydaje, bardzo rzadki w ówczesnej muzyce” 55. Podobnie 
postąpił Marco Scacchi w Missa sine nomine z 1633 roku, co Aleksandra 
Patalas uznała za przejaw nawiązania do twórców niderlandzkich generacji 
Ockeghema. Tego rodzaju środki można odnaleźć również w dziełach Jo-
squina oraz Palestriny, którzy w ten sposób nawiązywali do wcześniejszych 
mistrzów 56. Zdaniem Aleksandry Patalas, użycie kilku oznaczeń metrycz-
nych przez Scacchiego „zakładało w pierwszym rzędzie odbiór dzieła po-
przez umysł, a nie za pomocą zmysłów” 57. Wydaje się, że w podobny sposób 
postąpił Lilius, który zastosował podwójne oznaczenie metryczne, a także 
zaczernienia nut w niektórych partiach głosów kompozycji, by podkreślić 
związki utworów z tradycją, „dawniejszą” praktyką kompozytorską, a tym 
samym pokazać swoje solidne przygotowanie w zakresie sztuki muzycznej. 
Niewykluczone również, że w  latach trzydziestych i  czterdziestych kom-
pozytorzy kręgu warszawsko-krakowskiego eksperymentowali w zakresie 
metryki, próbując tworzyć dzieła nawiązujące do osiągnięć dawnych mi-
strzów. Jeśli ta hipoteza okazałaby się prawdziwa, wówczas moglibyśmy da-
tować mszę wielkanocną, Officium de Conceptione BVM i Domine Rex Deus 
Franciszka Liliusa na lata trzydzieste XVII wieku.

54    Zob. Marek Bebak, A. P. Missa de Passione Domini — charakterystyka i problem 
atrybucji, praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Aleksandry Patalas, Uniwersytet 
Jagielloński, Instytut Muzykologii, komputeropis, s. 35. 

55    Tomasz Jasiński, Polifonia a  cappella…, op. cit., s.  88. Szczegółowe omówienie 
problemu notacji i rytmiki zob. Tomasz Jasiński, „De Conceptione BVM” Franciszka Liliu-
sa…, op. cit., s. 195–206.

56    James Haar, Palestrina «historicus»: le due messe «L’homme armé», w: La recenzione di 
Palestrina in Europa: Fino dell ’Ottocento, red. Rodobaldo Tibaldi, «Strumenti della Ricerca 
Musicale Collana della Società Italiana di Musicologia» 6, Lucca 1999, s. 3–21.

57    Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze…, op. cit., s. 157.
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Omawiając styl dawny, Christoph Bernhard napisał, że „contrapunctus 
gravis składa się z nut niezbyt szybkich, z nielicznych rodzajów zastosowań 
dysonansów, i bierze pod uwagę raczej harmonię niż tekst, a jako że jedynie 
ten rodzaj [kontrapunktu] był znany dawnym [kompozytorom], nazwany 
został stylus antiquus, albo także a cappella, ecclesiasticus, ponieważ nadaje się 
dla tego miejsca bardziej niż dla innego, i ponieważ ten [styl] upodobał sobie 
sam papież w swoim kościele i kaplicy” 58. Ten niezbyt szybki ruch w kompo-
zycjach utrzymanych w stile antico stosował Franciszek Lilius, który operował 
niewielkim zbiorem wartości rytmicznych, obejmujących przede wszystkim 
semibreves, minimy oraz semiminimy. Wykorzystanie tych wartości zbliżało 
go do ideału twórczości polifonicznej mistrzów XVI wieku.

Na ukształtowanie rytmiczne poszczególnych fraz w utworach Liliu-
sa miał wpływ również — zgodnie z siedemnastowieczną teorią i prakty-
ką kompozytorską — wykorzystywany tekst słowny. Lilius opracował go 
zgodnie z prozodią tekstu, co jest dobrze widoczne zwłaszcza w motetach 
Domine Rex Deus i Recordare Domine, w których niemal każde słowo jest 
zgodne z rozkładem akcentów, a ponadto cały wers ma prawidłową akcen-
tuację. Kompozytor nie bał się sięgać po rytm punktowany, aby uzyskać 
właściwą prozodię, za pomocą rytmu punktowanego podkreślony został np. 
akcent przypadający w słowach „Domine” czy „Angelo” na pierwszą sylabę: 

Re – cor – da – re  Do – mi – ne 
  ¬.   °  °   °  °.  ±   ¬

Et  dic  An – ge – lo  per – cu – ti – en – – – – – ti
  °  °  °.   ±  °    ±   Ä    Ä °   [± ± ± ¬] ° 

Być może w zakresie prozodii Lilius wzorował się na twórczości An-
nibala Orgasa, którego motety ze zbioru Sacrarum cantionum… stanowią 
dobrą egzemplifikację właściwego rozłożenia akcentów zarówno w poje-
dynczych słowach, jak i w całym wersie 59.

58    Cyt. za: Christoph Bernhard, Tractatus Compositionis Augmentatus…, op. cit., 
s. 23.

59    Małgorzata Cymbalista, „Sacrarum cantionum…” Annibale Orgasa, praca magi-
sterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Szweykowskiego, Uniwersytet 
Jagielloński, Katedra Historii i Teorii Muzyki, Kraków 1999, komputeropis, s. 115–117.
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Osobnym problemem jest korelacja tekstu słownego i muzyki w pie-
śniach w języku polskim (Nabożnych Pieśniach…), które opracował Lilius. 
Kompozycje te dowodzą, że Lilius znał dobrze język kraju, w którym spę-
dził prawie całe (a może całe?) życie, potrafił bowiem w pieśniach odpo-
wiednio rozłożyć akcenty słowno-muzyczne, by nie powodować niewła-
ściwej akcentuacji poszczególnych słów i  całego wersu. Czynili tak już 
wcześniejsi autorzy umuzycznień polskojęzycznych pieśni — Mikołaj 
Gomółka w Melodiach na Psałterz Polski (wyd. 1580) 60, czy Sebastian Fa-
bian Klonowic w zbiorze Hebdomas to jest siedm tegodniowych piosnek (wyd. 
1581) 61. Warto w tym miejscu przytoczyć trafne spostrzeżenia Tomasza Ja-
sińskiego zawarte w jego rozprawie doktorskiej: „Daleko posunięta prostota 
Nabożnych Pieśni i ich skromna ilość nie pozwalają na bezpośrednie i mia-
rodajne odniesienia do tradycji polskojęzycznej twórczości wielogłosowej, 
reprezentowanej przez Wacława z Szamotuł, Bazylika, Gomółkę, Klabona. 
Pieśni Liliusa przynależą zresztą do nieco innego, „lżejszego” gatunku […] 
Wydaje się […], iż pieśni Liliusa są przykładem ustabilizowania się wie-
lu osiągnięć wypracowanych w XVI wieku. Do nich należy w pierwszym 
rzędzie pogodzenie oksytonizmu kadencji muzycznej z paraksytonizmem 
języka polskiego. Zostało to przez Liliusa zrealizowane nadzwyczaj konse-
kwentnie. Również i inne zjawiska, jak np. modelowanie hierarchii akcen-
tów językowo-muzycznych (zestrój akcentowy), melodyczno-harmonicz-
ne podkreślanie układów metrycznych, wydają się świadczyć o utrwalaniu 
wspomnianej tendencji” 62.

* * *

Podsumowując tę część rozważań dotyczącą utworów Franciszka Liliusa 
utrzymanych w  stile antico, przypomnijmy, że do dziś zachowało się sto-
sunkowo niewiele tego rodzaju utworów, a większość z nich to kompozycje 

60    Mirosław Perz, Czterysta lat Gomółkowych „Melodii” 1580–1980, czyli o początkach 
polskiej deklamacji muzycznej, „Muzyka” 1980, nr 3, s. 3–22; idem, Mikołaj Gomółka. Mono-
grafia, Kraków 1981. 

61    Sebastian Fabian Klonowic, Hebdomas to jest siedm tegodniowych piosnek, wyd. 
i  oprac. Mieczysław Mejor, Elżbieta Wojnowska, red. Roman Mazurskiewicz, Barbara 
Przybyszewska-Jarmińska, Warszawa 2010, s. 41–47.

62    Cyt. za: Tomasz Jasiński, Polifonia a cappella…, op. cit., s. 284.
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oparte na cantus firmus. Nie możemy jednak jednoznacznie stwierdzić, że 
Lilius nie tworzył również utworów w technice ad imitationem. Omawianie 
stylu kompozytorskiego przy niepełnej spuściźnie narażone jest na pewne 
uproszczenia lub zbyt daleko idące generalizacje. Niemniej należy podjąć 
próbę charakterystyki i oceny tej twórczości. 

Z całą pewnością Franciszek Lilius nie był nowatorem. W zakresie me-
lodyki trzymał się zasad szesnastowiecznego kontrapunktu, wprowadzał 
tylko nieliczne dysonanse w przebieg melodii. Zauważone przez Tomasza 
Jasińskiego dość częste wystąpienia kwarty zmniejszonej były co prawda 
w XVII wieku nadal na gruncie stile antico uważane za błąd, lecz w audy-
tywnym odbiorze dzieła dysonans ten nie był słyszalny. Lilius, podobnie jak 
współcześni mu twórcy (np. Marco Scacchi), częściej niż starsi kompozy-
torzy stosował rytm punktowany, konstruował krótsze frazy, a jego utwory 
utrzymane były w  szybszym ruchu melorytmicznym (podstawową miarą 
była semiminima). Odchodził również stopniowo od linearyzmu obecnego 
w twórczości dawnych mistrzów na rzecz wyraźniejszej artykulacji tekstu 
słownego, co objawiało się nie tylko odpowiednim rozłożeniem akcentów 
słownych oraz wykorzystaniem figur retorycznych, lecz także znacznym 
„rozluźnieniem” fakturalnym utworów. Rozluźnienie to wynikało ze sto-
sowania większej liczby odcinków homo- lub pseudohomorytmicznych 
oraz było następstwem odejścia od imitacji ścisłej na rzecz swobodnej. To 
wszystko powoduje, że otrzymujemy obraz uproszczonego języka muzycz-
nego kompozycji jednochórowych utrzymanych w  stile antico, co w I po-
łowie XVII wieku było ogólną tendencją i  jest zauważalne w  twórczości 
innych kompozytorów. Lilius zatem, choć stosował na polu muzyki w daw-
nym stylu również niektóre nowsze rozwiązania (takie jak np. zestawianie 
głosów powodujące wrażenie koncertowania, częste zmiany fakturalne, wy-
czulenie na barwę zespołu, co objawi się jeszcze wyraźniej w utworach po-
lichóralnych i wielkim concertato), był tradycjonalistą. Słusznie więc Tomasz 
Jasiński stwierdził, że Lilius był twórcą konwencjonalnym i  zatytułował 
rozdział swojej pracy, w którym omówił styl Liliusa, „wokół XVII-wiecz-
nych konwencji stylu dawnego” 63. 

63    Tomasz Jasiński, Polifonia a cappella…, op. cit., s. 299.
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3.2. Kompozycje polichóralne i wielkoobsadowe

Twórczość polichóralna uprawiana na terenie dawnej Rzeczpospolitej była 
przedmiotem analiz wielu polskich uczonych, m.in. Ireny Bieńkowskiej, 
Zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej, Zdzisława Jachimeckiego, Tomasza Jeża, 
Agnieszki Leszczyńskiej, Władysława Malinowskiego, Aleksandry Patalas, 
Danuty Popinigis, Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej, Anny i Zygmunta 
M. Szweykowskich 64. Dobrym podsumowaniem problemów pojawiających 
się w polskiej literaturze muzykologicznej jest artykuł Bartłomieja Gembic-
kiego, będący rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego przez niego podczas 
Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej „Nationality / Universali-
ty. Musical Historiography in Central and Eastern Europe” (Radziejowice, 
15–17 IX 2014 r.) 65. W swoim artykule Gembicki przypomniał, że w litera-
turze naukowej i popularnonaukowej wciąż obecny jest „mit polichóralno-
ści”, według którego zrodziła się ona w Wenecji wraz z twórczością Adriana 
Willaerta oraz że kompozycje te były wykonywane przestrzennie w kościele 
św. Marka. Muzykolog przytoczył jednak najnowsze ustalenia zachodnich 
badaczy, według których „polichóralność nie tylko nie narodziła się w Wene-
cji, ale też nie wywodziła się z praktyki przestrzennej” 66. Na ogół przyjmuje się 
jednak, że szczególną rolę w rozwoju muzyki skomponowanej w technice cori 
spezzati odegrały cztery ośrodki: trzy zlokalizowane w północnej części Pół-
wyspu Apenińskiego — Wenecja, Bolonia i okręg lombardzki, oraz Rzym. 
W każdym z ośrodków polichóralność miała nieco inny charakter 67. W swo-
im artykule Bartłomiej Gembicki poruszył także ten problem, zadając pytanie 
o możliwość przyporządkowania utworu do konkretnej „szkoły”. Powołał się 
na wypowiedzi Marii Szczepańskiej, Zygmunta M. Szweykowskiego, Barba-
ry Przybyszewskiej-Jarmińskiej oraz zachodnich badaczy i stwierdził, że wo-
bec ciągłego niedostatku szczegółowych studiów nad praktyką wykonawczą 

64    Zob. Bibliografia.
65    Bartłomiej Gembicki, Zagadnienie polichóralności w polskich badaniach muzykolo-

gicznych, „Muzyka” 2016, nr 3, s. 55–68.
66    Ibidem, s. 62.
67    Szczegółowe omówienie charakterystycznych cech polichóralności można od-

naleźć w: Muzyka we Włoszech, II. Technika polichóralna, red. Zygmunt M. Szweykowski, 
«Historia Muzyki XVII Wieku», red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 2000.
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w poszczególnych ośrodkach, a także ze względu na brak wydań kompozycji 
polichóralnych twórców mniej dzisiaj znanych, często przyjmuje się za cha-
rakterystyczne (typowe) te zjawiska, które w gruncie rzeczy typowe nie były. 
Trudno zatem obecnie powiązać konkretny utwór z określonym ośrodkiem. 

Kolejnym problemem zaobserwowanym przez Gembickiego w dyskur-
sie naukowym jest terminologia, tzn. wymienne stosowanie pojęć „poli-
chóralność”, „styl polichóralny”, „technika polichóralna”, „cori spezzati” itd. 
W swoim artykule muzykolog zwrócił uwagę, że poszczególni polscy ucze-
ni inaczej rozumieją te same określenia. Gembicki przypomniał również 
koncepcję Danuty Popinigis, według której w XVI wieku polichóralność 
rozumiana była bardziej jako technika, zaś dopiero w XVII wieku „stała 
się przede wszystkim jakością stylistyczną — możliwym elementem, a nie 
główną zasadą kształtowania formy” 68.

Kompozycje polichóralne powstawały już w XVI wieku, ale największy 
rozkwit tego typu twórczości przypadł na pierwszą połowę XVII wieku. 
Wielkoobsadowe kompozycje związane były wówczas ze wszechobecnym 
w sztuce baroku monumentalizmem. Utwory na wielką obsadę powstawały 
przede wszystkim na specjalne okazje, zwłaszcza największe święta kościel-
ne i państwowe, bowiem ich wykonanie wiązało się z większymi nakładami 
finansowymi: trzeba było zatrudnić dodatkowych muzyków, ponieważ na 
ogół kapela składała się z  około ośmiu śpiewaków, organisty i — czasa-
mi — kilku instrumentalistów. 

Na terenie Rzeczpospolitej twórczość polichóralna była wykonywana 
niemal od samego początku istnienia zreorganizowanej kapeli Zygmunta 
III Wazy, a w związku z dużym oddziaływaniem królewskiego zespołu na 
inne ośrodki — znana była i wykonywana także przez inne kapele, np. ka-
pelę wawelską. Podczas ważnych uroczystości państwowych i kościelnych 
wykonywano dzieła kompozytorów takich, jak Luca Marenzio 69, Vincenzo 

68    Bartłomiej Gembicki, Zagadnienie polichóralności…, op. cit., s.  61. Zob. także: 
Danuta Popinigis, Muzyka Andrzeja Hakenbergera, Gdańsk 1997, s. 31–32.

69    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, „Missa super Iniquos odio habui” — warszaw-
ska msza w formie echa Luki Marenzia?, „Muzyka” 2004, nr 3, s. 3–39. W 2016 roku ukazało 
się wydanie źródłowo-krytyczne tej kompozycji, zob. Luca Marenzio, Missa super Iniquos 
odio habui, wyd. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Warszawa 2016.
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Bertolusi, Asprilio Pacelli, Giovanni Francesco Anerio 70, Annibale Orgas 71, 
a także utwory znane z wielokrotnie już przywoływanego druku Melodie sa-
crae zredagowanego i opublikowanego w 1604 roku przez Vincenza Liliu-
sa — Annibala Stabilego, Ippolita Bonanniego, Simona Amorosa, Andrzeja 
Staniczewskiego oraz samego Vincenza Liliusa 72. Prawdopodobnie z takim 
repertuarem zetknął się Lilius będąc członkiem królewskiego zespołu i na 
nim mógł się wzorować będąc kapelmistrzem wawelskim od 1630 roku 73. 

Ze spisu muzykaliów, jakie można było nabyć w księgarni Zacheusza 
Kessnera, wynika, że już w 1602 roku można było kupić w Krakowie druki 
z muzyką Andrei i Giovanniego Gabrielich, Jeana de Castro, Rinalda del 
Mel, Friedricha Lindnera, Giovanniego Crocego, Pietra Lappiego, Hie-
ronima Praetoriusa, Melchiora Vulpiusa i  szereg antologii zawierających 
utwory na kilka chórów 74. Niewykluczone, że twórczość tych mistrzów 
również była znana Liliusowi.

Jak już wcześniej wspomniano, nie dysponujemy obecnie żadnym ar-
chiwalnym katalogiem biblioteki muzycznej kapeli wawelskiej, dlatego nie 
możemy z  całą pewnością stwierdzić, jakie utwory znajdowały się w  re-
pertuarze zespołu zarówno przed przejęciem jej zarządu przez Liliusa, jak 
i w czasie jego aktywności. Zachowane w AKKK stare druki każą nam po-
dejrzewać, że w XVI i XVII wieku w katedrze wykonywano dzieła polichó-
ralne m.in. Orlanda di Lasso, Ruggiera Giovanellego, Flaminia Nocettiego, 
Antonia Marii Abbatiniego, Tommasa Grazianiego 75. Znana i z pewnością 
wykonywana była dwuchórowa msza Pulchra es Giovanniego Francesca 
Aneria, której rękopis zachował się w AKKK, kompozycje poprzednika Li-

70    Zob. m.in. Aleksandra Patalas, Polichóralne msze G. F. Aneria. Technika parodii, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio L, Artes, t.  2, Lublin 2004, 
s. 163; eadem, W kościele, w komnacie i w teatrze…, op. cit., s. 52–57. Tam też dalsze odnie-
sienia bibliograficzne.

71    Małgorzata Cymbalista, „Sacrarum cantionum…”…, op. cit., zwłaszcza s. 11. 
72    Anna i  Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w  kapeli królewskiej polskich Wazów, 

Kraków 1997, s. 135. 
73    Zob. również Rozdział I niniejszej rozprawy. 
74    Zob. Tomasz Czepiel, Zacheus Kesner and the Music Book Trade at the Beginning 

of the Seventeenth Century: an Inventory of 1602, „Musica Iagellonica” 1997, nr 2, s. 23–69.
75    Zob. Marta Pielech, Do repertuaru kapel wawelskich. Starodruki muzyczne zacho-

wane w archiwum katedry wawelskiej, „Muzyka” 2001, nr 2, s. 59–91. 
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liusa na stanowisku kapelmistrza — Annibala Orgasa, oraz utwory królew-
skiego kapelmistrza Władysława IV — Marca Scacchiego. 

W katedrze mogły być wykonywane dwuchórowe motety Orgasa zna-
ne ze zbioru Sacrarum cantionum… wydanego w Rzymie w 1619 roku, 
którego egzemplarze znajdują się obecnie w kilku europejskich bibliote-
kach, m.in. w rzymskich Biblioteca Casanatense oraz Biblioteca Aposto-
lica Vaticana, w ratyzbońskiej Bischöfliche Zentralbibliothek, Proskesche 
Musik abteilung, a także w londyńskiej British Library. W zbiorze Orgasa 
znalazły się 23 motety, w tym dziewięć na osiem głosów (z podziałem na 
dwa chóry) z towarzyszeniem organowym. Niewykluczone, że motety te 
były wykonywane także w  czasach działalności kapelmistrzowskiej Li-
liusa.

Liliusowi z pewnością były znane monumentalne wielochórowe kom-
pozycje Scacchiego, przynajmniej kilka z nich musiał słyszeć w katedrze 
wawelskiej, np. podczas koronacji Władysława IV w dniu 6 lutego 1633 
roku, gdy wykonano zaginioną dzisiaj kompozycję, zdaniem Aleksandry 
Patalas — Vivit Vladislaus lub Missa Vivat Rex Noster 76. Kapela królewska 
uświetniła również muzycznie uroczysty wjazd Cecylii Renaty do Krakowa 
27 sierpnia 1637 roku, a także koronację Jana Kazimierza 17 stycznia 1649 
roku, podczas której wykonano wielkoobsadową, czterochórową Missam 
omnium tonorum Marca Scacchiego 77. 

Również inne wydarzenia odbywające się w katedrze wymagały szcze-
gólnej oprawy muzycznej. Należały do nich zwłaszcza ingresy kolejnych bi-
skupów — Andrzeja Lipskiego (20 stycznia 1631 roku), Jana Alberta kard. 
Wazy (27 lutego i 4 sierpnia 1633 roku), Jakuba Zadzika (2 lutego 1636 
roku), Piotra Gembickiego (3 maja 1643 roku), a także egzekwie. Niestety, 
na temat ingresów, które odbyły się w katedrze wawelskiej, nie powstało 
wiele prac naukowych, niemniej przebieg i oprawa tych uroczystości były 
podobne w całej Europie 78. Składały się na nie z  jednej strony czynności 

76    Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze…, op. cit., s. 92.
77    Ibidem, s. 260.
78    Anna Śliwowska, Ingressus i exequiae — dwa typy uroczystości uświetniających po-

czątek i koniec panowania biskupa wrocławskiego na wybranych przykładach z okresu od XVI 
do początku XVIII wieku, w: Nysa. Sztuka w dawnej stolicy księstwa biskupiego, red. Ryszard 
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prawne (intronizacja oraz czasami konsekracja, jeśli biskup nie miał świę-
ceń), z drugiej zaś część widowiskowo-perswazyjna obejmująca uroczysty 
wjazd do miasta i katedry oraz mszę pontyfikalną. Podczas wprowadzania 
nowego biskupa do katedry rozbrzmiewał zwykle hymn Te Deum, w trak-
cie mszy, po dokonanym akcie konsekracji, przyjęciu insygniów, modlitwie 
biskupa wykonywano litanię do Wszystkich Świętych, natomiast na zakoń-
czenie liturgii odśpiewywano Magnificat oraz różne psalmy, gdy wyprowa-
dzano procesyjnie biskupa z katedry. 

Niestety nie mamy żadnych dowodów źródłowych, by twierdzić, że za-
chowane wielkoobsadowe opracowania psalmów Liliusa były wykonywane 
podczas tych uroczystości, jednak z całą pewnością w ingresach brała udział 
kapela katedralna ze swym kapelmistrzem na czele. Być może wykonywa-
no wówczas kompozycje dzisiaj niezachowane, znane wyłącznie z tytułów 
wpisanych do inwentarzy — wielkoobsadowy Magnificat a 18 (SzL), psal-
my Benedicite gentes (KK 154), Laudate Dominum a 18 (KK 158), Tu es Deus 
a 10 (KK 170) lub Posui Domine a 20 (KK 193).

3.2.1. Typy obsady

Z dużej grupy utworów polichóralnych i wielkoobsadowych, skomponowa-
nych przez krakowskiego kapelmistrza, obejmującej około trzydzieści sześć 
dzieł, w  tym nie tylko msze, lecz również opracowania psalmów, godzin 
kanonicznych, litanii i innych gatunków na 6 do 18 głosów, obecnie dyspo-
nujemy jedynie trzema dwuchórowymi mszami oraz czterema koncertami 
kościelnymi na dwa chóry. Sądy formułowane na podstawie tak małego ma-
teriału analitycznego są zatem jedynie hipotezą. Dodatkowo szczegółową 
analizę utrudnia brak niektórych głosów w dwóch missas breves ab 8, zacho-
wanych w źródłach gdańskich (dalej określane także jako msze „gdańskie”). 

Hołownia, Mateusz Kapustka, Wrocław 2008, s. 205. Opis ingresu Jakuba Zadzika zob. 
Janusz Dorobisz, Jakub Zadzik (1582–1642), Opole 2000, s. 253–255. Na temat oprawy 
innych ingresów zob. Alojzy Szorc, Ingresy biskupów warmińskich, w: Życie codzienne na 
dawnych ziemiach pruskich. Obchody rocznicowe i  świąteczne, red. Stanisław Achremczyk, 
Olsztyn 2004, s. 14–19; Gitana Zujiene, Ceremoniał ingresu biskupów wileńskich w XVII–
XVIII wieku, „Barok. Historia — Literatura — Sztuka” 2006, nr  25, s.  59–77; Barbara 
Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem…, op. cit., s. 67–69.
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Z uwagi na brak basu drugiego chóru nie można stwierdzić m.in., w jaki 
sposób kompozytor poprowadził głosy basowe w ustępach tutti. 

Nie jest jasne, na ile chórów podzielone były zaginione kompozycje, 
o których istnieniu wiemy obecnie wyłącznie z  inwentarzy. Znamy tylko 
ogólną liczbę głosów (6–18), jednak na przykład kompozycje a 12 mogły 
być podzielone albo na trzy czterogłosowe chóry lub na dwa sześciogłosowe 
zespoły. Do dziś zachowały się wyłącznie kompozycje dwuchórowe, wśród 
których msze przeznaczone są do wykonania przez dwa chóry wokalne, na-
tomiast koncerty kościelne — przez chór wokalny oraz chór instrumental-
ny. W niektórych ośrodkach, np. we Wrocławiu i Królewcu, modyfikowano 
ten skład wykonawczy przez dodawanie głosów ripieno. Poświadczony źró-
dłowo jest fakt istnienia dodatkowych głosów w koncercie Jubilate Deo oraz 
Mutetta super Nicolai solemnia (zob. Rozdział II). 

W polichóralnej twórczości Liliusa zaobserwować można zarówno ce-
chy typowe dla ośrodka rzymskiego, jak i weneckiego. Dwie msze „gdań-
skie” pod względem obsady nawiązują do tradycji rzymskiej — kompozytor 
zestawił ze sobą dwa chóry o jednorodnej obsadzie mieszanej w układzie 
a  voce piena (chiavi naturali), bez towarzyszenia instrumentalnego. Nie 
można wykluczyć, że zanim msze trafiły do repertuaru kapeli kościoła 
św. Bartłomieja w Gdańsku, gdzie zredukowano zapewne pełny cykl ordi-
narium do części Kyrie i Gloria, były wykonywane w katedrze wawelskiej. 
Świadczy o  tym chociażby najczęściej wykorzystywana przez wawelskich 
muzyków obsada — w repertuarze zespołu przed 1630 rokiem znajdowały 
się m.in. kompozycje dwuchórowe w chiavi naturali Annibala Orgasa, czy 
Missa Pulchra es Giovanniego Francesca Aneria, również przeznaczona na 
dwa chóry o tym samym rejestrze.

W kontekście zachowanego oraz hipotetycznego repertuaru krakow-
skiej kapeli katedralnej obsada Missae brevissimae jest dość nietypowa. 
W tym pełnym cyklu mszalnym Franciszek Lilius zróżnicował barwowo 
oba chóry na wzór wenecki. Pierwszy z nich składa się z głosów wysokich 
(zestaw kluczy: C1, C1, C3, C4), drugi zaś z głosów niskich (C3, C4, C4, F4). 
Z  zachowanych przekazów źródłowych wynika, że drugi chór mógł być 
wzmacniany przez instrumenty smyczkowe. Wówczas pełniły one rolę dy-
namiczną i kolorystyczną. Praktyka taka była stosowana już w XVI wieku, 
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o czym pisał Nicola Vicentino w traktacie L’antica musica ridotta alla mo-
derna prattica: „W kościołach i innych miejscach o dużych przestrzeniach 
muzyka komponowana na cztery głosy jest mało słyszalna, choćby każdy 
głos obsadzało wielu śpiewaków. Toteż i  dla różnorodności, i  z potrzeby 
uzyskania mocnego brzmienia w takich miejscach można będzie kompono-
wać msze, psalmy i dialogi oraz inne kompozycje dodając do głosów różne 
instrumenty; i aby uzyskać mocniejsze brzmienie, można będzie kompono-
wać na trzy chóry” 79. Zapewne tak pojmował towarzyszenie instrumentalne 
Lilius, bowiem w  jego mszy drugi chór nie mógł być zastępowany przez 
instrumenty, ponieważ w takiej sytuacji tekst ordo missae byłby niepełny. 

Podobne rozwiązanie zastosował w swoich motetach Annibale Orgas. 
W jego druku Sacrarum cantionum… znalazły się wskazówki wykonawcze 
dotyczące zdwajania partii wokalnych przez instrumenty, które jednak nie 
zostały precyzyjnie wskazane (w  księgach głosowych przy motetach Jesu 
dulcis memoria, Conserva me Domine, Jubilate Deo, Benedicam Dominum, 
Laetetur cor oraz Diligam te Domine znajdują się jedynie adnotacje: „cum 
instrumentis”). Badaczka tego zbioru — Małgorzata Cymbalista — podej-
rzewała, że w praktyce wykorzystywano instrumenty jednorodne, czyli np. 
smyczkowe lub dęte z tej samej grupy 80. 

 Nie można wykluczyć, że w drugim chórze Missam brevissimam Li-
liusa śpiewali muzycy z kolegium rorantystów lub/i angelistów. Ze źródeł 
wiadomo bowiem, że podczas najważniejszych świąt kapela katedralna była 
wspomagana przez te dwa zespoły 81. W  niektóre ważne uroczystości do 
kapeli dołączali ponadto bardziej uzdolnieni muzycznie katedralni wikariu-
sze, o czym wspominał w swojej pracy Adolf Chybiński 82.

W zachowanych mszach polichóralnych Lilius nie wyodrębniał soli-
stów. Najmniejszą jednostką wykonawczą był dla niego chór czterogłosowy, 

79    Nicola Vicentino, L’antica musica ridotta alla moderna prattica, Roma 1555, k. 85r, 
cyt. za: Muzyka we Włoszech, II. Technika polichóralna…, op. cit., s. 62 (cytat przeł. Anna 
Szweykowska). 

80    Małgorzata Cymbalista, „Sacrarum cantionum…”…, op. cit., s. 37–38.
81    Adolf Chybiński, Muzycy włoscy w kapelach katedralnych krakowskich 1619–1657. 

I. Życie — działalność — dzieła, odbitka z „Przeglądu Muzycznego”, Poznań 1927, s. 28. 
Tam odniesienia do źródeł. 

82    Ibidem.
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lecz kompozytor starał się czasami różnicować jego brzmienie poprzez wy-
odrębnienie korespondujących ze sobą (koncertujących) par głosów (np. ze-
stawienia wyższe — niższe lub najwyższy z najniższym — dwa środkowe) 
lub trzech głosów (dwa wyższe — najniższy) i zestawianie ich ze sobą na 
zasadzie kontrastu. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia m.in. w Missa 
brevissima w pierwszym chórze w częściach Gloria (t. 25–30, 35–37), Credo 
(t. 17–21, 33–37) i Sanctus (t. 28–33) oraz w drugim chórze w Credo (t. 36–
38) i Sanctus (t. 31–35), a także w pierwszej mszy „gdańskiej” w części Kyrie 
(t. 36–45) 83. Lilius stosował również redukcję obsady do trzech głosów, np. 
w początkowym odcinku części Gloria (t. 1–5) i Benedictus (t. 1–5) w Missa 
brevissima. Warto zaznaczyć, że wykonanie części Benedictus kompozytor 
powierzył wyłącznie pierwszemu chórowi, drugi w tym czasie milczy. Po ta-
kie rozwiązanie sięgał również chętnie Giovanni Francesco Anerio w swo-
ich mszach polichóralnych 84.

Jak wspomniano, w koncertach wielkoobsadowych Dextera Domini, Ju-
bilate Deo oraz Mutetta super Nicolai solemnia Lilius wykorzystał większą 
obsadę wykonawczą, obejmującą pięć lub sześć głosów wokalnych — dwa 
soprany, alt, tenor (lub dwa tenory) i bas, z których wydzieleni zostali soliści 
lub duety, a także zespół instrumentalny (najprawdopodobniej we wszyst-
kich utworach były to instrumenty smyczkowe oraz puzony i fagot w gru-
pie continuo). W utworach tych najmniejszą jednostką był pojedynczy głos, 
który zestawiany był z całą grupą wokalną lub wręcz całym zespołem ( tutti). 

3.2.2. Przeznaczenie liturgiczne

Franciszek Lilius jako kapelmistrz katedralny zobowiązany był do dostar-
czania repertuaru dla prowadzonego przez siebie zespołu. Nie można wy-
kluczyć, że były to także utwory polichóralne i wielkie concertato. Jak wspo-
mniano wcześniej, tego typu kompozycje powstawały na największe święta 
kościelne, m.in. uroczystości patronalne katedry (8 maja i 28 października), 
ingresy biskupie itd., natomiast podczas uroczystości o  charakterze pań-
stwowym, np. koronacji czy pogrzebów królewskich, w katedrze występo-

83    Ze względu na niekompletny przekaz źródłowy, nie można wskazać innych frag-
mentów odpowiadających tym zabiegom. 

84    Aleksandra Patalas, Polichóralne msze G. F. Aneria…, op. cit., s. 171.
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wała kapela królewska prowadzona przez Marca Scacchiego. W katedrze 
wawelskiej wielokrotnie w  czasach Liliusa rozbrzmiewały utwory wyko-
nywane przestrzennie, co potwierdzają zapisy w  księgach rachunkowych 
katedry, takie jak na przykład: „za offutrowanie gankow ij wschodu gdzie 
Muzijka — 85 flo[renów]” 85, „od ofutrowania Ganku gdzie muzijka ztyłu ij 
wschodu — 85 flo[renów]” 86, „Stolarzowi od naprawienia ławek wszystkich 
w kościele, które popsowane były ganki stawiając na wiazd Je[go] M[iłości] 
X[iędza] Biskupa dla Muzyki, od zrobienia nowych scabella od tychże la-
wek, także od przekładania formy w stephanckiey kaplicy” 87, a także zacho-
wany w zbiorach AKKK repertuar polichóralny.

Podstawą opracowań muzycznych Liliusa były wyłącznie teksty religij-
ne, przede wszystkim liturgiczne, tzn. części stałe mszy oraz psalmy, an-
tyfony, a  także teksty paraliturgiczne, np. pietystyczne. Tytuły niektórych 
niezachowanych do dziś utworów sugerują okres liturgiczny, w  którym 
były one wykonywane, np. Missa pro Festo Resurrectionis Francisci Lily a 8 
(prawdopodobnie dwuchórowa, znana z  inwentarza karmelitów), a  także 
sekwencja wielkanocna Victimae paschali laudes a 10 (znana z  inwentarza 
szkoły w Lüneburgu).

Trudno stwierdzić, w  jakim okresie liturgicznym mogły być wykony-
wane dwie „gdańskie” missae breves Liliusa. Natomiast zachowane koncerty 
wielkoobsadowe Liliusa związane są z  konkretnymi świętami lub wyda-
rzeniami. Koncert Dextera Domini fecit virtutem wykonywano najpewniej 
w Wielki Czwartek lub w trzecią niedzielę po Epifanii, natomiast Jubilate 
Deo omnis terra — w trzecią niedzielę po Wielkanocy. Więcej problemów 
sprawia ustalenie możliwego przeznaczenia koncertu Mutetta super Nicolai 
solemnia. Wykorzystanie w koncercie materiału prekompozycyjnego w po-
staci pieśni Nicolai solemnia sugeruje związek utworu ze wspomnieniem 
św. Mikołaja (6 grudnia). Można jednak próbować łączyć tę kompozycję 
także z postacią Mikołaja Szyszkowskiego, dla którego Lilius stworzył dwie 
ody (panegiryki — zob. Rozdział II). Niewykluczone, że kompozycja po-
wstała w związku z jakimś istotnym wydarzeniem, w którym uczestniczył 

85    AKKK, sygn. A. Cath. 3, k. 119r, pod datą 24.11.1634 r.
86    AKKK, sygn. A. Cath. 3, k. 120r, bez daty dziennej, listopad 1634 r. 
87    AKKK, sygn. A. Cath. 3, k. 161v, bez daty dziennej, 1642 r.
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Mikołaj Szyszkowski zarządzający w latach 1630–1632 diecezją krakowską 
po śmierci swego stryja Marcina, lub później, gdy był już biskupem war-
mińskim (1633–1643). 

Nieznane jest natomiast przeznaczenie liturgiczne oraz geneza nazwy 
Missa brevissima. Zapewne nie pochodzi ona od kompozytora, choć znala-
zła się na karcie tytułowej osiemnastowiecznego rękopisu. Adolf Chybiń-
ski sugerował, że msza powstała po 1631 roku, w którym biskup Andrzej 
Lipski upomniał kapitułę, by nie pouczała kapelmistrza w kwestiach arty-
stycznych, na co kapituła odpowiedziała „[…] że za pośrednictwem prefek-
ta kapeli porozumie się z kapelmistrzem, iżby stosował się do celebransa, 
zwłaszcza gdy… panuje mróz i  trudno stać zbyt długo z  odkrytą głową. 
Wynika z tego, że Lilius, kompozytor «missae brevissimae», napisanej za-
pewnie [sic!]… po tem doświadczeniu z r. 1631, nie powodował się w wy-
borze i w tempie wykonywanych przez kapelę utworów, wygodą celebran-
sów, lecz warunkami czysto muzycznemi” 88. Jeśli rzeczywiście Chybiński 
miał rację, wówczas moglibyśmy przyjąć, że Missa brevissima wykonywana 
była w okresie zimowym, np. w okresie Bożego Narodzenia. 

Tomasz Jasiński stwierdził, że odpowiedź na pytanie o  znaczenie ty-
tułu utworu może przynieść porównanie mszy Liliusa z inną kompozycją 
mszalną o tej nazwie, autorstwa Christopha Straussa (ok. 1575–1631), któ-
rego Missa brevissima wraz z innymi piętnastoma mszami polichóralnymi 
została opublikowana w Wiedniu w 1631 roku nakładem Mattheusa For-
micy 89. Druk ten został zadedykowany Ferdynandowi II. Niewykluczone, 

88    Adolf Chybiński, Muzycy włoscy…, op. cit., s. 27. 
89    Tomasz Jasiński, Polifonia a cappella…, op. cit., s. 218, przyp. 42. Według danych 

znanych z RISM, druk zawierający msze Christopha Straussa, obejmujący trzynaście ksiąg 
głosowych, znajduje się obecnie w archiwum Opactwa Benedyktynów w Kremsmünster 
w Austrii (kompletny przekaz) oraz w Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtára w  Győr na 
Węgrzech (przekaz niekompletny). Współczesne wydanie zob. Christoph Strauss,  Vier 
Messen a  due chori, wyd. Rudolf Hofstötter, Ingomar Rainer, «Wiener Edition Alter 
Musik» 33, Wien 2011; zob. także: Christoph Strauss, Missa brevissima zu 8 Stimmen in 
zwei Chören, Wien 2003. W BJ znajduje się natomiast jeden z egzemplarzy innego dru-
ku Christopha Straussa: Nova ac diversi moda sacrarum cantionum compositio, seu motetae, 
5.6.7.8.9. & 10. tam vocibus quam instrumentis varijs (ut ad illas superius ac in indice anno-
tatum est) maxime accommodatae ... liber primus, editio prima wydanego w Wiedniu w 1613 
roku (zob. BJ, sygn. Mus.ant.pract. S 1670). 
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że Lilius znał ten utwór, bowiem Strauss był nie tylko organistą i kapel-
mistrzem w katedrze św. Szczepana w Wiedniu, lecz także muzykiem na 
dworze Ferdynanda II — szwagra Zygmunta III Wazy, a pomiędzy dwo-
rami polskim i austriackim istniały żywe kontakty, także w sferze wymiany 
repertuaru muzycznego 90. Przy wstępnym porównaniu dają się zauważyć 
cechy wspólne obu kompozycji. Należą do nich: dwuchórowy układ, w któ-
rym zespoły są zróżnicowane barwowo (w mszy Liliusa to wymieniony już 
wcześniej zestaw kluczy: C1, C1, C3, C4 / C3, C4, C4, F4, natomiast w mszy 
Straussa to zestaw kluczy: C1, C1, C3, C4 / C1, C3, C4, F4), metrum trój-
dzielne w  całej kompozycji (z  kilkoma taktami w metrum dwudzielnym 
u Straussa) oraz podobne rozmiary poszczególnych części mszalnych (msza 
Liliusa jest krótsza, co ilustruje Tabela 13). Określenie „brevissima” może 
zatem oznaczać nie tylko rozmiary dzieła, lecz także jego ujęcie w „szyb-
szy”, trójdzielny puls.

Tabela 13. Rozmiary poszczególnych części mszalnych mierzone liczbą taktów  
w wydaniu źródłowo-krytycznym (w obu utworach zastosowano metrum #2).

Ch. Strauss — Missa brevissima F. Lilius — Missa brevissima
Kyrie 78 42
Gloria 123 113
Credo 213 145
Sanctus 37 38
Benedictus 28 14 
Agnus Dei 45 30

Po głębszej analizie i porównaniu dwóch wspomnianych dzieł okazało 
się jednak, że ich stylistyka jest bardzo różna. Najmniejszą jednostką wyko-
nawczą dla Straussa był bowiem chór, który stanowił niepodzielną całość, 

90    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne kontakty dworów polskich Wazów 
i  austriackich Habsburgów w  świetle dawniejszych i  nowych badań, „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska”, sectio L, Artes, t.  9, Lublin 2011, s.  45–57. Tam również 
dalsze odniesienia bibliograficzne. Na temat kapeli w czasach Ferdynanda II zob. m.in. 
Steven Saunders, The Hapsburg Court of Ferdinand II and the „Messa, Magnificat et Iubilate 
Deo” a sette chori concertati con le trombe (1621) of Giovanni Valentini, „Journal of the Ame-
rican Musicological Society” 1991, vol. 44, nr 3, s. 359–403.
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a w jego Missa brevissima (i generalnie w jego mszach na dużą obsadę) dość 
często zauważyć można redukcję obsady głosowej lub zestawianie głosów 
na sposób koncertowania w ramach jednego zespołu. Ponadto Strauss zin-
tegrował cykl mszalny poprzez wykorzystanie wspólnego materiału melo-
dycznego w początkowych odcinkach wszystkich części, czego nie można 
odnaleźć w polichóralnym dziele Liliusa. Dodatkowo kompozycja Liliusa 
odznacza się zdecydowanie większym udziałem imitacji, która zestawiana 
jest z homorytmią. W mszy Straussa dominuje homorytmia i szybsza ko-
respondencja chórów, które wymieniają się w niektórych odcinkach niemal 
co takt. Określenie „brevissima” można zatem odnieść wyłącznie do dwóch 
cech zewnętrznych: niewielkich rozmiarów poszczególnych części i zasto-
sowania metrum trójdzielnego. 

3.2.3. Układy formalne

3.2.3.1. Forma kompozycji mszalnych

3.2.3.1.1. Tekst słowny i jego opracowanie

Podobnie jak w przypadku kompozycji utrzymanych w  stile antico, także 
w utworach polichóralnych oraz koncertujących to tekst słowny wskazywał 
kompozytorowi możliwości formalne dzieła. Liliusowe opracowania tekstu 
ordinarium można uznać za tradycyjne. We wszystkich mszach polichóral-
nych Liliusa Kyrie przyjęło standardową budowę trzycząstkową, przy czym 
w Missa brevissima cząstki te nie są wyraźnie oddzielone, lecz połączone ze 
sobą, co powoduje szybszy, bardziej płynny przebieg utworu. W dłuższych 
tekstach — w częściach Gloria oraz Credo — kompozytor podążał ściśle 
za tekstem słownym i dzielił go na mniejsze fragmenty, często pojedyncze 
zdania, które w muzyce zaznaczane były przez kadencje oraz zmiany fak-
turalne. 

Z mszy „gdańskich” przetrwały do dzisiaj wyłącznie części Kyrie i Glo-
ria. Pozostałe części mszalne zachowały się tylko dla Missae brevissimae. 
W Credo z tej mszy niemal każde zdanie jest wydzielane przez zmianę ob-
sady i faktury. Poprzez wprowadzenie tutti podkreślonych zostało siedem 
fragmentów tekstu: początek i  koniec utworu (1, 7), szczególnie istotne 
fragmenty tekstu mówiące o Bogu, Jezusie Chrystusie i jego wcieleniu (2, 3 
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i 4). Pełną obsadą głosową Lilius zilustrował również słowa mówiące o gru-
pie ludzi („on to dla nas ludzi”, „żywych i umarłych”, „mówił przez Proro-
ków”). Wszystkie odcinki tekstu opracowane w pełnej obsadzie głosowej są 
następujące:

1. Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae (t. 1–7) 
(Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi)

2. Jesum Christum (t. 14–16) 
( Jezusa Chrystusa)

3. Per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines (t. 40–45) 
(a przez niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi)

4. Et incarnatus est (t. 52–54) 
(I jest wcielony)

5. Vivos et mortuos (t. 97–98) 
(żywych i umarłych)

6. Qui locutus est per Prophetas (t. 116–119) 
(który mówił przez Proroków)

7. Et vitam venturi saeculi. Amen (t. 131–145) 
(I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen)

Najwyraźniejsza cezura w części Credo przypadła pomiędzy zdaniami: 
„Et homo factus est” a  „Crucifixus” (t.  60–65). Ostatni akord (na słowie 
„est”) został przez kompozytora wydłużony przez wprowadzenie znaku 
fermaty, a  puls rytmiczny całkowicie zatrzymany — nie występuje tutaj 
charakterystyczne w utworach polichóralnych zazębienie chórów na ostat-
nim akordzie. Takie rozczłonkowanie tekstu może dowodzić przeznaczenia 
Missae brevissimae na okres Bożego Narodzenia, bowiem nacisk semantycz-
ny (kulminacja) położony jest na moment narodzenia Chrystusa. 

Pozostałe części mszalne również zostały opracowane tradycyjnie. Tekst 
Sanctus kompozytor podzielił na sześć cząstek: (1) „Sanctus” (w mszy po-
lichóralnej pojawiające się czterokrotnie), (2) „Dominus Deus Sabbaoth”, 
(3)  „Pleni sunt caeli”, (4) „gloria tua” oraz (5) „Hosanna in excelsis”, przy 
czym cząstka pierwsza (1) wykonywana jest przez wszystkie głosy, następnie 
prowadzony jest dialog chórów, zaś cząstka czwarta (4) jest podsumowaniem. 
Ostatnia cząstka, powtarzana także po części Benedictus, również stanowi dia-
log i podsumowanie, jednak utrzymana jest głównie w technice imitacyjnej. 
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Podobnie jak w Missa a 4, część Agnus Dei w Missa brevissima Fran-
ciszek Lilius opracował dwucząstkowo, choć tekst słowny obejmuje trzy 
apostrofy „Baranku Boży”. Pierwsze zawołanie zostało podzielone pomię-
dzy dwa chóry („Agnus Dei qui tollis peccata mundi — miserere nobis”), 
natomiast drugie zawołanie zostało połączone z trzecim („Agnus Dei qui 
tollis peccata mundi — Agnus Dei qui tollis peccata mundi — dona nobis 
pacem — dona nobis pacem”), przy czym w drugim brakuje słów: „miserere 
nobis”.

3.2.3.1.2. Układy formalne w mszach polichóralnych Liliusa w świetle 
metody analitycznej Władysława Malinowskiego 

W kompozycjach polichóralnych to wzajemne relacje pomiędzy chórami 
warunkują kształt formalny dzieła. We wszystkich zachowanych, nawet 
niekompletnie, mszach dwuchórowych Liliusa relacje te można rozpatry-
wać w  kategoriach analitycznych stworzonych przez Władysława Mali-
nowskiego na potrzeby analizy offertoriów Mikołaja Zieleńskiego 91. Mali-
nowski słusznie zauważył, że kompozytor mający skomponować utwór na 
dwa chóry może doprowadzić do trzech sytuacji w przebiegu utworu:

a) samodzielnego wystąpienia jednego chóru;
b) korespondencji pomiędzy dwoma chórami (naprzemienne wystę-

powanie chórów);
c) wystąpienia tutti, czyli jednolitego ośmiogłosu.
Współczynnikami formy mogą natomiast dla niego być: ekspozycja, 

konfrontacja i suma. Władysław Malinowski, analizując utwory polichóral-
ne Zieleńskiego, stworzył szczegółową metodę, wyróżniając typy wszyst-
kich trzech współczynników formy. Ekspozycje (czyli „eksponowanie jed-
nego z chórów jako wartości niezależnej” 92) mogły być dla niego — patrząc 
z punktu widzenia długości prezentacji danego chóru oraz częstotliwości 
jego wystąpienia — niekompletne, kompletne lub nadkompletne. Pod 
względem zazębiania się partii poszczególnych chórów, Malinowski wy-
dzielał ekspozycje rozdzielne, łączne i kanoniczne, natomiast z perspektywy 

91    Władysław Malinowski, Polifonia Mikołaja Zieleńskiego, Kraków 1981, s. 84–113.
92    Ibidem, s. 85.
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wykorzystanego materiału melodycznego, ekspozycje — jego zdaniem — 
mogą być repetycyjne (powtarzają ten sam materiał) lub wariacyjne (mate-
riał przy powtórzeniu jest bardzo zbliżony lub dalece odmienny). Konfron-
tacje, czyli naprzemienne wykonywanie przez chóry materiału muzycznego, 
tak jak ekspozycje, mogą być rozdzielne, łączne i kanoniczne, jednak według 
Malinowskiego bardziej istotny jest podział z punktu widzenia roli przypa-
dającej poszczególnym chórom, tzn. podział na konfrontacje zrównoważo-
ne (tu muzykolog wyróżnił podtypy: klasyczne, ekspozycyjne, sumacyjne 93) 
i nie zrównoważone. Sumy natomiast stanowią rodzaj zamknięcia, w któ-
rym żaden z chórów nie pełni roli nadrzędnej; zwykle utrzymane są one 
w fakturze homorytmicznej. 

Rozczłonkowanie formy w niektórych częściach mszy Liliusa przedsta-
wiają Tabele 14–16. Na podstawie analizy szczegółowej możemy stwierdzić, 
że kompozytor nie tworzył schematycznych układów formalnych, lecz każ-
de dzieło konstruował w inny sposób. Wszystkie utwory pomyślane zostały 
jako złożone formy syntetyczne, w których przejście od poprzedniego do 
kolejnego odcinka (współczynnika) jest procesem syntezy: ostatnim „ele-
mentem” konstrukcyjnym jest odcinek tutti, rodzaj podsumowania, w któ-
rym występują jednocześnie oba chóry w postaci konfrontacji sumacyjnej 
lub sumy.

Technika polichóralna w twórczości Liliusa nie jest zatem już tak trady-
cyjna, jak u Mikołaja Zieleńskiego, czy kompozytorów o pokolenie starszych 
od krakowskiego kapelmistrza. Bardzo często niemożliwe jest dokonanie 
dokładnego rozgraniczenia kolejnych współczynników formy, kompozytor 
bowiem w sposób nieschematyczny dzielił tekst słowny: np. w części Gloria 
z pierwszej mszy „gdańskiej” pierwsze zdanie („Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis”) podzielone jest pomiędzy oba chóry nierównomiernie. 

93    Według Władysława Malinowskiego, konfrontacja klasyczna to przebieg dwu-
chórowy, w którym odcinki wykonywane naprzemiennie przez oba chóry mają podobne 
rozmiary i żaden z zespołów nie pełni roli dominującej w stosunku do drugiego. W kon-
frontacji ekspozycyjnej, zdaniem muzykologa, odcinki przypadające do wykonania po-
szczególnym chórom mają dłuższe rozmiary, a  jeden z  chórów może dominować nad 
drugim. W konfrontacji sumacyjnej częstsze są odcinki tutti, przebiegające zwykle w ho-
morytmii lub pseudohomorytmii. Zob. Władysław Malinowski, Polifonia Mikołaja Zieleń-
skiego, op. cit., s. 87–91.
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Partia drugiego chóru z jednej strony stanowi jakby dopowiedzenie i roz-
szerzenie myśli semantycznej, z drugiej jednak strony jest skontrastowana, 
bowiem w pierwszym chórze wykorzystano fakturę imitacyjną, zaś wejście 
drugiego chóru opracowane zostało homorytmicznie. 

Odejściem od tradycyjnego sposobu opracowania polichóralnego są 
również pojawiające się w mszach elementy stylu koncertującego — na-
przemienne szybkie wymiany motywów w  ramach jednego chóru (głosy 
wyższe–niższe w Missa brevissima, np. Gloria, t. 25–30) lub w ramach obu 
chórów (np. w  Missa brevissima, Credo, t.  33–40: najpierw dialogowanie 
dwugłosów w ramach pierwszego chóru, następnie w ramach drugiego).

