
Okres Oświecenia w dziejach kultury w Polsce rozpoczął się dopiero w II po
łowie XVIII wieku i obejmował lata panowania Stanisława Augusta Poniatow
skiego (17641795). Pod jego mecenatem powstały sprzyjające warunki dla roz
woju literatury i sztuki, a więc i muzyki.

Twórczość muzyczną tego okresu reprezentują różne formy muzyki: muzyka 
wokalna (pieśni religijne i świeckie, patriotyczne, sielankowe i biesiadne), muzy
ka wokalnoinstrumentalna (opery, kantaty, oratoria, kompozycje kościelne, pieśni 
solowe z akompaniantem instrumentalnym) oraz muzyka instrumentalna (symfo
nie, utwory kameralne i fortepianowe)1. Pod względem stylistycznym muzyka 
polskiego Oświecenia nawiązuje do wczesnego klasycyzmu, a także do rodzime
go folkloru, co było wyrazem ówczesnych tendencji zmierzających do unarodo
wienia sztuki.

Wśród różnych form muzyki znaczącą pozycję zajmuje muzyka kościelna. 
Powstają w tym czasie takie utwory, jak msze, nieszpory, magnificat i litanie. 
W porównaniu z I poł. XVIII wieku powiększa się ilościowo twórczość mszalna. 
W kompozycjach kościelnych dominuje technika homofoniczna i monodyczno
homofoniczna. Polifonia pojawia się tylko sporadycznie. Zmniejsza się rola partii 
chóralnych, a na czoło wysuwają się solowe popisowe partie wokalne. W miejsce 
barokowego patosu pojawiają się akcenty uczuciowe o zabarwieniu subiektywno
lirycznym. Zaznacza się wpływ muzyki operowej szkoły neapolitańskiej. Zeświec
czenie muzyki kościelnej przyczyniło się do bardziej swobodnego traktowania 
tekstu liturgicznego. Z niekorzyścią dla komunikatywności wyrazowej stosuje się 
liczne powtórzenia i przerywania tekstu długimi odcinkami partii koloraturowych. 
Wykorzystuje się też równocześnie w kilku głosach różne ustępy tekstu.

1 Por. A. NowakRomanowicz, Muzyka polskiego Oświecenia i wczesnego romantyzmu w: Z dziejów 
polskiej kultury muzycznej II, Kraków 1966.
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W ówczesnej muzyce kościelnej nie pojawiają się prawie kompozycje a cap-
pella. Powstają utwory wokalne z towarzyszeniem orkiestry, w której skład wcho
dzą głównie I i II skrzypce, rogi i organy realizujące akordowo bas cyfrowany, 
a także flety, oboje i klarnety. W okazałych kompozycjach (np. w Missa solemnis) 
dochodzą jeszcze clarini i kotły. Jedynie I skrzypce traktowane są samodzielnie.

Z reguły w utworach kościelnych stosuje się teksty w języku łacińskim. Polskie 
teksty pojawiają się jedynie w utworach pastoralnych (jak np. „Msza pasterska”), 
w których występują też rytmy i zwroty melodyczne z tańców polskich: mazurka 
i poloneza. Wykorzystywanie w kościołach elementów polskiej muzyki tanecznej 
było wyrazem ówczesnych upodobań, które reprezentowali organiści wykonujący 
chętnie skoczne melodie także w czasie Mszy świętej. Okres świąt Bożego Naro
dzenia stwarzał ku temu specjalną okazję, kiedy to wraz z kolędami pojawiają się 
melodie i rytmy ludowe, teksty gwarowe, a także instrumenty pasterskie.

Kościelna praktyka i twórczość muzyczna w okresie polskiego Oświecenia 
była związana z dziedzicznością kapel przykościelnych: katedralnych, parafialnych 
i klasztornych. Kapele te wykonywały muzykę kościelną, której autorami byli 
przeważnie członkowie tych kapel: dyrygenci, organiści, śpiewacy i inni.

W II poł. XVIII wieku działały kapele kościelne na terenie całego kraju m.in.: 
w Warszawie, w Wielkopolsce i w różnych ośrodkach klasztornych.

W Warszawie działała kapela przy katedrze św. Jana. Funkcję dyrygenta tej 
kapeli pełnił m.in. kompozytor Dominik Jeziomski2. Znanym kapelmistrzem 
w katedrze św. Jana był też kompozytor Jan Engel3, który komponował utwory 
kościelne (Requiem, ofertoria i inne) utrzymane w stylu muzyki przedklasycznej. 
W bibliotece O.O. Paulinów na Jasnej Górze zachowały się jego 4 offetoria, Sta-
bat Mater, Litania i Salve Regina4. Z warszawską kapelą św. Jana był związany 
również Józef Kozłowski (17571831), śpiewak, organista oraz kompozytor. 
Z okazji śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego napisał Requiem na głosy 
so lowe, chór i orkiestrę utrzymane w stylu szkoły neapolitańskiej5.

Należy przypuszczać, że w repertuarze warszawskiej kapeli katedralnej zna
lazły się utwory kościelne ówczesnych kompozytorów warszawskich: Joachima 
Albertiniego, Macieja Kamieńskiego i Jana Stefaniego.

