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MAŁGoRzNrA LlsEcKA

RePertuar kościoła Mariackiego as Tbruniu
u Progu M anieku: na Podstawie a:ybranych

msry łacińskicll Gollera, Singenbergera i Steina

Przedmiot anŃzyw niniejszym tekście mają stanowićtrzy msze łacińskie

::|uzyczne odnalezione w zbiorach kościoła pod wezwaniem Wniebowz\ęcia

\ajświętszej Marii Panny w Toruniu. Msze te to kolejno: Missa in honorem,

:, M, rĄ de Loreto op.25 V. Gollera, Missa in honorem Sanctae Familiae Jesu,

_',IąriaeJoseph J. Singenbergera orzLz Piętnasta msza op.55 Brunona Steina1.

\nalsza ma'przede wszystkim stanowić próbę wniknięcia w styl oraz usl,tu-
-,,,-anie wśrób mlzycznychtrendów stylistycznych, tych nieznanych ptaktycz,

-:: kompoą,torów niemieckiego pochodzenia, a także prĄhżyć charakter

-.:ertuaru wykonlrłran 
"go 

prr"d&rgą wojną światową w toruńskim kościele

]-lariackim.

lako że żaden z qchkompozyto row,zdecydowanie minorum gentium, nie

l.-:r,stuje w opracowaniach na temat muzyki polskiej i niemieckiej w XIX
:S wieku, nie ujmuje ich także Encyktopedia rnuzlczna pWM pod redakcją

l_:ciety Dziębowskili,budurr r^ur"ony jest poprzestać na skąpych infor-
,l-: jacń,lakich dostarczają mu odnalezione part}tury pojedynczych opusów,

,-..,ch, jak wskaĄe ictr wysoka numeracja, musiało być w przypadku tych

,,,..pory.orów całńem ,po.o. Należy ltczyć się z qrm, że informacje, jakich

,..,urruląte teksty mlJzycr,nę, są niekoniecznie reprezent^wne, a z caŁą

"*,o:roścĘ nie pozwalają ocenić we wlaściwy sposób tego, co jest najbar-
, -.:: istotne przy generńnym charakteryzowaniu twórczości kompozytora:

3o11er, Missa in hanorem B. M. V de Loretof)r vierstimnigen genischlen Chor und orgel- (und

,-,.di;;hń;;t.^Jtluit.) rii,ó,iiiiirrirgtrłungop,25,AJTred'Copfenraths_Verlag(H.pawel-
.. Resensbuis, b.d.w.l J. Singenberger,Missa in honorem Sanclae tamtllae Jesu, .Vlarlae,^JOspel)':,,,;2;'E;;;ł'ń;ji 

i;.;i;ł,A;;i;i;'cfi)rz,liergeniscbleSlim_menmit^Orgelbegleitułg,S,ulR-
,.-_,'F;ń;;i i'.r..,, ńłirl"ii.-il.3.*.; B'. Stein 'Fan|zehnte Messefirfinftinńigen gemischten

.,_,Ś.pi^.,łi;T&;;B;;;;;,i"rrió.sś,v.rlu{,,,o''Friedricńpustót,RegeńsbŃg1910,
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mlanowicie j,*, ,i":::r:^.jt" muzycznej, to Znaczy ukierunkowania na okre-ślony ryp muzyl<t, zainteresowania konkrer,y-i ńrr"i",'r, specyficznyóoczeńwań *ob.., z jed,nej r*orry -- *y,konawcy, Ź drugiejzaś - odbiorcr:"Sąsiedztwo" inn}ch i"*ril*,'*''rua *rorr. h znaj&Ąąiię,. anaJizowane-pozwala nam przwuszczać, że wewszystkich Ę,p"dlfi'L"-, d,o czyńe-nia z kompozvtorimi na stałe, ,r, ,^ł uk ydentalnie, aviązanymi z mu4,*koŚcielną i pózostającymi *' .h;ń eryst}Icznym. stylistycznym modus"ł* chodzi tu mianowicie o styl .".;';;rd 'i"""ri","r."'!Ęur"r"enie 
moz;rw eryfikować lub sfalsyfi tońe 