Analizując msze polichóralne Liliusa można również zauważyć, że 
opracowując dłuższe teksty (np. Gloria, Credo) kompozytor bardzo rzad-
ko kazał powtarzać tekst słowny obu chórom, dlatego w częściach Gloria 
ekspozycja zawsze jest niekompletna. Najliczniejsze są w utworach Liliusa 
konfrontacje, w których jednak nie zawsze da się jasno wskazać tylko je-
den typ — czy jest to konfrontacja klasyczna, ekspozycyjna, czy sumacyjna. 
Franciszek Lilius często dokonywał bowiem kombinacji kilku typów i ze-
stawiał je ze sobą uzyskując dodatkowy kontrast (zob. np. Gloria z pierwszej 
mszy „gdańskiej”). 

Tabela 14. Rozczłonkowanie formy w [1. Missa ab 8] Liliusa.

Tekst 
słowny

Współczynnik 
formy Takty Typy Cechy charakterystyczne

Kyrie eleison

Kyrie  
eleison

E 1–15 niekompletna, łączna, 
wariacyjna

faktura imitacyjna w I chórze, 
homorytmiczna w II chórze

K 15–28
klasyczna / ekspozy-
cyjna, łączna, zrów-
noważona

2 x krótki motyw + dłuższa 
wypowiedź I chóru + 2 x krótki 
motyw + dłuższa wypowiedź 
II chóru

S 28–35 tutti

Christe 
eleison

E 36–45 niekompletna, łączna, 
repetycyjna

wyłącznie I chór, podzielony na 
dwie grupy dwugłosowe śpie-
wające na zmianę (redukcja)

S 45–54 tutti
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Tekst 
słowny

Współczynnik 
formy Takty Typy Cechy charakterystyczne

Kyrie  
eleison

K 55–76
ekspozycyjna / kla-
syczna, łączna, zrów-
noważona

całość w metrum trójdzielnym; 
dłuższe prezentacje I chór — 
II chór; krótkie motywy

S 77–80 tutti, homorytmia
Gloria

Et in terra E 1–11 niekompletna, łączna, 
wariacyjna

pierwsze zdanie podzielone 
pomiędzy dwa chóry; faktura 
imitacyjna w I chórze, homo-
rytmiczna w II chórze; płynne 
przejście w konfrontację,
tekst słowny nie jest powtó-
rzony

Laudamus 
te K 11–25 klasyczne / sumacyj-

ne, łączne 

klasyczna wariacyjna (lauda-
mus te, benedicimus te) 
sumacyjna (adoramus te)
klasyczna, repetycyjna (glorifi-
camus te)
sumacyjna (gratias agimus tibi 
itd.)

Gratias 
agimus tibi S 25–35

Domine 
Fili  
unigenite

K 36–50 klasyczna / sumacyj-
na, łączna

metrum trójdzielne;
na słowach „Jesu Christe” 
zmiana metrum na dwudzielne 
i tutti

Filius Patris S 51–53 tutti

Qui tollis… E 54–60 niekompletna (tylko 
I chór) faktura imitacyjna w I chórze

Miserere 
nobis S 60–65 tutti

Qui  
tollis… 
suscipe

K 65–76 zob. cechy charakte-
rystyczne

faktura imitacyjna w II chórze
sumacyjna (suscipe)
klasyczna (deprecationem — 
qui sedes)

Miserere 
nobis S 77–80 tutti

Quoniam 
tu solus 
Sanctus

K 81–92 klasyczna, zrównowa-
żona, łączna 
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Tekst 
słowny

Współczynnik 
formy Takty Typy Cechy charakterystyczne

Jesu  
Christe S 92–95 tutti, metrum dwudzielne

Cum sanc-
to Spiritu 
[…] Amen

K 95–106 klasyczna, zrównowa-
żona, łączna

Amen S 106–109 tutti

Tabela 15. Rozczłonkowanie formy w [2. Missa ab 8] Liliusa.

Tekst 
słowny

Współczynnik 
formy Takty Typy Cechy charakterystyczne

Kyrie eleison

Kyrie  
eleison

E 1–21 nadkompletna, 
łączna, repetycyjna

trzy frazy; trzecia nowy mate-
riał melodyczny

S 21–27 tutti

Christe 
eleison

E 28–39 niekompletna faktura imitacyjna w I chórze

S 39–56

faktura imitacyjna w obu chó-
rach — kumulacja prowadząca 
do tutti (temat przechodzi 
przez wszystkie głosy obu 
chórów)

Kyrie  
eleison S 57–72 tutti; faktura homorytmiczna 

i pseudohomorytmiczna 
Gloria

Et in terra E 1–11 niekompletna tylko I chór, faktura homoryt-
miczna

Laudamus 
te K 11–21 klasyczna, łączna, 

wariacyjna

Gratias 
agimus tibi S 21–33

Domine 
Deus Rex 
caelestis…

K 33–48 klasyczna, łączna 
wymiana między chórami co 
zdanie; dominuje homorytmia 
i pseudohomorytmia

Jesu  
Christe S 49–53 tutti
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Tekst 
słowny

Współczynnik 
formy Takty Typy Cechy charakterystyczne

Domine 
Deus 
Agnus Dei

E 53–59 niekompletna 

Filius 
Patris K 59–63 sumacyjna

Qui tollis 
peccata K 63–88 ekspozycyjna

Suscipe S 88–96 tutti 

Qui sedes K 95–110

Jesu  
Christe S 111–115 tutti

Cum 
Sancto 
Spiritu

K 115–121

In gloria 
Dei Patris 
Amen

S 121–134

Tabela 16. Rozczłonkowanie formy w częściach Kyrie i Gloria w Missa brevissima Liliusa.

Tekst 
słowny

Współczynnik 
formy Takty Typy Cechy charakterystyczne

Kyrie

Kyrie 
eleison E 1–25 nadkompletna 

faktura imitacyjna; temat 
wspólny dla obu chórów, prze-
chodzi przez wszystkie głosy; 
wejścia chórów nałożone na 
siebie

Christe 
eleison K 25–34 klasyczna, nadkom-

pletna 
Kyrie 
eleison K 34–42 sumacyjna

Gloria

Et in terra E 1–8 niekompletna redukcja głosów (brak  
cantus 2)

Lauda-
mus te K 8–24 klasyczna, sumacyjna

klasyczna
sumacyjna (Gratias agimus 
tibi…)
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Tekst 
słowny

Współczynnik 
formy Takty Typy Cechy charakterystyczne

Domine 
Deus Rex 
caelestis

K 25–43 klasyczna, sumacyjna

elementy koncertowania 
(w ramach pierwszego chóru)
klasyczna
sumacyjna ( Jesu Christe)

Domine 
Deus 
Agnus 
Dei

S 44–54 gradatio

Qui tollis 
peccata 
mundi

K 54–86 klasyczna, sumacyjna klasyczna
sumacyjna ( Jesu Christe)

Cum 
Sancto K 86–89 sumacyjna

In gloria 
Dei Patris K 89–104 klasyczna, kompletna 

+ sumacyjna
klasyczna
sumacyjna (t. 102–104)

In glo-
ria Dei 
Patris. 
Amen

S 105–
113

Czasami krakowski kompozytor powtarzał dosłownie ten sam materiał 
dźwiękowy w drugim chórze w myśl zasady „ten sam tekst — ta sama mu-
zyka”, jednak bardzo często nie było to schematyczne, dosłowne powtórze-
nie poprzedniego odcinka muzycznego. Już Giovanni Gabrieli odszedł od 
zasady dokładnego repetowania, a w latach trzydziestych i czterdziestych 
XVII wieku już całkowicie powszechne było wprowadzanie w powtórze-
niach modyfikacji. W twórczości Liliusa na tym polu da się zaobserwować 
dwa zjawiska: albo przy powtórzeniu melodii układ akordów (pozycja) jest 
inny, przez co zmienia się również brzmienie danego fragmentu utworu 
(zob. Przykład 22a), albo fragment powtórzony jest dosłownie, tak jak na 
przykład w odcinku „Christe eleison” w części Kyrie pierwszej mszy „gdań-
skiej”, gdzie kompozytor — jak już wspomniano — podzielił pierwszy chór 
na dwa mniejsze dwugłosowe zespoły, z których drugi dokładnie powtórzył 
materiał pierwszego (Przykład 22b). Dokładne powtórzenie materiału Li-
lius zastosował również na początku drugiej mszy „gdańskiej” (zob. Przy-
kład 22c).
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Przykład 22a. Franciszek Lilius, [1. Missa ab 8], Gloria.  
Powtórzenie materiału melorytmicznego przy zmienionym układzie akordów, t. 85–93.

Przykład 22b. Franciszek Lilius, [1. Missa ab 8], Kyrie eleison.  
Fragment „Christe eleison”. Chór I ze zrekonstruowaną partią altu, t. 36–45.
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3.2.3.2. Tekst słowny i jego opracowanie w koncertach 
wielkoobsadowych 

Dwa zachowane koncerty wielkoobsadowe Liliusa — Dextera Domini oraz 
Jubilate Deo omnis terra — stanowią opracowanie tekstów psalmowych, na-
tomiast trzeci zachowany koncert, Mutetta super Nicolai solemnia, zachował 
się, jak wcześniej wspomniano, w postaci niemieckojęzycznej kontrafaktury 
ze swobodnym tekstem pietystycznym, mówiącym o Eucharystii, na któ-
ry składają się różne fragmenty biblijne 94. Jak wynika z przeprowadzonych 
przeze mnie analiz, w pierwotnym kształcie tekst słowny koncertu zaczerp-
nięty był z pieśni Nicolai solemnia znanej m.in. ze staropolskich śpiewników 
oraz kancjonałów (m.in. śpiewnika S.S. Jagodyńskiego z 1638 roku, śpiew-
nika Cornu copiae… z  1668 roku, czy osiemnastowiecznych kancjonałów 
benedyktynek ze Staniątek oraz Sandomierza), i obejmował cztery zwrotki 
będące ośmiozgłoskowcami 95. 

Wykorzystując teksty psalmów 66 (Jubilate Deo omnis terra) i 117 (Dex-
tera Domini) Lilius sięgnął tylko po ich krótkie fragmenty: w pierwszym 
przypadku po trzy wersety, w drugim — dwa, przy czym w psalmie 66 wer-
sety mają budowę trzyczłonową, zaś psalmie 117 — dwuczłonową, co ma 
wpływ na rozczłonkowanie utworu. Krótki tekst wymusił na kompozytorze 
wielokrotne jego powtarzanie w  różnych układach głosowych i w różnej 
fakturze. Lilius wybrał jednak takie fragmenty psalmów, które umożliwia-
ły zastosowanie ciekawych muzycznie rozwiązań, zwłaszcza na polu dyna-
miczno-kolorystycznym oraz retorycznym. 

Rozczłonkowanie formalne concerti ilustrują Tabele 17 oraz 18. Utwory 
wielkoobsadowe krakowskiego kapelmistrza składają się z wielu krótkich, 
niepodzielnych odcinków zestawianych szeregowo. Owe „odcinki konstruk-
cyjne” tworzą kunsztowną i delikatną mozaikę, układając się w nadrzędne 
całości formalne. Choć składają się z krótkich odcinków, koncerty Liliusa są 
jednak spójne wewnętrznie, ponieważ kompozytor starał się w nich w taki 

94    Na temat tekstu słownego kontrafaktury i hipotetycznego tekstu oryginalnego 
zob. Marek Bebak, Próba rekonstrukcji pierwotnego tekstu słownego w koncercie Mutetta super 
Nicolai solemnia Franciszka Liliusa, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” 33 (2/2017), 
s. 5–23. 

95    Zob. Rozdział II niniejszej rozprawy.
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sposób dobierać środki warsztatowe (formalne, obsadowe, melorytmiczne), 
by stworzyć dzieło zgodnie z zasadami wypowiedzi retorycznej, posiadają-
cej wstęp, rozwinięcie i zakończenie. 

Concerto Dextera Domini zbudowane zostało z czterech głównych czą-
stek (ABB’C) poprzedzonych instrumentalną sinfonią (wstępem). Każda 
z  cząstek zakończona jest ustępem tutti. Pierwsza cząstka wykorzystuje 
tekst jednego wersetu (Ps 117:16), pozostałe trzy — drugiego (Ps 117:17). 
Szczególny nacisk położony więc został na słowa „Non moriar, sed vivam et 
narrabo opera Domini” („Nie umrę, ale będę żył, i będę opowiadał sprawy 
Pańskie”). Cząstki druga i trzecia pod względem wykorzystanego materiału 
dźwiękowego są do siebie podobne, choć w zakresie mikroformy w trzeciej 
cząstce można wyróżnić o jeden odcinek więcej — jest to swoista gradacja, 
która prowadzi do kulminacji w ostatniej cząstce utworu. Najwyraźniejsza 
cezura w utworze przypada przed ostatnią cząstką, ponieważ kompozytor 
wprowadził w tym miejscu — sądząc po zachowanych głosach — pauzę 
generalną, co jest charakterystyczne, ponieważ wcześniejsze cząstki płynnie 
przechodziły jedna w drugą. Ostatnia cząstka stanowi więc rodzaj podsu-
mowania koncertu, widocznego także w doborze obsady głosowej (zwykle 
tutti) oraz techniki i faktury (koncertowanie, imitacja, podsumowująca ho-
morytmia).

Tabela 17. Rozczłonkowanie formalne koncertu Dextera Domini Liliusa.

Główne 
cząstki Tekst słowny Takty Materiał

dźwiękowy
Obsada 
głosowa Uwagi

W [Symphonia] 1–23 x instr. zmiana metrum ¡–#2–¡

A

Dextera Domini 
fecit virtutem 24–32 a AT + [org.]

metrum #2–¡
motyw czołowy progresyw-
nie przesuwany w górę

Dextera Domini 
exaltavit me 32–43 b [C1]? C2 + 

[org.]

#2–¡
motyw czołowy progresyw-
nie przesuwany w górę

Dextera Domini 
fecit virtutem 44–54 c tutti

#2–¡ quasihomorytmia = T 
oraz (prawdopodobnie) C1 
inna rytmika
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Główne 
cząstki Tekst słowny Takty Materiał

dźwiękowy
Obsada 
głosowa Uwagi

B

Non moriar, sed 
vivam 54–61 d AT + instr.

„non moriar” = opadający 
kierunek melodii, długie 
dźwięki;
„sed vivam” = ruch ascen-
dentalny, progresja; drobne 
wartości, liczne melizmaty

Et narrabo opera 
Domini 61–70 e B + [org.]? długi melizmat na słowie 

„Domini”
Et narrabo opera 
Domini 70–79 f tutti quasihomorytmia

B’

Non moriar, sed 
vivam 79–86 d’ [C1]? C2 + 

instr.

„non moriar” = opadający 
kierunek melodii, długie 
dźwięki;
„sed vivam” = ruch ascen-
dentalny, progresja; drobne 
wartości, liczne melizmaty

Et narrabo opera 
Domini 86–92 e’ AT + instr.

Et narrabo opera 
Domini 92–98 e’’ [C1]? C2 + 

[org.]? gradatio

Et narrabo opera 
Domini 98–103 f ’ tutti

C

Non moriar, sed 
vivam 104–115 g [C1]? C2 A 

T B + [org.]? 

początek — spokojny temat 
(„non moriar”), następnie 
imitacja połączona z kon-
certowaniem (na słowach 
„sed vivam” — motyw 
wymieniany jest między 
głosami)

Et narrabo opera 
Domini 115–130 h tutti homorytmia i swobodne 

wejścia quasiimitacyjne

Z jeszcze większej liczby drobnych odcinków składa się koncert Jubi-
late Deo, w którym możemy wyróżnić trzy główne, wokalno-instrumental-
ne cząstki, poprzedzone instrumentalną sinfonią. Każda z cząstek stanowi 
opracowanie kolejnego wersetu psalmu. W  każdej z  nich można wyróż-
nić dalsze podziały na odcinki wynikające z dwu- i trzyczęściowej budowy 
wersetu. Niemal każdy zwrot słowny otrzymał odmienne opracowanie mu-
zyczne — zmienia się obsada, faktura, tempus itd. (zob. Tabela 18). Cząstki 
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pierwsza i  trzecia rozpoczynają się od homorytmicznych odcinków tutti 
odnoszących się do wszystkich ludzi na ziemi („Jubilate Deo omnis ter-
ra” oraz „Omnis terra” — stąd zastosowanie pełnej obsady głosowej), które 
w  dalszej części przechodzą w  koncertujące ansamble, zaś cząstka środ-
kowa opiera się głównie na następstwie koncertujących małogłosów, które 
co kilka taktów przeciwstawione są krótkim ustępom wykonywanym przez 
wszystkie głosy.

Tabela 18. Podział formalny w koncercie Jubilate Deo omnis terra Liliusa.

Główne 
cząstki Tekst słowny Część  

wersetu Takty Obsada 
głosowa Uwagi

W [Sinfonia] 1–19 instr. imitacja

A

Jubilate Deo 
omnis terra

Ps 65(66), 2: 
I cz. 20–27 tutti homorytmia; metrum 3 zmie-

nia się na dwudzielne

Psalmum dicite 
nomini eius

Ps 65(66), 2: 
II cz. 28–37 C1 C2 + 

org.

dwie frazy: pierwsza z rytmem 
punktowanym, druga w dłuż-
szych wartościach

Date gloriam 
laudi eius

Ps 65(66), 2: 
III cz. 38–52

C1 + org. / 
tutti
AT + org. / 
tutti

tutti

koncertowanie: jeden lub dwa 
głosy przeciw tutti

B

Dicite Deo, 
quam terribilia 
sunt opera tua, 
Domine

Ps 65(66), 3: 
I i II cz. 53–73

TA + org.

C1 C2 / 
tutti

AT / C1 
C2 B instr.

koncertowanie: solo przeciw 
duetowi; duet przeciw tutti

In multitudine 
virtutis tuae

Ps 65(66), 3: 
III cz.

73–85 AB instr. / 
C1C2T 

koncertowanie: duet przeciw 
tutti 

Mentientur 
Tibi 85–98

C1 — C2 
— A — T 
— B 

B solo + Vn 
1, 2

motyw progresywnie przesuwa-
ny w dół — wejścia imitacyjne 

Inimici tui 98–104
krótki motyw prezentowany 
w różnych konfiguracjach gło-
sowych
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Główne 
cząstki Tekst słowny Część  

wersetu Takty Obsada 
głosowa Uwagi

C

Omnis terra

Ps 65(66), 4: 
I cz.

105–
110 tutti quasihomorytmia

Adoret te 110–
115

C1 A B + 
org. + Vn 
1, 2

Et psallat tibi 115–
119

A lub B / 
C1 C2 T

Psalmum dicat
Ps 65(66), 4: 
II cz.

119–
123 tutti

polichóralność: I chór: A, Alto, 
Tbn 1, Tbn 2, Fg; II chór: C1, 
C2, T, B, Vn1, Vn2 

Nomini tue 124–
128 tutti homorytmia

Nieco odmienny kształt formalny ma koncert Mutetta super Nicolai so-
lemnia, który składa się z  sześciu cząstek zamkniętych kadencjami, przy 
czym pierwszą stanowi instrumentalna sinfonia (zob. Tabela 19). Cząstki 
te są skontrastowane pod względem obsady oraz faktury. Ze względu na 
wykorzystanie materiału prekompozycyjnego, forma tego koncertu przypo-
mina koncerty twórców weneckich, w których co pewien czas powraca ten 
sam odcinek melorytmiczny. Nie można jednak uznać koncertu Liliusa za 
koncert rondowy (ritornellowy), bowiem w każdej kolejnej cząstce wyko-
rzystany materiał opracowany został w odmienny sposób. 

Tabela 19. Układ formalny koncertu Mutetta super Nicolai solemnia.

Cząstka 1: Sinfonia 2 3 4 5 6: Alleluja

Obsada Vn 1, 2, 3, Tbn 1, 
2, 3, Vlne, Org. C1 T1 Chór + 

instr. C1 T1 Chór + instr. vs. 
C1 T1 tutti

Technika / 
opracowanie

imitacja / homo-
rytmia

mikstury 
tercjowe imitacja koncertująca

Metrum ¢ #1 ¢ #1 ¢

Podsumowując należy stwierdzić, że w  wielkim concertato Lilius sto-
sował formę szeregową; zestawiał ze sobą bardzo krótkie odcinki, tworzą-
ce większe cząstki, zróżnicowane pod względem fakturalno-obsadowym. 
Cechą szczególną tych koncertów, wyróżniającą się na tle zachowanego 
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repertuaru, jest więc ich „mozaikowość”. Żaden inny twórca aktywny na 
terenie Rzeczpospolitej nie stosował aż tak intensywnego rozczłonkowania 
formalnego, jak Franciszek Lilius. 

3.2.4. Faktura, techniki, kontrapunkt i prowadzenie głosów

3.2.4.1. Faktura imitacyjna i homorytmiczna w mszach polichóralnych

W mszach polichóralnych Lilius częściej niż w koncertach sięgał po tech-
nikę imitacyjną, która dużo bardziej kojarzyła się z liturgią niż homorytmia 
przywołująca na myśl deklamację, wiązaną w XVII wieku raczej z muzyką 
komponowaną w nowym stylu. W pierwszej ośmiogłosowej mszy „gdań-
skiej” udział techniki imitacyjnej jest większy niż w drugiej, choć sprowa-
dza się w zasadzie do kilku fraz. Obie części, Kyrie i Gloria, rozpoczynają 
się ścisłą imitacją inicjalną — prezentowany jest temat, który przechodzi 
kolejno przez wszystkie głosy. Następnie dominuje faktura homorytmiczna 
lub pseudohomorytmiczna, zwłaszcza w krótkich wystąpieniach pojedyn-
czego chóru. Kolejna imitacja wprowadzona jest dopiero na słowach „Qui 
tollis peccata mundi”, a ostatnia na finałowym „Amen”. W drugiej mszy 
„gdańskiej” kompozytor wykorzystał fakturę imitacyjną tylko dwukrotnie: 
po raz pierwszy w cząstce „Christe eleison”, która stanowi swego rodzaju 
kulminację części Kyrie — imitacja obejmuje wszystkie głosy w obu chó-
rach; po raz drugi imitacja pojawia się w cząstce „Qui tollis peccata mundi” 
w części Gloria. 

Większy udział techniki imitacyjnej możemy zauważyć w  inicjalnym 
fragmencie Kyrie z  Missa brevissima, w  którym temat zaprezentowany 
w najwyższym głosie pierwszego chóru przechodzi kolejno przez wszystkie 
głosy obu chórów; przenika również płynnie do drugiego chóru, co przy-
wołuje na myśl styl kompozytorski mistrzów renesansu. Częstsze sięga-
nie przez kompozytora w toku utworu po technikę imitacyjną, zwłaszcza 
w  exordium części mszalnych, może być wyrazem inspiracji twórczością 
Giovanniego Francesca Aneria, który w ten sposób rozpoczął swoje msze 
Surge illuminare, Missa Pulchra es i Missa Constantia. W Missa brevissima 
ukształtowania imitacyjne są swobodne — zwykle po zaprezentowaniu kil-
kunutowego tematu linia melodyczna przechodzi płynnie w kontrapunkt.
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W mszach polichóralnych Liliusa, podobnie jak w  twórczości Aneria 
i Orgasa, zdecydowanie dominuje faktura homorytmiczna lub pseudoho-
morytmiczna, które wprowadzane są w ramach krótkich wystąpień poje-
dynczego chóru. W odcinkach tutti zwykle dochodzi do pseudohomoryt-
mii, w której jeden lub dwa głosy antycypują wartości rytmiczne pozostałych 
głosów. Szczególną odmianą pseudohomorytmii jest konfrontacja sumacyj-
na, która występuje częściej w Missa brevissima niż w pozostałych mszach. 
W tym przypadku odcinki tutti mają nieco inny kształt — antycypowany 
jest tutaj nie pojedynczy głos, lecz cały chór (układ rytmiczny w obu chó-
rach jest taki sam, ale wejście drugiego chóru jest opóźnione o jeden takt, 
zob. Przykład 23). 

Przykład 23. Pseudohomorytmia w konfrontacji sumacyjnej.  
Franciszek Lilius, Missa brevissima, Kyrie, t. 34–39.

We frazach kończących utwór (np. „Amen” w obu mszach „gdańskich”) 
kompozytor unikał prostej techniki homorytmicznej, dlatego wprowadził 
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swobodny kontrapunkt. Przy audytywnym odbiorze dzieła występujące 
w poszczególnych głosach krótkie melizmaty lub charakterystyczne pocho-
dy skalowe sprawiają wrażenie ukształtowania imitacyjnego, lecz w istocie 
we fragmentach tych nie ma jednego tematu przeprowadzanego przez ko-
lejne głosy. 

Głosy w poszczególnych chórach poruszają się w wygodnych dla wyko-
nawców rejestrach. W mszach polichóralnych zdecydowanie dominuje tok 
sylabiczny, a  frazy melodyczne z  reguły zbudowane są z wykorzystaniem 
repetycji dźwięku, co powoduje dużą „statyczność”. Do wyjątków należą 
odcinki, w których linia melodyczna ma za podstawę skoki interwałowe (na 
ogół tercje, a w głosie basowym kwarty i kwinty) lub pochody skalowe, któ-
re najczęściej występują w odcinkach zakończeniowych, quasiimitacyjnych. 

3.2.4.2. Technika koncertująca w wielkim concertato

Technika koncertująca powstała na gruncie techniki polichóralnej, w któ-
rej coraz bardziej starano się stosować zasadę kontrastu. Twórcy rzymscy 
w XVI i XVII wieku zaczęli rozwijać ją poprzez wprowadzanie częstych 
zmian w zakresie obsady, melodyki, menzury, faktury itd. W ich utworach 
każdy kolejny tekst słowny otrzymywał odmienne opracowanie. Taki typ 
kompozycji zaczęto nazywać concertato alla romana. Franciszek Lilius mógł 
w tym zakresie wzorować się na twórczości Giovanniego Francesca Aneria, 
którego Omnes gentes ze zbioru Ghirlanda di sacre rose (1619) skonstruowa-
ne zostało w ten sposób, że każdy werset otrzymał odmienne opracowanie 
(imitacja — homorytmia, tutti — solo, itd.). Lilius poszedł jeszcze o krok 
dalej — starał się w opracowaniu muzycznym maksymalnie zróżnicować 
poszczególne fragmenty wersetów, nawet poszczególne słowa, czego dowo-
dem jest koncert Jubilate Deo omnis terra.

W koncertach wielkoobsadowych Liliusa można wyróżnić dwa pod-
stawowe ukształtowania fakturalne, które powiązane są z  typem obsady. 
W  odcinkach małogłosowych głosy prowadzone są z  reguły w  równole-
głych konsonansach, takich jak tercje i seksty (np. w Dextera Domini, t. 24–
32, 86–92, w Mutetta super Nicolai solemnia, t. 31–51), lub z wykorzystaniem 
imitacji (np. w Dextera Domini, t. 57–62, w Jubilate Deo, t. 28–32, w Mutetta 
super Nicolai solemnia, t.  77–82), która przybiera również kształt kanonu 
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(np. w Mutetta super Nicolai solemnia, t. 90–97), natomiast w odcinkach na 
większą obsadę oraz tutti kompozytor najczęściej sięgał po homorytmię 
lub pseudohomorytmię. Biorąc pod uwagę fakt, że obsada wykonawcza 
w wielkim concertato Liliusa zmienia się bardzo często, kompozytor uzy-
skuje w ten sposób dodatkowy kontrast fakturalny. 

Kontrast wprowadzany jest przez Liliusa także na gruncie melodyki, 
która w ustępach małogłosowych w wielkim concertato oparta jest przede 
wszystkim na częstych repetycjach dźwięków oraz pochodach skalowych. 
Ambitus fraz zwykle nie przekracza oktawy, jednak czasami jest zdecydo-
wanie szerszy, np. w partii solowej basu w Dextera Domini (t. 61–70) osiąga 
rozpiętość undecymy (G–c1). Frazy w koncertach mają najczęściej budowę 
antytetyczną, zbudowane są z dwóch lub więcej fragmentów: na początku 
dominuje tok sylabiczny, pod koniec zaś pojawia się melizmat, który może 
mieć różną długość (od kilku do kilkunastu dźwięków). 

Kompozytorzy o  pokolenie starsi od Liliusa, ale także on sam, znali 
praktykę dublowania niektórych partii wokalnych przez instrumenty (np. 
Orgas w Sacrarum cantionum… czy Lilius w Missa brevissima). Warto w tym 
miejscu podkreślić, że w  zachowanych utworach wielkoobsadowych kra-
kowski kompozytor doprecyzował obsadę instrumentalną. Najczęściej sta-
rał się dobierać instrumenty w taki sposób, by równoważyły one brzmienie 
głosów wokalnych, dlatego wybrane przez niego instrumenty odpowiadają 
rejestrom wykorzystanych głosów wokalnych, np. w Jubilate Deo omnis terra 
są to dwoje skrzypiec, viola alta oraz dwa puzony — tenorowy i basowy, zaś 
w Mutetta super Nicolai solemnia troje skrzypiec i  trzy puzony — altowy, 
tenorowy i basowy. Możemy przyjąć, że podobną obsadą dysponował Lilius 
w krakowskiej kapeli katedralnej. 

Partie instrumentalne pełniły w dziełach Liliusa dwie funkcje: z jednej 
strony nie były samodzielne (z  wyjątkiem sinfonii), lecz sprowadzały się 
zazwyczaj do wzmacniania głosów wokalnych w odcinkach tutti (np. w nie-
których odcinkach Jubilate Deo, całym koncercie Mutetta super Nicolai so-
lemnia), z drugiej widoczne jest ich stopniowe usamodzielnianie polegające 
na traktowaniu instrumentów na równi z głosami wokalnymi. Lilius łączył 
je w pary, w tercety, tworzył kombinacje partii wokalnych i instrumental-
nych, np. w Jubilate Deo kompozytor dwukrotnie wykorzystał zestawienie 
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altu z violą alta i dwoma puzonami, trzykrotnie kombinację basu z dwoj-
giem skrzypiec (zob. t. 73–76, 91–95, 118–119) oraz — co zauważył już 
Zygmunt M. Szweykowski — zestawienie tenoru z dwojgiem skrzypiec 96, 
przy czym w ostatnim przypadku instrumenty biorą udział w imitacji.

Sinfonie w wielkim concertato Liliusa są jedno- lub dwuczęściowe i mają 
charakter wokalny. Wykorzystana w nich została przede wszystkim faktu-
ra imitacyjna — charakterystyczny temat z rytmem canzonowym (Jubilate 
Deo) oraz motyw główny z materiału prekompozycyjnego, również o zna-
mionach canzony (Mutetta super Nicolai solemnia) przeprowadzone zostały 
przez wszystkie głosy, tworząc w pierwszym przypadku przeprowadzenie 
kompletne, zaś w  drugim — nadkompletne. Warto zaznaczyć, że sinfo-
nia w  koncercie Mutetta super Nicolai solemnia, chociaż na pierwszy rzut 
oka wydaje się dwuczęściowa (podział wyznacza zmiana metrum na trój-
dzielne), jest w istocie trzyczęściowa, bowiem cząstka utrzymana w metrum 
trójdzielnym składa się z dwóch odcinków (zob. podrozdział 3.2.4.3.). 

Zarówno głosy wokalne, jak i instrumentalne prowadzone są w koncer-
tach Liliusa w wygodnych dla wykonawców rejestrach, nieprzekraczających 
zwykle ambitus nony (zob. Tabela 20). Partie koncertujące w Mutetta super 
Nicolai solemnia (tzn. canto 1 i tenor 1) mają szerszy ambitus niż pozostałe 
głosy i osiągają rozpiętość undecymy i duodecymy. 

Tabela 20. Ambitus głosów wokalnych w koncertach wielkoobsadowych  
Franciszka Liliusa.

Dextera Domini fecit 
virtutem

Jubilate Deo omnis terra Mutetta super Nicolai 
solemnia

canto 1 (głos zaginiony) d1 – f  2 (vox concertant.)
c1 – g2

canto 2 (cis1) d1 – e2 (f 2) (cis1) d1 – f  2 e1 – e2 (f 2)
alto g (a) – a1 g – a1 (a) c1 – a1

tenor 1 c – e1 d – d1 (e1) (vox concertant.)
c – f 1

tenor 2 (f ) g – f 1

basso F – a (c1) F – b G – d1

96    Zygmunt M. Szweykowski, Franciszek Lilius i jego twórczość…, op. cit., s. 54.
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3.2.4.3. Technika parodii w koncercie wielkoobsadowym

Technika ad imitationem (parodii) początkowo wiązana była przede wszyst-
kim z twórczością mszalną, jednak już w toku XVI wieku powstawały mo-
tety oparte na wcześniej istniejącym, wielogłosowym materiale. Po tech-
nikę tę chętnie sięgali twórcy o pokolenie starsi od Liliusa (np. Francesco 
Soriano, Giovanni Francesco Anerio, Vincenzo Ugolini, Paolo Agostini). 
W Rzeczpospolitej również powstawały tego typu kompozycje (m.in. Missa 
super O gloriosa Domina, Audite gentes et exsultate, Laudate pueri, Missa Cer-
viensiana i  inne utwory Marcina Mielczewskiego 97 oraz Missa super Veni 
sponsa Bartłomieja Pękiela). Franciszek Lilius stworzył co najmniej pięć 
kompozycji z  wykorzystaniem materiału prekompozycyjnego, jednak nie 
wiemy jakiego rodzaju (czy był on jednogłosowy czy wielogłosowy): Missa 
super Ave Maris Stella a 20 (nr kat. 60 98), Missa super Ave Stella Matutina 
a 16 (nr kat. 61), Missa super O gloriosa a 14 (nr kat. 62), Sonata super Ba-
thala a 8 (nr kat. 85) oraz Mutetta super Nicolai solemnia (nr kat. 64). Tylko 
ostatni wymieniony utwór zachował się do dziś, o pozostałych czerpiemy 
informacje z inwentarzy muzykaliów 99. 

Technika parodii zakłada wykorzystanie pojedynczych fraz, kombinacji 
głosów, a także całych struktur wielogłosowego modelu. W przypadku kom-
pozycji Liliusa model ten stanowi struktura czterogłosowa, którą możemy 
podzielić na cztery cząstki wynikające z podziału tekstu słownego na wersy:

I Nicolai solemnia
II sua prece familia
III  decantet in Ecclesia
IV  cum cantico laetitiae

Ostatni wers w motecie jest najbardziej rozbudowany poprzez powtó-
rzenie słowa „laetitiae”. Wyróżnia się on ponadto na tle innych, na ogół 

97    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem…, op. cit., s. 270–274.
98    Zob. Katalog dzieł Franciszka Liliusa w Aneksie II.
99    Ibidem, zob. także Rozdział II. Warto dodać, że prof. Tomasz Jasiński zauważył, 

że również Missa a 4 i dwie msze „gdańskie” Liliusa mogą być kompozycjami typu ad imi-
tationem, bowiem wszystkie części tych cykli mszalnych oparte są na tym samym materiale 
wielogłosowym. Opinię tę T. Jasiński wyraził w recenzji mojej dysertacji doktorskiej, która 
stanowi pierwotną wersję niniejszej książki. Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi za cen-
ne uwagi i sugestie dotyczące życia i twórczości Franciszka Liliusa.
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opracowanych homorytmicznie lub pseudohomorytmicznie, imitacyjnym 
wejściem głosów, co zostało przeniesione również na grunt koncertu wiel-
koobsadowego Liliusa. 

Jak wspomniano wcześniej, koncert Mutetta super Nicolai solemnia skła-
da się z sześciu cząstek (zob. Tabela 19). W pięciu z nich Lilius wprowadził 
fragmenty wielogłosowego modelu, który został jednakże przez niego uryt-
mizowany i wzbogacony o dźwięki przejściowe, dodatkowe krótkie pochody 
skalowe i powtórzenia. Tylko w ostatniej cząstce koncertu („Alleluja”) nie 
odnaleziono materiału z modelu, pochodzi on prawdopodobnie z inwencji 
kompozytora. Niewykluczone, że cząstkę tę skomponował wrocławski ko-
pista, który był twórcą niemieckiej kontrafaktury.

Tabela 21. Porównanie układów głosowych w różnych przekazach źródłowych  
motetu Nicolai solemnia.

Przekaz wawelski (Kk I.7), między 1660 a 1682 r. Przekaz staniątecki (St E), 1705 r.
– C1
C C2
A C3
T A
B B
– Org.

Lilius nigdy nie wykorzystał jednocześnie wszystkich czterech gło-
sów modelu. We wszystkich odcinkach sięgnął wyłącznie po głosy altowy, 
tenorowy i  basowy, nie zaczerpnął natomiast nigdy melodii głosu cantus 
(najwyższego, w źródle zapisanego jednak, podobnie jak głos altus, w klu-
czu C3). Najlepiej słyszalną i najczęściej pojawiającą się linią melodyczną 
w koncercie Liliusa jest zatem linia prezentowana w wawelskim motecie 
przez altus. W późniejszym przekazie źródłowym, w kancjonale E ze Sta-
niątek, głos ten jednak występuje jako najwyższy, a więc najbardziej słyszal-
ny (zob. Tabela 21). Nie można zatem wykluczyć, że przekaz wawelski jest 
wersją zmodyfikowaną przez skryptora Macieja A. Miskiewicza, zaś dla 
Liliusa podstawą modelu był jeszcze inny przekaz utworu. 

Materiał dźwiękowy modelu wykorzystany został nie tylko w partiach 
wokalnych, lecz także instrumentalnych. Grupa puzonów oraz trzecie 
skrzypce na ogół dublują głosy wokalne (z niewielkimi zmianami wyso-
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kości dźwięków), natomiast skrzypce I i II otrzymały bardziej niezależne 
opracowanie muzyczne, które zwykle polega na melodycznym uzupełnieniu 
akordu lub prowadzeniu melodii razem z głosami wokalnymi w równole-
głych konsonansach niedoskonałych. Jedynie w początkowej sinfonii partie 
instrumentalne są niezależne. 

Sinfonia składa się z  trzech odcinków. W każdym z nich kompozytor 
sięgnął po materiał dźwiękowy innego głosu z modelu. W pierwszym, obej-
mującym takty 1–15, tematem do imitacji stał się motyw czołowy melodii 
głosu altowego motetu. W  drugim, utrzymanym w  metrum trójdzielnym 
(t. 16–22), na tle melodii basu z modelu, która przeniesiona została do partii 
organo, kompozytor wprowadził własny, homorytmiczny materiał melodycz-
ny. W trzecim natomiast odcinku (t. 22–30) Lilius wykorzystał ostatni odci-
nek z modelu (IV) polegający na quasiimitacyjnym wejściu kolejnych głosów. 

Przykład 24a. Początkowy fragment głosu cantus 1, tenor 1 i grupy continuo  
z koncertu Mutetta super Nicolai solemnia Franciszka Liliusa, t. 31–45.
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Przykład 24b. Początkowy odcinek anonimowego motetu Nicolai solemnia  
ze zbiorów wawelskich, t. 1–20 100.

W każdej cząstce koncertu Liliusa (1–5) materiał dźwiękowy modelu 
prezentowany jest w takiej samej kolejności, jak w czterogłosowym motecie, 
z tym że najrzadziej sięgał Lilius po materiał dźwiękowy z cząstki III („de-
cantet in Ecclesia”) nawiązujący do melodyki poprzedniej cząstki. W swo-
im koncercie kompozytor na ogół wykorzystał tylko początkowy fragment 
cząstki III, w którym połączył linie melodyczne altu i tenoru, a następnie 
swobodnie je rozwinął.

100  Cała kompozycja została zamieszczona w  Aneksie III.
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Tabela 22. Wykorzystanie materiału prekompozycyjnego  
w koncercie Mutetta super Nicolai solemnia Franciszka Liliusa. 

Cząstka  
w koncercie Odpowiadająca cząstka z motetu Uwagi

1 (trzyczęściowa 
sinfonia instr.)

1 = I (A) + I (B) + IV (A) Początek melodii głosu altowego 
(z motetu) jako temat do imitacji 
w sinfonii. W odcinku utrzymanym 
w metrum trójdzielnym wykorzystany 
został głos basowy z I cząstki motetu, 
natomiast w kolejnym odcinku wy-
korzystano wejście quasiimitacyjne 
z cząstki IV motetu 

2 (C1, T1, org.) 2 (C1) = I + II (A) + III (fT) + 
IV (A)

2 (T1) = I + II (T) + III (fA/T) + 
IV (T)

2 (org.) = I + II + III (f ) + IV

Wykorzystane melodie altu i tenoru 
z materiału prekompozycyjnego zostały 
wzbogacone o dźwięki przejściowe, 
inaczej urytmizowane, oraz dodano do 
nich krótkie pochody skalowe i powtó-
rzenia

3 (chór + instr.) 3 (C2) = I + II (T) + III(fA/T) + 
IV (T)

3 (A) = swobodne uzupełnienie 
kontrapunktyczne

3 (T2) = I + II (A) + III (fA/T) + 
IV (A)

3 (B) = I + II (B) + III (fB)

Wykorzystany cały materiał wielo-
głosowy trzech głosów: A, T, B, nie 
wykorzystano materiału dźwiękowego 
z głosu najwyższego — C

4 (C1, T1, org.) 4 (C1, T1) = I (A) + IV (A)

4 (org.) = ~I (B), II (B)

Imitacja; większa „wariacyjność” i dal-
sze odejście od pierwotnego modelu 
w zakresie melodyki

5 (solo / tutti) I + II + IV Technika koncertująca — wykorzysta-
ne elementy 

6 Brak materiału Nowy materiał melorytmiczny

Liczby arabskie oznaczają odcinki w koncercie Liliusa, natomiast rzymskie — cząstki w czterogło-
sowym motecie Nicolai solemnia. Skrót (f ) oznacza fragment. 

Cząstki 4 i 5 koncertu Mutetta super Nicolai solemnia Liliusa są dużo 
bardziej oddalone od modelu ze względu na zastosowane środki wariacyjne. 
Struktury melodyczne dzielone są na mniejsze fragmenty i dzielone pomię-
dzy solistów i tutti. Kompozytor wprowadził w tych odcinkach również ele-
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menty imitacji, w której tematem stał się niewielki fragment jednego głosu 
z modelu. Lilius w bardzo pomysłowy sposób połączył więc dawną prak-
tykę parodiowania z nowoczesną techniką koncertującą, osiągając z jednej 
strony kompozycję jednolitą melodycznie, z drugiej zaś bardzo skontrasto-
waną wewnętrznie, co spełniało wymagania słuchaczy w pierwszej połowie 
XVII wieku oczekujących dużej różnorodności (varietas). 

3.2.5. Możliwe wpływy stylistyczne i źródła inspiracji

Kompozycje Liliusa, przede wszystkim koncerty Jubilate Deo oraz Dexte-
ra Domini, pod względem stylu przywodzą na myśl niektóre dzieła Gio-
vanniego Gabrielego, Lodovica Grossiego da Viadana oraz Giovanniego 
Francesca Aneria, w  których kontrast obsady, faktury i  metrum staje się 
podstawowym czynnikiem kształtowania formy. Co prawda Lilius nie zdo-
łał osiągnąć tak wspaniałych rezultatów, jak np. Gabrieli (nie wprowadzał 
m.in. tak długich ustępów solowych, jak uczynił to Gabrieli np. w In Eccle-
siis), jednak niewątpliwie starał się tworzyć kompozycje zgodnie z duchem 
swojego czasu, w którym zachodziły przemiany stylistyczne. 

Z uwagi na kontakty Liliusa z Wiecznym Miastem, wzorów stylistycz-
nych kompozycji wielkoobsadowych krakowskiego kapelmistrza należa-
łoby szukać przede wszystkim w  Rzymie, jednak jego utwory wymykają 
się jednoznacznemu zaszeregowaniu. O ile dość statyczne i  wyzyskujące 
w większej mierze technikę imitacyjną msze polichóralne Liliusa można 
w zakresie stylu łatwo odnieść do twórczości rzymskich twórców, np. Gio-
vanniego Francesca Aneria, o tyle koncerty wielkoobsadowe przywodzą na 
myśl raczej osiągnięcia twórców północnowłoskich. Technika koncertują-
ca, początkowo najchętniej wykorzystywana w  Wenecji, z  biegiem czasu 
stawała się coraz bardziej powszechna w Italii. W Rzymie sięgano po nią 
dopiero od drugiej i trzeciej dekady XVII wieku. Czynił tak m.in. Anerio, 
który na przykład w koncercie Ego quasi vitis z drugiego wydania zbioru 
Litaniae Deiparae Virginis…, opublikowanego w 1626 roku, zestawiał ze 
sobą odcinki solowe, duety oraz odcinki tutti. 
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Przykład 25. Giovanni Francesco Anerio, Ego quasi vitis, t. 37–60 101.

Aleksandra Patalas zauważyła, że „Anerio, podobnie jak inni twórcy 
rzymscy, a  odmiennie od kompozytorów północnowłoskich, realizował 
w swych dziełach ideę koncertowania w subtelnej postaci, pozbawionej sil-
nych kontrastów między solistami i chórem oraz między wokalistami i in-

101    Przykład na podstawie: Giovanni Francesco Anerio, Ego quasi vitis (Litaniae 
Deiparae Virginis… Roma 1626), w: Muzyka we Włoszech, II. Technika polichóralna…, op. 
cit., t. 2, Materiał nutowy, s. 106–107.
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strumentalistami” 102, trzeba jednak dodać, że w kolejnych dekadach twórcy 
rzymscy zaczęli wprowadzać do swych dzieł silniejsze kontrasty. Jednym 
z nich był Vincenzo Ugolini (ok. 1580–1638) — wieloletni szef zespołu 
muzycznego kościoła San Luigi dei Francesi, a także kapelmistrz Cappella 
Giulia w latach 1620–1626, który w 1630 roku opublikował zbiór Psalmi 
ad Vesperas et Motecta duodenis vocibus, Vna cum Basso ad Organum. Liber pri-
mus 103. W zbiorze tym zwraca uwagę m.in. trzychórowy motet Surge Petre, 
w którym często zmieniająca się obsada powoduje ciekawe efekty kolory-
styczne i dynamiczne (zob. Przykład 26).

W tym miejscu należy wspomnieć także o cenionym w Rzymie muzy-
ku, kapelmistrzu i  kompozytorze — Virgilio Mazzocchim (1597–1646), 
który w  swych utworach dążył — podobnie jak w  Krakowie Franciszek 
Lilius — do koncertowania i  częstych zmian obsady w  ramach każdego 
z chórów, a co za tym idzie — uzyskania ciekawego efektu dynamicznego 
i kolorystycznego, który osiągany jest za pomocą zestawiania obok siebie 
krótkich odcinków małogłosowych lub wręcz solowych z odcinkami tut-
ti 104. W dziełach Mazzocchiego odcinki tutti opracowane są na ogół homo-
rytmicznie lub pseudohomorytmicznie, tekst słowny zazwyczaj podawany 
jest sylabicznie, a rytmika i melodyka jest w tych odcinkach mało urozma-
icona (bardzo rzadko pojawia się faktura imitacyjna). Partie solowe i mało-
głosowe otrzymują natomiast różnorodne opracowania, w tym imitacyjne, 
homorytmiczne, a głosy prowadzone są także w równoległych tercjach. Ta-
kie same cechy możemy wskazać w twórczości Liliusa. Chociaż obaj twórcy 

102    Cyt. za: Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze…, op. cit., s. 63.
103    Wspomniany druk zachował się m.in. w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wro-

cławiu.
104    Na temat stylu kompozytorskiego Virgilia Mazzocchiego zob. Zygmunt M. 

Szweykowski, Mazzocchi Virgilio, w: Encyklopedia muzyczna PWM, t. 6 M, red. Elżbieta 
Dziębowska, Kraków 2000, s. 150–151; Muzyka we Włoszech, II. Technika polichóralna…, 
op. cit., s.  46–48; Aleksandra Patalas, [Analiza] Virgilio Mazzocchi MAGNIFICAT, w: 
Muzyka we Włoszech, II. Technika polichóralna…, op. cit., s. 99–105. Zob. także: Bernhard 
Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval. Biographie, soziales Umfeld und Werk des römi-
schen Kapellmeisters Virgilio Mazzocchi (1597–1646), «Musiksoziologie» 9, red. Christian 
Kaden, Kassel 2001; Wolfgang Witzenmann, Mazzocchi Virgilio, w: New Grove Dictionary 
of Music and Musicians, red. Stanley Sadie, John Tyrrell, vol. 16, New York 2001, s. 195–197.
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nigdy się nie poznali, ponieważ Lilius przebywał w Rzymie wcześniej niż 
osiadł tam Mazzocchi, a recepcja twórczości rzymianina w Rzeczpospolitej 
nie jest potwierdzona, to jednak warto odnotować, że obaj kompozytorzy 
tworzyli w podobnym stylu, który był wówczas atrakcyjny dla słuchaczy.

3.2.6. Kompozycje polichóralne i wielkoobsadowe w kontekście  
myśli teoretycznej Marca Scacchiego

Na koniec tej części rozważań warto zastanowić się, czy utwory polichó-
ralne i wielkoobsadowe Franciszka Liliusa mogą stanowić egzemplifikację 
zasad teoretycznych, które sformułował Marco Scacchi w swoich pismach. 
Obaj twórcy musieli znać się osobiście, zapewne poznali dobrze również 
swoje dzieła. Lilius uchodził za autorytet w dziedzinie kompozycji, czemu 
dał wyraz uczeń Scacchiego — Ninius w Examen breve 106, dlatego być może 
Scacchi charakteryzował style muzyczne również na podstawie twórczości 
krakowskiego kompozytora 107.

Msze polichóralne Liliusa możemy zaliczyć do drugiej grupy stylu ko-
ścielnego wyodrębnionego przez Marca Scacchiego w  Liście do Wernera 
(1648) 108: msze „gdańskie” są kompozycjami bez towarzyszenia organów, 
natomiast Missa brevissima zawiera partię organów. Koncerty wielkoobsa-
dowe Liliusa wymykają się prostym klasyfikacjom, bowiem z jednej strony 
plasują się w grupie trzeciej, wśród kompozycji wokalno-instrumentalnych, 
z drugiej zaś zawierają elementy typowe dla nowszego stylu. Wraz z nimi 
do tej grupy zaliczyć można także m.in. Missam omnium tonorum Marca 

106    Ninius pisał: „Widać dokładnie w  utworach Szlachetnego i  Wielebnego Pa-
na Franciszka Liliusa, najsławniejszego kapelmistrza krakowskiego, wedle reguł pisanych, 
a nawet stamtąd [Siefert] naprawdę mógłby douczyć się reguł, jeśli mojemu Nauczycielo-
wi [Scacchiemu] wierzyć nie chce…”, cyt. za: Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie 
i w teatrze…, op. cit., s. 84. 

107    Ibidem, s. 347.
108    Scacchi wydzielił w ramach stylu kościelnego cztery podstyle: 1. Utwory a cap-

pella na 4, 5, 6, 8 głosów (nie polichóralne), 2. Utwory z towarzyszeniem organów oraz 
polichóralne (w  tym z  towarzyszeniem organów), 3. Utwory polichóralno-koncertujące, 
4. Utwory w stile moderno („motety według użycia współczesnego”). Zob. Aleksandra Pa-
talas, W kościele, w komnacie i w teatrze…, op. cit., s. 368–377; zob. także: Zygmunt M. 
Szweykowski, Musica moderna w ujęciu Marka Scacchiego. Z dziejów teorii muzyki w XVII 
wieku, Kraków 1977, s. 104–181.
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Scacchiego, Missam a 14 oraz Missam la Lombardesca Bartłomieja Pękiela, 
a także niektóre koncerty Marcina Mielczewskiego, np. Benedictio et claritas. 
Warto prześledzić teoretyczne postulaty Scacchiego i ich realizację w twór-
czości Liliusa osobno dla każdej z wymienionych grup.

Scacchi zwrócił uwagę na pięć szczegółów technicznych, które powinny 
charakteryzować dobrą kompozycję polichóralną. Najważniejszą kwestią 
było dla niego rozpoczęcie nowej frazy w  drugim chórze od akordu, na 
którym skończył poprzedni chór, o  ile zazębiają się współbrzmienia: „Po 
pierwsze, należy przestrzegać ogólnej zasady, aby w kompozycji wielochó-
rowej każdy chór zaczynał od tego akordu, na którym skończył poprzed-
ni” 109. Teoretykowi chodziło o to, by kompozytor nie wprowadzał dysonują-
cych akordów, tak jak czynił to np. Giovanni Gabrieli, czy na mniejszą skalę 
również Mikołaj Zieleński. Kompozycja polichóralna należała do gatunku 
kościelnego, dlatego powinna być poważna i skomponowana według zasad 
kontrapunktu. Franciszek Lilius zawsze stosował tę zasadę, każdorazowo 
ostatni akord pierwszego chóru (w sensie kolejności wystąpienia) był jed-
nocześnie pierwszym kolejnego chóru. 

 „Po drugie — zdaniem Scacchiego — odpowiedzi między chórami win-
ny być wzajemnie powiązane i winny zachowywać należny stosunek [pro-
porcję]. Po trzecie, należy unikać zbyt rozwlekłych wejść pierwszego chóru, 
aby odpowiedzi nie były nużące” 110. Także te postulaty zostały zrealizowane 
w twórczości Liliusa. Proporcje pomiędzy kolejnymi wejściami chórów są 
zachowane, oba zespoły traktowane są na równi. U Liliusa zwykle pierwsze 
wejście chóru jest bardziej rozbudowane i opracowane w technice imitacyj-
nej lub quasiimitacyjnej, dalsze fragmenty zawierają naprzemienne wystą-
pienia chórów (dialog / konfrontacja), odcinki końcowe natomiast stanowią 
rodzaj podsumowania, zamknięcia i z reguły występuje w nich pełna obsada 
głosowa. 