2 Działał w Warszawie w latach 50 i 60tych. Był też związany z dworem Augusta III. Kurier Warszaw-
ski z 6 XII 1746 roku nr 325 podaje, że był utalentowanym oboistą królewskim. Z okazji koronacji 
Stanisława Augusta Poniatowskiego napisał kantatę Cnota i mądrość ukoronowania, którą wykonali 
uczniowie kolegium jezuickiego.

3 Był też pierwszym polskim drukarzem i wydawcą muzycznym wykorzystującym najnowsze osiągnię
cia w zakresie druku nut.

4 Engel był też autorem 7 symfonii: B, G, D, F, B i Es i dmoll. Informacji dotyczących jego działalno
ści muzycznej dostarczają m.in. publikacje: J. Prosnak, Kultura muzyczna Warszawy XVIII wieku, 
Kraków 1995 i B. Muchenberg, Engel, zapomniany kompozytor polski XVIII wieku, „Muzyka”, 1965 
nr 4.

5 Utwór ten został po raz pierwszy wykonany w Petersburgu 25 II 1798 roku.
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W Krakowie działała nadal kapela katedralna na Wawelu. Po śmierci G. G. Gor
czyckiego (1734) nie reprezentowała ona już jednak tak wysokiego poziomu ar
tystycznego. W II poł. XVIII wieku w kapeli wawelskiej działali i zasilali jej re
pertuar m.in. Jakub Gołąbek i Feliks Michał Lang.

Jakub Gołąbek (1739 – 3 III 1789)6 pochodził ze Śląska. Wpierw działał jako 
muzyk w kapeli przy kościele Mariackim w Krakowie, a od 1774 roku aż do 
śmierci zaangażowany był w kapeli katedralnej na Wawelu, w której śpiewał i dla 
niej komponował. W latach 1781–1787 był nauczycielem w szkole muzycznej 
Sierakowskiego7. Brał również udział w koncertach m.in. Na dworze biskupa 
K. Sołtyka, gdzie wykonano jego kantatę ku czci św. Stanisława Biskupa do słów 
Sierakowskiego8. Skomponował 4 czterogłosowe msze (bez Credo): Cdur, Fdur, 
Cdur i gmoll, w których (z wyjątkiem mszy gmoll) wszystkie części zachowa
ne są w jednej tonacji. Dona nobis pacem w Agnus Dei powtarza wersję Kyrie. 
W wokal nych partiach stosował technikę homofoniczno monodyczną. Gołąbek 
napisał też 3 – częściowe Offertorium de Spiritu Sancto (na tenor solo, 2 skrzypiec, 
2 rogi i organy) utrzymane w fakturze homofoniczno monodycznej w stylu mu
zyki wczesnoklasycznej.

Feliks Michał Lang9 pochodził z Czech. Działał w wawelskiej kapeli katedral
nej jako dyrygent, kompozytor i prawdopodobnie śpiewak, a także jako nauczyciel 
dyszkantystów. Uczył również śpiewu w szkole W. Sierakowskiego. Pod jego 
dyrekcją wykonano 15 V 1786 roku w Kościele Mariackim Miserere na chór 
i orkiestrę T. Zygmuntowskiego10. Ostatnia wzmianka o Langu w rejestrze muzy
ków kapeli wawelskiej pochodzi z 1789 roku. Lang był głównie kompozytorem 
kantat świeckich i religijnych. Kantaty świeckie to okolicznościowe utwory po
święcone m.in. królowi Stanisławowi Poniatowskiemu. Kantaty religijne Langa 
reprezentują 2 kompozycje na głosy solowe, chór i orkiestrę, a mianowicie: kan
tata ku czci św. Cecylii i kantata na cześć błogosławionego Szymona z Lipnicy. 
Kantata o św. Cecylii Opera seu Cantata de S. Virg. et Mart. Caecilia to kompo

6 Działalność muzyczną J. Gołąbka ilustrują m.in. publikacje: B. Krzyżaniak, Z twórczości J. Gołąbka. 
Cztery msze, Poznań 1951 (maszynopis) oraz A. Chybiński, Pamiętnik Franciszka Kratzera, „Przegląd 
muzyczny” 1928 nr 5. 

7 Ks. Wacław Sierakowski, kanonik kapituły katedralnej na Wawelu, organizator życia muzycznego 
i działacz społeczny założył w 1781 roku prywatną szkołę śpiewu, w której kształcono śpiewaków na 
potrzeby sceny operowej i chórów kościelnych. Wychowankiem szkoły był m.in. jezuita Jacek Szczu
rowski, autor 9 koncertów kościelnych. Sierakowski wszedł do historii muzyki jako autor pracy Sztu
ka muzyki dla młodzieży krajowej, która zawierała m.in. wskazówki wykonawcze dla muzyków ko
ścielnych. 

8 Gołąbek był autorem 3 kantat: ku czci św. Jacka, bł. Bronisławy i św. Jana Kantego oraz 5 symfonii 
nawiązujących do muzyki baroku i wczesnego klasycyzmu.

