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Zagadnienie w literaturze było do-
tychczas opracowywane głównie w aspekcie historycznym i pastoralnym, 
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strony muzykologicznej. 
2, H. Hucke 3 i W. 

hardt 4 

Badania nad dramatem liturgicznym, a w także i nad 
nader skromnie. Kilka tekstóvv 

Wrilndaikiewicz streszczenie niektó-

* Streszczenie rozprawy doktorskiej. 
1 De processiegeznagen van palmzondag. „Musica sacra" R. 1930 s. 15-32: 

tenże: Palmzondag. „Musica sacra" R. s. 4-20. 
2 Les rarneaux. „Musica sacra" R. 37: 1930 s. 33-45. 
3 De cantibus ad benedictionem et processionem palmarurn exsequendis. W: H. 

Schmidt: Hebdomada sancta. Vol. 2. Roma 1957 s. 918-921. 
4 Gesćinge der Palmenweihe und Palmprozession. „Mussik und Altar" R. 9: 1956 

s. 161-165. 
5 Paleographie musicale. Les principaux manuscrits de chant gregorien, moza

rabe, ambrosien, gallican, publies en fac-similes phototypiques par les benedictins 
de Solesmes. Sołesmes-Toumai 1931 se~ie I vol. 14 s. 249'-263; Cod. lat. 10673, 
XI w. Bibl. Vat. 

6 L'espressione musicale nel dramma Uturgico. „Studi Medievali" 1929 n:r 
s. 74-109. 

7 Dramat liturgiczny w Polsce średniowiecznej. Kraków 1903. 
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rych, dziś już zaginionych, przytacza Zarys liturgiki ks. J. Michalaka 8. 

Kilkanaście zapisów śląskich wydał J. Klapper 9• Podstawy do badań 
nad dramatem liturgicznym w Polsce stworzył dopiero J. Lewański wy
daniem kilku tekstów Visitatio sepulchri, Processio in Ramis Palmarum~ 
ManClatum, Depositio Crucis i Elevatio Crucis io. Wybór tekstów repre
zentatywnych znanych w Polsce gatunków dramatu liturgicznego opu
blikował Lewański w Musica Medii Aevii 11. Wśród nich znalazło się 

30 redakcji procesji palmowej. Lewański publikując teksty zaopatrywał 
je w uwagi dotyczące problematyki dramatyczna-teatralnej procesji pal
mowej 12. Omówił bardziej interesujące redakcje procesji, wskazując na 
istotne elementy tego obrzędu. Na temat procesji palmowej pisał także 
Z. J\fodzelewski który w oparciu o 12 zapisów przedstawiających 

zróżnicowane wersje obrzędu ustalił kilka typów procesji palmowej 
w Polsce i przeanalizował je z punktu widzenia estetyki dramatyczna
-teatralnej. Jest to właściwie pierwsze opracowanie, w którym autor 
w oparciu o materiał źródłowy ukazał specyfikę różnych typów proce
sji palmowej. 

Można zatem stwierdzić, że przez wiele lat brak było zupełnie zain
teresowania dramatem liturgicznym w Polsce, a tym samym także i pro
cesją palmową. Dopiero edycje zapisów rękopiśmiennych i przekazów 
ze starodruków zrodziły zainteresowanie tymi problemami. 

Zagadnienie śpiewów procesji palmowej było bardzo rozległe i zło

żon•=:. Rozległe dlatego, że wymagało przebadania najrozmaitszych form 
chorału, kultywowanych w ośrodkach zakonnych i diecezjalnych na prze
strzeni kilku wieków. Złożony charakter tego zagadnienia wypływa ze 
struktury procesji palmowej. Jest ona obrzędem liturgicznym i jedno
cześnie zawiera pewne elementy dramatyczne. Właśnie dzięki tym ele
mentom budziła zainteresowanie historyków literatury i kultury. Wyła
nia się tu jednak problem zasadniczy: obrzęd liturgiczny niesie ze sobą 

s Płock 1939. 
9 Das mittelalterliche Volksschauspiel in Schlesien. „Mitteilungen der Schlesi„ 

schen Geselschaft fiir Volkskunde" R. 29: 1928. 
10 J. Le w a ń ski: Nowe dokumentacje polskiego dramatu Zitu,rgicz:iego. Pa

miętnik Uteracki" R. 1: 1954 s. 171-182; tenże: Dramaty staropolskie. T. 1. WT
szawa 1959 s. 98-163; tenże: Sredniowieczne gatunki drama,tyczno-teatralne. Z. 1 
- Dramat liturgiczny. Wrocław 1966 s. 33 nn. 

