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Doskonały kancyonal polski jako zabytek piśmiennictwa religijnego na Śląsku - koncepcja 

projektu. 

 

W brzeskiej drukarni Krzysztofa Tschorna, w 1673 roku wyszedł drukiem Doskonały kancyonal 

polski. W Kancyonale obok pieśni protestanckich, zaczerpniętych i przedrukowanych w większości 

z Kancjonału toruńskiego i królewieckiego, zamieszczone zostały także pieśni kościelne. Niezwykle 

istotne jest to, że do brzeskiego dzieła dodano pieśni lokalne, śląskie oraz te, które zostały 

przełożone bezpośrednio z języka niemieckiego. Przeredagowany i znacznie wzbogacony zbiór 

wszelkich pieśni, został ponownie wydrukowany właśnie w roku 1673. Swój ostateczny kształt 

Kancyonal zawdzięczał pięciu osobom, wrocławskim duchownym protestanckim: Janowi 

Acoluthusowi, pastorowi w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu, który był autorem wstępu do 

Doskonałego kancyonalu polskiego (niekiedy mylnie był on uznawany i podawany za jedynego 

autora tegoż dzieła), Karolowi Fryderykowi Güssau (Guszaw) diakonowi przy kościele św. Marii 

Magdaleny we Wrocławiu, Janowi Herdenowi, archidiakonowi w kościele św. Elżbiety we 

Wrocławiu, Mateuszowi Klippelowi, diakonowi i seniorowi przy kościele św. Bernarda we 

Wrocławiu oraz Adamowi Regiusowi, pastorowi u św. Krzyża we Wrocławiu.  

Doskonały Kancyjonal polski rozpoczynają słowa: Doskonały/ Kancyonal Polski/ Zawierający w 

sobie/ Pieśni, hymny i psalmy/ Brześciańskie/ Z toruńskich, gdańskich, królewieckich,/ Starszych i 

nowszych kancjonałów/ Zebrane i częścią poprawione/ A z przydatkiem/ Świeżo przetłumaczonych/ 

Piosneczek/ Także/ Katechizmu i modlitew/ Nawet i rejestrów potrzebnych/ Bogu w Trójcy S. 

Jedynemu/ Na chwałę/ a kościołowi prawowiernemu/ Na zbawienie/ Wydrukowane w Brzegu/ Przez 

Krzysztofa Tschorna/ Roku Pańskiego 1673. 

Właściwą część modlitewną rozpoczyna Porządek rozdziałów, do snadniejszego znaleźienia 

Pieśni, różnym czasom służących, przynależyty. Od tego momentu następuje właściwa numeracja 

stron, oznaczona cyframi arabskimi. Pierwszą stronę właściwego Kancjonału stanowią: Pieśni 

Adwentowe/ To jest/ O zstąpieniu Syna Bożego z nieba/ Po jego świętym wcieleniu/ Przez Ducha 

Świętego/ W żywocie czystej/ Maryjej Panny. Wszystkie pieśni uporządkowane są według 



numeracji rzymskiej od I do CCCCCCXXXIX (639). Zostały one podzielone na poszczególne cykle 

zgodne z kolejnością świąt i okresów w roku liturgicznym. 

Następnie, w określonej kolejności, zamieszczono w kancjonale pozostałe cykle pieśni, 

przeznaczone na różnorakie okazje. W drugiej części Kancyonalu znajdują się trzy Rejestry pieśni, 

w którym podano niemieckie źródła wybranych utworów oraz odwołania i cytaty do konkretnych 

fragmentów Pisma Świętego, jakie pojawiają się w niektórych pieśniach. Kancyonal zamyka 

Katechizm oraz Modlitwy nabożne i wykaz Omyłek znaczniejszych.   

Pośród kancjonałowych pieśni znajdują się i takie, które powstały kilkaset lat wcześniej, a ich 

zapis nie uległ zbytnim modyfikacjom. Do takich utworów należy Hymn pasyjny „Gloria, laus et 

honor tibi sit” – „Cześć, chwała tobie, któryś cześć z ust niemowiątek wywiódł sobie”. Jest to pieśń, 

której powstanie datuje się na wiek VII, a autorstwo przypisuje się biskupowi aureliańskiemu 

Teodulfowi. W Doskonałym kancyonale polskim znajduje się także najstarsza pieśń pasyjna „Patris 

sapientia venitas divina” – Jezus Krystus, Bóg człowiek, Mądrość Oyca swego”.  

Utwory zamieszczone i wydrukowane w Doskonałym kancyonale polskim, wykazują  pewną 

stałość pod względem formalnym, strukturalnym oraz leksykalnym. Cechy charakterystyczne 

języka religijnego, jakim zapisano wspomniane teksty to przede wszystkim formuliczność i 

rytmika. 

Wśród kancjonałowych pieśni znajdują się i takie, których tematyka wiąże się z nieuchronnym 

kresem życia ludzkiego oraz czynnościami i obrzędami, jakie towarzyszą człowiekowi w ostatniej 

drodze życia. Obok Piesni o śmiertelności, Pieśni o sądnym dniu znajduje się także dwadzieścia 

Pieśni pogrzebnych. Utwory te powstały jako forma sprzeciwu wobec zbyt rozbudowanym, 

katolickim ceremoniom pogrzebowym. Skromne, protestanckie pieśni miały być jedynym, 

słusznym elementem ceremonii pogrzebowej. Pieśni pogrzebne poruszają problem wiary w 

zbawienie duszy ludzkiej po śmierci, zapewniają o wielkiej ufności człowieka wobec Boga i jego 

planów, poruszają prawdy eschatologiczne, przypominają o nieuchronności kresu życia ludzkiego 

oraz marności tego świata, a także stanowią zapis intymnych, szczerych rozmów człowieka z 

Chrystusem. Wiele z Pieśni pogrzebnych ma swoje źródła we wcześniejszych starodrukach i jest 

tłumaczeniami z tekstów niemieckich, czeskich oraz łacińskich. Niektóre pieśni mają swoje źródło 

w tekstach katolickich. Podmiotem lirycznym w analizowanych tekstach jest osoba zmarła – w 

piętnastu pieśniach, w pozostałych pięciu występuje zbiorowy podmiot liryczny. Język poetycki 



Pieśni pogrzebnych charakteryzuje się surowością i wyraźnym brakiem wyszukanych środków 

artystycznego wyrazu. Najczęściej pojawiającymi się leksemami w analizowanych tekstach są: 

ciało, śmierć, grzech, dusza, sąd ostateczny, zmartwychwstanie, grób, żywot. Są to „słowa – 

klucze”, które szczególnie mocno podkreślają sens i wymowę przekazywanych treści. Pieśni 

śpiewane podczas ceremonii pogrzebu, nie tylko stanowią pożegnanie zmarłego, ale także 

przygotowanie dla żyjących do dobrej śmierci oraz wywołują refleksje nad sensem życia. Teksty 

zamieszczone w Doskonałym kancyonale polskim to niezwykle cenny materiał badawczy i 

świadectwo kultury oraz tradycji XVII-wiecznych praktyk religijnych, nie tylko protestanckich, ale 

i katolickich. 

 