^";|;'.'Wzmiankowane ftzy msze, mimo ocnego, ni e s ą j e d nak F#;;', vl ,, ;:"""i., T:*lr inl:ł.§ Tffi ;ff=złożone z części o,!, 
"o 

rl o 3,, |i" rlr^ Ms za' G o]fer^' *-)b, o g^rona zo sta: żdodatkowo o sopranowe off.rio.;u 
^r'ńr,rr,c"'l.r" 

' 
ilg"fi.rg"ru przeznz-Czone Są na Czterv głosy, w rypowym układzie rsńal, i;rł, Steina na pi::głosów (z dodanióm",9"ln."i,i wi"jq-*".l, Mszy Gollera i Steina zaznż-czono, że chodil o chór odpowiedn iro Ltr-- i pięciogłoso*y., Si.rg.rrbergrzaś przeznaczył swój utworila .ri*rr'r.ristów (nie j-est to zresztącałkie:-jasne, byc może solowość obsady ,'u-*ay- wypadku charakter ad libitulrMsza Steina ,est nie1|:1p 

Tr;ł;;';,* purqt iuch Gollera i Singenbergenznńazła się dodatkowo.partia organów,'pr?y czymu Gollera mogą być on"zastąpione harmonią 
'ub 

nawet Jr*i.r,rj, urorrl rru"a "j.l* tał wptawdz::

hWł:§fi [1'#nY,ale'u;""'.-,.'.r*ugu-ko-pory-ł,uwydrukowar;

;*li ##Ł :Ęh, i"* ::*iiĘ,T 
";'Tu;;;,#1i J,:Ę1

ż;;ł;;;{:;:;":;'njewlstarczającegobrzmienia;,;"il,-yczkowegc j

smyczkowe ,o , n,,,I#7^Y::kompozlto, obrudę iło;;ną 
"kwinte:_ ismyczkowego i organó lć. Możemy ;;;;,ł:;;"ff ilJ?łŁX #'-ł;.pozytorem o pewnym doświad,cze.ri,, * zakresie i"r'r"ń."'"wania utworómprzeznaczonych do wykonania w budynku kos.i.lrry*'."tr')rGollera i S:-ina zostały wvdane *'R.g..rrb**, #.n**r. łrr"a"'óppe.rrutha oi;:Friedricha Pńr.r", pierwłza"i.a?r.ń"a, druga * r"*, rń .Inaczej rze:,Slę ma z Mszq 

''"*':,o_:^'^*^:ra, 
która."-"rJ,.,r:; wskazuje na związek z reforr;cecyJiańską, jako ze miejlem wydan jaiyłaRatyzbona(tu 

równiez brak dar.W ptzypadku Steina i s'rg.rir.;g.ri'r.*" nazwisko wydawcy - Purt--(1 7 9 8 -1 8 8 2), p o d p arte z eńolenień" 
" 
a-i "1.iffi i]ri^ ur^uap o s t c - -ską, na owo pokrewieństwo a.se a"uir"]e wskaĄe. Wydawnictwo Puste-;które od t8ą6 

'oku zyskał prawo ;;;;;"*.8" monopolu na drukorł,al:,-ic"m;, 
okładka, tłumaczenie własne, s.2.' Ibidem",Von guter Wirkung ist *.r, Jr. J.r.,^ng: St eichquintett und Orge,''.

Reper
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" Zob. Historiscbes Letij:1880,22Iv 2009.
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złożoną z krvintetu

że Goller byl kom-

tentowania utworów
Msze GoIIera i Ste-

"a Coppenratha otaz

r 1910. InaczĄ rzecz

n zwtązekz retormą

u równieżbrakdaty),
rvydawcy - Pusteta
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Ir.dawnictwo Pusteta,
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r und Orge1".

