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1. Imię i nazwisko 

Piotr Maciej Kociumbas 

 

2. Posiadane dyplomy 

a) magister w zakresie filologii germańskiej (Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersyte-

tu Gdańskiego, 2003) 

b) magister sztuki w zakresie gry na gitarze (Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej 

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2005) 

c) doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy Sło-

wo miastem przepojone… Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku (Wy-

dział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2008) 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

a) adiunkt w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego (od 2008 roku do chwili 

obecnej) 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16. ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

2016 r. poz. 882 ze zm.) 

a) tytuł osiągnięcia naukowego 

Za osiągnięcie naukowe w myśl art. 16. ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 
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882 ze zm.) uznaję monografię zatytułowaną Kancjonały luterańskiego Gdańska 1587–1810. 

Studium nad źródłami lokalnej niemieckiej pieśni kościelnej. 

b) autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy 

Piotr Kociumbas: Kancjonały luterańskiego Gdańska 1587–1810. Studium nad źródłami lo-

kalnej niemieckiej pieśni kościelnej (= Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 

6), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa & Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu 

Warszawskiego 2017, 722 s. ISBN 978-83-6588-607-1. Recenzenci wydawniczy: dr hab. 

Sławomir Kościelak, prof. UG (Uniwersytet Gdański), dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ 

(Uniwersytet Zielonogórski) 

c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

Przedmiotem analizy podjętej w książce (przedstawionej tutaj jako główne osiągnięcie nau-

kowe) są niemieckojęzyczne kancjonały luterańskie opublikowane w latach 1587–1810 przez 

gdańskie oficyny typograficzne, z uwzględnieniem wszystkich możliwych wydań. Badania 

nie objęły jedynie tych druków, które zostały opublikowane w Gdańsku na użytek gmin 

ewangelicko-augsburskich w innych miastach. Zakres czasowy, rozciągający się na 223 lata, 

wyznacza tutaj z jednej strony rok publikacji nad Motławą domniemanego pierwszego kan-

cjonału w języku niemieckim, z drugiej zaś rok ukazania się ostatniego niemieckojęzycznego 

kancjonału opracowanego przez gdańskie Ministerium Duchowne (niem. Geistliches Ministe-

rium) i autonomicznie zatwierdzonego przez gdańską Radę Miejską. Skoncentrowanie się na 

kancjonałach luterańskich publikowanych w języku niemieckim wynika z przesłanek socjolo-

giczno-demograficznych: w mieście nad Motławą, w omawianym okresie, kwantytatywnie 

górowała ludność luterańska posługująca się językiem niemieckim. Nie może więc w tym 

kontekście dziwić dominująca rola, jaką niemieckojęzyczny luteranizm – kształtujący przez 

stulecia oblicze tego miasta – odegrał dla rozwoju lokalnej kultury i sztuki, również tej o cha-

rakterze kościelnym. Niniejsza heurystycznie nacechowana publikacja ma więc na celu z jed-

nej strony dokumentację gatunku, jaki na kulturalnej mapie nowożytnego Gdańska stanowiły 

kancjonały wydawane w języku niemieckim na potrzeby miejscowych zborów luterańskich, 

oraz ukazanie zmian w obrębie tego gatunku zachodzących. Z drugiej zaś ukierunkowana jest 

na prezentację gdańskiej twórczości pieśniowej wchodzącej w skład przybliżanych tu kancjo-

nałów, której – w myśl postawionej tezy – długofalowa promocja na niespotykaną dotychczas 

skalę została zainicjowana już pod koniec siedemnastego stulecia na terytorium Rzeszy. 
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 Przyjęte założenia badawcze zdecydowały o podziale książki na sześć rozdziałów. 

Komponenty owe zostały poprzedzone wprowadzeniem, w którym uwzględniono przegląd 

dotychczasowych badań nad omawianymi w pracy zagadnieniami, zawarto uwagi metodolo-

giczne, podjęto dyskusję na temat definiowania terminów ‘kancjonał’ i ‘pieśń kościelna’ oraz 

terminologii stosowanej w polskim piśmiennictwie, a także dokonano wstępnej charaktery-

styki materiału źródłowego. Badaniami objęto źródła zarówno do tej pory nieuwzględniane, 

jak i częściowo znane, lecz wyzyskane jedynie fragmentarycznie. Ich dyspersja skutkowała 

kwerendami podjętymi w krajowych i zagranicznych książnicach: Polskiej Akademii Nauk – 

Bibliotece Gdańskiej, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Bibliotece Elbląskiej, Nie-

dersächsische Staats- und Universitätsbibliothek w Getyndze, Staatsbibliothek zu Berlin – 

Preußischer Kulturbesitz, Universitätsbibliothek w Lipsku, Bayerische Staatsbibliothek 

w Monachium, Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel, Universitäts- und Landesbi-

bliothek w Münster, Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, a także Kungliga biblioteket 

w Sztokholmie. W przyjętym w niniejszej pracy znaczeniu, opartym w głównej mierze na de-

finicjach Lauterwassera, Amelna, Jennyego i Lipphardta oraz Rößlera, kancjonał to drukowa-

ny zbiór w formie książki, zawierający teksty chrześcijańskie w języku narodowym cechujące 

się formą metryczną o budowie stroficznej, które są oferowane – wraz z odpowiednią do gru-

powego śpiewu melodią – do wielokrotnego użytku w rękach osób świeckich tak podczas 

(wspólnotowego) nabożeństwa, jak i praktyk osobistych. Cechami charakterystycznymi kan-

cjonału są ponadto: podział na rubryki porządkujące repertuar pieśniowy zgodnie z przebie-

giem roku kościelnego, a także obecność repertuaru z pierwszych dziesięcioleci reformacji. 

Pierwsze trzy rozdziały chronologicznie przybliżają 43 zachowane niemieckojęzyczne 

kancjonały luterańskie wydane w Gdańsku, przyporządkowując je do epok ukazujących ich 

miejsce w dziejach gatunku na obszarze niemieckojęzycznym. W większości przypadków 

zostały one przeanalizowane po raz pierwszy. Śpiewniki, traktowane tutaj w pierwszym rzę-

dzie jako źródło do poznania lokalnego repertuaru pieśni kościelnych, zostały opisane każdo-

razowo przez pryzmat kategorii hymnologicznych zdefiniowanych przez Jennyego i uzupeł-

nionych przez Völkera. Należą do nich: kompozycja wydawnicza kancjonału (jego format, 

objętość, dodatki, elementy zdobnicze, produkcja), wybór tekstów i pieśni (tytuł, przedmowa, 

rubryki, repertuar pieśniowy), sposób prezentacji pieśni (układ typograficzny, ujęcie melodii, 

nagłówki), a także zakres funkcjonowania kancjonału (autoryzacja, obszar obowiązywania, 

faktyczny krąg użytkowników, żywotność publikacji). Z tego względu nie zabrakło tutaj – 

charakterystycznego dla hymnologii – wykorzystania narzędzi warsztatowych właściwych 
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różnym dyscyplinom naukowym, przede wszystkim literaturoznawstwu, ale również muzyko-

logii, teologii i bibliologii. 

W rozdziale pierwszym opisano grupę ośmiu najstarszych zachowanych kancjonałów 

z lat 1587–1700, ukazując proces krystalizowania się gatunku nad Motławą w kontekście 

wszechobecnego konfesjonalizmu (W kręgu konfesjonalizmu, czyli świt kancjonału nad Mo-

tławą). Rozdział drugi, omawiający 22 źródła z lat 1701–1762, prezentuje lokalne działania 

wydawnicze w okresie ścierania się ortodoksji luterańskiej i pietyzmu z jednej strony ukie-

runkowane na wydanie pierwszego oficjalnego kancjonału gdańskiego, z drugiej zaś nace-

chowane konkurencją między oficynami typograficznymi (Między ortodoksją a pietyzmem 

albo w stronę oficjalnego kancjonału). W rozdziale trzecim na podstawie 13 źródeł ukazano 

drogę od uniwersalnego i wczesnooświeceniowego drugiego oficjalnego kancjonału gdań-

skiego z lat 1764–1804 do trzeciego, zreformowanego z 1810 roku, na wskroś wpisującego 

się w okres oświeceniowy w dziejach gatunku (Z nurtem oświecenia, czyli ku reformie kan-

cjonału). Rozdział czwarty koncentruje się na krytycznej prezentacji repertuaru omawianych 

tutaj śpiewników z punktu widzenia dawnego użytkownika, a mianowicie w świetle hymno-

logicznej publikacji autorstwa Paula Gottfrieda Praetoriusa, lokalnego katechety aktywnego 

pod koniec XVII wieku (Corrigenda albo krytycznym okiem dawnego użytkownika). W roz-

dziale piątym (Spod lokalnego pióra, czyli o gdańskim wkładzie w repertuar niemieckiej pie-

śni kościelnej) przedstawiono z perspektywy filologiczno-historycznej dorobek twórców dzia-

łających w Gdańsku, których utwory znalazły swoje miejsce w badanych tutaj kancjonałach. 

