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każdem zjawisku dziejowem zwraca uwagę współ
czesnych i potomnych przedewszystkiem to, co jest 
najgłośniejszem i najwidoczniejszem ; stopniowo do
piero późniejszym badaczom odsłaniają się mniej 
widoczne, niewidzialne nawet, a o wiele ważniejsze 
czynniki i skutki danego faktu dziejowego. Takim 

zwracającym powszechną uwagę objawem oddziaływania reformacyi 
na nasze życie umysłowe była propaganda piśmienna nowych pojęć 
i złączona z nią walka z dogmatami, obrzędami i instytucyami ka- 
tolickiemi. Historycy literatury naszej, kreśląc dzieje tej propagandy 
i piśmiennictwa polemicznego, pomijają zwykle mniej widoczny, choć 
donioślejszy dla rozwoju życia duchowego i literatury, wpływ ruchu 
religijnego na podniesienie uczuć i pobudzenie twórczości literackiej 
u wybitniejszych pisarzów wieku XVI. Świetny rozwój liryki reli
gijnej i wymowy kościelnej wiąże się bezpośrednio z nastrojem uczu
ciowym, wywołanym przez ruch reformatorski.

Ruch ten w ostatnich latach rządów Zygmunta I. wytworzył 
dwa ogniska: w Krakowie i Królewcu. Objęcie rządów przez ży
czliwego reformatorom Zygmunta Augusta, śmiałe wprowadzanie 
w czyn nowych zasad przez małżeństwa księży (Walentego, plebana 
w Chrzczonowie, i Orzechowskiego), tryumf nowych zasad w walce
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z duchowieństwem o juryzdykcyę na sejmach r. 1552 i 1555, spo
tęgowały ruch religijny i pobudziły wyznawców nowej nauki do 
pracy nad organizacyą kościoła reformowanego w Małopolsce. Kie
runek tej działalności objął przybyły świeżo do kraju, gorliwy i do
świadczony na tem polu reformator, Jan Łaski.

Synody, odbywające się od r. 1550 w Pińczowie i Wodzisła
wiu, zajmowały się ustaleniem nowych obrządków i zaopatrzeniem 
wiernych w potrzebne do nauczania i chwały bożej książki, a więc 
katechizmy, śpiewniki, zbiory kazań. Wobec napotykanych w tych spra
wach trudności i niezgodności zdań, zwrócono się do pomocy Braci 
Czeskich, którzy przysłali kilku swoich „starszych“ dla rozpatrzenia 
stanu rzeczy w zborach małopolskich i zaprowadzenia w nich po
rządku. W pierwszą niedzielę adwentu r. 1556 przybyli oni do Se- 
cymina, włości Szafrańca, gdzie „fararzemu był ks. Feliks, super
intendent ministrów małopolskich: „A tuśmy widzieli, powiadają 
w swej relacyi, że się ich śpiewanie, napominanie k’modlitwom i mo
dlitwy społeczne daleko dzielą od naszych. Przy śpiewaniu mają 
pieśni osobliwe, które zawsze śpiewają bez odmiany, których w kan- 
cyonale naszym niemasz“.

Wiadomo, jak wielką rolę u protestantów zarówno w kulcie 
jak w życiu codziennem odgrywała pieśń religijna, zespalająca uczu
cia i myśli zebranych tożsamością pojęciowego i melodyjnego ich 
wyrazu. Z relacyi Braci Czeskich dowiadujemy się, iż na zebraniach 
Małopolan, przed „stołem“, stojąc śpiewano pieśni i modlitwę Pań
ską, wieczorem po modlitwie „jeszcze śpiewali kilka pieśni“ ; przed 
rozpoczęciem obrad ks. Feliks „powstawszy zaczął piosenkę Kró
lowi nad Królami“ !). Groicki Barłomiej w dedykacyi zbioru „Pieśni 
duchownych“ (Kraków, 1558) Erazmowi Banckowi, rajcy krakow., 
u którego był za nauczyciela przy synach, opowiada, iż pomieścił 
w tym zbiorze pieśni, „którem z dziatkami W. M., będąc ich nau- 
cielem, w domu W. M. śpiewał, któremi W. M. goście i przyjaciele 
swoje in conviviis domesticis często u weselał, bardzo się w nich 
kochając nie bez przyczyny“ 2). Lubelczyk, poświęcając swój prze
kład psałterza Łukaszowi z Górki, mówi : „z dalekam się też gdzieś, 
jeśli dobrze pamiętam, przypatrował temu, iż Pan Bóg W. M. oso
bliwszą chuó z przyrodzenia ku Muzyce, onej jednej z siedmiu nauk 
wyzwolonych, dać raczył... Bo opowiadanie Ewanieliei świętej a wy
znawanie w piosnkach, w psalmiech możności Pańskiej to jest za- 
wżdy nawdzięczniejsza i najprzyjemniejsza chwała w zebraniu ko
ścioła świętego Panu Bogu“.

*) Pieśń ta znajduje się w zbiorku Groickiego.
2) Opis tego rzadkiego zbiorku z wyliczeniem zawartych w nim

pieśni pomieściłem w zbiorowej książce „Z wieku Reja“. (Warszawa,
1 9 0 5 . )
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Oloff w swej „Historyi polskich pieśni“ podaje, iż gmina lu- 
terańska w Toruniu wprowadziła polskie pieśni w r. 1530. Dla 
koła krakowskiego, w którem koncentrował się ruch reformatorski 
Małopolski, można przyjąć rok 1540 jako moment zawiązku. 
Pierwsze śpiewniki, jakimi się posiłkowano w kołach tych, były 
pisane. Znany historyk reformacyi w Polsce, Friese, w dodatkach 
do swego dzieła (cz. II. 168) powiada, iż widział takie rękopiś
mienne kancyonały z lat 1546, 1552 i 1558. Zbiorki te służyły 
zapewne za źródło, z którego czerpali później wydawcy drukowa
nych śpiewników.

Najdawniejszy drukowany zbiór pieśni religijnych polskich 
znajdujemy przy „Żywocie Chrystusa“ Baltazara Opecia. Wydanie 
Hallera z r. 1522 mieści 17 pieśni na różne uroczystości, a w prze
druku z r. 1538 dodano jeszcze dwie. Powtarzające się przedruki 
(1538, 1541, 1548) świadczą, iż książka ta, stanowiąca zarazem 
modlitewnik i śpiewnik, cieszyła się z początkiem ruchu reforma
torskiego powodzeniem. Jednocześnie w latach między 1539 a 1551 
wyszło siedm przedruków, prozą przełożonego, „Psałterza“ Wróbla. 
Początkowy zasób pieśni, używanych przez kółka reformatorskie, 
składał się przeważnie z dawnych pieśni katolickich o Chrystusie 
i Duchu św., do których dodawano niektóre psalmy, umyślnie tłu
maczone wierszem, tudzież pieśni, przekładane świeżo z łaciny, nie
mieckiego i czeskiego. Rosnący zapał religijny pobudził niejednego 
z wyznawców nowej nauki do twórczości poetyckiej. Obok przekła
dów coraz udatniejszych pojawią się po r. 1540 i oryginalne utwory, 
oddzielnie drukowane na ćwiartkach i półarkuszach (cztery kartki 
zwykle) z dołączonemi nutami czterogłosowemi lub bez nich. Ta
kie oddzielnie drukowane pieśni i psalmy, ułożone wedle porządku, 
przyjętego w śpiewnikach niemieckich i czeskich, łączono w jedną 
całość z pomocą dopisywanej paginacyi i w ten sposób zastępo
wano brak kancyonału.