MissaleRornanum,ażdollsoboruwatykańskiegokojalzonebyłogłówniezli-
teraturą stricte t u,oujiąi'.il; ;;^iieskąa. Ńi" .r,tz",atem dziwić,żebyŁo

ono także opoką mlzycznego ruchu odrró ducha katolicyzmu,jaką stanowił

ijfi:^,ł,T;#;;," ,*"*" "," 
uyły j"a.,ak ptzeznaczone dla chóru. Na

::zvkład w najobsze rniejszej,o"}*1ś".". części Credo,3T'i" sopranu obej-

-_,oj. d"cymę wielką i;i' jo fr"j, choć już n^ p,"ylłud alt porusza się tylko

*r#:"łngenb 
ergera wydana zo st^ała sto sunkowo najp o źn\ej, p rawdop o _

dobnie w dwudzies,oi".i, międzyrvojennym, zinformacjąwszakŻe, Że jest to

]uż czwafie*yau.ri" ,rt*o,o, Ń"o""tnośŹ stylu,. bardzo.prostego, ' '*Y:?:
i;kk" ói; niLującq,nie pozwala na precyzy!ne dookreślenie czasu powstanla,

niewątpliwie jednak utrłie rdza nas * p"lĘu"czeniu o cecyliańskiej prowe-

niencj i M, ry.Międz| po s zczegolny mii,ęS,iurni zaob s erwow ać mo żna pewną

integrację tonalną ó;"* , ora Glo.ria t Credo są w tonacji G, pozostałe

dwie w pokrewnej 
""^,;'D) 

i integrację motywiczną: _chodzifu 
o moĘw ini-

cjalnyw części ryrłłŚ'|rivt;;;;r"J;t " między moderato 
_a 

allegretto (] =96),

m otyw ni ezwykle p ro s ty, ńudowany na nas tęp s twie P rlm*i.s eku" !] i"^*{,T
obszerniejszy* ,toń"* o tercję, w równych wartościach Motyw ten po1awla

się w soprarrie i al.ią * pi"r*r"y.h ,r"s.iu taktach l{yrie, a wyodrębniony

z cńości poprzezr;;;";;""ie a,cappelk (organy *rh?d",ą.dopiero w siód_

mvm takcie),kojarzysię nieco zintonacią'.h"or"io*ą, i takie też skojarzenie

}r:ffi;fi 
"ł;;i;;ź. 

ś r.ir.",ry u s t ę., c z e ś ci ( o d s ł ów,, C hri ste" ) o p raco _

ri.any jest nieco bardziej ozdobni", .ru*.i z zastosowaniemfugata,Zternatem,

rnńo zr esztryoy, u)"oi^,- p,: "p, 
o* udzo nym kolej no p t zez ńt, t eno r, s op ran

i bas. ostat n\e l{yriejest wariowaniem_ ińic.ial.r"go _óty*,, który następnie

,^u*uZulnylest ń koĘnych częściach M"j,
Minimalnie ,rya"rl bbru i] =roo; i Ćreda inicjowane_ są od identYcznie

:rzmiącego *"Ń;;;ń"go_pu1" ftazą motlwl z !!ri e,ale potraktowanego

z mniejszym _i.ri_utir_._]. drut tu 1Łońgo "fekto 
intonacji chorałowej,

\\Iartojednaknadmienić,Żewewszystkich_trzechczęściachzastosowano
:odobnyzabiegr.".p"'yo"rski:wincipicietekstuwolumenbrzmieniajest
:nocno scalony, w równych pionach ako,do*y'h, * ^.^'!m 

czterogłosie,

:ńĄ zaśt o.r,poą,t* wprowudzarru ,ll*i"tki "*rr:.*ńę 
technikę fugo_

,,r-ania, ńżnego ,"ia,ul,i*itu,;,, korespondencję motywi czną otaz_::i,:::"

i:ch odcinka.h _;;;..,ay ,o1o*". D"1. to ńudzenie pewnego urozmalcenla

::,ktury, 
"1. 