11 Tenże: Dramat i dramatyzacje liturgiczne w średniowieczu pols~dm. W: Mu· 
sica Medii Aevi. T. 1 Kraków 1965 s. 96-174. 

12 Tenże: Prace cytowane powyżej. Ponadto: Popularny dramat i teatr polskiego 
Odrodzenia. W: Odrodzenie w Polsce. T. 4 Warszawa 1956 s. 347-348. 

13 Estetyka średniowiecznego dramatu liturgicznego (Cykl Wielkiego Tyacdnfo). 
„Roczniki Humanistyczne" t. 12 z. 1 Lublin 1964 s. 5-69. 
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treści symboliczne będące jego istotą i materią wewnętrzną. Elementy 
dramatyczne natomiast obejmują tylko zewnętrzną, wizualną stronę zja
wiska, a więc również jego konstrukcję i oprawę artystyczną. Treści 

symboliczne pozostają w ściśle określonym stosunku do formy zewnętrz
nej. Tworzą one wartość stałą, niezmienną, mają charakter dogmatycz
ny; oprawa zewnętrzna zaś podlegając normom ewolucyjnym i środowi-
skowym może zmieniać się i niejednokrotnie się zmienia. Ze względu 
na problematykę pracy zwrócono uwagę głównie na zagadnienia kon
strukcyjne procesji palmowej, której elementem zasadniczym są śpiewy 
liturgiczne. Takie założenie pozwoliło nawiązać do rezultatów dotych
czasowych badaiJ, w szczególności Lewańskiego i Modzelewskiego i ich 
vmioski wzbogacić nowymi spostrzeżeniami. Przedstawione w pracy wy
niki badań dorzuciły również nowe szczegóły do aktualnej wiedzy o cho
rale gregoriańskim w Polsce. 

Żródła 

W celu poznania rozwoju procesji palmowej w Polsce, śpiewów wy
konywanych w czasie tego obrzędu oraz różnych typów widowiska pal
mmvego, przebadano ponad 70 źródeł zawierających zapis muzyczny 
śpiev·.rów, a pochodzących z ośrodków zakonnych i diecezjalnych (w bi
bliotekach i archiwach przeglądnięto ok. 360 źródeł rękopiśmiennych 

i drukowanych - tych ok. 50). Z monastycznych najliczniej reprezento
wane są ośrodki franciszkańskie i cysterskie. Mniej liczne są zapisy pre
monstrateński1~, dominikańskie, kanoników regularnych, augustianów. 
bożogrobców, benedyktynek i paulinów (?). Zapisy diecezjalne pochodzą 
z n~kopisów krakowskich, wrocławskich, płockich, włocławskich i po 
jednym z Gniezna i Sandomierza. Oprócz źródeł z zapisem muzycznym 
wykorzystano takze liczne dokumenty nie zawierające notacji melodii. 
Interesujące autora przekazy pochodzą z wieków od XIII do XVIII. Dol
na granica określona została na podstawie daty przejrzanych źródeł. Gór
ną przesunięto świadomie aż na wiek XVIII, by uzyskać obraz ewolucji 
wersji melodycznej śpiewów w dłuższym odcinku czasu. Wchodzą tu 
oczywiście w grę rękopisy, gdyż księgi drukowane po reformie trydenc
kie] zostały w zasadzie ujednolicone. 