Scacchi zwrócił również uwagę na tempo, ruchliwość melodii i  szyb-
kość, z jaką następowała wymiana pomiędzy chórami: „po czwarte — pi-
sał — należy unikać melodii o szybkim przebiegu, zwłaszcza gdy chóry są 

109    Cyt. za: Zygmunt M. Szweykowski, Musica moderna…, op. cit., s. 118.
110    Ibidem, s. 123–124.
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od siebie oddzielone i oddalone” 111. Postulował w ten sposób dostosowanie 
kompozycji do warunków akustycznych miejsca jej wykonania. Ponadto 
tempo utworu religijnego zgodnie z ówczesną praktyką nie mogło być zbyt 
szybkie, lecz raczej powolne, co czyniło kompozycję dostojną i  nabożną, 
odpowiednią dla kościoła. W pierwszej mszy „gdańskiej” pojawia się dość 
szybka wymiana motywów pomiędzy chórami (niemal co takt), co może 
oznaczać, że utwór ten, podobnie jak druga msza „gdańska”, nie był wyko-
nywany przestrzennie, lecz zespoły ustawione były blisko siebie.

Jak napisał na koniec Scacchi, wyliczając zasady dobrego skomponowa-
nia utworu polichóralnego: „Po piąte wreszcie, cała doskonałość polega na 
sposobie komponowania, a szczególnie na dostojnej, szlachetnej, nabożnej 
i odpowiednio dostosowanej do tekstu modulazione” 112. Uwaga ta dotyczyła, 
jak zauważył Zygmunt M. Szweykowski, sposobu prowadzenia głosów oraz 
odpowiedniej korelacji słowa i muzyki w zakresie metryki. Również w tym 
zakresie dzieła Liliusa są prawidłowo skomponowane. Nieliczne „przemy-
cone” elementy nowego stylu należą do wyjątków. W zakresie konstrukcji 
linii melodycznej, współbrzmień i rytmiki msze polichóralne Liliusa plasu-
ją się, zgodnie z zaleceniami Scacchiego, w nurcie prima pratica. 

Jak wcześniej wspomniano, koncerty wielkoobsadowe (z udziałem instru-
mentów) zaklasyfikował Scacchi do trzeciej grupy utworów stylu kościelnego, 
w której jedną z najważniejszych zasad było zachowanie równowagi brzmie-
nia między zespołami wykonawczymi. Chodziło o to, by instrumenty nie za-
głuszały partii wokalnych, co Liliusowi udało się osiągnąć w jego koncertach 
— grupy instrumentalne mają za zadanie wzmacniać fragmenty tutti, powo-
dować zmianę barwy oraz wzmagać kontrast dynamiczny w przebiegu utwo-
ru. W kompozycjach tych widoczne jest jednak stopniowe usamodzielnianie 
się partii instrumentalnych, które w niektórych fragmentach współzawodni-
czą z partiami wokalnymi. W tym zakresie, a także przez rozluźnienie reguł 
kontrapunktycznych, wielkoobsadowe dzieła Liliusa wykraczają poza klasy-
fikację Scacchiego, według której powinny one przynależeć do prima pratica. 
Tymczasem Lilius wykorzystał w nich na szeroką skalę technikę koncertują-

111    Ibidem, s. 126.
112    Ibidem, s. 127.
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cą, a muzyka została w dużej mierze podporządkowana tekstowi słownemu. 
W wielkim concertato Liliusa pojawił się też typ melodyki przypominający 
recytatyw, który był domeną seconda pratica. Z  jednej strony stosował więc 
Lilius środki techniczno-muzyczne typowe dla trzeciego stylu klasyfikacji 
Scacchiego, z  drugiej zaś wykraczał poza ten styl. Zjawisko przekraczania 
stylu było zresztą w I połowie XVII wieku bardzo typowe. Kompozytorzy 
poszukiwali nowych rozwiązań, a klasyfikacja Scacchiego była jedynie pro-
pozycją. Zachowane koncerty wielkoobsadowe krakowskiego kompozytora 
możemy więc zaliczyć do czwartego podstylu, do którego z całą pewnością 
należą Liliusowe koncerty kościelne na małą obsadę 113. 

3.3. Koncerty kościelne na małą obsadę

Choć w  I połowie XVII wieku koncert małogłosowy był jednym z  naj-
chętniej uprawianych gatunków w Europie 114, to — jak się wydaje, sądząc 
po zachowanych źródłach — w twórczości Liliusa i  innych twórców ak-
tywnych w Rzeczpospolitej jego czasów dominował koncert wielkoobsa-
dowy. Z ponad dziewięćdziesięciu utworów muzycznych znajdujących się 
w Katalogu dzieł Franciszka Liliusa tylko dziewięć przeznaczonych jest na 
mniej niż 4 głosy, zaś do dziś zachowały się przekazy źródłowe tylko czte-
rech z  nich 115. Nie znaczy to oczywiście, że Lilius nie stworzył większej 
liczby koncertów na małą obsadę, w tym koncertów solowych. Jak wspom-
niano wcześniej, o jego kompozycje małogłosowe zabiegał m.in. Krzysztof 
Opaliński pisząc do swego brata 8 września 1642 roku: „O kompozycyje 
P. Franciszka proszę dla mej kapelli, mianowicie na dwa, na jeden, na trzy 
głosy” 116. Co więcej, zdaniem Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej, Lilius 
mógł być „drugim, obok Meruli, kompozytorem, który najbardziej mógł 
wpłynąć na kształtowanie się upodobań polskich kompozytorów i słucha-
czy w dziedzinie religijnej muzyki na niewielkie składy […]” 117. Był on bo-

113    Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze…, op. cit., s. 385–386.
114    Ibidem, s. 63.
115    Zob. Katalog dzieł Franciszka Liliusa w Aneksie II.
116    Cyt. za: Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza 1641–1653, red. Roman 

Pollak, Wrocław 1957, s. 89.
117    Cyt. za: Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Barok…, op. cit., s. 330.
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wiem jednym z  pierwszych rodzimych twórców aktywnych na ziemiach 
Rzeczpospolitej, który tworzył kompozycje tego typu. Wcześniej koncerty 
małogłosowe komponowali w głównej mierze tylko Włosi związani z ka-
pelą królewską Zygmunta III Wazy, tzn. Giovanni Valentini 118, Tarquinio 
Merula 119 i Giovanni Francesco Anerio 120. Z twórców polskich należy wy-
mienić Mikołaja Zieleńskiego, tworzącego pseudomonodie 121. Również 
Marco Scacchi, artysta żyjący w tych samych latach co Franciszek Lilius, 
tworzył koncerty małogłosowe, z których do dziś zachowało się tylko pięć: 
Osanna alleluia vivat et floreat Rex Casimirus, Omnes gentes plaudite mini-
bus, Laudate pueri Domine, Tota pulchra es oraz Cantate Domino. W latach 
czterdziestych zostały opublikowane natomiast koncerty Philippa Friedri-
cha Buchnera — muzyka nadwornego wojewody krakowskiego Stanisława 
Lubomirskiego 122. Istotny wkład do repertuaru małogłosowego koncertu 
polskiego wniósł z pewnością Marcin Mielczewski, po którym do dziś za-
chowały się tylko cztery koncerty na małą obsadę pewnego autorstwa (Deus 
in nomine tuo, Veni Domine, Sub tuum praesidium, Salve Virgo Puerpera) 123. 

118    Giovanni Valentini, Parnassus musicus Ferdinandaeus, Venezia 1615. Jedną kom-
pozycję z  tego zbioru, pt. O Maria quid ploras, opublikował Steven Saunders, zob. Ste-
ven Saunders, Cross, Sword, and Lyre. Sacred Music at the Imperial Court of Ferdinand II of 
Habsburg (1619–1637), Oxford 1995, s. 257–264.

119    Tarquinio Merula, Il primo libro de’ motetti e sonate concertati a due, tre, Quattro, 
e cinque voci, co’l basso per l ’Organo, Venezia 1624. Kompozycje Nigra sum oraz Cantate iubi-
late opublikowała Aleksandra Patalas w: Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli 
królewskiej…, op. cit., s. 288–299.

120  Giovanni Francesco Anerio, Motecta Singulis, Binis, Ternisq. Vocibus Concinenda. 
Una Cum Basso Ad Organum Accomodata, Roma 1609; idem, Motectorum singulis, binis, 
ternis, quaternis, quinis, senisque vocibus. Liber Secundus, Venezia 1611. Dotąd nie ukazały 
się opracowania źródłowo-krytyczne zbiorów. 

121    Zob. współczesne wydanie: Mikołaj Zieleński, Opera omnia IV: Communiones, 
wyd. Władysław Malinowski, «Monumenta Musicae in Polonia», red. Jerzy Morawski, 
Kraków 1989; Mikołaj Zieleński, Opera omnia V: Communiones, wyd. Władysław Mali-
nowski, «Monumenta Musicae in Polonia», red. Jerzy Morawski, Kraków 1991.

122    Philippo Friderico Buchnero, Concerti ecclesiastici, Venezia 1642; idem, Concerti 
ecclesiastici, Venezia 1644. Siedem utworów ze zbioru wydał Adam Gottron, zob. Philipp 
Friedrich Buchner, Ausgewählten Kompositionen, Mainz 1944. 

123    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka na dworze polskich Wazów…, op. 
cit., s. 310–326.
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Wszystkie zachowane kompozycje małogłosowe Liliusa przeznaczone 
zostały na dwa lub trzy głosy wokalne oraz organy. Inni twórcy aktywni 
w I połowie XVII wieku wprowadzali do obsady również partie instrumen-
talne, np. Marco Scacchi m.in. w koncertach Osanna alleluia vivat et floreat 
Rex Casimirus oraz Laudate pueri Domine dodał dwoje skrzypiec. Niewy-
kluczone więc, że zaginione obecnie kompozycje Liliusa przeznaczone były 
na zespół wokalno-instrumentalny.

Tabela 23. Wykaz kompozycji małogłosowych Franciszka Liliusa 124.

L.p. Nr kat. Tytuł Uwagi Tekst
1. 13. Confitebor a 3 Zaginiony (KK 357) Nieznany, być może Ps 118?
2. 24. Exultabit cor meum CCB, Org. Ps 12 (13): 6
3. 26. Haec dies quam fecit  

Dominus
AB, [Org.] Ps 117 (118): 24, 1

4. 34. Laudate Dominum in sanctis 
eius

BB, Org. Ps 150: 1–5

5. 37. Litaniae a 3 Zaginiony (KK 268) Nieznany
6. 69. Omni die 2. CC. T. Zaginiony (FD 51) Nieznany, być może pieśń 

Omni die dic Mariae
7. 80. Salve Jesu Rex Sanctissimae 

a 2
Zaginiony (KK 440) Nieznany

8. 88. Tua Jesu dilectio a 2 CB, Org. Pietystyczny
9. 90. Tulerunt Dominum a 2 Zaginiony (KK 457) Nieznany

 
Spośród zachowanych koncertów małogłosowych Liliusa dotąd udało 

się stwierdzić przeznaczenie liturgiczne tylko jednego z nich. Według Gra-
duale Romanum 125, koncert Haec dies, stanowiący opracowanie tekstu psal-
mowego (graduał), mógł być wykonywany w Niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego po lekcji, przed śpiewem Alleluja. Pozostałe koncerty, tzn. Lau-

124    W wykazie nie wzięto pod uwagę kompozycji oznaczonych „a 4”, ponieważ mo-
gły to być utwory przeznaczone do wykonania przez czterogłosowy zespół wokalny a cap-
pella. Nie uwzględniono również kompozycji instrumentalnych. 

125    Gradvale Romanvm De Tempore, & Sanctis. Ad ritvm missalis, ex decreto sacro-
sancti concilii Tridentini restitvti Et Clementis VIII. Auctoritate recogniti. Cum Facultate Su-
periorum. Ingolstadii [sic!], Sumptibus Casparis Svtoris, Bibliopolae Dilingani, Typis Wilhelmi 
Ederi. Anno M. DC. XXX., s. 150–151.
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date Dominum oraz Exultabit cor meum, mogły być wykonywane podczas 
liturgii godzin. Nieznane jest natomiast przeznaczenie koncertu Tua Jesu 
dilectio.

3.3.1. Układy formalne

Wszystkie koncerty małogłosowe Liliusa mają budowę wieloodcinkową. 
Odcinki najczęściej nie są zakończone wyraźnymi kadencjami i  płynnie 
przechodzą jeden w drugi. Kompozytor podążał za tekstem słownym, któ-
ry stanowią przede wszystkim psalmy o  charakterze pochwalnym (tylko 
koncert Tua Jesu dilectio jest opracowaniem swobodnego tekstu pietystycz-
nego). Długość tekstu słownego determinuje opracowanie muzyczne — 
najdłuższy tekst słowny, obejmujący pięć wersetów psalmowych, posiada 
koncert Laudate Dominum in sanctis eius, w związku z czym jego opraco-
wanie muzyczne jest prawie dwukrotnie dłuższe niż umuzycznienie dwóch 
wersetów psalmu Haec dies. 

Pod względem formy najprostsze opracowanie otrzymał koncert na dwa 
basy — Laudate Dominum in sanctis eius. Tekst pięciu pierwszych wersetów 
psalmu 150, będących wyliczeniem sposobów, w jaki człowiek może muzy-
ką sławić Boga, Franciszek Lilius opracował dość schematycznie, tzn. każdy 
kolejny werset lub półwerset otrzymał odmienne opracowanie muzyczne. 
Powstała w ten sposób typowa, wieloodcinkowa forma szeregowa. 

Koncert Haec dies również ma prostą, dwuczęściową formę, wynikają-
cą z układu wersetów. Jego podstawę tekstową stanowią wersety 24 oraz 
1. Cezura wypada po 48 takcie. Pierwsza cząstka obejmuje trzy odcinki wy-
znaczone przez rozczłonkowanie tekstu słownego (1: „Haec dies quam fecit 
Dominus”; 2: „exsultemus et laetemur in ea”; 3: „Alleluia”) i ma zdecydo-
wanie bardziej kunsztowne opracowanie muzyczne, zwłaszcza jeśli chodzi 
o melodykę, niż cząstka druga, nawiązująca do recytatywu lub tonu psalmo-
wego. Takie opracowanie utworu, w którym pierwsza cząstka jest bardziej 
ozdobna niż druga, może mieć uzasadnienie w przeznaczeniu liturgicznym. 
Jak już bowiem wcześniej wspomniano, koncert prawdopodobnie wykony-
wany był bezpośrednio przed śpiewem alleluja w trakcie uroczystej mszy 
w święto Zmartwychwstania Pańskiego. Śpiew ten — zapewne ozdobny — 
mógł stanowić rodzaj kontynuacji koncertu Liliusa. 
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Szeregową formę ma także koncert Tua Jesu dilectio. W utworze można 
wydzielić sześć cząstek, które stanowią muzyczną interpretację kolejnych 
wierszy tekstu (dwa ostatnie wersy w muzycznej interpretacji zostały połą-
czone). Cząstki te są ze sobą skontrastowane pod względem obsady (głosy 
traktowane solistycznie lub w duecie), pod względem rytmicznym (frazy 
mają budowę antytetyczną, tzn. po inicjum w dłuższych wartościach na-
stępuje szybszy przebieg rytmiczny), metrycznym (wydzielenie cząstki „qui 
bibunt adhuc sitiunt”, czyli „którzy piją, nadal pragną” poprzez zastosowa-
nie metrum trójdzielnego), melodycznym i fakturalnym.

Spośród koncertów małogłosowych Liliusa najbardziej złożoną formę 
ma Exultabit cor meum. W utworze, będącym opracowaniem tylko jednego 
wersetu psalmowego, kompozytor podzielił tekst na bardzo krótkie odcinki 
(niemalże pojedyncze słowa), a każdy z nich otrzymał własne opracowanie 
muzyczne (konstrukcję utworu ilustruje Przykład 28). Na poziomie makro-
formy można natomiast wyróżnić dwie główne cząstki, które podlegają dal-
szym podziałom na odcinki-myśli. Główną cezurę należy postawić mniej 
więcej w połowie utworu, w 50 takcie. Pierwsza cząstka została zbudowana 
wokół trzech głównych myśli muzycznych. Pierwszą jest charakterystyczny 
motyw czołowy oparty na skokach tercji i kwarty, który otwiera kompozy-
cję, a następnie przenika do wszystkich głosów, występując jednak przede 
wszystkim w głosach sopranowych przeciwstawiając się basowi. Myśl ta jest 
powiązana z incipitem tekstu słownego: „Exultabit cor meum”. Drugą myśl 
stanowi opracowanie słów „in salutari tuo”, które utrzymane jest w dłuższych 
wartościach rytmicznych i tworzy niejako formułę zakończeniową, bowiem 
zawiera mocną kadencję. Trzecia myśl to opracowanie tekstu „cantabo, qui 
bona tribuit mihi”, prezentowane w tej części wyłącznie przez bas. Te trzy 
myśli są elementami, które Lilius połączył ze sobą lub przeciwstawił sobie. 

W ramach pierwszej cząstki można zatem wyróżnić trzy fragmenty, 
w których zestawione zostały myśli 1–3, z tym, że zawsze na końcu danego 
fragmentu wykorzystano drugą myśl. Najbardziej rozbudowany jest środ-
kowy fragment, w którym głosowi basowemu przedstawiającemu myśl trze-
cią przeciwstawiane są dwa soprany prezentujące myśl pierwszą. Wszystkie 
odcinki–myśli są coraz bardziej ścieśniane aż do stretta, które występuje 
w taktach 40–44 i stanowi kulminację utworu. 
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Druga cząstka utworu ma dużo prostszą budowę niż pierwsza, składa 
się bowiem tylko z dwóch odcinków następujących bezpośrednio po sobie. 
Czwarty oparty jest na rozłożonym trójdźwięku, zaś piąty ma budowę łu-
kową z repetowanym dźwiękiem na słowie „nomini”. 

Przykład 28. Architektonika koncertu Exultabit cor meum Franciszka Liliusa.

Na podstawie powyższych stwierdzeń widać, że Lilius nie dążył do 
ujednolicenia formy poprzez powtórzenia odcinków (na kształt ritornella), 
tak jak czynili to m.in. Marcin Mielczewski w koncertach Deus in nomine 
tuo i Veni Domine oraz Marco Scacchi w Laudate pueri. Najbardziej zwarty 
pod względem wykorzystanego materiału jest Liliusowy koncert Exultabit 
cor meum, w którym odcinki są powtarzane. W zachowanych koncertach nie 
występuje ponadto budowa klamrowa, znana choćby z koncertów Philippa 
Friedricha Buchnera czy Kaspara Förstera juniora. Na podstawie zacho-
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wanego materiału małogłosowego można stwierdzić, że Lilius nie sięgnął 
po osiągnięcia kompozytorów kręgu weneckiego, lecz inspirował się przede 
wszystkim twórczością rzymską. 

3.3.2. Charakterystyczne cechy stylu koncertów małogłosowych: 
między imitacją a koncertowaniem 

Małogłosowe koncerty Liliusa stylistycznie plasują się pomiędzy utworami 
Giovanniego Francesca Aneria, w którego motetach solowych lub mało-
głosowych widać jeszcze wyraźne wpływy myślenia polifonicznego, a twór-
czością kompozytorów nieco młodszych, np. Marcina Mielczewskiego, 
u którego dominuje w pełni rozwinięta faktura koncertująca. Z jednej stro-
ny utwory Liliusa cechuje zastosowanie techniki imitacyjnej, z drugiej — 
technika ta służy koncertowaniu, bowiem frazy lub motywy „przerzucane” 
są pomiędzy głosami. 

Najbardziej charakterystyczną cechą, jaka pojawia się we wszystkich 
koncertach małogłosowych Liliusa, jest prezentowanie inicjalnej frazy przez 
solistę, a następnie jej powtórzenie (tylko w Tua Jesu dilectio nie dosłownie) 
przez pozostałe głosy (lub głos), co ilustrują Przykłady 29a–b. Cała fraza 
lub jej motyw czołowy staje się tematem do imitacji (na ogół bardzo swo-
bodnej, obejmującej tylko kilka pierwszych dźwięków), która w toku utwo-
ru coraz bardziej się zacieśnia, by wreszcie doprowadzić do maksymalnego 
stretta w kulminacji cząstki lub całego utworu 126. Dodać należy, że temat do 
imitacji wraz z postępem utworu ulega skróceniu, a głosy, początkowo dia-
logujące ze sobą, w końcowych frazach są zestawiane bądź łączone ze sobą 
na zasadzie mikstur tercjowo-sekstowych. 

W koncertach, choć nieliczne, obecne są odcinki, w których dwa głosy 
połączone są w parę poruszającą się w równoległych konsonansach, zwy-
kle tercjach lub sekstach. Tego typu ukształtowania występują najczęściej 
w koncercie Exultabit cor meum; łączone są ze sobą dwa soprany (t. 10–14, 
29–30, 34, 71, 89) lub — jednorazowo — sopran z basem (t. 68). Rzadziej 
łączenia głosów można spotkać w pozostałych koncertach (Tua Jesu dilectio: 

126    Na tę charakterystyczną cechę zwróciła już uwagę Barbara Przybyszewska-Jar-
mińska, zob. eadem, Muzyka pod patronatem…, op. cit., s. 295–296.
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t. 19–20, 38–39, 70–73, 95–96; Laudate Dominum: t. 82–84; w Haec dies 
pary głosów w ogóle nie występują).

Przykład 29a. Inicjalna fraza w koncercie Tua Jesu dilectio Franciszka Liliusa.

Przykład 29b. Inicjalna fraza w koncercie Laudate Dominum Franciszka Liliusa.
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Głosy poruszają się w dość szerokich rejestrach (zob. Tabela 24). Partia 
sopranu obejmuje zakres dźwięków od decymy do duodecymy (h–f 2), partia 
altu sięga decymy, zaś basu od undecymy aż do ponad dwóch oktaw w kon-
cercie Haec dies (C–d1).

Tabela 24. Ambitus głosów wokalnych w koncertach małogłosowych Liliusa.

Canto 1 Canto 2 Alto Basso 1 Basso 2
Exultabit cor meum h–f 2 c1–f 2 F–b
Haec dies f–a1 C–d1

Tua Jesu dilectio c1–e2 F–e1

Laudate Dominum F–c1 F–b

Tak jak w  wielkim concertato Liliusa największe znaczenie miało dla 
kompozytora uzyskanie możliwie dużych kontrastów poprzez częste zmia-
ny obsadowe, tak w koncertach małogłosowych na pierwszy plan wysuwa 
się interpretacja tekstu słownego i czynnik melodyczny w postaci licznych 
melizmatów pojawiających się przede wszystkim w  drugiej części frazy 
(zob. podrozdział 3.3.3.). 

Kolejną istotną cechą stylistyczną koncertów małogłosowych jest kształ-
towanie akompaniamentu organowego na podobieństwo basu wokalnego. 
Zaznaczyć wszak trzeba, że pomiędzy głosami a partią organo nie docho-
dzi do związków imitacyjnych, co świadczy o stopniowym „uwalnianiu się” 
kompozytora od wpływów techniki motetowej. 

3.3.3. Realizacja założeń musica ornata

Zdaniem większości znanych obecnie osób wypowiadających się na temat 
muzyki w I połowie XVII wieku, dobra muzyka, zarówno świecka, jak i re-
ligijna, powinna odznaczać się przede wszystkim dwoma głównymi cecha-
mi: ozdobnością (określaną jako musica ornata) oraz różnorodnością (czyli 
varietà). Muzyka ta powinna być zawsze tworzona i wykonywana z roze-
znaniem, czyli giudizio, a najważniejszym jej celem ma być poruszenie dusz 
słuchaczy. Cel ten można było osiągnąć jedynie poprzez oddanie pryma-
tu tekstowi słownemu, który muzyka miała podkreślać. Giulio Caccini we 
wstępie do przełomowego zbioru Le nuove musiche… w 1602 roku napisał: 
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„zarówno w madrygałach, jak i w ariach zawsze starałem się o naśladowanie 
sensu słów, sięgając do dźwięków to mniej to bardziej uczuciowych, zależnie 
od znaczenia tych słów, i takich, które by przy tym miały grację” 127. Podobne 
stanowisko zajął Ottavio Durante pisząc sześć lat później, w 1608 roku, we 
wstępie do zbioru małogłosowych utworów religijnych pt. Arie devote…, 
że kompozytor powinien „[…] dbać, by muzyką ozdabiając słowa wpro-
wadzać te środki uczuciowe, jakie są dla owych słów odpowiednie […]” 128. 
W 1640 roku Pietro Della Valle napisał z kolei w swoim wywodzie pt. Della 
musica dell ’età nostra…: „Mistrzowie w naszych czasach […] przy śpiewie 
na kilka głosów zamiast wprowadzać nieznośny jazgot stosują raczej deli-
katne concertini […] Nie zważają na to, że się wydadzą zbyt łatwe, byle nie 
plątały słów i  ich sensu; przerywają je często pauzami, aby poszczególne 
głosy wzajemnie sobie nie przeszkadzały i w każdym wyraźnie były słyszal-
ne słowa” 129. Także Marco Scacchi zwracał na to szczególną uwagę pisząc 
prawdopodobnie w 1647 roku w liście otwartym do Christopha Wernera: 
„Ale, że wrócę do motetów Waszej Dostojności: nader wyraźnie w nich wi-
dać, że kroczą drogą pośrednią, którą wyżej wskazałem, tak mianowicie, aby 
cała modulazione służyła tekstowi. Pełne są też ozdobników, accenti, trilli, 
przyjemnych przejść; a jeśli chodzi o afekt i żywość, czegóż więcej w nich 
można sobie życzyć” 130. Postulat ten został zrealizowany w koncertach ma-
łogłosowych Liliusa, bowiem — jak wskazano wyżej — tekst słowny był dla 
kompozytora punktem wyjścia. 

W „nowoczesnych”, włoskich kompozycjach nie było miejsca na zby-
teczny popis wykonawcy typowy dla XVI wieku — każdy ozdobnik miał 
znaleźć uzasadnienie w tekście słownym, zalecano więc odejście od długich, 
wirtuozowskich koloratur. Zły sposób śpiewania był jednym z  głównych 
przyczyn powstania zbioru Cacciniego, który postulował „[…] by zarzucić 
ów dawny sposób wykonywania passaggi, który kiedyś był w zwyczaju, bar-

127    Giulio Caccini, Le nuove musiche…, przeł. Anna Szweykowska, cyt. za: Zygmunt 
M. Szweykowski, Między kunsztem a ekspresją, I. Florencja, Kraków 1992, s. 228–229.

128    Ottavio Durante, Arie devote…, przeł. Anna Szweykowska, cyt. za: Zygmunt M. 
Szweykowski, Między kunsztem a ekspresją. II. Rzym, Kraków 1994, s. 92.

129    Pietro Della Valle, Della musica dell ’età nostra, przeł. Anna Szweykowska, cyt. 
za: Zygmunt M. Szweykowski, Między kunsztem a ekspresją. II. Rzym, op. cit., s. 308–309.

130    Cyt. za: Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze…, op. cit., s. 373.
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dziej odpowiedni dla instrumentów dętych i strunowych niż dla głosów” 131. 
Uwaga ta odnosiła się nie tylko do wykonawców, ale także do kompozyto-
rów rozpisujących w partyturach ozdobniki.

Znaczenie poszczególnych słów mogło być podkreślane poprzez sto-
sowanie grazii oraz passaggi, jednak dobry kompozytor powinien, zdaniem 
Ottavia Durantego, „[…] pamiętać, by trzymać się stopy wierszowej, to jest, 
by zatrzymywać się na sylabach długich a przebiegać po krótkich, inaczej 
bowiem powstaną barbaryzmy” 132, oraz umieszczać je w miejscach, „gdzie 
by nie przeszkadzały rozumieniu słów” 133. Choć w praktyce bywało róż-
nie, bo na przykład Giovanni Girolamo Kapsperger w swoich kompozy-
cjach wokalnych umieszczał grazie i passaggi na niewłaściwych sylabach, to 
w utworach Franciszka Liliusa zasada ta jest prawie zawsze przestrzegana 
— melizmaty pojawiają się wyłącznie na sylabach akcentowanych. Wyjątek 
stanowi słowo „alleluja”, w którym koloratury wprowadzane są na pierwszej 
i ostatniej sylabie, choć akcent przypada na trzecią — al-le-lu-ja. W tym 
miejscu należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną wskazówkę Ottavia Du-
rantego, który sugerował, by nie umieszczać passaggi na „obrzydłych samo-
głoskach, jakimi są I oraz U, z których jedna przypomina rżenie, a druga 
wycie” 134. W słowie „alleluja” akcent pada właśnie na samogłoskę U, dlatego 
w słowie tym można było zrobić wyjątek. 

Na odpowiedni dobór samogłosek, na których realizowane mają być 
koloratury, zwrócił uwagę także Giulio Caccini pisząc: „Nie trzymałem się 
odnośnie do samogłosek żadnej innej zasady, co do tych długich biegników, 
jak tylko, że samogłoska U daje lepszy efekt w sopranie niż w tenorze, a sa-
mogłoska I lepsza jest w tenorze niż U, wszystkie pozostałe zaś traktowa-
łem jak w potocznym użyciu, choć otwarte są o wiele bardziej dźwięczne od 
ścieśnionych […]” 135.

Najważniejsze było jednak zachowanie umiaru w zdobieniu linii melo-
dycznej, na co szczególnie zwracał uwagę Pietro Della Valle: „Śpiew solowy 

131    Giulio Caccini, Le nuove musiche…, op. cit., s. 225. 
132    Ottavio Durante, Arie devote…, op. cit., s. 92.
133    Ibidem.
134    Ottavio Durante, Arie devote…, op. cit., s. 93.
135    Giulio Caccini, Le nuove musiche…, op. cit., s. 229.
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wymaga albo słodyczy głosu, albo doskonałości sztuki, ale jedno i drugie 
winno być użyte z rozeznaniem, bowiem inaczej niczego się nie osiąga” 136. 
Dalej Della Valle dodaje: „I  solo, i  w zespole śpiewano dawniej dobrze, 
obecnie śpiewa się doskonale, a przy tym z dużo większym rozeznaniem, 
co jak mi się zdaje, wykazałem dostatecznie. Rozeznanie zaś jest prawdziwą 
okrasą wszystkiego lub lepiej mówiąc jest samą istotą i kwintesencją naj-
wyższej subtelności w sztuce i w wiedzy” 137.

W utworach Franciszka Liliusa za pomocą passaggi podkreślane są sło-
wa kluczowe dla treści całego tekstu. Najwięcej koloratur, o  dużym am-
bitus i  na długich odcinkach, kompozytor wprowadził w koncercie Haec 
dies. W utworze tym podkreślane są słowa: „fecit Dominus” (uczynił Pan), 
„laetemur” (weselmy się), „exultemus” (radujmy się), „bonus” (dobry), „eius” 
(jego, w sensie: Boga) oraz „alleluia” (zob. Przykłady 30a–d).

 
a) basso, t. 4–7:

b) basso, t. 29–33:

c) basso, t. 41–43:

d) alto, t. 46–48:

Przykład 30a–d. Franciszek Lilius, Haec dies, fragmenty głosów basso i alto.

136    Pietro Della Valle, Della musica dell ’età nostra…, op. cit., s. 314.
137    Ibidem, s. 320.
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W koncercie Tua Jesu dilectio koloratury pojawiają się na słowach: „dilec-
tio” (miłość), „mentis” (duch), „desiderio” (pragnienie, utęsknienie), ponadto 
w zestawieniu: „gustant esuriunt” („qui te gustant esuriunt” — którzy Cię 
kosztują łakną), a także na słowach „adhuc” (nadal, wciąż) oraz „ nesciunt” 
(nie widzą, nie umieją). Passaggio umieszczone na słowie „nesciunt” jest naj-
bardziej w całej twórczości Franciszka Liliusa rozbudowane — obejmuje 
jedenaście taktów, a głosy poruszają się w bardzo szerokim ambitus — un-
decymy (basso) oraz decymy (canto), co ilustruje Przykład 31e.

a) basso, t. 4–9:

b) basso, t. 26–30:

c) canto i basso, t. 37–41:

d) canto i basso, t. 69–72:

e) basso, t. 89–100:

Przykłady 31a–e. Franciszek Lilius, Tua Jesu dilectio, fragmenty głosów basso i canto.



Koncerty kościelne na małą obsadę 281

W koncertach Exultabit cor meum i  Laudate Dominum in sanctis eius 
kompozytor wprowadził zdecydowanie mniej koloratur i  są one krótsze. 
Najbardziej rozbudowane z nich znajdują się w linii melodycznej głosu ba-
sowego. W pierwszym z wymienionych utworów występują tylko na sło-
wach: „meum” (moje) oraz „cantabo” (będę śpiewał). Jeśli chodzi o słowo 
„moje”, to chociaż koloratura zbudowana jest na tym tylko słowie, to jednak 
kompozytor chciał zwrócić uwagę na całą frazę jako całość semantyczną: 
„raduje się moje serce”. Koloratura użyta na słowie „cantabo” jest natomiast 
zupełnie konwencjonalna, tego typu zabiegi można spotkać u wielu twór-
ców. 

a) canto 2 i basso, t. 3–10:

b) basso, t. 14–19:

Przykład 32a–b. Franciszek Lilius, Exultabit cor meum,  
fragmenty głosów canto 2, basso.

W koncercie na dwa basy koloratury pojawiają się trzykrotnie — na 
słowach „eum” (go, w sensie: Boga), „chordis” (na strunach — figura reto-
ryczna: onomatopeja) oraz „laudet Dominum” (chwali Pana). 

Najbardziej rozbudowane, zarówno pod względem długości, jak i ambi-
tus, są passaggi w głosie basowym. Osiągają one rozpiętość od kwarty aż do 
dwóch oktaw, przy czym najczęściej Lilius konstruował koloratury basowe 
w ambitus undecymy. W pozostałych głosach — canto i alto — rozpiętość 
wykorzystywanego zakresu dźwięków jest mniejsza — od kwarty do decy-
my (wyjątkowo undecymy). Ambitus passaggi w koncertach ilustrują Tabele 
25a–d.
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Tabele 25a–d. Ambitus passaggi w koncertach małogłosowych Franciszka Liliusa  
wyrażony w interwałach (grube kreski oznaczają ogólny podział formy):

a) Haec dies

alto 5 5 7 8 6 10 5
basso 13 7 11 14 11 16 12 8

b) Tua Jesu dilectio

canto 5 7 7 8 4–5 11 10
basso 10 7 12 7 10 4–5 12 11

c) Exultabit cor meum

canto 1 5 4 5

canto 2 5 5 4

basso 5 11

d) Laudate Dominum in sanctis eius

basso 1 – 5 – 11 […] 11 6
basso 2 – – 9 […] 11 7

Passaggi wprowadzone zostały w  utworach Liliusa zawsze na sylabie 
akcentowanej i prawie zawsze na właściwych samogłoskach, to znaczy E, A 
lub O. Kompozytor nie stosował w zasadzie prostych grazii, lecz zazwyczaj 
tworzył rozbudowane passaggi, przez co jego utwory mają charakter wirtu-
ozowski, co nie do końca jest zgodne z postulatami ówczesnych krytyków 
(np. wspomnianego wcześniej Giulia Cacciniego, Ottavia Durantego czy 
Pietra Della Valle) 138. Lilius budował koloratury przede wszystkim z zesta-
wianych ze sobą, progresywnie przesuwanych obiegników oraz biegników 

138    W tym zakresie zbliżył się Lilius do wirtuozowskich passaggi stosowanych m.in. 
przez Giovanniego Girolama Kapspergera. Zob. m.in. Paweł Sylwester Wróbel, „Libro 
primo di arie passegiate” Giovanniego Girolamo Kapsbergera — monograficzne opracowanie 
zbioru monodii rzymskiej z I połowy XVII wieku, praca magisterska napisana pod kierun-
kiem dr hab. Zofii Fabiańskiej, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2001, komputeropis przechowywany w Bibliotece i Fonotece Instytutu Muzykologii 
UJ; zob. także: Anna Bywalec-Fojcik, Śpiew ozdobny w monodiach Johannesa Hieronimusa 
Kapspergera z „Libro primo di mottetti passeggiati…” (Rzym 1612), „Młoda Muzykologia” 
2008, s. 7–25, zwłaszcza s. 13–16. 
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w górę lub w dół, bardzo rzadko dodając do nich figurę accento. Koloratury 
te przypominają figury chętnie stosowane przez kompozytorów zarówno 
na gruncie muzyki instrumentalnej, gdzie były wynikiem szesnastowiecznej 
praktyki diminucji, jak i  na gruncie muzyki wokalnej. Tego typu figura-
cje możemy odnaleźć w twórczości kompozytorów o pokolenie starszych 
od Liliusa, na przykład w zbiorze Motecta Singulis, Binis, Ternisq. Vocibus 
z 1609 roku autorstwa Giovanniego Francesca Aneria — jednego z hipote-
tycznych nauczycieli Liliusa. Istnieje jednak zasadnicza różnica w podejściu 
obu twórców do passaggi: Lilius wykorzystywał je dla podkreślenia znacze-
nia poszczególnych słów lub całych wersów, natomiast Anerio traktował je 
przede wszystkim jako muzyczne figury ozdobne 139. 

Przykład 33. Giovanni Francesco Anerio, Benedicta et venerabilis  
(Motecta Singulis, Binis, Ternisq. Vocibus), fragment głosu basowego, t. 90–104 140.

Podobne koloratury wykorzystywał także Tarquinio Merula (np. w Ni-
gra sum oraz Cantate iubilate — koncertach na sopran, skrzypce i  orga-
no, które zostały opublikowane w zbiorze Il primo libro de’ motetti e sonate 
w 1624 roku 141), a także — choć na mniejszą skalę — Marco Scacchi (np. 
w koncercie Omnes gentes plaudite manibus) 142. W zachowanych kompozy-
cjach Liliusa, podobnie jak w utworach małogłosowych Marca Scacchie-
go i  Marcina Mielczewskiego, nie odnajdziemy natomiast figur bardziej 
nowoczesnych, chętnie stosowanych w I połowie XVII wieku we włoskiej 

139    Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze..., op. cit., s. 65.
140    Przedruk przykładu nr 7 z monografii Marca Scacchiego autorstwa Aleksandry 

Patalas, zob. ibidem.
141    Por. Tarquinio Merula, Nigra sum, wyd. Aleksandra Patalas, w: Anna i Zygmunt 

M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej…, op. cit., s. 288–293. Zob. także: Tarquinio 
Merula, Cantate iubilate, wyd. Aleksandra Patalas, w: ibidem, s. 294–299.

142    Ibidem, s. 236.
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muzyce wokalnej, takich jak trillo, tremolo, ani rytmów lombardzkich, przez 
co kompozycje Liliusa zbliżają się bardziej do typu koncertu małogłoso-
wego zaproponowanego przez Lodovica Grossiego w zbiorze Cento con-
certi ecclesiastici wydanym w 1602 roku w Wenecji. Musimy pamiętać, że 
Viadana z  innego powodu niż Caccini i Durante stworzył swoje solowe 
i małogłosowe koncerty. U podstaw twórczości dwóch ostatnich kompozy-
torów leżała bowiem przede wszystkim chęć stworzenia utworów, w któ-
rych tekst słowny byłby bardziej zrozumiały, co nie było możliwe przy za-
stosowaniu techniki polifonicznej, imitacyjnej. Viadana natomiast stworzył 
swoje concerti z  powodu braku odpowiedniego repertuaru religijnego dla 
małych, często tylko kilkuosobowych zespołów kościelnych. Chciał w ten 
sposób doprowadzić do sytuacji, by w kościołach nie trzeba było wykony-
wać jedno- czy dwugłosowo motetów polifonicznych. Powód ten nie miał 
jednak większego wpływu na kształtowanie przez Viadanę linii melodycz-
nej 143. Nadal stosował on zasady kontrapunktu, melodia prowadzona była 
głównie ruchem sekundowym, choć pojawiały się w niej passaggi oparte na 
biegnikach i obiegnikach w szerokim ambitus — zazwyczaj septymy, okta-
wy, nony, a w głosie basowym nawet duodecymy. 

Opisany wcześniej sposób konstruowania passaggi przez Liliusa mógł 
mieć zatem trzy przyczyny. Po pierwsze, tak jak wspomniano, Lilius mógł 
znać i wzorować się na rozwiązaniach technicznych zastosowanych przez 
Lodovica Grossiego da Viadana w zbiorze Cento concerti ecclesiastici oraz 
na twórczości jego kontynuatorów — Agostina Agazzariego, związanego 
z Collegio Germanico na początku XVII stulecia, oraz Antonia Cifry, ka-
pelmistrza bazyliki San Giovanni na Lateranie w Rzymie, gdy przebywał 
tam Lilius, czyli w latach dwudziestych. Passaggi stosowane przez Liliusa 
odróżniają się jednak od koloratur Viadany szybszym tokiem rytmicznym 

143    „Dbałem, jak mogłem, o wdzięk i szlachetność arii we wszystkich głosach, ukła-
dając je tak, by były śpiewane poprawnie i jednym ciągiem. Nie omieszkałem wprowadzić 
tam, gdzie było to odpowiednie, pewnych ustępów, kadencji i  innych miejsc przystoso-
wanych do accenti, passaggi i podobnych, by śpiewacy mogli dać dowody swej sprawności 
i gracji, chociaż przeważnie dla ułatwienia, użyłem passaggi pospolitych, przez samą na-
turę dyktowanych […]”, cyt. za: Lodovico Grossi da Viadana, Cento concerti ecclesiastici…, 
w: Jak realizować basso continuo, przeł. Anna Szweykowska, «Practica Musica» 4, red. Zyg-
munt M. Szweykowski, Kraków 1997, s. 17–19. 
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(wykorzystaniem szesnastek i  trzydziestodwójek), a  także przywiązywa-
niem większej uwagi do znaczenia poszczególnych słów.

Po drugie, przy założeniu, że Franciszek Lilius był organistą (a takie 
hipotezy stawiane są w literaturze przedmiotu 144), możemy przyjąć, że po-
siadał umiejętność improwizowania i diminuowania linii melodycznej, co 
było typowe dla muzyki instrumentalnej całego XVI i XVII wieku. Powstał 
w  tym okresie cały szereg traktatów teoretycznych wyjaśniających m.in., 
w jaki sposób należy zdobić poszczególne interwały, niektóre wartości ryt-
miczne, a także jakie klauzule i kadencje należy wykorzystywać 145. Jednym 
z nich był wydany w Mediolanie w 1620 roku druk pt. Selva de varii pas-
saggi secondo l ’uso moderno per cantare, & suonare… Francesca Rognoniego. 
Publikacja ta została przez autora zadedykowana królowi Zygmuntowi III 
Wazie, musiała więc być znana w środowisku warszawskiej kapeli. Nie jest 
wykluczone, że bezpośrednio lub pośrednio — poprzez nauczycieli — ko-
rzystał z niej także młody Franciszek Lilius. Wiedzę i umiejętności impro-
wizowania mógł zdobyć podczas pobytu na dworze Zygmunta III Wazy 
w pierwszym dwudziestoleciu XVII wieku pod okiem Asprilia Pacellego, 
Giovanniego Francesca Aneria, Giovanniego Valentiniego, Paula Sieferta, 
Adama Giersciewicza (?), lub podczas studiów u Girolama Frescobaldiego, 
które odbył w Rzymie w latach 1624–1625. 

Po trzecie, nie tylko twórczość muzyków aktywnych na warszawskim 
dworze, lecz także rzymskiego mistrza — Girolama Frescobaldiego — 
musiała wpłynąć na styl kompozytorski Liliusa. Frescobaldi — jak wynika 
z opisów Pietra Della Valle — w pewnym momencie zmienił styl wyko-
nawczy z dawniejszego na nowszy, bardziej ozdobny. Z pewnością zmiana 
ta nie dokonała się w jednej chwili, lecz był to długotrwały proces, który 
trwał być może jeszcze w  okresie pobytu Liliusa w  Rzymie. Frescobaldi 

144    Por. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory polskich Wazów…, op. 
cit., s. 61, 188.

145    Zob. traktaty Silvestra Ganassiego, Diego Oritza, Hermana Fincka, Girola-
ma dalla Casa, Giovanniego Bassano, Richarda Rognono, Aurelia Virgiliana, Francesca 
Rogno niego i innych. Podsumowanie literatury przedmiotu na temat ornamentacji moż-
na odnaleźć m.in. w artykule Przemysława Wiśniewskiego, zob. Przemysław Wiśniewski, 
Ornamentacja w muzyce od XVI wieku do połowy XVIII stulecia, część I, „Notes Muzyczny” 
2015, nr 2 (4), s. 33–58.
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w 1615 roku opublikował pierwszą księgę Toccate e partite d’intavolatura 
di cimbalo…, w której zawarł wstęp tłumaczący nowe zasady interpretacji 
stworzonych przez siebie utworów. Kompozycje te były zapisane w kon-
wencjonalny sposób, lecz komentarza wymagał sposób wykonania, bo do-
piero wykonawca mógł nadać im ostateczny kształt. 

Ozdobność w muzyce Frescobaldiego przybrała nową formę — nie cho-
dziło już tylko o diminuowanie linii melodycznej i restrykcyjne, „surowe” 
wykonanie figuracji, tak jak czyniono w XVI wieku, lecz o stosowanie no-
wego sposobu gry, pewnego rodzaju maniery wykonawczej, polegającej na 
wprowadzaniu cieniowań dynamicznych, agogicznych, przetrzymywaniu 
niektórych dźwięków, czy wreszcie — na wprowadzaniu przez wykonaw-
cę grazii. Większość z tych elementów nie była zaznaczona w partyturze, 
muzyk musiał więc — korzystając z własnego doświadczenia i odwołując 
się do giudizio, czyli rozeznania — realizować je samodzielnie. Frescobaldi 
we wspomnianym wstępie zwracał uwagę między innymi na to, że tempo 
wykonania utworu nie powinno być stałe od początku do końca, lecz zależ-
ne od affetti (pisał: „[…] sposób grania nie powinien być podporządkowany 
batucie…”), że nie trzeba wykonywać wszystkich zapisanych przez kom-
pozytora koloratur, że początki utworów powinny być wykonywane adagio 
i arpeggiando, że na końcu frazy lub utworu należy zwalniać tempo 146. Uwagi 
te, sformułowane w 1615 roku, przypominają wskazówki Ottavia Duran-
tego, który z kolei we wstępie do zbioru Arie devote… w 1608 roku zwrócił 
uwagę na to, że „[…] kompozycję poważną i uczuciową należy rozpoczynać 
z powagą i bez passaggi, ale nie bez affetti […]” 147. Niewątpliwie więc na 
kształt i charakter utworów instrumentalnych Frescobaldiego wpływ miała 
ówczesna technika wokalna, co zresztą kompozytor stwierdził wprost we 
wstępie do pierwszej księgi toccat — napisał bowiem: „poznawszy, jak bar-
dzo akceptowany jest sposób grania z affetti właściwymi dla śpiewu i z róż-

146    Zygmunt M. Szweykowski, Między kunsztem a  ekspresją. II. Rzym…, op. cit., 
s. 269–270.

147    Ottavio Durante, Arie devote…, op. cit., s. 92.
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nymi passi, chciałem ukazać tymi mymi lichymi pracami, że nie tylko mu 
sprzyjam, ale go lubię […]” 148. 

Podczas pobytu Liliusa w Rzymie Frescobaldi pracował już także za-
pewne nad małogłosowymi koncertami, które ukazały się ostatecznie 
w dwóch tomach, z których zachował się tylko drugi (w  stanie niekom-
pletnym), z 1627 roku: Liber secundus diversarum modulationum. W zbiorze 
znalazły się 32 koncerty na 1–4 głosów do tekstów łacińskich. Jest to więc 
— oprócz toccat i  partit wydanych w  1615 roku — doskonały materiał 
porównawczy. 

Zestawiając ze sobą koloratury użyte przez Frescobaldiego w  utwo-
rach instrumentalnych, np. z pierwszej księgi toccat i partit, i koncertach 
małogłosowych ze zbioru Liber secundus diversarum modulationum z  pas-
saggi stosowanymi przez Liliusa, w  pierwszej chwili można dostrzec, że 
ornamenty stosowane przez krakowskiego kompozytora są dużo prostsze 
pod względem rytmicznym. Typowy dla Frescobaldiego rytm punktowany 
w utworach Liliusa w zasadzie nie występuje. Nie można natomiast wyklu-
czyć, że skryptorzy rękopisów, zawierających koncerty małogłosowe Liliu-
sa, którymi obecnie dysponujemy, uprościli zapis, zaś siedemnastowieczni 
wykonawcy sami wprowadzali rodzaj zdobienia znany z utworów Fresco-
baldiego. Pozwalała na to praktyka sprezzatury — wykonania polegające-
go na improwizowaniu wielu ozdobników, którego dzisiaj nie da się od-
tworzyć. Można jedynie przyjąć, że stylowe wykonanie koncertów Liliusa 
nie wyklucza dodawania przez wykonawcę drobnych grazii, niezapisanych 
w partyturze.

Teoretycy w  swoich rozważaniach zwracali uwagę także na właściwy 
sposób wykonania kompozycji, zalecając wprowadzanie odpowiednie-
go cieniowania dynamicznego i  agogicznego, które nie było zapisywane 
w nutach. Najważniejszym jednak zaleceniem było, by śpiewacy rozumieli 
tekst słowny, który mają zaprezentować słuchaczom. Ottavio Durante na-
pisał: „śpiewacy powinni starać się do głębi zrozumieć to, co mają śpiewać, 
zwłaszcza gdy śpiewają solo, aby sami rozumiejąc i mając dobrze opanowa-

148    Girolamo Frescobaldi, Toccate e partite d’intavolatura di cimbalo […] libro pri-
mo […], Roma 1616, cyt. za: Zygmunt M. Szweykowski, Między kunsztem a  ekspresją. 
II. Rzym…, op. cit., s. 269.
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ne mogli przekazać to tym, co ich słuchają, a co jest ich głównym celem” 149. 
Zwrócił on także uwagę, że muzycy powinni „[…] śpiewać spokojnie, to 
jest con la battuta larga, prowadząc głos z gracją i wymawiając słowa wyraź-
nie, aby je rozumiano […]” 150. 

Jak wynika z powyższych rozważań, Franciszek Lilius wziął pod uwagę 
z  jednej strony postulaty ówczesnych włoskich komentatorów, takich jak 
Caccini, Durante, czy Della Valle, dzięki czemu można stwierdzić, że jego 
twórczość mogła „zaważyć na kształcie i rodzaju tego, czego [...] słuchano 
i co komponowano w Polsce” 151, z drugiej zaś strony stosował rozwiązania 
znane z  twórczości Lodovica Grossiego da Viadana — rozwiązania bar-
dziej tradycyjne, zakorzenione w praktyce poprzedniej epoki. 

Przy założeniu, że koncerty małogłosowe były wykonywane, poza 
Gdańskiem, także w Krakowie, np. przez kapelę katedralną (czego nie mo-
żemy być pewni ze względu na brak źródeł z  epoki), można przyjąć, że 
właśnie Lilius zapoczątkował komponowanie w Krakowie muzyki w  stile 
moderno, muzyki na wysokim, europejskim poziomie. Pewnie właśnie dla-
tego w 1989 roku Zygmunt M. Szweykowski postrzegał Liliusa jako postać, 
która otwierała muzyczny barok w  Krakowie: „Możemy w  uproszczeniu 

149    Ottavio Durante, Arie devote…, op. cit., s. 93.
150    Ibidem.
151    Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej…, op. cit., s. 170.

a) fragment głosu canto:

b) fragment głosu basso: 

Przykład 34a–b. Girolamo Frescobaldi, Beatus vir qui suffert tentationem.
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powiedzieć, że dzieje baroku muzycznego w Krakowie znaczą dwie osobo-
wości twórcze […] pierwsza to właśnie Franciszek Lilius, działający na po-
czątku okresu, druga to Grzegorz Gerwazy Gorczycki, działający u schyłku 
baroku” 152.

3.4. Utwory instrumentalne 

3.4.1. Stan badań nad twórczością instrumentalną Liliusa

„O Franciszku Liliusie wiemy jedynie z  inwentarzy, że tworzył zarówno 
utwory instrumentalne na wielką obsadę, jak i  małogłosowe” — napisał 
w 1997 roku Zygmunt M. Szweykowski w książce Włosi w kapeli królew-
skiej polskich Wazów 153. Na szczęście dziś na temat twórczości Liliusa prze-
znaczonej wyłącznie na instrumenty wiemy nieco więcej, a stan zachowania 
źródeł zdążył się od 1997 roku nieco powiększyć, głównie dzięki odkryciom 
nieznanych wcześniej utworów oraz inwentarzy muzykaliów 154. 

Do chwili obecnej na liście utworów instrumentalnych Franciszka Li-
liusa znajdowało się dwanaście kompozycji, z których do naszych czasów 
zachowały się tylko dwie — Toccata sygnowana monogramem F.L. z wileń-
skiego Albumu Sapieżyńskiego, wprowadzona do naukowego obiegu muzy-
kologicznego przez Jūratė Trilupaitienė w 1999 roku 155, oraz Aria na dwoje 
skrzypiec i gambę, odnaleziona w 2007 roku przez Barbarę Przybyszew-
ską-Jarmińską 156. Listę tę można było próbować rozszerzyć o jeszcze jedną 
kompozycję, odnotowaną w internetowej bazie danych rejestrujących źródła 
muzyczne RISM — Sonatę a 5 sygnowaną monogramem F.Li. przeznaczo-
ną na dwoje skrzypiec, dwie wiole, wiolone i basso continuo, przechowywa-

152    Cyt. za: Zygmunt M. Szweykowski, Muzyka w barokowym Krakowie (Od Liliusa 
do Gorczyckiego), w: Kraków sarmacki. Materiały sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 
1989, red. Jan M. Małecki, Kraków 1992, s. 55.

153    Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej…, op. cit., s. 226.
154    Zob. Katalog dzieł Franciszka Liliusa w Aneksie II.
155    Jūraté Trilupaitiené, Rękopis Sapiehów — obraz muzyki barokowej w środowisku 

wileńskich bernardynów w  XVII wieku, w: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa Z. M. 
Szweykowskiego, red. Piotr Poźniak, Kraków 1999, s. 203–209. 

