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Istotną część liturgii w uroczystość BoŜego Ciała stanowi procesja teoforyczna. Przez 

pewien czas uwaŜano, Ŝe towarzyszyła ona omawianym obchodom od samych początków 
wprowadzenia tego święta2. Pogląd ten tylko częściowo jest prawdziwy. Znano juŜ bowiem 
w tym okresie procesje, szczególnie na terenach Niemiec, później takŜe Anglii, Hiszpanii, 
Północnych Włoch i Francji3. Oficjalnie jednak dokumenty Kościoła mówią o procesji BoŜego 
Ciała dopiero w 1429 r. (bulla Innefabile sacramentum papieŜa Marcina V). Wraz z rozwojem 
procesji rozwijają się róŜne formy muzycznego jej ubogacenia, zaleŜne z jednej strony od 
ogólnego stylu epoki, z drugiej zaś od lokalnych zwyczajów. NaleŜy teŜ wspomnieć o roz-
woju swoistego rodzaju udramatyzowania, uteatralnienia procesji, szczególnie w okresie ba-
roku, w którym to muzyka pełniła niepoślednią rolę, choć trzeba tu przyznać, Ŝe informacje 
na ten temat są dość zdawkowe (autorzy w swoich relacjach skupiają się przede wszystkim 
na zewnętrznym opisie obyczajowości i samego widowiska – dramatu, które odgrywano przy 
poszczególnych ołtarzach albo mówią jedynie ogólnie o śpiewakach i instrumentalistach). 
Analizując bliŜej źródła – z jednej strony będą to księgi liturgiczne (szczególnie rytuały), 
z drugiej zaś zachowane muzykalia i inwentarze – moŜemy stwierdzić, iŜ podczas procesji 
wykonywano zarówno tradycyjne śpiewy monodii liturgicznej, jak i muzykę wielogłosową. 

1.  ROZWÓJ LITURGII BOśEGO CIAŁA NA ŚLĄSKU 

Na Śląsku święto BoŜego Ciała wprowadzono stosunkowo szybko, bo juŜ w XIV wieku, 
co zawdzięczamy biskupowi Nankerowi, który w 1326 roku przybył do Wrocławia z Krako-
wa4. Fakt ten potwierdzają zarówno XIV-wieczne księgi liturgiczne5, jak i pochodzące z końca 
tego stulecia rachunki6. NaleŜy w tym miejscu podkreślić, iŜ diecezja wrocławska wprowa-

                                                 
1  Artykuł stanowi przeredagowaną i poszerzoną wersję paragrafu Stacje na BoŜe Ciało, który jest częścią mojej 

wcześniejszej pracy: REMIGIUSZ POŚPIECH, Muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII 
i XVIII wieku, Opole 2004, s. 126-131. Por. teŜ TENśE, Formy muzycznej oprawy procesji BoŜego Ciała na Śląsku do 
końca XIX wieku, w: Kultura i sztuka w słuŜbie Eucharystii, red. Rudolf Pierskała, Remigiusz Pośpiech, Opole 
1997, s. 125-140. 

2  Dla całego Kościoła święto to ustanowił oficjalnie papieŜ Urban IV – 11 sierpnia 1264 r., na mocy bulli Transi-
turus de hoc mundo. Natomiast do jego powszechnego wprowadzenia przyczyniły się w głównej mierze ogło-
szone przez papieŜa Jana XXII w 1317 roku tzw. Klementyny, dokumenty nawiązujące bezpośrednio do po-
przedniego papieŜa Klemensa V, który to z kolei reaktywował postanowienia Urbana IV. Zob. ZBIG-
NIEW ZALEWSKI, BoŜe Ciało. I. Liturgia, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1985, k. 861. 

3  Najwcześniejsze wzmianki o procesji na BoŜe Ciało pochodzą z diecezji kolońskiej i dotyczą lat 1264-1271. 
Zob. PETER BROWE, Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter, München 1933, s. 94- 97. 

4  Warto tu zauwaŜyć, iŜ bp Nanker – jeszcze jako biskup krakowski – w 1320 r. pierwszy w Polsce wprowadził 
święto BoŜego Ciała (ZBIGNIEW ZALEWSKI, Święto BoŜego Ciała w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego (1631), 
w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, t. 1, red. Marian Rechowicz, Wacław Schenk, Lublin 1973, s. 110-113). 