Chociaż najstarsze źródła, z których zaczerpnięto melodie sp1ewów 
procesji palmowej, pochodzą z XIII w., to jednak warto wspomnieć 
o wcześniejszych dokumentach świadczących pośrednio o możliwości 

urządzania procesji w Polsce, zarówno w kościołach diecezjalnych, jak 
j zakonnych. Vl pierwszym rzędzie chodzi tu o Pontyfikał biskupów 
krakow8kich z ok. 1100 r. oraz zaginiony Pontyfikał płocki z przełomu 
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sygn. 11) z Krakowa, którego układ procesji palmowej i rubryki są 

niemal wierną kopią obrzędów palmowych z Pontyfikału rzymsko
-gerrnańskiego. Dowodzi to istnienia własnych kontaktów Krakow8. 
z ośrodkami zagranicznymi i wyjaśnia nieco sprawę odrębności później
szych redakcji krakowskich od ogólnie przyjętego chorału diecezjalnego. 
Ogólnie stwierdza się, że także chorał cysterski miał najprawdopo
dobniej niewielki wpływ na kształtowanie się chorału diecezjalnego. 
W przypadku procesji palmowej można by przypuszczać, że od cyster
sów pochodzi zwyczaj urządzania stacji. W liturgii diecezjalnej poja
wiają się one w wieku XIV, ale cystersi wcześniej znali zwyczaj obcho
dzenia trzech stacji. 

Istnieje wyraźne podobieństwo między redakcjami diecezjalnymi 
(z wyjątkiem niektórych zapisów krakowskich i śląskich), jak również 
między układem z rękopisów diecezjalnych i z drukowanych agend 
oraz z Graduału A. Piotrkowczyka. Redaktorzy agend szukali więc wzo
rów w ręk:opisach. 

W pracy porównano układy śpiewów procesji palmowej pochodzą

cych ze źródeł polskich z kilkunastoma rękopisami obcymi 14. W żadnym 
z nich nie znaleziono redakcji identycznej, ani nawet zbliżonej do któ
rejś z polskich. Najczęściej układy różnią się diametralnie, a tym sa
mym różna jest także funkcjonalność poszczególnych śpiewów. Formy 
śpiewane znane były w zasadzie we wszystkich krajach Europy zachod
niej i południowej. Są wśród nich jednak i takie, które nie wszędzie wy
stępują. I tak, np. ant. Hosanna Filio David nie była popularna w Italii; 
nntyfony Ave rex noster nie znają przekazy benewentyńskle, a z nie
mieckich notuje ją tylko jedno źródło z X wieku; ant. Turha multa nie 
była zbyt popularna we Francji i Italii, natomiast często występuje w za
pisach niemieckich; ant. Scriptum est znalazła zastosowanie w procesji 
palmowej tylko w niektórych ośrodkach niemieckich, nie znają jej na
tomiast inne kraje; ant. Cum angelis występuje w przekazach procesji 
z Italii, Francji, Anglii, a z kodeksów niemieckich ma ją tylko Pontyj?.
kał rzymsko-germański. Wszystko to może świadczyć o oryginalności re
daktorów polskich, którzy znając liczne śpiewy nadające się do procesji 
palmowej (niektóre z nich przyswoili sobie zapewne za pośrednictwem 

14 Do porównania posłużyły rękopisy opublikowane w różnych tomach Paleo
graphie musicale ... ; wykorzystano także liczne układy śpiewów procesji palmowej 
z różnych rękopisów, na które powołuje się H. Schmidt: Hebdomada sancta. 
Vol. 1 -· Contemporanei textus liturgici. Documenta et bibliographia. Roma 1956. 
Vol. 2 - Fontes historici. Commentarius historicus. Roma 1957; porównywano tak
że z redakcjami wydrukowanymi w pracy K. Young a: The Drama of the Me
dival Church. T. 1 i 2 Oxford 1962. 

188 

±:ód~ł monastycznych), dokonywali wśród nich wyboru i na swój spo
sob, ~e wykorzystywali. Sposób rozmieszczenia poszczególnych śpiewów 
"\V zrodłach z krajów zachodnich i południowych dowodzi, że Polska mia
ła kontakty kulturalne nie tylko z Niemcami, lecz także z innymi kra-

Europy (Italią, Francją). 