9 Informacje o działalności muzycznej Langa można znaleźć w publikacji: A. Chybiński. Przyczynki do 
historii krakowskiej kultury muzycznej w XVII i XVIII wieku, „Wiadomości Muzyczne” 1925 nr 7.

10 Teodor Zygmuntowski, konwertyta żydowski na katolicyzm był skrzypkiem i śpiewakiem w kościele 
jezuitów w Krakowie oraz kapelmistrzem kapeli wawelskiej. Był autorem kantaty ku czci św. Wacła
wa do tekstu W. Sierakowskiego.
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zycja dwuczęściowa zawierająca arie poprzedzone recytatywami, duety i ansam
ble oraz chóry zamykające każdą część. Arie i recytatywy odznaczają się piękną 
melodyką, nieraz o charakterze wirtuozowskim. Kantata ta utrzymana jest w ty
powym dla muzyki polskiego Oświecenia stylu nawiązującym do szkoły neapo
litańskiej. Langowi przypisuje się autorstwo lub opracowanie zachowanego 
w Bibliotece kapituły wawelskiej utworu O salutaris Hostia, kompozycji w fak
turze homomofonicznej przeznaczonej na 2 chóry jednakowo brzmiące.

Bardzo ożywioną działalność rozwijają w 2 poł. XVIII wieku kapele wielko
polskie, jak np. w Poznaniu, Gnieźnie, Grodzisku, Obrze i Przemącie. W archiwach 
kościelnych na terenie Wielkopolski zachowały się bogate zbiory kompozycji 
sakralnych, których autorzy należą do czołowych reprezentantów ówczesnej mu
zyki kościelnej. Obok najbardziej znanych nazwisk kompozytorów: Wojciecha 
Dankowskiego, Jana Wańskiego, Franciszka Ścigalskiego i Józefa Bolechowskie
go spotykamy tam również mniej znane nazwiska: Wojciecha Kostrzewskiego, 
Antoniego Morawskiego i innych.

Wojciech Dankowski11 był jednym z najbardziej popularnych ówczesnych 
kompozytorów, który swymi utworami wzbogacał repertuar kościelnych kapel 
w całym kraju. Nie znamy daty i miejsca jego urodzenia i śmierci. Wiemy, że 
w latach 17871790 przebywał w Gnieźnie i był znany jako kompozytor tamtejszej 
kapeli. Ok. 1792 roku działał jako kompozytor kościelny i teatralny we Lwowie, 
gdzie grywał też na altówce. Po powrocie do Wielkopolski przez pewien czas był 
związany z kapelą katedralną w Poznaniu. Przebywał też w Obrze jako senior 
kapeli. Według relacji współczesnego mu J. Elsnera w 1807 roku liczba kom pozycji 
Dankowskiego wynosiła 60. Kompozycje jego zachowały się jedynie w ręko pi sach 
w archiwach różnych miast: Poznania, Gniezna, Grodziska Wlkp., Warszawy, 
Włocławka, Częstochowy, a także Wilna i czeskiej Kremnicy. Wśród zacho wanych 
utworów sakralnych Dankowskiego znajdują się msze (w tym 3 Requiem), offer
toria, nieszpory, motety, litanie i hymny. Kompozycje te utrzymane są głównie 
w fakturze homofonicznomonodycznej. Jednakże Dankowski częściej niż współ
cześni mu kompozytorzy stosował technikę kontrapunktyczną, którą wykorzysty
wał w motetach i w poszczególnych ustępach swych kompozycji np. w mszach 
przy słowach: In gloria, Amen i Ossanna. W 3cim Kyrie stosował tradycyjnie 
fugę lub fugato. W swych mszach nie wiązał motywicznie poszczególnych części, 
ale wprowadzał kontrasty tempa, tonacji, metrum i obsady. W krótkich mszach 
wykorzystywał równolegle różne teksty. W rozbudowanych mszach (w Missae 
solemnes) pojawia się nieraz forma ronda (np. w Dona nobis pacem). W kompo
zycjach kościelnych Dankowskiego zaznacza się wpływ muzyki szkoły neapoli

11 Por. M. Sobieski, W. Dankowski, Poznań 1935 (maszynopis); W. Zientarski, Działalność W. Dankow-
skiego w Gnieźnie, w: Z dziejów muzyki polskiej nr 4, Bydgoszcz 1962; J. Węcowski, Przyczynek do 
biografii W. Dankowskiego, w: Z dziejów muzyki polskiej nr 5 i 6, Bydgoszcz 1962 i 1963; D. Idaszak, 
W. Dankowski, Warszawa 1972.
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tańskiej, wczesnego klasycyzmu, a także muzyki rodzimej, zwłaszcza tańców 
pol skich. Elementy muzyki rodzimej występują głównie w kompozycjach bożo
narodzeniowych, jak np. w Missae pastorales In D. G. C. w Vesperae pastorales 
ex D, w Motteto pastoralis ex D i w Mszy Dudy. W tych utworach Dankowski 
wykorzystuje nie tylko pojedyncze frazy mazurkowe i polonezowe, ale całe ustę
py utrzymane są w rodzimej melorytmice, co podkreślają oznaczenia: Tempo di 
polonese lub Tempo di mazur.