156    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory polskich Wazów…, op. cit., 
s. 188–189.
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ną obecnie w Archiwum Zamku Arcybiskupiego w Kromieryżu 157. Jak już 
wspomniano w rozdziale II niniejszej pracy, a co jeszcze zostanie rozwinięte 
w dalszej części rozprawy, w wyniku przeprowadzonych analiz utwór ten 
okazał się dziełem innego twórcy (zob. podrozdział 3.4.4.). 

3.4.2. Utwory instrumentalne znane z tytułów zamieszczonych 
w inwentarzach 

Twórczość instrumentalna Franciszka Liliusa nie była do niedawna przed-
miotem szczegółowych badań, co zapewne wynika z  niewielkiej licz-
by zachowanych źródeł z epoki. Przed ukazaniem się w 2016 roku Dzieł 
wszystkich Franciszka Liliusa 158 opublikowano wyłącznie jedną kompozy-
cję instrumentalną — Toccatę sygnowaną monogramem F.L., wchodzącą 
w skład wileńskiej tabulatury organowej z XVII wieku (wydanie krytyczne 
całego zbioru przygotował w 2004 roku Piotr Poźniak 159). W 2008 roku 
faksymile przekazu źródłowego zawierającego Arię a 3 Liliusa opubliko-
wała natomiast Barbara Przybyszewska-Jarmińska na łamach „Muzyki” 160.

Aż do 2007 roku wszystkie informacje na temat twórczości instru-
mentalnej Liliusa czerpano wyłącznie z inwentarzy. Tytuły utworów, które 
odnotowywane były od lat siedemdziesiątych XX wieku w polskiej histo-
riografii muzykologicznej, znamy głównie dzięki czterem spisom muzyka-
liów sporządzonym w II połowie XVII wieku. Spisy te przekazują tytuły 
utworów, które były wykonywane niegdyś przez kapele zakonne różnych 
zgromadzeń — franciszkanów, karmelitów i pijarów 161. 

Inwentarz franciszkanów z Przemyśla z 1677 roku rejestruje dwie so-
naty sygnowane monogramem F.L. Są to: Sonata a 4 violi[ni] oraz Sonata 

157    Zob. RISM, F. Li., Sonatas, ID no.: 550264283.
158    Franciszek Lilius, Opera omnia II…, op. cit. 
159    Album Sapieżyńskie. Wileńska tabulatura organowa z XVII wieku obrazami żywota 

św. Franciszka zdobiona, wyd. Piotr Poźniak, «Sub Sole Sarmatiae» 9, red. Zygmunt M. 
Szweykowski, Kraków 2004. 

160    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Rękopiśmienna księga partytur D-W. Cod. 
Guelf. 34.7 Aug. 20 jako źródło muzyki instrumentalnej Franciszka Liliusa oraz innych twór-
ców związanych w XVII wieku z Rzeczpospolitą, „Muzyka” 2008, nr 4, s. 139–149.

161    Na temat inwentarzy dokumentujących zaginione kompozycje Liliusa zob. 
Rozdział II niniejszej pracy (podrozdział 2.5.).
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a 4 F. L. 2 Can[ti] Alto Basso 162. W drohiczyńskim (nadbużańskim) inwen-
tarzu franciszkanów datowanym na 1681 rok znajduje się enigmatyczny 
wpis: Instrumenti Fli [FD 71]. Być może chodzi tu o jakąś bliżej nieznaną 
kompozycję Franciszka Liliusa na instrumenty, zwłaszcza że w tym samym 
inwentarzu znajdują się zapisy dotyczące innych kompozycji monogramisty 
F.Li. oraz F.L.: Omni die 2. CC. T. Fli. [FD 51] oraz Ave Maris Stella 4 F. Li. 
BBK [FD 52]. 

Wokalno-instrumentalna kapela karmelitów z  Piasku w  Krakowie 
w swoim repertuarze miała natomiast dwie arie (dwu- i trzygłosową), które 
prawdopodobnie wyszły spod pióra Franciszka Liliusa, bowiem opatrzone 
zostały monogramem F.L., oraz dwie ośmiogłosowe sonaty — Sonatę F. L. 
super Bathala a 8 oraz Sonatę Francisci Lily a 8. W inwentarzu tym znajduje 
się także wzmianka o pięciogłosowej Kolendzie F. L. a 5, która najprawdo-
podobniej była utworem instrumentalnym, ponieważ wymieniono ją po-
śród sonat, canzon i arii. Należy przyjąć, że kompozycje sygnowane mo-
nogramem F.L. w omawianym inwentarzu były kompozycjami Franciszka 
Liliusa, zwłaszcza że kompozytor był związany z działającym u karmelitów 
Bractwem Szkaplerza Świętego 163.

Inwentarz pijarów z Podolińca, spisany w  latach 1691–1702, również 
dostarcza informacji na temat twórczości instrumentalnej Franciszka Liliu-
sa. Wymienione są w nim dwa utwory, które mógł skomponować krakowski 
kapelmistrz: Sonata a 3 F. L. [PPII 580] oraz Aria a 3 F. L. [PPII 631]. 
Niewykluczone, że Aria a 3 jest tożsama z kompozycją zachowaną w Wol-
fenbüttel (o czym w dalszej części pracy).

O wszystkich tych, dzisiaj zaginionych, utworach możemy powiedzieć 
jedynie tyle, że przeznaczone były na niewielkie zespoły instrumentalne. 
Arie tworzył Lilius na obsadę a duo lub triową, sonaty zaś komponował na 
zespół co najmniej trzech instrumentów. Na największą grupę wykonaw-

162    Mirosław Perz, Inwentarz przemyski (1677), „Muzyka” 1974, nr  4, s.  44–69. 
Dwie wspomniane kompozycje zostały także wpisane do drugiego inwentarza przemy-
skiego, odnalezionego w 2013 roku przez Alicję Dacewicz pośród rękopisów Biblioteki 
Uniwersytetu Wileńskiego, sygn. VUB RS, F4-(A3862)–36467, zob. Alicja Dacewicz, 
Franciszkańskie inwentarze muzyczne z II połowy XVII wieku, „W Nurcie Franciszkańskim” 
2012, nr 19, s. 139–170.

163    Zob. Rozdział I niniejszej pracy. 
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ców przeznaczone były dwie ośmiogłosowe sonaty, znajdujące się niegdyś 
w  repertuarze kapeli krakowskich karmelitów. Szczególnie interesującym 
utworem musiała być Sonata super Bathala, która prawdopodobnie oparta 
była na jakimś nieznanym dzisiaj materiale prekompozycyjnym. Być może 
dalsze badania archiwalne zaowocują odnalezieniem kompozycji znanych 
dziś wyłącznie z tytułów.

Trudno dziś wyrokować o obsadzie wykonawczej utworów instrumen-
talnych Liliusa. O ile przy tytułach kompozycji znanych z inwentarza prze-
myskiego zanotowano skład wykonawczy, np. Sonata a 4 violi[ni] [FP 210, 
FPII 237], czy Sonata a 4 F. L. 2 Can[ti] Alto Basso (w tym drugim przy-
padku nie sprecyzowano instrumentarium, wiemy jedynie, że powinny to 
być dwa instrumenty o wysokim rejestrze, jeden o średnim i jeden instru-
ment basowy), to przy tytułach zanotowanych w  inwentarzach karmeli-
tańskim i pijarskim nie dopisano żadnej sugestii wykonawczej, nie wiemy 
więc, na jakie instrumenty kompozycje te były przeznaczone. Należy jed-
nak pamiętać, że do lat dwudziestych XVII wieku obsada nie była ściśle 
określana, poszczególne partie mogły realizować różne instrumenty. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia w przypadku twórczości Girolama Frescobal-
diego — nauczyciela Franciszka Liliusa, a na polskim gruncie między inny-
mi w twórczości Adama Jarzębskiego; jego zbiór Canzoni e concerti zawiera 
utwory, których obsada w większości przypadków nie jest sprecyzowana.

3.4.3. Zachowane kompozycje instrumentalne 

Do naszych czasów przetrwały w postaci rękopisów tylko dwie kompozy-
cje — Aria a 3 oraz Toccata. Tylko pierwsza z nich, Aria przeznaczona na 
dwoje skrzypiec i gambę, jest niewątpliwie dziełem Franciszka Liliusa, bo-
wiem została w rękopisie podpisana jego imieniem i nazwiskiem (w formie: 
„Francisci Lilii”).

Aria a  3 zbudowana jest z  siedmiu odcinków zróżnicowanych pod 
względem tempus, faktury oraz dźwięków głównych (stanowiących podsta-
wę akordów końcowych). Szczegółowy plan formalny utworu przedstawia 
Tabela 26. 
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Tabela 26. Forma Arii a 3 Franciszka Liliusa.

Nr odcinka 1 2 3 4 5 6 7
Takty 1–16 17–29 30–48 49–57 58–64 65–92 93–108
Tempus ¡ ##1, $4 #2 $4 #1 $4 →

Technika / 
faktura

imitacja homorytmia imitacja koncertow. 
/ diminucja

homorytmia koncertow. 
/ imitacja

koncertow. / 
diminucja

Podstawa 
akordu  
końcowego

(a) d E e d e (g) A A

Materiał 
dźwiękowy A B (ref.) A’ C B (ref.) A’’ D

Barbara Przybyszewska-Jarmińska przyporządkowała tę kompozycję 
do utworów o budowie ritornellowej, wskazując jako refren odcinki drugi 
i piąty o wspólnym materiale muzycznym, utrzymane w metrum trójdziel-
nym i fakturze homorytmicznej 164. Rzeczywiście, odcinki te wyraźnie kon-
trastują z całym materiałem dźwiękowym wykorzystanym w kompozycji. 
Odcinki pierwszy, trzeci i szósty natomiast, ujęte w fakturę imitacyjną lub 
imitacyjno-koncertującą w dwumiarze, oparte są na jednym temacie, który 
jednak w każdym z odcinków przyjmuje nieco inne opracowanie rytmiczne, 
co ilustruje poniższe zestawienie tematów występujących w partii pierw-
szych skrzypiec (Przykłady 35a–d). 

Przykład 35a. Franciszek Lilius, Aria a 3, t. 1–5.

Przykład 35b. Franciszek Lilius, Aria a 3, t. 36–39.

164    Zob. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem..., op. cit., 
s. 350–351.
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Przykład 35c. Franciszek Lilius, Aria a 3, skrzypce II, t. 48–51.

Przykład 35d. Franciszek Lilius, Aria a 3, t. 77–78.

Temat przeprowadzany jest imitacyjnie przez wszystkie głosy. Każdy 
odcinek zbudowany jest w nieco inny sposób (zob. Tabele 27a–c). W pierw-
szym i  trzecim odcinku temat pojawia się aż osiem razy. Dwukrotnie, 
w pierwszym i szóstym odcinku, wprowadzony zostaje jednocześnie w par-
tii dwóch głosów i  przebiega w  równoległych tercjach: po raz pierwszy 
w partii pierwszych i drugich skrzypiec (t. 10–12), po raz drugi w partii 
drugich skrzypiec i gamby (t. 75–78). Szósty odcinek opiera się na kon-
certowaniu, tzn. przerzucaniu tematu pomiędzy pierwszymi skrzypcami 
a gambą i drugimi skrzypcami. 

Tabela 27a. Sposób przeprowadzenia tematu w pierwszym odcinku Arii.

takt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Vn1 T-e T-a T-f (f )-d
Vn2 T-a T-e T-d (f )-d
G. T-e T-d T-a (f )-d

T = temat; (f ) = finalis

Tabela 27b. Sposób przeprowadzenia tematu w trzecim odcinku Arii.

takt 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Vn1 T-e T-e T-a (f )-g
Vn2 T-a T-h (f )-h
G. T-e T-a T-f (f )-e
T = temat; (f ) = finalis
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Tabela 27c. Sposób przeprowadzenia tematu w szóstym odcinku Arii.

takt 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Vn1 T-e T-a T-d T-g T-g T-e T-e
Vn2 Odp Odp Odp T-g T-g (f )-a
G. Odp Odp Odp [T]-e [T]-e (f )-a

T = temat; Odp = odpowiedź; [T] = motyw czołowy z tematu; (f ) = finalis

Odcinki o charakterze wirtuozowskim (czwarty i  siódmy) utrzymane 
są w technice koncertującej. Bardzo szybkie biegniki i pasaże „przerzucane” 
są pomiędzy partią pierwszych skrzypiec a  skrzypcami drugimi i  gambą 
(w pierwszym etapie), później zaś parę tworzą pierwsze i drugie skrzypce, 
które prowadzą ruchliwe przebiegi gamowe w równoległych tercjach (pod 
koniec odcinka). Zdaniem Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej, aria sta-
wia „przed wykonawcami większe wymagania techniczne niż na przykład 
utwory Adama Jarzębskiego, m.in. w biegnikach opartych na trzydziesto-
dwójkach” 165, muzykolog zaznaczyła jednak, że „zakres dźwięków możliwy 
jest do osiągnięcia na tych instrumentach w pierwszej pozycji (odpowied-
nio d1–h2, h–h2, D–e1). Uwagę zwraca fakt, że partia wioli da gamba niemal 
nie różni się pod względem skali trudności od partii skrzypiec” 166.

W związku z brakiem innych zachowanych utworów instrumentalnych 
Liliusa, trudno dziś wskazać choćby przybliżony czas powstania Arii. Two-
rząc swoją Arię, Lilius pewnie korzystał z doświadczeń swoich nauczycie-
li i muzyków czynnych w kapeli królewskiej. Podobnie jak w zachowanej 
Canzonie Giovanniego Valentiniego — muzyka Wazowskiego aktywnego 
w  pierwszej dekadzie XVII wieku — Aria Liliusa reprezentuje ten etap 
rozwoju samodzielnej muzyki instrumentalnej, w którym odchodzi się od 
techniki ricercaru, faktura jest bardziej zróżnicowana dzięki wprowadzeniu 
odcinków homorytmicznych, a także fragmentów, w których głosy ulegają 
usamodzielnieniu — widoczne jest na przykład koncertowanie pomiędzy 
pierwszymi skrzypcami a skrzypcami drugimi i gambą. Elementem „tra-

165     Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem…, op. cit., s. 350.
166     Ibidem.
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dycyjnym” jest natomiast wykorzystanie diminucji, które budowane są na 
wzór wokalnych 167. 

Podobne zabiegi stosował w swoich utworach instrumentalnych Tarqui-
nio Merula, który będąc muzykiem królewskim w  kapeli Zygmunta III 
Wazy, w 1624 roku opublikował w Wenecji Il primo libro de’ motetti e sona-
te. Sonaty Meruli przeznaczone były na obsadę triową. Także konstrukcja 
utworów była zbliżona do Arii Liliusa — części skrajne utrzymane były 
w metrum parzystym i w technice imitacyjnej, czasem nawet fugowanej, 
zaś część środkowa w metrum nieparzystym, homorytmiczna, o śpiewnej 
melodyce. Jest wysoce prawdopodobne, że Lilius znał nowe kompozycje 
kolegi z kapeli królewskiej i na nich się wzorował. 

Drugą zachowaną kompozycją instrumentalną przypisywaną Liliusowi 
jest organowa Toccata zanotowana w Albumie Sapiehów wraz z monogra-
mem F.L., który może z  jednej strony wskazywać autorstwo Franciszka 
Liliusa, z drugiej zaś oznaczać inicjały jakiegoś nieznanego użytkownika 
rękopisu 168. Ze względu na niepewną atrybucję (zob. Rozdział II) oraz brak 
odpowiedniego materiału do porównania stylistycznego, to znaczy innych 
kompozycji organowych Liliusa, nie można było odpowiedzieć jedno-
znacznie na pytanie, czy kompozycja ta jest dziełem krakowskiego kapel-
mistrza. Dotychczasowi badacze, przypisując toccatę z  Albumu Sapiehów 
Liliusowi, brali pod uwagę przede wszystkim fakt, że kompozytor kształ-
cił się w  latach dwudziestych XVII wieku u najwybitniejszego organisty 
swoich czasów — Girolama Frescobaldiego 169. Ponadto, jak już wcześniej 

167    Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Barok..., op. cit., s. 446–447.
168    Biorąc pod uwagę fakt, że rękopis powstał najprawdopodobniej w środowisku 

wileńskich bernardynów, jedną z bardzo wielu możliwości rozwiązania monogramu jest 
np. F[rater] L[odovico]. W przyszłości należy przeprowadzić szczegółowe poszukiwania 
pod tym kątem, np. w kronikach, księgach kapituł i katalogach zakonnych bernardynów 
wileńskich.

169    Do polskiego obiegu naukowego źródło wprowadziła Jūratė Trilupaitienė, zob. 
Jūratė Trilupaitienė, Rękopis Sapiehów…, op. cit., s. 203–209. Badaczka jako pierwsza za-
proponowała przypisanie Toccaty F.L. Franciszkowi Liliusowi, zob. Jūratė Trilupaitienė, 
Album Sapiehów na tle życia kulturalnego i  muzycznego w  Wielkim Księstwie Litewskim 
w XVII wieku, w: Album Sapieżyńskie…, op. cit., s. VII–XIV.
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wspomniano, w Albumie… zidentyfikowano zapisane anonimowo kompo-
zycje Girolama Frescobaldiego — fragmenty canzon ze zbioru Recercari, 
et canzoni francese…, który został wydany w Rzymie w 1615 roku. Mógł 
więc zatem Lilius przywieźć dzieła swego mistrza na teren Rzeczpospoli-
tej, a utwory te mogły zostać wpisane do litewskiego manuskryptu razem 
z kompozycją (kompozycjami?) Liliusa.

Czterogłosowa toccata F.L. wydaje się fragmentem większego utworu, 
ma bowiem charakter wstępu. Być może pierwotna kompozycja — podob-
nie jak niektóre canzony Frescobaldiego — została skrócona na potrzeby 
użytkownika rękopisu. Toccata F.L. utrzymana jest w dłuższych wartościach 
rytmicznych i fakturze akordowo-imitacyjnej wzbogaconej licznymi opóź-
nieniami. Tematem poddawanym imitacji jest pochód skalowy wypełniają-
cy interwał kwinty lub seksty. W kilku miejscach imitacja jest ścisła i przyj-
muje postać kanonicznego przeprowadzenia motywu przez kolejne głosy. 
W końcowej części utworu temat pojawia się na tle nuty stałej w najniż-
szym głosie. Kompozycja mogłaby stanowić fragment jakiejś toccaty Fre-
scobaldiego, ponieważ utwory te, będąc albo samodzielnymi kompozycjami 
figuracyjnymi albo krótkimi preludiami, cechowały się rozczłonkowaniem 
formy. Toccata F.L. mogłaby z powodzeniem stanowić odcinek w utworze 
Frescobaldiego kontrastujący z odcinkami o innej fakturze.

Omawiany utwór zbliża się również do repertuaru tworzonego i wy-
konywanego na terenie Rzeczpospolitej w I połowie XVII wieku. Spośród 
utworów przeznaczonych na instrumenty klawiszowe dysponujemy dziś 
m.in. zachowanymi w tabulaturze z Kroż dwiema kompozycjami Vincenza 
Bertolusiego (Fantasia, Ricercata primi toni) i dwudziestoma trzema Ada-
ma z Wągrowca (w tym utwory liturgiczne, ricercary, fantazje, swobodne 
kompozycje określone niejednoznacznie, przykłady dydaktyczne) 170, a tak-
że znanymi z  innych źródeł pojedynczymi utworami Bartłomieja Pękiela 

170    Mirosław Perz, O twórczości organowej Adama z Wągrowca i projekcie jej edycji, 
w: Staropolszczyzna muzyczna. Księga konferencji, Warszawa 18–20 października 1996, red. 
Jolanta Guzy-Pasiakowa, Agnieszka Leszczyńska, Mirosław Perz, Warszawa 1998, s. 123–
132; Piotr Woźniak, Fantazje organowe Adama z Wągrowca SOCist (+1629), „Kwartalnik 
Młodych Muzykologów UJ” nr 5 (7/2009), dostęp online: http://www2.muzykologia.uj.e-
du.pl/kwartalnik/numery/nr5/Wozniak.pdf (stan na dzień 22.05.2017 r.).
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(Fuga) 171, Piotra Żelechowskiego (Fantazja) oraz Jana Podbielskiego (Pre-
ludium) 172. Wskazane utwory, zwłaszcza dzieła Adama z Wągrowca (zm. 
1629), wykazują duże podobieństwa do kompozycji Girolama Frescobal-
diego oraz Toccaty F.L. Skoro zatem twórczość rodzima inspirowana była 
w dużej mierze twórczością włoską, nie można wykluczyć, że Toccata F.L. 
jest dziełem Franciszka Liliusa. 

W ostatnim czasie Tomasz Jasiński zauważył, że linia melodyczna 
pierwszych taktów Toccaty jest niemal identyczna z pierwszą frazą „Głosu 
dla pospólstwa” Pieśni o Świętym Dominiku Franciszka Liliusa, czemu rów-
nocześnie towarzyszy podobieństwo ukształtowania harmonicznego (zob. 
Przykłady 36a–b) 173. Uczony postawił tezę, że organowa Toccata sygnowa-
na monogramem F.L. jest kompozycją Franciszka Liliusa, która stanowi-
ła intonację Pieśni o Św. Dominiku, a wstęp organowy był konieczny, żeby 
„pospólstwo” mogło już od pierwszego tonu włączyć się w śpiew. Teza ta 
wydaje się przekonująca.

Przykład 36a. Pierwsze takty Pieśni o Świętym Dominiku Franciszka Liliusa.

171    Jerzy Gołos, Nieznana kompozycja Bartłomieja Pękiela, „Ruch Muzyczny” 1973, 
nr 4, s. 5. Zob. również: Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Katalog tematyczny dzieł Bartłomieja 
Pękiela, w: Bartłomiej Pękiel, Utwory wokalno-instrumentalne, wyd. Zofia Dobrzańska-
-Fabiańska, «Monumenta Musicae in Polonia», red. Jerzy Morawski, Kraków 1994, s. 67.

172    Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej…, op. cit., s. 220–
222; zob. także Marcin Szelest, W obronie „Praeludium” Podbielskiego, „Muzyka” 2017, nr 1, 
s. 3–46.

173    Opinia wyrażona przez prof. Tomasza Jasińskiego w  recenzji mojej dysertacji 
doktorskiej, która stanowi pierwotną wersję niniejszej książki. 
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Przykład 36b. Początek Toccaty F.L.

3.4.4. Sonata a 5 F.Li. ze zbioru muzycznego Zamku Arcybiskupiego 
w Kromieryżu

W polskiej literaturze przedmiotu nieobecna była dotychczas pięciogłoso-
wa Sonata sygnowana monogramem F.Li., który mógłby wskazywać na au-
torstwo Franciszka Liliusa. W zbiorze muzycznym Zamku Arcybiskupiego 
w Kromieryżu, w którym odnaleziono Sonatę F.Li., przechowywane są tak-
że kompozycje innych twórców związanych z Rzeczpospolitą i Śląskiem, 
np. utwory Maksymiliana Kozdrasza oraz Marcina Mielczewskiego 174. Wy-
dawać się mogło, że monogram F.Li. dotyczy Franciszka Liliusa.

Już wstępna analiza kompozycji wzbudziła jednak wątpliwości co do 
trafności takiej atrybucji 175. Utwór utrzymany jest w  tonacji H-dur (nie 
stabilizowanej znakami przykluczowymi, lecz wyłącznie akcydencjami), 
przekaz pochodzi z 1666 roku i posiada określenia agogiczne i dynamiczne, 
które w pierwszej połowie wieku jeszcze nie były często stosowane. Sonata 
F.Li. ma budowę wieloodcinkową, składa się z wolnego wstępu (odcinek 
1) i pięciu kolejnych, zamkniętych kadencjami cząstek, przyjmując budowę 
ABCBA. Szczegóły konstrukcyjne sonaty ilustruje Tabela 28. 

174    Szczegółowy opis zabytku oraz całej kolekcji został zamieszczony w Rozdziale II 
niniejszej rozprawy, w podrozdziale 2.5.

175    Zob. Aneks III.
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Tabela 28. Plan architektoniczny Sonaty a 5 F.Li.

Nr odcinka 1 2 3 4 5 [=3] 6 [=2]

Takty 1–10 11–29 30–57 58–82 83–110 111–130

Tempus ¡ → #2 ¡ #2 ¡

Tempo Adagio Allegro [Adagio] Allegro [Adagio] Allegro

Technika / 
faktura homorytmia imitacja /  

koncertowanie
homorytmia, 
imitacja koncertowanie homorytmia, 

imitacja
imitacja /  
koncertowanie

Akord  
końcowy E+ H+ H+ [E+] H+ H+ H+

Materiał 
dźwiękowy Wstęp A B (ref.) C B (ref.) A

Odcinek piąty jest powtórzeniem trzeciego, oba utrzymane są w fak-
turze homorytmicznej i, podobnie jak w Arii Liliusa, mogą pełnić funkcję 
refrenu. Odcinki drugi, czwarty i szósty skomponowane zostały w technice 
koncertującej, przy czym odcinek szósty jest dokładnym powtórzeniem od-
cinka drugiego, zaś odcinek czwarty wykorzystuje inny materiał dźwiękowy. 
Dzięki temu zabiegowi odcinek czwarty stanowi oś symetrii utworu. Kom-
pozytor operuje w nim krótkimi, trzydźwiękowymi formułami melodycz-
nymi, które stają się podstawą do koncertowania.

Kompozycja powstała najwcześniej w II połowie XVII wieku. Jej auto-
rem jest najprawdopodobniej Karl Friedrich Liebl, wiedeński kompozytor, 
którego inne dzieła, jak wspomniano w Rozdziale II niniejszej rozprawy, 
zachowały się w zbiorze muzykaliów w Kromieryżu i które podpisywane 
były monogramem F.L. Warto zatem jeszcze raz podkreślić, że nie wszyst-
kie kompozycje sygnowane monogramem F.L. lub F.Li. wyszły spod pióra 
Liliusa. 

3.4.5. Przeznaczenie utworów instrumentalnych Liliusa

Udokumentowana źródłowo jest współpraca wawelskiego kapelmistrza 
z  dworami magnackimi, m.in. Jana Sobiepana Zamoyskiego, Władysła-
wa Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, Łukasza i Krzysztofa Opaliń-
skich oraz Stanisława Lubomirskiego, należałoby więc spodziewać się, że 
właśnie na ich potrzeby Lilius tworzył muzykę instrumentalną, natomiast 
dla użytku kościelnego przeznaczona była muzyka wokalna i wokalno-in-
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strumentalna. Znamienne jest jednak, że informacje na temat twórczości 
instrumentalnej Liliusa czerpiemy głównie ze źródeł kościelnych, przede 
wszystkim z inwentarzy pozostałych po kapelach zakonnych — franciszka-
nach, karmelitach i pijarach. W głównej mierze w repertuarze kapel zakon-
nych znajdowały się czysto instrumentalne utwory Liliusa. Przypisywaną 
temu kompozytorowi Toccatę znaną z Albumu Sapieżyńskiego także wiąże się 
z kręgiem zakonnym, tzn. bernardynami wileńskimi. Trzeba zatem przyjąć, 
że arie i sonaty Liliusa miały charakter religijny i były wykonywane podczas 
nabożeństw i liturgii lub miały charakter uniwersalny 176.

Wiemy, że muzyka instrumentalna była chętnie wykorzystywana w ko-
ściele, w tym podczas liturgii. Prawdopodobnie utwory czysto instrumen-
talne nie były wykonywane w miejscu działalności Liliusa, tzn. w katedrze 
wawelskiej, w I połowie XVII wieku, a przynajmniej nie ma na ten temat 
żadnych wzmianek w źródłach. Nie można natomiast wykluczyć, że Liliu-
sowe sonaty i arie były grane podczas nabożeństw religijnych w środowi-
skach zakonnych, w których udokumentowane zostało ich istnienie. Mogły 
być one wykorzystywane również podczas tzw. rekreacji zakonnej. Do dziś 
bowiem zachowały się liczne świadectwa uprawiania przez zakonników 
i zakonnice muzyki w wolnym czasie 177. 

Z drugiej jednak strony nie możemy zapomnieć, że jedyny zachowa-
ny utwór instrumentalny Liliusa o  pewnym autorstwie wykonywany był 
w środowisku dworskim. Aria a 3 zanotowana została w księdze partytur 
(Partitur-Buch), która wykorzystywana była na dworze księcia Augusta — 
władcy Brunszwiku i Lüneburga, który rezydował głównie w Wolfenbüttel 

176     Kwestia funkcjonowania repertuaru instrumentalnego w  środowisku kościel-
nym jest od dawna szeroko dyskutowana w literaturze muzykologicznej, zob. m.in. Piotr 
Wilk, Sonaty „da chiesa” Aldebranda Subissatiego, skrzypka Jana Kazimierza, „Muzyka” 2007, 
nr 1, s. 3–27; idem, O niektórych funkcjach „da chiesa” włoskich sonat i koncertów epoki baroku, 
w: Donum Natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata, red. Alicja Jarzębska, 
Zofia Fabiańska, Andrzej Sitarz, Kraków 2007, s. 301–311.

177     Zob. m.in. Magdalena Walter-Mazur, Status zakonnic śpiewaczek i instrumenta-
listek w XVII i XVIII wieku. Profesjonalizacja zakonnic-muzyków na przykładzie polskich be-
nedyktynek, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2010, s. 57–79; eadem, Muzyka jako element 
klasztornych uroczystości w  świetle XVIII-wiecznych archiwaliów benedyktynek kongregacji 
chełmińskiej, „Hereditas Monasteriorum” 2013, vol. 2, s. 57–80; eadem, Figurą i  fraktem. 
Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku, Poznań 2014.
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i w Gotha. Utwory instrumentalne Liliusa mogły stanowić więc również 
repertuar kapel magnackich. Być może w tych środowiskach wykonywano 
Liliusowe arie i sonaty.

Należy mieć zatem nadzieję, że dalsze badania, dotyczące transmisji 
i  recepcji dzieł Franciszka Liliusa, zaowocują nowymi ustaleniami, które 
w dalszej kolejności pozwolą odpowiedzieć na pytanie o funkcję utworów 
instrumentalnych tego kompozytora.

3.5. Franciszek Lilius dobrym retorem muzycznym

Przeprowadzone powyżej analizy szczegółowe zachowanych utworów Li-
liusa bezsprzecznie dowodzą, że Franciszek Lilius był dobrym retorem. 
Każde jego dzieło posiada cechy, które — według podręczników retory-
ki, m.in. Kwintyliana — powinna mieć dobra wypowiedź: inventio (myśl), 
dispositio (uporządkowanie) i elocutio (odpowiedni styl) 178. W XVII wieku 
zwracano szczególną uwagę na odpowiedni styl wypowiedzi (elocutio), do 
którego cech należało aptum / decorum (stosowność), perspicuitas (przej-
rzystość, klarowność), latinitas (poprawność) oraz ornatus (ozdobność). 
Wszystkimi tymi cechami odznaczają się dzieła Liliusa. Jako autor lite-
rackich ód inspirowanych poezją starożytną, Franciszek Lilius z pewnością 
znał zasady poetyki i retoryki, stosował je również w dziełach muzycznych. 

Kompozycje religijne Liliusa posiadają materiał prekompozycyjny po-
chodzący z chorału lub pieśni religijnej, niektóre z pewnością skompono-
wane zostały na konkretne święta i uroczystości, a ich styl można określić 
jako ecclesiasticus. W żadnym z utworów nie dochodzi zatem do głosu nie-
stosowny ton, czy zbyt „świecki” charakter, co mogłoby stanowić złamanie 
zasady decorum. Wszystkie kompozycje Liliusa mają przejrzystą budowę, 
choć niektóre z  nich, zwłaszcza koncerty wielkoobsadowe, składają się 
z bardzo drobnych „elementów”, które jednak w całym utworze są ze sobą 
odpowiednio zestawiane i tworzą większe cząstki, najczęściej symetryczne. 
Zachowana jest zatem zasada perspicuitas. Poprawność (latinitas) jest rów-

178    Zob. Mirosław Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 
1990, s. 54–139. 
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nież istotną cechą kompozycji Liliusa. Krakowski kapelmistrz wielką wagę 
przywiązywał bowiem do zasad kontrapunktu, których nie łamał, chyba że 
wymagała tego odpowiednia interpretacja słów. I wreszcie — niektóre jego 
dzieła odznaczają się bogatą ozdobnością (musica ornata), która jest jedną 
z charakterystycznych cech jego twórczości w stile moderno (zob. podroz-
dział 3.3.3.). 

Kształtowanie przez Liliusa dzieła muzycznego na wzór oracji nie do-
tyczy oczywiście tylko wyżej wymienionych cech ogólnych, związanych 
z koncepcją i realizacją formy muzycznej. Kompozytor również w zakresie 
melodyki i współbrzmień wykorzystywał szereg powszechnie znanych figur, 
których celem była muzyczna interpretacja poszczególnych słów lub wyra-
żeń 179. Za Tomaszem Jasińskim należy powtórzyć, że figury w twórczości 
Liliusa „[…] nie uzyskują specjalnie ekspresyjnej postaci ani też nie podle-
gają jakiejś znaczącej rozbudowie formalnej” 180, zaś „największe znaczenie 
interpretacyjnych zabiegów Liliusa polega na rozpowszechnianiu i ugrun-
towaniu w Polsce praktyki komponowania za pomocą figur” 181. Z pewno-
ścią warto przyjrzeć się bliżej stosowanym przez kompozytora figurom, by 
lepiej zrozumieć Liliusową koncepcję muzycznej interpretacji słowa. Na 
wstępie należy jednak zaznaczyć, że analiza figur retorycznych w kompo-
zycjach z epoki staropolskiej jest zadaniem trudnym i łatwo można wpaść 
w pułapkę nadinterpretacji, zwłaszcza w przypadku, gdy nie zachowały się 
żadne pisma teoretyczne kompozytora, rzucające jakiekolwiek światło na 
jego podejście do interpretacji słowa. 

Biorąc pod uwagę cechy czysto muzyczne, figury retoryczne, które wy-
korzystał Lilius w swoich kompozycjach, można podzielić na trzy grupy. 
Są to figury melodyczne, figury współbrzmieniowe oraz figury strukturalne 
(melodyczno-współbrzmieniowe), obejmujące całe kompleksy tekstowo-
-muzyczne. Podobnie jak w przypadku innych kompozytorów aktywnych 
w I połowie XVII wieku na terenie Rzeczpospolitej, w twórczości Francisz-

179    Retoryką muzyczną w twórczości Franciszka Liliusa szerzej zajmował się tylko 
Tomasz Jasiński, który usystematyzował i szczegółowo omówił zastosowane przez Liliusa 
środki wyrazu, zob. Tomasz Jasiński, Polska barokowa retoryka muzyczna…, op. cit., s. 198–199.

180    Cyt. za: ibidem, s. 198.
181    Cyt. za: ibidem, s. 199.
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ka Liliusa odnaleźć można najczęściej figury melodyczne. W tej obszernej 
grupie da się wyróżnić dalsze trzy podgrupy: do pierwszej zaliczymy figury 
związane z kierunkiem linii melodycznej lub skokami interwałowymi, do 
drugiej — figury zbudowane przy użyciu powtórzeń (repetycji), natomiast 
do trzeciej — figury będące wyrazem chęci odwzorowania przez kompozy-
tora słów za pomocą specjalnego ukształtowania melodii (hypotyposis). 

Wśród figur związanych z kierunkiem linii melodycznej niewątpliwie 
dominują anabasis i catabasis, które łączone były — w przypadku anabasis — 
z tekstem mówiącym o wstępowaniu, wysokości, niebie itd., oraz — w przy-
padku catabasis — z tekstem dotyczącym ziemi, opadania, zstępowania itd. 
Anabasis pojawia się m.in. na słowach „et resurrexit” [i zmartwychwstał] 
(Missa a 4, Credo, t. 174–180), „et ascendit in caelum” [i wstąpił do nieba] 
(Missa Tempore Paschali, Credo, t. 129–133, Missa a 4, Credo, t. 188–198), 
„ressurget ex favilla” [powstanie z popiołu] (Missa pro defunctis, Sequentia, 
t. 313–329), „quasi aurora consurgens” [jakby wschodząca jutrzenka] (Offi-
cium de Conceptione BVM, Graduale, t. 129–165). Figurę catabasis odnaleźć 
można m.in. na słowach „descendit de caelis” [zstąpił z  nieba] (w  Credo 
z Missa a 4, t. 99–109, oraz w analogicznym miejscu w Missa brevissima, 
t. 48–51).

Anabasis i  catabasis w  twórczości Liliusa łączone były często z  inny-
mi figurami, które dodatkowo wzmacniały znaczenie słów. Na przykład 
w Missa a 4, w części Credo, na słowach „et ascendit in caelum” [wstąpił 
do nieba], kompozytor poza kierunkiem wznoszącym frazy wprowadził 
figurę powtórzeniową epizeuxis, co miało dodatkowo podkreślić i zilustro-
wać tekst mówiący o wniebowstąpieniu Jezusa. Również figura catabasis 
występująca na słowach „qui tollis peccata mundi” [który gładzisz grzechy 
świata] w Gloria w Missa a 4 wzmocniona została przez epizeuxis. Z kolei 
catabasis połączone z anaphorą (repetitio) odnaleźć można w Sanctus z Mis-
sa a 4, gdzie zwielokrotniony został tekst „pleni sunt caeli et terra” [pełne 
są niebiosa i ziemia]. 
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Przykład 37. Figury anabasis i epizeuxis. Franciszek Lilius, Missa a 4, Credo, t. 187–198.
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Przykład 38. Figury catabasis i epizeuxis. Franciszek Lilius, Missa a 4, Gloria, t. 98–117.

Przykład 39. Figury catabasis i anaphora. Franciszek Lilius, Missa a 4, Sanctus, t. 33–49.

Czasami descendentalny pochód prowadzi do przekroczenia dolnej gra-
nicy skali głosu obowiązującej w danej kompozycji. Jest to figura hypobole, 
którą odnaleźć można w kilku kompozycjach Liliusa, m.in. w Offertorium 
z Missa pro defunctis na słowach „et de profundo lacu” [i głębokiej czeluści], 
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gdzie bas schodzi aż do D, co stanowi najniższy dźwięk w całej zachowanej 
twórczości Liliusa. Podobny zabieg zastosował w II połowie XVII wieku 
Damian Stachowicz w swoim Requiem, wprowadzając hypobole na słowach 
„de poenis inferni” [od kar piekielnych] oraz „ne cadant in obscurum” [niech 
nie wpadają w ciemności] 182. Na uwagę zasługuje też Credo z Mszy Wielka-
nocnej Liliusa, w którym na słowach „Qui propter nos homines” [On to dla 
nas ludzi] discantus osiąga dźwięk f, wykraczający poza dolną granicę skali 
głosu w tej kompozycji (t. 65–70).

Przykład 40. Franciszek Lilius, Missa pro defunctis, Offertorium, t. 68–77.

Wśród figur melodycznych ważne miejsce zajmowały zwroty z wyko-
rzystaniem skoków, przede wszystkim saltus duriusculi, czyli występują-
ce w przebiegu melodycznym interwały zmniejszone i  zwiększone, które 
zwykle wyrażały cierpienie. Jak wspomniano w niniejszej rozprawie, Lilius 
sięgał najchętniej po kwartę zmniejszoną. Pojawiła się ona m.in. w  Cre-
do z Missa a 4, w słowie „Crucifixus” [ukrzyżowany], stając się elementem 
figury imaginatio crucis (zob. niżej). Ze względu na wykorzystanie tego sa-
mego odcinka muzycznego w Agnus Dei, również tam pojawiają się kwarty 
zmniejszone (fis–b, t. 37–38, 42–43, 47–50). Kwarta zmniejszona mogła być 
czasami zjawiskiem czysto muzycznym, nieposiadającym znaczenia reto-
rycznego. Takie przykłady odnaleźć można np. w Missa brevissima, w czę-
ściach Kyrie („eleison”, t.  14–15) i  Sanctus („hosanna”, t.  31–32), a  także 
w Officium de Conceptione BVM („facies”, w części Introitus, t. 129). 

182    Maciej Jochymczyk, Pietas & Musica. Damian Stachowicz SchP. Życie i twórczość 
w kontekście epoki, Kraków 2009, s. 146.
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Efekt podobny do saltus duriusculus można było uzyskać poprzez wpro-
wadzenie w przebieg melodyczny chromatyki, która stosowana była dla od-
dania zarówno radosnych, jak i smutnych afektów, a także afektów związa-
nych z miłosierdziem 183. Figura ta nazywana była przez teoretyków passus 
duriusculus lub pathopoeia. W Missa brevissima Liliusa, w części Gloria, chro-
matyka wprowadzona została na słowie „miserere” (t.  58–61), natomiast 
najbardziej charakterystyczny przykład odnaleźć można w Missa Tempore 
Paschali, gdzie na słowach „et incarnatus est de Spiritu Sancto” (t. 78–87, 
a zwłaszcza t. 82–83) Lilius wprowadził półton c1–cis1 w najwyższym gło-
sie, bardzo dobrze słyszalny, symbolizujący niezwykłość zmartwychwstania, 
o czym była już mowa we wcześniejszej części niniejszej pracy (zob. Przy-
kład 17). W Offertorium z Missa pro defunctis Lilius wprowadził chromatykę 
na słowach „de poenis inferni” [od kar piekielnych]. Cierpienie ukazane zo-
stało tutaj nie tylko poprzez sekundowe kroki w tenorze 1, lecz dodatkowo 
także przez wprowadzenie dwóch skoków w jednym kierunku, tworzących 
interwał septymy (zob. Przykład 41).

Przykład 41. Franciszek Lilius, Missa pro defunctis, Offertorium, tenor 1, t. 54–61.

Chętnie stosowaną przez Liliusa figurą było także exclamatio, czyli cha-
rakterystyczny zwrot pojawiający się najczęściej wraz z apostrofą w tekście 
słownym. Mógł to być skok interwałowy, wprowadzenie pauzy lub wyróż-
nienie fakturalne w przebiegu kompozycji. Exclamationes pojawiają się kil-
kukrotnie w twórczości Liliusa, m.in. na samym początku motetu Recordare 
Domine 184, a  także w mszach polichóralnych, w których — podobnie jak 
w mszach Bartłomieja Pękiela — słowa „Jesu Christe” zawsze powierzane 
były całemu zespołowi tutti, co stanowiło wyraźny kontrast fakturalny (zob. 

183    Tomasz Jasiński, Polska barokowa retoryka muzyczna…, op. cit., s. 124; Maciej 
Jochymczyk, Muzyka religijna u progu klasycyzmu Amandus Ivanschiz OSPPE (1727–1758), 
«Musica Claromontana — Studia 5», red. Remigiusz Pośpiech, Lublin 2014, s. 321.

184    Tomasz Jasiński, Polska barokowa retoryka muzyczna…, op. cit., s. 77.
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np. Missa brevissima, Gloria, t. 40–43, 84–86 oraz [1. Missa ab 8], Gloria, 
t. 39–43 i 92–95, gdzie apostrofa skierowana do Jezusa dodatkowo spotę-
gowana została przez zmianę metrum na dwudzielne).

Przykład 42. Franciszek Lilius, [1. Missa ab 8], Gloria, t. 39–43.

Figury powtórzeniowe można podzielić na dwa rodzaje: pierwszy to 
repetycje w pojedynczym głosie, drugi — powtórzenia struktury wielogło-
sowej. Z pierwszego typu w utworach Liliusa najczęściej można spotkać 
dwie figury — epizeuxis oraz climax. Epizeuxis polega na powtórzeniu tej 
samej frazy w tym samym głosie, lecz na innym stopniu, zazwyczaj z tym 
samym tekstem. Lilius zastosował epizeuxis m.in. w motecie Recordare Do-
mine, a także w koncertach Dextera Domini (na słowach „sed vivam”, t. 57–
61, 83–86, 107–115), Tua Jesu dilectio (na słowach „grata mentis refectio”, 
t. 15–20; „desiderio”, t. 26–30), Exultabit cor meum (na słowie „exultabit”, 
t. 40–44) oraz Haec dies (na słowach „exultemus et laetemur”, t. 24–26). Na 
podobnej zasadzie konstruowana jest figura climax, z tą różnicą, że powta-
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rzany na kolejnych stopniach skali schemat melodyczno-rytmiczny jest 
krótszy i  tworzy frazę o  charakterze progresji. Z figurą climax mamy do 
czynienia w koncertach Haec dies (na słowie „laetemur”, t. 26–28) i Tua Jesu 
dilectio (na słowie „desiderio”, t. 37–41).

Przykład 43. Franciszek Lilius, Dextera Domini, głosy wokalne, t. 54–61.

Do figur powtórzeniowych należy również polyptoton, który polega na 
powtarzaniu tej samej myśli muzycznej na innym stopniu, w innym reje-
strze lub w innym głosie, z zachowaniem jej początku, lecz ze zmianami 
w dalszym przebiegu. Dobrym przykładem Liliusowej realizacji tej figury 
może być fragment koncertu Tua Jesu dilectio, w którym kompozytor dwu-
krotnie opracowuje tekst „dans famem desiderio” [budzące głód utęsknie-
nia/pragnienia] (t. 24–30) w partii basu, lecz za drugim razem fraza jest 
bardziej rozbudowana 185.

Przykład 44a. Figura polyptoton. Franciszek Lilius, Dextera Domini, cantus 2, t. 83–86.

185    Ibidem, s. 314.
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Przykład 44b. Polyptoton i climax. Franciszek Lilius, Tua Jesu dilectio, t. 24–30.

Spośród figur powtórzeniowych dotyczących ukształtowania polifo-
nicznego Lilius stosował przede wszystkim figurę mimesis, polegającą na 
powtórzeniu całej struktury wielogłosowej. Jej wykorzystanie w  motecie 
Confitebor tibi Domine pozwoliło kompozytorowi zinterpretować tekst 
słowny „retribue servo tuo” [okaż łaskę słudze twemu]: fraza zaprezento-
wana najpierw przez trzy wyższe głosy (cantus, altus, tenor) powtórzona 
jest następnie przez trzy niższe głosy (altus, tenor, bassus) o kwintę niżej, co 
symbolizuje uniżenie 186.

Ostatnią podgrupą figur melodycznych są figury obrazujące (hypoty-
posis). Polegają one na możliwie wiernym odwzorowaniu znaczenia słów 
poprzez kształt linii melodycznej, po to, by tekst był bardziej zrozumiały. 
Hypotyposis mogą dotyczyć jednak zarówno jednego głosu, jak i całej struk-
tury dźwiękowej. Wśród tych pierwszych można wymienić m.in. onoma-
topeję, imaginatio crucis, a także antitheton, zwłaszcza w odmianie mutatio 
per melopoeiam. 

Onomatopeja stała się podstawowym środkiem wyrazu w  koncercie 
Laudate Dominum in sanctis eius, którego tekst pochodzi z  psalmu 150. 
W tekście, będącym hymnem pochwalnym na cześć Stwórcy, wymieniane 
są instrumenty, którymi ludzie mają wychwalać Boga. Na słowach „in sono 
tubae laudate eum” [dźwiękiem trąby chwalcie Go] kompozytor sięgnął po 
imitatio tubarum, czyli figurę naśladującą dźwięk trąb za pomocą melodyki 
opartej na rozłożonym trójdźwięku. W dalszej części utworu, gdy tekst do-
tyczy innych instrumentów, również pojawia się onomatopeja: na słowach 

186    Ibidem, s. 304.
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„in tympano” [na kotłach] zastosowana została repetycja dźwięku i  rytm 
punktowany, na słowach „in chordis et organo” [na strunach i  organach] 
występuje układ polifoniczny nawiązujący do typu instrumentalnego oraz 
ścisły kanon w unisonie, w sugestywny sposób ilustrujący grę instrumentów 
smyczkowych 187. 

W innych kompozycjach Liliusa kilkukrotnie można odnaleźć tekst 
mówiący o śpiewie (zob. podrozdział 3.3.3.). Słowa te zostały zilustrowane 
rozbudowanymi melizmatami oraz pasażami, np. w koncercie Exultabit cor 
meum na słowie „cantabo” (t. 14–19) oraz w Jubilate Deo na słowie „psal-
mum” (t. 28–34) pojawiają się melizmaty i przebiegi gamowe, które mogą 
kojarzyć się ze śpiewem (zob. Przykłady 32b oraz 45).

Przykład 45. Franciszek Lilius, Jubilate Deo, t. 28–34.

Do najciekawszych i najchętniej stosowanych figur obrazujących należy 
z pewnością imaginatio crucis. W twórczości Liliusa jej przykłady można 
odnaleźć w  Missa brevissima (Credo, t.  64–75) oraz w  Missa a  4 (Credo, 
t. 136–139) (zob. Przykłady 46a i 46b). 

Drugą grupę figur tworzą figury współbrzmieniowe. Lilius stosował je 
zdecydowanie rzadziej niż figury melodyczne. Do najciekawszych przykła-
dów należy niewątpliwie fauxbourdon, czyli zestawienie obok siebie kilku 
akordów sekstowych. Figurę tę zastosował Lilius w motecie Recordare Do-
mine, dzięki czemu podkreślił znaczenie słów: „Ego sum qui peccavi” [ Jam 
jest, który zgrzeszył] 188. Zbliżoną do fauxbourdonu figurą jest congeries, czyli 
naprzemienne stosowanie trójdźwięków w postaci zasadniczej i  akordów 
sekstowych, które mają wzmocnić znaczenie słów. Przykład congeries moż-

187    Ibidem, s. 94–95, 100–103.
188    Ibidem, s. 295.
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na odnaleźć w motecie Confitebor tibi Domine na słowach „vivifica me se-
cundum verbum tuum Domine” [Zachowaj mi życie, wedle słowa Twego, 
Panie] 189. 

Na uwagę zasługuje także zestawienie obok siebie współbrzmień se-
kundy wielkiej i kwarty zwiększonej w głosach discantus i altus (d1–c1, e1–b) 
w Credo z Missa Tempore Paschali. Zlokalizowanie obok siebie dysonansów 
na słowach „homo factus est” [stał się człowiekiem] miało zapewne na celu 
podkreślenie niedoskonałości człowieka (zob. Przykład 47).

189    Ibidem, s. 287.

Przykład 46a. Franciszek Lilius, Missa brevissima, Credo, t. 64–75.
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Przykład 47. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Credo, t. 94–98.

Przykład 46b. Franciszek Lilius, Missa a 4, Credo, t. 136–153.
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Wśród wykorzystanych przez Liliusa figur strukturalnych (melodyczno-
-współbrzmieniowych) odnaleźć można hypotyposis, antitheton, noemę i sup-
plementum. Przy omawianiu figur melodycznych zwrócono już uwagę na 
figury obrazujące (hypotyposis). Część z nich ma związek nie tylko z kształ-
towaniem linii melodycznej, lecz także z całym kompleksem melodyczno-
-współbrzmieniowym. Próby „odmalowania” tekstu za pomocą dźwięków, 
mniej dosłowne niż onomatopeja, bowiem oparte na zasadzie skojarzenia, 
podjął Lilius również w Missa Tempore Paschali, w części Credo. Gdy tekst 
mówi o  ziemi i  ludziach, melodia prezentowana jest w  niskim rejestrze, 
zaś gdy jest mowa o  zbawieniu — w  wyższym rejestrze (zob. t.  65–77, 
zwłaszcza bas). W tej samej kompozycji, w taktach 134–135, słowa „sedet 
ad dexteram” [siedzi po prawicy] zostały podkreślone poprzez kilkukrotnie 
powtórzony stojący akord i  zwolnienie toku rytmicznego (całe nuty), co 
stanowi jednocześnie figurę noema (zob. niżej). Zabieg ten ma ilustrować 
brak ruchu, trwanie, siedzenie. Kolejnym przykładem figury obrazującej 
może być wspomniana już w  niniejszej pracy redukcja głosów, występu-
jąca w  momentach mówiących o  jednorodzonym Synu Bożym („Filium 
Dei unigenitum”, „Domine Filii unigenite”), czy o chrzcie („confiteor unum 
baptisma”) 190. W koncercie Jubilate Deo natomiast słowa „omnis terra” [cała 
ziemia] zawsze wykonywane są przez cały zespół tutti.

Bardzo często kompozytor sięgał po figurę antitheton, która miała pod-
kreślić przeciwieństwo wynikające z  tekstu słownego. Przykładem może 
być tekst mówiący o jedności i wielości, który zwykle opracowany jest na 
zasadzie kontrastu fakturalnego: solo — tutti. Ciekawy przykład antithe-
tonu można odnaleźć w Missa a 4, w części Credo, na słowach „visibilium 
omnium et invisibilium” (t. 12–26). Frazę mówiącą o „widzialnym” rozpo-
czyna duet altu i basu (w oktawie), a następnie kolejno dołączają się pozo-
stałe głosy, by na słowie „omnium” zabrzmiał cały zespół (zob. Przykład 49). 
W koncercie Dextera Domini kontrast pomiędzy śmiercią a życiem został 
wyrażony za pomocą kontrastu rytmicznego oraz melodycznego — słowo 
„moriar” oddane zostało poprzez figurę catabasis w długich wartościach ryt-

190    Por. Tabela 10. 
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micznych, zaś „vivam” przez anabasis w krótszych wartościach (zob. Przy-
kład 43).