5  Zob. np. HELMUT JAN SOBECZKO, Liturgia katedry wrocławskiej według przedtrydenckiego "Liber Ordinarius" z 1563 
roku, Opole 1993, s. 126-127. 

6  JOSEPH JUNGNITZ, Geschichte der Fronleichnamsprozession in Breslau, "Schlesisches Pastoralblatt" 19 (1898), s. 123. 
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dziła procesją najwcześniej w całej metropolii gnieźnieńskiej7, we Wrocławiu teŜ po raz 
pierwszy wprowadzono jedną procesję dla całego miasta, co zarządził bp Piotr Nowak  
w roku 14508. Szczegółowy opis procesji BoŜego Ciała zachował się m.in. w przedtryden-
ckim Liber Ordinarius z 1563 roku. Wymienione są tu incipity śpiewanych responsoriów: 
Homo quidam; Immolabit; Panis quem ego – w drodze do ołtarza, oraz: Respexit Helias; Caenan-
tibus illis; O sacrum mysterium – w drodze powrotnej do katedry. Na uwagę zasługują rów-
nieŜ wskazania odnośnie udzielania błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przez 
biskupa podczas uroczystego śpiewu hymnu Te Deum (werset Salvum hac śpiewany trzy-
krotnie), a takŜe wzmianka o pieśni w języku niemieckim Nun bitten wir den Heiligen Geist, 
którą śpiewano przed wyruszeniem procesji w drogę powrotną do katedry. Warto wreszcie 
dodać, iŜ jest tu równieŜ mowa o wykonywaniu przez chór oficjum Sacerdos in aeternum 
w samo święto BoŜego Ciała oraz o psalmach śpiewanych, równieŜ chóralnie, przed wysta-
wionym Najświętszym Sakramentem przez całą oktawę9. Przedstawiony schemat procesji 
BoŜego Ciała zasadniczo był podobny do innych sąsiednich diecezji. RóŜnił się jedynie 
w szczegółach, co było jednakŜe cechą typową dla rozwoju liturgii w okresie przedtryden-
ckim. Został równieŜ w swojej podstawowej strukturze zachowany w rytuałach wydawa-
nych po Soborze Trydenckim, który zalecił kontynuowanie publicznej czci Najświętszego 
Sakramentu wyraŜanej w formie procesji teoforycznych10. Fakt ten w znacznej mierze 
przyczynił się do utrzymania w diecezji wrocławskiej zwyczaju procesji w czasach refor-
macji, której zwolennicy dość zdecydowanie występowali przeciw zewnętrznym formom 
kultu Eucharystii. Wprawdzie w zdominowanym przez protestantów Wrocławiu w 1525 ro-
ku ograniczono trasę procesji, która dochodziła jedynie do kościoła NMP na Piasku11, to 
jednak w poł. XVII wieku powrócono do jej tradycyjnej (obejmującej szerszy teren miasta) 
i uroczystej formy12. Ponadto w okresie tym, pod wpływem prądów epoki baroku, urządza-
ne z wielkim upodobaniem, a zarazem splendorem, procesje wzbogacano róŜnorodnymi 
formami widowiskowymi13, w których bardzo waŜny element stanowiła – obok wspaniałych 
dekoracji – oprawa muzyczna. Jej głównymi wykonawcami byli członkowie kapel 
kościelnych oraz uczniowie szkół parafialnych14. 

                                                 
7  H.J. SOBECZKO, op. cit., s. 129. Wpływ na to miały niewątpliwie oŜywione kontakty z sąsiednimi diecezjami 

niemieckimi, gdzie, jak wspomniano, najwcześniej wprowadzono procesję BoŜego Ciała. 
8  J. JUNGNITZ, op. cit., s. 123-124; WINCENTY URBAN, Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej połowie 

XV wieku, Wrocław 1959, s. 256, 327; Z. ZALEWSKI, Święto BoŜego Ciała w Polsce..., s. 136. 
9  H.J. SOBECZKO, op. cit., s. 128-130. Zob. teŜ: KAZIMIERZ DOLA, Przejawy kultu Sakramentu Eucharystii na Śląsku w 

XV wieku, w: Profesor i duszpasterz. Księga Pamiątkowa ku czci ks. Wacława Schenka, red. Helmut Jan Sobeczko, 
Opole 1988, s. 173. Autor ten mówi ponadto o organistach, którzy takŜe grali podczas wystawienia Najświę-
tszego Sakramentu. Trudno jednakŜe stwierdzić, czy dotyczy to gry solowej, czy teŜ jedynie akompania-
mentu organowego do śpiewu. 