Dorobek ten został określony mianem lokalnego repertuaru pieśni kościelnych (LRPK). Pod 

uwagę wzięto utwory jedynie tych autorów, którzy na rzecz grodu nad Motławą pełnili okre-

ślone funkcje. Przybliżając wspomniane pieśni, skoncentrowano się na sylwetkach ich twór-

ców (5.1), na istniejących przekazach tekstu, zachodzących w nich zmianach i pierwodrukach 

poszczególnych utworów (5.2), na ich melodiach (5.3) i strukturze wersyfikacyjnej (5.4), te-

matyce z punktu widzenia podziału na rubryki (5.5), a także na recepcji przez pryzmat obec-

ności rzeczonych utworów w gdańskich kancjonałach innowierczych i pozalokalnych, nie za-

pominając o wybranych przekładach na język polski (5.6). W ostatnim, szóstym rozdziale 

(Gdańszczanie gdańszczanom albo lokalne kancjonały w ujęciu syntetycznym) uwzględnione 

zostały syntetyczne wnioski wynikające z ogólnej analizy eksplorowanego materiału, z osa-

dzenia go w szerszym kontekście kulturowym, a także z dostrzeżonych w tym zakresie kon-

wergencji. Całość rozważań zamknięto słowem końcowym. 
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Materiał źródłowy relewantny dla niniejszej pracy został zestawiony w bibliografii 

w ramach dziewięciu kategorii. Pierwszą z nich wypełniają źródła o charakterze prymarnym, 

obejmujące 43 zbiory odpowiadające definicji kancjonału przyjętej w niniejszej książce, opu-

blikowane do 1810 roku w Gdańsku dla niemieckojęzycznych wiernych Kościoła ewangelic-

ko-augsburskiego (plus dwa wznowienia z 1820 i 1856 roku). Kategorię drugą źródeł pry-

marnych stanowi pięć (głównie zaginionych) kancjonałów, których tytuły znane są jedynie 

z opisów zawartych w katalogach bibliotecznych bądź też z literatury przedmiotu. Kolejne 

sześć kategorii obejmuje źródła sekundarne – uzupełniające wywód, poszerzające argumenta-

cję, osadzające źródła prymarne w szerszym kontekście kulturowym, a także uwydatniające 

konwergencje związane z tym ostatnim. Kategoria trzecia mieści więc w sobie osiem publi-

kacji w większości przypadków niespełniających kryteriów definicji kancjonału, zawierają-

cych na swoich kartach pierwodruki utworów z LRPK w języku niemieckim. Do kategorii 

czwartej zaliczono trzy niemieckojęzyczne kancjonały przeznaczone dla gdańskich innowier-

czych wspólnot religijnych (ewangelicko-reformowanej i menonickiej), zawierające utwory 

z LRPK. Kategoria piąta zawiera pięć kancjonałów i zbiorów pieśni w języku polskim prze-

znaczonych dla gdańskich luteranów, obejmujące przekłady części utworów z LRPK. W ka-

tegorii szóstej zestawiono 16 kancjonałów w języku niemieckim spoza Gdańska uwzględnia-

jących utwory z LRPK, w siódmej i ósmej zaś – niemieckojęzyczne kancjonały funkcjonujące 

poza Gdańskiem, które stanowiły punkt odniesienia odpowiednio dla wydawców gdańskich 

kancjonałów (jako inspiracje, w liczbie pięciu) i dla autora niniejszej pracy (jako źródłowe 

paralele, w liczbie czterech). Wszystkie pozostałe źródła zostały zaklasyfikowane do kategorii 

dziewiątej. 

 Fundament analityczny przede wszystkim rozdziału piątego książki stanowi zawartość 

części suplementowej umieszczonej tuż za bibliografią. W suplemencie pierwszym (1SUPL) 

odnajdziemy edycję krytyczną 97 lokalnych pieśni kościelnych w języku niemieckim upo-

rządkowanych alfabetycznie i opatrzonych numeracją. Podstawę edycji stanowił tutaj naj-

młodszy (w ramach analizowanych kancjonałów) przekaz tekstu, zazwyczaj najbardziej zbli-

żony pod względem ortograficznym do dzisiejszej standardowej niemczyzny, co wynikało 

z chęci ukazania utworu w wersji jak najbardziej czytelnej dla dzisiejszego odbiorcy. Ponie-

waż rozprawa w znacznej mierze koncentruje się na ewolucji kancjonałów i zawierającym się 

w nich LRPK, zrezygnowano z ustanowienia najstarszych przekazów za podstawę edycji, 

gdyż publikowane były one zazwyczaj w pierwodrukach niespełniających kryteriów kancjo-

nału przyjętych w pracy. Uwzględnione tutaj przypisy minuskułowe zawierają zarówno wa-
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rianty fonetyczne z poszczególnych przekazów danego tekstu, jak i interpunkcyjne, odnoto-

wane jedynie w sytuacji, gdy zmieniały one sens wypowiedzi. W suplemencie drugim 

(2SUPL) odnajdziemy edycję 45 utworów pochodzących z suplementu pierwszego i odwołu-

jących się doń numeracją, w przekładzie dokonanym na język polski niemal wyłącznie 

w drugiej połowie XVIII wieku. Suplement trzeci (3SUPL) i ostatni obejmuje zaś edycję pię-

ciu niemieckojęzycznych przedmów do kancjonałów analizowanych w pracy. Wszystkie su-

plementy pomyślane zostały w taki sposób, aby zawarty w nich materiał mógł stanowić punkt 

wyjścia do dalszych, bardziej szczegółowych studiów głównie nad warstwą literacką i wy-

mową teologiczną poszczególnych utworów. Oto najważniejsze wyniki uzyskane na drodze 

analizy zgromadzonego materiału empirycznego: 

 Przebadane kancjonały wyszły przede wszystkim z dwóch konkurujących ze sobą ofi-

cyn typograficznych: pierwszą z nich przez większość analizowanego okresu pełniła funkcję 

oficjalnej drukarni Rady Miejskiej i Gimnazjum. Opuściło ją oraz powiązane z nią zakłady 31 

śpiewników. Drugą stanowiła oficyna staromiejska, z której wyszło osiem zbiorów. W przy-

padku dwóch śpiewników mamy do czynienia z oficyną działającą intermetropolitalnie tak 

w Gdańsku, jak i Amsterdamie, zaś kolejnych dwóch – z zakładem przy dzisiejszej ulicy Pa-

chołów (niem. Büttelgasse), połączonym z czasem z oficyną radziecką. Pozaoficjalną, pry-

watną inicjatywę edytorską stanowiło 28 kancjonałów, przy czym w adresach wydawniczych 

22 śpiewników widnieje jedno nazwisko wydawcy będącego równocześnie nakładcą i właści-

cielem drukarni. Prym wiedzie tutaj Thomas Johann Schreiber z 11 kancjonałami, następnie 

Johann Zacharias Stolle z czterema, Jacob Rhode I, Gilles Jansson von Waesberge i Gottfried 

Hartmann z dwoma, a także Georg Rhete, Ulrich Kross i Johann Friedrich Bartels z jedną pu-

blikacją. Wyniki badań porównawczych pozwalają dołączyć do tej ostatniej grupy Andreasa 

Hünefelda. W przypadku trzech kancjonałów mamy do czynienia albo ze wzmianką obejmu-

jącą wyłącznie podmiot nakładczy, albo z adnotacją zawierającą nazwiska nakładcy i właści-

ciela oficyny typograficznej. 

Inicjatywa oficjalna, zapoczątkowana i merytorycznie nadzorowana przez gdańskie 

Ministerium Duchowne, a następnie każdorazowo zatwierdzana przez Radę Miejską, objęła 

15 kancjonałów. Wszystkie – poza śpiewnikiem z 1810 roku – z racji swojego urzędowego 

charakteru i na mocy rozporządzenia magistratu opuściły oficynę radziecką. Adresy wydaw-

nicze pierwszego oficjalnego śpiewnika w obydwu jego wydaniach (z 1719 i 1725 roku) 

uwzględniają jako nakładcę fundację dobroczynną. W przypadku drugiego oficjalnego kan-

cjonału Thomas Johann Schreiber sprawował tak nakładczy, jak i produkcyjny monopol 
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w zakresie pięciu wydań (z 1764, 1766, 1770, 1774 i 1778 roku), zaś w przypadku dwóch (z 

1768 i 1771 roku) udzielał się wyłącznie jako nakładca, zlecając druk zakładowi swojego sy-

na. Nakładcą i producentem ostatnich pięciu wydań (z 1782, 1785, 1793, 1800 i 1804 roku) 

został Daniel Ludwig Wedel, który odkupił drukarnię radziecką od spadkobierców Schreibe-

ra. Nakład i publikacja oficjalnego kancjonału gdańskiego zostały po raz pierwszy zlecone 

oficynie staromiejskiej przy okazji trzeciej jego odsłony w 1810 roku. W adresie wydawni-

czym pojawiło się wówczas nazwisko Carla Heinricha Emanuela Müllera. Decyzja ta mogła 

wynikać z faktu posiadania przez oficjalną oficynę miejską (dawną radziecką), kierowaną 

wówczas przez Wedla, tytułu drukarni dworu pruskiego (niem. Hofbuchdruckerei), co kłóciło 

się z postulatem uniezależnienia się miasta od pruskiej polityki wyznaniowej w okresie 

I Wolnego Miasta Gdańska. Ponieważ oficjalny kancjonał był zbiorem, na który monopol 

wydawniczy (przy niewielkim ryzyku inwestycji kapitału i nieporównywalnie wyższej marży 

zysku) miała Rada Miejska, otrzymywane z jego sprzedaży dochody przeznaczano często na 

cele społeczne. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku pierwszego oficjalnego kan-

cjonału, gdzie zysk z każdego zakupionego egzemplarza decyzją Rady miał zasilić konto fun-

dacji „Freyschulen” i wspierać utrzymanie oraz tworzenie nieodpłatnych szkół dla dzieci 

z biednych rodzin. Do grona trzech właścicieli oficyn typograficznych, którzy wykazali się 

największą aktywnością w zakresie publikacji kancjonałów, należeli więc: Thomas Johann 

Schreiber z 20 pozycjami, a także Daniel Ludwig Wedel i Johann Zacharias Stolle z pięcioma 

śpiewnikami. 

Wspomniane wyżej podziały nie są jedynymi, które można dostrzec podczas pracy 

z analizowanymi drukami. Różnorodne linie wydawnicze dochodzą bowiem do głosu choćby 

w grupie kancjonałów powstałych z inicjatywy prywatnej. Jedną z nich stanowi tzw. linia 

pruska, kładąca nacisk na promocję twórczości pieśniowej z terenów Prus Królewskich 

i Książęcych, co uwydatniano na poziomie strony tytułowej przymiotnikiem preußisch. 

Wśród kancjonałów o charakterze prywatnym nie można również nie dostrzec dwóch paralel-

nie publikowanych linii z konkurujących ze sobą zakładów: Das Sing- und Betende Kind 

Gottes… z oficyny radzieckiej oraz Das mit Singen und Beten zu Gott rufende Christenherz... 

z drukarni staromiejskiej, o zgodności repertuarowej wynoszącej średnio 82,74%. W obrębie 

tej pierwszej linii stwierdzimy ponadto obecność kancjonału z 1741 roku, skierowanego do 

osób starszych z racji zastosowania dużych czcionek, jak głosi intytulacja. Podobną grupę 

odbiorców miał na uwadze Stolle, publikując pół wieku wcześniej siostrzane śpiewniki 

z 1691 i 1693 roku. Warta wzmianki jest również obecność dwóch, nieznacznie różniących 
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się linii edytorskich w obrębie drugiego oficjalnego kancjonału gdańskiego, a mianowicie 

tzw. linii ojcowskiej oraz synowskiej. Wyodrębniły się one w 1768 roku, kiedy to zawiadują-

cy całym przedsięwzięciem Thomas Johann Schreiber zlecił druk trzeciego wydania śpiewni-

ka Carlowi Ludwigowi Schreiberowi, swojemu synowi. 

