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WSTĘP
W kolejnym numerze serii Studia Musica Grissoviensia oddajemy w Państwa ręce drugą publikację zawierającą zapis partyturowy, opracowany w oparciu o rękopis ze zbioru muzykaliów dawnego opactwa cystersów
w Krzeszowie. Jest to dzieło nieznanego autora zatytułowane Sancte Joseph Fili David – Ach mi Jesu, opatrzone sygnaturą PL-Krz. VIII-14. Współczesna edycja tej XVIII-wiecznej kompozycji wpisuje się w realizację
programu mającego na celu promocję kultury muzycznej dawnego Krzeszowa. Stanowi efekt wieloletnich
badań muzykologiczno-źródłoznawczych nad bogatym zbiorem krzeszowskich muzykaliów.
Aria jest gatunkiem muzycznym reprezentującym dzieła wokalno-instrumentalne, a także pieśni solowe. Składa się z dwóch albo trzech części; występuje jako część opery, kantaty, oratorium bądź mszy1. Może
też stanowić samodzielny utwór skomponowany w stylu koncertowym. Wówczas do arii dołączony jest
akompaniament basso continuo. Rozróżniamy różne rodzaje arii, m.in. arię zwrotkową, wariacyjną, da capo,
air de cour. Największy rozkwit tego gatunku przypadł na XVII i XVIII stulecie2.
W zbiorze krzeszowskich muzykaliów pod sygnaturą PL-Krz. VIII-14, obok 15 innych kompozycji
tego samego gatunku, znajdziemy arię Sancte Joseph Fili David – Ach mi Jesu nieznanego autora. Do dnia
dzisiejszego zachował się, za wyjątkiem karty tytułowej, rękopis zawierający partesy głosowe. R. Walter
w swojej monografii poświęconej historii muzyki Krzeszowa, wydanej w 1996 roku, umieścił następujący
tytuł, powołując się na inskrypcję oryginału: Aria ad Joseph ex D3 oraz ANONIM / ARIA: „ACH MI JESU” /
„SANCTE JOSEPH FILI (sic!) DAVID”4.
Dzieło to, choć ma przyporządkowaną sygnaturę, nie zostało ujęte w katalogu kartkowym znajdującym
się w bibliotece opactwa Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie, gdzie zdeponowane są krzeszowskie muzykalia. Nie wpisano informacji podstawowych utworu do bazy internetowej RISM (Répertoire International des
Sources Musicales) oraz HM (Hereditas Monasteriorum)5. Prawdopodobnie też podczas badań prowadzonych w Krzeszowie w latach 80. i 90. XX wieku przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz przedstawicieli Biblioteki Narodowej w Warszawie nie wykonano kopii w postaci mikrofilmu, w przeciwieństwie do pozostałych manuskryptów. Również podczas digitalizacji przeprowadzonej w 2013 roku
przez Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy nie uwzględniono tego zabytku, dlatego
nie znajdziemy go w formie elektronicznej na stronie Biblioteki Cyfrowej Diecezji Legnickiej.
Kwestia autorstwa arii dedykowanej św. Józefowi nie jest do końca wyjaśniona. R. Walter w swojej
książce pt. Musikgeschichte des Zistersienserklosters Grüssau. Von Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur Aufhebung im Jahre 1810 podał przypuszczenie, że dzieło to może być autorstwa Christopha Willibalda Rittera
von Glucka (1714-1787)6.

Aria, w: Słowniczek muzyczny, red. J. Habela, Kraków 1998, s. 17.
Aria, w: Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 2006, s. 50.
3
R. Walter, Musikgeschichte des Zistersienserklosters Grüssau. Von Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur Aufhebung im Jahre
1810, Kassel – Basel – London – New York – Prag 1996, s. 333.
4
Jest to zapis z okładki ochronnej, w której rękopis jest przechowywany.
5
Ł. Kutrowski, Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII wieku, Wrocław – Legnica
2020, s. 117-118.