ŚpieWÓVi·' 

Na 27 śpiewów używanych w Polsce w czasie obrzędów procesji pal-

- 20 zapożyczono z officium divinum, 

---- 6 występuje tylko vv procesji palmowej; hymn Gloria laus i an-
Cum appropinquaret, Cum audisset, Ante rex dies, Ave rex 

noster i Fulgentibus palmis, -

-- antyfonę Surgite sancti poza rękopisem paulińskim znaleziono tvl
ko .w ~w~ch rękopisach: węgierskim Pray-Codex z ok. 1200 r., gd~ie 
.znaJdUJe się w redakcjj procesji palmowej, oraz w krakowskim Cantio
nale et Processionale z r. 1578, w obrzędzie procesji w dniu św. Marka 
(Kraków, Bibl. Kap. sygn. 61/93). Zatem sześć najdłuższych antyfon naj
c:ęscieJ wyk~n~wanych w czasie procesji palmowej powstało specjalnie 
dia tego własme obrzędu. Fakt ten podważa nieco twierdzenie Lewań-
skiego i M.~dze~ewskieg~, że „wła.ściwym polem analizy artystycznej 

hwrg1cznych Jest badame redakcji spektaklu, gdyż zarówno 
teksty, jak i melodie są zapożyczone na ogół z zasobu brewiarzowego, 
hymnicznego, sekwe:ricyjnego" 15. 

V.liększość śpiewów zapożyczonych z brewiarza funkcjonowała w ofi
Niedzieli Palmowej lub dni jej najbliższych. Wyjątkiem jest tyl-

, l'esp. Częstotliwość występowania poszczególnych śpie--
WO\V w przekazach polskich jest bardzo różna. Niektóre notowane są 
bardzo r~adko, lub nawet jednorazowo. W każdym razie 16 śpiewów (n~ 

.. liczbę 27) stanowiło zasadniczy repertuar wszystkich redakcji 
proceSJI palmowej. 

Niektóre z antyfon procesyjnych z polskich źródeł nie są notowane 
prz~z antyfonarze cursus romanus, np. ant. Cum appropinquaret, Cum 
audnset populus i Ante sex dies. Musiały więc powstać w środowiskach 
mon&stycznych i stamtąd stopniowo przenikały do liturgii diecezjalnej. 

. Teksty śpiewów, a zwłaszcza antyfon, zaczerpnięte zostały przeważ
rne z Ewangelii, niektóre - z psalmów. Jedne z nich są dosłownymi cy-

15 
Le w a ń ski: Dramat i dramatyzacje liturgiczne s. 97; Mod ze 1 ew ski: 

Estetyka średniowiecznego dramatu s. 10. 
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zastosowanie liczne 
i poprzez 

bardzo długie antyfony, aż do responso-, 
riów. liczne w zakresie 

inscenizacji tego \Vidowiska liturgicznego. Oprócz braku sp1ewów w 
polskim stvvierdzono także brak jakichkolwiek form nie należą-

do chorału gregoriańskiego. 

Istnieją poważne rozmce w notacji muzycznej tych samych śpiewÓ\V 
zarówno między rękopisami monastycznymi i diecezjalnymi, jak równie± 
w obrębie jednych i drugich. Zróżnicowanie to dotyczy stosowania róż
nych kluczy, używania znaków obniżenia, rozpiętości melodii, modal
ności, nuty finalnej, typu melodii i pewnych jej charakterystycznych 
cech. a także (choć wyjątkowo) budowy formalnej utworu. Nieścisłe 
transpozycje całych śpiewów 1U1b ich części powodują różnice modalne 
lub tonalne między różnymi zapisami tego samego śpiewu. Zapis okre
ślonego śpiewu bywa różny nawet w rękopisach pochodzących z tego 
samego środowiska {zakon, diecezja) i z tego samego okresu. Skrypto
rzy wykazywali niekiedy znaczną inwencję, lub odwrotnie - nieporad
ność w różnych sposobach notowania tego samego śpiewu. Typowym 
przykładem napotykanych przez nich trudności jest resp. Collegerunt 
po:ntifices, osiągające w niektórych przekazach, nieprawdopodobny am-, 

bitus dwóch oktaw. 