W przedmowie do kancyonału Artoniusa (w wyd. z r. 1596) 
czytamy: „za naszych czasów rozmaite pieśni w języku polskim 
w jeden fascikuł znieśli ci, co uznali potrzebę chwalenia Boga w ję
zyku ojczystym, ponieważ egzemplarze te rzadkie się stały, więc za
szła potrzeba nowych zbiorów“

Podczas gdy śpiewniki rękopiśmienne, oglądane jeszcze przez 
Friesego w drugiej połowie XVIII w., uległy zatraceniu, kancyo
nały, składane z oddzielnie drukowanych pieśni, przechowały się, lecz 
tylko w części i to z lat późniejszych; przeto niepodobna oznaczyć 
ściślej daty pojawienia się w druku pojedynczych utworów. Daty 
te jednak dla historyi literatury mają wielką doniosłość, gdyż wy

1) Artonius wydał swój śpiewnik r. 1578 ; był on kaznodzieją 
jakoby warszawskiej gminy (?) a później toruńskiej.
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jaśniłyby nam przebieg rozwoju liryki religijnej i rzuciły światło 
na początkową twórczość na tem polu Reja i Kochanowskiego.

Najdawniejszy kancyonał protestancki drukowany stanowią: 
„Pieśni duchowne a nabożne nowo zebrane i wydane przez Jana 
Seklucyana“ (Królewiec, 1547). Zbiorek ten mieści 35 pieśni, a w tej 
liczbie 8 psalmów wierszem, 6 pieśni, przełożonych przez samego 
Seklucyana z kancyonału niemieckiego (Wrocław, 1525), którego 
układ posłużył tu za wzór, pozostałe zaś są to przeważnie dawne 
katolickie polskie pieśni (w tej liczbie i pieśń Ładysława z Giel
niowa: „Jezusa Judasz przedał“) i przekłady łacińskich hymnów ko
ścielnych. Trzy pieśni tego zbioru, a mianowicie: „Poprośmy świę
tego Ducha“, „Święty Duchu zawitaj k’ nam“ i końcowy psalm 
XLVI „Przednie mocny grunt jest Pan Róg nasz“ przechowały się 
też w oddzielnym druku (Krakowskim zapewne) bez daty i miejsca, 
na czterech kartkach, z nutami. Druk ten, wchodzący w skład cząstki 
przechowanego w Puławach śpiewnika, opisał Jocher (III, 213). Gzy 
był to jednak przedruk ze zbioru Seklucyana, czy też naodwrót, 
Seklucyan włączył wcześniej wydane oddzielnie pieśni do swego 
śpiewnika, trudno o tem wyrokować.

Najdawniejszą datę druku z przechowanych dotąd pieśni nosi: 
„Dziesięcioro przykazanie“, wydane w Krakowie 1545 r. Wobec 
tego jednak, źe bardzo wiele tych druków niema daty, a inne znowu, 
choć mają rok oznaczony, mogły być przedrukami lub też mogły 
przez lat, kilka krążyć w rękopisie, godzi się z wielkiem prawdo
podobieństwem przyjąć rok 1540, jako początek działalności kółka 
małopolskiego w zakresie liryki religijnej.

Wydany około r. 1546 „Psałterz“ Reja, przełożony prozą, z do
daniem przy każdym psalmie odpowiedniej do jego treści modlitwy, 
mógł służyć jedynie za modlitewnik. Jednocześnie jednak Rej, na
grodzony r. 1546 nadaniami królewskimi „rymarz“, uważał za swój 
obowiązek dostarczyć Kołu, którego był czynnym członkiem, zasobu 
pieśni i wierszowanego przekładu pojedynczych, śpiewanych po zbo
rach niemieckich, psalmów. Trudno przypuścić, by „Krótka rozpra
wa“ była pierwszym utworem poety. Zalety stylowe modlitw po
mieszczonych w „Psałterzu“ i „Żywocie Józefa“ pozwalają wmosić, 
iż poprzednio już, co najpóźniej około r. 1540, zaczął Rej swą 
działalność literacką od przeróbek i naśladowań pieśni religijnych. 
Najdawniejszym ze znanych nam utworów Reja jest niewątpliwie 
pieśń, zaczynająca się od słów: „Chrystus jedyny syn Boży“. Prze
chowało się jej oddzielne wydanie, bez daty, na czterech kartkach 
z nutami, w Krakowie u Mat. Siebeneychera. Groicki w swym śpiew
niku z r. 1559 każe pierwszą z zamieszczonych tam pieśni śpiewać 
na nutę: „Krystus jedyny syn Boży“. Świadczy to, że pieśń była 
zdawna rozpowszechnioną i melodya jej dobrze znaną. Weszła ona 
w skład zestawionych kancyonałów małopolskich (z lat 1556 i 1558), 
a następnie pomieścił ją Seklucyan w drugim, większym kancyonale 
z r. 1559 z dodatkiem na tytule: „Rej“. Pieśń ta posiada wielkie
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zalety wysłowienia i budowy rytmicznej, świadczące wraz z nielicz- 
nemi niestety późniejszym próbkami liryki Reja o niepospolitych, 
nieużytkowanych jednak, uzdolnieniach w tym kierunku przyszłego 
satyryka i moralisty. Oto na próbę jedna zwrotka :

A gdy czart, on chytry wąż, prostą Jewę zdradził,
Rzekł mu Pan, ty  już będziesz z człowiekim się wadził ;

A będziesz żarł twą ziemię,
Aż przyjdzie ono plemię,
Co zetrze twą głowę.

„Żywot Józefa“ zawiera cały szereg modlitw w formie pieśni 
dziękczynnych i błagalnych. Jak świetna rytmika tych utworów 
(zwłaszcza modlitwy Józefa, kończącej II. sprawę) stwierdza świa
dectwo Trzecieskiego o wrodzonej muzykalności Reja, tak znowu 
gładkość i łatwość wysłowienia świadczą o znacznem wyrobieniu 
przez poprzednią twórczość. Do dawniejszych pieśni Reja zaliczyć 
też należy znane z osobnych wydań (bez daty, u Łazarza) : „Hejnał“ 
i przełożoną z łaciny: „Kryste, dniu naszej światłości“. Pieśni te 
pomieścił w swym zbiorze Groicki, a pierwszą z nich i Seklucyan 
w drugim kancyonale. Dwie inne, przechowane w oddzielnych wy
daniach ćwiartkowych, z charakterem satyryczno - dydaktycznym : 
„Podobieństwo Żywota człowieka krześciyańskiego“ i „Przestrach na 
złe sprawy żywota ludzkiego“ moźnaby odnieść do późniejszej epoki. 
Weszły one do składanego kancyonału około r. 1558. Pierwsza 
z nich, przerobiona 13 zgłoskowym wierszem, wcieloną została 
do „Wizerunku“ (rozdz. VIII, list 110). Prócz tych pieśni dostar
czył Rej śpiewnikom protestanckim kilku psalmów wierszowa
nych. W braku przekładu wierszem całego psałterza, grono 
reformatorów zajęło się przełożeniem tych psalmów, które treścią 
swą najwięcej nadawały się do potrzeb kultu nowego i zostały 
wprowadzone do śpiewników niemieckich i czeskich. Pracy tej, 
prócz Reja, poświęcili się: Jakób Lubelczyk, Trzecieski i Bernard 
Wapowski. Pierwszy z nich, pokorny a gorliwy „służebnik. . .  
w stanie uniżony“, uniesiony zapałem, nie poprzestając na dostar
czeniu kilku osobno wydanych psalmów", przełożył cały psałterz 
i ogłosił drukiem w Krakowie r. 1558 („Psałterz Dawida k ró la ... 
na piosneczki po Polsku z pilnością jako najlepiej mogło być prze
łożony“). Dołączył tu przy końcu „Piosneczki z starego i nowego 
zakonu“, które w części spotykamy zarówno w składanym kancyo
nale krakowskim, jak i w późniejszych. Słabość artyzmu okupuje 
poeta naiwną szczerością i pokorą, uwydatniającą się w używaniu 
o sobie takich zdrobniałych określeń, jak: nędzniczek, nieboraczek, 
synaczek, służka, sirotka, niebożątko, duszyczka.