6
R. Walter, Musikgeschichte des Zistersienserklosters Grüssau, s. 333.
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CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDŁA
OPIS ZEWNĘTRZNY RĘKOPISU
Manuskrypt powstał najprawdopodobniej w drugiej połowie XVIII lub na początku XIX wieku. Ponieważ
należy do zbioru krzeszowskich muzykaliów, należy przypuszczać, że był własnością krzeszowskiej kapeli
muzycznej, działającej za czasów opactwa cysterskiego. Sporządzony został na papierze czerpanym, według
technik obowiązujących w XVIII-wiecznych papierniach Europy7. W porównaniu z innymi materiałami
pisarskimi, na których spisane zostały utwory dla krzeszowskiej kapeli, różni się on strukturą, gramaturą,
grubością, a także odcieniem. Zabytek składa się z siedmiu kart o nieco różnych wymiarach: 205 x 335 mm
(k. 1), 220 x 365 mm (k. 2-7). Prawdopodobnie powstały one przez przecięcie oryginalnych arkuszy papieru
na pół.
Istotną informacją dla paleografów mogą być umieszczone wewnątrz struktury papieru filigrany.
Pierwszy z nich, pochodzący prawdopodobnie z Austro-Węgier, przedstawia herb, wewnątrz którego po
lewej stronie na wzgórzu widnieje krzyż z koroną; prawą część herbu zajmuje kilkurzędowa kratownica.
Nad herbem umieszczona jest cesarska korona (corona clausa) zwieńczona krzyżem i ozdobiona klejnotami.
Detale tego filigranu wskazują na przełom XVIII i XIX wieku. Podobne filigrany znaleźć można w innych
rękopisach głównie na terenie Czech, pochodzących z lat: 1787, 1798 i 18118. Drugi filigran to kontrmarka
zapisana w postaci kapitalików: F.Peicker. Oznaczać ona może imię i nazwisko właściciela papierni w czeskiej miejscowości Lauterwasser. Trzeci filigran z kolei przedstawia postać jeźdźca na koniu, prawopodobnie
pocztyliona, i pochodzić może z drugiej połołowy XVIII wieku, z papierni w Piechowicach koło Jeleniej
Góry.
Na prostokątnych kartach, orientowanych pionowo, rozrysowano od 12 do 14 pięciolinii. Obustronnie
zapisana została jedynie k. 1, pozostałe tylko po stronie recto. Marginesy są następujące: k. 1: górny 25 mm,
dolny 30 mm, lewego i prawego brak; k. 2-7: górny 25 mm, dolny 30 mm, lewy 10 mm, prawy ok. 5 mm.
W całym zabytku znajdziemy niewiele marginaliów. Na k. 2r na czwartej pięciolinii od góry widać zmazane
nuty, a powyżej właściwą korektę dotyczącą trioli. Na k. 3r na czwartej pięciolinii od góry wprowadzono
korektę w grupie nut.

TEKST UTWORU
Do napisania arii kompozytor posłużył się tekstem nieznanego pochodzenia. Dzieło składa się z dwóch
strof, z których pierwsza wyraźnie nawiązuje do wezwań z litanii ku czci św. Józefa. Druga to modlitwa adresowana do Jezusa, w której proszący wysławia miłość dwóch serc: Zbawiciela i Jego ziemskiego opiekuna,
św. Józefa. Pierwsza zwrotka przybiera charakter poważny, patetyczny, wręcz liturgiczny, natomiast druga
wykazuje wyraźne cechy poezji ludowej.
W strukturze tekstowej utwór reprezentuje przykład wiersza. Składa się z szeregu wersów o niejednakowej długości, nieregularnej liczbie sylab i nierównomiernym rozłożeniu akcentów. W tabeli 1. prezentujemy tekst w języku oryginalnym wraz z polskim tłumaczeniem.
J. Dąbrowski, J. Sianiarska-Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991, s. 119-121; Ł. Kutrowski, Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa, s. 119.
8
Ł. Kutrowski, Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa, s. 119.
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Tab. 1. Tekst litanii w języku łacińskim wraz z polskim tłumaczeniem

BUDOWA FORMALNA
Aria Sancte Joseph Fili David – Ach mi Jesu składa się z dwóch części, a właściwie z jednej, lecz powtórzonej.
Całość, nie uwzględniając repetycji, liczy 69 taktów. Budowę formalną dzieła oraz jego wewnętrzny układ
prezentuje następująca tabela.