Jan Wański (ur. 1762 w Wielkopolsce, zm. po 1800 roku) był skrzypkiem 
i kompozytorem. W archiwum klasztoru cystersów Obrze zachowały się jego 
2 Litanie, a w Przemącie Litaniae Lauretannae. Natomiast w bibliotece kościoła 
far nego w Grodzisku znajduje się jego Missa pastoralis na sopran, alt, tenor i bas 
z towarzyszeniem 2 skrzypiec, wiolonczeli, fletu, 2 waltorni i organów. Wański 
był też autorem symfonii, kilku oper, mazurów i polonezów.

Franciszek Ścigalski (ur. 1782 roku w Grodzisku Wlkp., zm. 1846 w Gnieźnie), 
kompozytor, skrzypek, dyrygent i pedagog, był synem Stanisława, dyrygenta 
kapeli kościelnej w Grodzisku. W 1821 roku objął stanowisko dyrygenta poznań
skiej kapeli katedralnej. Od 1834 roku działał w Gnieźnie jako pierwszy wioli nista 
i dyrygent kapeli katedralnej. Jego kompozycje w formie rękopisów zachowały 
się w archiwum diecezjalnym w Gnieźnie i Poznaniu. Są to utwory wokalnoin
strumentalne na sopran, alt, tenor i bas z towarzyszeniem orkiestry i organów, 
a mianowicie: hymny (m.in. Te Deum) 2 jutrznie, gradualia, ofertoria, Salve Re-
gina, 3 litanie do Najświętszej Maryi Panny oraz kilkanaście mszy (m.in. Missa 
solemnis in G).

Józef Bolechowski działał w 2 poł. XVIII wieku jako kompozytor kościelny. 
Był autorem sakralnych utworów wokalnoinstrumentalnych: mszy (m.in. Mszy 
pastoralnej i Requiem), motetów i litanii. Kompozycje jego zachowały się w ar
chiwach polskich (m.in. w Częstochowie i Kłodzku) oraz czeskich (m.in. w Pradze 
i Brnie).

Wielką aktywność wykazują w dobie polskiego Oświecenia kapele klasztorne 
działające na terenie całego kraju np. w zakonnym ośrodku w Czerwińsku i w Pel
plinie.

W archiwum klasztoru Kanoników Regularnych Lateraneńskich (obecnie Księ
ży Salezjanów) w Czerwińsku nad Wisłą zachowały się wokalnoinstrumentalne 
utwory sakralne z repertuaru tamtejszych kapeli. Są to głównie kompozycje Anto
niego Milwida12, który w II poł. XVIII wieku działał jako członek i prawdopodob
nie jako dyrygent klasztornej kapeli w Czerwińsku. W zbiorze klasztornego ar
chiwum zachowało się 11 kompozycji religijnych sygnowanych nazwiskiem 
Milwida oraz 10 niekompletnych utworów religijnych zapisanych jego ręką, któ

12 Por. T. Maciejewski, Rękopisy muzyczne z biblioteki opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku, 
„Muzyka”, 1988 nr 2.
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re często przypisuje się jego autorstwu. Wśród kompozycji Milwida znajdują się 
następujące utwory: Aria In C Semper mi, Jezu, 4 Missae in Dis, 2 Missae in D, 
Sub tuum praesidium (12 kantat) oraz Vesperae in D. Są to kompozycje na sopran 
i bas małą orkiestrę (2 skrzypiec, 2 klarnety, 2 rogi, clarini, flet) i organy. W tych 
kompozycjach utrzymywanych głównie w fakturze homofonicznej zaznacza się 
wpływ twórczości symfonicznej Milwida13. Jego twórczość religijną cechuje subiek
tywizm i liryzm. W melodyce o charakterze lirycznym, a także w rytmice wyko
rzystuje elementy muzyki ludowej i narodowej. I tak np. w pierwszej Mszy in Dis 
pojawia się melodia kolędy Lulajże, Jezuniu, a w Gloria rytmika mazurowa. 

Znaczną aktywnością wyróżniała się XVIIIwieczna kapela cysterska w Pelpli
nie: Cappella Beatae Mariae Virginis de Pelplino. O jej bogatym repertuarze 
świadczy odnaleziony przez autora zbiór rękopisów i druków muzycznych. Zbiór 
ten obejmuje 81 imiennych i 51 anonimowych wokalnoinstrumentalnych kom
pozycji religijnych14. Są to kompozycje przeznaczone na 4głosowy chór miesza
ny, lub sola z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego, w którego skład wchodzą 
instrumenty smyczkowe: najczęściej dwoje skrzypiec, a także altówka, wiolon
czela i kontrabas; instrumenty dęte: najczęściej dwa rogi dwa clarini a także flety, 
klarnety, oboje, puzony i tuba; instrumenty perkusyjne: tympani oraz organy, 
które realizowały basso continuo określane jako Basso, Bassus generalis i Fon-
damento. Wśród zanotowanych w zbiorze kompozytorów działających w różnych 
ośrodkach muzycznych występują zakonnicy, głównie cystersi (Pelplin, Oliwa) 
i benedyktyni (Bawaria, Badenia, Praga) oraz świeccy kompozytorzy (Rzym, 
We necja, Wiedeń, Praga, Strassburg, Freising, Ratyzbona).