Wcześniej już, bo w r. 1554, wyszedł w Królewcu okazałych 
rozmiarów, z nutami czterogłosowemi, kancyonał Braci Czeskich 
w dość nieudatnym przekładzie Walentego z Brzozowa, lecz mało
polskie koła reformatorskie, może dla wad formy, nie korzystały
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z niego, poprzestając, jak o tem świadczy przytoczony powyżej 
ustęp z relacyi Braci Czeskich, na dawniejszych swoich pieśniach, 
których zbiór pomnażały ciągle nowo pojawiające się przekłady 
i oryginalne utwory. Zaledwie kilka przełożonych z czeskiego pieśni 
spotykamy w składanym kancyonale krakowskim z r. 1558. Pomi
jając znane z Jochera i Wiszniewskiego, a niczem wybitnem nie 
odznaczające się, przekłady psalmów i pieśni Andrzeja Trzecieskiego 
i Wapowskiego, przechodzę do najważniejszego momentu w dziejach 
poezyi naszej w. XVI w ogóle, a liryki religijnej w szczególności, a mia
nowicie do współudziału młodego, ledwo 20 lat liczącego wtedy, śpie 
waka czarnoleskiego w pracy zbiorowej nad wytworzeniem pol
skiego kancyonału. Możnaby przypuszczać, na podstawie wzmianki 
w liście do Fogelwedra o 30 gotowych psalmach (licząc w to 
i dawne), że twórczość swą młody poeta rozpoczął od przekładu 
kilku psalmów, które pozostały w rękopisie, a może uległy zatra
ceniu w oddzielnych drukach ćwiartkowych. Przechowały się za to 
dwie oryginalne pieśni, na tematach biblijnych osnute, w kancyo- 
nałach często przedrukowywane, a, mimo braku daty na pierwo
druku pierwszej i zatracenia osobnego wydania drugiej, niewątpli
wie utworzone przed wyjazdem poety do Włoch. Naiwne, dziecięce 
niemal pojmowanie opowieści biblijnej i stosunku człowieka do Boga, 
jest niezbitym dowodem, że nie tylko przedział czasowy kilkoletni, ale 
i dokonana w tym czasie pod wpływem studyów i podróży ewolucya 
umysłowa dzieli te dwie pierwsze próby od następnego i ostatniego 
zapewne przyczynku dla kancyonału małopolskiego, od przysłanej z Pa
ryża, na motywach Psałterza osnutej, pieśni : „Czego chcesz po nas 
Panie“. Tymi młodzieńczymi utworami są: „Pieśń o potopie“ 
i nieznana dotąd ogółowi, odnaleziona przezemnie w kancyonałach 
toruńskich „Pieśń o zburzeniu Sodomy“ *). Nie będę tu powtarzał 
podanych już gdzieindziej dowodów, stwierdzających pochodzenie 
tych pieśni z lat młodzieńczych poety i wczesne, współczesne zapewne 
wprowadzenie ich do śpiewników protestanckich. Co się tyczy pieśni 
o Sodomie, to najsilniejszym, najwięcej przekonywującym dowodem 
autorstwa Kochanowskiego jest obok podobieństwa w formie wier
sza, strofki i układu z pieśnią „o potopie“, język i styl tak chara
kterystyczny, pełen świeżości i życia, że nie tylko uniemożliwia przy
jęcie innego autorstwa, ale nie dopuszcza także odniesienia tego 
utworu do późniejszych lat życia poety.

Z pomiędzy innych bezimiennych lub pierwszemi literami 
tylko wskazanych autorów i tłumaczów pieśni, wchodzących do

*) „Pieśni o potopie“ poświęciłem rozprawkę, pomieszczoną 
w zbiorowem wydawnictwie na rzecz powodzian, ogłoszonem p. t. : 
„Na pomoc“ (Warszawa, 1884), pieśń „O zburzeniu Sodomy“ ogło
siłem z objaśnieniami w świeżo wydanej książce: „Z wieku Reja“, 
Warszawa, 1905.
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składanego kancyonału, zasługuje na uwagę oznaczony literami A/P 
tłumacz psalmu 45 („Deus noster refugium“), tej „marsylianki“ ru
chu reformatorskiego. Psalm ten w innym, nieudatnym przekładzie 
zamyka zbiór Seklucyana z r. 1547. Nowy tłumacz odtworzył 
w ognistej rytmice i pełnem siły wysłowieniu ten nastrój religijno- 
bohaterski, jaki prowadził do bojów zwycięskich pod sztandarem 
Chrystusa hugonotów czy purytanów.

Pan Bóg ucieczką, ratunkiem,
Pan Bóg obroną naszą,
Już przygody z frasunkiem 
Namniej nas nie ustraszą.
Choć ziemia z miejsca stąpi,
Morze góry zatopi,
Pan Bóg obroną naszą.
Niech się morze jak chce sroży,
Niech piasek na brzeg toczy,
Niech srogością góry trwożyr,
Miasta powodzią moczy.
Jednak gdzie przydzie cięszka 
Tam Pan swym nie omieszka,
Pan Bóg obroną naszą.
Niech się świat burzy, niech miesza 
W szystko przepełznie snadnie,
Niech się ziemia chwieje, wiesza,
Niech trzaśnie i przepadnie,
Nie bójmy się, Bóg z nami,
Wszakeśmy juź nie sami,
Pan Bóg obroną naszą.

W całej dawniejszej liryce naszej nie znajdzie się chyba pieśń, 
dorównywająca siłą pędu uczuciowego, potęgą rwącego „crescendo“ 
wysłowienia, temu psalmowi, przekształconemu przez tłumacza na 
prawdziwą fanfarę trąb jerychońskich *). Jakże miękko i słodko brzmi 
tenże sam psalm w pięknym przekładzie Kochanowskiego ! Pobudka 
ognista przechodzi tu nieledwie w kołysankę, w radosne „Kiedy 
ranne wstają zorze“.