W zakresie kompozycji wydawniczej podkreślić należy, iż dominującym formatem 

bibliotecznym analizowanych kancjonałów jest mała ósemka, cechująca 36 druków. Format 

dwunastki charakterystyczny jest dla pięciu kancjonałów, szesnastka zaś cechuje zaledwie 

jedną publikację. W przypadku sześciu kancjonałów mamy do czynienia z formatem w od-

mianie podłużnej, szczególnie rozpowszechnionej na obszarze niemieckojęzycznym na prze-

łomie siedemnastego i osiemnastego stulecia. Powyższe dane ukazują konsekwentnie prze-

biegający proces krystalizowania się formatu, który w drugiej ćwierci XVIII wieku ustalił się 

na poziomie małej ósemki. Gwarantowała ona możliwość umieszczenia na jednej stronie 

znacznej ilości tekstu czytelnego dla przeciętnego użytkownika, a co za tym idzie – poręcz-

ność i komfort posługiwania się publikacją bez potrzeby kilkukrotnego przewracania kart 

podczas wykonywania jednej pieśni. 

Objętość materiału pieśniowego obecnego w omawianych kancjonałach do końca 

XVII wieku nie przekraczała 400 utworów. Rosnąca produkcja pieśni religijnych o różnym 

poziomie artystycznym, szczególnie obfita w epoce wojny trzydziestoletniej i czasach duali-

zmu ortodoksyjno-pietystycznego, a także popyt na nowe, w innych miastach lub kancjona-

łach zasłyszane lub znalezione pieśni kościelne, skłaniały konkurujących ze sobą wydawców 

do poszerzania repertuaru, który swój szczyt wśród gdańskich śpiewników wydanych z ini-

cjatywy prywatnej osiągnął nominalną liczbą 1032 (faktyczną 1034) pieśni w 1761 roku. Sze-

roki wybór utworów oraz preferencje odbiorców bezpośrednio przełożyły się na decyzje re-

daktorów drugiego oficjalnego kancjonału gdańskiego, który dzięki nominalnej liczbie 1126 

(faktycznej 1130) utworów zapewnił sobie miano najobszerniejszego kancjonału doby nowo-

żytnej, jaki został opublikowany nad Motławą. 

Im później śpiewniki powstawały, tym bardziej złożona była ich struktura, a ich kom-

ponenty bardziej ukierunkowywano na poprawę komfortu użytkowania kancjonału, uwzględ-

niając przedmowę, rejestr z tytułami rubryk oraz z podziałem repertuaru na poszczególne nie-

dziele i święta roku kościelnego, wykaz autorów, alfabetyczny spis pieśni obecnych w publi-

kacji, wykaz pieśni przejętych z innych kancjonałów, erratę itp. O ile większość najstarszych 

druków obejmowała tylko moduł śpiewnikowy przepleciony pojedynczymi modlitwami, 

o tyle od drugiej połowy XVII wieku dostrzegalna jest tendencja do konsekwentnego posze-
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rzania publikacji o moduł modlitewnikowy, z początkiem osiemnastego stulecia będący obli-

gatoryjnym załącznikiem do modułu śpiewnikowego. Jako że poszczególne, płatne osobno 

komponenty i moduły kancjonału oprawiane były przez introligatora poza miejscem druku 

w konstelacji oczekiwanej przez klienta i zależnej od zasobności jego portfela, zdarzało się, iż 

różne wydania, a nawet egzemplarze tego samej edycji odbiegały od siebie zawartością pod 

względem ilościowym czy jakościowym, świadcząc o poziomie zamożności właściciela. Ob-

szerniejsze komponenty posiadały osobną paginację, lecz zaledwie niewiele ponad połowa 

kancjonałów może pochwalić się brakiem usterek w jej zakresie. 

Najstarsze karty tytułowe gdańskich kancjonałów cechował druk czerwono-czarny. 

Wykorzystywali go również wydawcy większości miejscowych kancjonałów osiemnasto-

wiecznych, choć od ostatniej ćwierci rzeczonego stulecia mamy już do czynienia wyłącznie 

z drukiem w kolorze czarnym. Bordiury obecne w drukach renesansowych i wczesnobaroko-

wych ustąpiły miejsca ozdobnym inicjałom, zabawie czcionkami różnego kroju i zróżnicowa-

nej wielkości, a także ilustracjom. Te ostatnie, głównie w postaci miedziorytowych całostro-

nicowych tablic i dwustronicowych frontyspisów na rozwarciu, nierzadko tworzyły wraz 

z rozbudowanymi intytulacjami struktury o charakterze emblematycznym. Ilustracje z linii 

wydawniczych kultywowanych przez dziesięciolecia zachowywały swoje pierwotne przesła-

nie, ulegały jednak modyfikacjom polegającym na zmianie scenerii, strojów czy przyporząd-

kowania społecznego występujących postaci. W przypadku drugiego oficjalnego kancjonału 

mamy do czynienia z frontyspisami dwu- i jednostronicowymi, charakterystycznymi odpo-

wiednio dla wspomnianych już tzw. linii ojcowskiej i synowskiej. Obecne na ilustracjach mo-

tywy muzykujących aniołów, króla Dawida grającego na harfie czy organisty zasiadającego 

przy instrumencie, często wsparte cytatami z Psałterza, bezpośrednio nawiązywały do funkcji 

publikacji. Elementy zdobnicze i architektoniczne właściwe poszczególnym epokom w zakre-

sie sztuk plastycznych dochodziły również do głosu w winietach i przerywnikach, współgra-

jąc z okresem powstania kancjonału. Trzeci oficjalny, na wskroś oświeceniowy kancjonał po-

zbawiono ilustracji, a ich dotychczasową rolę osadzania dzieła w kontekście teologicznym 

i pogłębiania modlitewnego skupienia powierzono wyłącznie pieśniom. 

Objętość intytulacji zasadniczo poszerzała się wprost proporcjonalnie do czasu, w któ-

rym one powstawały. Celem swoistej autoryzacji zbioru na większości stron tytułowych 

przywołano osobę Marcina Lutra jako kluczowego autora. W intytulacjach wszystkich trzech 

oficjalnych kancjonałów gdańskich rolę podmiotu autoryzacyjnego jako summus episcopus 

przejęła Rada Miejska. W dwóch pierwszych z nich do wskazówki genologicznej dołączono 
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przymiotnik Danziger wskazujący na miasto, w którym śpiewnik urzędowo obowiązywał. 

Niemiecki termin Gesangbuch wraz z jego wariantami pojawia się w intytulacji już w 1616 

roku, następnie w latach 1691–1735 oraz 1764–1804. W intytulacjach 18 osiemnastowiecz-

nych kancjonałów wydanych z inicjatywy prywatnej odnajdziemy struktury bliskie koncepcji 

emblematu. Wśród druków pozaoficjalnych mamy również do czynienia z wybranymi publi-

kacjami opatrzonymi przymiotnikiem preußisch, „marketingowo” akcentującym fakt orienta-

cji repertuaru na twórców działających w Prusach Królewskich i Książęcych oraz zachęcają-

cym mieszkańców regionu do zakupu śpiewnika. 

Przedmowami zostało opatrzonych w sumie 18 kancjonałów (przy uwzględnieniu 

wszystkich wydań), w tym trzy wydane z inicjatywy prywatnej. Dwie najstarsze to niemal 

dosłowny przedruk prefacji Marcina Lutra poprzedzającej lipski tzw. kancjonał Valentina 

Babsta z 1545 roku, trzecia zaś wyszła spod pióra Georga Fehlaua, diakona kościoła Mariac-

kiego w Gdańsku. Podczas gdy z ową świątynią związani byli również autorzy przedmów do 

drugiego i trzeciego oficjalnego kancjonału gdańskiego (Jonathan Heller i Carl Friedrich 

Theodor Bertling, obaj seniorzy Ministerium Duchownego), przedmowa do pierwszego ofi-

cjalnego kancjonału została zlecona Johannowi Heinrichowi Nothwangerowi, pastorowi ko-

ścioła św. Jana. Obecne w prefacjach rozważania, poparte m.in. cytatami i siglami biblijnymi, 

nazwiskami historyków Kościoła i głównie luterańskich autorytetów teologicznych, nierzad-

ko również bezpośrednimi odwołaniami do ich dzieł, koncentrują się zazwyczaj na dziejach 

pieśni kościelnej oraz jej miejscu w życiu chrześcijanina (szczególnie w kontekście wrogo 

ocenianych przez gros nadmotławskiego duchowieństwa przejawów pietyzmu, jak w przed-

mowie do pierwszego oficjalnego kancjonału, a także narastającego wpływu myśli oświece-

niowej w gdańskim Kościele ewangelicko-augsburskim, co wyczytamy z przedmów do dru-

giego i trzeciego kancjonału). Rozważania przywołują ponadto okoliczności powstania publi-

kacji, co pozwala zaliczyć przedmowy do szczególnie cennych lokalnych źródeł tak hymno-

logicznych, jak i kościelno-historycznych. 