Na podstawie odnalezionego zbioru XVIIIwiecznych muzykaliów pelplińskiej 
kapeli cysterskiej możemy w pewnym zakresie odtworzyć repertuar kapeli w okre
sie polskiego Oświecenia. W repertuarze kapeli znajdowały się w tym okresie 
m.in. utwory wokalnoinstrumentalne kompozytorów cysterskich, których repre
zentowali: Józef Fritsche15 o. Józef (Pater Joseph)16 Eugeniusz Elstner17 oraz Urban 
Müller18. Zachowały się w manuskryptach ich następujące kompozycje: Vesperae 
breviores sollemnes de B.M.V. Józefa Fritschego i z pewnością jego autorstwa 
sygnowana: „a Patre Josepho” Aria o św. Bernardzie: Salve Bernarde na tenor solo 

13 Milwid był autorem 2 symfonii: Cdur i bmoll.
14 Por. E. Hinz, Repertuar muzyczny kapeli cystersów w Pelplinie w XVIII wieku w: tegoż, Z dziejów 

muzyki kościelnej w diecezji chełmińskiej, Pelplin 1994: E. HauptmanFischer, Osiemnastowieczne 
muzykalia opactwa w Pelplinie. Katalog i omówienie zbiorów, „Studia Pelplińskie” 2006, t. XXVII.

15 J. Fritsche (17331770) był zakonnikiem pelplińskim. Pełnił funkcje organisty. W nekrologu klasztor
nym figuruje jako „organista excellens”. 

16 „Pater Joseph” to z pewnością J. Fritsche.
17 E. Elstner (17471798) był zakonnikiem w opactwie cysterskim w Pelplinie, gdzie pełnił m. in. funk

cję organisty, podprzeora i ekonoma klasztornego.
18 Urban Müller (17281799) w 1749 roku wstąpił do klasztoru cystersów w Oliwie. Działał tam jako 

organista. Na jednym z zagranicznych uniwersytetów uzyskał doktorat z teologii. W 1779 roku został 
przeorem. 
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z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego; Missa dmol Eugeniusza Elstnera 
i najprawdopodobniej jego autorstwa Missa pastoritia Cdur sygnowana mono
gramem F.E.E; oraz 3 utwory Urbana Müllera: Magnificat, Offertorium de Commu
ni Sanctorum: „Eja clambo” i Offetorium de uno Sancto vel Sancta: „Huc gentes 
convolatae”19.

W XVIIIwiecznym zbiorze pelplińskim znajdują się również rękopisy i druki 
różnych kompozytorów. W rękopisach występują następujące nazwiska kompo
zytorów:

Antonio Bencini (Dixit Dominus Ddur)20,
Franciszek Binder (Missa pastoralis, Missa sollemnis, Missa de Requiem bre-

vis, Requiem ex B)21,
Franciszek Ksawery Brixi (Missa brevis ex D, Missa sollemnis brevior, Missa 

in D)22,
Georg Joachim Joseph Hahn (6 Missae breves)23,
Johann Adolf Hasse (offertorium Pro omni slemnitate, arie kontrafaktury z oper)24,
Isfrid Kayser (12 offertoriów De Communi Sanctorum, 8 Tantum ergo)25,
Robert Kimmerling (Missa brevis in Dis, Missa brevis)26,
Antonin Laube (Vesperae in D)27,
Franciszek Perneckher (Aria de Communi Confessorum)28,
Franciszek Ksawery Pokorny (Missa brevis ex D, 2 Missae)29,

19 U. Müller był też autorem Missa sollemnis, którą P. Podejko odnalazł w 1973 roku w archiwum  
na Jasnej Górze. Około 20 kompozycji wokalnoinstrumentalnych znaleziono również w kościele  
O.O. jezuitów w Św. Lipce i w kościele św. Andrzeja w Barczewie.

20 A. Bencini działał w 1 poł. XVIII wieku w Rzymie. Był autorem licznych kompozycji kościelnych, 
które zachowały się w archiwach i kościołach Rzymu.

21 W klasztorze O.O. jezuitów w Św. Lipce zachowało się 8 kompozycji jego autorstwa.
22 F.X. Brixi (+ 1771) działał jako kompozytor i organista głównie w Pradze.
23 G.J. Hahn (17121772), kompozytor i teoretyk muzyki pochodził z Bawarii. Należał do popularnych 

kompozytorów jako autor licznych utworów kościelnych wydawanych w poł. XVIII wieku w Augs
burgu. Był benedyktynem.

24 A. Hasse (16991783), niemiecki kompozytor, śpiewak i dyrygent zyskał popularność głównie dzięki 
swej twórczości operowej. Arie z jego oper wykorzystywano często jako kontrafaktury w muzyce 
kościelnej.