Jeszcze jeden ciekawy okaz liryki religijnej z tego czasu przed
stawia nam pieśń, przypisywana Zofii Oleśnickiej z Pieskowej Skały.
Pomimo wyrażonej przez prof. Brücknera niewiary w autorstwo 
tej, pierwszej podobno, poetki polskiej, można jednak ze względu

*) Gdyby nie zagadkowa litery A/P na karcie tytułowej, to 
możnaby psalm ten przypisać Rejowi. Wiersz „Na Orła“, umieszczony 
na czele „Postylli“, ustęp z „Kupca“, przytoczony powyżej ustęp z pie
śni „Chrystus jedyny Syn Boży“ noszą bardzo podobne cechy ryt
miki i wysłowienia.
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na udział, jaki w ruchu reformatorskim brały kobiety z kół szla
checkich i możno władczych, przypuścić z wszelkiem prawdopodo
bieństwem, iż Oleśnicka pod wypływem zapału religijnego zdobyła 
się na pieśń, podobną do wielu współczesnych. Ze ktoś, bieglejszy 
we władaniu wierszem, mógł wygładzić jej próbę, jest to możliwem, 
ale niewątpliwie mamy w tej pieśni szczere odbicie uczuć religij
nych duszy kobiecej. Spotkamy się zresztą i z drugą pieśnią kobie
cego pióra, być może Oleśnickiej także.

Zaznaczywszy wybitniejsze pieśni tego, zbiorową pracą kółka 
małopolskiego przygotowywanego, kancyonału, przedstawię tu jego 
skład całkowity (o ile się dochowały częściowe druki), na podsta
wie wskazówek dopisywanej paginacyi, której liczby (kart, nie stron) 
podaję na początku.

1— 4. „Hejnał“ Reja. Za wzór służyła pieśń niemiecka: „Der Tag
vertreibt die Finsternacht“. Wydanie Łazarza.

38— 41. Decalogus (Kraków, 1558. M. Sieb). „Pamiętajmy krześ- 
cianie“.

42 — 45. Pieśń o przykazaniu Bożym (Kraków, M. Syb.) „Dziesię
cioro przykazanie“. Jocher opisał wydanie Wietora z roku 
1545.

4 6 — 49. Przykazanie Boże (Krak. M. Syben.). „Wszelki co żądasz 
zbawienia“.

5 0 — 53. Oratio Dominica.. . .  na polską piosnkę przełożona, a k ’ niej 
jest przydane wyznanie wiary z krótkim wyłożeniem każdej 
prośby“ (M. R. — druga litera niewyraźna).

54 — 57. Modlitwa Pańska „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, wzią
łeś nasze syny sobie“.

58— 61. Pieśń, która w sobie zamyka krótką naukę. . . z w7ykładem 
pacierza (Krak. M. Syb. 1558). „Módlmy się ojcu swemu“.

62 — 65. Pieśń o czworakim prziściu Pańskim na świat jako: Ave
Hierarchia (Krak. Syb. 1558). Zaczyna się od słów : „We
sele śpiewajmy, Boga ojca chwalmy“.

66 — 69. Pieśń druga o przyściu Pańskim w ciało. (Krak. Syb.
1558). „Jezus wdzięczny przyszedł“. Jocher opisał ją 
w liczbie druków Łazarza.

70— 73. Pieśń trzecia o przyściu Pańskim (b. m. dr. i daty). „Ojtze 
nas wszechmocny“ (wszędzie w druku tz zam. cz). Jedna 
strofka taka: „Skoro się narodził, W  to się jest wnet
włożył, Aby był rzetznikiem, przez śmierć poprzednikiem, 
między swym tacikiem (Bóg ojciec) a wiernym grzeszni
kiem“. — Jest to przekład z czeskiego kancyonału.
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7 4 — 77, Pieśń o narodzeniu Pańskim na świat (Krak. Syb. 1558).
„Ojca niebieskiego pochwalmy z miłości“ (z czeskiego 
kancyonału). Wydanie Łazarza z r. 1550.

78 — 81. Piosnka na dzień Narodzenia Pańskiego, na tę nutę jako : 
„Dies et laetitiae“. Ktemu kolęda ku śpiewaniu dla dzia
tek (Krak. Syb. 1558). „Chwalmyż wszyscy z weselem“. 
Zapewne też przekład z czeskiego. Wszędzie tz zam. cz. 
Kolęda dla dzieci : „Nuż my dziatki zaśpiewajmy z we
selem“. ,

8 5 —88. Piosnka barzo piękna o narodzeniu pańskim z pisma św
krótko zebrana. G. S. (Georgius Schopsius ?) Kraków. Syb 
„Pan B óg wszechmogący królując od wieka“. Spotykamy 
tu formy zdrobniałe: synaczek, słuszka, głoszki.

8 9 — 92. Kolęda z Ewangieliey św. Łukasza. (Krak. Syb. 1558).
„Такое Pan Bóg świat barzo umiłował“. Tu także tz  
zam. cz n. p. : pretz ; formy : chwalęcy, dziękujęcy.

97— 100. Grates t. j. dziękowanie z Narodzenia na świat syna Bo
żego (Krak. Syb. 1558). Z łaciny: „Grates nunc omnes 
reddamus Domino Deo“.

101 — 104. Pieśń o boźem umęczeniu barzo nabożna. (Krak. Syb. 1558j.
„Wszechmogący nasz Panie dziwnoś swój świat sprawił“. 
Starożytne formy : jest pytał, jest wziął, często tz za cz. 
Matka Boska zwana „matuchną“. Jocher opisał wydanie 
tej pieśni z r. 1532. u Wietora.

105— 107. Pieśń o bożem umęczeniu nabożna i barzo piękna. (Krak.
Syb, 1558). „Jezusa Judasz przedał“. Jestto dawna pieśń, 
ułożona przez Ładysława z Gielniowa w wieku XV.

108 — 111. Pieśń o bożym umęczeniu (Kijaków Syb.). „Ojcze Boże 
wszechmogący“. Zapewne także dawna pieśń, jak świadczą
formy : blizu, matuchna. Co do pisowni spotykamy :
ratz, ydz.

112— 119. Śpiewanie kościoła św. krześciańskiego o świętym krzyżu.
(Krak. Syb. 1558). Jestto również dawna pieśń: „Krzyżu 
święty i chwalebny“ .

120— 128. Pieśń o zmartwychwstaniu Pańskim: „Wesel się tej to
chwile ludzkie pokolenie“ (z czeskiego) i druga : „Kristus 
pan zmartwychwstał, zwycięstwo otrzymał· (Jak. Lub 
Krak. Syb.

124— 127. Pieśń o zmartwychwstaniu pańskim. . . . Przydany jest 
k’ temu psalm C XXIII. Pieśń zaczyna się : „Zawitaj k’ nam 
święta Wielkanocy“. Psalm 123 : „Czasu tej naszej pokusy
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by Pan Bóg nie był z nami, tak Izrael zeznać’ musi“ 
(Krak. Syb.) Niema nut.

132 — 135. Dobrotliwość Pańska. Jak. Lub. (Krak. Syb.). „Mądrość 
ojca wszechmocnego“.

140— 143. Pieśń nowa o krewkości wielkiej każdego człowieka. (Krak.
Sieben.) „Początek wszelakiej sprawy winien Pana swego, 
Człowiek chrześciański prawy, ma czasu każdego. W  pi
sowni tz — CZ. Ułożona jako akrostych : .Pomóż Panie 
słuszce twemu Andrzejowi Trzecieskiemu.