190 

badaniu 
ność układów 

analiz wolno ze warian-
dostrzeżone w pos„,czego' lnych ' ' ,_, zakonow, na-
jako cechy istotne śpiewanych w 

s~ach C'TT 7r<"'·~TT~ W chorału zakonnego nie na-
tor11ic;st j r o muzycznych upodobaniach właści-

ala okreslonych obszarów geograficznych ie. Rękopisy 

ne pochodzące z różnych terenó-vv geograficznych notują absolutnie te 
samą wersję śpiewów, która trwa nieprzerwanie przez kilka wieków'. 
Manuskrypty franciszkańskie czy cysterskie z XVII w. mają identvczna 

z trz~nastowiecznymil'I rękopisami. Ewolucję obserwuje się V • 

nie w zakresie sposobu Chodzi tu o 
~amej me:o~ii prz~ użyciu innych znaków neumatycznych. Ewolucja ta 
.__zła. wyraz~:e w kl:r,unku uproszczenia skomplikowanej niekiedy 
czme ~ota:J: ręko~nsow trzynastowiecznych. Drobne warianty melodycz, 
ne,. po~awi~Jące się w grupie przekazów poszczególnych zakonów od
zw1~rc~edlaJą ~aczej indywidualny gust poszczególnych skrypt~rów, 
a meluedy moze są wynikiem zwykłych błędów pisarskich. 

T O~notow~jąc fa~t r evvo:u~ji me!o~ii z r rękopisów zakonnych tylko pod 
\~.zg~ędem ich. zap1sow, swiadom1 Jestesmy jednak pewnego uproszcze
ma m~:;todolog1czn~go. Zanotowanie bowiem tej samej melodii przy po
mocy mnych znakow zmienia jej kształt w wykonaniu i w interpretacji. 

rn Wnio~ek taki wyciągnęli także benedyktyni solesmeńscy. Manuskryptów za
kon~yL"h, ich zdaniem, nie da się lokalizować geograficznie, ponieważ klasztor<,r 
nal~zą~e do ~anego zakonu miały księgi liturgiczne prawie identyczne, obojętni~ 
w ~ak1m kraJu powstawały. Por. Le Graduei romain. Edition critique par les 
moines de Solesmes. T. 4 vol. 1 - Le groupement des manuscrits. Solesmes 196Q 
s. 227. 
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skomplikowanych znaków neumatycznych powodowała chyba 
dość istotnych treści. Na ten temat brak jest jednak szczegó

badań. 

W sumie trzeba stwierdzić, że wersje chorału w obrębie przekazów 
franciszkańskich i cysterskich są niemal identyczne. Zgodne są również 
między sobą, a także z rękopisami cysterskimi, manuskrypty domini
kańskie, Natomiast rękopisy premonstrateńskie nie wykazują tak wiel
kiej jednolitości 17. 

Różnice w wersji melodycznej obserwuje się również w obrębie rę

kopisów diecezjalnych. Na podstawie układu śpiewów stwierdzono po
krewieństwo rękopisów diecezji: płockiej, wrocławskiej, sandomierskiej, 
gnieźnieńskiej, wrocławskiej (nie wszystkich) i graduału zwanego „ty
nieckim", (Tarnów, Muz. Diec. sygn. 2015). Okazało się także, że druko~ 
wane agendy z XVI i pocz. XVII w., a także Graduał Piotrkowczyka 
redagowane były w oparciu o wymienione źródła. Analiza porównawcza 
wersji melodycznych potwierdziła, choć nie w stosunku do wszystkich 
przekazów, istnienie jakiegoś wspólnego modelu chorału diecezjalnego. 
Źródła, których odmienna nieco wersja rrielcdyczna nie pozwoliła włą
czyć· do wspomnianego zespołu, pochodzą głównie ze Śląska i z diecezji 
krakowskiej. 