25 I. Kayser (17121771) należał do zakonu premonstratensów. Był bardzo cenionym kompozytorem 
kościelnym w Bawarii.

26 R. Kimmerling (17371799) pochodził z Wiednia. W wieku 16 lat wstąpił do zakonu benedyktynów 
w Melku. Jako nowicjusz uczył się kompozycji u J. Haydna.

27 A. Laube (17161778), czeski kompozytor i kapelmistrz od 1771 roku (po śmierci F. Brixiego) pełnił 
funkcję dyrygenta w katedrze św. Wita w Pradze. Cieszył się wielką popularnością jako autor licznych 
kościelnych i świeckich kompozycji utrzymanych w stylu wczesno klasycznym.

28 W latach 17591768 działał jako skrzypek, dyrygent i kompozytor w kapeli jasnogórskiej w Często
chowie.

29 F. Pokorny (17291794), kompozytor i skrzypek pochodził z Czech. Działał w dworskiej kapeli księ
cia von Thurn und Taxis w Ratyzbonie. 
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Antonin Reichenauer (Offertorium de Tempore vel Quovis Sancto)30,
Teodor Schacht (Requiem Bdur)31,
Johann Georg Schürer (Requiem gmol, Offertorium pro defunctis)32,
JohannBaptist Vanhal (Dixit Dominus Cdur)33,
Franciszek Ziegenheim (Missa solemnis brevis, Missa Ddur)34.
W drukowanych przekazach muzycznych reprezentowani są następujący kom

pozytorzy:
Isfrid Kayser (zbiór: 3 nieszpory, 7 antyfon maryjnych; zbiór: 6 mszy op. 2; 

zbiór: 32 psalmy nieszporne, 3 Magnificat, 4 antyfony maryjne; zbiór: 12 offer
toriów)35,

Johann Anton Kobrich (zbiór: 6 mszy i 6 offertoriów op. 21)36,
Marianus Königsperger (zbiór: 5 nieszporów, 4 antyfony maryjne op. 24, zbiór: 

2 msze 2 offertoria op. 25)37,
Johann Valentin Rathgeber (zbiór: 6 litanii loretańskich, 15 antyfon maryjnych, 

2 Te Deum, 2 Miserere op. 5; zbiór: 6 Miserere, 6 Tantum ergo op. 13; zbiór: 4 msze 
op. 19; zbiór: 8 mszy, 2 Requiem op. 1; zbiór: 9 mszy op. 3: zbiór: 10 mszy op. 7; 
zbiór: 6 nieszporów, 4 antyfony maryjne, litania op. 2; zbiór 24 offertoriów, 6 Stel-
la coeli. cz. 2: 20 ofertoriów, 6 Stella coeli op. 14;)38, 

Eugen Willkomm (zbiór: 18 arii kościelnych op. 1; zbiór: 30 arii op. 2)39,
Gallo Zeiler (zbiór: 16 Tantum ergo, 2 Ecce Panis, Ave vivens Hostia, Panis 

anglicus, Pange lingua, Te Deum)40.

30 A. Reichenauer (16941730), czeski kompozytor, organista i dyrygent działał jako kapelmistrz w koś
ciele św. Magdaleny w Pradze.

31 T. Schacht (17481823), kompozytor i kapelmistrz działał na dworze książąt Thurn und Taxis w Ra
tyzbonie. Obok licznych oper komponował muzykę kościelną w stylu operowym.

32 J.G. Schürer (17201786) pochodził z Czech. Od 1748 roku pełnił funkcję kompozytora muzyki ko
ścielnej na dworze polskosaskim Augusta III w Dreźnie. W 1757 roku skomponował Requiem na 
śmierć królowej Marii Józefy.

33 J.B. Vanhal (17391813) urodził się w Czechach. Działał jako kompozytor głównie w Wiedniu.
34 F. Ziegenheim, kompozytor pochodzenia czeskiego działał w 2 poł. XVIII wieku. Studiował teolo 

gię we Wrocławiu, gdzie był związany prawdopodobnie z kapelą Kanoników regularnych w kościele 
N.M. Panny na Piasku. Jako duchowny działał w Czechach. Jego utwory religijne zachowały się m.in. 
we Wrocławiu, w Częstochowie i Gidlach. 

35 Swoje liczne utwory kościelne wydawał drukiem w Augsburgu.
36 J.A. Kobrich urodził się w Czechach w 1720 roku. Działał jako organista i kompozytor w Landsbergu 

w Bawarii, gdzie zajmował stanowisko proboszcza. W latach 17481770 wydał w Norymberdze i Aug
sburgu 13 tomów swych kompozycji.

37 M. Königsperger (17081769), zakonnik benedyktyński działał jako kompozytor, organista i kapelmistrz 
głównie w klasztorze Prüflingen koło Ratyzbony.

38 J. V. Rathgeber (16821750), benedyktyn działał jako chórmistrz w klasztorze w Banz. Jego liczne 
kompozycje kościelne wydawane w Augsburgu cieszyły się wielką popularnością i były często wyko
nywane przez chóry parafialne.