10  Zob. Breviarum fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. Stanisław Głowa, Ignacy Bieda, Poznań 
1998, s. 405. 

11  Zob. H.J. SOBECZKO, op. cit., s. 133; JÓZEF MANDZIUK, Kult Najświętszego Sakramentu na Śląsku w okresie refor-
macji protestanckiej i reformy katolickiej, w: W blasku Eucharystii, red. Ignacy Dec, Wrocław 1996, s. 55-62. 

12  KRYSTYN MATWIJOWSKI, Uroczystości, obchody i widowiska w barokowym Wrocławiu, Wrocław i in. 1969, s. 95; 
J. MANDZIUK, op. cit., s. 70-71; TENśE, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Czasy reformacji protestanckiej, 
reformy katolickiej i kontrreformacji 1520-1742, Warszawa 1995, s. 133-135. 

13  Niezwykła popularność zewnętrznego kultu Eucharystii jaki obserwujemy w XVII i XVIII w. sprawiła, Ŝe 
czasem całą epokę baroku określa się "okresem procesji". Zob. np. PAWEŁ SCZANIECKI, Barok. III. W liturgii, 
w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1985, k. 50-51. 

14  MoŜna tu wskazać np. na Opole, gdzie istniała fundacja powołana w 1499 r. (przez nieznaną bliŜej Dorotę 
Zawadzką) specjalnie celem uświetnienia obchodów BoŜego Ciała, z której korzystano jeszcze w XVIII w. 
Zob. JAN KWAK, Miasta Księstwa Opolsko-Raciborskiego w XVI-XVIII wieku, Opole 1977, s. 241-244. 
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Wraz z rozwojem rekatolizacji i kontrreformacji procesje BoŜego Ciała, które stanowiły 
istotną formę zewnętrznej proklamacji nie tylko wiary, ale – moŜe nawet w większym 
stopniu – odradzania się i umacniania Kościoła katolickiego, uzyskiwały coraz bardziej 
uroczystą i bogatą oprawą zarówno w wymiarze wizualnym (np. wspaniałe dekoracje, 
chorągwie, feretrony itp.), jak i akustycznym (oprawa muzyczna). Przykładowo w opisie 
procesji wrocławskiej z 1732 roku, w której uczestniczyło prawie 6 tys. wiernych, mowa jest 
między innymi o licznym udziale bractw religijnych, z których kaŜde posiadało mały zespół 
muzyczny, złoŜony najczęściej z trębaczy i werblistów akompaniujących podczas śpiewu 
pieśni religijnych15. Niewykluczone, iŜ wykonywali równieŜ utwory instrumentalne. Podo-
bne procesje BoŜego Ciała, na czele których kroczyła orkiestra, opłacana często z kasy miej-
skiej, praktykowane były równieŜ w większości miast górnośląskich16. NaleŜy ponadto wspo-
mnieć, iŜ w niektórych ośrodkach, szczególnie w miejscach działalności jezuitów, procesje te 
ubogacano dodatkowo widowiskami teatralnymi17. 