* g*n,i e rzeczy pozostaje ona dość monotonna, Nie niweĘe

: :i monotonii .,"*"t d"Se,l,|"ao* 
"1,,v .,7, 

1 ł,1", "!1T::l }i"":ł.i.i:"§;

tuar kościała Mariacki,ega zu Toruniu u

Z.EI^,,,,"h"LexikonBalerns,http://www.historisches-lexikon.bayerns.de/artikeVartikel-
1880,22IV 2009.
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w oktawie (h-h'), tenol obardzowysokiej tessiturze,w nonie wielkiej (e-fis1),
natomiast partia basu jest zdumiewająco ruchliwa, sięga bowiem od Fis do
cis1 (czyli az duodecymy). Statycr.r.-,, Sanctus i Brrr}iłur, w tempach bli-
sńch andantino i sostenun Q =72 i 7 5) , opartymna krótkich frazachi pionach
akordowych, przeciwstawione zostało fugorł.ane Agnus Dei, o niespokojnym
rysunku wznoszącej się. linii melodyczne|. Zasadniczo;ednak trudno uP"uy
się tutaj doszukiwać skomplikowane8o ewolucjonizń motywi cznego czy
tematycznego, podobnie jak - mimo nawtązań Jo muzyki dawnej, .irr,r;u'-
cych generalnie ruch cecyliański - brakuje w tej komp ozycji całego"złożo.r.go
aparatu retoryki ml7yczyej;,chyba że jak9 zabieg r"roryJny pJt uktow"e 61,
przejście z metrum dwudzielnego do trdldzielneg"o w Credo ni odcinku,,Et in
Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem: qui ex Patre Fllioque procedit.
Qricum patre, et Filio simu1 adoratuł et conglorificatur: qui locutus est per
Plophetas", czyL na słowach mówiących o tńeciej osobi.'boskiej - Dućhu
swiętym. Jest to symbolika na tyle'czyelna i pr*ru, a zarazem stosowana
w muzy:e liturgiczn€1, że jej zastosowanie nawet w tak prosfym utworzę.
nie wydaje się wcale wykluczone. sanctus, Benedictus i Agnus ńei ponownie
Połączone zostały w.lpóln/m motywem, w Sanctus t Beiedictusjakby ukn-
Tm w lustrzanym odbiciu (zamianakolejności dź:ńękowfis i c), w rtgnus Dei
poprowadzonym w górę i quasi ewoluryjnie rozbudoianym.

. 
W nieco innym stylu utrzym ana została Msza As Brunona Steina z 1,97a

r9ku, w 
|tórej, pomimo !r{u solowych odcinków; żywiołkoncertowania jest

silniej odczuwalny 
"|?y MrrySingenbergera. Efektown iej teżwypadają w nle;

elementy faktury polifonicznej,jestmniej statyczna,wzbćgacapją koior"tu.,
oraz rrtm punktowany, a g|osy wydają się znacznle.".hir"r"..'K|rie rozp.-
czyna się dość efektownym fugatem, zapowiadającym polifon rę,alć całyu#o.
przede wszystkim z powodu swojej lekkości ar.turur".;, wydaje się jednak bar-
dńej nawiązywać charakterem d'o"mszyklasycznych ń^yóno' ny Mozarta, ni
do dawnych mistrzów muzyki liturgr.irrej. Ń" 1.kkość tę *płry" tez na pewnc
prowadzenie gło s ów a c aPp 