Omawiane kancjonały liczą od pięciu do 54 rubryk. Po raz pierwszy podrubryki do-

strzeżemy w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku, ale na stałe zadomowiły się one dopiero od 

1706 roku. Najczęściej spotkamy się z podziałem w głąb do podrubryki pierwszego stopnia, 

przy czym w trzecim oficjalnym śpiewniku sięga ona aż piątego stopnia. Uwzględnienie pod-

kategorii drugiego stopnia wynikało zazwyczaj z wprowadzenia rubryki załącznikowej, 

w której jako podrubryki pojawiają się tytuły wybranych pozazałącznikowych rubryk i po-

drubryk. W tego rodzaju załączniku umieszczano często nowe pieśni, co było najtańszą i naj-
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szybszą formą aktualizacji śpiewnika. Podział na rubryki dwóch najstarszych śpiewników 

wzorowany był bezpośrednio na frankfurckim kancjonale Johanna Eichorna (przykładowo 

w wydaniu z 1575 roku), kolejne w większym lub mniejszym stopniu owym podziałem się 

inspirowały i przejmowały tytuły jego rubryk. Punktem odniesienia dla twórców pierwszego 

oficjalnego kancjonału był pod tym względem najprawdopodobniej oficjalny śpiewnik 

z Zerbst z 1697 roku, dla drugiego zaś, jak podkreślono jego w przedmowie, kancjonał hano-

werski (choćby w wydaniu z 1760 roku). W przypadku trzeciego oficjalnego kancjonału in-

spirację stanowiły śpiewniki oświeceniowe licznie wydawane w Rzeszy na przełomie XVIII 

i XIX wieku, choćby w 1798 roku w Dreźnie. Tradycyjny, charakterystyczny dla gdańskich 

kancjonałów publikowanych do 1762 roku podział na rubryki zorientowany jest na przebieg 

roku liturgicznego, a także na rozmaite, coraz liczniej reprezentowane i coraz bardziej dopre-

cyzowywane okoliczności życiowe członków Kościoła. Typowy dla teologii oświeceniowej 

podział pieśni na dotyczące nauki wiary i dotyczące moralności dochodzi do głosu w wybra-

nych rubrykach drugiego oficjalnego kancjonału gdańskiego. Jednak to dopiero trzecia, na 

wskroś oświeceniowa odsłona kancjonału przywołuje na myśl swoją kompozycją i tytułami 

rubryk bardziej uniwersytecki wykład w zakresie dogmatyki i filozofii moralnej niż układ 

śpiewnika dla masowego odbiorcy. 

Pieśni w najstarszych 13 kancjonałach drukowane były w układzie jednoszpaltowym. 

Dwuszpaltowość doszła w analizowanym materiale do głosu po raz pierwszy w 1726 roku, co 

w powiązaniu z formatem małej ósemki sprzyjało umieszczeniu większej ilości materiału pie-

śniowego na jednej stronie. Od kancjonału wydanego w 1706 roku poszczególne pieśni po-

przedzano numeracją mającą niezaprzeczalną zaletę względem foliacji i paginacji: wskazywa-

ła ona precyzyjnie konkretną pieśń, podczas gdy odwoływanie się do numeru karty bądź stro-

ny, na której często znajdowały się incipity kilku tekstów, mogło prowadzić do nieporozu-

mień. Owa zmiana eliminowała również problem korzystania z rozmaitych zbiorów, a w dal-

szej perspektywie zapobiegała dysharmonii wynikającej ze śpiewania różnych – w zależności 

od kancjonałów – przekazów tych samych utworów. Obecna w śpiewniku z 1706 roku nume-

racja rzymska została zastąpiona wraz z pierwszym oficjalnym kancjonałem wygodniejszą 

i czytelniejszą numeracją arabską. 

Pieśniom często towarzyszyły nagłówki. Do końca XVII wieku zawierały one różno-

rodne informacje o utworze, jak choćby te dotyczące melodii, na którą należy go śpiewać (ja-

ko że wszystkie omawiane tutaj kancjonały nie zawierały nut), autora, biblijnej genezy utwo-

ru, łacińskiego pierwowzoru, tematyki czy przynależności do bieżącej rubryki. W śpiewniku 
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z 1701 roku wybrane informacje o autorze pieśni pojawiły się po raz pierwszy pod ostatnią 

strofą, stanowiąc punkt wyjścia dla docelowej i obowiązującej już od 1706 roku we wszyst-

kich kolejnych śpiewnikach „topografii”. Zgodnie z nią bezpośrednio nad pierwszą strofą 

umieszczano adnotację o melodii, pod ostatnią zaś dane o autorze tekstu, niekiedy w formie 

samych inicjałów. Pozostałe informacje umieszczano przed początkiem pieśni, nad wskazów-

ką o melodii. 

Krytycznego spojrzenia na teksty niemieckich pieśni kościelnych przez pryzmat naj-

częstszych błędów tak popełnianych przez wiernych podczas śpiewu w trakcie nabożeństwa, 

jak i widniejących na kartach siedemnastowiecznych śpiewników, dokonał w 1689 roku 

w traktacie-poradniku Vernünftiger Gottesdienst im Singen… Paul Gottfried Praetorius, kate-

cheta z podgdańskiego Wróblewa (niem. Sperlingsdorf). Wyniki analiz przeprowadzonych 

w oparciu o konstatacje duchownego pozwalają stwierdzić, że znacząca część gdańskich kan-

cjonałów, zarówno tych wcześniejszych, jak i opublikowanych po śmierci Praetoriusa, po-

zbawiona była błędów, na które zwracał on uwagę w swojej pracy. Trudno jednak orzec, czy 

i w jakim stopniu wydawcy śpiewników publikowanych po 1689 roku uwzględniali sugestie 

katechety. Wnioski skłaniają raczej ku opinii, iż wpływ jego dzieła na prace redakcyjne do-

konywane w XVIII wieku był nieznaczny, a przyzwoity poziom edytorski tekstów pieśni był 

raczej wynikiem sumiennej, uważnej i merytorycznej ich lektury. 

Repertuar pieśni obecnych w omawianych kancjonałach nie odbiega zasadniczo od 

analogicznego komponentu właściwego śpiewnikom publikowanym wówczas na obszarze 

niemieckojęzycznym. Swoją przystań na kartach analizowanych tutaj druków znalazła więc 

twórczość pieśniowa doby reformacji oraz luterańskiej odpowiedzi na kontrreformację, epoki 

wojny trzydziestoletniej, dualizmu ortodoksyjno-pietystycznego, a także oświecenia. Osiem-

nastowieczne druki cechowała ortodoksyjna zachowawczość wobec pietyzmu, choć przejawy 

twórczości wypływającej i z tego nurtu, początkowo incydentalnie obecne w śpiewniku 

z 1706 roku i pierwszym oficjalnym kancjonale, następnie coraz częściej w śpiewnikach po-

woływanych do życia z inicjatywy prywatnej, ukazano ostatecznie nieco szerzej w uniwersal-

nym, wyważonym dziele, jakim był drugi oficjalny kancjonał gdański. 

Czynnikiem, który w sposób szczególny wpływał na stopień „gdańskości” omawia-

nych publikacji, była obecność w nich lokalnej, nadmotławskiej twórczości w zakresie nie-

mieckiej pieśni kościelnej. Na rzeczoną twórczość składa się 97 utworów widniejących w 35 

kancjonałach. Najwięcej, bo aż 50 pieśni, zostało uwzględnionych w śpiewniku z 1752 roku 

oraz jego kolejnych wydaniach (z 1754, 1757 i 1761 roku), co z jednej strony stanowi 
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51,54%, a więc ponad połowę LRPK, z drugiej zaś przekłada się na zaledwie 4,93% wszyst-

kich utworów zawartych we wspomnianych publikacjach. Kancjonałem, w którym lokalne 

pieśni wykazują największy udział procentowy, jest ten opublikowany w 1706 roku. Uzyska-

ny rezultat 11,57% wynika z obecności w publikacji 47 miejscowych utworów, co składa się 

na 48,45% lokalnego repertuaru. 

Warstwa poetycka utworów z LRPK wyszła spod pióra 17 autorów działających na 

przestrzeni od drugiej połowy XVI do pierwszej XIX wieku. Do grona gdańskich twórców 

najchętniej uwzględnianych na kartach omawianych tutaj kancjonałów zaliczyć należy Jo-

hanna Maukischa (z 32 pieśniami) oraz Joachima Weickhmanna (z 19 utworami). Na trzecim 

miejscu, z 10 tekstami, znaleźli się ex aequo Abraham Friedrich Blech i Jacob Gottlieb 

Ehwalt. Poza tym stwierdzimy obecność utworów Johanna Petera Titza, Friedricha Theodora 

Rinka, Carla Friedricha Theodora Bertlinga, Georga Friedricha Cosacka, Jonathana Hellera, 

Johanna Christopha Heinricha Vogta, Georga Webera, Gottlieba Wernsdorfa, Jacoba Friedri-

cha Braunschweiga, Nathanaela Friedricha Kautza, Franziscusa Rhodego, Ägidiusa Straucha 

i Samuela Friedricha Unselta. Z analizy wynika, iż pieśni Rhodego, Webera, Maukischa, Tit-

za, Straucha i Unselta zostały uwzględnione w nadmotławskich kancjonałach dopiero po 

śmierci ich autorów. Opublikowane w 1706 roku pieśni Weickhmanna nie znalazły się 

w pierwszym oficjalnym kancjonale gdańskim, nad przygotowaniem którego pracował rów-

nież ich autor. Uwzględniono je natomiast jeszcze za życia twórcy po raz pierwszy w 1726 

roku w drukach spoza oficjalnej linii, zarówno radzieckich, jak i staromiejskich. Jedyny 

śpiewnik, w którym znajdziemy wyłącznie pieśni nieżyjących autorów znad Motławy, to 

pierwszy oficjalny kancjonał gdański. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż w trzecim oficjalnym 

kancjonale niemal wszystkie teksty z LRPK pochodzą od twórców żyjących. W obu publika-

cjach znajdziemy również odpowiednio najmniejszą i największą liczbę autorów LRPK, 

a mianowicie dwóch i ośmiu. Największą liczbę przekazów w obrębie analizowanych kancjo-

nałów, bo aż 32, wykazuje 18 pieśni Johanna Maukischa. Pojawiły się one po raz pierwszy 

w śpiewniku z 1706 roku i uwzględniane były przez 98 lat aż do ostatniego wydania drugiego 

oficjalnego kancjonału, czyli w 74,41% analizowanych tutaj śpiewników. 

