
44

KS. TOMASZ RAKOWSKI

Muzyka instrumentalna w tradycji katedry pelplińskiej1

Historia muzyki kościelnej w Pelplinie rozpoczyna się wraz z przybyciem na 
ziemię pelplińską zakonu cystersów. Zakon otrzymał teren wsi Pelplin z obszarem 
między rzekami Wierzycą, Jonką i Węgiermucą od księcia pomorskiego Mestwina 
II w 1274 r. Cystersi przybyli do Pelplina w 1276 r.2 Prawdopodobnie na przełomie 
XIII i XIV w. cystersi zbudowali wielkie oratorium, dzisiejszą kaplicę Podwyższe-
nia Krzyża Świętego, a wielką świątynię zaczęto budować w połowie XIV w.3

W nabożeństwach odbywających się w kościele cysterskim nie brakowało śpie-
wów chorałowych, później polifonii wokalnej i muzyki instrumentalnej. Dzięki za-
chowanym zbiorom pelplińskich muzykaliów i organów można częściowo prześle-
dzić repertuar pelplińskiego ośrodka pod względem muzyki instrumentalnej4. 

Muzyka organowa zaczęła rozbrzmiewać prawdopodobnie na przełomie XV 
i XVI w. Wiązało się to z możliwością wprowadzenia do liturgii cysterskiej muzyki 
organowej (na co wydała zgodę kapituła generalna w 1486 r.)5. Pierwsza informacja 
dotyczy nie wprost muzyki organowej czy instrumentu, ale podaje nazwiska dwóch 
organistów. Informacja ta znajduje się w zakonnej księdze zmarłych (Liber mortu-
orum) i podaje nazwiska Pawła Ligenzy (zm. w 1585 r.) oraz Andrzeja Berendta 
(zm. w 1588 r.). W okresie od XVI do XIX w. zachowały się wzmianki aż o 16 
organistach grających w kościele pelplińskim6.

Pierwsza wiadomość o organach pelplińskich pochodzi z roku 1648, kiedy nie-
znany z nazwiska organmistrz gdański wykonał na miejscu w Pelplinie cztery nowe 
miechy, a w 1660 r. organmistrz Michał Uden naprawił niektóre piszczałki oraz 
wykonał nową klawiaturę7. 

W kościele cysterskim grano na organach w 1677 r. podczas wizyty króla Jana III 
Sobieskiego8. Nie wiadomo na jakich instrumentach grali wspomniani Paweł Ligen-
za i Andrzej Berendt – organiści.

1 W referacie wykorzystano materiały z pracy doktorskiej: T. RAKOWSKI, Tradycje muzyczne diece-
zji chełmińskiej w latach 1821–1939. Studium historyczno-muzykologiczne, Lublin 2006.

2 J. S. PASIERB, Pelplin i jego zabytki, Warszawa 1993, s. 13–15. 
3 R. CIECHOLEWSKI, Skarby Pelplina, Pelplin 1997, s. 25–35.
4 E. HINZ, Z dziejów muzyki kościelnej w diecezji chełmińskiej, Pelplin 1994, s. 140.
5 Tamże, s. 142.
6 Tamże, s. 140–156.
7 R. PERUCKI, Muzyka organowa szkoły północnoniemieckiej, w: J. DEJA (red.), Barokowe organy, 

Pelplin 2003, s. 40.
8 E. HINZ, dz. cyt., s. 142.
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Kolejna informacja dotyczy budowy nowych organów w latach 1677–1680. 
Prawdopodobnie był to instrument 45-głosowy zbudowany przez Johanna Georga 
Wolffa. Posiadał trzy manuały oraz pedał. W roku 1870 bracia Terletzky z Elbląga 
pozostawili zabytkową szafę barokową i wstawili instrument 19-głosowy o traktu-
rze mechanicznej i wiatrownicach mechaniczno-stożkowych. Kolejna przebudowa 
instrumentu miała miejsce w latach 1906–1907. Przebudowę przeprowadził or-
ganmistrz Bruno Goebel z Królewca, wprowadzając trakturę pneumatyczną i wia-
trownicę pneumatyczno-stożkową oraz 21-głosowy zespół dźwiękowy9. W latach 
2001–2003 firma J.Z. Mollina podjęła się rekonstrukcji instrumentu barokowego, 
nawiązując do tradycji budowniczych szkoły północnoniemieckiej. 

Muzyka organowa występowała najczęściej w formie akompaniamentu i przy-
grywek do śpiewów liturgicznych (np. wykonano uroczyste Te Deum „cum cantu Te 
Deum laudamus intersonantibus organis”)10.