1 
t t a.Interesuj ącym szcze gółem- w M s 4l S teina j e *

wprowadzenie niekonwencjonalnych oinaczeńagogicznych i artlkulacyjnl,ci:
w językl niemieckim.(u singenbefgera oznaczenia agogtczne'były ń"t o-
nomowe, a artykulacyjnych wlaściwie nie było): etusai b"reit (dośŻ szeroko "etzlsas berl;egter (nieco żwawiej) i gernessen (miarowo, powściągliwi e) w l{yił
"f'i'ń. bllegt (z nowym por,rr"..,ń* , ożywientem), gemdsigtiumiarkowanie
w Gloria; ma$ig berlsegt (umiarkowanie zwawo) , rrhr"grtrogł, (iardzo ptzena-
szą), e 

|ra 
as b e zu egter, ifri s ń 

_b 
ezu eg t, b eru egter, rr: en igir b eó egt (mniej'bwau-a

w Credo; etluas breit,fris_cll_bezłeg},gr*rri, * Snritrr; getr}grn w Benedictz*
etusas breitw Agnus Dei.W sumie Stiin operuje ośmiomi rt"ł]r*i określeniarr

fu?,
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ielkiej (e-fis1),

.em od Fjs do

tempach bli-
zach i pionach
niespokojnym
:rudno byłoby
,1\-rcZnego CZy

,vr'ej, cechuj4-
:eqo złozonego
lotraktować by
cdcinku'Et in
:oque procedit.
_ocutus est per
.kiej - Duchu
]al]-I Stosowana
,Sn,m utworze.
Dei ponownie

-:,,,, jakby ukr1-
:,,w Agnus Dei

. Steina z 1,9la
:certowania jest
,,ir-padająw niei

i.r ją koloratun
::, I{yrie fozpo-
:. aie cały uttł,ór

: sięjednakbar-
z:-Mozattarntz
;,-ateż na Pewnc
';1szy Steina jes:

,rn,kulacyjnycl:
le były metro-
dość szeroko ,

rlirvie) w l{1lrił.
umiarkowanie
rardzo przeno-
mniej żwawa

,:ą w Benedictt,:,

ni określenianl

^go+Iczflymi 
i artykulacyj nymi, do których trzeba jeszcze dodacterminy wska_

ł"sł" r-,a o"o1r,,i..rie lub pruysprcszenie (zógerndlub im Tempo i drringenĄ.

w ,torrr.rk, do mszy singenbergera znacząco wpłyrva to na uatrakcyjnienie

kolorystyki utworu, a roinież ni wzbogacenie jego muzycznĄ retoryki, Na

przy&ad, etrnas breit pojawia się w odcinkach inicjalnych l{yrie i Sanctus,wpro_

*uór^nyrh* sporóL iardzl€1 uroczysty i wyraństy fugą - a raczej fugatem,

Zwoln\enie pojawia się na słowie,,adoramus te" w Gloria,wprowadzając na

moment ,uiu-ęi reflelsję do tej modlitewnej inwokacji, ktorajuż na slowach

,,glorificamus te,iwraca dl poprzedniego, oż1,"wionego te::.'pa.podobne łprze_

lotne" zrłrolnienie stosuje kómpozltor na słowach ,Jesu Christe" w Gloria i na

.,peccatorum" w Credo;przyspieszenię zaś na końcowym 'Amen"w 
Glorii,

o znaczenhl ago giczn em u ge m d s t i g w G I o ri a tow ar zy szy dodatkowy zabieg

..olorystyczny, oźnir""nte Halbchor na słowach ,,Qli tollis peccata mundi,

..ir.i".. nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram"