Pięć kancjonałów możemy traktować jako zbiory zawierające pierwsze wydania 38 

utworów z LRPK, choć zdecydowana jego większość (obejmująca 60,82%, czyli 59 tekstów) 

miała swoje pierwodruki poza prymarnym materiałem źródłowym. Pierwsze wydania 57 pie-

śni odnajdziemy więc w ośmiu źródłach opublikowanych w latach 1645–1730 (1731), z cze-

go aż 31 znajdziemy w zbiorach Lobsingende Herzensandacht über die Evangelia… (z 1656 
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roku) oraz Geistliche Sing- und Betstunde… (z 1657 roku), obu pióra Johanna Maukischa, 

rektora Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, i Thomasa Strutiusa, organisty gimnazjal-

nego kościoła Św. Trójcy. Do znaczących źródeł pierwodruków należy zaliczyć również 

zbiory: Zehen geistliche Lieder Johanna Petera Titza (po 1645 roku), profesora poezji i wy-

mowy wspomnianej uczelni, Sieben Teile Wohlriechender Lebensfrüchte… Georga Webera (z 

lat 1648–1649), muzyka i poety działającego przez kilka lat nad Motławą, a także Zerbsti-

sches Gesangbuch (z 1697 roku) z licznymi pieśniami Joachima Weickhmanna, późniejszego 

seniora gdańskiego Ministerium Duchownego. 

Na podstawie adnotacji obecnych w poszczególnych przekazach pieśni można stwier-

dzić, iż LRPK został oparty na 56 melodiach. Najchętniej wykorzystywane były cztery z nich: 

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, następnie Nun sich der Tag geendet hat, Wachet auf, so 

ruft die Stimme (= Wachet auf, ruft uns die Stimme), a także Wer nur den lieben Gott lässt 

walten. Adnotacje o melodii nie zawsze uwzględniały incipit pieśni, w oparciu o którą należa-

ło śpiewać tekst. Niekiedy informowały, iż należy uwzględnić melodię z poprzedniego utwo-

ru („Jn vorigen Tohn” lub „Jn voriger Melodey”). Czasem jednak poprzez zwrot „Jn eigner 

Melodey” lub brak jakiegokolwiek komentarza odwoływano się jedynie do wiedzy użytkow-

nika kancjonału. 

W obrębie LRPK funkcjonuje 47 schematów wersyfikacyjnych opisujących strofy, 

ściśle związanych z melodią, która zazwyczaj jeszcze na etapie tworzenia tekstu została przy-

pisana do utworu. Powodów dominacji schematów nacechowanych jambicznie doszukiwać 

się można m.in. w sformułowanym przez Martina Opitza przekonaniu o szczególnej zdatności 

tej stopy metrycznej do tworzenia utworów poważnych, dostojnych, a więc również tych 

o charakterze hymnicznym, a także szczególnej jej stosowności do umuzycznienia, na co 

zwracał uwagę Caspar Ziegler, teoretyk niemieckojęzycznego madrygału. W 27 schematach 

można stwierdzić obecność formy bar, co przekłada się na 64,94% lokalnego repertuaru. Ob-

ok strofy Lutrowej, w obrębie LRPK natkniemy się również na ambrozjańską strofę hym-

niczną, strofę Chevy-Chase czy aleksandryna heroicznego. 

Motywika pieśni współgra z tytułami rubryk i podrubryk, w których poszczególne 

przekazy tekstów zostały umieszczone. Najszerzej reprezentowane są pieśni pocieszające 

w cierpieniu i nieszczęściu (11 tekstów), a także bożonarodzeniowe i pasyjne (po 10 utwo-

rów). Przyporządkowanie pieśni do rubryk koresponduje z nawiązaniami do Pisma Świętego 

obecnymi w tekstach, szczególnie widocznymi w pierwodrukach utworów Maukischa. 

W tych ostatnich zostały one uwydatnione przypisami z siglami biblijnymi (opartymi o lüne-
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burskie wydanie Biblii z komentarzami Lucasa Osiandra z 1650 roku) w liczbie kilkudziesię-

ciu na utwór, ponadto cytatami z edycji jeneńskiej dzieł Lutra czy jednej z rozpraw Heinricha 

Höpffnera, co dodatkowo zwraca uwagę na wartość intertekstualną utworów gimnazjalnego 

rektora. Pieśni utrzymane są w retorycznym stylu niskim bądź średnim, co służyć miało zro-

zumiałości i czytelności zawartych w nich treści dla jak najszerszej grupy odbiorców wywo-

dzących się przecież z różnych warstw społecznych. Niekiedy podejmowano w utworach ak-

tualne kwestie egzystencjalne wynikające z dramatyzmu społecznych utrapień (jak wojna, 

drożyzna czy epidemia), łącząc je z duszpasterską uwagą i troską. 

Wybrane teksty wchodzące w skład LRPK zyskały uznanie również poza swoimi 

„macierzystymi” kancjonałami. Znajdziemy je więc w różnym natężeniu w gdańskich nie-

mieckojęzycznych śpiewnikach innowierczych (kalwińskich i menonickim) z jednej strony, 

z drugiej zaś w pozalokalnych kancjonałach luterańskich publikowanych tak w miastach Prus 

Królewskich i Książęcych (Elbląg, Toruń, Królewiec), jak i Rzeszy (Lipsk, Hamburg, Ratze-

burg, Lüneburg, Gotha, Drezno, Peterswaldau, Weißenfels, Stuttgart, Coburg), a nawet poza 

nią, jak w Kopenhadze. Szczególnym uznaniem cieszyła się w rzeczonych zbiorach twór-

czość Maukischa, Weickhmanna, Titza i Webera. Dodać należy, iż 45 tekstów z LRPK do-

czekało się w XVIII wieku przekładu na język polski, przy czym 44 z nich to translacje pieśni 

z drugiego oficjalnego kancjonału gdańskiego obecne w czterech zbiorach wydanych w Kró-

lewcu i Gdańsku w latach 1780–1783. Inspiratorem owego przedsięwzięcia był Jan Gotfryd 

Gusowiusz, lektor języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim i kaznodzieja 

przygimnazjalnego kościoła św. Anny. Z pomocą ks. Jana Behnkego dokonał on przekładu 

wyłącznie tych pieśni, które nie miały dotychczas odpowiedników w języku polskim. 

Również wspominany już kancjonał z 1697 roku, wydany w Zerbst za czasów super-

intendentury Weickhmanna, charakteryzuje się obecnością 46 tekstów z gdańskiego repertua-

ru, po raz pierwszy tak obficie reprezentowanego, i to w śpiewniku opublikowanym na tere-

nie Rzeszy. W 1706 roku wydano nad Motławą przedruk tego śpiewnika krótko po tym, jak 

Weickhmann, będący rodowitym gdańszczaninem, powołany został z Zerbst na seniora Mini-

sterium Duchownego w swoim rodzinnym mieście. Podkreślić należy, iż kancjonały wyda-

wane nad Motławą przed 1706 rokiem, poza śpiewnikami z końca XVI wieku z jednym po-

twierdzonym utworem Rhodego, pozbawione były lokalnej twórczości pieśniowej. Od mo-

mentu wydania pierwszego oficjalnego kancjonału gdańskiego z 22 lokalnymi pieśniami 

Maukischa i Titza, obecnymi również w śpiewnikach z 1697 i 1706 roku, we wszystkich ko-

lejno omawianych w pracy kancjonałach (poza zbiorem datowanym na 1723 rok) wykorzy-
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stywano już teksty z LRPK, osiągając w szczytowych latach 1752–1761 liczbę 50 pieśni. 

Wspomnieć warto, iż 18 z nich, widniejących już na kartach śpiewnika z 1697 roku, 

uwzględniano aż do ostatniego wydania drugiego oficjalnego kancjonału gdańskiego, a więc 

do 1804 roku. Stwierdzić niniejszym można za postawioną w pracy tezą, iż długofalowa, na 

niespotykaną dotychczas skalę promocja lokalnego repertuaru pieśni kościelnych w gdań-

skich kancjonałach rzeczywiście miała swój początek pod koniec XVII wieku na terenie Rze-

szy. Fakt uwzględniania LRPK musiał odgrywać kluczową rolę w procesie konsolidacji 

gdańskich luteranów, skupionych przede wszystkim wokół własnych świątyń, wzmacniania 

poczucia tożsamości wspólnotowej i dumy z dokonań przodków. Wyniki analiz pozwalają 

dodatkowo stwierdzić, iż kancjonały luterańskie wydawane w Gdańsku stanowiły istotny 

i przez wiele dziesięcioleci kultywowany element upowszechniania i utrwalania lokalnej 

twórczości pieśniowej, służący jednocześnie ożywieniu wspólnotowego śpiewu i budowaniu 

nadmotławskiej tożsamości. 

We współczesnych nam czasach żaden z utworów należących do LRPK nie został 

włączony do kancjonałów funkcjonujących obecnie tak w niemieckim, jak i polskim środowi-

sku luterańskim, a świadomość oraz (choćby częściowa) znajomość tego repertuaru, spraw-

dzonego i przez wiele dziesięcioleci eksploatowanego w gdańskich kościołach i domach, nie 

wyszła poza grono historyków literatury i muzykologów skupiających się na badaniach re-

gionalnych. Niniejsza, literaturoznawczo nacechowana praca, wydana w jubileuszowym roku 

pięćsetlecia reformacji, stara się tę lukę zapełnić, umożliwiając praktyczne wykorzystanie 

opracowanych w książce źródeł z repertuarem pieśniowym przez polskich i niemieckich lute-

ranów. Uwzględnione w suplemencie pierwszym 97 pieśni w języku niemieckim oraz w su-

plemencie drugim 33 utwory w przekładzie na język polski, zestawione w tabeli z melodiami 

obecnymi w Evangelisches Gesangbuch oraz w Śpiewniku Ewangelickim (zob. tabela 35), 

stanowić bowiem mogą artystyczne urozmaicenie i historyczne uzupełnienie refleksji teolo-

gicznej podejmowanej w murach kościoła czy zaciszu domowym. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Prowadzone przeze mnie badania skoncentrowane są na zgłębianiu przeszłości literackiej no-

wożytnego Gdańska w kontekście szeroko rozumianej kultury muzycznej nadmotławskiej 

metropolii. W dotychczasowym dorobku, obejmującym wyszczególnione w załączonym wy-

kazie publikacje oraz niepublikowane referaty konferencyjne i wykłady gościnne, wyróżnić 

można pięć, częstokroć przenikających się obszarów badawczych: 
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a) Istotna część mojego dorobku naukowego ogniskuje się wokół poezji okolicznościowej 

oraz jej umuzycznień. W znacznej mierze jest to pokłosie badań zainicjowanych jeszcze pod-

czas pracy nad rozprawą doktorską, opublikowaną w nieco zmienionym i uzupełnionym 

kształcie jako monografia Słowo miastem przepojone. Kantata okolicznościowa w osiemna-

stowiecznym Gdańsku (zob. II/B/1), nagrodzona w 2011 roku (zob. II/E/1). Podkreślić należy, 

iż kolejne prace oraz wystąpienia dotyczące kantaty okolicznościowej opierały się na analizie 

przede wszystkim nowego materiału źródłowego, w monografii potraktowanego jedynie 

zdawkowo. Część zawartych w książce wniosków i wyników kwerend została udostępniona 

szerszej grupie odbiorców w języku niemieckim, choćby w postaci katalogu z kantatami 

uwzględniającego ich podział na przyświecające im okoliczności (Verzeichnis der Danziger 