W kościele cysterskim wykonywano z pewnością muzykę solową, o czym świad-
czy m.in. 11 kompozycji organowych zamieszczonych w tabulaturze pelplińskiej oraz 
zachowane notatki wykonawcze dla pelplińskich organistów11. Są to m.in. canzony 
i wielkie fantazje organowe organistów niemieckich: Nicolasa Haasego z Rostocka, 
Franza Tundera – organisty w Lubece, Heinricha Scheidemanna, Ewalda Hintza12. 
Były to utwory spisane przez br. Maurycego Szlewicza (wcześniej protestanta m.in. 
z Lipska), kompozycje organowe oparte na chorale protestanckim13.

W Pelplinie w klasztorze cysterskim już od XVII w. działała kapela instrumen-
talna14. Oficjalna jej nazwa brzmiała: Capella Beatae Mariae Virginis de Pelplino15. 
W skład kapeli wchodziły następujące instrumenty: smyczkowe (violino, viola, vio-
la del amore, violoncelo, violone), dęte drewniane (flauti, flauti traversiae, Oboi, 
Clarinetti, fagotti), dęte blaszane (clarini in D, Trombe, Litui ex F, Cornui ex A, 
Tromboni alto e basso, Tube) oraz instrumenty perkusyjne (Tympani)16. Działalność 
kapeli ustała z chwilą kasacji zakonu cysterskiego17.

Repertuar kapeli można częściowo odtworzyć dzięki umieszczeniu utworów 
w tabulaturze pelplińskiej. Tabulatura pelplińska pochodzi z XVII w. (1620–1630) 
i zawiera ok. 911 kompozycji wielogłosowych. Są to przeważnie utwory chóral-
ne (motety, msze, Magnificat, Te Deum). Reprezentują one muzykę renesansu 
i wczesnego baroku różnych ośrodków18. W tabulaturze znajdują się także utwory 

9 Tamże, s. 246.
10 E. HINZ, Organy, organiści i muzyka organowa w kościele cystersów w Pelplinie, w: J. DEJA 

(red.), dz. cyt., s. 81–83.
11 Tamże, s. 83.
12 E. HINZ, Z dziejów, s. 188.
13 Tamże.
14 E. HINZ, Organy, organiści, s. 81; TENŻE, Z dziejów, s. 191, 212, 253–256.
15 TENŻE, Organy, organiści, s. 82.
16 TENŻE, Z dziejów, s. 212.
17 Tamże, s. 254. 
18 Tamże, s. 186.
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instrumentalne (canzony, fantazje chorałowe)19 na organy lub zespół instrumentów, 
m.in. utwory Adama Jarzębskiego oraz mało znanych kompozytorów polskich: An-
drzeja Rogaczewskiego i Hieronima Koprzywnicy.

Kolejne informacje repertuarowe dostarczają materiały odnalezione przez ks. 
dra E. Hinza20. Materiały nutowe zachowały się kompletnie lub fragmentarycznie 
w rękopisach i drukach. Są to kompozycje wokalno-instrumentalne na chór mie-
szany z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego, głównie wielogłosowe śpiewy: 
msze, ofertoria, nieszpory, Salve Regina, Miserere, Tantum ergo, litanie. Większość 
autorów tych kompozycji wywodzi się ze środowisk monastycznych (cystersi, be-
nedyktyni, kanonicy regularni) z Polski, Bawarii, Czech, Wirtembergii czy Szwajca-
rii21. Zachowały się także anonimowe utwory wokalno-instrumentalne: msze (D-dur 
i C-dur); nieszpory; trzy arie; sonata. Niestety w zachowanych źródłach nie ma śla-
dów obecności repertuaru czołowych kompozytorów baroku i klasycyzmu.

Tradycje i repertuar orkiestry cysterskiej podtrzymywała w XIX w. orkiestra ka-
tedralna, złożona prawdopodobnie z uczniów szkoły śpiewaczej, choralistów tum-
skich oraz kleryków seminarium duchownego22. Orkiestra powstała prawdopodobnie 
podczas kadencji dyrygenckiej ks. W. Maślona w latach 1839–1851 i występowała 
podczas uroczystości katedralnych. O składzie instrumentalnym kapeli dowiadu-
jemy się m.in. ze spisu muzykaliów ks. Maślona z 1845 r. Orkiestra składała się 
z następujących instrumentów: skrzypce (m.in. Amatiego, Stradivariusa), altówka, 
wiolonczela, kontrabas, 2 flety, 2 klarnety C, 2 klarnety B, 2 klarnety A, fagot, obój, 
3 trąbki inwencyjne, 2 rogi inwencyjne, puzon oraz 2 kotły23. 