Tab. 2. Budowa formalna dzieła
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WARSTWA MUZYCZNA
Aria Sancte Joseph Fili David – Ach mi Jesu napisana jest w tonacji D-dur, w metrum C = 4/4 oraz w tempie
wolnym (tarde). Całość rozpoczyna krótki wstęp instrumentalny (t. 1-9), zapowiadający strutkurę melodyczną głosu solowego. Całość rozwija się przez powtarzanie melodyczno-harmonicznego motywu (t. 13-19,
t. 36-42, t. 55-63), który niczym refren powraca kilkakrotnie. Całość (t. 55-63) kończy się motywem o charakterze figuracyjnym z zastosowaniem tzw. figuracji melodyczno-akordowej9, którą z kolei wieńczy koda.
Pod względem formalnym utwór ten przypomina formę ronda.
Dzieło zostało przeznaczone na niewielki skład wokalno-isntrumentalny: głos solo Canto z akompaniamentem Violini 1-2, Violae 1-2 i Organo. Całość utrzymana jest głównie w fakturze homofonicznej. Największą ruchliwością wykazuje się głos solowy.
Krzeszowska aria ku czci św. Józefa to przykład tzw. arii da capo, o budowie ABA1 z elementami koncertującymi, charakterystycznymi dla szkoły neapolitańskiej. Faktura homofoniczna i prosta harmonia
z kolei sugerują styl gallant, przerywany czasami melodyką figuracyjną10.

UWAGI REDAKCYJNE
W tej części publikacji zostaną zaprezentowane uwagi edytorskie: problemy, które napotkano podczas odczytywania materiału źródłowego, oraz zastosowane rozwiązania, mające na celu dostosowanie zapisu do
współczesnych form notacji muzycznej.
Aria Sancte Joseph Fili David – Ach mi Jesu oryginalnie została napisana w formie partesów. Każdy głos
rozpoczyna się na nowej karcie po stronie recto, z wyraźnym zaznaczeniem nazwy danej partii: Canto Solo
(k. 1r), Canto Solo (k. 2r), Violino Primo (k. 3r), Violino Secondo (k. 4r), Viola Primo (k. 5r), Viola Secondo
(k. 6r) oraz Organo (k. 7r). Wszystkie te tytuły umieszczone zostały przez kopistę u góry strony recto
i wyśrodkowane. Ponieważ dzieło to opracowano współcześnie w formie partytury, nazwy poszczególnych
głosów poprzedzają akoladę i poszczególne przypisane im pięciolinie. Pełną nazwę znajdziemy przed rozpoczęciem utworu; na kolejnych stronach zaś skróty, zgodne z katalogiem skrótów umieszczonym w bazie RISM11. Powyżej pierwszej nutownicy, rozpoczynającej nową partię głosu bądź instrumentu, w lewym
górnym rogu znajdziemy oznaczenie tempa (Tarde), za każdym razem zapisane w ten sam sposób i bez
skrótu. Na pierwszych systemach wszystkich partii, przed kluczem, skryptor zapisał słowo Aria, wskazując
jednocześnie na gatunek muzyczny dzieła.
Tekst przeznaczony do śpiewania przez solistę został umieszczony pod pięcioliniami na k. 1r oraz k. 2r
i tak rozmieszczony, by w sposób czytelny można było przyporządkować sylaby poszczególnym nutom bądź
grupom nut. Tam gdzie występują dłuższe melizmaty, kopista zastosował jedną lub dwie poziome linie. Pismo to, pomimo użycia kursywy, jest czytelne i podczas sporządzania niniejszej edycji nie było większych
kłopotów z jego odczytaniem. W zapisie partyturowym zachowano współczesne zasady pisowni tekstu
i przyporządkowania sylab poszczególnym grupom nut. Tę samą regułę przyjęto również w odniesieniu do
zasad interpunkcji. W tekście śpiewanym kopista nie posłużył się skrótami.
Wszelkie oznaczenia muzyczne umieszczone są w omawianym manuskrypcie powyżej każdej z pięciolinii. Tempo, o czym już wyżej wspomniano, zostało określone jako Tarde i zapisane w lewym górnym
rogu strony recto, rozpoczynającej daną partię głosową, nad pierwszym systemem. Jest to jedyne określenie
tempa, zastosowane w utworze. W niniejszej edycji dzieła zastosowano oryginalną terminologię agogiczną.

J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, t. 1, Kraków 1983, s. 536; A. Frączkiewicz, F. Skołyszewski,
Formy muzyczne, t. 1, Kraków 1988, s. 53-54.