39 E. Willkomm (+1744), cysters z Bawarii swoje arie religijne wydawał w Augsburgu.
40 G. Zeiler (17051755), benedyktyn z Bawarii, kompozytor i organista od 1750 roku pełnił funkcję 

opata. Komponował utwory kościelne w prostym stylu dostosowane do wykonania przez małe chóry 
parafialne.
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Obok muzyki wielogłosowej w praktyce kościelnej w okresie polskiego Oświe
cenia występowała również monodia: chorał gregoriański i pieśń kościelna.

W Polsce w tym czasie (podobnie jak w całej Europie) zaznacza się upadek 
chorału. Przejawiał się on m.in. na tendencjach do deformacji melodyki chorało
wej poprzez zmianę tonalności modalnej na system durmoll.

Polska pieśń kościelna (a także pieśń patriotyczna, szkolna, biesiadna i lirycz
na) powstawała w większości anonimowo dla celów użytkowych. Zaznacza się 
w tym czasie pewne zahamowanie twórczości nowych pieśni kościelnych41. Na
tomiast wzmaga się przenikanie do nich elementów polskiego folkloru. Główny
mi źródłami pieśni kościelnych są dwa zbiory poety Franciszka Karpińskiego 
(17411825), a mianowicie: Psałterz Dawidowy (Warszawa 1786) i Pieśni naboż-
ne (Wilno 1795)42. Zbiory te zawierają niestety tylko teksty pieśni. Melodie nie
których pieśni kościelnych z okresu Oświecenia zachowały się w późniejszych 
śpiewnikach ks. M.M. Mioduszewskiego43.

Religijna twórczość muzyczna okresu Oświecenia nie ograniczała się tylko do 
muzyki związanej ściśle z liturgiczną i paraliturgiczną praktyką kościelną. Obej
mowała również muzykę kantatową, oratoryjną i pasyjną.

Kantatową twórczość świecką i religijną uprawiano głównie dla uczczenia 
uroczystości dworskich, publicznych i kościelnych. Najwięcej kantat świeckich 
skomponowano w Warszawie (kilkanaście na cześć króla Stanisława Augusta). 
Kantaty religijne powstawały w Krakowie w czasie działalności Wacława Siera
kowskiego, dyrygenta kapeli katedralnej i organizatora religijnych koncertów 
wokalnoinstrumentalnych. Według jego relacji w Krakowie powstało 8 kantat 
religijnych.

Oprócz kantat uprawiano także muzykę oratoryjną. W bibliotece kapituły 
wawelskiej zachował się materiał muzyczny ok. 20 oratoriów wykonywanych 
wówczas w Krakowie. W Warszawie od czasów saskich wykonywano też liczne 
oratoria, jak np. oratoria Adolfa Hassego, które wykonywano w 1755 roku w ka
tedrze św. Jana pod dyrekcją D. Jeziomskiego. Twórczością oratoryjną interesował 
się szczególnie król Stanisław August, który zamówił u przebywającego przejaz
dem w Warszawie w 1784 roku słynnego kompozytora włoskiego G. Paësiella 
oratorium p.t. Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa, oratorium śpiewane w Zam-
ku przez kapelę dworską w przytomności Jego Królewskiej Mości dn. 2.IV.1784.

Twórczość muzyki typu oratoryjnego, głównie w formie pasji, uprawiano 
także w ośrodkach klasztornych. Jedną z takich pasji była Passio Domini nostri 

41 I. Chrzanowski uzależnia to zjawisko od wpływu prądów Oświecenia. Por. tegoż, Poezja za czasów 
Stanisława Augusta, w: Dzieje literatury pięknej w Polsce, Kraków 1935, cz. 1, s. 330.

42 Wiele zawartych w tych zbiorach tekstów zachowało się w kościelnym repertuarze po dzień dzisiejszy, 
jak np. Bóg się rodzi, Nie zna śmierci Pan żywota (mel. T. Klonowskiego), Zróbcie mu miejsce, Zmar-
ły człowiecze, z tobą się żegnamy, Kiedy ranne wstają zorze, Wszystkie nasze dzienne sprawy, a także 
psalmy polskich nieszporów niedzielnych i inne psalmy.

43 Potwierdza to wstęp do jego Pastorałek i kolęd.
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Jesu Christi Adama Gąsiorowskiego, dyrygenta kapeli cysterskiej (1775) w Prze
mącie w Wielkopolsce44.

Według relacji ks. Karola Mrowca w archiwach w Mogile, Grodzisku Wlkp., 
Sandomierzu, Staniątkach i in. zachowało się 12 kompletnych i 5 zdekompleto
wanych wielogłosowych pasji z XVIII wieku45. Pasje te to kompozycje para litur
giczne, bo opierają się na skróconych łacińskich tekstach ewangelii świętych: Jana, 
Mateusza Łukasza i Marka, które niejednokrotnie stanowią tzw. „harmonię pasyj
ną”. Pod względem architektonicznym pasje mają układ 3częściowy. W odróż
nieniu od pasji protestanckich, które kończyły się chorałem, lub pieśnią religijną, 
konkluzję polskich pasji z XVIII wieku stanowią słowa: Qui passus es pro nobis, 
miserere nobis. Osiemnastowieczne polskie pasje utrzymane są głównie w tech
nice homofonicznej. Polifonia pojawia się w nich tylko sporadycznie. Poziom 
artystyczny pasji jest różny. Niektóre osiągają zaledwie poprawność techniczną, 
ale na ogół wykazują dobry poziom techniki, nieodbiegający od innych polskich 
osiemnastowiecznych kompozycji kościelnych.