144— 150. Rozważanie żywota chrześciańskiemu człowiekowi. . . .
Z dedykacyą urodź. p. Janowi Dąbrowskiemu, staroście 
radzińskiemu, Michał Hey Stawicki. (Krak. Syben. 1559).

156— 159. Pieśń nowa o żywocie krześciańskim. Druga pieśń i prośba 
aby Pan Bóg nas pi'zy słowie swym świętym raczył zacho
wać. Na nutę jako: Juste Jesu Christe. К ’ temu przydane 
jest: „Da pacem Domine“. (Krak. Syb.). Początek pierw
szej pieśni : „Kto tu chce Bogu służyć żywiąc w pobożno
ści“. W  pieśni formy : zamuthow, skusił znajęcy, kogo 
Bóg miłuje tego na świecie „trybuje k ’ żywotu go strojąc“. 
Drugiej początek : „Przez twe słowa poślubione świętej 
Ewanyeliey“. Trzecią jest przekład polski (A. T.) łaciń
skiej pieśni „Da pacem“ : „Daj nam Panie miłościwy“.

160— 163. Pieśń o przeciwnościach człowieka chrześciańskiego (Krak.
Syben.) „Chrześcianie prawdę Bożą prawie miłujący“. 
Dawniejsze wydanie u wdowy H. Wietora 1550 r.

164— 167. Pieśń o niebezpieczeństwie żywota człowieczego. J. L.
(Krak. Sieben. 1558.) „Wpominając potzątek żywota na
szego“. Na końcu data (napisania?): Dnya X N III mye- 
siąca Lipca MDLV.

168— 171. Modlitwa króciuchna ku Panu Bogu byśmy w powinności 
krześciańskiej żyli. (Krak. Sieb. 1558). „Ręce swoje ku 
tobie wszechmogący panie, Z naboźnem sercem wznoszę 
w wieczór i w zaranie. . . .  I nie odrzucaj prośby słu
żebnice twojej, Która wszystkę nadzieję w hojnej łasce 
twojej, z dawna położyła“. Trudno rozstrzygnąć pytanie, 
czy to jest utwór kobiecy (Oleśnickiej ?), czy też napisany 
z myślą, by służył za modlitwę dla kobiet. Odrębnych 
pieśni ni śpiewników dla kobiet nie spotykamy jednakże.

172 — 175. Pieśń nabożna z pisma ś w ię te g o .. . .  wespółek z prośbą 
do Syna Bożego. (Krak. Sieben.) „Chrystus jedyny syn 
Boży, Bóg z ojcem na wieki“.
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176— 179. Nabożna piosnka a obiecna modlitwa człowieka krześciań- 
skiego. A. T. (Krak. Sieb. 1558). „Jezu Kryste Boże, 
wietzny a niebieski Panie!“

180— 183. Pieśń nowa krześciańska Jako mamy ssukać łaski pań
skiej gdy ją przez grzech utracimy“. J. L. (Krak. Sieb.) 
„Isz to jusz jest nietayno każdemu, Jaką miłość czło
wieku nędznemu, Ratził pan Bóg z miłosierdzia swego, 
Okazować“. W  całej pieśni tz  — cz. Bez nut.

184— 187. Modlitwa ludu pospolitego za Pany krześciańskimi. (Krak, 
Syb, 1558.) „Stworzycielu panie, nieba, morza, ziemie, 
K hńyś umiłował ludzkie pokolenie“. Wydanie Łazarza 
u Jochera.

188 — 191. Pieśń nowa która w sobie zawiera modlitwę ku Panu 
Bogu aby w tym zamieszaniu kościoła swego bronić ra
czył. (Krak. Sieb, i u Łazarza.) „Krzyczym k’ tobie wieczny 
miły Panie“.

192— 195. Pieśń nowa o nawróceniu grzesznego człowieka ku Panu 
Bogu.— Druga pieśń o śmierci. (Krak. Łazarz 1556 i Syb. 
b. r.) „Pomoźysz mi z grzechu mego wietzny miły Boże“. 
Formy niezwykłe : zgardzenie (ogród) rajskie, bydlenie (byt), 
jak się tobie lubi, jest przeszła. Druga pieśń : „O da
remne świeckie ucieszenie“ (przekład z czeskiego).

200— 203. Pieśń nowa, w której jest dziękowanie panu Bogu wszech
mogącemu że malutkim a prostaczkom raczył objawić ta
jemnice królestwa sw^ego. (Krak. Syben, 1558 i Łazarz 
1556). Jestto znana pieśń, ułożona w formie akrostychu, 
wskazującego nazwę autorki, Zofii Oleśnickiej z Pieskowej 
Skały. Taki sam akrostych spotykamy w „Hejnale“ Reja, 
pieśni Trzecieskiego i kilku innych.

20 4 — 207. Lament Hieronima Szafrańca starosty chęcińskiego o śmierci 
syna jego. (Krak. Syb.) „Ach Panie byś nie był Bóg co 
wszytko sprawujesz“.

208— 211. Pieśń przy pogrzebie człowieka chrześciańskiego. Przyło- 
źon tesz jest psalm pierwszy. (Kraków, Syben.)

213— 215. Pieśń czasu moru (brak tytułu). „Jezu Christe nazarański, 
Prosi cię lud krześciański“.

216— 219. Pieśń z prośbą do Boga o wybawienie czasu skarania 
powietrza morowego. (Krak. Sieben 1558.) „Wszechmo
gący Boże ojtze miłościwy“ (tz =  cz). Autorem jej był 
podobno Oliwiński Ignacy.

220 — 223. Pieśń nowa o ukorzeniu krześciańskim Panu Bogu Ojcu 
naszemu, ku pociesze synów jego, z dołożeniem czasów
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224

232

236·

239

243

247·

251

256

259

263

267·

niniejszych uczyniona. (Krak. Mac. Sieben.) „Boże ojcze 
prosim Ciebie który jesteś w s^woim niebie“. Zwrotki od 
noszące się do „czasów niniejszych“ brzmią: Bacz w ycią
gnąć twoją rękę, Prosimy cię pxrzez twoją mękę. Roztrzą- 
śni wszystki zawoje, Niech poznają syny twoje. Grdy bę
dziesz z swymi dworaki, Będą* latać i kołpaki, Juź dru
dzy nie pójdą w pole, Będą ssie bać i sobole. Potrzeb ać 
nam twojej rady, Na ty złe noowe przykłady, Aby to za- 
sie nastało, Co za naszych przodków trwało“.

230. Psalm X X X Y I. „Noli aemulari in malignantibus“ ku po
ciesze człowieka krześciańskieg;o wiernie przy panu swym
trwającego. Po polsku utzyniomy. J. L. (Bez daty i druka
rza — Łazarz podobno.)

235. Psalm XLV. „Deus noster refugium“ którym sobie ko
ściół święthy myśl dobrą czymi w niniejszym poruszeniu. 
A/P (Krak. Sieben. 1558 ; prócz tego wydanie Łazarza 1556.)