Wydzielenie konsonansowego, homorytmicznego fragmentu kompozy-
cji z polifonicznego kontekstu, czyli figura noema, ma na celu podkreślenie 
szczególnie ważnych słów. Franciszek Lilius sięgnął po nią kilkukrotnie; 
oprócz wspomnianych wyżej miejsc, można odnaleźć ją m.in. w części Cre-
do z Missa a 4 (na słowach „Et in unum Dominum”) 191, w Credo z Mis-
sa Tempore Paschali („sedet ad dexteram”), w motetach Domine Rex Deus 
(„quia tu es Dominus Deus noster”) i Recordare Domine („et dic Angelo”, 
„et ne perdas omnem animam”) oraz w koncertach Exultabit cor meum („in 
salutari tuo”) i  Laudate Dominum in sanctis eius („Omnis Spiritus laudet 
Dominum”). 

191    Ibidem, s. 309.

Przykład 48. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Credo, t. 65–77.
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Najbardziej charakterystyczną dla Liliusa figurą strukturalną, pojawia-
jącą się niemal we wszystkich kompozycjach utrzymanych w  stile antico, 
była figura supplementum, polegająca na rozwijaniu linii melodycznych na 
tle finałowej nuty stałej. Przykłady wykorzystania tej figury przez krakow-
skiego kapelmistrza można odnaleźć w podrozdziałach 3.1.3.2. oraz 3.1.4. 
niniejszej pracy.

Z powyższych rozważań wynika, że Franciszek Lilius świadomie sięgał 
po różne środki interpretacji słowa. Wśród dzieł, w których najczęściej wy-
korzystał figury retoryczne, wymienić należy z pewnością koncerty wokal-
no-instrumentalne oraz części mszalne o dłuższych tekstach słownych — 
Gloria i Credo, w których kompozytor miał najwięcej okazji do użycia figur. 

Przykład 49. Franciszek Lilius, Missa a 4, Credo, t. 12–26.



ZAKOŃCZENIE

Mimo że Franciszek Lilius uznawany jest za jednego z  najważniejszych 
kompozytorów Rzeczpospolitej I połowy XVII wieku 1, to do chwili obecnej 
jego życie i twórczość nie zostały dostatecznie poznane i nie doczekały się 
monografii. Celem niniejszej rozprawy było więc krytyczne podsumowanie 
dotychczasowej literatury przedmiotu, wydobycie z archiwów jak najwięk-
szej ilości nieznanych informacji biograficznych oraz źródeł do twórczości 
i ich wnikliwa analiza, a następnie możliwie pełna charakterystyka twórczo-
ści w kontekście epoki. Kwerendy przeprowadzone w bibliotekach i archi-
wach  państwowych i prywatnych, a także w archiwach kościelnych, w tym 
w archiwach zakonów i zgromadzeń, z którymi kompozytor był związany 
(dominikanów, franciszkanów, karmelitów oraz pijarów), przyniosły jednak 
tylko częściowo pozytywne rezultaty. 

1    Dowodzą tego opinie muzykologów: „Był Franciszek Lilius niewątpliwie jednym 
z najwybitniejszych muzyków w Polsce między r. 1630 a 1660. Nie dorównał wprawdzie 
M. Scacchiemu, nie dorównał zapewne Pękielowi, Mielczewskiemu — ale też tylko tym”, 
cyt. za: Adolf Chybiński, Muzycy włoscy w kapelach katedralnych krakowskich 1619–1657. 
I. Życie — działalność — dzieła, odbitka z „Przeglądu Muzycznego”, Poznań 1927, s. 29; 
„W Krakowie stał się bezspornym autorytetem muzycznym […] zarówno cała działalność 
Franciszka Liliusa, jak zwłaszcza jego twórczość odegrała wybitną rolę w rozpowszechnie-
niu się włoskiej seconda pratica w Rzeczypospolitej”, cyt. za: Zygmunt M. Szweykowski, 
Lilius Franciszek, w: Encyklopedia muzyczna PWM, t. 5 KLŁ, red. Elżbieta Dziębowska, 
Kraków 1997, s. 356–357.
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W toku badań udało się zweryfikować niektóre dotychczasowe infor-
macje dotyczące kompozytora oraz odkryć nieznane lub zaginione kompo-
zycje, m.in. odnaleziono kompletny przekaz utworu Sacris solemniis Liliusa 
w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (w kancjonale benedyk-
tynek sandomierskich L1642[b]), nieznane utwory poetyckie Liliusa, nie-
znane przekazy źródłowe utworów Liliusa w stile antico, które dokumentują 
recepcję jego dzieł w środowisku wawelskim (na tej podstawie ustalono tak-
że, w jaki sposób kompozycje Liliusa były modyfikowane i dostosowywane 
do ówczesnych warunków wykonawczych). 

Uzupełniono kilka luk w biogramie twórcy i jego rodziny:
1. Wykluczone zostało pochodzenie Vincenza Liliusa z miejscowości 

Foligno, skąd wywodził się ród Giglich, jednak nie odnaleziono do-
kumentów potwierdzających rzymskie korzenie ojca kompozytora. 

2. Potwierdzono hipotezę o koligacjach rodzinnych rodziny Liliusów, 
w  tym rozszerzono biogramy rodzeństwa Franciszka Liliusa. Nie 
udało się jednak odnaleźć odpowiednich zapisów źródłowych mó-
wiących o  relacjach rodzinnych pomiędzy Franciszkiem Liliusem 
a Szymonem Liliusem i Janem Liliusem. 

3. Zreinterpretowano źródło mówiące o  pobycie Liliusa w  domu 
Girolama Frescobaldiego w  Rzymie i  ustalono, że młody muzyk 
przebywał tam w latach 1624–1625, a nie jak dotąd sądzono, tylko 
w 1625 roku.

4. Jednoznacznie potwierdzono aktywność Liliusa na dworze Zyg-
munta III Wazy.

5. Wskazano miejsca zamieszkania kompozytora — konkretne bu-
dynki, w których żył i tworzył Franciszek Lilius. 

6. Odnaleziono nieznane wcześniej wpisy do akt poświadczające uzy-
skanie przez Liliusa probostwa w Żębocinie i kanonikatu w Tarno-
wie. 

7. Zawężono okres, w  którym kompozytor zmarł, z  dwóch miesię-
cy (między 05.08.1657 a 26.09.1657) do ostatnich dwóch tygodni 
sierpnia 1657 roku. 

8. Wskazano osoby, które miały bezpośredni i pośredni wpływ na roz-
wój artystyczny Liliusa i omówiono ich związki z kompozytorem.
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Pomimo intensywnych poszukiwań archiwalnych, biografia i  twór-
czość Liliusa nadal wymagają uzupełnień, dlatego konieczne jest podjęcie 
dalszych badań źródłowych. Kierunkiem, który potencjalnie może dawać 
duże możliwości odkrycia nieznanych informacji, jest Europa Wschodnia. 
W księgach metrykalnych parafii w Grodnie lub okolicach może znajdo-
wać się zapis podający dokładną datę urodzin i śmierci (na początku XVII 
wieku przebywała tam czasowo kapela królewska). Celowe wydaje się pod-
jęcie dodatkowych badań genealogicznych rodziny Liliusów we Włoszech, 
dzięki którym możliwe będzie (być może) nie tylko uzupełnienie biogramu 
Vincenza Liliusa, lecz także wyjaśnienie okoliczności wyruszenia rodziny 
z Włoch do krajów zaalpejskich. W archiwach małopolskich należy konty-
nuować poszukiwania daty uzyskania przez Franciszka Liliusa święceń pre-
zbiteriatu oraz dokładnej daty i miejsca jego śmierci. Również odnalezienie 
testamentu krakowskiego kapelmistrza mogłoby rzucić nieco więcej światła 
na ostatnie lata jego życia. 

Ze względu na odnalezienie nowych źródeł do twórczości Liliusa oraz 
zmianę miejsc przechowywania niektórych z nich, zaktualizowano katalog 
dzieł Franciszka Liliusa (zob. Aneks II), który obecnie obejmuje 95 nume-
rów katalogowych. Podjęto także próbę atrybucji kompozycji anonimowych 
sygnowanych monogramem F.L. oraz porównano różne przekazy źródło-
we, dokonując datowania i ustalenia chronologii kompozycji. W ten sposób 
wykluczono autorstwo dwóch kompozycji opatrzonych monogramem F.L., 
bowiem w wyniku przeprowadzonych badań porównawczych ustalono, że 
Sonata a 5 F.Li. przechowywana w Kromieryżu została skomponowana naj-
prawdopodobniej przez Karla Friedricha Liebla. Wykluczono także autor-
stwo Liliusa w stosunku do pastorelli Parvule pupule, która zachowała się 
pośród muzykaliów Biblioteki i  Archiwum Warszawskiego Towarzystwa 
Muzycznego.

Druga część pracy stanowiła charakterystykę twórczości. Badaniem 
objęto wszystkie zachowane kompozycje Liliusa (w  tym niekompletnie 
i  szczątkowo), z  odniesieniem do twórczości autorów z  nim związanych 
bezpośrednio (tzn. Vincenza  Liliusa, Girolama Frescobaldiego, Marca 
Scacchiego itd.) oraz związanych z nim pośrednio (tj. należących do kręgu 
rzymskiego). 
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W niniejszej pracy wielokrotnie wspominano, że na podstawie szcząt-
kowo zachowanej twórczości nie sposób formułować bardziej generalnych 
sądów. Biorąc wszak pod uwagę dostępny materiał, można uznać Liliusa za 
ważną postać w historii muzyki polskiej. Był on bowiem dobrze wykształ-
conym muzykiem, który wprowadził do lokalnego repertuaru kompozycje 
bliskie wzorcom włoskim, które wówczas uważano za najbardziej nowocze-
sne i interesujące. Ponadto Lilius dysponował bardzo dobrym warsztatem 
kompozytorskim, a jego utwory były chętnie grywane. Wykształcony pod 
okiem swego ojca — Vincenza, a także innych muzyków królewskiej ka-
peli Wazów, m.in. Asprilia Pacellego, Giovanniego Francesca Aneria, oraz 
rzymskiego mistrza — Girolama Frescobaldiego, stał się Lilius nauczy-
cielem kolejnej generacji kompozytorów. Wśród jego uczniów wymienić 
należy przede wszystkim Marcina Mielczewskiego, choć prawdopodobnie 
kształcili się u niego również inni kompozytorzy, nie znani dzisiaj z imienia 
i nazwiska.

Styl kompozytorski Liliusa można uznać za konwencjonalny dla epoki, 
a w zakresie kontrapunktu, za bardzo tradycyjny. Na ogół nie przekraczał 
Lilius granic określonych przez normy warsztatowe jego czasów, stosując 
rzadko nowatorskie środki techniczno-warsztatowe. Należy jednak podkre-
ślić, że choć krakowski kompozytor wyszedł od stylistyki znanej w pierw-
szych dziesięcioleciach XVII wieku, inspirując się twórczością Giovanniego 
Pierluigiego da Palestrina oraz kompozytorów o pokolenie od siebie star-
szych (tj. wspomnianych wcześniej Pacellego, Aneria czy Orgasa — swoje-
go poprzednika na stanowisku kapelmistrza wawelskiego), wprowadzał do 
swych kompozycji nowe elementy. Mógł mieć na to wpływ czas spędzony 
w Rzymie, gdzie muzyk kształcił się u Girolama Frescobaldiego. Tam mógł 
słuchać utworów polichóralnych przeznaczonych na dużą obsadę wyko-
nawczą, małogłosowych koncertów w typie concertato alla romana, wresz-
cie  — kompozycji w  stile antico, które wciąż obecne były w  świątyniach 
rzymskich. 

Lilius, zachowując postpalestrinowski, uproszczony, choć wciąż opar-
ty głównie na technice imitacyjnej, język muzyczny oraz mając upodoba-
nie do zwięzłości opracowania muzycznego, starał się jednocześnie dbać 
o maksymalne zróżnicowanie przebiegu muzycznego, wprowadzając nawet 
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do dzieł w stile antico elementy techniki koncertującej. Jednym z twórczych 
nawiązań do dawniejszej stylistyki może być sięgnięcie po technikę ad imi-
tationem i przeszczepienie jej na grunt koncertu kościelnego (Mutetta super 
Nicolai solemnia). 

Cechą, która zdecydowanie wyróżnia Liliusa na tle innych twórców, 
jest wielka dbałość o barwę utworu, co objawia się we wspomnianej wielo-
krotnie w toku pracy „mozaikowości”. Lilius był prawdopodobnie jednym 
z pierwszych twórców na terenie Rzeczpospolitej, którzy pragnęli w mak-
symalny sposób zróżnicować brzmienie zespołu, dla którego komponowali 
(zarówno w utworach w stile antico, jak i w stile concertato). Podobne rozwią-
zania można obserwować zwłaszcza w twórczości kompozytorów aktyw-
nych w Rzeczpospolitej w II połowie stulecia (np. w dziełach o. Damiana 
Stachowicza SchP czy Jacka Różyckiego). Kontrast był więc dla Liliusa 
podstawowym czynnikiem kształtowania formy. Nierzadko miał on zwią-
zek z interpretacją opracowywanego tekstu słownego. 

Utwory Liliusa nie zostały zapomniane po jego śmierci, lecz były zna-
ne i wykonywane w XVII i XVIII wieku w krakowskim środowisku mu-
zycznym (kapel wawelskich, kapeli karmelitów na Piasku) oraz w innych 
miastach dawnej Rzeczpospolitej (w  Gdańsku, Sandomierzu, Przemyślu, 
Drohiczynie, Lwowie, być może Wilnie), Śląska (we Wrocławiu), na terenie 
dzisiejszej Słowacji (w Podolińcu), a także w Gotha i Lüneburgu. Wyda-
je się jednak, że krakowski kapelmistrz pozostał kompozytorem lokalnym, 
rozpoznawalnym i cenionym jedynie w najbliższym otoczeniu kraju, w któ-
rym spędził większość życia. 
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Fot. 4. Zapis dotyczący chrztu Karola Liliusa, syna Vincenza i Orgalii. AAW, sygn. 
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kowie.
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sygn. 1174.
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II SD.
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adl. 35.
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Fot. 15. Fragment rękopisu sporządzony przez skryptora B. BGPAN, sygn. Ee 2015 
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Fot. 16. Fragment rękopisu zawierającego utwór Parvule pupule F. L.
Fot. 17. Karta tytułowa rękopisu zawierającego Sonatę F. Li.
Fot. 18. Karta głosu Basso Continuo.

Wykaz tabel
Tabela 1. Wykaz kompozycji zawartych w druku Melodiae sacrae z 1604 roku.
Tabela 2. Układ głosów utworu Sacris solemniis w źródłach wawelskim i sandomierskim.
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Tabela 15. Rozczłonkowanie formy w [2. Missa ab 8] Liliusa.
Tabela 16. Rozczłonkowanie formy w częściach Kyrie i Gloria w Missa brevissima Li-

liusa.
Tabela 17. Rozczłonkowanie formalne koncertu Dextera Domini Liliusa.
Tabela 18. Podział formalny w koncercie Jubilate Deo omnis terra Liliusa.
Tabela 19. Układ formalny koncertu Mutetta super Nicolai solemnia.
Tabela 20. Ambitus głosów wokalnych w koncertach wielkoobsadowych Franciszka 

Liliusa
Tabela 21. Porównanie układów głosowych w różnych przekazach źródłowych motetu 

Nicolai solemnia.
Tabela 22. Wykorzystanie materiału prekompozycyjnego w koncercie Mutetta super 

Nicolai solemnia Franciszka Liliusa. 
Tabela 23. Wykaz kompozycji małogłosowych Franciszka Liliusa.
Tabela 24. Ambitus głosów wokalnych w koncertach małogłosowych Liliusa.
Tabele 25a–d. Ambitus passaggi w koncertach małogłosowych Franciszka Liliusa wy-

rażony w interwałach (grube kreski oznaczają ogólny podział formy)
Tabela 26. Forma Arii a 3 Franciszka Liliusa.
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Tabela 27a. Sposób przeprowadzenia tematu w pierwszym odcinku Arii.
Tabela 27b. Sposób przeprowadzenia tematu w trzecim odcinku Arii.
Tabela 27c. Sposób przeprowadzenia tematu w szóstym odcinku Arii.
Tabela 28. Plan architektoniczny Sonaty a 5 F.Li.

Wykaz przykładów
Przykład 1. Obraz Matka Boska Różańcowa Lorenza Lotta (1539)
Przykład 2. Początkowy fragment części Kyrie z rękopisu Kk I.2.
Przykład 3. Początkowy fragment części Kyrie z rękopisu Kk I.21.
Przykład 4. Modyfikacje linii melodycznej basu w końcowym fragmencie Sanctus.
Przykład 5. Modyfikacje linii melodycznej basu  w końcowym fragmencie Agnus Dei.
Przykład 6. Modyfikacje linii melodycznej basu w końcowym fragmencie Benedictus.
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Przykład 7b. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Gloria, t. 54–69.
Przykład 7c. Pseudohomorytmia z antycypacją. Franciszek Lilius, Missa Tempore Pas-

chali, Gloria, t. 1–9. 
Przykład 7d. Ukształtowanie homorytmiczne. Franciszek Lilius, Missa Tempore Pas-

chali, Credo, t. 153–156.
Przykład 8. Imitacja kanoniczna w Liliusa Missa Tempore Paschali, Kyrie, t. 85–95.
Przykład 9. Łączenie głosów w pary. Franciszek Lilius, Missa a 4, Credo, t. 18–26.
Przykład 10a. Zestawianie grup głosowych w ramach czterogłosu tworzące wrażenie 

koncertowania. Franciszek Lilius, Missa a 4, Gloria, t. 155–170.
Przykład 10b. Zestawianie grup głosowych w ramach czterogłosu tworzące wrażenie 

koncertowania. Franciszek Lilius, Recordare Domine, t. 27–33.
Przykład 11a. Zestawianie głosów „wyższe–niższe” w  formie graficznej. Franciszek 

Lilius, Missa a 4, Gloria, t. 179–188.
Przykład 11b. Zestawienie głosów „wyższe–niższe”. Franciszek Lilius, Missa a 4, Glo-

ria, t. 179–188.
Przykład 11c. Zestawianie głosów „wyższe–niższe” w  formie graficznej. Franciszek 

Lilius, Recordare Domine, t. 11–23.
Przykład 11d. Zestawianie głosów „wyższe–niższe”. Franciszek Lilius, Recordare Do-

mine, t. 11–24.
Przykład 12. Fragment Patrem omnipotentem z Graduału Piotrkowczyka opublikowa-

nego w 1651 roku.
Przykład 13a. Fragment Missae pro defunctis — pierwowzór chorałowy z  Graduału 

Piotrkowczyka. 
Przykład 13b. Głos tenoru II w Introicie z Missa pro defunctis , t. 56–101.
Przykład 14a. Melodia Gloria, laus et honor ze śpiewnika Siedleckiego (Kraków 1886, 

s. 63).
Przykład 14b. Podłożenie tekstu słownego melodii cantus firmus umieszczonej w gło-

sie tenoru w motecie Gloria, laus et honor Franciszka Liliusa.
Przykład 15a. Szeroki ambitus frazy w głosie altus. Franciszek Lilius, Missa Tempore 

Paschali, Kyrie, t. 20–30.
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Przykład 15b. Szeroki ambitus fraz w głosie basu. Franciszek Lilius, Missa Tempore 
Paschali, Kyrie, t. 287–297. 

Przykład 15c. Fraza o ambitus septymy. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Ky-
rie, t. 45–50.

Przykład 16a. Asprilio Pacelli, Rorate caeli, t. 77–85.
Przykład 16b. Giovanni Francesco Anerio, Salve Regina (Litaniae Deiparae Virginis, 

1611), t. 1–9.
Przykład 17. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Credo, głos [discantus], t. 78–

87.
Przykład 18a. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Sanctus, t. 1–15.
Przykład 18b. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Sanctus, t. 82–99.
Przykład 18c. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Agnus Dei, t. 1–15.
Przykład 19a. Fraza inicjalna motetu Orlanda di Lasso Dixit Joseph undecim fratribus 

suis, t. 1–5.
Przykład 19b. Fraza inicjalna Missam a 4 Franciszka Liliusa, t. 1–10. 
Przykład 20a. Asprilio Pacelli, Iste sanctus, t. 10–18.
Przykład 20b. Melodyka recytatywna („gratias agimus tibi”). Franciszek Lilius, Missa 

Tempore Paschali, Gloria, t. 54–69.
Przykład 20c. Franciszek Lilius, Missa a 4, Kyrie, t. 55–62.
Przykład 20d. Franciszek Lilius, Missa a 4, Credo, t. 26–32.
Przykład 21a. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Kyrie, discantus, t. 1–9.
Przykład 21b. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Gloria, discantus, t. 36–40.
Przykład 21c. Franciszek Lilius, Missa a 4, Gloria, altus, t. 1–10.
Przykład 21d. Franciszek Lilius, Missa a 4, Gloria, t. 162–170.
Przykład 21e. Franciszek Lilius, Domine Rex Deus, t. 29–37.
Przykład 22a. Franciszek Lilius, [1. Missa ab 8], Gloria. Powtórzenie materiału melo-

rytmicznego przy zmienionym układzie akordów, t. 85–93.
Przykład 22b. Franciszek Lilius, [1. Missa ab 8], Kyrie eleison. Fragment „Christe ele-

ison”. Chór I ze zrekonstruowaną partią altu, t. 36–45.
Przykład 22c. Franciszek Lilius, [2. Missa ab 8], Kyrie eleison. Pierwsza fraza zapre-

zentowana przez I chór została dokładnie powtórzona przez II chór, t. 1–15. Wersja zre-
konstruowana.

Przykład 23. Pseudohomorytmia w konfrontacji sumacyjnej. Franciszek Lilius, Missa 
brevissima, Kyrie, t. 34–39.

Przykład 24a.  Początkowy fragment głosu cantus 1, tenor 1 i grupy continuo z kon-
certu Mutetta super Nicolai solemnia Franciszka Liliusa, t. 31–45.

Przykład 24b. Początkowy odcinek anonimowego motetu Nicolai solemnia ze zbiorów 
wawelskich, t. 1–20.

Przykład 25. Giovanni Francesco Anerio, Ego quasi vitis, t. 37–60.
Przykład 26. Vincenzo Ugolini, Surge Petre, t. 40–52.
Przykład 27a. Virgilio Mazzocchi, Magnificat, t. 29–41.
Przykład 27b. Franciszek Lilius, Jubilate Deo, t. 20–37.
Przykład 28. Architektonika koncertu Exultabit cor meum Franciszka Liliusa.
Przykład 29a. Inicjalna fraza w koncercie Tua Jesu dilectio Franciszka Liliusa.
Przykład 29b. Inicjalna fraza w koncercie Laudate Dominum Franciszka Liliusa.
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Przykład 30a–d. Franciszek Lilius, Haec dies, fragmenty głosów basso i alto
Przykłady 31a–e. Franciszek Lilius, Tua Jesu dilectio, fragmenty głosów basso i canto.
Przykład 32a–b. Franciszek Lilius, Exultabit cor meum, fragmenty głosów canto 2, bas-

so.
Przykład 33. Giovanni Francesco Anerio, Benedicta et venerabilis (Motecta Singulis, 

Binis, Ternisq. Vocibus), fragment głosu basowego, t. 90–104.
Przykład 34a–b. Girolamo Frescobaldi, Beatus vir qui suffert tentationem.
Przykład 35a. Franciszek Lilius, Aria a 3, t. 1–5. 
Przykład 35b. Franciszek Lilius, Aria a 3, t. 36–39.
Przykład 35c. Franciszek Lilius, Aria a 3, skrzypce II, t. 48–51.
Przykład 35d. Franciszek Lilius, Aria a 3, t. 77–78.
Przykład 36a. Pierwsze takty Pieśni o Świętym Dominiku Franciszka Liliusa.
Przykład 36b. Początek Toccaty F.L.
Przykład 37. Figury anabasis i epizeuxis. Franciszek Lilius, Missa a 4, Credo, t. 187–198.
Przykład 38. Figury catabasis i epizeuxis. Franciszek Lilius, Missa a 4, Gloria, t. 98–117.
Przykład 39. Figury catabasis i anaphora. Franciszek Lilius, Missa a 4, Sanctus, t. 33–49.
Przykład 40. Franciszek Lilius, Missa pro defunctis, Offertorium, t. 68–77.
Przykład 41. Franciszek Lilius, Missa pro defunctis, Offertorium, tenor 1, t. 54–61.
Przykład 42. Franciszek Lilius, [1. Missa ab 8], Gloria, t. 39–43.
Przykład 43. Franciszek Lilius, Dextera Domini, głosy wokalne, t. 54–61. 
Przykład 44a. Figura polyptoton. Franciszek Lilius, Dextera Domini, cantus 2, t. 83–86.
Przykład 44b. Polyptoton i climax. Franciszek Lilius, Tua Jesu dilectio, t. 24–30.
Przykład 45. Franciszek Lilius, Jubilate Deo, t. 28–34. 
Przykład 46a. Franciszek Lilius, Missa brevissima, Credo, t. 64–75.
Przykład 46b. Franciszek Lilius, Missa a 4, Credo, t. 136–153.
Przykład 47. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Credo, t. 94–98.
Przykład 48. Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, Credo, t. 65–77.
Przykład 49. Franciszek Lilius, Missa a 4, Credo, t. 12–26.
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285, 321

Pagani, Alphonsus  37
Palestrina, Giovanni Pierluigi da  48, 53, 

55, 71, 121, 123, 125, 131, 187, 188, 
193, 210, 217, 218, 321

Paszkiewicz, Andrzej  218
Patalas, Aleksandra  10, 24, 33, 51, 59, 72, 

76, 80, 81, 87, 124, 140, 158, 199, 205, 
212, 216, 218, 222, 224, 225, 229, 260, 
261, 265, 268, 277, 283

Patart, Antonio (Antonius)  33, 37
Patart, Giovanni  33
Pawłowska, Anna Paulina  105
Perz, Mirosław  13, 158, 220, 291, 297
Pękalski, Józef Tadeusz Benedykt  122, 

123, 125, 126, 127, 128, 129, 142
Pękiel, Bartłomiej  10, 13, 15, 20, 120, 

121, 123, 131, 158, 169, 254, 266, 297, 
308, 318

Pielech, Marta  69, 70, 119, 224
Piotrowicki, Jakub  117
Płaszczyńska-Herman, Katarzyna  108
Płaza, Joanna  110
Podbielski, Jan  298
Poliński, Aleksander  15, 16
Pomarancio, Antonio (Cincignani)  111
Pontio, Pietro  183
Popinigis, Danuta  19, 99, 143, 144, 145, 

222, 223
Porębski, Jan  122, 125
Porpora, Nicola  71

Poźniak, Piotr  62, 72, 101, 120, 290
Praetorius, Hieronim  224
Przybylski, Tadeusz  62
Przybysławski, Marcin  68
Przybyszewska-Jarmińska, Barbara  9, 10, 

11, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 
34, 36, 43, 47, 49, 51, 53, 61, 68, 80, 
81, 88, 99, 108, 124, 137, 138, 139, 
140, 144, 145, 147, 150, 151, 166, 222, 
223, 226, 232, 254, 268, 269, 274, 285, 
289, 290, 293, 295, 296

Przywecka-Samecka, Maria  101, 103

Quagliati, Paolo  58

Racki, Jan  99, 117, 118
Radocki, Walentyn  68
Radomski, Jan  121
Radziwiłł, Albrycht Stanisław  55
Radziwiłł, Jerzy  65, 84
Raszewski, Wacław  95
Ratułowski, Jan  116, 117
Reiss, Józef Władysław  16, 20, 100,  

116
Rietbergen, Peter  31, 59
Rodzina, Wojciech  95
Rognoni, Francesco  285
Rognono, Richard  285
Roliński, Franciszek  42
Roliński, Paweł  42
Roncagli, Bernardo  54
Rovetta, Giovanni  148
Różycki, Jacek  121, 322
Rudnicki, Szymon  38, 39
Rusinowski, Bartłomiej  95
Rutkowska, Wanda  151
Ryczaj-Sienkiewicz, Anna  19, 124, 131, 

168, 195

Sabino, Hippolito  171
Saillant, Jean  111
Sajna, Bożena  110
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Sances, Giovanni Felice  86
Sandelewski, Wiarosław  17
Sapellius, Krzysztof  80
Sarbiewski, Maciej Kazimierz  59
Sarnowski, Jakub  65
Sarnowski, Szymon  65
Sas, Christian  111
Saunders, Steven  232, 269
Scacchi, Marco  10, 17, 37, 49, 68, 80, 86, 

114, 138, 142, 144, 145, 199, 200, 216, 
217, 218, 221, 225, 230, 265–268, 269, 
270, 273, 277, 283, 318, 320

Schacht, Mathias Henriksen  13
Schein, Johann Hermann  144
Schmeltzer, Johann Heinrich  147
Schnittelbach, Nathanael  147
Schütz, Heinrich  137, 162
Sebastian z Felsztyna  121, 123
Seiffert, Max  160
Selle, Thomas  144
Sidus, Jacek  111
Siedlecki, Jan  167, 171, 172, 198
Siefert, Paul  49, 200, 285
Sieniawska z Gostomskich, Elżbieta   

134
Sienkiewicz, Anna, zob. Ryczaj-Sienkie-

wicz, Anna  
Sieradz, Małgorzata  12
Skalski, Bazyli  36
Skarszewski, Jan  64
Skrzeszowski, Stanisław  97
Smolarek, Dariusz  159
Solarz, Mateusz  71
Sołtan, Andrzej  30, 34
Soriano, Francesco  187, 210, 254
Sowiński, Albert (Wojciech)  14
Stabile, Annibale  36, 47, 70, 224
Stabrawa, Anna  42
Stachowicz, Damian  10, 307, 322
Staniczewski, Andrzej  37, 224
Starczewski, Wawrzyniec  65
Starowolski, Szymon  13, 16, 63, 72, 88
Stawecka, Krystyna  60
Strauss, Christoph  231, 232, 233
Surzyński, Józef  15

Swaryczewska (Swaryczewska-Morawska), 
Katarzyna, zob. Morawska,  Katarzyna

Sweelinck, Jan Pieterszoon  49
Sygański, Jan  28, 35
Szczepaniak, Jan  78
Szczepańska, Maria  148, 151, 222
Szelest, Marcin  53, 298
Szlagowska, Danuta  143
Szołdrski, Andrzej  74
Szombara, Justyna  143
Szorc, Alojzy  226
Sztamet, Albert (Wojciech)  97
Szweykowska, Anna  9, 11, 15, 17, 18, 27, 

29, 30, 33, 34, 44, 50, 52, 53,62, 64, 
66, 69, 115, 222, 224, 283, 289, 298

Szweykowski, Zygmunt M.  9, 11, 12, 15, 
17, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 50, 
51, 52, 53, 56, 59, 96, 97, 98, 99, 101, 
112, 168, 183, 222, 224, 253, 261, 265, 
266, 267, 277, 283, 286, 287, 288, 289, 
298, 318

Szypowski, Adam  63
Szyszkowski, Marcin  62, 63, 231
Szyszkowski, Mikołaj (Nicolao)  74, 99, 

109, 111, 112, 113, 230, 231

Śliwowska, Anna  225
Świętochowski, Robert  54, 103, 104

Terzago, Bernardino  10, 30
Toffetti, Marina  58
Tomkowicz, Stanisław  15
Trabaci, Giovanni Maria  86
Trilupaitienė, Jūratė  289, 296
Trościński, Grzegorz  135, 136
Twardowski, Samuel  55
Tygielski, Wojciech  32
Tylicki, Piotr  117

Ugolini, Vincenzo  254, 261, 262
Urbanowicz, Wojciech (Urbanowic, 

 Adalbertus)  68
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Valentini, Giovanni  32, 46, 48, 49, 147, 
182, 269, 285, 295

Veggius, Raphael  37
Vejvanowski, Paweł Józef  154
Viadana, Lodovico Grossi da  58, 259, 

284, 288
Vicentino, Nicola  228
Vincenti, Alessandro  50
Virgiliano, Aurelio  285
Visconti, Honorat  77, 83
Vulpius, Melchior  224

Waberski, Grzegorz  34
Wacław z Szamotuł  138, 220
Walecki, Wacław  101
Walter-Mazur, Magdalena  134, 135, 301
Wanat, Benignus Józef  76
Wardęcka-Gościńska, Alicja  120, 125
Werner, Christoph  277
Węgierski, Wojciech  39, 40
Wieszczycki, Adrian  105
Wilhelm, Heinrich  113
Wilk, Piotr  301
Willaert, Adrian  222
Wiśniewski, Jan  77, 83, 90, 91
Wiśniewski, Przemysław  285
Witzenmann, Wolfgang  261
Władysław Łokietek  84
Władysław IV Waza  33, 50, 55, 59, 67, 

68, 74, 82, 105, 112, 138, 225
Wojeński, Maciej  101, 102
Wojewoda, Magdalena  72
Wojszyński, Matys  46
Wolfowicz, Andrzej ( Jędrzej) Jacek  116

Wolfowicz, Marcin Stanisław  116
Wolski, Jan  85
Woźniak, Piotr  297
Wróbel, Elżbieta Elena  171
Wróbel, Paweł Sylwester  282
Würtz, Paul  93

Zadzik, Jakub  85, 225, 226
Zamoyski, Jan Sobiepan  88, 300
Zarlino, Gioseffo  199
Zasławski-Ostrogski, Władysław Domi-

nik  20, 27, 60, 61, 73, 74, 80, 82, 83, 
88, 89, 99, 109, 110, 111, 300

Zedler, Johann Heinrich  14
Zieleński, Mikołaj  114, 127, 235, 236, 

266, 269
Zofia Elżbieta, księżna Brunszwiku 

i Lüneburga  147
Zujiene, Gitana  226
Zwolińska, Elżbieta, zob. Głuszcz-Zwo-

lińska, Elżbieta  
Zygmunt II August  105
Zygmunt III Waza  27, 29, 32, 33, 34, 35, 

38, 47, 48, 49, 51, 66, 67, 105, 112, 
223, 232, 269, 285, 296, 319

Zygmuntowska, Cecylia  134
Zygmunt Stary  105

Żebrowski, Marcin  133
Żegota, Benedykt  97
Żelechowski, Piotr  298
Żuradzka (Żuradzka-Koumentakou), 

Magdalena  49
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Aria a 2 (niezach.; KK 322)  157
Aria a 3 (na dwoje skrzypiec i gambę)  11, 

20, 99, 119, 147, 289, 290, 292–296, 
300, 301

Aria a 3 (niezach.; KK 316)  157
Aria a 3 (niezach.; PPII 631)  159, 291
Ave dulcissima a 6 (niezach.; KK 480)  157
Ave Maris Stella 4 BBK (niezach.; FD 52)  

158, 291
Benedic anima a 8 (niezach.; KK 159)  157
Benedicite gentes a 8 (niezach.; KK 154)  

156, 226
Benedicite gentes. Motett a 8 (niezach.;  

SzL 106)  18
Caeli Cives a 5  (niezach.; KK 148)  156
Cantate a 6 (niezach.; KK 161)  157
Christus iam surrexit  18, 142, 166, 171, 

173, 180, 181, 192, 193, 199, 203
Confitebor a 3 (niezach.; KK 357)  157, 

270
Confitebor a 4 (niezach.; KK 355)  157
Confitebor a[b] 8 (niezach.; KK 358)   

157
Confitebor ab 8 vocib[us] [con]certatis 

(niezach.; PPII 92)  159 

Confitebor tibi Domine  121, 122, 166, 171, 
173, 179, 180, 192, 194, 203, 216, 217, 
311, 313

Confitebor tibi in populis a 5 (niezach.;  
KK 163)  157

Dextera Domini fecit virtutem  18, 148, 
229, 230, 244, 245–246, 251, 252, 253, 
259, 309, 310, 315

Dixit a 16 (niezach.; KK 347)  157
Dixit cum Ripien. a 12 (niezach.; KK 353)  

157
Dixit Dominus a 10 (niezach.; PPII 64)  

159
Domine Rex Deus  16, 18, 121, 122, 166, 

167, 172, 173, 179, 192, 194, 203, 215, 
216, 217, 218, 219, 316

Egredimini et videte (z Officium de Concep-
tione BVM)  179

Exultabit cor meum  18, 99, 136, 137, 161, 
270, 271, 272, 273, 274, 276, 281, 282, 
309, 312, 316

Festivitas tua a 10 (niezach.; KK 184)  157
Gloria, laus et honor  18, 121, 122, 166, 

167, 171, 173, 181, 182, 194, 197, 198, 
203, 207, 217
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Gloriosa dicta sunt (z Officium de Conceptio-
ne BVM)  179, 194

Haec dies quam fecit Dominus a 2  18, 143, 
148, 149, 150, 270, 271, 275, 276, 279, 
282, 309, 310

Hortus conclusus (z Officium de Conceptione 
BVM)  179, 194

Instrumenti (niezach.; FD 71)  158, 291
Jesu dulcis memoria  18, 142, 166, 167, 172, 

173, 180, 181, 192, 199, 203
Jubilate Deo omnis terra  18, 148, 149, 189, 

227, 229, 230, 244, 246–248, 251, 252, 
253, 259, 264, 312, 315

Kolenda a 5 (niezach.; KK 300)  157, 291
Kompt laßt uns betrachten, zob. Mutetta 

super Nicolai solemnia
Laudate a 5 (niezach.; KK 371)  157
Laudate a 16 cum Ripien. (niezach.;  

KK 372)  157
Laudate Dominum a 18 (niezach.;  

KK 158)  156, 226
Laudate Dominum in sanctis eius  18, 99, 

136, 138, 161, 270, 271, 275, 276, 281, 
282, 311, 316

Laudate pueri a 10 (niezach.; KK 365)  157
Laudent Caeli a 8 (niezach.; KK 475)  157
Litaniae a 3 (niezach.; KK 268)  157, 270
Litaniae a 4 (niezach.; KK 270)  157
Litaniae a 8 (niezach., KK 253)  157
Litaniae a 8 (niezach.; KK 258)  157
Magnificat a 8 (niezach.; KK 391)  156, 

157
Magnificat a 10 cum Ripienis. sup[er]  

Bataglia (niezach.; PPII 172)  156, 
159

Magnificat a 18. 8 strom. C, C, A, T, B con 
Rip. a 5 (niezach.; SzL 658)  18, 156, 
160, 226

Missa a 4  16, 18, 119, 120, 122, 161, 165, 
171, 173, 174, 175, 176, 177, 188, 189, 
190, 191, 192, 194, 202, 210, 211, 213, 
214, 215, 216, 217, 235, 254, 304, 
305–306, 307, 312, 314, 315, 316, 317

Missa a 7 (niezach.; PPI 19)  159
Missa a 7 (niezach.; PPI 26)  159

Missa a 16. 8 Voc. 8 Instru: (niezach.;  
FL 19)  158

1. Missa ab 8  118, 226, 227, 230, 237–239, 
242, 309

2. Missa ab 8  118, 226, 227, 230, 239–240, 
243

Missa ab 8 (niezach.; PPI 28)  159
Missa breuissima a 7 (niezach.; PPII 17)  

159
Missa Brevis concertata a 8 (niezach.;  

KK 56)  156
Missa brevissima a 8  18, 70, 119, 122, 227, 

228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 
240–241, 249, 250, 252, 265, 304, 307, 
308, 309, 312, 313

Missae ab 8 [con]certata breuis. (niezach.; 
PPII 18)  159

Missae duae a 8 (niezach.; KK 13)  156, 
159

Missa Octavi Toni (niezach.; KK 39)  156
Missa Podoliani a 12 (niezach.; KK 33)  

156
Missa pro defunctis  18, 119, 120, 122, 130, 

131, 132, 133, 165, 166, 173, 174, 175, 
176, 177–179, 186, 187, 194, 196, 197, 
202, 216, 217, 304, 306, 307, 308

Missa pro Festo Resurrectionis a 8 (niezach.; 
KK 329)  157, 230

Missa super Ave Maris Stella a 20 
(niezach.; KK 27)  156, 254

Missa super Ave Stella Matutina a 16 
(niezach.; KK 336)  157, 254

Missa super O gloriosa a 14 (niezach.;  
PPI 3, PPII 20)  159, 254

Missa Tempore Paschali  16, 18, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 161, 
165, 166, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 
177, 184–186, 187, 191, 192, 194, 195, 
196, 199, 200, 202, 206, 207, 208–209, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 304, 307, 
308, 313, 314, 315, 316

Mutetta super Nicolai solemnia  18, 99, 136, 
138, 139, 140, 141, 143, 161, 164, 227, 
229, 230, 244, 248, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 258, 322
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Nabożne Pieśni  14, 16, 18, 20, 22, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 107, 118,  
161, 164, 165, 167, 180, 201, 203,  
206, 220

Ode (na cześć Władysława Dominika  
Zasławskiego-Ostrogskiego)  109–111

Ode In laudem Artis Apollineae a Ioanne 
Czechowicz  115, 116

Ode in laudem Musicae a Joanne Racki  
(Oda ku chwale Muzyki)  99, 117, 118

Ode Panegyrica In Gladivm  111, 112, 113
Ode Panegyrica In Lvnas  111, 112, 113
Officium de Conceptione BVM  18, 120, 

165, 171, 173, 179, 194, 203, 216, 218, 
304, 307

O iucunda dies a 7 (niezach.; KK 483)  157
Omni die 2. CC. T. (niezach., FD 51)  158, 

270, 291
Omnis terra a 8 (niezach.; KK 420)  157
O salutaris Hostia  18, 122, 166, 167, 172, 

173, 181, 194, 197, 203, 207, 216,  
217

Parvule pupule (F. L.)  151, 152, 153, 154, 
320

Pieśń o Cudownym Obrazie… (Nabożne 
Pieśni)  16, 180, 203

Pieśń o św. Dominiku… (Nabożne Pieśni)  
180, 201, 203, 298

Pieśń o św. Jacku… (Nabożne Pieśni)  180, 
203

Pieśń o św. Katarzynie… (Nabożne Pieśni)  
180, 203, 206 

Posui Domine a 20 (niezach.; KK 193)  
157, 226

Qualis est dilecta (z Officium de Conceptione 
BVM)  179

Recordare Domine  16, 18, 121, 122, 166, 
171, 173, 179, 180, 189, 190, 191, 192, 
194, 201, 203, 217, 219, 308, 309, 312, 
316

Sacris solemniis  18, 118, 122, 134, 135, 
141, 142, 161, 166, 172, 173, 180, 181, 
192, 199, 201, 203, 217, 319

Salve Jesu Rex Sanctissimae a 2 (niezach.; 
KK 440)  157, 270

Sonata a 3 (niezach.; PPII 580)  159, 291
Sonata a 4 2 Can[ti] Alto Basso (niezach.; 

FP 235, FPII 262)  158, 290, 291, 292
Sonata a 4 violi[ni] (niezach.; FP 210, 

FPII 237)  158, 290, 292
Sonata a 5 F. Li. (Karla Friedricha Liebla?)  

23, 153, 154, 155, 289, 299–300, 320
Sonata a 8 (niezach.; KK 525)  157, 291, 

292
Sonata super Bathala a 8 (niezach.;  

KK 304)  157, 254, 291, 292
Surrexit Christus hodie a 6  18, 70
Tempore pestilentiae a 4, zob. Recordare 

Domine 
Toccata  152, 153, 289, 290, 292, 296–299, 

301
Tua Jesu dilectio  18, 143, 148, 149, 150, 

270, 271, 272, 274, 275, 276, 280, 282, 
309, 310, 311

Tu es Deus a 10 (niezach.; KK 170)  157, 
226

Tulerunt Dominum a 2 (niezach.; KK 457)  
157, 270

Venit [lub Vivit] Dominus a 16 (niezach.; 
KK 151)  156

Victimae paschali laudes a 10 (niezach.; SzL 
966)  18, 160, 230
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ANEKS I  

WYBRANE TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Teksty źródłowe prezentowane są w formie transkrypcji przygotowanej wedle ogólnych za-
sad edycji typu B 1. Zmodernizowano niektóre cechy językowe zabytku, zwłaszcza te, które 
nie mają odpowiedników w fonetyce i systemie graficznym współczesnego języka polskie-
go. Nie został zachowany układ graficzny oryginału. Tekst został oczyszczony z błędów 
i uzupełniony w miejscach uszkodzonych. Milcząco pominięto skreślone w źródle części 
tekstu (z wyjątkiem tekstu źródłowego zachowanego w Archivio Storico del Vicariato di 
Roma, gdzie skreślenie części tekstu, tzn. kilku nazwisk mieszkańców domu Girolama Fre-
scobaldiego, wynika z chęci aktualizacji informacji w księdze — w tym przypadku odno-
towano przekreślone nazwiska). Uwzględnione zostały wyłącznie poprawki lub przeróbki 
liter pochodzące z epoki. Tam gdzie było to możliwe,  wyrazy napisane w źródle przy po-
mocy abrewiacji podane zostały w pełnym brzmieniu w nawiasach okrągłych ( ). Niewąt-
pliwe uszkodzenia tekstu, wynikające z defektu zabytku, zostały uzupełnione w nawiasach 
kątowych < >, zaś niewystępujące w  tekście litery lub słowa umieszczono w nawiasach 
kwadratowych [ ]. Nieczytelne litery lub słowa zasygnalizowano kropkami w nawiasach 
kątowych <…>, zaś nie dające się uzupełnić braki w tekście oznaczono kropkami w nawia-
sach kwadratowych [...]. Skróty w tekście dokonane przez wydawcę wskazano za pomocą 
kropek w nawiasach okrągłych (…).

W tekstach łacińskojęzycznych zastosowano zasady pisowni łacińskiej, natomiast 
w tekstach polskojęzycznych respektowano zasady współczesnej polszczyzny. W zakresie 
stosowania małych i wielkich liter wprowadzono interpunkcję zgodą z dzisiejszymi za-
sadami. Ujednolicono pisownię liter i oraz y: jeżeli litery i oraz y pełnią w źródle funkcję 

1    Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, oprac. Konrad Górski, Jerzy Wo-
ronczak, Wrocław  1955.
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dzisiejszego j, wstawiono zamiast nich jotę; jeżeli y wystąpiło jako znak zmiękczenia, za-
mieniono je na i, a po l opuszczono; jeżeli y pełniło funkcję dzisiejszego i, stranskrybowano 
je jako i, zaś jeżeli i pełniło funkcję dzisiejszego y, zamieniono je na y. Znaki ſcz zapisano 
jako szcz, literę v w funkcji u oddano za pomocą u, zaś v w funkcji w oddano poprzez w. 
Literę x zastąpiono w wyrazach polskich i spolszczonych przez ks. Uwspółcześniono pi-
sownię sz w wygłosie, zamieniając ją na ż.

Teksty przedstawiono w porządku systematyczno-chronologicznym. Najpierw zapre-
zentowano wypisy dotyczące członków rodziny Franciszka Liliusa (Wincentego i Orgalki 
Liliusów, Katarzyny Kubińskiej, Konstancji Loi-Miączyńskiej i jej męża Marcina), następ-
nie Szymona Liliusa i  jego rodziny, zaś w dalszej kolejności wypisy źródłowe dotyczące 
samego Franciszka Liliusa. Uzupełnienie stanowi list Annibala Orgasa do krakowskiej 
Kapituły Katedralnej, wypisy dotyczące życia muzycznego w krakowskiej katedrze oraz 
wypisy z inwentarza parafii w Żębocinie, której proboszczem był Franciszek Lilius.

Wypisy źródłowe dotyczące rodziny Franciszka Liliusa

Wincenty Lilius i Orgalka
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, sygn. M.I.266, Liber baptisatorum 
comparatus per me Ioanne Ciarnowski Vicedecanum Eccl(esi)ae Collegiatae 
Varschowiensis Anno Domini 1602, s. 243:  

Do(min)ica 7ma [1613] B(a)p(tisatus) no(m)i(n)e Carolus p(ate)r ei(us) Vincenti(us) 
muzik k(róla) J(ego) M(ości) Lili(us). M(atka) Orgalka włos(z)ka.

Archiwum Główne Akt Dawnych, zespół 358: Archiwum Zamoyskich, 
sygn. 3003, s. 215, [List Zygmunta III Wazy do biskupa Szymona Rudnic-
kiego z 18.11.1619 r.]:

Sigismundus III Dei gra(tia) Rex Poloniae Magnus Dux Lithua(niae), Russiae, Prus-
s(iae), Masov(iae), Samog(iti)ae, Livon(iae)q(ue), necno(n) Svec(orum), Got(horum) Van-
dal(orum)q(ue) h(aereditari)us Rex 

R(evere)nd(issim)e in Chr(ist)o Pater syncere nobis dilecte. Wiadomo jest Uprz(ej-
mej) W(aszmości), [że] jako dawno i  jako naszą dogodą służy nam w  Kapeli naszej 
Vincenti Lili, który, że córkę swą umyślał oddać na służbę Bożą do Panien Zakonnych 
w Bransberku 2, żądamy pilno Uprz(ejmą) W(aszmość), żebyś dla nas prace swej w tym 
nie litował, żeby za staraniem Uprz(ejmej) W(aszmości) do Panien pomienionych przyjęta 
była. Czym i Panu Bogu Uprz(ejma) W(aszmości) przysłużysz się, i nam rzecz bardzo 
wdzięczną uczynisz. Datum Varsavia die XVIII Nove(m)br(is) An(no) M DC XIX […] 
Regnorum n(ost)rorum Poloniae XXX. IIo. Svecia XXo. Anno.

Sigismundus Rex

2    Bransberk = Braniewo
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Katarzyna Kubińska

Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół 29/33: Akta Miasta Krakowa, 
sygn. 38 (mikrofilm sygn. J-6527): Acta iudicii scabinalis Cracoviensis, 
1650–1660, s. 698–707:

Testamentum  Kubińskiej aperitur
Ad judicium et acta praesentia scabinalia Cracoviensia pe(rsonali)t(e)r veniens Peril-

lustris et Admodum Reverendus Franciscus Lilius Sandomieriensis et Tarnoviensis Ca-
nonicus Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis Capellae Magister sanus mente et corpore 
existens facta fori praesentis quoad actum pr(aese)ntem attinet approbatione vigore facul-
tatis et plenipotentiae sibi ab peragenda infrascripta per Nobilem olim Catharinam No-
bilis olim Alexii Alexandri Kubinski Civis Cracoviensis Viduam derelitam sororem suam 
germanam circa oblationem per Testes suprascriptos testamenti ad Sequestru(m) Judicii 
praesentis Feria secunda post Festu(m) Sancti Petri Vinculati proxima die quinta mensis 
Augusti Anno Domini proxime elapso 1652. Perrecti insolidum data et Concessa petiit 
e Sequestro eodem Testamentum [s. 699] praefatum defuncta sororis sua extradi aperiri 
publice legi et Actis praesentibus ingrossari quod et obtinuit. Cuius Testamenti simul et 
Inuentarij rerum in eadem Conscripti tenor sequitur et est talis. 

W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego, amen. Ja, Katarzyna 
Kubińska, mieszczka krakowska, niegdy(ś) Szlachetnego Pana Aleksandra Aleksego  Ku-
bińskiego, mieszczanina krakowskiego, pozostała i z dziatkami wdowa, będąc na ciele cho-
ra, na umyśle jednak i na wszytkich zmysłach bardzo zdrowa, a do tego widząc, że pod ten 
czas morowego powietrza wiele ludzi prędką śmiercią z(e) świata schodzi, przeto i ja nie 
wiedząc, kiedy od Pana Boga dekret śmierci wykonany ze mną będzie, takie rozporządze-
nie i ostatnią wolę wszytkich dóbr moich wprzód z błogosławieństwa Pańskiego, a potem 
z wiernej prace tak nieboszczyka małżonka mego, jako i mojej nabytych za wczasu czynić.

Naprzód duszę moją grzeszną oddawszy wprzód Panu Zbawicielowi memu i w nie-
ogarnione jego miłosierdzie, jako temu, który ją stworzył i krwią swoją drogą na drzewie 
Krzyża Świętego odkupił, przy tym też i  Najświętszej Pannie ze wszytkiemi świętemi, 
ciało też moje proszę, aby było pochowane u Wszytkich Ś(więtych), na który pogrzeb, żeby 
był przystojny i na sześćdziesiąt mszy świętych, odkazuję złotych polskich sto.

Potem dobra moje nieruchome tak dysponuję: jeśliby (uchowaj Boże) dziatki moje 
nie żyły, tedy kamienicę na Szerokiej ulicy będącą na Panią Konstancję Miączyńską-Loię, 
siostrę moją rodzoną i kochaną, odkazuję. A jeżeliby te dziatki moje Pan Jezus na świecie 
chował, tedy przecie ta pomieniona Pani siostra moja dożywocie będzie [s. 700] miała 
w dolnym mieszkaniu i z piwniczką i z kuchenką.

Co do dóbr ruchomych, które mam we dwóch skrzyniach, u Jego M(o)ści Pana Mi-
chała Krauza na Sławko(w)skiej ulicy i u J(ego) M(ości) Ks(iędz)a brata mego, i które są 
w kamienicy przy mnie, tych wprzód inwentarz spisawszy na końcu po tym onych mej 
ordinans będzie.
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A naprzód pieniędzy gotowych zostanie po mnie złotych pols(kich) tysiąc złota i sre-
bra. Naprzód wstruchanow [sic!] para pozłocistych w skrzyniach u Pana Krauza. It[em] 
gar(n)ków srebrnych z łańcuszkami para, z tych jeden pozłocisty. It(em) tarcza jedna złoci-
sta. Item czarek srebrnych sześć. It(em) łyżek srebrnych piętnaście, z których trzy odkazuję 
Pani Konstancji Miączyńskiej, siostrze mojej. It(em) łańcuszek złoty, jeden tam tylko jest 
w skrzyniach u Pana Krauza w ogniwka kręcone, a ten do Loreto Na(j)świętszej Panny 
w Rynek odkazuję. Item łańcuszków złotych dwa, przy mnie w domu jeden w kłóteczkę, 
drugi pancerzowy. It(em) mannelek s(z)czerozłotych dwie parze [= pary] w tychże skrzy-
niach obie duże, pancerzowe tabliczki przy nich do zamykania z smelcem. It(em) mannelli 
rogowych w złoto oprawionych para jedna, stuczki u nich do zamykania złote ze smelcem. 
Item pierścieni s(z)czerozłotych tamże w skrzyni u Pana Krauza jest jedenaście, które z ta-
kiemi są kamieniami:

Pierścień w  rozą z  rubinami czterdziesiąci  rubinach. Pierścień diamentowy ostry. 
Pierścień złoty z Hiacinthem. Pierścień rubinowy w tablice, pierścień z turkusem i insze 
tamże z kamieniami różnemi. Item zausznic rubinowych dwie parze [= pary]. It(em) ra-
naczek na piersi rubinowy. Czternaście rubinów w nim. Item krzyżyk złoty o pię- [s. 701] 
ci(u) rubinach. Item krzyżyk szczerozłoty kawalerski smeliowany, na nim imię Jezus. Item 
krzyżyk srebrny złocisty. Item krzyżyk sam srebrny biały. It(em) haszka srebrna. It(em) 
wachlarz srebrny. It(em) pereł w przędziwo w pięć nici. Item pereł [w] przędziwko we 
trzy nici. It(em) guzików srebrnych nieboszczykowskich złocistych trzy tuziny. It(em) pro-
chowniczka srebrna pozłocista. It(em) <…> gnuszkow kryształowych trzy.