Niewiele cech wspólnych z wersją diecezjalną wykazuje chorał mo
nastyczny. Zaskakująco wyizolowany jest również chorał z Graduału 

A Piotrkowczyka. 
W wersjach melodii śpiewów procesyjnych znalazły zastosowanie dwa 

dialekty: germański i romański. Źródła franciszkańs1kie, augustiańskie, 
dominikańskie i cysterskie stosują dość konsekwentnie dialog romański, 
mimo gotyckiej notacji w tych ostatnich. Natomiast przekazy premon
strateńskie (w tym także kanoników regularnych) częściej posługują si~ 

dialektem germańskim, choć nie brak też zwrotów w wersji romańskiej, 
podobnie jak zda1rzają incyzy w dialekcie germańskim w zapisach 
cysterskich i dominikańskich. W rękopisie paulińskim (Bibl. na Jasnej 
Górze, sygn. R. f}83) wyraźnie uprzywilejowany jest dialekt germański. 
W melodiach zanotowanych w źródłach diecezjalnych widoczny jest 
wpływ zarówno dialektu germańskiego, jak i romańskiego) z pewną na
wet przewagą pierwszego. Nie brak również odcinków, w których miej
sca newralgiczne notowane są kompromisowo, z pominięciem dźwięku 

czy dźwięków decydujących o przyporządkowaniu do określonego dia
lektu. 

W przebadanych źródłach widoczne są różnice w określaniu gatunku 
tego samego śpiewu. Responsorium Collegerunt pontifices bywa nazy-

17 Por także: Le Graduel romain t. 4 vol. 1 s. 228-229. 
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wane określa 

rn Por. H. Fe i t: Muzyka liturgiczna w poiskim średniowieczu. Musica 
Medii Aevi. T. 1 s 46. 
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go naśladownictwa prawzoru jerozolimskiego. Działo się tak nie tyle 
pod wpływem estetyki teatralnej, co raczej z powodu nowych sytuacji 
topograficznych, religijnych itp. W najstarszych typach procesji pal
mowej w Polsce widoczny jest jeszcze jerozolimski „naturalizm", ustę~ 
puje on jednak stopniowo miejsca koncepcjom mniej lub bardziej sym
boliczr:ym. N owe pomysły inscenizacyjne, rezygnując często z efektów 
czysto naturalistycznych {teatralnych), stawały się coraz bardziej zgod
ne z duchem liturgii. 

ukształtowania przestrzennego procesji palmowej nie prze
biegała jednak w ten sposób, by z powstaniem nowych koncepcji zanikały 
wcześniejsze. Przykładem może tu być najstarszy typ procesji nazwany 
powrotnym. Pierwszy jego zapis znany jest z manuskryptu pochodzącego 
z XIII w., ale był on popularny jeszcze w XV wieku, mimo że w mię
dzyczasie wypracowano już nowe typy. Uderza jednak fakt, że każdy no
wy procesji przynosił poważne skrócenie przestrzeni, na której się 

ona odbywała. Końcowym efektem tego procesu była procesja odpra
wiana wyłącznie wewnątrz kościoła. Poszczególne typy procesji nie wy
kluczały się wzajemnie, lecz rozwijały się równolegle. Najpopularniejsze 
rozwiązanie, przyjęte przez szesnastowieczne agendy drukowane, skła

dało się z wyjścia, pochodu z poświęconymi palmami poza kościół, doj
ścia do usytuowanej w pobliżu kościoła stacji, odprawienia przy niej 
określonych obrzędów i powrotu do kościoła, z zatrzymaniem się jeszcze 

zamkniętą bramą kościoła. 

Element przestrzenny nie ulegał ewolucji w zapisach monastycznych. 
W zakonach w ciągu kilku wieków procesja palmowa od
byvvała się w sposób prawie niezmienny. Ale też redakcje monastyczne 
nie były pod względem przestrzennym zbyt rozbudowane. 