•238. Psalm Dawidów L. „Miserere mei Deus“ (wedle Jochera 
u Łazarza 1556). „Smiluy się nademną Boże, Insicmi (in- 
szyć mi) w tem nie pomoże“.

• 242. Psalm Dawidów LXX. „In te Domine speravi“ C. Κ. * 
Krak. Syb. 1558, także u Łazarza 1556). „W tobie Panie 
nadzieję mam, Wszytko dufauie pokładam“ (iie— CZ, for
my: beła, beł.)

•246. Psalm L X X IX . „Deus venerunt gentes“, po polsku ku 
śpiewaniu przełożony. Jak. Lub. (Krak. Syben. 1558 
i u Łazarza bez daty.)

250. Psalm Dawidów LX X X V . „Inclina Domine“ M. R. (Krak 
Łazarz.)

254. Psalm Dawidów CII. z łacińskiego języka na Polski ku 
śpiewaniu przełożony. (Krak. Syben 1558 i u Łazarza 
1554.)

•258. Psalm Dawidów CXIII. „In exitu Israel de Egipto“ M. R. 
(Krak. Syben. również Łazarz i Szarfenberger.)

-261. Psalm Dawidów CXVI. „Laudate Dominum omnes gen
tes“ (Krak. Syben. 1558). Na ostatniej stronie: Dokoń-. 
czenie — „Aleluja“. W edług Jochera jest to przekład 
Reja, a Λν końcu pieśń „Chwalcie Pana“.

266. Psalm Dawidów C X ^V II. „Beati omnes qui timent“. B. W . 
(Krak. Syben 1558 i Łazarz.)

270. Psalm CXXIX. „De profundis clamavi“. Na czele „argu
mentum“ (Krak. Syben. 1558 i Łazarz.)
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271 — 272. Pieśń Augustyna y  Ambrożego biskupów świętych „Te 
Deum“ na tę notę co w kościele śpiewają.

273—276. Podobieństwo żywota krześciańskiego. M. R. (Krak. Syben.
1558 też i Łazarz.) „Cóż chcesz czynić mój miły czło
wiecze“.

277 — 278. Przestrach na złe sprawy ludzkiego żywota. (Krak. M. Zy- 
ben. 1558 — i Łazarz także.) „Cóż chcesz czynić miły 
bracie“ . Te dwie pieśni Reja są niewątpliwie późniejsze 
od „Hejnału“ i „Chryste dniu naszej światłości“ a także 
i od psalmów, wierszem przełożonych ; w każdym razie 
powstały przed r. 1556, w którym wyszły po raz pierw
szy u Łazarza.

281— 284. Pieśń o posiędzeniu у o zniewoleniu żałościwym ziemie
Węgierskiej у  o pogróżce Boskiej srogiej złym krześcia- 
nom przez Widzę Boże objawioney. (Krak. Sieb.) „Pan 
Bóg który w ocemgnieniu, Władnie we wszystkiem stwo
rzeniu. . . Posłał do nas widzę swoje. Juź było poselstwo 
dwoje. . . Sie k’nam swoje miłośniki, Kaznodzieje, pu
stelniki. Ci którzy nas wystrzegają, Ducha prorockiego 
mają“. Wspomniawszy o zajęciu Budzynia przez Turków, 
pieśń głosi : „A my też grzeszni Polanie, Prosim cię nasz 
miły Panie, Odmień swój gniew sprawiedliwy, Jako ojciec 
miłościwy, A niech się modlą za nami, Zakonne wdowy
z pannami. Wszak jeszcze między Polany, Najdzie dobre 
krześciany“. Przytoczone urywki wskazują na dawniejsze 
powstanie tej pieśni i jej katolicki charakter. Zapewne
utworzona zaraz po zdobyciu Budzynia (Budy) przez Tur
ków r. 1541.

290—291. Na śmierć Łaskiego (bez tytułu i końca, 4 zwrotki pię-
ciowierszowe z tym samym rymem w całej zwrotce). „Ach
miła śmierci co ci po tej złości, Żeś tak barzo sroga bez 
wszej litości. . . . Ześ zacną osobę tak marnie straciła, 
Zleś uczyniła“. Brak w pieśni wskazówek, do którego 
z Łaskich odnieść można utwór : „Bo wielcy stanowię o to 
się starali, By jedno byli tę osobę znali. Jedni z miłości 
a drudzy się bali, Jednak wszyscy z nim tak o przyjaźń 
stali, Każdy to chwali“. (W druku t z  =  CZ. )

297—300. Pieśń o zimie, która była roku od narodź. Pana Krystu- 
sowego 1557, nowo uczyniona. (Krak. Syb. 1561). Jest to 
najpóźniejszy druk z całego zbioru. Forma nieudolna. Cieka
wa to pieśń, jako świadectwo historyczne, podające szczegóły 
klęsk sprowadzonych przez mrozy, trwające „cztery i dwadzie
ścia niedziel“ . . . „Zmylił szyki by był namędrszy, w gospo
darstwie nie pośledniejszy, gdy ubogie i też bogate, ści
snął głód stany pospolite. Pastwy bydłu i żywiołów in

Pamiętnik literacki IV. 2 8
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szych niedostalo znienaczka czasów tych. . . . nie jeden 
człowiek zapłakał gdy na bydło odeszłe patrzał, a no 
czymby je żywić nie miał. Drudzy poszycie z domów da
wali“. W  końcu pieśń prosi Boga, żeby „ten fizerung padł 
indzie“ (t. j. gniew Boży zwrócił się raczej na inne 
kraje).

301... Pieśń uczyniona na wesele Wielm. Pana a Pana Jana 
Kostki z Stymbarku, podskarbiego ziem polskich, ststy  
puckiego, wojewodzica chełmińskiego, dworzanina Jego 
Król. Mości. O małżeństwie świętym. M. K. (Kraków, Zy- 
ben. 1558 i u Łazarza.

Czy było jeszcze więcej pieśni w zbiorze, trudno orzec; 
w każdym razie z układu wynika, iż wypełnione zostały wszystkie 
zwykłe działy kancyonałow, więc mógł się kończyć na tej pieśni.

Być może więc, iż na tej pieśni kończył się składany kancyo· 
nał, obejmujący ogółem 304 kart, z których przechowało się 228 
(3/4 całości) a brakuje 76. Zestawiony był on zapewne między ro
kiem 1558 a 1561, w którym wydrukowana została przedostatnia 
pieśń. Inne pochodzą z r. 1558 lub z lat poprzednich. Wcześniejszy 
o lat kilka (z pieśniami, wyd. Łazarza z r. 1556), mniejszy rozmia
rami (224 kart) i więcej uszkodzony (brak 101 kart), także skła
dany kancyonał opisał szczegółowo Jocher (t. III. 142 — 145 i noty 
211—241) na podstawie notât Sobolewskiego i opisu Gołębiowskiego, 
przesłanego w r. 1821 z Puław Lelewelowi, który pomieścił go 
go w swej pracy: „Bibliograficznych ksiąg dwoje“ (t. I. 153). Z opisu 
Gołębiowskiego wynika, iż w Puławach znajdowała się w starej 
skórzanej oprawie książka, mieszcząca 16 pieśni i cztery druki innej 
treści, z tych trzy wywołane przez ruch religijny, z połowy XVI. 
wieku, a ostatnia, końcowa to świeżo przedrukowana w „Bibliotece 
pisarzów polskich“ książeczka o leczeniu koni. („Sprawa a lekar
stwa końskie z r. 1532“ ) Zbiór, opisany przez Sobolewskiego, znajdo
wał się we Lwowie u Ossolińskich. Gołębiowski nie wspomina nic 
o dopisanej paginacyi, Sobolewski ją podaje, nadmieniając, iż pieśni 
te były podarowane Ossolińskiemu przez Juszyńskiego po otrzyma
niu probostwa w Zgórsku (należącym do Ossolińskich). Po roku 1831 
znikają te zbiory. W bibliotece Czartoryskich znajduje się obecnie 
6 pieśni, oddzielnie przechowanych, a cały prawie kancyonał, powy
żej opisany, złożony z 59 oddzielnych druków (niektóre mieszczą 
po dwie pieśni), przeważnie z nutami czterogłosowemi, posiada księ
gozbiór Zamojskich w Warszawie. W zbiorach prof. Przyborowskiego 
jest 16 pieśni*), biblioteka uniwersytecka w Warszawie ma 5 pieśni 
a bibl. Krasińskich jeden psalm.