W zachowanych relacjach brak jest bardziej szczegółowych informacji o samym reper-
tuarze muzycznym. W oparciu o wydawane rytuały diecezjalne moŜna sądzić, iŜ trzymano 
się w tym względzie odpowiednich norm liturgicznych zgodnie z wytworzonym w poprze-
dnich stuleciach ogólnym schematem procesji, który obejmował równieŜ wykonywane w jej 
ramach śpiewy18. Zamieszczone tam odpowiednie rubryki wskazują, Ŝe In Solemnitate Cor-
poris Christi śpiewa się najpierw (w matutinum) przed wystawionym Najświętszym Sa-
kramentem dwie zwrotki Tantum ergo, zaś po błogosławieństwie hymn Jesus Christus nostra 
salus. Natomiast na zakończenie oficjum naleŜy wykonać germanica cantilena "Freut euch ihr 
lieben Seelen". Uroczysta procesja (De Processione solemniori), w której porządku wymienieni 
są między innymi kantorzy i muzycy (idą za krzyŜem niesionym przez dwóch akolitów), 
rozpoczyna się śpiewem responsorium Homo quidam. Z kolei podczas drogi wykonuje się 
następujące hymny według Psalterium Romanum: Pange linqua; Sacris solemniis; Verbum 
supernum prodiens; Salutis humanae Sator oraz Aeterne Rex Altissime. Po przyjściu do ołtarza 
następuje śpiew odpowiedniego responsorium, ewangelii, a po błogosławieństwie celebrans 
ponownie intonuje hymn Pange linqua. Porządek kolejnych stacji jest podobny, z tą tylko 
róŜnicą, Ŝe na zakończenie śpiewane są inne hymny: Tantum ergo Sacramentum (II stacja), 
Genitori genitoque (III stacja) i Te Deum laudamus (IV stacja). Po przyjściu do Kościoła po raz 
wtóry przewidziany jest śpiew Tantum ergo Sacramentum, który ma wykonać chór z towa-
rzyszeniem muzyków19, podczas gdy wcześniej była mowa tylko o samym chórze (Chorus). 
RównieŜ w drodze śpiewano najprawdopodobniej wersje gregoriańskie, co sugerują zresztą 
zapisane w rytuale incypity nutowe. 

W XIX wieku schemat procesji nie uległ większym zmianom w porównaniu do wy-
tworzonego w poprzednich stuleciach. Analizując dziewiętnastowieczne agendy i księgi 
liturgiczne diecezji wrocławskiej zauwaŜyć moŜemy ścisłą łączność z wytworzoną wcześniej 
tradycją, choć daje się zauwaŜyć większe wykorzystanie tekstów responsoriów. Ogólnie 
jednak układ procesji BoŜego Ciała, polegającej na przejściu ze śpiewem do czterech ołtarzy, 
przy których wierni słuchali przepisanych perykop Ewangelii, zaś zespoły muzyczne 
wykonywały odpowiednie kompozycje, nie uległ większym modyfikacjom. 

                                                 
15  K. MATWIJOWSKI, op. cit., s. 96; J. MANDZIUK, Kult Najświętszego Sakramentu na Śląsku..., s. 71-72. 
16  JAN KWAK, Obyczajowość mieszkańców miast górnośląskich w XVI-XVIII wieku, Opole 1986, s. 11. 
17  ZDZISŁAW LEC, Jezuici a Eucharystia w: W blasku Eucharystii..., op. cit., s. 105. 
18  Szczegółowy opis procesji zob. np. w: Rituale Vratislaviense (...), Wratislavie 1775, s. 198-215. 
19  Iterim a Musicis, vel choro canitur Vers. Tantum ergo Sacramentum usque ad finem. Cyt. za: tamŜe, s. 212. 
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Wydany w 1847 roku z polecenia biskupa Melchiora Diepenbrocka rytuał wrocławski20 
powtarza właściwie bez zmian znany juŜ wcześniej porządek procesji (podobnie wymienieni 
są kantorzy i muzycy) oraz wykonywanych podczas niej śpiewów (incipity tych samych 
hymnów). Nieco szerszy jest jedynie opis poszczególnych stacji, brak natomiast wzmianki o 
śpiewie pieśni ludowej. Podobny repertuar zamieszcza takŜe Cantus Chorales, który został 
opublikowany w 1866 roku z polecenia biskupa Heinricha Foerstera "dla podniesienia stanu 
śpiewu kościelnego"21. Podane są tu melodie responsoriów wykonywanych przy trzech 
pierwszych stacjach: Respexit Elias, Ego sum panis vitae, Misit me vivens Pater oraz antyfony O 
sacrum convivium, śpiewanej przy czwartej stacji. Istotna jest tu uwaga, iŜ zamiast podanych 
responsoriów dopuszcza się takŜe inne śpiewy (teksty), odpowiednie do uroczystości. 