Nowy okres dla kościoła w Pelplinie rozpoczął się z chwilą kasacji zakonu 
w 1823 r. Od tamtej chwili w pomieszczeniach klasztoru cysterskiego rozpoczęło 
funkcjonowanie seminarium duchowne. Kościół cysterski stał się stolicą i katedrą 
biskupów chełmińskich. W nowej katedrze należało zorganizować wzorcową służbę 
Bożą. Nie wiadomo, w jaki sposób śpiew i muzyka miały zastosowanie w katedral-
nych nabożeństwach. Można jedynie przypuszczać, że bezpośrednio po roku 1824 
praktyka muzyczna ograniczała się głównie do chorału gregoriańskiego oraz gry or-
ganowej24. Inne gatunki muzyki zaczęto uprawiać z chwilą otwarcia w 1836 r. szkoły 
śpiewaczej, jak pisze ks. Wacław Lewandowski, „w związku z założeniem instytutu 
wychowawczego dla chłopców przy tutejszej katedrze”25 oraz rozpoczęciem dzia-
łalności seminaryjnego chóru kleryckiego26. Regularna i zorganizowana działalność 

19 Tamże.
20 Tamże, s. 192–212.
21 Tamże, s. 209–212.
22 Tamże, s. 256.
23 E. HINZ, Z dziejów, s. 254; TENŻE, Organy, organiści, s. 82.
24 TENŻE, Praktyka muzyczna w katedrze diecezji chełmińskiej w Pelplinie w latach 1824–1918, 

„Studia Pelplińskie” (1981), nr 12, s. 411–412.
25 R. FRYDRYCHOWICZ, Geschichte des Collegium Marianum zu Pelplin, t. I, Pelplin 1911, s. 19.
26 Tamże.
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muzyczna w Pelplinie rozpoczęła się także wraz z ustanowieniem funkcji dyrygenta 
katedralnego27. 

Dyrygenci katedralni pozostawili ze spuścizny kompozytorskiej drobne formy 
na organy. Były to utwory H. Fischera, ks. J. Mazurowskiego i ks. B. Juchniewicza, 
które zostały zamieszczone w zbiorze T. Kiewicza: Vademecum28. Zachowane utwo-
ry są bardzo popularną formą tzw. Choralvorspielen, upowszechnianą przez cecylia-
nistów29, a także prostymi przykładami muzyczno-liturgicznymi dla organistów30.

Kolejnym przykładem zbioru kompozycji instrumentalnych jest Sex hymnos ec-
clesiasticos, wydanym w 1869 r., a numerowanym jako opus II. W zbiorze znajduje 
się sześć polskich pieśni, które T. Kiewicz uznał za najczęściej używane w Polsce31. 
Każda z pieśni miała sześć różnych wariantów, do których autor dopisał figuracyjny 
kontrapunkt.

Następnym ważnym wydarzeniem w rozwoju muzyki instrumentalnej w kate-
drze pelplińskiej było zbudowanie organów w stylu romantycznym. Instrument zo-
stał wykonany przez C. A. Bucholza z Berlina w latach 1844–184532 i umieszczony 
w nawie głównej. Był to 55-głosowy instrument o trakturze mechanicznej33. Organy 
Bucholza przechodziły wielokrotnie remonty, a także zmianę traktury oraz rozbu-
dowę34. Obecny instrument, 72-głosowy, przebudowała firma W. Cepki z Wronek 
w 1997 r.

 Na tradycje muzyczne Pelplina ogromny wpływ miały dwie instytucje diecezjal-
ne: Collegium Marianum oraz Pelplińska Szkoła Organistowska.

Collegium Marianum zostało uroczyście otwarte w dniu 6 IV 1836 r. Promotorem 
i fundatorem szkoły był bp Anastazy Sedlag. Dnia 27 I 1836 r. władze zaakceptowały 
statut szkoły: Statuten für das als eine Singschule für den Dom zu errichtende Kna-
ben-Erziehungs-Institut in Pelplin35. Szczególny nacisk położono na przygotowanie 
chłopców w umiejętnościach śpiewu i gry na instrumentach36. W szkole uczono trzy 
razy w tygodniu gry na fortepianie, wiolonczeli, instrumentach dętych, organach 
oraz skrzypcach. W programie szkolnym na muzykę poświęcano od 5 do 8 godzin 
w tygodniu37. Chłopcy wykonywali po polsku i po niemiecku także muzykę chóralną, 

27 E. HINZ, Z dziejów, s. 216.
28 Egzemplarz w posiadaniu autora artykułu.
29 A. LELEŃ, Religijna kultura muzyczna Mazowsza Płockiego 1864–1918, Płock 2001, s. 268. 
30 Tamże, s. 269. 
31 Tytuł zbioru brzmi: Sex hymnos ecclesiasticos in Polonia maxime usitatos figuratos in contra-

puncto duplici. Oto sześć pieśni: Witaj Królowo nieba; Anioł pasterzom mówił; O duszo wszelka na-
bożna; Krzyżu święty; Chwalmy niewysławiony Sakrament wysławiony; Twoja cześć chwała. Egzem-
plarz w posiadaniu autora; „Pielgrzym” (1870), nr 46 s. 368.