1) Zbieg nieprzyjaznych okoliczności nie pozwolił mi zapoznać
się bliżej w ciągu tej pracy z tym zbiorem, zostającym pod opieką



Najdawniejsze kancyonały protestanckie. 421

W liczbie opisanych powyżej pieśni, składających śpiewnik* 
przechowany w bibliotece Zamojskich, pominąłem pieśń „o potopie“, 
która stanowiła niewątpliwie część śpiewnika, lecz wskutek zniszcze
nia rogów kart zatraciła dopisaną paginacyę. Ze względu na treść 
i miejsce, dawane jej w późniejszych kancyonałach, można przy
puszczać, iż w zbiorze powyższym znajdywała się w sąsiedztwie 
pieśni „O posiędzeniu ziemie Węgierskiej“ lub przed pieśnią „O zimie 
srogiej“. Luki paginacyi pozwalają umieścić tam dwie pieśni *). 
Drugą mogła być znowu „Pieśń o zburzeniu Sodomy“. Późniejsze 
kancyonały nadają działowi, mieszczącemu pieśni podobnej treści, 
tytuł: „O uczynkach Bożych“ t. j. o faktach biblijnych czy dziejo
wych, świadczących o bezpośredniem oddziaływaniu Boga, zwłaszcza 
gniewu Bożego, na sprawy ludzkie.

Pominąłem też w powyższym spisie pieśń, znajdującą się 
w zbiorze Zamojskich, p t. „Napis nad grobem zacney królowey 
Barbary Radziwiłłówny, niegdy będącey królowey Polskiey“ (Krak. 
Zyben. 1558). Dopisana paginacya (255—258) świadczy, iż stano
wiła ona część innego, mniejszego zbioru, prawdopodobnie tego, 
który opisał Jocher, gdyż tam na karcie 224 kończył się psalm 
CXXIX. Po tym psalmie właśnie w zbiorze Zamojskich zaczyna się 
szereg pieśni okolicznościowych (o uczynkach bożych), mieszczący 
pieśń na „Śmierć Łaskiego“, którą zastąpiono mniej odpowiedni dla 
celów kultu głos z grobu przemawiającej Barbary. „Hejnał“ Reja 
nie znajduje się w zbiorze Zamojskich (posiadał go prof. Przybo- 
rowski); pomieściłem go tylko jako domyślny, a wielce prawdopo
dobny początek śpiewnika, gdyż zaczyna on zbiór, opisany przez Jo- 
chera, i przeszedł do późniejszych kancyonałów.

Śpiewnik z biblioteki Zamojskich zawiera, tylko w później
szych zwykle przedrukach (z r. 1558), prawie wszystkie pieśni ze 
zbioru, opisanego przez Jochera, z wyjątkiem trzech następujących, 
które może mieściły się także w śpiewniku z r. 1558 tylko uległy za
tracie. Są to: „Powszednia spowiedź4 (A. T. Krak. Łazarz), „Mo
dlitwa powszednia do Trójcy sw .“ (u wdowy Wietora 1549) i „Chri
ste qui est dies et lux“ po polsku, M. R. (Łazarz). Współcześnie

nieobecnej teraz w Warszawie córki prof. Przyborowskiego. Nie mo
głem więc dowiedzieć się, czy i te druki mają dopisaną paginacyę, 
a przytem zaznajomić się z takimi unikatami, druga pieśń Michała 
Hey Stawickiego p. t. „Wiara doskonała“ (Kraków 1559), jak „W ie
czna pamiątka“ pieśń Jana Dzikiego, lutnisty gdańskiego (Kraków, 
1561 Syben.) i „Pieśń o Bożem umęczeniu“ (Wietor 1532).

5) Pieśń „O potopie“ włączoną też była do kancyonału zboru 
wileńskiego, ze zmianą „W isły“ na „W ilię“. Moźnaby przypuszczać 
ze znacznem prawdopodobieństwem, iż jedną z luk kancyonału skła
danego wypełniał wspaniały hymn „Czego chcesz po nas Panie“, po
mieszczony w pierwotnej redakcyi w wielu późniejszych kancyonałach.
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z tworzeniem takich składanych śpiewników pojawiają się całko
wite zbiory pieśni, dokonywane przez gorliwych reformatorów. Gdyby 
nie wątpliwość co do podawanej daty, to najdawniejszym byłby 
śpiewnik, wydany przez Ignacego Oliwińskiego, Małopolanina z okolic 
Krakowa, o którym Juszyński powiada, iż był „w greckim języku 
biegły, głęboko uczony i doskonały poeta“. Autor „Dykcyonarza 
poetów“ był jedynym z bibliografów, któremu zdarzyło się spotkać 
(nie podaje gdzie) i przejrzeć zatraconą dla nas książkę. Tytuł jej 
brzmiał: „Pieśni nowo wybrane z poważnych i dawnych Pisarzy, 
na synodzie Wodzisławskim przeyrzane i poprawione, ku użytkowi 
Zborów polskich wydane“ r. 1550 in 8 -0. Niewątpliwie jednak data 
jest mylnie podana, bo synod Wodzisławski odbył się r. 1557 więc 
śpiewnik wyszedł zapewne r. 1558. Wedle Juszyńskiego zawierał 
wiele pieśni, przełożonych z Prudencyusza, jak np. „pieśń na pier
wsze pianie kurowe“, „pieśń przed s p a n i e m „ p i e ś ń  poszczących“, 
„pieśń każdogodzinną“. Domyśla sią Juszyński, iż Oliwiński pomieścił 
tu swoje oryginalne utwory, jak „pieśni w czasie morowego powie
trza“ i inne, „które są u mnie w rzadkim bardzo zbiorze rozmai
tych pieśni, tak u Wietora, jako i u Łazarza drukowanych“. Istot
nie, w zbiorze Zamojskich spotykamy (karta 216—219) „Pieśń 
z prośbą do Boga o wybawienie czasu moru“ zgodną z początkiem 
pieśni Oliwińskiego, podanym przez Juszyńskiego. W rok później 
(1559) pojawia się w Krakowie śpiewnik Bartłomieja Groickiego,
0 którym gdzieindziej podałem obszerniejszą wiadomość. Mieści 
on 92 pieśni (w tej liczbie 7 psalmów). Pieśni, przełożone z łaciny, 
podane są też w tekście łacińskim. Źródłem zbioru tego były za
równo rękopiśmiennie przechowane dawne pieśni, jak i od
dzielne wydawane w Krakowie i nieznany nam, bo uawno zatra
cony „Katechizm“ z pieśniami, wydany około r. 1559. W końcowej 
przemowie swego śpiewnika opowiada Groicki, iż po wydrukowa
niu pierwotnego zbioru i dołączeniu karty ze spisem pieśni „przy
niesiono (mu) Katechizm polskim językiem nowo drukowany (któ
rego nie wiele Exemplarzôw było), okazało się tam piosnek nie
mało chędogich, na stare, a prawie po wszem Krześciaństwie zwy
czajne noty, z starych łacińskich pieśni kościelnych uczynione. A iż 
to było moje przedsięwzięcie niektóre tylko stare pieśni zebrać
1 wypuścić, które do tego czasu w druku nie były“. Otóż z tego 
„Katechizmu“ wybrał on i dołączył do swego zbioru pewną ilość 
pieśni. Zapewne pomieszczona na karcie 120 pieśń: „Królowi nad 
wszemi Królmi“ i „Da pacem domine“ Trzecieskiego, po łacinie 
i po polsku podane, pod ogólnym tytułem „Zamknienie“ kończyły 
pierwotny zbiór; następna część, obejmująca 83 kart, jest przedru
kiem pieśni, wybranych z owego „Katechizmu“.