2.  ZNACZENIE I FORMY MUZYKI W LITURGII BOśEGO CIAŁA 

Na podstawie zachowanych źródeł muzycznych wiadomo, Ŝe jednogłosowe śpiewy 
zamieszczone w oficjalnych księgach liturgicznych nie były jedynymi elementami oprawy 
muzycznej procesji BoŜego Ciała. Niektóre teksty liturgiczne, na przykład hymny czy 
responsoria, często prezentowano teŜ w opracowaniach wielogłosowych. W okresie baroku 
powstało wiele róŜnorodnych form muzyki wokalno-instrumentalnej do tekstów o tematyce 
eucharystycznej. O popularności tego rodzaju twórczości na Śląsku świadczy chociaŜby za-
chowany inwentarz zbiorów muzycznych katedry wrocławskiej z roku 176122. Związane 
z omawianą tematyką kompozycje wydzielono tu nawet w odrębne grupy: Ariae et Duetti de 
Venerabili Sacramento (24 pozycje); Offertoria de Venerabili Sacramento (9). Ponadto po kilka 
utworów pro Festo S: S: Corporis Christi spotykamy w dziale psalmów (4), hymnów (2) oraz 
Necessaria et occurentia per Annum (3). 

Spośród form muzycznych związanych z kultem Eucharystii na szczególną uwagę 
zasługują 4-częściowe dzieła cykliczne nazywane Stacjami (Stationes), komponowane specja-
lnie dla uświetnienia procesji BoŜego Ciała. Ich geneza sięga średniowiecznych procesji "ze 
stacją", które wychodziły na zewnątrz kościoła, często nawet do pobliskich świątyń i od-
prawiane były w większe święta. Nazywano je właśnie statio, w odróŜnieniu od zwyczaj-
nych procesji niedzielnych zwanych circuitus23. W XIV wieku tego rodzaju procesje liturgi-
czne, odprawiane często z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, połączyły się (głównie 
na terenie Niemiec) z innym typem procesji związanej z modłami o urodzaje, które 
zatrzymywały się w czterech statio symbolizujących cztery strony świata. Przy kaŜdej z nich 
odczytywano odpowiedni fragment Ewangelii24. W wyniku tego wykształciła się uroczysta 
forma procesji teoforycznej BoŜego Ciała, właśnie z czterema statio, śpiewem początków 
Ewangelii i błogosławieniem Najświętszym Sakramentem. Z biegiem czasu procesje te, jak 
wyŜej wspomniano, zyskiwały coraz bardziej uroczystą oprawę, której istotnym elementem 
był śpiew oraz towarzysząca mu muzyka instrumentalna, wykonywana zarówno podczas 
marszu, jak i przy poszczególnych ołtarzach. Powstające na tę okazję Stacje na BoŜe Ciało nie 
były moŜe tak powszechne, jak inne gatunki muzyki liturgicznej związanej z kultem Eucha-
rystii (np. części mszalne na czele z sekwencją Lauda Sion czy hymn Pange linqua), moŜna je 

                                                 
20  Rituale Vratislaviense Romano accomodatum..., Vratislaviae 1847, s. 410-423. 
21  Cantus Chorales juxta Missale-Breviarum-Graduale-Antiphonarium-Rituale et Pontificale Romanum ac Proprium 

Wratislaviense ad usum praecipue Ecclesiarum Parochialium [...], Wratislavie 1866, s. 368-377. 
22  Cathalogus Musicalium pertinentium Ecclesiae et Choro Figurali ad Cathedralem Sti Joannis, Wratislaviae 1761  

(PL-WRk III B 1h). Por. RUDOLF WALTER, Das Musikalienverzeichnis der Breslauer Kathedrale aus dem Jahr 1761, 
“Fontes Artis Musicae” 35 (1988), s. 256-275. 

23  KAZIMIERZ DOLA, Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój - skład osobowy - działalność, Lublin 1983, 
s. 304. 

24  BOGUSŁAW NADOLSKI, Liturgika, t. II: Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 119. 
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jednak uznać za dość typowe formy muzyki religijnej związanej z nurtem kontrreformacji, 
które tworzone były w II poł. XVIII i w początkach XIX stulecia. ZauwaŜmy, Ŝe czas ten po-
krywa się z jednej strony z niespotykanym dotąd rozwojem kapel kościelnych, z drugiej zaś 
z ogólnym zeświecczeniem kościelnej twórczości muzycznej oraz jej odejściem od liturgicz-
nych norm (takŜe m.in. w zakresie doboru tekstów). Odzwierciedlenie tych procesów spoty-
kamy takŜe w muzyce związanej z uroczystością BoŜego Ciała, a przede wszystkim z samą 
procesją. 