Z II poł. XVIII wieku zachowały się m.in. przekazy następujących pasji: 
Passio ex cmol a v. 9 Kotowicza46 pochodząca z 1767 roku ze Lwowa47  

3częściowa kompozycja zawierająca dwa intermedia: Płaczcie Anieli oraz Coś 
uczyniło, źródło niewinności. Pasja przeznaczona jest na sopran, bas, 2 skrzypiec, 
2 rogi, 2 oboje i organy.

Passio D.N.J. Christi Leopolda Pycha48. Manuskrypt pochodzi ze Lwowa 
z 1778 roku, a przechowywany jest w Bibliotece Seminarium Duchownego w San
domierzu. 

Passio Quadragesimalis No 1mo i no 2do na 3głosowy chór męski (Ten.I, 
Ten.II i Basso). Autorem pasji był prawdopodobnie Mikołaj Janowski (17581836), 
gwardian franciszkańskiego konwentu w Krakowie. Pasja powstała najpóźniej 
w 1795 roku, gdyż z tego roku pochodzi kancjonał franciszkański, w którym ją 
zapisano.

Passio pro cantu gregoriano49 z 1799 roku. Przypuszcza się, że autorem pasji 
był Franciszek Ścigalski, z którego zbiorów ona pochodzi. Obecnie manuskrypt 
przechowywany jest w archiwum parafii św. Jadwigi w Grodzisku Wlkp., gdzie 
Ścigalski działał jako radca miejski, wójt i kompozytor.

44 Pasja ta zginęła w czasie ostatniej wojny światowej.
45 Por. tegoż, Pasje wielogłosowe w muzyce polskiej XVIII wieku, Kraków 1972.
46 Nie posiadamy żadnych informacji biograficznych o Kotowiczu. W. Świerczek przypuszcza, że obra

cał się w kręgach dominikańskich we Lwowie. Por. tegoż, Katalog rękopiśmienny zabytków muzycznych 
w Bibliotece Seminarium Duchownego w Sandomierzu, ABMK 10/1975, s. 229.

47 Manuskrypt pasji przechowywany jest w Bibliotece Sem. Duch. w Sandomierzu.
48 L. Pych był kapelmistrzem u dominikanów we Lwowie w latach 17651774. Na ich zamówienie na

pisał „Veni Creator” i „Completorium” w 1768 roku. W Bibliotece Seminarium Duchownego w San
domierzu znajduje się jego Missa brevis in D. 

49 Tytuł pasji zdaje się wskazywać, ze wykonywano ją we Wielkim Tygodniu w miejsce pasji chorało
wej.
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Passio a Canto, Alto, Basso, Viol 1mo, 2do con Organo. Autorem pasji był 
najprawdopodobniej Wacław Wagner, kompozytor czeski, który w latach 1778
1830 działał na terenie Gostynia Wlkp. Rękopis przechowywany obecnie w Gro
dzisku Wlkp. powstał w latach 17781798.

Passio ex Dis a vocibus 9 autorstwa czeskiego kompozytora Karola Loosa 
(17241772). Manuskrypt przechowywany w archiwum parafialnym w Szalowej 
pochodzi z 2 poł. XVIII wieku. Zachował się też w Krakowie manuskrypt tej 
kompozycji p.t. Conductus z końca XVIII wieku, którego autorstwo mylnie przy
pisywano A. Dankowskiemu.

Passio ex Dis Karola Loosa z końca XVIII wieku. Manuskrypt pasji znajduje 
się w archiwum farnym w Poznaniu.

Jakkolwiek muzyka kościelna z okresu polskiego Oświecenia nie dorównuje 
poziomowi artystycznemu religijnej twórczości baroku, to jednak zajmuje ważną 
pozycje w dziejach muzyki sakralnej w Polsce.

Summary 
Church Music in the Period of the Polish Enlightenment

The period of the Enlightenment within the context of the Polish cultural his
tory commenced as late as in the 2nd half of the 18th century and corresponds with 
the time of the reign of king Stanislaus August Poniatowski (17641795). His 
patronage created favourable conditions for the development of literature and arts, 
including the music. There are three genres of music characteristic of this period: 
vocals (religious, secular, patriotic, festive and idyllic songs), vocalinstrumental 
pieces (operas, cantatas, oratories, church sonatas, solo sonatas with accompani
ment) and instrumentals (symphonies, chamber music and piano concertos). When 
it comes to the style of the Polish Enlightenment music, it drew from the early 
Classicism and the native musical folklore. In those days there was a tendency to 
render the home art more ‘national’. 

The church music from the Polish Enlightenment period does not match in its 
artistic value that of Baroque. However, it has earned a prominent place in the 
history of the sacred music in Poland. 

music, the Church, hymns of the Enlightenment, culture
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