Skracanie· partii procesjonalnej warunkowało rozwój części stabil
nych obrzędu. Chodzi tu mianowicie o przejęcie z Zachodu już w wii:?
ku XIV tzw. stacji !(jednej czy więcej), których lokalizacja zależała od 
typu procesji 19• Wzrastające znaczenie stacji świadczy o zmianie dra
matycznej koncepcji procesji, która przeobrażała się z czasem w religij
ne vvidowisko, inscenizowane na jednym, określonym rniejscu. Partie 
procesjonalne traciły stopniowo swoje znaczenie. 

Poszczególne a także redakcje procesji palmowej, dysponujące 
w zasadzie tym samym repertuarem, wykorzystywały go w rozmaity spo-· 
sób. Np. Pueri towarzyszyły ceremonii rozdawa-
nia były w specjalnej inscenizacji przy sta-

w tym samym obrzędzie dwukrotnie; resp. 

19 Mod ze 1 ew ski, jw. s. 41, pisze: „[ ... ] w wieku XIV obsec,vu.i::-Iy n2ro
dziny tzw. stacji". W świetle naszych badań stwierdzenie to wydaje się być nie
słuszne. Genezy stacji należy szukać w IX w. 
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Collegerunt pontifices notowane jest najczęściej we wstępnej części obrzę
dów palmowych, ale np. redakcja premonstrateńska wykorzystywała 
\V końcowej fazie procesji. 

W wiekach późniejszych ewolucja procesji polegała na pogłębianiu 

interpretacji dziedziczonego zasobu słownego. Zwłaszcza w: wieku XV 
i XVI zdołano wydobyć z antyfon wszystkie niemal możliwe elementy 
dramatyczne. Różnorodne wykorzystywanie tekstu ujawnia odmienne 
założenia estetyczne redaktorów i reżyserów obrzędu. Raz poprzestawali 
oni na samej relacji kiedy indziej relację słowną ilustrowali 
gestem, by wreszcie słowo potraktować jako jeden z elementów teatral
nej ekspresji. Formuły słowne były te same, ale zmieniła się ich funk
cja \V widowisku liturgicznym 20. 

W bezpośrednim związku z wydobywaniem dramatycznych elemen-
tów tkwiących w śpiewach pozostaje sprawa zespołu wykonawczego, któ~ 
ry na przestrzeni kilku wieków był bardzo zróżnicowany. Zasadnicza 
rola przypadała tu chłopcom, którzy już w XIII wieku wykonywali hymn 
Gloria laus, naśladując przykład dzieci jerozolimskich, ścielących szaty 
i rzucających gałązki oliwne przed Chrystusem. Przy omawianiu poszcze~ 
gólnych redakcji procesji palmowej wskazywano na sposoby wykony
\vania śpiewów przez różnych solistów i zespoły. Tu ograniczymy się do 
przytoczenia ich zestawień na podstawie prac badanych źródeł polskich: 
pueri, duo et plures pueri, grupy dzieci, chłopców, scholastyków, parafo
nistów, młodzieńców. Obok chóru pojawia się schola, osoby z asysty, kl0-
rycy (4 klerycy, 3 vel 4 magni clerici) lub grupa kleryków. Wreszcie -
kantor, subkant;:rr, kantorzy, rectores (intonujący antyfony, które chór 
!rnntynuował), regens, regentes, magister scolae} sacerdotes, canonicus} 
episcopus, dominus abbas, dominus prior; w rękopisach zakonnych: fra
tres, duo fratres, alii fratres itp. W wielu redakcjach chórowi nadawano 
wyraźną indywidualność dramatyczną, co w dużym stopniu przypominało 
rolę chóru w tragedii greckiej. Rola chóru, który w XIV/XV w. stavvrał 

się coraz bardziej aktywnym uczestnikiem widowiska palmowego, w XVI 
wieku wyraźnie maleje. Powiększa się dystans między rzeszą a grupami 
biorącymi czynny udział, czyli wyłania się grupa „widzów" i „aktorów". 