Stacje na BoŜe Ciało (Stationes), określane teŜ czasem jako Responsoria na BoŜe Ciało, nie 
posiadały stałego, niezmiennego układu i następstwa poszczególnych części25. Był to cykl 
czterech kompozycji do róŜnych tekstów, wybieranych najczęściej spośród przeznaczonych 
na uroczystość BoŜego Ciała responsoriów, hymnów lub antyfon26, opracowany na 4-głosowy 
chór i orkiestrę, złoŜoną często z samych instrumentów dętych (i czasami kotłów). Dzięki 
takiej obsadzie utwory te mogły być wykonywane takŜe w drodze podczas procesji pomię-
dzy kolejnymi ołtarzami. Dodajmy jeszcze, Ŝe często poszczególne części cyklu kończy 
rozbudowane Alleluja. Tego rodzaju kompozycje spotykamy przede wszystkim na terenie 
Austrii, w południowych Niemczech, w Czechach, na Morawach i na Śląsku. Na podstawie 
zachowanych źródeł moŜemy nawet przyjąć, Ŝe na Śląsku Stacje na BoŜe Ciało cieszyły się 
szczególną popularnością, tu bowiem właśnie kompozycji tych powstało najwięcej i najczęś-
ciej były teŜ wykonywane. Warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe w zbiorach polskich zachowały się jedy-
nie pojedyncze dzieła tego rodzaju twórczości muzycznej. MoŜna tu wymienić przykładowo 
Hymni in Solemni Processione SS. Corporis Christi urodzonego w Grodkowie na Śląsku 
Opolskim Józefa Elsnera (1769-1854), powstałe w 1824 roku, a opublikowane w roku 1827 u 
A. Płacheckiego w Warszawie, które naleŜy jednak zaliczyć do wyraźnie obecnego w twór-
czości tego kompozytora nurtu śląskiej tradycji muzycznej27. 

3.  STACJE NA BOśE CIAŁO W TWÓRCZOŚCI WYBRANYCH KOMPOZYTORÓW ŚLĄSKICH 

Jednym z pierwszych twórców omawianej formy muzyki religijnej był wrocławski ka-
pelmistrz katedralny Johann Georg Clement (1710-1794)28. Skomponowany przez niego cykl 
Processio con Statione29 składa się z wielogłosowych opracowań hymnów i sekwencji śpiewa-
nych podczas procesji oraz antyfon wykonywanych przy poszczególnych stacjach. Pierwsza 
grupa śpiewów to: hymn Pange linqua (ad exitum processionis), sekwencja Lauda Sion (Processio 

2da), hymn Sacris solemnis (Processio 3tia)30 oraz Tantum ergo (Post reditum sit ultima). 

                                                 
25  Dowolność w tym zakresie dotyczyła zarówno kompozycji łacińskojęzycznych, jak teŜ pojawiających się 

coraz częściej na przełomie XVIII i XIX w. Stacji do tekstów niemieckich (były to najczęściej tłumaczenia ła-
cińskich hymnów eucharystycznych, jak np. O Engel Gottes). 

26  Czasem wykorzystywany był tylko jeden tekst (hymn Pange lingua bądź sekwencja Lauda Sion), który 
dzielono na cztery fragmenty. Przykładem są tu m.in. powstałe w latach 1765-1769 Responsoria de Venerabili 
Sacramento Josepha Haydna (1732-1809), oparte na tekście sekwencji Lauda Sion. 

27  Cykl ten składa się z następujących części: O Salutaris Hostia, Pange lingua gloriosi, Tantum ergo Sacramentum 
oraz Ecce panis angelorum (21 zwrotka sekwencji Lauda Sion). 

28  Szerzej na temat działalności tego muzyka zob. w: R. POŚPIECH, Muzyka wielogłosowa..., s. 175-183, 314-315. 
TamŜe dalsza literatura. 