:edukuje do połowy obsady chór; na słowach,,Qii sedes ad dexteram patris,

,]]ir.r".. noŃs", powraca on do właściwego wolumenu brzmienta. Zabieg ten

:owraca jes zczę po raz drugi t trzeciw credorna słowach ,,Et incarnatus est de

_iplritu Śu.r.tu ex Maria Virgine: et homo factus est", równie ż z towarzysze,

,,i.ln *rk^"ówki artykulacyjnej: sehr getragen otazw dynamice pianissimo.To

.r,odrębnienie z calości tekstu słów Credo,które mówią o tajemnicy wcielenia

kóre ;zaws:ze blły w szczegóIny sposób traktowane w muzycz|rych opra-

_-owaniach mszy, wskaĄ eb|e może na chęć nawiązanta do dawnej tradycji,

Zastosowanie połowy chóru w Benedictu.r, na slowach,,Benedictus qui venit in

:-_omine Do*ir]i", prr"d końcowym ,,Hosanna", m^ Zapewfle pełnić funkcję

, śontrastowa nta Sanctus i Benedictus pod względem charakt ęru muzycznego,

. rł.ięc imitować coś na kształt łnutatia ?er mell?leia, stosowanego w dawnej

: raktyce.

Zdecydowanie najmniej urodziwa pod względem melodycznym wydaje

,,-ę Missa in honorem B. M. I( de Loreto op, 25 ostatniego z prezentowa-
.,].h t., kompoątorów - Gollera, której analtza pod kątem instrumentacji

logłaby się jednak okazać rtajbardztej interesująca. Nie odnaleziono jednak

, ,r]" *i^do mo) czy w ogóle iaka istnieje) partii o\Mego kwintetu smyczko_
, 

3 go, o którym wspominał kompozytor w cytowan ej 
"yżĄ 

vw adze wstęp nej,

-..howana part}tura przezuaczona jest bowiem na głosy wokalne i organy

:b inny, prostszy instrument tego fypu, stosowany w cecyliańskiej prak-

-.. -rrź|ki kościelnejs). Być może Golier założyŁ, ze kierownik chóru lub

:qanista we własnym zakresie winien zinstrumentować utwór na podstawie
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partii organowej, a jego wskazówka miała charakter j:dynie sugestii, doty-czącej sposobu, czy kierunku tego zinstrumentowani 
^."I,ye 

może zaśintencjakompozlto ra byłi ies-zcze prostsza, a mianowicie taka, by kwintet dublował
::T::!?::1Yqń'y,N"'*i",;;;;;l*'io,g".,ową,którawyglądawłaściwieJaK wyclw (mimo że tytuł sugeruje, iz urri ,o-rr^i'^;;pt#; z przeznacze-niem na organy), zaznaczone są miejscami tradyryjne rił.rla. skróty dwóchIdarnetów, rogu, klawe,ynu @ńbnni,ńr*,.amby,puzonu albo trąbki, w in-nych miejscach pojawiają się .ri.-i..ki. ,kary"*r. 1.rr^-ąąry zapewnęsmyczki, niesDrecvz-owó tru Bt. @)naczający zapewne dęte blaszane).Zarówno stosowanie b." [o,rr.ń.qr rJr"y.r, ,yr,.-o* skrltów; jak i par-

;ffi:il:.T,#; :"i"l* iH:* 
uł 

" " 
" 

uit,owi ci e j e dno,^^;;;."ko,,, t ńq ę

I\rj

--"r-ez,
:a podstawie icJ
:rego rePertuaru
jwrrdziestowiec

:rzeanŃzować
:ldzaju akt}rvnc
:;cznie wykonlr
,ranych tam mu:
_:raktykę muzyci
::go prężnej dzi
:rwal głównie r
: łdziej złożon1,l
:adnej pewnej rr
::Luszą na razie p,

Tak czy inaczej, Msza w takim kształcie, w jakim podaje ją zachowana

ifrTij:i1:l;rT"*T niezwykle prostym,," ktjrym w n|mniejszym stop-

liryczne,uo,.*""§^łr"ą;Yr,::,:1;1HiU,'"',:jlY.rili*:;i:T|::
m an a j e s t w to n aci i E s - d u r. Ko -|oryto, p o 