Szaty nieboszczyka małżonka mego. Naprzód dołoman tabinowy fiołkowy w wodę. 
It(em) dołaman atłasowy fiołkowy. It(em) dołaman adamaszkowy karmazynowy. It(em) 
dołaman cemlętowy wiśniowy. It(em) dołaman adamaszkowy fiołkowy. It(em) dołaman 
karmazynowy. It(em) delia fioletowa adamaszkiem fiołkowym podszyta, potrzeby złote 
u niej. It(em) delia fioletowa kitajką czerwoną podszyta. Item delia kamletowa wiśnio-
wa, popielicami podszyta. Item delia zielona falendyszowa s(z)lamami podszyta. It[em] 
delia fioletowa kitajka karmazynowej maści podszyta. It(em) czapek aksamitnych karma-
zynowych dwie sobole podszyte królikami. It(em) czapka zielona falendyszowa gardłowa. 
It(em) rękaw fiołkowej maści aksamitu niestrzyżonego. It(em) pas jedwabny karmazy-
nowy. Item ubranie karmazynowe. Item strzelby sześcioro. Item szabla w srebro oprawna 
złocista, sznury karmazynowe u niej. It(em) ładowniczka aksamitna karmazynowa, sznury 
karmazynowe u niej. It(em) prochowniczek dwie, jedna toczona z(e) słoniowej kości, dru-
ga drewniana. Item kilimów różnych sześć. It(em) kobierzec jeden. It(em) kilimków pro-
stych trzy. It(em) ksiąg dwadzieścia dwie, tak do prawa, jako i do nabożeństwa służących.

[s. 702] Szaty moje. Naprzód spódnica atłasowa czarna, gładka z kabatem. Item spód-
nica tabinowa czarna, wzorzysta, na atłasowym dnie, z kabatem. Item spódnica karmazy-
nowa gładka z kabatem. Item spódnica adamaszkowa szkarłatna z kabatem. Item spódnica 
kitajczana popielata z śląskim kolęcikiem. Item spódnica kitajczana szkarłatna bez kabata. 
It(em) spódnica atłasowa bars(z)czowa, bez kabata. Item płas(z)cz kanawacowy kunami 



Aneks I. Wybrane teksty źródłowe368

podszyty. Soboli kołnierz u niego. It(em) ormentel tabinowy czarny, na atłasowym dnie 
podszyty brzuszkami popieliczemi, z kołnierzem gronostajowym. It(em) płas(z)czyk ta-
binowy czarny, na atłasowym dnie kitajką czarną podszyty. Kerony czarne u niego. It(em) 
płas(z)czyk atłasowy lazurowy, wzorzysty, kitajką wiśniową podszyty. It(em) fartuch atła-
sowy fiołkowy. It(em) rękawi tabinowy na atłasowym dnie. It(em) rękaw atłasowy, karma-
zynowy, opuszenie u niego [w] sobolowe ogonki. It(em) alamodka fiołkowa, wzorzysta, 
złote potrzeby u  niej. Item kolet atłasowy bars(z)czowy ze złotemi potrzebami. It(em) 
płas(z)cz szajowy. It(em) płas(z)cz kirowy. It(em) suknia kirowa. It(em) atłasu czarnego 
wzorzystego łokci dziesięć. It(em) aksamitu fiołkowego łokieć, gładkiego. It(em) atłasu 
czarnego, gładkiego pół łokcia. 

Item firanek kitajczany(ch) zielony(ch) z frandzlą i z płotkiem. Item kołdra kitajczana, 
także zielona. It(em) kołdra płócienkowa bagażyją ceglastą podszyta. It(em) kołdra turec-
ka bawełną przeszywana. It(em) (c)zapeczek dwie dziecinnych, kanawacowych, zielonych, 
z opuszeniem czarnym. 

It(em) książek troje we srebro oprawnych, białogłowskich. Item pacierzy czworo: jed-
ne bursztynowe, drugie krys(z)tałowe, trzecie papażkowe, czwarte hebanowe, włoskie, z ta-
bliczkami niektóre. [s. 703] Item zwierciad(e)ł czworo —większe i mniejsze.

Cyna, mosiądz i żelazo. Naprzód cynowych talerzy trzy puzdra. Item półmisków cy-
nowych z przystawkami dwoje puzder. It(em) cynowych flaszek sześć. It(em) antwos cy-
nowych i nalewka cynowa. Item kropi(e)lniczka cynowa. It(em) lichtarzów mosiądzowych 
cztery. It(em) lichtarzów cynowych dwa. Item zegar mosiądzowy wielki. Item fajerka mo-
siądzowa. Item moździerzy mosiądzowych dwa. Item prawdy mosiądzowe dwie. It(em) 
talerz wielki mosiądzowy. Item kotłów miedzianych dwa. It(em) żeleźnikow cztery. It(em) 
ponui małych i  wielkich sied(e)m. It(em) rynka miedziana. Item solniczka miedziana. 
It(em) durs(z)lak miedziany. It(em) brytfanna miedziana. Item rękojeść do wody. It(em) 
rus(z)tów dwa. Item rożnów sześć. It(em) krata żelazna od okna. It(em) drzwi żelazne. 

Chusty białe. Naprzód powłoczenia na sześć łóżek, pościeli sześcioro. It(em) obrusów 
sied(e)m. Item serwet dwa tuziny. It(em) prześcierad(e)ł pięć. Item bawełnie dwanaście. 
It(em) rękawów z kw(i)atami złotemi od giezłew jedna para. Item rękawów z kwiatami 
srebrnemi od gi(e)złew para jedna. It(em) koszul niebos(z)czykowskich os(ie)mnaście. 
It(em) fartuch jedwabniowy. Item fartuch biały rąbkowy z g(ie)z(ł)ami. It(em) komeszka 
jedwabnicowa. 

Stoły, naczynie tureckie, obrazy. Naprzód stół jeden fladrowy, drugi zielony, trzeci 
biały. It(em) ołmarya albo służba do schowania rzeczy różnych. Item prasa posażna do 
różnych chust schowania, i bawełnic. It(em) gałek do łóżka drewnianych złocistych sześć. 
Item krzeseł sied(e)m. Item obrazów wielkich dziewiętnaście. It(em) obrazów małych je-
denaście. Naczynia tureckiego różnego sztuk dziesięć. [s. 704] Item jaszczyk także turecki.

Te rzeczy wszytkie ruchome in summa, które są u  J(ego) M(ości) P(ana) Michała 
Krauza w skrzyniach i u J(ego) M(ości) ks(iędza) brata mego w schowaniu, także i te, które 
są w domu przy mnie, jednym słowem wszytkie, które się mianowały w tym inwentarzu, 
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i które by się tam jeszcze znalazły w tych skrzyniach u J(ego) M(ości) P(ana) Krauza, bo 
nie o wszytkim mogę pomnieć co tam jest, tedy mają te spieniężyć. Z tym jednak dokła-
dem, jeśliby dziatki moje pomarły. A spieniężywszy te wszytkie dobra, tak w złocie, srebrze, 
szatach i w inszej pieradzie będące (okrom kamienice), tedy przez taksę wszytkich tychże 
rzeczy wzwyż mianowanych summa na te części będzie rozdzielona.

Naprzód pierwszą część na fundusz do Wszytkich Świętych w Krakowie, jako do fary 
mojej księdzom wikaryom teraz i na potem będącym, na stół ich odkazuję złotych polskich 
piećset, obligując ich, że powinni będą odprawiać Msze Święte za duszę moją i małżonka 
mego ile tam będą rozumieli w  tydzień. It(em) do tegoż kościoła Wszytkich Świętych 
na fundusz na muzykę, która zwykła na prymarii litanią o Na(j)świętszej Pannie z nabo-
żeństwem odprawiąc odkazuję także złotych polskich pięćset, obligując przy tym J(ego) 
M(ości) ks(iędza) zakrystian[in]a kościoła tego teraz i na potem będącego, i z księdzami 
wikariami, aby na tej mszy na prymarii były włożone kollekty za duszę moją i małżonka 
mego. Tego jednak dokładam, iż ten tysiąc złotych tak na stół a księdzom wikariom, jako 
i na muzykę ode mnie legowany nie ma im być dany i valeru żadnego nie ma mieć, jeśli 
dziatki moje będą żywe. 

[s. 705] Item po sprzedaniu dóbr moich, tych wzwyż mianowanych (okrom kamie-
nice), to jest złota, srebra, szaty inszej gierady, oddaję do Żębocina na fundację Różańca 
Świętego złotych polskich tysiąc, obligując także kapłanów tamtejszych teraz i na potem 
będących, żebym była wspominana we mszach świętych i z małżonkiem moim. Gdyby po 
śmierci mojej dzieci żyły, tedy ja przecie koniecznie rozkazuję, żeby oddano do Żębocina 
tysiąc złotych, a do Wszytkich Świętych w Krakowie nie ma być nic dano.

Item z  tychże dóbr wszytkich wyż[e]j wspomnianych (oprócz kamienice) i  jeśliby 
dziatki moje pomarły, do Świętej Trójcy w Krakowie do Bractwa Różańca Świętego odka-
zuję złotych polskich trzysta; jeśliby były żywe, tedy im nie dawać tej summy. 

It(em) z tychże dóbr, jeśliby dziatki pomarły, Panu Karolowi Liliusowi, bratu memu 
rodzonemu i miłemu, dwieście złotych odkazuję, aby też Pana Boga prosił za mnie. A je-
śliby też dał Pan Bóg dobre zdrowie dzieciom, tedy mu nie ma bydz dano nic. 

It(em) Pani Konstancji Miączyńskiej-Loi, a siostrze mojej rodzonej i kochanej, odka-
zuję te rzeczy. Naprzód spódnice kamletową fiołkową z kabatem. It(em) spódnicę fersta-
tową zieloną. Item spódnicę szajową czarną i z kabatem. It(em) do tejże spódnicy alamoda 
pupkami sobolami podszyta. Item ormentel kapicielowy czarny brzuszkami popieliczemi 
podszyty z kołnierzem gronostajowym. Item czapkę haftowaną ze złotem. Item czapkę 
tabinu czarnego. It(em) czapkę tabinu białego w kwiaty złote. Item czapkę atlasową gład-
ką. Item czapkę kanawacówą fiołkową. [s. 706] Item zielonego obicia parę co Samson na 
nim. Item jest już napisany w inwentarzu na sprzedanie. Firanek kitajczany(ch) i z płot-
kiem i z kołdrą kitajczaną, więc jeśliby dzieci moje pomarły, tedy ten firanek i z płotkiem 
i z kołdrą Pani Konstancji, siostrze mojej, odkazuję. Item stół wielki zielony. Item zydel 
zielony. It(em) zydelków pięć. Item antsis miedziany. A to wszystko, com Pani Siostrze 
odkazała, nie jest żadna rzecz z tych wyżej w inwentarzu na sprzedanie opisanych, ale to 
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są rzeczy osobne dla niej. Item chreby dzieci moje były żywe, tedy z tychże dóbr wyżej 
wspomnionych, gdy będą sprzedane, tejże Pani Konstancji Miączynskiej-Loi, a  siostrze 
mojej, trzysta złotych odkazuję. Item tejże łyżek srebrnych trzy oddaję, której też już wyżej 
mianowała(m) dokładając tego dostatecznie, że gdyby dziatki moje były żywe, tedy jej to 
przedać wszytko ma być dano, aby też za mnie Pana Boga prosiła.

A cokolwiek zostanie pieniędzy tak z tych dóbr ruchomych, jako i z tego tysiąca zło-
tych w gotowiźnie zostawionego nad te legata wzwyż mianowane na fundusze do kościo-
łów i Panu Bratu memu, i Pani Siostrze mojej naznaczone, tedy Ich Mośc(ie) Panowie 
Opiekunowie niżej mianowani z tychże sum pozostałych na Msze Ś(więte) do różnych 
kościołów, na jałmużny ubogim na zakupienie łaźniej, na insze pobożne uczynki powinni 
to będą obrócić. 

A za Opiekunów tej ostatniej wolej [= woli] mojej obieram sobie naprzód Je(g)o Mo-
ści Księdza Franciszka Liliusza, kanonika sendomierskiego i tarnowskiego, i magistra ka-
pelle zamku krakowskiego per procura [s. 707], jego Mości Pana Jakoba Berkowskiego, 
rajcę krakowskiego, i  Je(g)o Mości Pana Michała Krauza, przysiężnika niższego prawa, 
tychże Ich Mości pokornie upraszając, aby Ich Mośc[ie] temi dobrami jako najlepiej dys-
ponowali i w tej pracy nie ustawali, za którą pracą będą mieć Ich Mośc(ie) od Pana Boga 
nagrodę. Uczyniwszy tedy takie rozporządzenie tych dóbr moich, moc jednak sobie za-
chowuję, jeśliby mi Pan Bóg użyczył zdrowia ten testament podnieść, kasować i według 
woli mojej inszy uczynić. Działo się to podczas morowego powietrza przed kamienicą 
moją na Szerokiej ulicy przy bytności Szlachetnych Panów: Pana Wojciecha Klazowica, 
złotnika i mies(z)czanina krakows(kiego). Także przy bytności Pana Łukasza Bystrzyc-
kiego, rymarza i mies(z)czanina krakowskiego. Na co się dla lepszej wiary ciż pomienieni 
panowie rękami swemi podpisują. W Krakowie, dnia dwudziestego ósmego miesiąca lipca 
Roku Pańskiego Tysiącnego Sześćsetnego Pięćdziesiątego Wtorego. Łukasz Bystrzycki, 
rymarz, mies(z)czanin krakowski, starszy przysięgły na ten czas jako świadek przy tymże 
testamencie będący m(anu) p(ro)p(ri)a. Wojciech Kluzowicz, mies(z)czanin krakowski, na 
ten czas jako świadek przy tym będący testamencie m(anu) p(ro)p(ria).

Marcin Loi-Miączyński i Konstancja Loi-Miączyńska

Archiwum Narodowe w Krakowie, Acta Scabinalia Cracoviensia.  
Inscriptiones, sygn. 36, s. 1059:

Coram eodem iudi(ci)o personali(ter) comparens famatus Martinus Loi Miączyński, 
civis Cracovien(sis), sanus per omnia existens, palam libereq(ue) recognovit se debere ac 
teneri very, iusti liquidiq(ue) debiti, paratae numerataeq(ue) pecuniae, in suam urgentem 
necessitate mutuo acceptae, sum(m)am floren(orum) polon(orum) mille quadraginta du-
orum, grosso(um) novemdecim excellenti Francisco Roliński med(icin)ae doctori, affini 
suo ips(ius)q(ue) succ(ess)oribus l(egi)timis.

Prout et antea diversis temporibus ab eodem praefato D(omi)no Francisco Roliński 
isidem Recogn(oscen)s fam(atus) Martinus Loi necessitatibus pressus se mutuo accepisse 
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nunc recognoscit, utpote in anno 1638; 17 Septembris floren(os) polon(os) mille quingen-
tos coram officio et actis in Cerdonia ad Crac(oviam) inscriptos et in certa sorte Domus 
Lapideae Miączyńskiego dictae cum actuali poss(essi)one iuxta obligatoriam inscriptio-
nem specificatos. Itidem anno 1639, 6 Septembris coram eo(dem) officio in Cerdonia sub-
urbia Crac(oviensis) aliam simile summam mille quingentorum floren(roum) polon(orum) 
recognitam et inscriptam.

Similiter floren(os) polon(os) quadringentos quinquaginta septem, grossos undecim 
spectabili et excellenti Gabrieli Ochocki Consuli Crac(oviensi) coram officio Con(sulari)
s Crac(oviensis) 1639 die 21 Octorbris inscriptos, ac tandem median(te) satisf(acti)one in 
pr(aese)ntem creditorem excellentem Franciscum Roliński iure cessionario coram eodem 
officio Con(sulari)s Crac(oviensis) die 19 Ianuarii Anno 1640 transfusos. 

Quae omnia diversis t(em)poribus accepta cum pr(aese)nti pecunia simul iun-
cta efficiunt summa quattuor millium quingentorum floren(orum) polon(orum). Quam 
quidem quattuor millium quingentorum floren(orum) polon(orum) summam isidem 
Recogn(oscen)s Debitor praefato D(omino) Francisco Roliński creditori suo ips(ius)q(ue) 
succ(ess)oribus l(egi)timis se prompta parataq(ue) pecunia, non vero aliquibus bonorum 
moblilium pignoribus, quibus ex nu(n)c hac sua personali recognitione renunciat, se solu-
turum promittit et obligat, pro festo S(ancti) Michaelis Archangeli prox(im)e venturo in 
anno pr(aese)nti 1641 remota omnia mora et procrastinatione. Non aliter ac si omni iure 
victus fuisset. 

Maioris vero certitudinis et securitatis solutionis praestandae causa isidem Rec-
ogn(oscen)s Debitor supra(scri)ptam summam eidem creditori suo inscribit, reformat, 
assecurat et hypothecat in et super sortibus et partibus suis omnib(u)s Domus Lapide-
ae in Platea Castren(si) acialiter inter vicum transversalem legatori dictum et penes Do-
mum Lapideam haeredum olim Simonis Kobuszowic iuris supremis [?] [s. 1059] Mag-
deburg(ensis?) Scabini suae, ad se Recog(nosce)ntem iure divino et naturalis succ(ess)onis 
titulo, tum praecipue vigore donationis et inscr(ipti)onis per splen(didum) olim Martinum 
Miączyński advocatum provincialem et eius consortem n(obi)lem ac honor(abilem) An-
nam Miączyńska factae, et in actis Officii Scabin(alis) Crac(oviensis) feria sexta p(os)t 
festum Exaltationis S(anctae) Crucis prox(im)a anno D(omini) 1622 ingrossatae, et alio 
quovis iure inservientibus idq(ue) sub o(mn)ibus intromissionis iuridicae gradib(u)s simul 
et semel successivo iuris ordine omisso nec sese Recog(nosce)nte mo<...>no et succ(ess)
orib(u)s suis adcitatis per supra(scri)ptum Creditorem suum et succ(ess)ores eius ab officio 
seu iudi(ci)o quovis realiter obtinendis. 

Quibus quidem bonis tantisper idem Creditor et succ(ess)ores eius utifruetur eadem-
que possidebit, absq(ue) aliqua census solutione prin(cipa)lisq(ue) summae defalc(ati)one, 
donec illi praefata summa quattuor millium quingentorum floren(orum) polon(orum) 
realiter actualiterq(ue) persoluta fuerit. Renunciando circa hanc obligationis inscr(ipti)
onem omnib(u)s in g(e)n(e)re et singulis in specie iuris beneficiis Fori declinatoriis, dil(ati)
onib(u)s, exceptionib(u)s, appell(ati)onib(u)s earumq(ue) prosequutionib(u)s, sufragiis, lib-
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ertatib(u)s, S(anctae) R(egis) M(aiestatis) li(t)teris salvi conductus, et aliis quibusvis tam 
facti quam iuris defensis. Non aliter ac si dec(re)ti(s) S(anctae) R(egis) M(aies)t(a)tis con-
victus fuisset. Alias in forma obligationis et beneficiorum abrenunciationis plen[issi]ma et 
efficasissima.

Hic ibidem personali(ter) comparens n(obi)lis ac famata Constantia n(obi)lis ac fa-
m(ati) olim Vincentii Lilii S(anctae) R(egis) M(aiestatis) musici ac Orgaliae coniugum 
filia, supra(scri)pti vero Martini Loi Miączyński ad pr(aese)ns consors l(egi)tima, sana 
mente ac corpore existens, no(n) compulsa vel coacta, sed animo bene deliberato, amico-
rum etiam desuper usa consilio, per n(obi)lem et honor(abilem) Stanislaum Porecki vi-
ceadvocatum Crac(oviensem) tutorem suum ad hunc actum assumptum et per off(ici)no 
approbatum publice libereq(ue) recognovit, quia ipsa super eiusmodi obligationis inscr(ip-
ti)onem, quae tam pr(aese)ntibus [temporibus] mille quadraginta duobus floren(ibus) et 
gros(si)s 19, quam quae diversis aliis t(em)poribus per maritum suum summis pecuniariis 
oneratam Lapideam [Domum] officiose testantur, libere consentit, et a dote dotalicioq(ue) 
ac reformatione quavis quoad hunc tantum actum benevole recedit.

Nolens hoc suum dotalicium ac reformationem ex eadem Domo Lapidea praefata 
summa quat(t)uor millium quingentorum floren(um) polon(orum) onerata repetere et 
consequi, seu eidem obligationi quovis modo aut praetextu contravenire, tantisper quoad 
praefata summa mille quingentorum floren(um) in communem usum et necessitatem 
utriusq(ue) accepta et conversa creditori suo per se vel per maritum suum persoluta fuerit. 

Abrenunciando circa pr(aese)ntem inscr(ipti)onem obligatoriam o(mn)ibus in g(e)
n(e)re et singulis in specie tam iuris quam facti remediis et defensis quovis modo humana 
industria excogitatis aut excogitan(dis), libertatibus, literis, reverentia ac timore coniugali 
et similibus quibusvis temporibus perpetuis. Alias in forma approb(ati)onis inscriptionis 
obligatoriae et beneficiorum abrenunciationis plenissima. Martinus Loy Miączyński m(a-
nu) p(ro)pria. Constantia Loia ręką swoją. 
Actum in Iudicio Scabinali Cracovien(si) Opportuno Bannito, feria secunda postridie S(ancti) 
Aegidii Abbatis, die secunda Septembris 1641 legitime celebrato.

Szymon Lilius i jego rodzina
Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół 37: Akta Miasta Kazimierza 
Dolnego, sygn. 9: [Księga sądu i urzędu wójtowskiego], 1630–1636,  
s. 106–107:

Visio inter Lelia et Głaz
Sławni Panowie Teofil Chwały Matysz Wojszyński i  Barth(o)sz Kośmiej, ławnicy 

Kazimierscy, będąc dnia wczorajszego zesłani od sądu wójtowskiego Kazimierskiego na 
uznanie [?] różnice między sławnemi Simonem Lelią a Greglem Głazem, sąsiady i s(z)wa-
gry strozny rynsztoku poczynili takową decyzją między niemi. Iż ten rynsztok, który jest 
z dawna podle podwaliny S(z)ymona Lelię jest i ma być zawsze własny tegoż S(z)ymona 
Lelię, dla wody gościnnej, która idzie z góry do niego, który to ryns(z)tok nie jest i nie ma 
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być s(z)erszy od rogu górnego, aż do rogu dolnego od rzeki, tylko jako z dachu woda spada 
i spadać będzie. A iż Grygieł Głaz nie chciał gruntu swego do Szymona Lelie ryns(z)toku 
przypuścić, aby był szerszy ten rynsztok, dla schodu wody górnej, tedy zakazali, i kołkami 
nabili, aby podle rynsztoka tego S(z)ymona Lelii Grygieł Głaz swój rynsztok postawił 
i uczynił, którym woda gościnna z góry schodie ma. Co się zaś tknie wody, która z dachów 
wi(e)dzie, tedy w ryns(z)tok spadać nie ma, ale w rynnę, którą mają obydwie stronie spad-
nie zawsze pod dachami stawić, a iż tem jeszcze nie masz dachu bliskiego Gregla Głaza od 
Szymona Lelie, a ma ten Grygieł Głaz przysionek stawiać wedle tego, tedy nakazali, aby 
ten przysionek do sześciu niedziel, pod winą grzywien dwudziestu postawieł, a po stawie-
niu rynnę, jako się wyżej namieniło, spodną dat z Szymonem Lelią, jednak aby dachowe 
S(z)ymona Lelie woda z wy(ż)szego dachu jego nie schodziła, którą ugodę, obydwie stro- 
[s. 107] ny przyjęły i one pod dwudziestą grzywien winy połowica stronie a połowica urzę-
dowi trzymać obiecały. Płot zaś górny, który idzie od góry do domów, i tych rynsztoków, 
tedy iem <…> Panowie zawsze spokojnie budować i stawiać na tymże miejscu nakazali.
Feria Sexta ante Dominicam Rogationum iuxta Anno Dni Mill(essi)mo Sexcentissimo 
Trigesimo Primo [1631].

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół 37: Akta Miasta Kazimierza 
Dolnego, sygn. 9: [Księga sądu i urzędu wójtowskiego], 1630–1636,  
s. 306–307:

Annus D(omi)ni 1633
Feria Tertia ante Festum Epiphaniarum proxima Anni ut supra

Albertus Lichonski resignat Simoni Lelia
Sławny Wojciech Lichoński, mieszczanin kazimierski, przyszedłszy (p)ublicznie do 

Sądu i Akt Mniejszych Wójtowskich i Ławniczych kazimierskich, a zdrowy będąc na ciele 
i umyśle, tudzież przychyliwszy się do recognitiey swojej na niżej rzeczy opisane, wyrażo-
nem niżej osobom, od siebie na perony grunt i summę w Szydłowcu dnia 3 Octobris in 
An(n)o 1629 danej, jawnie, szczerze i dobrowolnie zeznał: iż część swoją własną ojczystą 
i macierzystą mającą, i którą mu się działem dostała tu w Kazimierzu, na domu leżącym 
w niz(i)nie nad rzeką, między domami z jednej strony Gregla Głaza, z drugą Adama Mu-
larza na ogrodzie, także i na sadzie na tyle za tymże domem będącemi, jako się wszystko 
w  swoim ograniczeniu ma sławetnym Szymonowi Leliey, i Katarzynie Lichońskiej, ro-
dzonej siostrze swej, małżonkom i ich potomkom za złotych sto czterdzieści polskich, już 
odliczonych i odebranych, z których ich primi sua recogniti: pre kwitnie, przednie, czasy 
wiecznemi porozdaje, i ostatkiem daruje jakoż […]eznine przedał, wiecznie rozdał, i ostat-
kiem darował. Da- [s. 307] jąc żem moc tej części, na domu tym, ogrodzie i sadku, używać 
one dać, darować, zamienić, zaprzedać, a obiecując ich od przenagabania osób wszelakich, 
tak bliskich jako i odległych w tym kupnie bronić, oswobodząc i uspokajać, tylekroć, ile-
kroć tego potrzeba będzie. W które(j) to części stała mu się zarazem dostateczna intro-
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missya prawna przez Sławnego Andrzeja Wojasza, ławnika kazimierskiego, który ich nie 
intromitował, i wie iem do wiecznego używania przez podanie rozgi zielonej wójtowskiej 
pozduzdał i ressignował nemine contradicente.
Feria Secunda post Festum Epiphaniarum proxima Anno Dni Millmi Sexcentmo Trige-
simo Tertio.

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół 37: Akta Miasta Kazimierza 
Dolnego, sygn. 11: [Księga sądu i urzędu wójtowsko-ławniczego  
i radzieckiego], 1643–1655, s. 297:

Actum Casimiriae coram officio Consulari Feria Sexta apto die Festi Diuissimis Sanc-
torum Apostolorum: Anno Domini Mille S(anctissi)mo Sexcentesimo Quadragesimo 
Quarto [1644]

Submissio Lily
Sławny Simoni Liliusz organmistrz kazimierski, od podatków miejskich, przychy(l)

iwszy się do przywileju Je(go) K(rólewskiej) Mości, że mu d(a)ne jego, zwolniony jest 
przed urząd radziecki kazimierski dożywotnio. Jednak jak zapisuje się miastu i urzędowi 
pokożyć będzie co rok organ w kościele farnem doglądać i wychędażać, i  także i pozytyw 
w tymże kościele będący, oprócz nagrody, jed(n)ak gdyby miał co znacznego w nich od 
naprawiać <…> nagrodą.

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół 37: Akta Miasta Kazimierza 
Dolnego, sygn. 11: [Księga sądu i urzędu wójtowsko-ławniczego  
i radzieckiego], 1643–1655, s. 382–386:

Feria Tertia ipso die Sancti Valentini Praesbiteri Anno Domini 1645

Wojszyński Liliuszom Conrugibus  resignat 
Przed Urzędem i Aktami niniejszemi wójtowskiemi i ławnic(z)emi kazimierskimi (p)

ublicznie stanąwszy Sławny Matysz Wojszyński, mies(z)czanin i rajca kazimierski i Anna 
Lichońska, małżonka jego, zdrowi będąc oboje na ciele i umyśle, nie przymuszeni, ani żad-
nem błędem wiedzeni, ale z dobrem rozmysłem swem zawsze jaśnie, s(z)czerze, dobrowol-
nie i słowy wyrażliwemi, Pan Matys Wojszyński sam przez się, Pani zaś Anna Lichońska, 
małżonka jego, także sama przez się i przez Sławnego Stanisława Jurcyka, mieszczanina 
kazimierskiego, opiekuna sobie cum consensu mariti sui do aktu niniejszego powziętego 
i urzędownie  aprobowanego oboje współzeznali, że  oni część swoją pewną w domu za 
zwanem Lichońskiem i placu pustem na niem będącem, w którem teraz sławny Szymon 
Lilius, organmistrz kazimierski i  z  małżonką swoją Katarzyną Lichońską, siostrą reco-
gno(scen)tis  — mieszczanie kazimierscy, mieszkają, leżącem nad rzeką między domami 
Sławnego Stefana Januszkowica, mies(z)czanina kazimierskiego z  jedne(j), a  z drug(iej) 
domu nieboszczyka Gregla Głaza, która na recognoscentis małżonkę pomienioną Annę Li-
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chońską między innemi bracią i siostrami jure divinis et naturalis successionis po niebos(z)
czykach Marcinie Lichońskim i Zofii, małżonce jego, Ojcu i Matce jej należała i przypa-
dała także, i w połowice lochu tychże rodziców ich przed kościołem Świętej Anny, podle 
Pani Lorensowej Gorkiej, a z drug(iej) Pana Jana Przybyła, rajce kazimierskiego, które pół 
lochu oni sami trzymali, a drugie pół lochu jest potomków, nieboszczyka Pana Wojciecha 
Czamańskiego, rajce kazimierskiego, które pó(ł) lochu było obligowane przez niebos(z)
czyków rodziców [s. 383] ich pomienionych Cechowi Kusznierskiemu w summie złotych 
pięćdziesiąt, którą summę emptores recognoscentibus oddali, tudzież i  grzędę w  ogrodzie, 
miedzy opłotkami będącą, także ojczystem i macierzystem do części domu pomienionego 
jej należ(ą)cem ze wszystkiemi pomienionych części domu i z jego przyległościami także, 
i grzęd, i w ogrodzie pomienionem przyległościami i okolicznościami, tak jako ich pomie-
nieni rodzice ich trzymali i używali, i zaś jako na nich i inne bracia i siostry ich działem 
przychodziło, sławnemu Szymonowi Liliuszowi, organmistrzowi kazimierskiemu, i Kata-
rzynie Lichońskiej małżonkom, mieszczanom kazimierskim, i  ich własnem potomkom, 
za summę złotych polskich dwieście już rzetelnie odebranych i  odliczonych, z  których 
exnunc recognoscentes emptorów kwitują przedali wiecznie porozd(w)aszy, ostatkiem daro-
wali jednakże to sobie oboje recognoscentes warują, ażeby dożywocie oboje recognoscentes 
w pomienionem pół lochu do schowania się w niem, i onego zażywania mieli, co im emp-
tores beneuole pozwolili jednakże się po dożywociu ich emptorom do wiecznego używania 
zaraz obrocić ma, dając im pomieniony recognoscentes mocy władzy pomienionych wzwyż 
części już jako swych własnych, czasy wiecznemi używać ono komu chcieć dać, darować, 
zamienić, zaprzedać, oddalić i  na swe jako najlepsze pożytki obrócić, nie już sobie, ani 
potomkom swem pomienieni recognoscentes do pomienionych części wzwyż, wpisanych 
[do] prawa Państwa własności i tytułu dziedzicznego niezostawiając ani zachowując, lecz 
wszystko pr(a)wo p(a)ństwo własność i tytuł dziedziczny w pomienionych częściach, na 
nich jure divino et naturalis succes(sio)nis należnych na pomienionych emptores małżonków 
i  ich własnych potomków czasy wiecznemi wlewając, obiecując, żeby potomków ich [s. 
384] pomienieni recognoscentes w spokojnem używaniu części pomienionych od przena-
gabają i  impelimentów osób wszelkich, tak bliskich, jako odległych bronić, oswobadzać 
i uspakajać tylekroć, ilekroć tego potrzeba, w czem żadna dawność czasu przeszkadzać nie 
ma i n(i)e będzie, dopus(z)czając im zarazem w pomienione części domu, ogrodu i lochu 
spokojnej intromissiej i  skutecznego używania przez Sławnych Panów Stanisława Przy-
była i  Bartosza Gralińskiego, ławników kazimierskich, którzy imieniem zeznawających 
pomienionem kupującem małżonkom i ich własnem potomkom pomienione części przez 
podane rozgi zielonej Wójtowskiej powzdali i ressignowali nemine contradicente tuitionem 
de forma iuris promitten(tes). Quod Actis est Connotatum. 

Idem Recog(nosce)n(te)s censum in scribit?
Przed Urzędem i Aktami niniejszemi wójtowskimi i  ławniczemi kazimierskimi (p)

ublicznie stanąwszy Sławny Matys Wojszyński, mieszczanin i  rajca kazimierski, i Anna 
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Lichońska, małżonkowie oboje zdrowi będąc na ciele [i] umyśle, nie przymuszeni ani żad-
nem błędem uwiedzeni, ale z dobrem rozmysłem swem i poradą przyjaciół swych, równie 
zaś nie s(z)c(z)erze, dobrowolnie i słowy wyrażliwemi Pan Matys Wojszyński sam przez 
się, Pani Anna zaś Lichońska, małżonka jego, przez tegoż małżonka swego jako opiekuna 
naturalnego i przez Sławny(ch) Stanisława Jurcyka, mieszczanina kazimierskiego, opie-
kuna do Aktu niniejszego powziętego, i  urzędownie [s. 385] aprobowanego, zeznali, iż 
oni z rąk wielebnego księdza Macieja Lucińskiego, proboszcza szpitalnego kazimierskiego, 
prowizora tegoż szpitala, wzięli i odebrali do rąk swych summę złotych dwieście polskich, 
którą recog(nosce)ntes dnia dzisiejszego zapewne części swe ojczyste i macierzyste z dóbr 
nazwanych Lichońskich, które na nich jure divino et naturalis succ(essi)onis przypadły od 
sławnych Szymona Liliusza, organmistrza kazimierskiego, i Katarzyny Lichońskiej, mał-
żonków, mieszczan kazimierskich, wzięli i zarazem pomienionemu s(z)pitalowi kazimier-
skiemu i proboszczowi jego zelo erga Deum dukaty darowali jako p(raese)ntibus darują, 
którą summę obligują i asekurują, uis(z)czają i zapisują na dobrach swych: domu swem 
murowanem, tu w mieście Kazimierzu będącem i stoj(ąc)em z jednej strony domu niebosz-
czyka, Sławnego Jana Durowskiego, a z drug(iej) strony placu recogn(osten)tium pustego, 
nazwanego Lyszonkowskiego, obiecując i zapisując się recognoscentes od summy pomienio-
nej i successores suos obligam et obseringen(tiam) vel domus off(er)ata possessores quotannis poko 
tę summę przy sobie mieć będą i ona lubo sami recognoscem lubo succesores ich albo possesso-
res domu pomienionego nie zniosą płacić po złotych siedmi od sto złotych dwiema ratami. 
Pierwszą ratę — złotych sied(e)m pro Festo Nativitatis Sancti Joannis Baptista, drugą ratę 
złotych sied(e)m pro Festo Epiphania rok po roku idących immediate płacić powinni. Będą 
i  successores ich vel domus praefatae possessores a  tego wyderkaufu połowa należeć będzie 
Je(go) M(oś)ci Księdzu Proboszczowi S(z)pitalnemu Kazimierskiemu teraz i  na potem 
będącemu, od którego gustannis sacrificia missa octo odprawować będzie, powinien to jest 
pro quolibet quartali po dwie mszy, które póki żywi recog(nosce)ntes pro peccatis, po śmierci 
[s. 386] zaś ich pro animabus requialne odprawować będzie. Druga zaś połowa wyderkaufu 
tegoż należeć będzie na prowizję [dla] ubogich s(z)pitalnych, który wyderkauf Panowie 
Prowizorowie S(z)pitalni odbierać quotannis będą i na ubogich prowizię obracać, a ubodzy 
też Pana Boga p(ó)ki żywi recognoscentes za grzechy, po śmierci zaś ich za dusze ich prosić 
powinni będą. A jeśliby pomienieni recog(nosce)ntes albo którekolwiek z nich lubo posses-
sores dóbr pomienionych chcieli dobra pomienione oczys(z)czając i de(li)berując summę 
pryncypalną odłożyć, tedy będą powinni Księdza Proboszcza Szpitalnego i Panów Pro-
wizorów tegoż Szpitala Kazimierskiego niedziel dwunastą przed odłożeniem i oddaniem 
summy obwieścić przed czasem nad wyżej opisanych, którejkolwiek z nich, żeby takowej 
summie miejsce dla Wyderkauffu wyznali c(z)asu, zaś non persolutionis którykolwiek raty 
wyderkauffu, tedy ergo nunc  Intromissia w dobra pomienione dopuszczona i wzięta ma być 
alias in forma inscr(ipti)onis census redemptionalis obligationis quam plenissima et absolvissima 
quod Actis p(rae)sentibus est co(n)notatum.
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Wypisy źródłowe dotyczące Franciszka Liliusa

Archivio Storico del Vicariato di Roma, bez sygnatury, [Brak] alla Case et 
fameglie [Pa]rrochia di S.to Stefano del Cacco di Roma […] l’anno 1623  
e 1624:

[k. 33r]
211 Nella casa della S(igno)ra Laura

 S(igno)r Geronimo Organista di S. Pietro
 S(igno)ra Ursola sua moglie
 Stefano an(ni) 4 
 Domenico an(ni) 3 figlioli
 Caterina an(ni) 2
 Francesco an(ni) 1 

 In casa
 Allesandra madre sulla S(igno)r(a) Orsula
 Margarita figliola di Alessandra
 [skreśleni] Bartholomeo Servitore, Giovanni <nieczytelne>, Ludovico Cugini [?]
 S(igno)r Francesco Gigli di Pollonia
 S(igno)r Bartolomeo Bertoli [Bertosi?] di Pollonia
 Giosisa [?] di Geronimo Polacco

[k. 33v]
212 Stella stanze di sotta dell Pichett.
 Gasparre Rota suonare
 Johistone [?] Germano
 Domenico Angeli Articolo pute sacerdote

[k. 36r] 
Anno S(anctissi)mi Jubilei 1625
(…)

[k. 57r]
S(igno)r Geronimo Organista di S(an) Pietro
S(igno)ra Orsola sua moglie
Stefanes an(ni) 6
Domenico an(ni) 5   figlioli
Caterina an(ni) 4
Francesco an(ni) 3 
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Alessandra madre d(i) Orsola
Margerita sua figliola
Eiusoni [?] di Geronimo ser(vitore)
S(igno)r Francesco Gigli polacco
S(igno)r Bartolomeo Bertoli [Bertosi?] polacco

[k. 57v]
Gaspare Rota suonatore di liuto 
D(omino) Domenico Angel da Prite [?] Pute [?] Sacerdote
Jobias tone germano

Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Acta Actorum Ven(erabilis). 
Capituli Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis, 18 VII 1620–28 IV 1631,  
sygn. Aa 12:

[k. 267 (olim 279r)]
Veneris 5. Octobris 1629
Privilegium aliud super easdem decimas quae sunt R(evere)ndo D(omi)no Nucerino 

donatae iure advitalitio [sic!] posteaquam eiusmodi ius expiraverit, pro Collegio Musico-
rum in perpetuum incorporates Reverendi Domini Capitulum sigillandum esse dern(u)t. 

[k. 271 (olim 283r)]
Lunae Octava Octobris [1629]
Distributio Domorum Canonicalium

[k. 272 (olim 284r)]
Domum Canonicalem penes Collegium D(omi)norum Iuristarum consistentem quam 

inhabitat M(a)g(iste)r Capellae vacantem R(evere)ndi D(omi)ni Capitulum volentes illi-
us meliorem forma decreverunt illam alicui ex R(evere)ndis D(omi)nis habili etiam extra 
tempus G(e)n(er)alis Cap(itu)li conferendum esse decreverunt.

[k. 283r (olim 295r)]
Veneris 18 Januarii 1630
Franciscum Lilium M(a)g(ist)rum Capellae de meliori nota commendatum ex Col-

legio Musicor(um) S(acrae) R(egiae) M(aiesta)tis pro regendo Cantu et Musicis huius 
Eccl(esi)ae adscriptis R(evere)ndi D(omi)ni Capitulum recipiendum et admittend(um) 
decreverunt. Cui consuetum salarium dare sine t(ame)n habitatione promiserunt.
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Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, [Protocollon actorum], 
1626–1631, sygn. Pa 7:

[k. 120r]
Veneris 12 Octobris [1629]
M(a)g(ist)rum Capella(e) ex aulla Ser(enissi)mi Regis in arte(m) Musicam ex <pozos-

tawione puste miejsce>.

Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Acta actorum…,  
9 V 1631–18 III 1644, sygn. Aa 13:

[k. 1v]
[Capitulum generale pro Festo Sancti Stanislavie Episcopi et Martyris gloriosi 

Anno D(omi)ni M.DC.XXXImo die vero Veneris Nona Maii]

[k. 1v]
Usurpant sibi passim authoritatem monendi praefectum musicae, ut pro ipsorum be-

neplacito cantus perfunctione exerceatur.

[k. 2v]
[Nona Maii. 1631]
Ad Quartum. R(evere)ndo D(omi)no Praefecto Musices committitur ut cum D(omi)

no Mag(ist)ro Capellae agat quatenus in missae celebratione ipsi celebranti sese in cantu 
conformet praesertim cum frigus infestat et capite aperto diu stare non permittat.

[k. 65r (olim 64)]
Veneris 14 Maii [1632]
Francisco Lilio Ecclesia Cathedralis Cracov(i)en(sis) Capella(e) Magistro ad sub-

missam petitionem eiusdem R(evere)ndi Domini Capitulum iuxta arbitrium Ad(modu)
m R(evere)ndi Domini Procuratoris sui solarium augendum pro quolibet quartuali esse 
decreverunt.

[k. 165v–166r (olim 172v–173r)]
Veneris 7. Aprilis [1634]
R(evere)ndo D(omi)no Francisco Lilio Magistro Capellae Musices Ecclesiae huius 

Cathedralis Cracov(i)ens(is) supplicanti et ad S(anctissimo)s maiores Ordines promov-
endos aspiranti et ad praesens beneficium certum ad quod ordinari possit non habenti. 
R(evere)ndi D(omini) Capitulum mutuis et concordibus sententiis concesserunt ut ad 
provisionem als pensionem quam satis competentem et ad decentem Status Sacerdotalis 
sustentationem commode uti praesumitur sufficcentem ratione(m) sui officii a Ven(erabi)
li Capitulo habet et pacifice possidet ordinarii possit, omnesq(ue) S(anctissimo)s maiores 
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Ordines ad Presbiteratum inclusiue suscipere valeat, ita tamen et non aliter ut usque ad 
affecutionem alterius cuiuscunq(ue) beneficij post susceptos eiusmodi Ordines Ecclesia 
huic Cathedrali inserviat, quod et ipse stipulate manu pro eiusmodi beneficio sibi praesitio 
suis Adm(odum) R(evere)ndis D(omi)nationibus actis gratiis seservatorum promisit et 
obligavit.

[k. 176v (olim 183v)]
Veneris 12. Maii [1634]
Distributio e villarum peracta ad distributionem Domoru(m) processus
Domum Canonicalem in postico Collegii D(omini) Iurisconsultoru(m) post ascensu 

ad aliam Ad(modu)m R(evere)ndi D(omi)ni Jacobi Kołaczkowski Canonici Cracovien(sis) 
Judicis Tribunal[is] Regni eiusdem ultimi et inmediati possessoris vacantem ex quo nemo 
illam sibi optavit et satis stricta et incommode esse censetur pro Canonico Cracoven(si). 
Ven(erabi)li viro Domino Francisco Lilio Magistro Capellae Musicorum huius Eccl(aesi)
ea ad provisionem Ven(erabi)l(is) Capituli ordinate conferendam ec(iam) ipsiq(ue) de illa 
providendum R(evere)ndi D(omini) Cap(itu)l(a)res vigore g(e)n(er)alis capituli praesentis 
decreverunt ita tamen ut sarta tecta eiusdem domus diligenter custodiat atq(ue) ex stabulo 
in aciali domo huic domui adiuncto munditiem teneat, fimum evesi tempes(ta)tive curet, 
qua(e) concessio domus eidem serviat quousque etiam ipse in servitio huius Cathedralis 
Ecclesiae manserit. Quam conditioni et domum cum gratiarum actione idem M(a)g(iste)
r Capellae recepit.

[k. 247v (olim 240v)]
Sabbathi 6. Octobris [1635]
Ven(erabilis) D(omi)no Francisco Lilio capellae musicoru(m) Eccle(siae) huius 

Cathed(ralis) Magistro in meliorationem salarii, quod a Ven(erabi)li Cap(itul)o percipit, 
nonaginta florenis qui ipsi hactenus singulis mensibus dabantur decem florenos addendos 
ec(iam) decreverunt ita ut ex nunc quolibet mense centu(m) florenos accipiat hac ratione 
ut pueros qui postmodu(m) ipsi Ecclesiae inservire possint diligentius in cantu inservat.

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta Administratorialia,  
29 I 1635–9 VI 1635, sygn. A.Adm13:

[k. 429v]
[Martis XVI Octobris 1635]
Constitutio procures per Giglium
Coram Officio Ill(ust)ris et Adm(odum) R(evere)ndi D(omi)ni Simonis Kołudz-

ki Cancellarii G(e)ne(ro)sem Custodis Plocen(sis) Cracov(iensis) Vladislau Can(oni)ci 
S(acrae) R(egiae) M(aiestatis) S(e)cr(etar)ii et sede vacans Ep(iscopa)tus Cracov(iensis) 
Admin(istrato)ris Actisq(ue) pre(se)n(ti)bus persona(li)t(e)r comparens Re(vere)ndus 
Franciscus Giglius Praefectus Musicae Cathedralis Eccl(esi)ae Cracov(iensis) Can(oni)
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cus Sandomirien(sis) pri(ncipa)lis sponte et omni et fecit constituit et suos verso certos 
et legamos procures vert R(evere)ndos Simonem Dzierzęga Can(oni)cum et Officialem 
ac Petrum Studziński Vicarium Eccl(es)iae Col(legia)tae Sandomir(iensis) absen(tium) 
tanquam pre(se)ntes et eorum quemlibet in solium ita quod unus <…> id alter eorum con-
tinuare terminare licite possit et valent ad ipsuis R(evere)ndi Constituentis <…> et pro eo 
tres Collatoris et provisionis Can(oni)catus et Praebenda Ec(c)l(es)iae Col(legia)tae San-
domir(iensis) [k. 430r] post obitum R(evere)ndi Sebastiani Nucerini nuperime defuncti 
illis ultimi et immediate possoris vacantis ex ipsi constituenti auctorit(a)te(m) ap(osto)
lica vigoreli terancem Ill(ust)r(issi)mi et R(evere)n(dissi)mi D(omi)ni Nucerii Ap(osto)
li de data Varsavia prima pre(se)ntis mensis Octobris per Ill(ust)rem ac Ad(mode)m R(e-
vere)ndum D(omi)num Jacobum Ostrowski S(acrae) Th(eologiae) D(octor) Can(oni)cum 
Cracov(iensis) S(acrae) R(egiae) M(aies)t(a)t(i)s Sinum ac Sede vacati Ep(iscop)atus Cra-
cov(iensis) Judicem surrogatum de data Cracov(ia) Nona eius pre(se)nt(i)s mensis Octo-
bris ad favorem ipsius Re(vere)ndi costituentis in forma solita expeditas Adm(odum) R(e-
vere)ndis Pralatis Can(oni)cis locuti V(e)n(erabi)li Cap(itu)lo d(a)ta Eccl(es)ia Col(legia)
ta Sandomir(iense)m praesentantq(ue) exhibentque et iuxta illarum tenorem D(omini) 
R(evere)ndi constituentis nove Can(oni)catus et praebendae memorat(us) realem actu-
alimq(ue) poss(essi)onem capiendum et apprelendem captamq(ue) rationem stallum in 
doro et locum in Cap(itu)lo ipsi deputant petent et obtinent de observam Stamtis P(a)t(r)
i V(enerabi)lis Cap(i)t(ul)i et alius quod cunq(ue) hirtum tameri et honestum iuratum in 
aliam ipsius R(evere)ndi constituentis etiam tactis Scripturis Sacrosanctis a S(ancti) Dei 
Evangelia, et alias ut mors et in animam ipsius Re(vere)ndi conpitientis praesendum et 
subeuntq(ue) et quoscunq(ue) actus veram poss(essi)onem denotantes actus fieri consuetos 
faciendem et <…> etiam cum facultate substuendi. Et g(e)n(er)aliter dia (et) cum clausulis 
rati habittoris releu(a)ndis et videmntatis P(raese)n(ti)b(us) Canc(elari)a No(st)ris.

Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Acta actorum…,  
9 V 1631–18 III 1644, sygn. Aa 13:

[k. 297r (olim 303r)]
Jouis 2. Octobris. 1636
Supplicanti privilegii super de(ci)mas <…> omnis grani et seminis post agros et ara-

turas villaru(m) Garbatka et Stary Radom diarum provenien(tem) ad mensam Opałem 
l(e)g(i)t(i)me spectan(t) R(evere)n(do) D(omino) Francisco Lilio Diacono in Capella 
Ec(c)le(si)a Cathed(ralis) Crac(oviensis) Musices Magistro per IIl(ustrissi)mo et R(evere)
nd(issimo) Jacobum Zadzik Ep(iscop)um Crac(oviensis), Ducem Sever(iae) etc. ad vita(m) 
sua(m) tempora donatas R(evere)ndi D(omini) Cap(itu)l(a)m in vim consensus sui obsig-
nandum) maiori suo sigillo et per R(evere)n(do) D(omino) Praesidentem subscribend(um) 
ac gratis extraden(tum) ec(iam) decreverut.
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[k. 366r (olim 372r)]
Veneris 12. Februarij [1638]
Ad submissam petitionem V(e)n(erabi)lis Francisci Lilii Capellae Musices Mag(ist)

ri R(evere)ndi D(omi)ni Cap(itu)lum decreverunt et concesserunt ad vitam ut ex pro-
ventibus Altaris S(ancti) Nicolai pro ipso per sedem Ap(osto)licam incorporate ducentos 
florenos Polonicales quotannis percipiat ultra salarium solitum cum ea conditione ut Al-
taris omnia onera subeat. Administratio tamen bonorum Byszycze penes provisore(m) et 
Praefectum Musices totaliter manebit nec Magister Capellae praedictus quoquo modo in 
ipsam ingerere debebit.

[k. 381v (olim 387v)]
Veneris 18. Juni 1638
Litteras ad Ill(ust)r(issi)mum et R(evere)nd(issi)mum D(omi)num Lociordinarium 

ratione privilegii quod in praeiudicium Eccl(esi)ae Cathedralis Cracov(i)en(sis) Cives 
Cracov(i)en(ses) a Sac(ra) Reg(ia) M(aies)t(a)te clandestine obtinuerunt, ne liceat musicis 
tam vocalistis quam instrumentalistis in civitate Cracov(i)en(si) degentibus uti commodis 
et obventionibus civitatis nisi iis, qui serviunt Eccl(esi)ae B(eatae) V(irginis) Mariae in 
circulo Cracov(i)en(si), quod privilegium siquidem in proiudicium grave vergit Eccl(esi)
ae Cathedralis Cracov(i)en(sis) et Universitatis Cracov(i)en(sis) cuius iurisdictioni musi-
ci omnes subesse, uti ex septem artibus liberalibus professores debent. Tum et alias lit(t)
eras ad Serenissimum Poloniae Regem nomine V(e)n(erabi)lis Cap(itu)li in hac materia 
scribendas esse censuerunt.