29  Processio con Statione a Canto, Alto, Tenore et Basso, 2. Obois, 2. Fagotis, 2 Corni b. et Clarinis , Principale et Tym-
panis, Del Sign. Clement (PL-WRk XXXVIIIa 72). We wspomnianym juŜ inwentarzu katedry wrocławskiej 
wymieniony jest jeszcze inne cykle Clementa: Breves 4 Stationes cum Pange linqua pro Festo S: S: Corporis Christi 
oraz Processio Solennissima nova a 4. stationes cum 3. hymni. 

30  Hymn ten śpiewany był takŜe w drodze do czwartej stacji (Processio 3tia repetitur). W późniejszym czasie do-
łączono do manuskryptu głosy wokalne z tekstem responsorium Homo quidam, rozpoczynające się od słów 
Coenam magnam fecit et vocavit, który został podłoŜony pod melodię hymnu Sacris solemnis. Nie wiadomo, czy 



 8 

Natomiast podczas poszczególnych stacji śpiewano następująco utwory: Caro mea vere est ci-

bus (Statio I)31, O quam suavis est, Domine, spiritus tuus (Statio 2da)32, Ego sum panis vivus (Statio 

3tia)33, O sacrum convivium (Statio 4ta)34. Poszczególne części cyklu kończy rozbudowane 
Alleluja. 

Podobny układ posiadają powstałe ok. 1785 roku Stationes pro Theoporica Processione 
Carla Grossa (II poł. XVIII wieku) – muzyka wrocławskiego klasztoru NMP na Piasku35. Te 
same teksty, z drobną jedynie zmianą kolejności36, wykorzystał kolejny z kapelmistrzów wro-
cławskiej katedry, Joseph Ignaz Schnabel (1767-1831)37, który skomponował w sumie pięć od-
rębnych cykli, z czego dwa do tekstów niemieckich38. Szczególną popularnością cieszyły się 
jego tzw. Mittlere Stationen39, które wykonywane są w śląskich kościołach do dnia dzi-
siejszego. 

Wymienieni wyŜej kompozytorzy zapoczątkowali tradycję opracowań omawianego 
gatunku zarówno od strony muzycznej (np. specyficzna obsada instrumentów dętych), jak 
i pod względem układu tekstów (głównie antyfon). Podobne kompozycje tworzyło szereg 
innych muzyków śląskich, spośród których moŜna wymienić przykładowo Antona Busch-
manna (zm. 1790), Johanna Franza Otto (1732-1805), Franza Koblitza (1770-1828) czy Josepha 
Wilhelma Klingohra (1783-1814). Koblitz i Klingohr, obok omówionego wyŜej Schnabla, 
naleŜą do tych twórców, którzy tradycję Stacji na BoŜe Ciało "przenieśli" do kolejnego, XIX 
stulecia. Warto tu dodać, Ŝe była ona tak silna, iŜ przetrwała nawet restrykcyjny czas cecy-
liańskiej odnowy muzyki kościelnej, o czym świadczą późniejsze utwory Ignaza Reimanna 
(1820-1885), Maxa Filkego (1855-1911) czy Sigfrieda Cichego (1865-1925). Na tradycję 
omawianego gatunku kompozycji na Śląsku zwrócił uwagę po raz pierwszy Carl Julius 

                                                                                                                                                         
opracowanie to wykonywano w drodze do czwartej stacji, czy teŜ – zgodnie ze wcześniejszym zwyczajem – 
na początku, przed wyruszeniem procesji. 

31  Tekst pochodzi z wersu do Alleluja mszy na BoŜe Ciało. 
32  Tekst pochodzi z antyfony do Magnificat I nieszporów na BoŜe Ciało. 
33  Tekst zaczerpnięto z antyfony do Benedictus w laudesach, bądź z wersu 6. responsorium w II Nocturno. 
34  Tekst pochodzi z antyfony do Magnificat II nieszporów na BoŜe Ciało. 
35  W odróŜnieniu do Clementa, występują tu jedynie dwa hymny: Pange linqua i Sacris solemnis. Dodajmy, Ŝe 

kompozycja ta, przeznaczona na chór (SATB) i rozbudowany zespół dęty (2 fl, 2 ob, 2 cl, cl princ., 2 fg, 2 cor, 
4 tr, 3 trb, 2 b-trb, timp), dedykowana jest opatowi tamtejszego klasztoru kanoników regularnych Johanne-
sowi Strobachowi. Zob. RUDOLF WALTER, Kirchenmusikpflege in der Stiftskirche St. Maria auf dem Sande, Breslau, 
während des 18. Jahrhunderts, w: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens. Musikkultur - Orgellandschaft. Tagungs-
bericht Liegnitz 1991, red. Jarosław Stępowski, Helmut Loos, Bonn 1994, s. 39-40. 