Gelegenheitskantaten des 18. Jahrhunderts aus den Beständen der Danziger Bibliothek der 

Polnischen Akademie der Wissenschaften und des Staatsarchivs Danzig, zob. II/B/29). Re-

fleksji typologicznej nad wspomnianym gatunkiem poświęcona została prelekcja Typologia 

kantaty okolicznościowej na przykładzie gdańskich osiemnastowiecznych druków kazualnych 

(zob. III/D/2), a także artykuł „Per occasionem” czy „de tempore”? Kantata noworoczna 

Friedricha Christiana Mohrheima i jej typologiczna osobliwość (zob. II/B/32). Gatunek ów 

jako obiekt badań interdyscyplinarnych zaprezentowano w ramach niepublikowanego referatu 

konferencyjnego Danziger Gelegenheitskantaten des 18. Jahrhunderts als Quelle zur Erfor-

schung der bürgerlichen Kultur an der Mottlau (zob. II/F/3) oraz prelekcji Interdyscyplinarne 

aspekty badań nad kantatą okolicznościową w osiemnastowiecznym Gdańsku (zob. III/D/3). 

Przez pryzmat uroczystości elekcyjnych i pogrzebowych poezję kantatową ukazano w dwóch 

artykułach („Den heutigen Wahltag laut benedeyen…” Die literarische Schicht der Danziger 

Kürkantaten im Kontext einer unbekannten Komposition Friedrich Christian Mohrheims 

(1719–1780), zob. II/B/5, a także Repertuar kantat pogrzebowych ze zbiorów dawnej biblio-

teki przy kościele św. Jana w Gdańsku, zob. II/B/13), podczas gdy poruszanemu w niej za-

gadnieniu tożsamości w wielokulturowości poświęcono trzy teksty („So wird, bey Polens 

Schutz, auch Danzigs Wohlergehen durch dich beglückt…” Die polnischen Elemente in den 

Texten der Danziger Gelegenheitskantaten des 18. Jh., zob. II/B/2, następnie Das Multikultu-

relle an der Mottlau. Zum Phänomen der Gelegenheitskantate im Danzig des 18. Jh., zob. 

II/B/4, oraz Język religii a poczucie lokalnej tożsamości w tekstach gdańskich osiemnasto-

wiecznych kompozycji muzycznych, zob. II/B/10). Wspominana w 2009 roku trzechsetna 

rocznica wielkiej epidemii szalejącej w Gdańsku i Rzeczypospolitej leżała u podstaw dwóch 

artykułów: „Abowiem piszesz przećiwko mnie gorzkośći...” Epidemia dżumy nad Motławą 

w 1709 roku w świetle kompozycji ówczesnego gdańskiego kapelmistrza Maximiliana Dietri-
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cha Theodora Freislicha (zob. II/B/28) oraz w znacznej części opartego na poprzednim 

Przywołując śpiewem czas zarazy. Reminiscencje epidemii dżumy w Rzeczypospolitej w tek-

stach osiemnastowiecznych gdańskich kompozycji muzycznych (zob. II/B/12). Dwie kantaty 

w typie dramatu muzycznego zainspirowały mnie do badań nad obecnymi w ich librettach 

odwołaniami do lokalnych konfliktów międzywyznaniowych (w artykule Zu den Reminiszen-

zen an Konfessionsstreitigkeiten in den zu Danzig des 18. Jahrhunderts entstandenen musika-

lischen Dramen, zob. II/A/2), a także nad motywiką szaleństwa w służbie apologetyki (w nie-

publikowanym referacie konferencyjnym Im Dienste der Apologetik? Zur Funktion des Wah-

nsinnigen am Beispiel zweier im Danzig des 18. Jahrhunderts entstandener musikalischer 

Dramen, zob. II/F/12). Jedną publikację poświęciłem (wspólnie z Anną Just) ukazaniu kantat 

pogrzebowych w kontekście komunikacji performatywnej oraz teorii rytów przejścia (Das 

Körperliche im Spiegel der performativen Kommunikation am Beispiel der zu Danzig im 18. 

Jahrhundert vorgeführten kantatenhaften Gelegenheitsdichtung, zob. II/B/15). 

 Jeden niepublikowany referat konferencyjny i cztery artykuły przynależne do niniej-

szego obszaru badawczego dedykowałem poezji okolicznościowej powstałej w XVII wieku. 

Trzy z owych przejawów mojej działalności dotyczą twórczości epitalamijnej, w tym pieśni 

z muzyką Christopha Wernera, kantora kościoła św. Katarzyny, do tekstu Johanna Conrada 

Hedena (Christoph Werners Beitrag zum epithalamischen Liedschaffen an der Mottlau im 17. 

Jahrhundert, zob. II/B/30), oraz niemiecko-łacińskich utworów o charakterze rebusów mu-

zycznych autorstwa Michaela Conoviusa, kantora kościoła Św. Trójcy (referat Gimnazjalnego 

kantora rebusy muzyczne jako przejaw nowożytnego eksperymentu z antycznym epitalamium, 

zob. II/F/19, oraz rozszerzający go artykuł Muzyczne rebusy Michaela Conoviusa (1609–       

–1692) albo gimnazjalnego kantora eksperymenty z epitalamium, zob. II/B/18). W pozosta-

łych dwóch tekstach przybliżyłem obraz potopu szwedzkiego w modlitewno-błagalnej pieśni 

wspominanego już duetu Maukisch-Strutius (Bußfertige Kriegsseufzer in deutsche Verse ge-

fasst. Zum Bild des polnisch-schwedischen Krieges in einem zu Danzig entstandenen Lied von 

1655, zob. II/B/8), a także postawiłem pytanie o rolę uwydatniania związków polsko-saskich 

w prosphonetikonie ku czci Augusta II Mocnego pióra Johanna Valentina Medera, gdańskie-

go kapelmistrza (Auf der Suche nach sächsisch-polnischen Beziehungen oder Johann Valen-

tin Meders Begrüßungsode zum Danziger Einzug Augusts II. von 1698, zob. II/B/19). 

b) Kolejny obszar reprezentowany w mojej działalności naukowej koncentruje się wokół 

dziejów kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł literacko-muzycznych. 

W artykule Jugenderziehung und musikalisch-dichterisches Schaffen am Akademischen Gym-
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nasium zu Danzig im 17. Jahrhunderts zaprezentowałem twórczość Maukischa i Strutiusa 

w zakresie utworów wokalno-instrumentalnych przeznaczonych dla gimnazjalnej młodzieży 

i służących jej wychowaniu (zob. II/A/1). Analogicznej, mającej miejsce kilka lat wcześniej 

poetycko-muzycznej kooperacji diakona Michaela Albinusa oraz kantora Christopha Wernera 

z kościoła św. Katarzyny poświęciłem artykuł Zwischen Diakonat und Kantorat. Michael Al-

binus’ Dichtung mit Christoph Werners Musik als Beispiel einer künstlerischen Kooperation 

im Danzig des 17. Jahrhunderts (zob. II/B/31). Nacechowaną pedagogicznie oprawę wokal-

no-instrumentalną nabożeństw odprawianych w gimnazjalnej farze w drugiej połowie XVII 

wieku ukazałem w nieopublikowanym jeszcze referacie konferencyjnym Muzyka w kościele 

Świętej Trójcy w Gdańsku w drugiej połowie XVII wieku. Między zamysłem pedagogicznym 

a „wystrojem dźwiękowym” świątyni (zob. II/F/17). Trzy przekrojowe artykuły, ukierunko-

wane na przybliżenie kompozycji opartych na tekstach poetyckich, poświęciłem kolejno: 

twórczości dedykowanej władzom miejskim (Ofiarowując i splendoru przymnażając. Muzyka 

dla magistratu nowożytnego Gdańska, zob. II/B/17), znaczeniu rodziny Uphagenów dla kul-

tury muzycznej nadmotławskiej metropolii (Uphagenowie w kulturze muzycznej dawnego 

Gdańska, II/B/33), a także hybrydycznym zjawiskom życia muzycznego siedemnasto- 

i osiemnastowiecznego Gdańska mającym swoje korzenie w kształtującej się wówczas toż-

samości mieszkańców Prus Królewskich i transferze kulturowym (Zwischen Identitätsbildung 

und Kulturaustausch. Zu hybriden Erscheinungen des Musiklebens im Danzig des 17. und 18. 

Jahrhunderts, zob. II/B/23). W podobny, przekrojowy nurt tego obszaru badań wpisują się 

również: prelekcja Życie codzienne i kultura duchowa Gdańska nowożytnego: muzyka, 

w szczególny sposób omawiająca z literaturoznawczego punktu widzenia dzieła wokalno-

instrumentalne (zob. III/D/6), następnie hasła leksykograficzne poświęcone kancjonałowi 

i kantacie (zob. II/B/26 oraz II/B/27), a także trzy recenzje (zob. II/A/3, II/B/34–35). 

c) W swoich badaniach podejmuję również zagadnienia korespondencji sztuk ze szczególnym 

uwzględnieniem literatury. Dwie publikacje poświęciłem relacjom słowno-dźwiękowym 

w kontekście retoryki muzycznej w twórczości Andreasa Hakenbergera, kapelmistrza gdań-

skiego kościoła Panny Marii (Andreas Hakenberger (1574–1627) und sein Beitrag zur Popu-

larisierung der deutschsprachigen Mehrchörigkeit in Polen, zob. II/B/3, a także Andreas Ha-

kenbergers deutschsprachiges Oeuvre im Kontext der musikalischen Figurenlehre. Ein Bei-

trag zur Geschichte des Wort-Ton-Verhältnisses im Polen des 17. Jahrhunderts, zob. II/B/6). 