Inną, późniejszą wzmiankę o „Katechizmie“ krakowskim spo
tykamy w przedmowie do powtórnego wydania kancyonału Kra- 
ińskiego, datowanej z Radzanowa r. 1602. Wydawcy tego kancyo
nału, przełożeni zborów, tak przemawiają tu do wiernych :
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„My też widząc w naszych Kościelech wiele katechizmów róż
nych, skąd w śpiewaniu omyłka bywa, gdy jeden z tego katechi
zmu, a drugi zaś z inszego śpiewa; z rozkazania dwu synodów 
prowincylnych : ożarowskiego i władzislawskiego w Radzanowie, 
w majętności J. M. P. Piotra Gołuchowskiego, wziąwszy przed się 
katechizm nowo wydany r. 1599 brata miłego X. Krzysztofa Kra- 
ińskiego i on conferując z K a t e c h i z m e m  K r a k o w s k i m  pie
śni i modlitw poprawiliśmy, to jest co było przydłuższem skróci
liśmy, a gdzie było potrzeba słów i wierszów przydaliśmy“.

W obszernej przedmowie do zatraconego dziś Kancyonału 
gdańskiego (Huenefeldt, 1619) powiedziano: „ludzie bogobojni żądali 
tego, aby zdawna zwyczajne krakowskiego i wileńskiego Kancyo
nału pieśni, które i pospolity człowiek umie, z niejaką poprawą 
były znowu drukowane“ . . .  „Psalmy, które zdawna były w Kan- 
cyonale krakowskim (a jest ich tu w liczbie dwadzieścia i pięć) 
położyliśmy tak, jako są potrzebnie i szczęśliwie corrygowane od 
szlachetnego Pana Salomona Ryszińskiego. Wzięło się też kilka 
osobliwych pieśni z Kancyonała Wielgopolskiego, przed kilką lat 
z znaczną poprawą wydanego“. Dalej oznajmia przedmowa, iż po
mieszczony przy śpiewniku Katechizm „in Palatinatu wydany, wszyt- 
kie ewangielickie zbory w Niemczech i Niderlandzie do szkół i ko
ściołów przyjęły ; ten jeszcze R. P. 1564 we Zborze radziejowskim 
przetłumaczony i w Krakowie drukowany by ł . . .  Ten przy psał
terzach i kancyonałach niemieckich wszędy położony znajdziesz“ *). 
A więc około r. 1564 wyszedł w Krakowie zatracony także Kate
chizm z nieuniknionym naturalnie śpiewnikiem. Jeśli do tego doda
my nowy zbiór Seklucyana, ogłoszony współcześnie ze śpiewnikiem 
Groickiego, r. 1559 w Królewcu p. t. „Pieśni chrześciańskie daw
niejsze i nowe“ (obok 35 z pierwszego zbioru, przeszło 60 nowo 
dodanych, przeważnie przedruki pieśni krakowskich i pewna ilość 
nowych przeróbek i przekładów), tudzież nowe wydanie (w Krako
wie, 1569) kancyonału czeskiego w przekładzie Walentego z Brzo
zowa, możemy z samej obfitości oddzielnie wydawanych pieśni 
i coraz obszerniejszych zbiorów wytworzyć sobie pojęcie o rosną
cej sile ruchu religijnego, który swe najczystsze i najpodnioślejsze 
odbicie znajdował w polocie uczuciowym ku Bogu i szukał dla 
niego wyrazu w pieśni.

To rozbudzenie uczuć religijnych pod wpływem ideału ewan- 
gielicznego, poezyi, psalmów i opowieści biblijnych stało się najsil
niejszym czynnikiem rozwoju i rozkwitu liryki polskiej, w której 
młoda literatura osiągnęła najwyższy stopień artyzmu „Psałterzem“ 
Kochanowskiego.

Rozkwit ten słabnąć zacznie z chwilą, gdy ruch religijny doj
dzie swego punktu kulminacyjnego około r. 1560. Obóz reforma-

*) Jocher, t. III, str. 264 — 266.



42 4 Bronisław Chlebowski.

torski okazał się niezdolnym do zorganizowania Kościoła zjedno
czonego wspólnością nauki, obrzędów i władzy kierowniczej. Zacię
tość polemiki teologicznej między ciągle tworzącemi się nowemi, 
coraz radykalniejszemi w krytyce dogmatów kołami, reakcya obu
dzonego z uśpienia katolicyzmu, zamąca i obniża podniosłość na
stroju uczuciowego, jaki np. spotykamy w takiej duszy Modrzew
skiego w chwili pisania dzieła: , 0  poprawie Rzeczypospolitej“
i u całego grona twórców i tłumaczów pieśni religijnych między 
r. 15Ю a 1560. Wydawaniem kancyonałów po. r. 1560 zajmować 
się będą ministrowie protestanccy, którzy przez zmiany, poprawki, 
wyrzucenia i dodatki przekształcą powoli charakter tych śpiewni
ków, dostrajając je do tonu ciepławo - słodkawej pobożności wła
snych dusz i konwenansów, ustalonego, na chłodnym formalizmie 
opartego kultu. Zniknie wtedy w kancyonałach ta różnorodność 
tonów i nastrojów uczuciowych, rozmaitość w formach i stopniach 
artyzmu, jaką spotykaliśmy w składanym śpiewniku krakowskim, 
a zapanuje wygładzana pospolitość, chłodna poprawność i jedno- 
stajność. Po raz ostatni na początku wieku XVII zabłyśnie niepo
spolitym talentem w swych „Hymnach“ Gembicki, znany nam nie
stety tylko z urywków, przechowanych w dziele Juszyńskiego—i od
tąd kancyonały protestanckie tracą dla historyka poezyi polskiej 
swe znaczenie.