36  Zmiana ta dotyczy II i III Stacji: najpierw jest Ego sum panis vivus, następnie zaś O quam suavis est, Domine, 
spiritus tuus. Ponadto jako czwarty hymn występuje Tantum ergo (ostatnie dwie zwrotki hymnu Pange lingua). 

37  Szerzej na temat działalności tego muzyka zob. w: R. POŚPIECH, Muzyka wielogłosowa..., s. 183-186, 352-353. 
TamŜe dalsza literatura. 

38  Cykle łacińskie to: Quattor stationes ad usum theophoricae processionis; Stationes in usum Theophoricae processionis; 
Hymni et Stationes ad usum theophoricae processionis. Wszystkie przeznaczone są na następujący skład: SATB, 2 
fl, 2 ob, 2 cl, 2 Bassethorn, 2 fg, 2 cor, 2 tr, 3 trb, timp. W cyklach niemieckojęzycznych (4 Stationen für 
Frohnleichnamsfest) kompozytor wykorzystał następujące teksty: O Engel Gottes; Laßt uns mit Dank; Laßt Seilig; 
Erbarmen laß mich. Por. HANS ERDMANN GUCKEL, Katholische Kirchenmusik in Schlesien, Leipzig 1912, s. 133-134. 

39  Dzieło to powstało pomiędzy rokiem 1805 a 1824. W formie partytury opublikował je w II poł. XIX w. syn 
kompozytora – August Schnabel: Stationes in usum Theophoricae Processionis compositae a Josepho Schnabel 
Capellae magistro ad St. Joannem Vratislaviae. Herausgegeben (...) von August Schnabel. Breslau, bei C. Weinhold 
[b.r.w.]. Z kolei w 1906 r. dyrygent chóru kościelnego w Trzebnicy - Paul Kindler wydał Stacje Schnabla we 
własnym opracowaniu, dostosowanym do poziomu przeciętnych chórów i parafialnych orkiestr dętych; 
w tej wersji są one teŜ dziś najczęściej wykonywane. Zob. Joseph Schnabels mittlere Stationen zur theophorischen 
Prozession am hhl. Fronleichnamsfeste. Für einfache Chorverhältnisse bearbeitet von Paul Kindler, Chorrector. Op. XI. 
1906 Leobschütz C. Kothe's Erben Verlag. 
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Hoffmann (1801-1843)40, autor pierwszego leksykonu muzyków śląskich, który przyczynił 
się takŜe do jej ubogacenia. W zachowanych w zbiorach kościoła Św. KrzyŜa w Opolu Vier 
Fronleichnams-Stationen opracowane zostały następujące teksty: Sacris solemnis - Ave verum - 
O sacrum convivium - O salutaris, Hostia. Stacje Hoffmanna ukazują z jednej strony kontynu-
ację wcześniejszych tradycji, z drugiej natomiast coraz większą swobodę w wyborze tekstów 
do poszczególnych części omawianego cyklu muzyki na BoŜe Ciało41. 

 
 

                                                 
40  CARL JULIUS HOFFMANN, Einige Worte über Anwendung der Musik in den katholischen Kirchen Schlesiens, 

“Breslauer Zeitschrift für katholische Theologie” 1832, nr 6, s. 19-20. 
41  Przykładowo moŜna tu jeszcze wskazać na Vier lateinische Gesänge nebst Pange linqua zur heil. Fronleich-

namsprozession [...] Ignaza Reimanna (opublikowane w Głuchołazach – Verlag von A. Pietsch, Ziegenhals 
i/Schl.), które posiadają następujący układ: O salutaris, Hostia - Qui manducat meam carnem - O quam suavis est, 
Domine, spiritus tuus - O sacrum convivium.  