Refleksji nad retoryką muzyczną w oparciu o przykłady umuzycznień tekstów poetyckich au-

torstwa gdańskich kompozytorów doby XVII i XVIII wieku poświęciłem również jedną pre-
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lekcję (zob. III/D/4). W ów nurt wpisuje się także analiza siedemnastowiecznego hymnu Ach 

Gott und Herr przez pryzmat jego umuzycznienia dokonanego w XVIII wieku przez znako-

mitego gdańskiego muzyka miejskiego (Pieśń ojców w modnej szacie dźwiękami utkanej albo 

rzecz o chorale „Ach Gott und Herr” w ujęciu Johanna Daniela Pucklitza (1705–1774), zob. 

II/B/21). O instrumentalnej funkcji toku amfibrachicznego w gdańskiej poezji kantatowej pi-

sałem w tekście Zur Funktion des amphibrachischen Rhythmus in der zu Danzig im 18. 

Jahrhundert entstandenen Kantatendichtung (zob. II/B/14). W artykule przygotowanym 

wspólnie z Anną Just analizie pod kątem obecności etapów klasycznego kształtowania reto-

rycznego została poddana poezja kantatowa przeznaczona na wybory do władz miejskich 

(Kürkantaten und Rhetorik im Danzig des 18. Jahrhunderts. Fallstudie zur verwaltungsorien-

tierten (musikalischen) Gelegenheitsdichtung, zob. II/B/20). Emblematycznym strukturom 

obecnym w lokalnych kantatach okolicznościowych oraz związkach tych ostatnich z pictura-

mi widniejącymi na kartach popularnych ksiąg emblematycznych poświęciłem tekst Zum em-

blematischen Denkprinzip im Danziger Kantatenschaffen des 18. Jahrhunderts (zob. II/B/22). 

Analizie tekstu poetyckiego z punktu widzenia retoryki muzycznej dedykowałem ponadto 

fragmenty wspomnianych już publikacji o kantatach pogrzebowych (zob. II/B/13), a także 

o kantacie noworocznej Mohrheima (zob. II/B/32). Dodać należy, iż rozważaniom teoretycz-

nym dotyczącym korespondencji literatury i malarstwa poświęciłem (wspólnie z Joanną God-

lewicz-Adamiec i Tomaszem Szybistym) tekst wprowadzający Literatura a malarstwo – mię-

dzy heterogenicznością a autonomicznością (zob. II/B/25). Publikacja ta ukaże się do końca 

2017 roku. 

d) Obszarem badawczym podejmowanym w ramach mojej aktywności naukowej jest również 

hymnologia ze szczególnym uwzględnieniem aspektu literaturoznawczego. Poza monografią, 

przedstawioną w niniejszej dokumentacji jako główne osiągnięcie naukowe (zob. I/A/1), 

w obszarze tym znajdziemy jeszcze trzy artykuły i cztery wystąpienia. Dwa teksty poświęci-

łem wybranym kategoriom pieśni obecnym w gdańskich śpiewnikach ewangelickich: epide-

micznym (Das Repertoire von Pestliedern in den zu Danzig herausgegebenen deutschspra-

chigen Gesangbüchern des 17. und 18. Jahrhunderts, zob. II/B/9) oraz stołowym (Przed uży-

waniem i po używaniu pokarmów. Gdańszczanina modlitwa przy stole w świetle lokalnych 

siedemnasto- i osiemnastowiecznych kancjonałów, zob. II/B/11). Przedmowy do zbiorów pie-

śni religijnych przeanalizowałem pod kątem zawartych w nich wskazówek wykonawczych 

(Hymnologische Quellen als Wissensschatz zur Musizierkunst im Danzig des 17. Jahrhun-

derts, zob. II/B/16), zaś ewangelicką pieśń kościelną funkcjonującą w kulturze nowożytnego 
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Gdańska przybliżyłem – w ramach niepublikowanego referatu konferencyjnego – w kontek-

ście źródeł hymnologicznych oraz artystycznych inspiracji (Das evangelische Kirchenlied im 

frühneuzeitlichen Danzig. Hymnologische Quellen und künstlerische Inspirationen, zob. 

II/F/20). Statusowi pieśni ewangelickiej i wielopłaszczyznowej aktywności gdańskiego śro-

dowiska intelektualnego w jej zakresie, a także dziewiętnastowiecznym spojrzeniu na ewan-

gelicką muzykę kościelną analizowanym przez pryzmat wydawanych nad Motławą śpiewni-

ków, poświęciłem ponadto dwa nieogłoszone jeszcze drukiem referaty konferencyjne: Lokal-

ne śpiewniki religijne jako asumpt do refleksji nad kondycją pieśni ewangelickiej w nowożyt-

nym Gdańsku (zob. II/F/22) oraz Gdańscy ewangelicy a muzyka kościelna. O dziewiętnasto-

wiecznym spojrzeniu na dziedzictwo protestantyzmu w świetle lokalnych kancjonałów (zob. 

II/F/23). W omawiany tutaj obszar badawczy wpisują się jeszcze dwie prelekcje: jedna po-

święcona dziejom ewangelickiej pieśni kościelnej nad Motławą w świetle zbiorów Staatsbi-

bliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (Aus der Danziger Kirchengeschichte des 16. 

bis ins 18. Jahrhunderts: Hymnologische Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin als Quelle 

zur Geschichte des Gesangbuchliedes in Danzig, zob. III/D/5), druga zaś dedykowana hym-

nologicznemu spojrzeniu na kulturę literacką i muzyczną nowożytnego Gdańska (Kultura 

muzyczna i literacka nowożytnego Gdańska w świetle badań hymnologicznych, zob. III/D/7). 

Rezultaty tak zorientowanych badań znajdziemy ponadto we wspominanych już publikacjach 

dotyczących Pucklitza (zob. II/B/21) i Conoviusa (zob. II/B/18). Nadmienić należy, iż aspekt 

hymnologiczny w twórczości tego ostatniego stanowi również podstawę artykułu Das Hym-

nologische im Rätselhaften. Zu Michael Conovius’ (1609–1692) intermedialen Kirchenlied-

Rebussen (zob. II/B/24), który ukaże się do końca 2017 roku. Artykuł ten jest w znacznej czę-

ści niemieckojęzycznym opracowaniem zagadnienia podejmowanego w publikacji wydanej 

ponad rok wcześniej (zob. II/B/18). 

e) Ostatnią, choć nie mniej ważną grupę osiągnięć naukowych łączy zagadnienie edytorstwa 

w zakresie dzieł literacko-muzycznych. Główną pozycję stanowi tutaj edycja źródłowo-           

-krytyczna zbioru Neue Deutsche Gesänge… (1610) Andreasa Hakenbergera z unikatowymi 

na tle ówczesnej Rzeczypospolitej pieśniami stroficznymi umuzycznionymi na sposób wło-

skich madrygałów (zob. II/C/4). Projektowi edytorskiemu siedemnastowiecznych zbiorów 

Lobsingende Herzensandacht über die Evangelia… oraz Geistliche Sing- und Betstunde… 

poświęciłem niepublikowany referat konferencyjny (Zwischen Gesang, Katechese und Päda-

gogik oder zur Musikpflege am Akademischen Gymnasium in Danzig. Ein Editionsprojekt der 

Liedersammlungen „Lobsingende Herzensandacht über die Evangelia…” (1656) sowie „Gei-
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stliche Sing- und Betstunde…” (1657), zob. II/F/21). W kontekście edytorstwa z elementami 

neografii gotyckiej wymienić należy ponadto artykuł dedykowany pismu neogotyckiemu oraz 

jego roli w dzisiejszym procesie dydaktycznym (Pismo neogotyckie w procesie kulturoznaw-

czego kształcenia współczesnego germanisty, zob. II/B/7), a także kilkutygodniowy autorski 

kurs pisania i odczytywania pisma neogotyckiego, który przeprowadziłem dla pracowników 

Gabinetu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (zob. III/D/1). 

Wiedza i umiejętności w zakresie neografii gotyckiej zaowocowały również współpracą 

w ramach projektu Thesaurus Musicae Gedanensis poświęconemu edycjom źródłowo-           

-krytycznym kompozycji z gdańskich siedemnastowiecznych rękopisów muzycznych (zob. 

II/D/2). Dodać należy, iż przejawy omawianej tutaj aktywności, polegające na publikowaniu 

edycji drobnych utworów wokalno-instrumentalnych, dostrzec można we wspominanych już 

tekstach m.in. na temat pieśni stołowych (zob. II/B/11), twórczości epitalamijnej Conoviusa 

(zob. II/B/18) i Wernera (zob. II/B/30), współpracy tego ostatniego z Albinusem (zob. 

II/B/31) i hybrydycznym zjawiskom życia muzycznego dawnego Gdańska (zob. II/B/23). 

 

6. Informacje dodatkowe 

a) Z innych aspektów działalności naukowo-badawczej niż omówione w punktach 4 i 5 przy-

wołać pragnę przede wszystkim czynny udział w konferencjach tematycznych. Od 2008 roku 

wyniki swoich badań przedstawiłem w formie referatów na 23 tego rodzaju imprezach: 9 za-

granicznych (na Litwie, w Czechach, Niemczech, Francji i Szwajcarii, zob. II/F/4–5, 9, 11, 

13, 16, 18, 20–21) oraz 14 na terenie Polski, w tym sześciu międzynarodowych (zob. II/F/1–   

–3, 8, 12, 14) i ośmiu krajowych (zob. II/F/6–7, 10, 15, 17, 19, 22–23). Mój aktywny udział 

w konferencjach przejawiał się również w prowadzeniu obrad (w języku polskim na jednej 

konferencji krajowej, zob. III/A/5; w języku niemieckim na jednej konferencji zagranicznej, 

zob. III/A/4, i trzech międzynarodowych na terenie Polski, zob. III/A/1–2, 6; w języku angiel-

skim na jednej konferencji zagranicznej, zob. III/A/3). 

Ważnym aspektem mojej działalności naukowej jest również udział w dwóch projek-

tach badawczych: pierwszy z nich, Literatura – Konteksty, będący wynikiem międzynarodo-

wej współpracy Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Neofilologii 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z Departamento de Filología Inglesa 

y Alemana de Universidad de Santiago de Compostela i Fachgruppe Germanistik an der Fa-

kultät für Geistes- und Kulturwissenschaften der Bergischen Universität Wuppertal, ukierun-

kowany jest na zestawianie optyki właściwej literaturoznawstwu i wybranym domenom sze-
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roko pojętej kultury poprzez organizację konferencji i publikację monografii (zob. II/D/1). 