32 E. HINZ, Z dziejów, s. 242. 
33 Tamże, s. 248.
34 Tamże.
35 Tamże.
36 W. LEWANDOWSKI, Dzieje muzyki kościelnej w katedrze pelplińskiej, „Miesięcznik Diecezji Cheł-

mińskiej” (1929), s. 685.
37 P. CZAPLEWSKI, Collegium Marianum 1836–1936. Na stuletnią rocznicę, Pelplin 1936, s. 46.
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i to kilka razy w roku, podczas nabożeństw i innych okazji38. Wykonywano zaś msze 
z towarzyszeniem instrumentów oraz a cappella39. Za czasów nauczycielskich ks. J. 
Mazurowskiego uczniowie w repertuarze posiadali m.in. dzieła Palestriny, Haydna, 
Schedermana i innych kompozytorów40.

Za datę inaugurującą Pelplińską Szkołę Organistowską należy uznać rok 188741. 
Była to jedna z pierwszych tego typu szkół w Polsce42. Pierwszym i jedynym nauczy-
cielem w szkole organistowskiej w początkowych latach szkoły – od 1887 do 1916 
r. – był Oskar Hermańczyk43, organista katedralny. Oskar Hermańczyk był autorem 
artykułów z zakresu budowy organów44 i dał się poznać jako wybitny improwiza-
tor oraz wykonawca literatury organowej (szczególnie ulubionymi kompozytorami 
Hermańczyka byli M. Reger oraz F. Liszt)45. Pracował w katedrze pelplińskiej 50 
lat – do 27 VIII 1948 r.46

Obecnie w katedrze pelplińskiej muzyka instrumentalna, a szczególnie organowa, 
rozbrzmiewa podczas wszystkich mszy świętych oraz nabożeństw. Organista kate-
dralny podczas codziennej liturgii zasiada przy instrumencie barokowym, natomiast 
podczas mszy świętych z udziałem chóru kleryckiego – przy dużym instrumencie. 

Bazylika katedralna rozbrzmiewa także muzyką instrumentalną podczas wielkich 
uroczystości diecezjalnych, kiedy do jej wykonania zapraszane są orkiestry i zespoły 
instrumentalistów.

W katedrze pelplińskiej w okresie wakacyjnym corocznie organizowany jest 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Jego repertuar jest tak przygotowy-
wany, aby ukazywać wyjątkowość bazyliki katedralnej oraz prezentować różne for-
my muzyki kościelnej. 

Wyżej zebrane i zestawione informacje o muzyce instrumentalnej pelplińskiego 
ośrodka potwierdzają tylko zdanie o wyjątkowych tradycjach muzycznych katedry 
pelplińskiej „wczoraj i dziś”.

38 Np. wykonywali w dzień inauguracji roku szkolnego, w dzień urodzin królewskich, przy publicz-
nych egzaminach, w dzień imienin biskupa. Zob. R. FRYDRYCHOWICZ, Collegium Marianum w Pelplinie. 
Od założenia zakładu aż do jego zamienienia na progimnazjum 1836–1858, Pelplin 1928, s. 35.

39 W. LEWANDOWSKI, art. cyt., s. 686.
40 Tamże, s. 687.
41 O szkole pelplińskiej pisali m.in.: E. HINZ, Formy kształcenia organistów w diecezji chełmińskiej 

w latach 1887–1939, w: J. DEJA (red.), Organy i organiści. Materiały z sesji naukowej, Pelplin 1998, 
s. 15–27; J. WIŚNIEWSKI, Biskupia szkoła muzyki kościelnej w Pelplinie, „Muzyka Kościelna” (1926), 
nr 8, s. 132–133.

42 E. HINZ, Formy kształcenia, s. 18. 
43 F. MICHALSKI, Wykształcenie organistów w diecezji chełmińskiej, „Muzyka Kościelna” (1930), 

nr 1, s. 2.
44 „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej” (1928), s. 106–111.
45 J. GUDEL, Profesor Oskar Hermańczyk z Pelplina w pięćdziesiątą rocznicę zgonu, w: J. DEJA 

(red.), Organy i organiści, s. 9.
46 Tamże.