[k. 382r (olim 388r)]
Veneris 18. Juni 1638
Bona Capitularia villae Byszyce post expirationem a re(vere)ndae triennalis pro festo 

S(anctis) Joannis Baptistae proxime venturo ad V(enerabilis) Cap(i)tu(lu)m devoluta Ad(-
modu)m R(evere)ndo D(omi)no Christophoro Sapellio Sac(rae) Th(eologiae) et Med(ic-
inae) doctoris, Can(oni)co Cracovien(si); in annos tres sequentes in Arendam locare Ad-
m(odum)  R(eve)r(en)d(issimi) D(omini) Cap(itu)lum revisione sufficienti et diligenti per 
Adm(odi) R(everendi) D(omini) Revisores facienda subconditionibus in contractu Aren-
dae specificandis pro summa quodringentorum florenorum Polonicalium decreverunt. In 
qua quidem illa superius specificata sylvae revisione prius per acta venditio pro V(enerali) 
Cap(itu)lo fieri debebit. Pensio quoq(ue) pro musicis videlicet floreni viginti et salario pro 
decima canonico per nominatum arendatorium fieri debet. Revisio autem post collectas 
messes et taxa frumentorum fieri debet.

[k. 440r (olim 446)]
Veneris 7. Octobris [1639]
[Electio Praefecti Musices]
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Musices Eccle(si)ae huius Cathe(d)ralis Cracovien(sis) praefectus in hunc annum se-
quentem electus est Ad(modu)m R(evere)ndus D(omi)nus Joannes Skarszewski Can(oni)
cus Cracovien(sis), idq(ue) per suffragia secreta simulq(ue) ordinatum et conclusum est ab 
Ad(modu)m R(evere)ndis D(omi)nis Cap(i)t(ula)ribus ut similes electionis in posterum 
quotannis hoc et non alio modo per secreta suffragia absolvantur ac insuper ut Ad(mo-
du)m R(everen)dus D(omi)nus Albertus Lipnicki Canonicus Cracovien(sis), praetendus 
et immediatus Collegii Musicoru(m) Praefectus sua prias debita repetat decernitur. Quo 
facto isidem Ad(modu)m R(evere)ndus D(omi)nus Albertus Lipnicki Officium Praefecti 
fundationis Szyszkoviana Custodum sepulchri S(ancti) Stanislai simulq(ue) curam alregi-
men in hodiemo consesu g(e)n(er)alis Cap(itu)li benevole dimisit et resignavit quos Ad(-
modu)m R(everen)di D(omini) Cap(itula)res concordibus votis Procuratori mensae suae 
commiserunt et demandarunt. 

[k. 528r (olim 535r)]
Veneris 11. Januarij [1641]
R(evere)ndo Francisco Lilio Mag(ist)ro Capellae Musicorum Eccl(esi)ae huius Ca-

thedralis Cracovien(sis) Adm(odi) R(everendi) DD. Cap(itu)l(a)res ipsius meritorum et 
laborum benignum respectum habentes ac ad alia onera eundem alacriorem reddere vo-
lentes decem taleros imperiales nomine sorens dare et numerare ex pecunia fundationis 
Collegii Musicorum votis decreverunt concordibus. 

[k. 560r (olim 567)]
Mercurij 15 Maij [1641]
Ad supplicem postulationem R(evere)ndi Francisci Lilii Mag(ist)ri Capellae Musico-

rum Eccl(esia)e Cathedralis Cracovien(sis) benignum respectum sine abrigendo et salario 
et provisione sua ab Ad(modu)m R(eve)r(endissimis) D(ominis) haberi petentis V(e)n(er-
abil)e Cap(itu)l(u)m attento eo, quod maiori salario ad alia loca extra Cracoviam alliciatur 
et evocetur, tum ut ad onera Capellae subeunda alacrior exinde reddatur, concordibus votis 
D(omi)norum decrevit integram pensionem quadringentorum florenorum ex arenda villa 
Byschyce [=Byszyce] provenientem eidem annuatim in auctionem salarii sui dare et extra-
dere ita, ut ad ducentos florenos, quos exinde ratione onerum Altaris Sancti Nicolai sibi 
incorporate percipiebat, hactenuti, etiam retiduci [?] ducento florenos integer percipiat, 
vel si occasio tulerit et voluerit ipsam villam in pensione quadringentorum florenorum et 
interventione [k. 560v] decimis sub arenda teneat et possideat. In super et ipsi Adm(odi) 
R(everendi) D(omini) Cap(itu)l(a)res occasione nacta Juris et collationis suae aliquo ben-
eficio eiusdem providere et ad Ill(ustrisi)mum solenniter intercedere pro aliqua provisione 
decreverunt eo tamen ipsi iniuncto ne in posterum quod saepius facit V(e)n(erabi)le Ca-
pitulum de auctione salarii sui impertunis interturbet precibus, sed iam in loco circa Ec-
cl(esi)am Cathedralem manere decernat et constituat. Hinc simul ex eadem occasione suae 
Ad(modu)m R(everen)dae D(omi)nes mutuo statuerunt ante necessitate modo in tempore 
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sive Italum sive Polonum ad eius modi officium, si quando opus fuerit eligere et habilitare 
qui in locum moderni habilis et idoneus postmodum succedere possit.

[k. 660r (olim 667)]
Sabbathi. 12. July. 1642
Supplicanti R(evere)ndo Francisco Lilio Magistro Capellae Musicae Eccl(esia)e Ca-

thedralis Cracovien(sis) concordibus votis licentiam et mandatum in scriptis cum reme-
diis iuris ad praemissa opportunis Adm(odum) R(evere)nd(i) D(omini) Cap(itu)l(a)res 
dandam esse decreverunt ut facilius decimam ex villa Charzow Prep(osi)ti Bythomien(si) 
h(ono)ria(m) provenientem et a(d) mensa Ep(iscop)ali per Defunctum Ill(ustrissi)mum 
Ep(iscop)um sine consensus tamen Capitulari sibi donatam in prima instantia in secunda 
Ill(ustrissi)mi D(omi)ni Archiepiscopi Gnesnen(sis) ab impetitione eiusdem Bythomie-
n(sis) propti iure eveniat et in libertatem ac usum Eccl(esi)a et mensae Ep(iscop)alis ven-
dicet et vestituat.

Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Acta actorum Ven(erabilis) 
Capituli Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis, 13 VIII 1644–14 X 1651,  
sygn. Aa 14:

[k. 20r (olim s. 39)]
Mercurii 5. Octobris 1644
Considerantes Ill(ust)res et Adm(odi) R(evere)ndi D(omi)ni suprascri(pti) in pra-

esenti G(e)n(er)ali Cap(itu)lo congregate, saepius R(evere)ndum Franciscum Lilium Ma-
gistrum Capellae huius Eccles(iae) Cath(edra)lis Cracov(i)en(sis) cum principalioribus, 
cantoribus et musicis privati commode causa saepius ipsam Eccl(esi)am Cath(edra)lem 
cum dedecore et scandalo derelinquere, ut haec in posterum non faciat praescavere volen-
tes, eund(em) super his serio monend(u)m decreverunt, ne similia postmodum ullo modo 
committat. Quod si necessitas vel aliqua rationabilis causa aliter postulaverit id sine scitu 
senioris praelati <…> praesentis, proviso tamen bene et ordinato prius choro musicorum 
facere non poterit sub peonis arbitrio Venerabilis Capitulo reservatis. 

[k. 22r (olim s. 43)]
Sabbathi 8. Octobris 1644
[Ad revisionem certa domum ….]
Honestatem et munditiem viarum plat(a)es suae Canonicalis providere volentes Il-

l(ust)res et Ad(modu)m R(evere)ndi D(omi)ni Cap(itula)res monendum esse concluse-
runt R(everendo) D(o)m(ino) Franciscum Lilium Magistrum Capellae Eccle(si)ae huius 
Cath(edra)lis Cracov(i)en(sis) ne ex Domo sua quam ad vitam beneficio V(e)n(erabi)lis 
Cap(itu)li tenet et possidet euisq(ue) stabulo fimum ac immunditiem in plateam eiiciat, 
sed tempestive sine fascidis aliorum <…> curet.
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[k. 371r (olim s. 753)]
[Distributio Domorum Can(oni)calium]
Domum Can(oni)calem in Vico S(ancti) Petri sitam post dimissionem illius ab Ill(ust)

r(issimo) et Ad(modu)m R(evere)ndo D(omi)no Laurentio Gembicki Can(onic)is Cra-
cov(i)en(sis) Vacantem, Ad(modu)m R(evere)ndo D(omi)no Francisco Lilio M(a)g(ist)
rum Capellae Musicorum Ecclesiae Cath(edra)lis Cracov(i)en(sis) illam sibi ad usum et 
habitum dari suppliciter postulanti Ill(ust)res et Ad(modu)m R(evere)ndi D(omi)ni Ca-
p(itu)l(ar)es dederunt ad bene placitum suum et contuderunt his conditionibus. Primo. Ut 
eandem <…> iuxta exigentiam reformet et melioret sub privatione illius. Secundo. Ut libe-
rum sit v(e)n(era)b(i)li cap(itu)lo quodlibet triennis melioratiom ipsius per deputatos suos 
revidere. Tertio. Ut defluxum sordium ex vicina domo D(omi)no Bonifacii non permittat, 
sed eunde omnis avertat caetera sarta tecta manu teneat:

Domum Can(oni)calem penes Collegium Juriscarum in platea Cancalista [k. 371v] 
post aliam a D(omi)no Magistro Capellae assecutam legitime Vacantem Ill(ust)res et Ad-
(modu)m R(evere)ndi D(omi)ni Cap(itu)l(ar)es ad defectum Concurrentium Ill(ust)r(is) 
et Ad(modu)m R(evere)ndo D(omi)no Stanislao Ostrorog Can(oni)co Cracovien(si) Sub-
diacono cum iure hospitu tantum concesserunt ita tamerut eandem melioret non deteriret, 
et sarta tecta manu teneat et conseuet.

[k. 381v (olim s. 774)]
Jouis 5. Januarii 1651
Annona(e) caritatem et notabilis proventibus musicorum defalcationes considerantes, 

Ill(ust)res et Adm(odi) R(evere)ndi D(omi)ni Cap(itu)lares ac indemnitati conservatio-
ni Collegii musicorum tempestive providere volentes eosdem ad minorem numerum aut 
saltem ad minus salarium reducere concluserunt et hoc idem negotium executioni de-
mandandum Ill(ust)r(i)bus et Adm(odum) R(evere)ndis D(omi)nis Joanni Romischow-
ski Scholastico, Joanni Skarszewski et Alberto Korycinski Can(oni)cis Cracov(i)en(sibus) 
commiserunt, qui communicato cum Reverendo Magistro Capellae consilio, id quod sibi 
melius ac utilius videbitur concludent et ordinabunt.

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta Episcopalia, 1647–
1649, sygn. AEp 55:

[k. 482v]
[Lunae XXVII Aprilis Crac: 1648]
Institu(ti)o ad Can(oni)catum S(ancti) Michaelis in Arce Cracov(iensi) sitte Lilii
Ad Canonicatum seu Praebendam Ec(cl)l(esi)ae Col(legia)tae S(ancti) Michaelis in 

Arce Cracov(iensi) sitte post liberam resigna(tio)nem R(evere)ndi Joannis Wolski, illius 
ultimi ac immedianti Poss(es)or(i)s vacan(te) Judicium Ill(ust)r(issi)mi et R(evere)nd(issi)
mi D(omi)ni Petri Gembicki et Adm(odum) R(evere)ndum Franciscum Lilium Can(oni)



Aneks I. Wybrane teksty źródłowe386

cum Sandomirien(sem) Actu presb(ite)rum, ad p(rae)sentationem Ill(ustrissi)mi ac R(e-
vere)nd(issi)mi D(omi)ni Alberti Gniewosz ab Olexow Episcopi Vladislavien(si) et Po-
meraniae, dicti Can(oni)catus [u]ltime Patroni et Collatoris, in contumacia(m) omnium 
et singulorum lit(teri)s crida(e) citator(um) et non comparentium, instituen(tium) ac inve-
stien(tium), ac <…> servatis de Jure Secundis institute ac investivit Curam, administra(ti)
onem sp(irit)ualium et regimen temporalium rerum ipsi evit ad Can(oni)catus eim mistit 
Prasq(ue) institutionis ac investiturae desuper necessarias informa solita extradi mandavit. 
Actum Cracoviae Praesentibus quibus supra.

[k. 604v]
[Lunae VI July Cracovia 1648]
Institutio ad Par(ochia)lem Żębocinensem Lilii
Ad Eccl(esi)am Par(ochia)lem Żębocinen(sem) post mortem V(e)n(era)b(i)lis olim 

Laurenty Makovicii eiusdem ultimi ac immediante poss(es)oris vacan(te), Judicium Ill(u-
striss)imi et R(evere)nd(issi)mi D(omi)ni Petri [k. 605r] Gembicki et Adm(odum) R(eve-
re)ndum Franciscum Lilium Sandomirien(si) et S(ancti) Michaelis in Arce Crac(oviensi) 
sitte Ec(c)l(esi)arium Col(legia)tarum Can(oni)cum ad p(rae)senta(ti)onem Ill(ustriss)
imi D(omi)ni Vladislai Dominici Duce in Ostrog et Zasław, Comitis in Tarnow Palatini 
Sandomirien(si) Luceorien(si) et Cap(ita)nei p(rae)sentae Eccl(esi)a [u]ltimi Patroni et 
Collatoris, habitem et idoneum, repertum, in contumacia(m) omniu(m) et singulorum sua 
<…> et interesse aliquod se habere putan(tium), literis crida(e) citatorum et non compa-
ren(tium), instituen(tium) ac invessien(tium) ac decrevit, quet seneabis de Jure secundis 
per manus Ill(ust)ris et Adm(odum) R(evere)ndi D(omini) Justi(nus) Słowikowski J(uris) 
V(trisque) D(octor) Can(onicat)u et Archipre(s)bi(ter) Crac(oviensis) Causarum Curiae 
sus Ill(ustrissi)mae <…> G(e)n(er)alis Auditoris, capiti eius impossonem instituit, ac in-
vestvit, cura(m) animarum ad mini(mi)s cr(e)a(ti)onem sp(irit)ualium et regimentempo-
raliu(m) tandem ipsi d(a)tae Eccl(esi)ae cemmisit, prasq(ue) institutionis ac investiturae 
desuper necessarias in formalita extradi mandavit. Actum Cracoviae Pr(a)esentibus quibus 
supra. 

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta Officialia,  
19 VI 1651–10 VI 1652, sygn. AOff 135:

[s. 1010 (nowa paginacja, ołówkowa)]
[Mercurii VI Martii 1652] 
Constitutio P(ro)curis per Lilium
Coram Actis p(rae)sentibus pers(onali)t(e)r concinentus Ad(modum) R(evere)ndus 

Franciscus Lilius, Can(oni)cus Sandomir(iensis) et Tarnovien(sis), Plebanus in Zembocin 
[s. 1011] prin(cipa)lis, o(mn)ibus melioribus quibus melius et efficacius de iure, fo(rm)a 
sin(gu)lo potu(erun)t ac debuerunt modis in o(mn)ibus et singulis causis suis, occ(asio)
ne quar(um)cunq(ue) rer(um) et iniuriar(ium), cum quibuscunq(ue) p(er)sonis, cor(am) 
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quocunque Sp(irit)uali Judi(ci)o mort. et mouen., ad <…> et se defenden(dum) (et) est su-
pra Ver. N(o)b(i)lem Benedictum Pegocza p(re)sen in suum Verum ac Crimum constituit 
P(ro)curem. Praesen(tibus) Cancellaris Notariis.

[s. 1064–1067]
Veneris XV Martii 1652
Ingrosatio Literarum p(er) Lilium
Coram Actis p(rae)sentis p(er)s(ona)l(it)er Adm(odum) R(evere)ndus Franciscus Lil-

ius Sandomirien(sis), Tarnovien(sis) et S(ancti) Michaelis in Arce Cracov(iensi), Ecclesias 
Cat(he)d(ralem) Can(oni)cus, prin(cipa)lis tenens et habens suis in manibus litteras binas, 
Primas q(ui)dem Generationis ad Can(oni)catum Tarnovien(sis) poss(iti)onis sub de Data 
[?] duodecima Maii [?] Anno 1651 emanates, ac manu Ill(ust)ris et Mag(nifi)ci D(omi)
no Zamoyski et uti eiusdm Can(oni)catus Patroni subscras et sigio nunitas; alias Vero 
declarasnis Ill(ustrissi)mi et Excell(entissi)mi D(omi)ni Vladislai Dominici in Ostrog et 
Zasław Palatini Cracov(iensis) et coram legali Jacobo Smolenski P(hilo)s(oph)ia D(oc-
tor) Puber N(ume)ro Anno 1651 Quarta Octobris, resignatae, manu eiusdm Notarii per 
pub(i)c(u)m Institutum confectas at signo munitas, sanas, salias, integras; autenticas, omni 
irespienis nota carentes, easdem, ne aliqus casu depeseant, ad Acta p(aeni)tentia suscipi 
ex ingrossari periit: quod in q(ua)ntum de iure obivit quarum quidem [s. 1065] literarum 
sequitur tenor talis: 

Ill(ustrissi)m(i)s et R(evere)n(dissim)o D(omi)no D. Petro Gembicki, Dei et Ap(osto)
lica Sedis gra(ti)a Ep(iscop)o Cracov(iensis), Duci Severiae, sive eius in Sp(irit)ualibus Vi-
cario et Off(icia)li G(e)n(er)ali Cracov(iensi); seu alias cuipiam alieri ad id, ius, postem<…>, 
Juris don(ation)em et <…> habenti, p(er)missa obiequior monim commend(ati)one deb-
itam reuerenia(m). Ill(ustrissi)me et R(everendissi)me D(omi)ne Vacante Can(oni)catu 
Tarnovien(si) fundi Łukowa post mortem Ill(ust)ris et Adm(odum) R(evere)ndi olim 
Alberti Serebryski Can(oni)ci Cracov(iensis) et G(e)n(er)o(s)i Can(oni)catus. Ultimi et 
imediati poss(esso)ris. Ad quem quodem Can(oni)carum pro Jure p(a)tronatus meo quod 
mihi ad <…> Can(oni)catus et Beneficia Castri Tarnovien(si) et oium adiacentium com-
perit, R(evere)ndum Thomam Canevesium in fia fatalia iuris p(rae)sentaveram, qui R(e-
vere)ndus Canevesius q(uo)niam alium Can(oni)catum assecutus est in ead(e)m Ecclesia, 
et tacite huic renunciavit et ne aliquid Jure p(a)tronatus et Jure p(re)sentandi h(o)n(es)ti 
assecu(ra)tio Can(oni)catus incomparibilis meo derogare possit, neve aliqua negligentia 
in p(rae)sentando, mihi nocere et q(uod) molt(o) obesse Valeat: ideo post h(uius)mo(d)i   
tacitam cessionnem dicti Adm(odum) R(evere)ndi Canevesii p(rae)senta(ti)oni Ill(ustris-
si)mi D(omini) Vladislai Dominici Ducis in Ostrog et Zasław in p(er)sonam R(evere)ndi 
Lilii Can(oni)c(um) Sandom(iriensis) facta, ad cuius p(rae)senta(ti)onem d(a)tus R(evere)
ndus Lilius est institutis, q(uo)niam de iure Compatronus Compatrono ius p(rae)sentandi 
conseniat, adhaero, eundemq(ue) R(evere)ndum Lilium ad G(e)n(ero)si Can(oni)catum 
pro p(rae)sentatio et instituto meo haberi Voto [?], et in poss(essi)one manuteneri, hunc et 
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n(umer)o quempiam alium declaran(tem), alias p(rae)senta(ti)ones in alias quas piam p(er)
sonas factas et a me datas, si et in q[uo]ntum a quopiam alio ostendendas, nunquam et 
datas, alias per subseptionem, ab Ill(ustrissi)ma et R(everendissi)ma Celsione peto. Quodsi 
p(rae)sentatio Ill(ust)r(issi)mi Ducis D(omi)nici aliquot modo <…> invenietur in p(er)
sonam <…> R(evere)ndi Lilii facta meo Jure p(a)tronatus et Jure p(rae)sentandi nocere 
nullatus est, nec R(evere)ndo Lilio p(rae)dict(i)o meo p(rae)sentato, ego <…> vigore Juris 
p(rae)sentandi, hunc et n(ume)ro alium semper pro p(rae)sentato meo habui et habes, 
haberiq(ue) peto, provet et p(rae)sentibus p(rae)sento, et si et in q(ua)nt(us) opus est de 
novo alias Com(u)ni meliori modo p(rae)sento, <…> [s. 1066] tuonemq(ue) illius et pos-
s(ess)onem per ipsum factam, ratam habes et ratifico, ac contra quodlibet p(rae)sentatos 
etiam dicti Ill(ustrissi)mi Ducis D(omi)nici tueri permitto et tuebor, tueriq(ue) peto ac 
manuteneri et conseniari, alias in forma plen(issi)ma p(rae)senta(ti)onis et ratifica(ti)onis. 
In quor fideli Datt(us) Cracov(iensi)s. Die Duodecima Mensis Maij A(nno) D(omini) 
1651 Zamoyski m(anu) p(ropria): Locus + Sigilli. Secundar. Vero nexus est G(e)n(ero)
si In Nom(in)e D(omi)ni Amen. Per hoc plens pub(li)cum Insumitum cunctis ubiq(ue) 
pateat [?] euidenter et sit notum: Q(uo)modo Anno a Nativitate D(omi)ni n(ost)ri Jesu 
Christi Mill(essi)mo Sexcent(isi)mo Quinquag(esi)mo Primo, Indictione Romana quarta 
<…> S(ancti)S(si)mi D(omi)ni N(ost)ri D(omi)ni Innocentii Divina Providen(ti)a Papae 
Decimi, eius no(str)is felic(ite)r mom(ent)i, Anno ip(si)s Octavo, Die Vero Mercurii quarta 
Mensis Octobris. In mei N(ost)ro Publici ac testium  infrascri(ptio)num ad id specialiter 
Vocator<…> et rogatorum p(rae)sentia p(er)s(ona)l(ite)r constitutes Ill(ustrissi)mus et Ex-
cell(tisi)mus D(ominus) Vladislaus D(omi)nicus Dux in Ostrog et Zasław, Palatinus Cra-
cov(iensis), Cap(ita)neus Luceorien(sis) etc. Prin(cipa)lis, sanus mente et corpore ex(iste)
ns, non coaetus nec compulso, neq(ue) alio enore denis seductas et circumientus, sed palam, 
sponte, Vl(t)ro libere et per expressum recog(na)uit, ex disertis verbis expresse factus est: 
Quia ipse p(rae)senta(ti)onis l(ite)ras de et super Can(oni)catu(m) Tarnovien(sis) fundi 
Łukowa, in p(er)sonam Ad(modu)m R(evere)ndi Gabrielis Brzezinski S(acrae) R(egis) 
M(aiestatis) Scribi [?] quasi a se emanati, eidem R(evere)ndo Brzezinski nunq(ua)m si-
cut nunq(ua)m desit nec dare intentionem habuit, sed dunta in p(er)sonam Ad(modu)m 
R(evere)ndi D(omini) Francisci Lilii Can(oni)ci Sandom(iriensis) (et) idq(ue) occurrente 
vaca(ti)one eiusdem can(oni)catus, statim post mortem et obitum Ill(ust)ris olim Alberti 
Serebryski Can(oni)ci Cracov(iensis), dicti Can(oni)catus Tarnovien(sis); Ultimi et im(m)
ediati poss(es)oris, ita et nunc eidem sua p(rae)senta(ti)oni in personam dicti Ad(modu)
m R(evere)ndi Francisci Lilii facta abhaeret, declarando se quod si et in q(ui)nt(as) aliquas 
literas in p(rae)sen(t)is Ad(modu)m R(evere)ndus Brzezinski obtinuit, illas ac privatas et 
subseptise ac nu alter obtentas, in biancoq(ue) ut dicitur a se emanates super quibus (omni)
bus et singulis p(ro)missis petit a me Iuris pub(li)co infiere, supsenus Ill(ustrissi)mus et 
Excel(len)t(issi)mus Dux Ostrogius p(rae)sen(te)s pub(li)cum confici et ext(radi)di In-
str(umentu)m [s. 1067] Acta sunt hac Cracovia Anno indic(a)tione mense quibus supra. 
<…> (et) Adm(odum) R(evere)ndus et G(e)n(er)osis ac Mag(nifi)cis D(ominis) Grego-
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rio Robakowski Pra(e)p(osi)to Rzes(z)ovien(si), Joanne Slepowronski, Joanne Mysłows-
ki, Petri Minocki, testibus aria p(er)missa Vocatis, rogatis et specialiter adhibitis. Locus 
Sigilli + Notariatus. Et quia ego M(a)g(iste)r Jacobus Smolenski Ph(ilosoph)ae D(octor) 
Pub(li)cus S(acra) Au(ctor)i(ta)te Ap(osto)lica N(ota)ri(us) p(er)missae recogno(tio)ni et 
declara(ti)oni, p(rae)sens et p(er)sonal(i)t(er) una cum supsoris testibus ins(cript)ui eisde-
mq(ue) ex ore sup(er)iori Ill(ustrissi)mi D(omini) Ducis audivi, ides hoc p(rae)sens pub(li)
cum Instrum(en)tum confici et extradidi rogatus et requissitus, signo, no(min)e et cognate 
meis solitis in fid(e)m appositis. Idem q(uibus) supra manu propria.  

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta Administratorialia,  
20 X 1657–10 V 1658, sygn. AAdm 15:

[s. 28]
[Mercurii XIX Septe(m)br(is)]
Institutio ad Can(oni)catum Sandomir(iensis)
Ad Can(oni)catum Ecclesiae Coll(egia)ta Sandomirien(sis), Morte (et) obitu Reve-

rendi Francisci Lilii illius ultimi ac immediate poss(ess)oris vacan(te), Per Ill(ust)ri(ssimu)
s et Ad(modu)m R(evere)ndus D(ominus) Nicolaus [s. 29] R(evere)ndum Joannem Chro-
nowski actu presbiterum ad p(rae)senta(ti)onem S(acrae) R(egis) M(aiesta)tis duti Ca-
n(oni)catus Patroni, Collatoris p(er)missis de iure p(er)mitten(dis) ac servata forma Conc. 
Trid. (et) Constit. Prouinc. instituend(um) ac investiendum Crasq(ue) institutionis ac in-
vestiturae in forma solita relaxandas decrevit, locum in Stalo Vocem in Capitulo cum ple-
nitudine Juris Can(oni)ci eidem assignando Institu(ti)onem h(uius)mo(d)i Suprascr(ipt)o 
p(rese)ntat(i)o Urgente (et) obtinente. Praesentibus quibus supra.

[s. 31] 
[Lunae XXIV Septe(m)bris]
Can[oni]catus Tarnovien(sis) — Presentatio.
Adm(odum) R(evere)ndus Venceslaus Raszewski actu Presbiter S(acrae) R(egiae) 

M(aiestatis) Secr(etar)ius, ad Can(oni)catum Tarnovien(sis) fundi Łukowa morte et obitu 
R(evere)ndi olim Francisci Lily, illius ultimi ac immediate possesus vacante, per Ill(ustr)es 
M(a)g(ist)ros Alexandrum Gratum Castellanu(m) Kiiovien(si), Cap(ita)neum Zarnovece-
n(si) suo et M(a)g(istr)orum Petri et Joannis Comitum in Tar- [s. 32] now Minorrennium 
nomine Tutorem naturalem (et) inscriptum Petrum Paulum (et) Casimirum Alexandrum 
Comites, in Tarnow duti Canonicatus Patronos (et) Collatores p(rae)sentatus P(e)r(so)
n(a)lis Actor, coram Illu(strissimum) (et) Adm(odum) Re(vere)ndo Adamo Ros(z)czewicz 
Ill(ustrissimo) D(omino) Can(oni)co Crac(oviensi) Judice Surrogato in publica audientia, 
personaliter comparens, ex hilatis literis <…> in vim citationis g(e)n(er)alis, ex Cancell(ari)
a emanat<…> (et) debite ut apparebat execut<…>, in tunc hodierno ex iisdem literis inci-
den(te), contumaciam omnium et singulorum sua ex adverso ius (et) interece aliquod, ad 



Aneks I. Wybrane teksty źródłowe390

dictum Can(oni)catum, vel illus Jus patronatus auc p(rae)sentam, se habere p(er)tendens, 
pro die et t(e)r(mi)no hodierno citatorum (et) non comparent(i)u(m) accusavit (…)

[s. 42]
[Mercurii XXVI Septe[m]bris]
Approbatio Test[a]m(en)ti Lilii
Testamentum seu ultima(e) voluntatis Ordina(ti)onem Adm(odum) R(evere)ndi olim 

Francisci Lilii Sandomirien(sis), Tarnovien(sis) Can(oni)cu(m) in anno curren(te) die qu-
inta Augusti per eundem Testaterom Confecit (et) Subscr(ipt)um Perill(ust)ris et Ad(mo-
du)m Re(vere)ndus D(ominus) Nicolaus Oborski I(uris) V(trisque) D(octor) in contuma-
ciam omnium (et) singulorum interressatorum pro die et t(e)r(mi)no hodierno citatorum 
(et) non comparen(tium) in omnibus (et) singulis illius punctis, clausulis articulis et con-
ditionibus, universis de iure <…> liatis, et honestis <…> prius, super Verifica(tio)ne(m) 
manus Testatoris, per Testes Act(us), R(evere)ndum Bartholomeum Rusinowski Par(och)
ialum in Gromnik (et) Nobilem Joannem Bieliński corporali iuramento, approbari, confir-
mari, literasq(ue) approbationis (et) confirmationis [s. 43] in forma solita relaxandas decre-
vit, approbationem h(uiu)smo(d)i Adm(odum) R(evere)ndus Alberto Carolo Galembski, 
Pr(ae)p(osi)tus et Officiali Joanne Januszkowicz Custodie, Alberto Rodzina Prep(osi)tus 
Hosp(ita)lis Tarnovien(sis), fati Testatoris Executo(rum) ac aliorum Coexecutoru(m) su-
orum nominibus P(raese)ntibus Actor Urgens, (et) obienens, P(raese)ntibus quibus supra.  

[s. 59] 
[Martis II. Octobris 1657]
Constitutio Procuris per Executores Lilii
Coram actis P(raese)ntibus personaliter Constituti Adm(odum) R(evere)nd(um) Ca-

rolus Galembski Prep(osi)tus (et) Officialis Tarnovien(sis), (et) Joannes Januszkowicz Ca-
n(oni)cus (et) Concionator Tarnovien(sis), Executores Testamenti R(evere)ndi olim Fran-
cisci Lilii Can(oni)ci Tarnov(iensis), suis (et) aliorum coexecutorum suorum Nominibus 
P(erso)n(a)les omnibus melioribus quibus melius et validius de iure forma stilo potuerunt 
ac debuerunt modis in om(ni)bus [s. 60] (et) singulis causes suis cum quibuscunq(ue) 
personis ovasione quorum cunq(ue) rerum et  iniueniarum Signanter Vero in causis Testa-
toris Suprascr(iptum) coram quuis Judicio spe(ct)ali mort. (et)  mouen. ad agendum rede-
fendendum debita quocunq(ue) iuris titulo Suprascr(ipt)um Testatorem Concernen(tem), 
Vindican(tem), summas <…> de levatis perceptis (et) ut supra. <…> Nob(i)lem Matt(hei) 
Fa(mat)um Czernicki absen(tia) in suum verum ultimum constituent Procure Pr(ae)sen-
tibus Cancell(ari)s Nos(tri)s.

[s. 108]
[Mercurii XVII Octobris 1657]
Institutio ad can(oni)catum S(anti) Michaelis in arce Crac(oviensi)
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Ad Can(oni)catum seu Praebendam Eccl(es)is Crac(oviensis) S(anti) Michaelis in 
arce Crac(oviensi) Morte (et) obitu(m) R(evere)ndi olim Francisci Lilii, illius ultimi ac 
immediati poss(ess)oris vacan(tem) Perill(ustri)s ac Adm(odum) R(evere)nd(us) D(omi-
nus) Nicolaus Oborski in t(e)rm(in)o ho(die)rno ex literis cridae <…> R(evere)nd(u)m 
Joannem Dworzanski actu presbiterum, ad presenta(tione)m G(ener)osi Joannis Kotow-
ski Cap(ela)ne Wolbronen(sis), dicti Canonicatus, Pro(tecto)ri Collatoris, in contuma(cia)
m omnium et singulorum intercessatorum Cittarum (et) non comparens servata forma 
Conc. Trid. (et) Constit. Prov. aliusq(ue) p(er)missis p(er)mitten(dis) instituen(di) [s.109] 
ac investien(di) Citerasq[ue] institutionis ac investiturae in forma solita relaxam, decrevit. 
P(raese)ntis Institutionis decrum R(evere)ndo Stanislao Dworzanski Fr(atr)e germano 
(et) provere suprascri(pti) Actoris Urgen(tia) et obtinen(tia) P(raese)ntibus quibus supra.

[s. 407]
[Mercurii XII Dece(m)bris 1657]
Institutio ad Eccl(esi)am Parochialem in Zembocin
Ad Ecclesiam Parochialem in Villa Zembocin si ex morte et obitu R(evere)ndi olim 

Francisci Lily illius ultimi ac immediate possens Vacan(tem), Perillus et Ad(modu)m R(e-
vere)nd(us) D(ominus) Nicolaus Oborski et Reverendum Thomam Wies(z)cz(y)kowicz 
actu pre(s)b(ite)rum Decanum Rzeszovien(sem), ad p(rae)sentione Ill(ustriss)ima D(omi)
na Catherinae de Sobieszyn in Ostróg (et) Zasław Duciossa in Tarnow Comins de dictis 
Ecclesiis Patronae (et) Collatricis in contumaciam omnium et singulorum interesse ac-
torum literis cridae pro die et t(er)m(in)o hodierno citatorum (et) non comparen(tium) 
per examen habilem et idoneum repertum servatas [s. 408] forma Conc. Trid. ac Con-
stit. Provin. aliusq(ue) p(er)missis p(er)mittendis instituend(i) ac investiend(i) literasq(ue) 
Institutiones ac investiturae in forma solita relaxandas decrevit Institu(ti)one huiusmodi 
suprascri(pti) pre(se)ntato Urgen (et) obtinence Praesentibus quibus supra.

[s. 434] 
[Veneris XIV Dece(m)bris 1657]
Inductio testium per Incolas villa Bronczyce
Coram Judicis Perill(ust)ris & Adm(odum) R(evere)ndi D(omi)ni Nicolai Oborski 

(et) in publica audientia personaliter comparens Excellens(imus) Valentinus Gniewisz 
Phi(losophi)ae D(octor) Laboriosarum Cmethonum (et) Incolarum totius [s. 435] Villae 
Bronczycze citatorum pr(aese)ntium Procurator in termino hodierno ex Citatione prove-
nientium Testes <…> Laboriosus Gregorum Natkaniecz de villa Niedzwiedz, Adamum 
Leła, Gregorium Bazan de Waganowicze, Martinum Gołek, Adamum Szatan de Kempca 
ad perhibendum fidele veritatis testimonium in causa occasione non extradi tronis decimus 
(et) non solutionis Census prout alias In processu Causa huius modi coram Juduo post 
mort(em) (et) verten(tem) fusius Coninentem Citatos induxit, eademq(ue) admitti reci-
pium rari (et) iuxta Interrogatt in Cancellaria producen<…>, examinari petiet in p(raese)
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ntia Nobilis Matthiasi Czernicki Executorum testamenti R(everen)d(i) olim Francisci Lily 
Can(onic)u(m) Tarnov(i)en(sem), Parochi(um) Zembocinen(sem), p(raese)ntium actorum 
Procuris in inductionem saluis [s. 436] exceptionibus Con dicta (et) personas, testiumque 
Consentum, (et) Interrogataria pro parte quoque sua te producturum Offerentem et Pe-
rill(ust)ris D(ominus) Administr(ator). Dictos testes <…> cepit eorumq(ue) examen cum 
iuramento mihi Notaris actuario Commisit P(raese)ntibus quibus supra.

[s. 596]
[Mercuri XVI Ianuari 1658]
Błas(z)czyński cum Executoribus Lilii.
Coram Judicis Perill(ustr)is & Adm(odum) R(evere)ndi D. Nicolai Oborski (et) in 

publica audientia, personaliter comparen(s) D(ominus) Stanislaus Błaszczinski, Altarus in 
Capella Grothonum in Ecclesia Cath(edra)li Cracov(iensi) Altarista P(e)r(so)n(a)li Actor 
in termino hodierno ex Cita(ti)one proveniens, con<…> te(st)es infrascros verbo propo-
suit quia ipsi tres calices argenteos deauratos viceolos duos itidem deauratos, argentea, 
pacificalia duo argentea de aurata imaginem crucifixi, argenteam, unum par candelabro-
rum argenteorum [s. 597] aliquiarium argenteum, ad p(er)fatum Altare spectan(tem) et 
pertinen(tem) per infrascr(ipt)um Testatore(m) accepta, Tum et Ducentos floren(orum) 
Polon(orum) per Testatorem ad idem Altare testament assignatos soluere Crestituere Nol-
unt, crecusant, ipsosq(ue) ad solutionem huius modi summas ad estraditionem fati argenti 
Compolli ac in damnis et citis expensis Condemnari pertiit. In p(rae)sentia Reverendi 
Joannis Januszkowicz, Custodis Tarnovien(sis), et N(o)blio Alexandri Brzurzinski, Exe-
cutorim testament(i) Reverendi olim Francisci Lilii huius aliurum Coexecutorum suorum 
nominibus comparen(tium) citatorum ex aduco pr(aese)ntium Procuris, quo ad argen-
tum, dicti Altaris de illud non posse restituere, ex quo non extat nec ualorem ipsus posse 
soluere qua Testator nullam peccuniam paratam reliquit dien, (et) quod nonnulla debita 
apud Credito- [s. 598] res Testator habeat allegan<…>, con<…>, quos citaneos sibi extradi 
mandari  postulans, quantum dero attinet legatum prius debere satis fien iustitis inferem 
et in super coexecutorem suum Nobilem Alexandrum Dzurdzinski qui pro frumentis di-
uersi granni, et seminis in hore Plebanali Zembocinen exsten per se duenditis florenos 
trecentos, (et) nonnullas res recepit et sine satu; aliorum coexecutorum necis quo conuertit, 
statuen., ipsumq(ue) ad restiutionem compelli petens; In contrarium Actor, copia respon-
sionis citatorum hinc ad primam Concedi, et Nobilem Dziurdzenski ad responsionem 
summa(m) suprascre ex adverso dicto Dziurdzinski, tempus competens repositionis sibi 
Gigli postulant<…> et Perill(ustr)is D(omi)nus Administrator, copias hinc ad primam 
Actori concessit, supra memorato vero Dziurdzinski summam trecentorum quadraginta 
florenorum Polono(rum) in Officis perto tum hodie reponere mandavit alias in defecta 
excommunicandum decrevit. P(raese)ntibus quibus ut supra. 
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[s. 880]
[Lunae XVIII Febrii]
Błas(z)czyński cum Executoribus Lilii
Coram Ill(ustrissi)mi D(ominium) Adm(odum) R(evere)nd(us) D(ominus) Ada-

mo Ros(z)czewicz et in publica audientia personaliter comparens, D(ominus) Stanislaus 
Blaszczinski Altaris in Capella Grothorum, in Ecclesia Cath(edra)li Crac(oviensi) Sit-
t(e) Altarista Pr(aese)n(ti)b(u)s Actor in ter(mi)ni [s. 881] hodierno, ex actus inciden(ter) 
con(tra) responsionem Citatorum in causa occasione argenti ad d(a)tum Altare spec-
tan(ter) p(ri)vat alias sub actu decima sexta Januarii fusius continen(s), verbo qualia dixit et 
se ad Test(a)m(en)t(u)m infrascri(pti) Testatoris retulis alias ad exhibend(um) Inuentarum 
resumo manum morte et obitu eiusdem Test(ato)ris derelitarum Citatos Compeclli et ad 
uerficandum idem Inuentarium. Medio ipsorum Corporali iuramento stringi petiit. In 
p(raese)ntia N(o)b(i)lis Matth(e)ai Czernicki Executorum Testamenti R(evere)ndi olim 
Francisci Lilii Canonici Tarno(viensis) citatorum, ex a Deo pr(aese)ntium Procuris In-
ventarum rerum <…> In Contrarium Actor, illude nihil valere ex qui et insuffiuens [?], 
neq(ue) iux dispone(nte)m Constit. Synodo Conscript(um), excipiendo Con. illud uerbo 
intulit, ac ut supra instetit citatorum ex adto procure, se ad productum Inuentarum referen 
et Ill(ustrissimi) ac Adm(odum) R(evere)nd(i) D(omini) Judea surrogatus [s. 882] Inven-
tarium quoductum quia illius reforma(ti)o(n)e medio corporali iuramento in octava citatis 
verificare mandavit p(raese)ntibus quibus supra caetera causa qua expediri non poterant ad 
primam Jun(i)s sunt cimitatae.  

[s. 1159] 
[Veneris XV Martii 1658]
Kotowski cum Executoribus Lilii
[s. 1160] Coram Judico Perill(ust)ris (et) Reverendi D(omi)ni Nicolai Oborski (et) 

in publica audientia p(erson)ali(ter) comparens Nobilis V(enerabilis) Mattheus Czernic-
ki Executorum testamenti R(evere)ndi olim Francisci Lilii Can(onic)u(m) Tarnovien(sis) 
citatorum P(raese)ntium Procur(is) in t(e)rm(ino) hodierno de consensu(s) partium pro-
venien<…> excipiendo con<…> producta partis adversos, in <…> exonerationis rerum in 
certis summis pecunnaris oppignarat prout alias sub altu decima octava Februarii [18 II] 
anni currentis fusius continetur quod pro te faciunt accextavit quos vero con. verbo gene-
ralia discit (et) de ad responsionem suam quos ad mille flor(enum) ac exceptionem quo ad 
quinngentos flor(enum) polon(orum) retulit. Quantum vero attinet punctum ratione qu-
indecem coretorum tritici de eisdem nullam ec(iam) mentionem in Testamento Testatoris 
Verbo allegavit ac ideo q(ui)dum it quod testator ratione eiusdem Tritici aut Artori satisfe-
cerit aut in eadem summam mille flor(enum) polon(orum) iuxta conventionem amicabiem 
cum [s. 1161] actore fact eosdem coretos computaverit alias super hoc iuramentum actori 
detulit ac liber fatem petivit in p(raese)ntia N(o)bilis Jacobi Pawłowski Generosi Alexan-
dri Kotowski Actori esse adverso Pr(aese)ntio Procuris de ad productum diareferentem ac 
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decretum semi<…>ten<…> Et Perill(ustr)is ac R(everendissi)mus D(ominus) Admini-
strator auditis partum propositis (et) responsis Visis in super submissione (et) literis <…> 
Testatoris, res assigno ratas per eundem Testatorem Citatis a per fato Actore eximere, et 
quindecem Coretos <…> intra duos Mense eidem <…> extradere mandavit delita vero 
ut ipse Actor a Subdictis Testatoris repetat decrevit. P(raese)ntibus q(ui)bus [ut] sup(ra).

[s. 1283]
[Mercurii XXVII Martii 1658]
Błas(z)czyński cum Executoribus Lilii
Coram Judicis Perill(ust)ris (et) Reverend(issi)mi D(omi)ni Nicolai Oborski (et) in 

publica audientia p(erso)n(a)li(ter) comparens V(enerabilis) Stanislaus Blaszczinski, Al-
taris(ta) in Capella Grothorum in Arce Crac(oviensi). Altarista [s. 1284] Pe(rso)n(a)lis 
Actor, in t(e)r(mi)no hodierno ex cit(at)is proventi ex contumaciam partis aduers non pr(a-
ese)ntatis iuramentum super Comprobationem, Regestri (et) Inventarii rerum (et) argenti 
ad p(er) fa(c)tam Capellam Actorem spectanem (et) pertinentem iuxta decretum N(ume)
rum <…> accusavit <…> petiit. In praesentia N(o)b(i)lis Matthei Czernicki, Executorum 
Testamenti R(evere)ndi olim Francisci Lilii citatorum ex adverso Pr(aesen)tio Procuris, 
dilationem sibi concede petenem et pe(rso)n(a)lis ac R(everendissi)mus D(ominus) Admi-
nistr(ator) auditis p(er)missis Crac(ovienses) Executoriales Con. Citatos cum t(e)r(mi)no 
quindecem dierum extradere mandavit. P(raese)ntib(us) q(ui)b(us) dic.

[s. 1284]
[Mercurii XXVII Martii 1658]
Ferbeszowa cum Executoribus Lilii
Coram Judicio Perill(ust)ris (et) Reverend(i) D(omini) Nicolai Oborski (et) in publica 

au(dien)tia p(erso)n(a)li(ter) comparens N(o)bilis Benedictus Zegothas, Famat(a) Ursula 
Ferbeszowa Vidus Civis Tarnovien(sis) [s. 1285] P(e)r(so)n(a)lis Act(ua)rius Procur(is) in 
t(e)r(mi)no hodierno ex citation(e) provenien(tem) reum infrascriptos, ad Precognoscen-
dum chirografum super summa centum Octuaginta quatuor florenorum polon(orum), (et) 
Novem grossorum per infrascriptum Testatorem altria latum compelli factaque recognione 
decretum semi (et) largo executionales decerni petiit in p(raese)ntia N(o)bilis Matthi(ae) 
Czernicki, Adm(odi) R(eve)r(endissimi) Alberti Caroli Galemski Prep(osi)ti (et) Off(ici)
alis, Joannis Januszkowicz Can(oni)ci Tarnov(i)en(sis), aliorumq(ae) Executorum test(a)
m(enti) R(evere)ndi olim Francisci Lilii Can(onic)u(m) Tarnov(iensem), Cittorem [?] ex 
a diverso p(e)r(so)n(a)lium prouns [?], debitum agnoscens sed ad p(erten)dens non habere 
<…>, unde soluant p(er)quide(m) Testator Nullam peccuniam paratam reliquit, decent (et) 
postquam aindicauerint, Neglecta de paratas ad Polonem <…> offerentem, in Cinnicem 
Actu(a)rius Procur(is) Confessata citatorum acceptavit, ac ut s(u)pra instetit et perill(ustr)
is, ac Reverend(issi)mus D(ominus) Administr(ator) Auditus praemissis submissionem 
citatorum approbavit (et) solutionem, intra spatium [?] unus mensis decrevit (et) ad eum 
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effectum litteras Executionales [s. 1286] Cons. Citatos cum t(er)m(in)o eodem extradere 
mandavit. Pr(aesen)tibus quibus supra.

[s. 1369]
Mercurii. III. Aprilis
Błas(z)czyński cum Executoribus Lilii
[s. 1370] Coram Judicio Perill(ust)ris & R(everendissi)mi D(omini) Nicolai Obor-

ski & in pub(li)ca audi(enti)a p(erso)n(a)li(ter) comparen(s) Adm(odum) R(evere)n(di) 
Alberus Carolus Galemski Prep(osi)tus (et) Off(ici)alis Joannes Januszkowicz Canonicus 
Tarnovien(sis) testamenti R(evere)ndi olim Francisci Lilii, Can(onic)u(m) Tarnov(iensis) 
executore, dici ac aliorum coexecutorum dictum nominibus comparen(s) citati P(raese)
ntes in t(er)m(in)o hodierno de consensu partium provenien satisfaciendo decreto Inter-
locutorio sub actu decima octava Februarii in anno curren(te) in causa verificationis In-
ventarii rerum morte Suprasin Testatoris derelictarum, cato prout alias in process di causa 
& huius modi fusius Continctur iuramentum comprobationum, super fideli consenptione 
[sic!] eius (et) Inventarii acto pectore perstiterunt, (et) ad calculum a citatis in causa eadem 
recipiend(am) calculatores Ven. Adm. Rnd. Andream Grabianowski, I(uris) V(trisque) 
D(octor) Ecclesiae Coll(egia)ta S(anctis)s(imorum) Omnium Crac(oviensium) Scholium 
& Joannem Grabowski Prot(onotarium) S(anctum) Ap(ostoli)cum Prep(osi)tum Sande-
cen(sem) deputari petierunt. In p(raese)ntia V(enerabilis) Stanislai [s. 1371] Blas(z)czyn-
ski Altaris in Capella Grothonum in Ecclesia Cat(he)d(ra)li Crac(oviensi) Sitt(e) Altarista 
Actoris exaduero p(e)r(so)n(a)lis iuramento citatorum attendentium (et) in deputationem 
calculatorem Consentientium, et Perillu(str)o ac R(evere)ndus D(ominus) Administr(a-
tor) Auditis p(er)missis iuramentum a citatis recepit calculatores Nominatos approbavit, 
utq(ue) citati calculum hiuis modi <…> omnibus derelictis Testatoris pro prima Jun(iu)s  
post Dominicam Conductus Paschae, in anno curren(te) p(ro)x(i)me ventur Coram datis 
calculationibus p(rae)stent, iniunxit P(raese)ntibus quibus supra.

Inne wypisy źródłowe

Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, [List Annibala Orgasa do 
Krakowskiej Kapituły Katedralnej], 1628, sygn. A.Cath.1804:

[k. 1r]
Molto Ill(ustrissi)mi S(i)gn(o)ri Monsig(nori) Pron. Colend(issi)mi

Annibali Orgas Maestro di Cappella humilissimo servitore delle Sig(no)ri loro molto 
Ill(ustrissim)i Sign(or)i. Havendo <…> servito alte Sig(no)re loro molto Ill(ustrissim)i Si-
gnori per none anni, desidera riveder la sua patria per alcuni suoi negotii, che deve spedire, 
per poi piacendo a <…> di darli la sanità, ritornando possa dise, haec regnies mea.
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Supplica per tanto li Sig(no)rie loro molto Ill(ustrissim)i e Sig(nifica)mi si uogliro 
degnare comuacesli di tal licenza per cinque mesi, e le pia presto si prota<…> spedire, 
promesse di tornare, et non pigliar altro servitio. Assiurandosi che le signorie loro molto 
Ill(ustrissim)i e S(anctissi)mi non si provederanno di altro Maestro di Cappella. 

Per questo tempo di cinq(ue) mesi supplica che godi dellistemi emolamento e prois-
sione come che fossi presente.

E lui all’incontro lascia fornita la Cappella d’ogni cosa necessaria, de Introiti, Messe, 
Vesperi, Antifone, e motetti per tutto l’anno la partenza con buona gratia delle Sig(no)
rie loro molto Ill(ustrissim)i Sig(no)ri vorrebbe con l’auito de mio farla  a meso Agosto. 
Dimanda questa licenza per tempo per poter moltrar a quelitd’uno quello sara bisogno in 
questo servitio accio’richa ogni cosa a maggio gloria de Mio [Sio?] et contente via delle 
Sig(no)ris loro molto IIl(ustr)i e Signi(ficati) Quos Deus  <…>.

[k. 1v]
Alli molto Ill(ustrissim)i e Signi(ficati) Monsign(ori) Canonici di Cracovia Pr(…)on 

Colendissimi 
Per Annibale Orgas Maestro di Cappella 

[inną ręką]  Supplica M(agistro) Capella anno famultis discen <…> aliam 1628 [oraz] 
Supplicatio M(a)g(ist)ri Capella Musicor(um) 1628.

Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Akta katedry,  
sygn. A.Cath. 3:

[k. 119r]
24 Novembry 1634
Za ofutrowanie ganków i wschodu, gdzie Muzyka — 85 flo(renów)

[k. 120r]
1634
Od ofutrowania Gankó(w) gdzie muzyka z tyłu i wschodu — 85 flo(renów)

[k. 121r]
27 mart(ius) 1635
Od naprawienia pozytywa 24,- 

[k. 161v]
1642
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Stolarzowi od naprawienia ławek wszystkich w kościele, które popsowane były ganki 
stawiając na wjazd Je(go) M(ości) X(iędza) Biskupa dla Muzyki, od zrobienia nowych  
scabella od tychże ławek, także od przekładania formy w stefanckiej kaplicy.