Drugi projekt, Thesaurus Musicae Gedanensis, w ramach grantu Narodowego Programu 

Rozwoju Humanistyki, koordynowany jest przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Mo-

niuszki w Gdańsku i obejmuje edycje źródłowo-krytyczne (głównie wokalno-instrumental-

nych) kompozycji reprezentatywnych dla siedemnastowiecznego Gdańska (zob. II/D/2). 

Istotnym przejawem mojej działalności naukowej na szczeblu międzynarodowym są 

wyjazdy do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach stypendiów badawczych: Herder-

Institut für historische Ostmitteleuropaforschung w Marburgu na pobyt w rzeczonej instytucji, 

Stiftung Preußischer Kulturbesitz na pobyt w Staatsbibliothek w Berlinie, Fundacji na Rzecz 

Nauki Polskiej na pobyt w Staats- und Universitätsbibliothek w Getyndze, a także Minister-

stwa Nauki i Kultury Dolnej Saksonii na pobyt w Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel 

(zob. III/F/1–4). Publikację wyników moich badań umożliwiła mi Fundacja Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska, które otrzymałem dwukrotnie 

(zob. III/I/1–3). Ogłoszona drukiem dzięki finansowemu wsparciu wspomnianych podmiotów 

monografia na temat kantaty okolicznościowej (zob. II/B/1) otrzymała w 2011 roku nagrodę 

główną w V Konkursie im. dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i za-

granicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur (zob. II/E/1). 

Innym aspektem mojej aktywności naukowej jest recenzowanie tekstów przeznaczo-

nych do publikacji wieloautorskiej (zob. III/H/1), a także współredakcja trzech interdyscypli-

narnych monografii zbiorowych (zob. II/C/1–3). Pierwsza z nich, Karły na ramionach ol-

brzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją, poświęcona prze-

de wszystkim szeroko rozumianej kulturze dawnej, zawiera dziewięć artykułów w języku 

niemieckim i 14 w języku polskim autorstwa przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych 

(przede wszystkim germanistów, ale także anglistów, polonistów, romanistów i historyków 

sztuki). Na drugą, zatytułowaną Od mistyczki do komediantki. Kobiety Europy epok daw- 

nych – źródła i perspektywy, złożyło się 26 polskojęzycznych tekstów pióra germanistów, ita-

lianistów, polonistów, romanistów, historyków oraz historyków sztuki, zrecenzowanych 

przez jedenastoosobowe interdyscyplinarne grono uczonych z różnych krajowych ośrodków 

naukowych. Trzecia, stanowiąca drugi tom z serii Literatura – Konteksty wydawanej w ra-

mach międzyuczelnianego projektu o tej samej nazwie, poświęcona jest związkom między 

literaturą a malarstwem. Obejmuje 22 teksty w języku polskim autorstwa anglistów, germani-

stów, italianistów, polonistów, romanistów, filologów klasycznych oraz historyków sztuki, 
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poddanych recenzji przez 36 specjalistów z różnych dyscyplin i ośrodków naukowych w kra-

ju. Publikacja ukaże się do końca 2017 roku. 

b) W działalność organizacyjną i dydaktyczną wpisuje się mój udział w komitetach organiza-

cyjnych trzech krajowych konferencji naukowych i jednej międzynarodowej (zob. III/B/1–4). 

W tej ostatniej, zorganizowanej pod patronatem rektorów Uniwersytetu Warszawskiego 

i Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, a także Dyrektor Muzeum Narodowe-

go w Warszawie i Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, uczestniczyło 80 refe-

rentów z ośrodków naukowych w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niem-

czech, Polsce, USA, a także na Łotwie, Węgrzech i we Włoszech (zob. III/B/4). 

 Jestem członkiem pięciu organizacji i towarzystw naukowych: Stowarzyszenia Ger-

manistów Polskich, Internationale Vereinigung für Germanistik, Bund für deutsche Schrift 

und Sprache, Towarzystwa „Dom Uphagena” oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wie-

kiem Osiemnastym (zob. III/C/1–5). W tymże kontekście chciałbym również podkreślić swój 

udział w zawiązanej w 2015 roku międzynarodowej sieci badawczej Die Ostsee als eu-

ropäischer Erinnerungsraum der Reformation zgłębiającej obszar pobrzeża Bałtyku jako eu-

ropejską przestrzeń pamięci reformacji. Wymiernym efektem jej działalności jest międzyna-

rodowa konferencja zorganizowana w Greifswaldzie, na którą jako jedyny badacz z Polski 

miałem zaszczyt otrzymać zaproszenie (zob. II/F/21). Innym przedsięwzięciem o charakterze 

organizacyjno-naukowym, w którym aktywnie biorę udział, jest działający międzyinstytuto-

wo na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego od 2015 roku Interdyscyplinarny 

Zespół Badawczy „Badania nad kulturą dawną”. Stanowi on platformę dla koordynacji i sty-

mulowania rozwoju interdyscyplinarnych badań nad dziedzictwem kulturowym Europy 

w kontekście jej wspólnych średniowiecznych korzeni oraz spuścizny klasycznej kultury an-

tycznej, ze szczególnym uwzględnieniem współistnienia kluczowych europejskich obszarów 

językowych (zob. www.kulturadawna.uw.edu.pl). Do osiągnięć zespołu należy choćby orga-

nizacja – ukończonego przeze mnie – kursu paleografii i kodykologii, który prowadziła m.in. 

prof. Nine Miedema (Universität des Saarlandes) przy wsparciu Zakładu Rękopisów Biblio-

teki Narodowej w Warszawie (zob. III/I/4). 

 Moja działalność organizacyjno-dydaktyczna na Uniwersytecie Warszawskim koncen-

truje się przede wszystkim na Instytucie Germanistyki, w którym od 2008 roku pracuję jako 

adiunkt. W rzeczonym roku powierzono mi funkcję pełnomocnika do spraw wdrażania Uni-

wersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, którą pełnię do chwili obecnej. Z ramienia Instytutu 

Germanistyki przeprowadzałem w 2009 roku uniwersyteckie egzaminy certyfikujące z języka 
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niemieckiego, a w 2014 roku brałem udział w organizacji finału drugiej edycji konkursu wie-

dzy realioznawczej o krajach niemieckiego obszaru językowego dla młodzieży ponadgimna-

zjalnej. W Instytucie Germanistyki w ramach dydaktyki prowadzę głównie seminaria kulturo-

znawcze, w tym dotyczące kultury muzycznej niemieckiego obszaru językowego oraz neo-

grafii gotyckiej. Byłem promotorem sześciu prac licencjackich (zob. III/E/1), członkiem ko-

misji czterech egzaminów licencjackich, a także recenzentem dziewięciu prac magisterskich 

i pięciu licencjackich. Do moich osiągnięć dydaktycznych zaliczam również autorski kurs pi-

sania i odczytywania pisma neogotyckiego dla pracowników Gabinetu Zbiorów Muzycznych 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, który przeprowadziłem w 2010 roku (zob. III/D/1), 

a także prelekcje, które wygłosiłem na Wydziale Teorii i Kompozycji Akademii Muzycznej 

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, w Kate-

drze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, w Staatsbibliothek zu Berlin – 

Preußischer Kulturbesitz, Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, a także 

w ramach Studium Podyplomowego Gedanistyki na Uniwersytecie Gdańskim (zob. III/D/2–   

–7). 

c) W obrębie działalności popularyzującej naukę i sztukę chciałbym zwrócić uwagę na wy-

kłady popularnonaukowe, które wygłosiłem na temat wokalno-instrumentalnej muzyki oko-

licznościowej w siedemnasto- i osiemnastowiecznym Gdańsku (zob. III/D/18), kantaty w kul-

turze osiemnastowiecznego Gdańska (zob. III/D/20), a także literatury w kulturze muzycznej 

tego miasta od XVI do XVII wieku (ten ostatni jako słowo wiążące podczas koncertu, zob. 

III/D/8). Innym przejawem popularyzacji było udzielenie wywiadu prasowego na temat lo-

kalnych pieśni ewangelickich (zob. III/D/13), a także oprowadzanie po wystawie niemiecko-

języcznych starodruków muzycznych ze zbiorów biblioteki dawnego Gimnazjum Elbląskiego 

(zob. III/D/15). Jednak główny przejaw mojej aktywności popularyzującej naukę jest wyni-

kiem współpracy z kierownictwem międzynarodowego Festiwalu Goldbergowskiego 

w Gdańsku, podczas którego wykonywane są m.in. kompozycje wokalno-instrumentalne 

z gdańskich rękopisów muzycznych. Współpraca ta dochodzi do głosu przede wszystkim na 

trzech płaszczyznach: opracowywania tekstów poetyckich rzeczonych kompozycji oraz ich 

tłumaczenia na język polski na potrzeby materiałów koncertowych (zob. III/D/9–10, 12, 16, 

19, 22–23); przygotowywania tychże opracowań i tłumaczeń jako publikacje w ramach wy-

dawnictw płytowych z serii Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska (zob. III/D/11, 14, 17, 21, 

24); autorstwa komentarzy wstępnych w języku polskim i niemieckim do albumów płyto-

wych ze wspomnianej serii (zob. III/D/17, 21, 24). Wspomnieć warto, iż te ostatnie nomino-
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wane były do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk w 2013, 2014 i 2016 

roku. 

 Szczególnym rodzajem popularyzacji dokonań naukowych są ekspertyzy i opracowa-

nia zlecane przez podmioty realizujące zadania publiczne. W 2011 roku dla Głównej Biblio-

teki Lekarskiej w Warszawie dokonałem transkrypcji kart tytułowych publikacji niemieckoję-

zycznych złożonych czcionką neogotycką, przechowywanych w zbiorach rzeczonej książni-

cy, wraz z ich tłumaczeniem na język polski (zob. III/G/1). W 2015 roku przygotowałem zaś 

dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska opracowanie merytoryczne oprawy muzycznej 

wystawy stałej Res publica Gedanensis. Gdańsk w epoce nowożytnej (XV–XVIII w.) w Ratu-

szu Głównego Miasta (zob. III/G/2). 