Określonym przemianom ulegała także gestyka, jeden z ważniejszych 
elementów dramatycznego widowiska. Ogólnie można stwierdzić, że \V 

\Vieilrn XIII i XIV zasób gestó\v był ubogi. Jedynie w czasie śpiewu anty-
fony Pueri hebreorum :słano i rzucano gałązki. Nie widać 

wiek XV i XVI przynosi po
j est w pierwszym rzę

osoby, które śpie-

20 Por. Mo d ze 1 ew s k i, jw. s. 41. 
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dualizm: 

21 Agenda seu ritus sacramentorum ecdesiasticorum uniformem Ecdesiarum 
per universas Prouincias Regni Poloniae usum Cracoviae 1592. Obrzęd procesji 
palmowej na s. 27 nn. 

22 Jw. s. 34. 
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dzą z różnych miejscowości: z Metz, Bec;ancon, Rouen, Bayeux i innych 23
• 

Upadek widowiska rozpoczął się wówczas, gdy zaczęto urzą
dzać procesje „liturgiczne", w czynny udział mieli wyłącznie 
duchowni, przejmujący stopniowo funkcje spełniane kiedyś przez 

24. Na zmmeJszanie się udziału wiernych. miało tak-
że wpływ nadmierne rozbudowywanie procesji i wydłużający się czas 

ich trwania. 
Z wymienionych przyczyn, a także 

mowa została vv końcu zredukowana 

okoliczności, procesja 
o niewielkich rozmia

rach, odprawianego vv o charakte-

rze ściśle liturgicznym. 

2s Por. H. J. Gr a f: Palmenweihe und Paimenprozession in der lateinischen 

Liturgie. Kaldenkirchen 1959 s. 116. 
24 Tamże s. 133. 
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Die Palmprozessionsgesange 
(13.-18. Ih.) 

ZUSAMMENFASSUNG 

Po len 

Die Palmprozessionsgesange in Polen sind anhand von 73 Quellen 
mit lviusikbeschreibung und zahlreichen Dokumenten, welche nur die 
G€sangtexte enthalten erforscht worden. Die Quellen stammen aus Klo-
ster- und Kirchenzentren. Die altesten Spuren der Palmgebrauche in 
Polen befinden sich im Pontifikal der Krakauer Bischofe {urn 1100) und 
dem verlorengegangenen Pontifikal von Płock Nr 29 1(XII/XIII Jahrh.). 
Die alteste Kirchenquelle der Palmprozessionsgesange ist das Graduale 
von 'i\liŚlica {XIII/XIV Jahrh.). 

Au1f 27 lateinische Gesange r(polnische Gesange gab es nicht), die in 
Polen wahrend der Palmprozession gebrauchlich waren wurden 20 dem 
officium divinum entnommen, 6 kommen nur bei der Prozession vor und 
1 Antiphon r(Surgite sancti) wurde in zwei polnischen und einer ungari
schen Ausgabe angetroffen. 

Die in Polen ublichen Gesangformen waren ebenfalls in andern 
Landern West- und Siideuropas rbekannt. Die polnischen Redakteure, 
die zahlreiche fiir die Palmprozession geeignete Gesange kannten, tra
fen die Auswahl unter ihnen und verfassten originelle Zusammenstellun
gen. 

Es wurden Unterschiede in der Musikbeschreibung derselben Gesan
ge f estgestellt. Die Versionen der Melodien aus Klosterquellen weisen 
eine grosse Stabilitat und charakteristische Merkmale der versohiedene'1. 
Orden unabhangtg von der geographischen Lage der Quelle auf. Der 
Kirchenchoral hat wenig gemeirsame Merkmale mit dem Klosterchoral, 
jedoch charakteriesieren ihn gewisse volkstiimliche - polnische Merk-

198 

male. Sowohl im Kirchenchoral wie auch im Klosterchoral fanden 
germanische und romanische Dialekte Anwendung. 

Die Zeremonien der Palmprozession sind in Laufe der J ahrhunderte 
in sichtbarer W eise theatralisiert worden. Es gestalteten sich eine Reihe 
von Typen dieses Gebrauches, die verschiedentlich Evolutionen unter-

lagen. 
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