"o 
ri 

^ł.piry 
n u; u urJa.; iua"ij"yi ni schematycznych oznaczeniac}r';86i;":-artykuJacyjnych, 

to jest włoskich:Kyrie utrzymane jest w^tempie ołdorrr, Glo:ia - * ;i;i;;;,'b^rd.o statycznei oszczędne w wvrazie Credi - * *odrroto,z krótkim oa.irrń..r, w men. mos_l5(na słowach,,Et i, Spitritum ,unr|,iuł,bominum .t 
"i"ifi.;;;em: qui ex PatreFiJioque procedit, qui cum Patre et Filio simu1 adorafur''), Sanctus w andantei allegro, Benedictus,ly tmnguillo i ,,gnus Dei bez ornurźLnintempa. Goilerrównież stosuje redukcję ońr"dy .ho'r"l.rq o znaczonej Halbchorna ,,Christeeleison" w Ęrie or"" oł.irrki ,ło*.,-* ,,Qui tollis peccata mundi, misererenobis"w Gloria lub ,,Et incarnatus .r,l. Spiritu ,"";;;;Maria Wrgine: e:homo factus est" w Credo (potwiu;;^;oglngynie tendencję do podkreśla-nia słów mówiących o tajemnicy wcielenia). Nierypową ,rĘsrią w tej Msz.,jest ofertorium,ktore 

.prrlł^^uiź pońrruJąry ,ię p'rrr*uznł, *mszach te-Ęcreperfuaru ul<ład officium - zawiera bowtei Ao1 ttroru G'iźrrrą na sopratri chór. O ile moi a to odczytać z par\ltury,.ko-po"1t'o r szczegolna rotePrZeZnaCZYł w rYm odcinku Uoy -Ću d'a głmba,i,łrir,1-.r.wi o ciephrri ciemnym brzmieniu. Szczególłym;;;r.- tej częścijest wyjątkowo urze-kającalinia melod vc7.na:rugoi"", piY.,;; i;lir;;] #;;fi'# e rozłożon7,rrl:akcentami ryt-i.ź.,y- i-P"o począ'io*q';nronacji sopranu na słowach ,,Ar.tMaria, gratia pJena, 
9"1ir"i ,.;.t: i"'.,'* _wokalną przejmujechór. Brak 

".
imitacyjnoś ci, część ńożona;.r. , njiń. h fraz i zd'an,rko.,r',*o*anych jaligdyby w układzie rozkwitĄący^ --i;ńkolejna rr^ru *^i^acie poszerzai rozbudowuje mołrłr ,"y frar,ęp"p.;;;;u.
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RePertuar kości,ola Mariachiego tu Toruniu u ?roqu XX uiehu...

Wszystkie zaprezentowane msze zdająsię być dosyć reprezentawne,by
na podstawi e tch analizy v,rykazać najbardziej charakterystyczne cechy mszal-
nego repertuaru kościoła Mariackiego wToruniu. Dla pełnego zobrazowania

drrrrrdziestowi ecznych zbiorów muzycznych tego kościoła nileżałoby ponadto

p r zeanŃzować rep ertuar p ie ś niowy, r ów n\eż rwązany z htur' gią 1ub z in n e go

rodzajrlaktywnością kościelną.Takczy inaczej,jednakwnioskowanie o auten-

q,czniewykonywany w tym kościeie repertuar jedlłrrie na podstawie przecho-
wanych tam muzńaliów rvydaj e s i ę zblt ry zykowne. N a7eży zalładać, że żyw ą
praktykę mvzyczrrą zapewniał kościołowi z pewnością chór ,,Lutnia", o któ-
rego pręznej dzialalności mamy obecnie l\czne informacje. Chór ten łvyko-
n}r,vał głównie repertuar pieśniowy. Co do sposobu i zakresu wykonlłvania
bardziej złożonychgatunków mlvycznych, takich jak msza, nie mozemy mieć
żadn€l pewnej wiedzy i wydaje się, że wszelkie domniemania na ten temat

mvsząna razie pozostać w kręgu hipotez.