10
Ł. Kutrowski, Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa, s. 202-203.
11
<https://opac.rism.info/index.> [dostęp: 1.10.2020].
9
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Oznaczenia dynamiczne zostały zapisane przez skryptora nad pięciolinią za pomocą skrótów, jakie
zazwyczaj można spotkać w podobnych zabytkach muzycznych pochodzących z XVIII wieku. W niniejszej publikacji w zapisie partyturowym posłużono się współczesnym sposobem zapisu pojęć dynamicznych;
umieszczono je pod pięciolinią. Brakujące oznaczenia dynamiczne, niezapisane przez kopistę, podobnie jak
pozostałe umieszczono pod nutownicą i dodatkowo ujęto w nawias kwadratowy. Poniższa tabela przedstawia skróty, ich rozwinięcia i rodzaje, a także lokalizację w rękopisie PL-Krz. VIII-14.
Tab. 3. Skróty, ich rozwinięcie, rodzaje i lokalizacja

Notacja muzyczna, z jaką mamy do czynienia w przypadku omawianego zabytku, jest notacją współczesną, z pewnymi elementami charakterystycznymi dla XVIII-wiecznych form zapisu.
W rękopisie z arią ku czci św. Józefa kopista posłużył się kilkoma rodzajami kluczy. W głosie Canto –
kluczem C sopranowym (k. 1r-2r), który w zapisie partyturowym zamieniono na klucz G wiolinowy. Partie
skrzypiec 1-2 opatrzone są kluczami wiolinowymi, partie wioli 1-2 – kluczem C tenorowym, zaś organów –
kluczem F basowym. Wszystkie pozostałe klucze pozostawiono w opracowaniu dzieła.
Metrum dwudzielne utworu zostało przez skryptora podane na początku dzieła i oznaczone, jako c.
W partyturze zastosowano zapis numeryczny metrum: 4/4.
W przypadku łuków kopista w wielu miejscach je pominął. Fakt ten tłumaczy praktyka zapisu muzycznego, niemal powszechna w XVIII wieku. Wielu skryptorów umieszczało bowiem konieczne elementy notacji. Pozostałe pomijano bądź zapisywano niedbale, ponieważ ich zastosowanie w wykonawstwie muzyki
było oczywiste. W związku z tym m.in. łuki niejednokrotnie zostały przez kopistę pominięte, a w niektórych
miejscach zapisane niedbale. Ponadto w t. 62 partii Violino 2 kopista nad łukiem umieszczonym powyżej
ostatnich czterech ósemek tego taktu umieścił literę a (arco), co podkreśla zasadność umieszczenia łuku we
wspomnianym miejscu. W publikacji dzieła brakujące łuki zostały naniesione i dodatkowo ujęte w nawias
kwadratowy. W odniesieniu do trioli natomiast pominięto łuki, które z kolei znajdują się w oryginale.
Podczas sporządzania partytury napotkano na kilka błędów kopisty dotyczących zapisu nut. W partii
Viola 1 po t. 14 (k. 5r) brakuje jednego taktu. Lukę tę uzupełniono materiałem muzycznym z t. 16 tej samej
partii instrumentalnej. W t. 43 Viola 1 skryptor zapisał półnutę z kropką i z fermatą. W edycji dzieła poprawiono ją na całą nutę z fermatą.
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W partii Violino 1 w t. 24, 42 i 51 zostały dopisane nuty o mniejszym formacie niż pozostałe, strukturą
melodyczno-rytmiczną przypominające ten sam fragment z partii Canto. Jest to najprawdopodobniej dopisek naniesiony przez dyrygneta. W edycji omawianego dzieła pominięto te inskrypcje z racji parytyturowej
formy zapisu.
Partia organów oznaczona jest za pomocą basu cyfrowanego, którego cyfry zostały odtworzone wiernie
w porównaniu z oryginałem. Redaktor tej edycji nie uzupełniał ewentualnych brakujących cyfr, pozostawiając weryfikację wykonawcy.
Poszczególne partesy w rękopisie zwieńczone są inskrypcją Fine, co wyraźnie sugeruje koniec dzieła.
Wszystkie partie głosowe za wyjątkiem Canto kończą się znakiem repetycji; znak ten został umieszczony
w przypadku wszystkich partii dziela w niniejszym opracowaniu partyturowym.
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