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Fara Żębocin seu Opianie 
Stanu Kościoła Farnego oraz całego beneficjum seu ut intro 1791,  
sygn. IPK.B.326:

[s. 3] 
Kościół Farny we wsi Żębocin, z cegły wymurowany, staroświecki, w strukturze pięk-

nej, na kształt łodzi (…)

[s. 5] 
Obowiązku tu śpiewania kursu nie masz, tylko jest Fundusz za gaj i grunt przez niedyś 

Samuela Korycińskiego, dóbr Więckowic dziedzica, Kościołowi Żębocinskiemu zapisane, 
dekretem konsystorza Generalnego Krakows(kiego): ten Fundusz approbującym powinna 
się odprawiać na miesiąć Msza jedna w piątek o Św. Stanisławie Patronie Kościoła, z ko-
lektą za duszę Samuela i Anniwersarz raz w rok(u), ut in die obitus, vel post commemora-
tionem omnium fidelium defunctor(um) die aliquo sequenti Festo non impedito, tudzież 
na mszach czytanych litanią de Nomine JESU, grać i antyfonę o św. Stanisławie Vir inclyte 
śpiewać Organista powinien. Powtóre za pensję roczną zł. pol. czterysta dwadzieścia z(e) 
wsi Więckowic płaconą, te są obligacje, najprzód w każdą sobotę i w każde święto Naj-
świę(tszej) M(aryi) Panny msza wotywna za duszę Mateusza i Ludwiki — fundatorów, 
nazajutrz zaś po każdym święcie Najśw(iętszej) M(aryi) P(ann)y w suchedni de Requiem 
za dusze zmarłych śpiewane, i różaniec w każde uroczyste [s. 6] święto, w niedziele z rana, 
przed kazaniem o Najśw(iętszej) M(aryi) P(annie), po południu o Najświętszym Imieniu 
JESUS odprawiany być powinien. (…)

[s. 9] 
Książki kościelne. Mszał stary z addytamentami jeden
Mszałów bez addytamentow małych starych dwa
Mszałów Requialnych dwa, książka miłosierdzia 1 i katech(izm) rzymski 1
It(em) accessit mszał nowy z addytamentami 1
Antyfonarz jeden, Psałterz jeden, Brewiarz zły jeden, 3
Agenda wielka czyli Rytuał jeden, Procesjonał jeden, Agendka, 3
Ewangelika jedna, książka różańcowa z explikacją jedna 2
Tabliczek do stacji drukowanych 14
Kanonów do 3. Ołtarzy… 9
Preparacyja do mszy na Tablaturze jedna, i katechizm Wojkowskiego 2
Metryki Chrztów od roku 1603, ślubów od roku 1604 do roku 1647, a od roku 1663 

ciągle aż do teraźniejszego roku 1791
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Metryka pogrzebów od roku 1762 także ciągle do teraźniejszego, wszystkich książek 
n(umero) 4

Skład tych książek w(e) framudze, kratą drewnianą zamykanej jest [s. 10] w zakrystii, 
(…)

[s. 11] 
Bract(w)o Różańcowe ma sobie udzielone łaski i odpusty, te wszystkie, któremi Zakon 

Dominika Św. zaszczyca się; jako to za mówienie lub śpiewanie Różańca, za bywanie na 
Procesjach i w każde Św(ięto) Matki Bożej wiernym, którym niezliczone prawie stolica 
Apostolska nadała odpusty, te z  czasem powiększyła, i nowych przyczyniła, do których 
otrzymania pięć Świąt N(ajświętszej) M(aryi) P(anny), to jest: Zwiastowania, Wniebo-
wzięcia, Narodzenia, Nawiedzenia i Oczyszczenia uroczyście są tu odprawiane. (…)

[s. 14]
Archiwum umyślnego nie masz, tylko w skrzyni w Izdebce na kościele, nad chórem 

małym wszystkie skrypta, prawa, ekstrakty, wizyty, praecessa autentyki chowają się i zamy-
kają, których Regestr następujący: (…)

[s. 16]
W kazaniach w  święta, sposobu prostego i  łatwego wykładając tajemnice, które się 

obchodzą, używają. W niedziele z rana katechizm, o przykaza- [s. 17] niach boskich ko-
ścielnych, o sakramentach w szczególnosci, o modli(t)wie Pańskiej, Składzie Apostolskim 
tłomaczenie, it(em). O powinnościach stanów w(edłu)g rodziców względem dzieci swoich, 
i wzajemnie. Sług, czeladzi względem Panów, gospodarzów i wzajemnie. O powinnościach 
męża względem żony, i wzajemnie, i tak dalej w tej materii. It(em) o grzechach głównych, 
osobliwie pijaństwie. It(em) o potrzebie nagrody krzywd bliźniemu uczynionych. Po skoń-
czonym katechizmie nauka krótka z przeczytanej Ewangelii. Po południu na dniu więk-
szym przed nieszporami uczymy dzieci artykulów wiary swą osobliwie necessitte medii, et 
praecepti książek do tych wszystkich nauk, prócz kaznodziejów różnych aprobowanych, 
używani z między teologów kollekta, katechizmu rzymskiego, książek Karola Fabianiego, 
Wojkowskiego, Pisma Św(iętego) tak Starego, jako i nowego Testamentu, czyli Biblii.

[s. 17] 
Prócz organisty, inszych w tej Farze i przy tym Kościele nie masz kapelistów, szkoły 

żadnej, ani funduszu na nie. Gdy jednak oddałby kto do nauki dziecię (o co u prostych 
przytrudno) uczy organista, i Ks(iądz) wikary obojej płci, razem.

Podpis: Ks. Jan Jarzębiński, Pleban m(anu) p(ro)p(ria). 



ANEKS II 
KATALOG DZIEŁ FRANCISZKA LILIUSA 1

Pierwszy spis utworów Franciszka Liliusa przedstawił Adolf Chybiński na przełomie 
lat 1926–1927 na łamach „Przeglądu Muzycznego”. W artykule zatytułowanym Muzycy 
włoscy w kapelach krakowskich zamieścił „Bibljografję [sic!] dzieł Orgasa, Terzaga i Fr. Li-
liusa”, a wśród utworów tego ostatniego wymienił 27 dzieł 2. W spisie muzykolog nie za-
mieścił incipitów nutowych, lecz jedynie wskazywał miejsca przechowywania rękopisów 
lub druków. 

Kolejny, pełniejszy katalog dzieł Franciszka Liliusa opublikował w 1989 roku Zyg-
munt M. Szweykowski 3. Katalog ten obejmował siedemdziesiąt pięć numerów katalogo-
wych (w  tym  utwory literackie) i  zawierał incipity nutowe, a  także ówczesne wydania 
nutowe oraz dyskografię poszczególnych utworów. 

1    Katalog dzieł Franciszka Liliusa powstał w  wyniku realizacji projektu badaw-
czego „Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki”. Projekt został sfinansowany ze 
środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-
–2013/09/N/HS2/02344.

2    Adolf Chybiński, Muzycy włoscy w kapelach katedralnych krakowskich 1619–1657, 
„Przegląd Muzyczny” 1926, nr 11, 12; 1927, nr 1, nr 2, s. 1–5, nr 3, s. 4–7, nr 4, s. 1–4, nr 5, 
s. 1–6, nr 7, s. 1–4, nr 8, s. 5–7.

3    Katalog tematyczny utworów Franciszka Liliusa, w: Franciszek Lilius, Missa brevis-
sima, wyd. Zygmunt M. Szweykowski, «Źródła do Historii Muzyki Polskiej» 31, Kraków 
1989, s. XXIII–LII.
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Ze względu na odnalezienie nowych źródeł do twórczości Franciszka Liliusa oraz 
zmianę miejsc przechowywania niektórych z  nich postanowiono stworzyć nowy wykaz 
wszystkich kompozycji Liliusa i utworów jemu przypisywanych. Spis obejmuje wszystkie 
znane dzisiaj dzieła Liliusa, w tym kompozycje zachowane kompletnie i fragmentarycznie 
oraz kompozycje znane wyłącznie z tytułów zamieszczonych w inwentarzach. Wszystkie 
prezentowane utwory sygnowane są nazwiskiem kompozytora (w różnych wersjach) lub 
monogramem F.L. albo F.Li. Ze względu na wyrywkowy charakter zachowania źródeł, nie 
wszystkie kompozycje są pewnego autorstwa Franciszka Liliusa. Należy mieć nadzieję, że 
dalsze badania i odkrycia źródeł spowodują uzupełnienie niniejszego katalogu. 

Katalog ma formę spisu alfabetycznego według incipitów tekstów słownych lub nazw 
gatunków. Występują obok siebie zarówno utwory zachowane w całości, częściowo, szcząt-
kowo, jak i znane jedynie z tytułów (z inwentarzy muzykaliów). Wydzielono utwory lite-
rackie, których autorem jest Lilius, oraz utwory literackie, które umuzycznił Lilius, jednak 
nie wiadomo, jakiego rodzaju było to umuzycznienie. Osobną grupę stanowią kompozycje, 
które zawierają monogram F.L. lub F.Li., lecz które z całą pewnością nie wyszły spod pióra 
Franciszka Liliusa, co potwierdziły badania źródłowe i stylokrytyczne.

W prezentowanym katalogu, po numerze katalogowym, dawnym numerze katalogo-
wym (według katalogu Szweykowskiego) i  incipicie tekstu słownego, tytule utworu lub 
nazwie gatunkowej, w nawiasie podano źródłową formę pisowni nazwiska kompozytora 
lub monogramu 4. W dalszej kolejności podano informacje na temat przekazu źródłowe-
go (przekazów źródłowych), jego miejsca przechowywania, dawnych i obecnych sygnatur 
(posłużono się siglami stosowanymi w RISM), datowania źródła i jego formy. Po pauzie 
podano głosy występujące w kompozycji, w nawiasie kwadratowym umieszczono braku-
jące obecnie głosy. W przypadku kompozycji wydanych współcześnie, na końcu opisu po-
dano skrótowy przypis bibliograficzny. Ze względu na coraz częstsze wykonania i nagrania 
kompozycji Liliusa zdecydowano się na pominięcie informacji o dyskografii.

W katalogu posłużono się następującymi skrótami:
A – alt, altus
ACh – Archiwum Chybińskiego
B – bas, bassus
BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie

4    W przypadku istnienia kilku przekazów źródłowych kompozycji, pisownia in-
cipitu tekstu słownego, tytułu lub nazwy gatunkowej została ujednolicona, natomiast 
w przypadku utworów zaginionych, podano nazwę występującą w inwentarzu.
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FD – inwentarz kapeli Franciszkanów z  Drohiczyna nad Bugiem, zob. Alicja 
Dacewicz, Franciszkańskie inwentarze muzyczne z  II połowy XVII wieku, 
„W Nurcie Franciszkańskim” 2012, t. 19, s. 139–170.

Fg – fagotto
FL  – inwentarz kapeli Franciszkanów ze Lwowa, zob. Alicja Dacewicz, op. cit. 
FP – inwentarz kapeli Franciszkanów z  Przemyśla z  1677 roku, „Inwentarz 

Perza”, zob. Mirosław Perz, Inwentarz przemyski (1677), „Muzyka” 1974, 
nr 4, s. 44–69.

FPII – inwentarz kapeli Franciszkanów z Przemyśla z 1678 roku (?), zob. Alicja 
Dacewicz, op. cit.

KK  – inwentarz kapeli Karmelitów na Piasku w Krakowie, zob. Tadeusz Macie-
jewski, Inwentarz muzykaliów kapeli karmelickiej w Krakowie na Piasku z lat 
1665–1684, „Muzyka” 1976, nr 2, s. 77–99.

MAP – Musica antiqua polonica: Barok, z. 1–3, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kra-
ków 1969 (z. 1: Muzyka wokalno-instrumentalna, muzyka a  cappella; z. 2: 
Muzyka instrumentalna, tańce i pieśni; z. 3: Noty).

MDK  – Muzyka w dawnym Krakowie. Wybór utworów XV–XVIII w., red. Zygmunt 
M. Szweykowski, Kraków 1964.

Org. – Organo, Pro organo
PMC – «Pro Musica Camerata Edition», red. Stefan Sutkowski.
PPI  – inwentarz kapeli Pijarów z  Podolińca z  lat 80. XVII w., zob. Aleksandra 

Patalas, Polonica w inwentarzach słowackich z lat 1581–1718, „Muzyka” 2002, 
nr 2, s. 97–107.

PPII – inwentarz kapeli Pijarów z Podolińca z lat 1691–1702, zob. Aleksandra Pa-
talas, op. cit.

Reiss – Józef Reiss, Franciscus Lilius — kompozytor XVII wieku, „Muzyka i Śpiew” 
1924, nr 38, s. 1–2. 

SSS – Album Sapieżyńskie. Wileńska tabulatura organowa z  XVII wieku obrazami 
żywota św. Franciszka zdobiona, wyd. Piotr Poźniak, «Sub Sole Sarmatiae» 9, 
red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 2004.

SzL – inwentarz szkoły kościoła św. Michała w Lüneburgu z ok. 1700 r., zob. Max 
Seiffert, Die Chorbibliothek der St. Michaeliskirche zu Lüneburg zu Seb. Bach’s 
Zeit, „Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft” 9 (1907–1908), 
s. 593–621.

Śpiewnik – Śpiewnik staropolski, z. 1, Pieśni Maryjne i  o Świętych, wyd. Piotr Poźniak, 
Wacław Walecki, Kraków 1995.

T – tenor, tenore
Trbn – trombone
Vla – viola
Vla d. g. – viola da gamba
Vlne – violone
Vn – violino
WDMP  – «Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej», red. Adolf Chybiński, Hieronim 

Feicht, Zygmunt M. Szweykowski.
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Włosi – Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów, 
Kraków 1997.

WM – Musicalia Vetera. Katalog tematyczny rękopiśmiennych zabytków dawnej muzy-
ki w Polsce, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków.

WrMMK – kolekcja kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu.
ZHMP – «Źródła do Historii Muzyki Polskiej», red. Zygmunt M. Szweykowski.

UTWORY MUZYCZNE

1. (2) Aria a 2 (F. L.) – zaginiony (KK 322).

2. Aria a 3. 2 Violin[i] e Gamba (F. Lilii), D-W Cod. Guelf. 34.7 Aug. 2o,  (nr 61), party-
tura w kodeksie z 1662 roku spisanym w Gotha.
— 2 Vni, Vla d. g., b.c.

3. (1) Aria a 3 (F. L.) — zaginiony (KK 316), być może tożsamy z utworem wymienio-
nym pod nr 2 lub 4.

4. Aria a 3 (F. L.) — zaginiony (PPII 631), być może tożsamy z utworem wymienionym 
pod nr 2 lub 3.

5. (3) Ave dulcissima a 6 (Franc. Lily) — zaginiony (KK 480).
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6. Ave Maris Stella 4 BBK (F. Li.) — zaginiony (FD 52).

7. (4) Benedic anima a 8 (F. L.) — zaginiony (KK 159).

8. (5) Benedicite gentes a 8 (F. L.) — zaginiony (KK 154).

9. (6) Benedicite gentes. Motett a 8 in G$  — zaginiony (SzL 106), być może tożsamy 
z utworem wymienionym pod nr 8. 

10. (7) Caeli Cives a 5 (F. Lily) — zaginiony (KK 148).

11. (8) Cantate a 6 (F. L.) — zaginiony (KK 161).

12. (9) Christus iam surrexit (Francisci Lili) — rkps PL-Kk I.13 (olim PL-Pu Ch. 142/ 
1–10), II połowa XVII wieku?, głosy: alt i tenor, utwór jest kontrafakturą fragmentu 
„Patrem” z  Missa Tempore Paschali; rekonstrukcja na podstawie PL-Kk I.2:  Tomasz 
Jasiński, obecnie utwór kompletny. 
— ATTB
Wyd. Tomasz Jasiński („Muzyka” 2000, nr 1, s. 69). 

13. (11) Confitebor a 3 (Franc. Lily) — zaginiony (KK 357).
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14. (10) Confitebor a  4 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 355), być może tożsamy 
z utworem wymienionym pod nr 17.

15. (12) Confitebor a[b] 8 (eiusdem auth.) — zaginiony (KK 358).

16. Confitebor ab 8 vocib[us] [con]certatis (F. L.) — zaginiony (PPII 92).

17. (13) Confitebor tibi Domine ( a) F. L., b) anonim)
a) rkps PL-Kk I.9 (olim PL-Pu Ch. 189a,b,c,d/1–12), koniec XVII wieku?, głosy
b) rkps PL-Kk I.7 (olim PL-Kpa D32–35, WM 7/55), II połowa XVII wieku lub 
I połowa XVIII wieku?, głosy.
— CATB
Wyd. Tomasz Jasiński — PMC (1996).

18. (14) Confitebor tibi in populis a 5 (F. L.) — zaginiony (KK 163).
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19. (15) Dextera Domini fecit virtutem à 5, 10, 14 voc. (di Sig. Francisco Lilio) — do 
II wojny światowej rkps w Universitätsbibliothek w Królewcu (sygn. Ms. Sammelband 
Rc α, 22 (G), Nr. 38) zanotowany w 1652 r., obecnie zaginiony; zachowany XX-wiecz-
ny odpis głosów (PL-Pu, ACh, sygn. Rkp. 795/4–5 (olim II 14/4–5); mikrofilm w BN, 
sygn. Mf. 35004. 
— [C]CATB (pierwszy C nie zachowany), 5 instr. (zachowane Trbn, Fg).
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20. (16) Dixit a 16 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 347).

21. (17) Dixit cum Ripien. a 12 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 353).

22. Dixit Dominus a 10 (F. L.) — zaginiony (PPII 64).

23. (18) Domine Rex Deus a  5 (F. L.) — rkps PL-Kk I.7 (olim PL-Kpa D32–35;  
WM 7/53), II połowa XVII wieku lub I połowa XVIII wieku?, głosy.
— ATTTB
Wyd. Tomasz Jasiński — PMC (1996).
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24. (19) Exultabit cor meum (Franc. Lilio) — rkps D-B Bohn Ms. Mus. 167 (WrMMK 
247), I połowa XVII wieku, głosy. 
— CCB, Org.
Wyd. Barbara Przybyszewska-Jarmińska — PMC (1996).

25. (20) Festivitas tua a 10 (F. L.) — zaginiony (KK 184).

Gloria, laus et honor a 4 — zob. nr 75. Pro Dominica Palmarum a 4.

26. (22) Haec dies quam fecit Dominus à 2, A e B (F. L.) — do II wojny światowej rkps 
w Gdańsku (Stadtbibliothek, sygn. Ms. Cath. q. 26), obecnie zaginiony; zachowany 
XX-wieczny odpis głosów (PL-Pu, ACh, sygn. Rkp 792 IV (olim II 12/1–14).
— AB, Org. 
Wyd. Zygmunt M. Szweykowski — MDK (1964).
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27. Instrumenti (Fli.) — zaginiony (FD 71).

28. (24) Jesu dulcis memoria (F. L.) — rkps PL-Kk I.13 (olim PL-Pu Ch. 142/1–10), II 
połowa XVII wieku?, głosy.
— CA[T][B]
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29. (25) Jubilate Deo omnis terra (Fr. Lilij, Franc. Lilij, Francisci Lilij) — do II wojny 
światowej rkps w Królewcu (Universitätsbibliothek, sygn. Ms. 24815 Gh), zanotowany 
w 1673 roku, obecnie zaginiony; zachowany XX-wieczny odpis głosów (PL-Pu, ACh, 
sygn. Rkp 795/4 (olim II 14/4); mikrofilm w BN, sygn. Mf. 35003.
— CCATB, Vn1, Vn2, Altus, Trbn1, Trbn2, Fg, Org. (niezachowane głosy ripieni).
Wyd. Zygmunt M. Szweykowski — WDMP 40 (1960, 1964).
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30. (26) Kolenda a 5 (F. L.) — zaginiony (KK 300).

Kompt lasst uns betrachten — niemiecka kontrafaktura Mutetta super Nicolai solemnia, 
zob. nr 64.
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31. (30) Laudate a 5 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 371).

32. (31) Laudate a 16 cum Ripieni (eiusdem [authori]) — zaginiony (KK 372).

33. (27) Laudate Dominum a 18 (F. L.) — zaginiony (KK 158).

34. (28) Laudate Dominum in sanctis eius (F. L., Franc. Lilio) — rkps D-B Bohn Ms. 
Mus. 167b (WrMMK 248), I połowa XVII wieku, głosy. 
— BB, Org.
Wyd. Barbara Przybyszewska-Jarmińska — PMC (1996); Aleksandra Patalas — 
Włosi (1997).

35. (29) Laudate pueri a 10 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 365).

36. (32) Laudent Caeli a 8 (Franc. Lily) — zaginiony (KK 475).

37. (35) Litaniae a 3 (F. L.) — zaginiony (KK 268).

38. (36) Litaniae a 4 (F. L.) — zaginiony (KK 270).

39. (33) Litaniae a 8 (F. L.) — zaginiony (KK 253), być może tożsamy z utworem wymie-
nionym pod nr 40.

40. (34) Litaniae a 8 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 258), być może tożsamy z utwo-
rem wymienionym pod nr 39.
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41. (38) Magnificat a 8 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 391).

42. Magnificat a 10 cum Ripienis sup[er] Bataglia (F. L.) — zaginiony (PPII 172).

43. (37) Magnificat a 18. 8 strom. C, C, A, T, B con Rip. a 5 (C@) — zaginiony (SzL 658).

44. (48) Missa a 4 ( a) Francisci Lilij, b) Francisci Lilij, c) Francisci Lilij)
a) rkps PL-Kk I.2 (olim PL-Kpa D28–31, WM 2/21), I połowa XVII wieku?, głosy
b) rkps PL-Kk I.6 (olim PL-Pu Ch. 201, WM 6/15), przełom XVII i XVIII wieku?, 
głosy
c) rkps PL-Kk I.2B (olim PL-Pu Ch. 145/1–10, WM 2b/5), XVIII wiek (wg Szwey-
kowskiego 1750), głos basso ripieno z podpisanym tekstem.
— ATTB
Wyd. Tomasz Jasiński — PMC (1996).
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45. Missa a 7 (F. L.) — zaginiony (PPI 19).

46. Missa a 7 (F. L.) — zaginiony (PPI 26).

47. Missa a 16. 8 Voc. 8 Instru: (F. R. L.) — zaginiony (FL 19).

48. [1. Missa ab 8] (F. L., F. L. D. S.) — rkps PL-GD Ee 2015 8o/[14] — rękopiśmienne 
wpisy do zespołu druków (w księgach głosowych) z połowy lub II połowy XVII wie-
ku?; przekaz niekompletny, obejmuje tylko dwie części mszy: Kyrie i Gloria.
— C[A]TB CA[T][B]
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49. [2. Missa ab 8] (Francis. Lilij; F. L.) — rkps PL-GD Ee 2015 8o/[15] — rękopiśmien-
ne wpisy do zespołu druków (w księgach głosowych) z połowy lub II połowy XVII 
wieku?; przekaz niekompletny, obejmuje tylko dwie części mszy: Kyrie i Gloria.
— C[A]TB CA[T][B]
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50. Missa ab 8 (F. L.) — zaginiony (PPI 28), być może tożsamy z utworem wymienionym 
pod numerem 48, 49, 52, 53, 54 lub 55.

51. Missa breuissima a 7 (F. L.) — zaginiony (PPII 17), być może tożsamy z utworem 
wymienionym pod nr 45 lub 46.

52. (40) Missa Brevis concertata a 8 (F. Lily) — zaginiony (KK 56), być może tożsamy 
z utworem wymienionym pod nr 48, 49, 50, 53, 54 lub 55.

53. (39) Missa brevissima a 8 vocibus 4 instrumentis ad libitum cantanda (Francisco Lilio) 
— rkps PL-Kk I.94 (olim PL-Pu Ch. 143, PL-Kk W 224), XVIII w.?, głosy. 
— CCAT ATTB, Org.
Wyd. Zygmunt M. Szweykowski — MDK (1964): tylko Kyrie; Zygmunt M. Szwey-
kowski — ZHMP 31 (1989).
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54. (41) Missae duae a 8 (Fran. Lily) — zaginione (KK 13), być może tożsame z utworami 
wymienionymi pod nr 48 i 49.

55. (42) Zob. nr 54.

56. (45) Missa Octavi Toni (Francisci Lily) — zaginiony (KK 39).

57. (44) Missa Podoliani a 12 (F. Lily) — zaginiony (KK 33).

58. (49) Missa pro defunctis a 4 ( a) F. L., b) anonim, c) anonim, d) anonim)
a) rkps PL-Kk I.6 (olim PL-Pu Ch. 201, WM 6/35), I połowa XVIII wieku?, głosy, 
przekaz niekompletny, brak najwyższego głosu
b) rkps PL-Kk I.12 (olim PL-Pu Ch. 60/1–6), XVII wiek?, głosy, przekaz niekom-
pletny, brak altu oraz tenoru
c) rkps PL-Kk I.17, ok. 1757 r., głosy, przekaz niekompletny, brak altu, nie obejmuje 
części Graduale oraz Tractus
d) rkps PL-Kk I.18, ok. 1778 r., głosy, przekaz niekompletny, brak altu
e) rkps PL-Kk I.95 (olim PL-Pu Ch. 146), II połowa XVIIII lub I połowa XIX wie-
ku?, głos basso ripieno; przekaz niekompletny, nie zawiera fragmentu „In memoria 
aeterna” w części Graduale, pominięto Tractus oraz Sequentia.
— [ATTB (+ Org.)
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59. (46) Missa pro Festo Resurrectionis a 8 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 329).

60. (43) Missa super Ave Maris Stella a 20 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 27).

61. (47) Missa super Ave Stella Matutina a 16 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 336).

62. Missa super O gloriosa a 14 (F. L.) — zaginiony (PPI 3, PPII 20).

63. (50) Missa Tempore Paschali a 4 ( a) Franc. Lilij, Franc. Gigli, b) anonim, c) Francisci 
Lilij, d) anonim, e) F. Lilii, F. L.)
a) rkps PL-Kk I.2 (olim PL-Kpa D28–31, WM 2/44), I połowa XVII wieku?, głosy
b) rkps PL-Kk I.6 (olim PL-Pu Ch. 201, WM 6/19), przełom XVII i XVIII wieku?, 
głosy
c) rkps PL-Kk I.2B (olim PL-Pu Ch. 145/1–10, WM 2b/6), XVIII wiek, głos basu
d) rkps PL-Kk I.21, XVIII wiek, głosy, przekaz niekompletny, obejmuje tylko część 
Kyrie
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e) rkps PL-Kk I.116 (olim PL-Pu Ch. 281), przełom XVII i XVIII wieku lub I po-
łowa XVIII wieku, głosy.
— ATTB (+ Org.)
Wyd. Tomasz Jasiński — PMC (1996).
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64. (52) Mutetta super Nicolai solemnia (Franz Lilio) — rkps D-B Bohn Ms. Mus. 167a, 
I połowa XVII wieku, głosy.
— CCATTB, Vn1, Vn2, Vn3, Trbn1, Trbn2, Trbn3, Vlne, Org. (zachowany dodat-
kowo głos Cantus pro Capella, być może istniały dodatkowe głosy chóru Capella?).
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65. (58) [Officium] de Conceptione BVM (F. L.) — rkps PL-Kk I.6 (olim PL-Pu Ch. 201, 
WM 6/20a–d), połowa XVII wieku?, głosy, przekaz niekompletny, brak najwyższego 
głosu.
— [A]TTB
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66. (57) Ode In laudem Artis Apollineae. A Ioanne Czechowicz secundae laureate Candidato 
concinnata. Faciebat Symphoniam Adm. Rendus Dnus D. Franciscus Lilius, Chori Ecclesiae 
Cathedr. Crac. Magister, Kraków [b.d.]

— druk w PL-Kj 17300 I.

67. Ode in laudem Musicae a Joanne Racki secundae laureate candidate concinnata. Faciebat 
Symphoniam Adm. Rndus D. Franciscus Lilius, Chorus Ecclesiae Cathedr: Crac: Magister 
[w: Epos Spectabili… Jana Ratułowskiego, Kraków 1647] 

— druk w PL-WRzno XVII–3745.

68. (59) O iucunda dies a 7 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 483).

69. Omni die 2. CC. T. (FLi) — zaginiony (FD 51).

70. (60) Omnis terra a 8 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 420).

71. (61) O salutaris hostia ( a) F. L., b) anonim)
a) rkps PL-Kk I.6 (olim PL-Pu Ch. 201, WM 6/21), przełom XVII i XVIII wieku?, 
głosy, przekaz niekompletny, brak głosu altowego
b) rkps PL-Kk I.11 (olim PL-Pu Ch. 59.1–9), II połowa XVII wieku?, głos tenoru.
— C[A]TB
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72. (53) Pieśń o Cudownym Obrazie Błogosławioney Panny Maryey w Gidlach (Fran. L.), 
w druku Nabożne Pieśni…, Kraków 1645, głosy 
a) druk PL-Kj 311155 I St. Dr. Mag.
b) druk PL-Kj Cimel. III A. 36.
c) druk PL-WRzno XVII–4537-II.
— CATB
Wyd. Józef Reiss — Reiss; Tadeusz Maciejewski — wyd. faksymilowe (1977); Piotr 
Poźniak, Wacław Walecki — Śpiewnik (1995).

73. (54) Pieśń o  Ś[więtym] Dominiku Patryarsze Zakonu Kaznodzieyskiego, Ustawcy 
pierwszym Różańca Błogosławioney Panny Maryey (Franc. Lil.), w druku Nabożne 
Pieśni…, Kraków 1645, głosy
a) druk PL-Kj 311155 I St. Dr. Mag.
b) druk PL-Kj Cimel. III A. 36.
c) druk PL-WRzno XVII–4537-II.
— CATB
Wyd. Tadeusz Maciejewski — wyd. faksymilowe (1977); Piotr Poźniak, Wacław Wa-
lecki — Śpiewnik (1995).
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74. (55) Pieśń o Ś[więtym] Jacku Patronie Krolestwa Polskiego (Franc. Lil.), w druku Na-
bożne Pieśni…, Kraków 1645, głosy 
a) druk PL-Kj 311155 I St. Dr. Mag.
b) druk PL-Kj Cimel. III A. 36.
c) druk PL-WRzno XVII–4537-II.
— CATB
Wyd. Zygmunt M. Szweykowski — MAP 1 (1969); Tadeusz Maciejewski — wyd. 
faksymilowe (1977); Piotr Poźniak, Wacław Walecki — Śpiewnik (1995).

75. (56) Pieśń o Ś[więtej] Katarzynie S[i]enenskiej, Zakonnicy Zakonu Świętego Domini-
ka (anonim), w druku Nabożne Pieśni…, Kraków 1645, głosy 
a) druk PL-Kj 311155 I St. Dr. Mag.
b) druk PL-Kj Cimel. III A. 36.
c) druk PL-WRzno XVII–4537-II.
— CATB
Wyd. Tadeusz Maciejewski — wyd. faksymilowe (1977); Piotr Poźniak, Wacław Wa-
lecki — Śpiewnik (1995).
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76. (62) Posui Domine a 20 (F. L.) — zaginiony (KK 193).

77. (21) Pro Dominica Palmar[um] a 4 (F. L. C[apellae] M[agister] C[athedralis] C[ra-
coviensis])
a) rkps PL-Kk I.10 (olim PL-Pu Ch. 57a,b,c/1–26), II połowa XVII wieku?, głosy, 
przekaz niekompletny, brak Cantus?
b) rkps PL-Kk I.11 (olim PL-Pu Ch. 59/1–9), II połowa XVII wieku?, głos Org. 
— [C]ATB, Org.

78. (63) Recordare Domine ( a) anonim, b) F. L.) 
a) rkps PL-Kk I.9 (olim PL-Pu Ch. 189a,b,c,d/1–12), koniec XVII wieku?, głosy
b) rkps PL-Kk I.7 (olim PL-Kpa D32–35, WM 7/54), II połowa XVII wieku, głosy.
— CATB
Wyd. Tomasz Jasiński — PMC (1996).
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79. (64) Sacris solemniis ( a) Francisci Lilii, F. Lilii, F. L., b) anonim, c) anonim)
a) rkps PL-Kk I.13 (olim PL-Pu Ch. 142/1–10), II połowa XVII wieku?, głosy, prze-
kaz niekompletny, brak głosów tenoru i basu
b) rkps PL-Kk I.376, przełom XVII i XVIII wieku, głosy, przekaz niekompletny, brak 
głosów tenoru i basu
c) rkps PL-SA L1642, 1721 r., głosy, przekaz kompletny.
— CATB

wersja wawelska:

wersja sandomierska:

80. (65) Salve Jesu Rex Sanctissimae a 2 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 440).

81. Sonata a 3 (F. L.) — zaginiony (PPII 580).
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82. (67) Sonata a 4. 2 Can[ti] Alto Basso (F. L.) — zaginiony (FP 235, FPII 262).

83. (66) Sonata a 4 violi[ni] (F. L.) — zaginiony (FP 210, FPII 237).

84. (69) Sonata a 8 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 525).

85. (68) Sonata super Bathala a 8 (F. L.) — zaginiony (KK 304).

86. (70) Surrexit Christus hodie a 6 (D. S. F. L.) — rkps PL-Kk I.355 (olim PL-Pu Ch. 
144, PL-Kk Mus. I.246), XVII lub XVIII wiek?, głosy, przekaz niekompletny, brak 
głosów pierwszego chóru.
— [?][?] CATB



Aneks II. Katalog dzieł Franciszka Liliusa436

87. Toccata (F. L.) — umieszczona w rkpsie LT-Va F–30–119, XVII wiek, niepewna atry-
bucja
— Org.
Wyd. Piotr Poźniak — SSS 9 (2004).

88. (71) Tua Jesu dilectio a 2, Canto e Basso (F. L.) — do II wojny światowej rkps w Gdań-
sku (Stadtbibliothek, sygn. Ms. Cath. q. 27), obecnie zaginiony; zachowany XX-wiecz-
ny odpis głosów (PL-Pu, ACh, sygn. Rkp 792 IV (olim II 12/1–14).
— CB, Org. 
Wyd. Zygmunt M. Szweykowski — WDMP 56 (1965); Zygmunt M. Szweykowski 
— MAP — Barok 1 (1969).

89. (72) Tu es Deus a 10 (F. L.) — zaginiony (KK 170).

90. (73) Tulerunt Dominum a 2 (Francisci Lily) — zaginiony (KK 457).

91. (74) Venit [lub Vivit] Dominus a 16 (F. L.) — zaginiony (KK 151).

92. (75) Victimae paschali laudes immolant Christiani, Motett a 10 (D)  — zaginiony (SzL 
966).
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UTWORY LITERACKIE 

93. (23) Ode [w: Illustrissimo D[omi]no Vladislao Dominico, Duci in Ostrog et Zasław. Cum 
in Russiam proficisceretur, [b.m.], 1632]
— druk w RUS-SPsc 13.8.2.1065.

94. (51) Ode Panegyrica In Gladivm [w: Illustrissimo ac Reuerendissimo Dno D. Nicolao 
Szyszkowski, Episcopo Varmiensi Nominato. Abbatiae Czeruinensis Administratori, Sec-
retario Regni Maiori etc. Etc. Domino suo ac Mecocnati amplissimo. Urbem Principem 
Diacesis suae aduenti, concinentis musae symphoniam demissae venerationis ergo Franciscus 
Lilivs Ecclesiae Cathedralis Cracouien: Magister Capellae. Seruus Obsequentissimus, D. D., 
Cracoviae, In Officina Francisci Caesarij, Anno Domini, 1633]
— druk w PL-GD NL51 8o, adl. 35.

95. (51) Ode Panegyrica In Lvnas [w: Illustrissimo ac Reuerendissimo Dno D. Nicolao 
Szyszkowski, Episcopo Varmiensi Nominato. Abbatiae Czeruinensis Administratori, Sec-
retario Regni Maiori etc. Etc. Domino suo ac Mecocnati amplissimo. Urbem Principem 
Diacesis suae aduenti, concinentis musae symphoniam demissae venerationis ergo Franciscus 
Lilivs Ecclesiae Cathedralis Cracouien: Magister Capellae. Seruus Obsequentissimus, D. D., 
Cracoviae, In Officina Francisci Caesarij, Anno Domini, 1633]
— druk w PL-GD NL51 8o, adl. 35.

ANONIMOWE PRZEKAZY  
UTWORÓW SYGNOWANYCH MONOGRAMEM F. L. 

nie będące dziełami Franciszka Liliusa

Sonata a 5 (F. Li.) — rkps CZ-KRa A 554, 17 Junii 1666, głosy, wcześniej materiały nuto-
we należały do kolekcji muzykaliów kościoła św. Maurycego w Kromieryżu, przekaz 
kompletny; prawdopodobnie kompozycja Karla Friedricha Liebla.
— Vn1, Vn2, Vla1, Vla2, Vlne, b.c.

Parvule pupule (F. L.) — rkps PL-Wtm R 2341, 7 Febr[uary] 1699 r., głosy, wcześniej 
materiały nutowe należały do kolekcji muzykaliów kolegiaty w  Łowiczu, przekaz 
kompletny?
— CC, Vn1, Vn2, Org.
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Ṅi

Ó ˙
Ni

Ó ˙
Ni

˙ ˙
co la

[Nicolai solemnia]

˙ ˙
co la

˙ ˙
co la

˙ ˙
co la

w
i

w
i

w
i

œ œ œ œ
i

˙ ˙
so lem

˙ w
so

˙ w
so lem

˙ w
so lem

œ œ œ œ
ni

˙
lem

w
ni

˙

w

w
ni

˙#

w
ni

˙ ˙
a, su

˙ ˙
a, su

˙ ˙
a, su

˙ ˙
a, su

˙ ˙
a pre

˙ ˙
a pre

˙ ˙
a pre

˙ ˙
a pre

œ œ œ œ
ce

˙ w
ce fa

˙ w
ce fa

˙ .˙
ce fa

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

&

&

V
?

C

A

T

B

10

˙ w
fa

œn œ
œ œ

œ œ œ

˙n
mi

˙
ṁi
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Komentarz rewizyjny

W uwagach szczegółowych pierwsza cyfra oznacza kolejny takt, po kropce następuje naz wa 
głosu, cyfra po średniku oznacza kolejną nutę w takcie, po dwukropku podana jest sytuacja 
w źródle. Na przykład: 15. Vla II; przed 7: , oznacza, że w takcie 15 w partii violi II przed 
siódmą nutą znajduje się krzyżyk. Wszystkie ingerencje wydawcy w tekst muzyczny zosta-
ły odnotowane w komentarzu. Transkrypcji dokonano z zachowaniem oryginalnych war-
tości nutowych. Niezbędne uzupełnienia oznaczono zawsze nawiasem kwadratowym lub 
kwadratową klamrą. Dla lepszej orientacji w tekście muzycznym wprowadzono regularne 
kreski taktowe. Nie wprowadzono opracowania wykonawczego. Ujednolicono dynamikę. 
Do istniejącego cyfrowania nie dopisano innych znaków. Uwspółcześniono zapis znaków 
akcydencyjnych, które notowane były przed, pod lub nad nutą, której dotyczyły. Wszystkie 
akcydencje dodane przez wydawcę, nie występujące w źródle, umieszczono w nawiasach 
kwadratowych. Usunięcie niepotrzebnie w źródle powtórzonych akcydencji odnotowa-
no każdorazowo w wykazie korektur. W przypadku motetu Nicolai solemnia tekst słowny 
w źródle nie został wpisany precyzyjnie. Powtórzenia tekstu zaznaczone przez skryptora 
znakiem graficznym, w wydaniu oznaczono kursywą. Pod nutami podpisano tylko pierw-
szą zwrotkę tekstu, pozostałe zwrotki umieszczono pod wykazem korektur. 

[Nicolai solemnia]

Źródło: PL-Kk I.7
Dziewięćdziesiątą czwartą pozycję w księgach Kk I.7 stanowi motet Nicolai solemnia. 
Kompozycja ta została zanotowana przez szerokość rozkładu na stronach: Kk I.7/1: 
162; Kk  I.7/2: 146; Kk I.7/3: 166; Kk I.7/4: 158. W księgach znajdują się następujące 
inskrypcje: Kk I.7/1: Pro Solemnitate S. Nicolai Epi[scopi] et Conf[essoris] 1664 Vultima 
9bris (dopisek późniejszy: Alto 1mo); Kk I.7/2: (późniejszy dopisek: Tenore 1 alto 2do.) Pro 
Solemnitate S. Nicolai Epi[scopi] et Conf[essoris] 1664 Vltimum Nov[embris] Conscri[pt]o.; 
Kk I.7/3: Pro Solemnitate S. Nicolai. 1664 Vltima 9bris; Kk I.7/4: Pro Solemnitate Sº. Nicolai 
Epi[scopi] et Conf[essoris] A. D. 1664 Vlt[imum] 9bris.

Wykaz korektur: 
4. C; 2: d1
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Tekst słowny:

Nicolai solemnia 
Sua prece familia
Decantet in Ecclesia 
cum cantico laetitia

Iste puer mirabilis 
ab omnibus amabilis
Dans virtutum primor dia
inter artus tripudia

Quarta et sexta feria
Semel sugebat ubera
Nam in aetate tenera 
Hac usus abstinentia

Adhuc in cunis iacuit
Altissimo complacuit
Tres puellas libera uit 
Auro eas condonavit

Nautae quietam nauigantes
Ad Nicolaum clamentes
Pater Sancte Nicolae
Nos ad portum Maris trahae

O Pater atque Patrone
Te rogamus in hac die
De hac mundi miseria
Hac nos ad caedi gaudia

F. Li[ebl]: Sonata a 5 

Źródło: opis zob. Rozdział II, s. 153–155.

Wykaz korektur:
 11. Vn I; nad 6, 7, przed 10: , , ; B.c.; nad 6, 7, przed 10: , , 
 12. Vn I; przed 7: ; Vn II; pod 5, 6, 8, 12: , , , ; B.c.; w dolnym planie przed 4: 
 13. B.c.; pod 3, nad 10: , 
 15. Vla II; przed 7: 
 16. Vn I; nad 3, 6, 10: , , ; Vn II; nad 11, 13: , 
 18. Vn II; nad 5, 6: , ; Vla II; 6: e1

 19. Vla I; przed 8, 11: , ; Vlne; nad 3, 10: , ; B.c.; nad 6, 10: , 
 20. Vn II; nad 7: 
 21. Vn II; zamiast 1: ; zamiast  w źródle jest ; Vn II; nad 8: 
 22. Vn II; nad 5: ; przed 6: ; Vla I; 1: cis1

 26. Vn II; przed 3: 
 28. Vla I; pod 2: pp
 41. Vn II; 1–2: zaczernione
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 43. Vla I; 1–2: zaczernione; Vla II; 1–2: zaczernione; Vlne; 1–2: zaczernione; B.c.; 1–2: 
zaczernione

 48. Vn II; 1–2: zaczernione
 50. Vla I; 1–2: zaczernione; Vla II; 1–2: zaczernione; Vlne; 1–2: zaczernione; B.c.; 1–2: 

zaczernione
 58. Vn II; nad 4: ; Vla II; pod 8: 
 59. Vn II; nad 3: ; Vla II; przed 4: 
 60. Vn II; nad 8: 
 61. Vn II; nad 9: ; Vn I; przed 9: 
 62. Vla II; pod 6: 
 65. Vn I; przed 9: ; Vn II; przed 4: 
 66. Vn I; nad 7: ; Vn II; przed 8: 
 67. Vla II; nad 4, przed 9: , 
 68. Vn II; nada 8: 
 69. Vn I; przed 9: ; Vn II; przed 9: 
 73. Vla I; przed 4:  zamiast 
 79. Vn II; p zamiast pp
 83. Vla I; przed 1:  zamiast 
 89. Vn I; przed 5: 
 90. Vla I; nad 4: 
 94. Vn II; 1–2: zaczernione 
 96. Vla I; 1–2: zaczernione; Vla II; 1–2: zaczernione; Vlne; 1–2: zaczernione; B.c.; 1–2: 

zaczernione
 97. Vla I; nad 4: 
101. Vn II; 1–2: zaczernione
103. Vla I; 1–2: zaczernione; Vla II; 1–2: zaczernione; Vlne; 1–2: zaczernione; B.c.; 1–2: 

zaczernione
110. Vlne; nad 1: 
111. Vn I; nad 6, 7, 10: , , ; B.c.; przed 6, 10: , 
112. Vn I; przed 7: ; Vn II; pod 4, 8, 12: , , ; B.c.; w dolnym planie przed 4: 
115. Vla II; pod 5, przed 9: , 
116. Vn I; nad 6, 10: , ; Vn II; przed 11: 
118. Vn II; nad 5, 6: , 
119. Vla I; przed 8, 11: , ; Vlne; nad 3: ; B.c.; nad 6, 10: , 
121. Vn II; zamiast 1: ; zamiast  w źródle jest 
122. Vn II; nad 5, przed 6: , 
125. Vn II; przed 2: 
127. Vla II; pp zamiast ppp
129. Vn I; przed 3: 



SUMMARY

This book deals with the life and work of Franciszek Lilius, one of the most 
important musicians in the Commonwealth of Poland-Lithuania during 
the first half of the seventeenth century — a composer, teacher and lead-
er of the vocal-instrumental ensemble of Cracow Cathedral from 1630 to 
1657. Lilius’ creative work bore considerable influence over musical culture 
in Poland, but it has not previously been treated to a monographic study. 

The author’s aims were to obtain from archive sources, as a result of 
searches carried out in archives and libraries in Poland (Cracow, Warsaw, 
Gdańsk, Wrocław, Poznań, Sandomierz, Lublin, Tarnów), Austria (Graz, 
Vienna), Germany (Berlin, Lüneburg), Italy (Rome, Foligno), Slovakia 
(Bratislava, Modra) and the Czech Republic (Kroměříž), as much biograph-
ical information and hitherto unknown sources relating to the output of 
this outstanding composer as possible, to bring Zygmunt M. Szweykowski’s 
existing catalogue of Lilius’ works up to date, to date compositions and es-
tablish their chronology, and to describe in detail the complete oeuvre of 
Franciszek Lilius within the broad historical-musicological context.

This book comprises three chapters preceded by an introduction dis-
cussing the state of research and ending with a conclusion. The first chapter 
is devoted entirely to Lilius’ life, which is presented against the background 
of the history of the Commonwealth of Poland-Lithuania, especially of 
Cracow; the second chapter concerns the musical sources which the author 
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drew on; the third describes the extant output. The study is complemented 
by appendices. The first contains selected extracts from sources relating to 
members of Franciszek Lilius’ family (his parents and siblings), Szymon 
Lilius and also — first and foremost — the composer himself. The second 
appendix comprises an updated catalogue of Franciszek Lilius’ works. Fur-
ther appendices contain transcriptions of hitherto unpublished composi-
tions: the motet Nicolai solemnia from Cracow Cathedral Chapter Archive 
and Sonata a 5 F. Li. from Kroměříž Castle Archive in the Czech Republic. 

The biography of Franciszek Lilius presented in the first chapter is based 
on the subject literature and on archive sources. To discover whether Lilius 
really was one of the most important musicians in Poland-Lithuania, and 
possibly even in Europe (referring to Szymon Starowolski’s assertion from 
1650 that Lilius was ‘known not just in Poland, but throughout Europe’), 
numerous searches were made in archives and libraries. On one hand, those 
searches revealed unknown sources for Lilius’ biography and allowed the 
author to verify information appearing in the subject literature to date; on 
the other, it enabled many hypotheses to be advanced relating in particular 
to the earliest period in his life, including his education.

The first chapter was divided into four subchapters. The first, which is 
largely a scholarly hypothesis, since no direct period sources have survived, 
presents Franciszek Lilius’ childhood and youth within the environment 
of the royal chapel, of which his father was a vocalist; here, the author has 
identified potential teachers of the future composer (including Asprilio 
Pacelli, Giovanni Valentini, Tarquinio Merula, Giovanni Francesco Anerio 
and Adam Jarzębski), and also works with which Lilius could have been 
familiar at that time. The second subchapter discusses Lilius’ sojourn in 
Rome, tracing a musical panorama of the city and evoking the creative 
achievements of Girolamo Frescobaldi, with whom Lilius studied. The 
third subchapter covers the period in which the composer returned to the 
Commonwealth and resided in the royal chapel, whilst the fourth deals 
with the period when he was chapel-master in Cracow Cathedral. 

As a result of the archive searches, the earliest secure date from Lilius’ 
life (the year 1624), documenting his two-year (not one-year, as previously 
thought) stay at Frescobaldi’s home in Rome, was established. Lilius’ work 



Summary 457

at the court of King Sigismund III Vasa before 1630, hitherto merely a hy-
pothesis, was also confirmed unequivocally. 

The most biographical information comes from the ‘Cracow’ period in 
Lilius’ life, from 1630 to 1657, when he was employed as chapel-master at 
Cracow Cathedral. That period is divided here into three decade-long sub-
periods, corresponding to his social-artistic situation. 

Lilius spent the 1630s enhancing his artistic and social standing. The 
author found source material documenting Lilius’ ecclesiastic career: from 
obtaining lower holy orders, through obtaining a canonicate of the colle-
giate church of Sandomierz, the altariate of St Nicholas at Cracow Cathe-
dral, the canonry of the Queen’s Ring in Sandomierz and a canonry of the 
collegiate church of St Michael in Cracow, to being awarded the parish 
of Żębocin and the canonry of Tarnów. All those prebends were linked to 
a gradual increase in the musician’s annual remuneration and the advance-
ment of his clerical and artistic career, and also to growing social prestige. 

During the 40s, Lilius felt sufficiently secure that he threatened to leave 
his employer, Cracow Cathedral Chapter, and enter the service of another 
patron; he probably had in mind Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski, 
to whom, a few years previously, Lilius had dedicated his published literary 
odes. The threat was not carried out, and Lilius, as a respected musician and 
teacher, whose pupils were sought by the Opalińskis, among others, con-
tinued to lead the cathedral chapel. During the 50s, the chapel-master was 
at the height of his fame, as Starowolski’s opinion appears to confirm. The 
Cracow musician’s career was halted by the Swedish invasion of 1655. That 
was probably when he left the city and took refuge in the Gromnik area, not 
far from Tarnów, where he died in August 1657. 

The second chapter contains a description of the music sources used in 
the book. The source base consists of manuscripts and old prints held in 
state and church libraries and archives, including Cracow Cathedral Chap-
ter Archive, Warsaw Archdiocesan Archive, Sandomierz Diocesan Library, 
the Gdańsk Library of the Polish Academy of Sciences, Poznań University 
Library, the Ossolineum in Wrocław, the Library of the Benedictine Sisters’ 
Abbey of St Wojciech in Staniątki, Herzog August Bibliothek in Wolfen-
büttel, the State Library in St Petersburg and the Staatsbibliothek in Berlin. 
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After a brief description of the state in which the sources have been pre-
served, the author discusses an extant music print containing four Nabożne 
Pieśni [Pious songs] composed by Lilius and also four occasional (pane-
gyric) prints including three Horatian odes written by the musician and 
two literary works by other authors which Lilius set to music. The Wawel 
chapel-master’s literary works have never previously been studied, as no one 
realised that Lilius was also a poet. The author discovered these occasional 
prints in the Jagiellonian Library of Cracow, the Gdańsk Library of the 
Polish Academy of Sciences, the Ossolineum in Wrocław and the State Li-
brary in St Petersburg. They were also included in the Complete Works of 
Franciszek Lilius published in 2016 (Franciszek Lilius, Opera omnia, 2 vols, 
ed. Marek Bebak, Sub Sole Sarmatiae, 27, ed. Zygmunt M. Szweykowski 
and Aleksandra Patalas (Cracow, 2016)).

There follows a description of the sources of Lilius’ compositions fa-
miliar from manuscripts dating from the seventeenth to the nineteenth 
century. In this part of the work, the author ordered the material along 
geographic-chronological lines, devoting most space to Cracow sources and 
drawing attention to the works which were most often copied by scribes (in 
particular Missa Tempore Paschali and Missa pro defunctis, which appear five 
times in Cracow manuscripts).

Also included in the second chapter are considerations relating to the 
transmission and reception of repertoire within the milieu of Cracow Ca-
thedral. Here the author discusses eighteenth-century modifications to 
works by Lilius, asserting that scribes went beyond external alterations, 
even changing such elements as the arrangement of the movements in 
a  cycle, as well as modifying the forces, the arrangement of the parts and 
some melodic lines.

Also discovered during the research were previously unknown or lost 
musical sources, including in Sandomierz Diocesan Library. Among the 
anonymous entries in a songbook which during the eighteenth century be-
longed to the Benedictine Sisters, the author found a complete copy of 
Lilius’ Sacris solemniis, hitherto known solely from an incomplete Cracow 
manuscript containing just two parts. That discovery made it possible to 
reconstruct the original version of this work. 
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A separate part of the second chapter is devoted to sources from 
Wrocław, Gdańsk and Kaliningrad which were lost during the Second 
World War. Some of them were rediscovered in the Berlin Staatsbibliothek 
during the 1990s, whilst others have come down to us solely in the form of 
twentieth-century copies made by musicologists before the war.  

The third chapter, the longest, contains analysis of all the extant works 
of Franciszek Lilius, prepared on the basis of the Complete Works. The 
characterisation of the oeuvre, covering a discussion of the liturgical in-
tention of compositions (including an indication of the sources of the 
pre-composition material), the formal shaping of works with regard to the 
verbal text, the techniques employed, texture, and the kinds of melody and 
rhythm used, was conducted separately for four groups of works: (1) mon-
ochoral compositions adhering to stile antico, (2) polychoral compositions 
and works for large forces, (3) concertos for small forces and (4) instru-
mental works. In each group, the author sought to indicate possible stylistic 
links between Lilius’ compositions and musical output of the second half of 
the sixteenth and first half of the seventeenth century, including sources of 
inspiration for his music. In the analytical chapter, the author also identifies 
and discusses the rhetorical figures and features which allow one to describe 
Lilius as a sound musical rhetorician.

The compositions are set in historical, source and liturgical context, and 
a traditional method was used to analyse them — in the case of polychoral 
works, the analytical method proposed by Władysław Malinowski in the 
late 70s for discussing the works of Mikołaj Zieleński. 

Lilius’ works are also referred to the theoretical thought of the epoch 
(especially the theory of Marco Scacchi, who could have exerted the strong-
est influence on composers active in the Commonwealth of Poland-Lithu-
ania) and set within the context of the aesthetic concepts of Giulio Caccini, 
Ottavio Durante and Pietro Della Valle (especially concepts relating to mu-
sica ornata and the principle of varietas). 

Wishing to define the place of Franciszek Lilius’ oeuvre in Polish and 
European compositional practice of those times, the author made a num-
ber of stylistic comparisons of his works with those by such composers as 
Giovanni Francesco Anerio, Girolamo Frescobaldi, Adam Jarzębski, Luca 
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Marenzio, Domenico Mazzocchi, Tarquinio Merula, Marcin Mielczewski, 
Asprilio Pacelli, Marco Scacchi, Christoph Strauss, Giovanni Valentini and 
Mikołaj Zieleński. That analysis led to the conclusion that Lilius is an im-
portant figure in the history of Polish music, since he was a well-trained 
musician who introduced into the local repertoire compositions close to 
Italian models, which were then considered to be the most modern and 
most interesting. His compositional style may be regarded as conventional 
for the epoch, and in the area of counterpoint as very traditional. Gener-
ally speaking, Lilius does not venture beyond the technical norms of his 
times, rarely employing innovative procedures. It should be emphasised, 
however, that although his output was rooted in the style familiar from the 
first decades of the seventeenth century, inspired by the work of Giovanni 
Pierluigi da Palestrina and composers of the generation older than himself, 
he introduced new elements into his compositions. Lilius, whilst  retaining 
a  post-Palestrinian musical language — simplified, although still based 
mainly on imitative technique — and harbouring a predilection for concise 
musical settings, tried to vary his compositions as much as possible, even 
introducing elements of concertato technique into works in stile antico.  
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