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Wstęp

Muzyka wielogłosowa, która wykonywana była w opactwie cystersów w Krzeszowie charakteryzowała się 
różnorodnością gatunków i form, a także stylistyką. Bogactwo tego zbioru potwierdzają licznie zgromadzone 
dzieła w postaci rękopisów oraz autorstwo tychże kompozycji.

Zbiór krzeszowskich muzykaliów sięga swymi początkami połowy XVIII wieku o czym świadczą odpisy 
dzieł włoskich twórców muzyki, m.in.: Antoniego Caldary (1670–1736), czy Giovanniego Battisty Pergolesiego 
(1710–1736), a także czeskich kompozytorów: Josepha Antonína Sehlinga (1710–1756) i in. Z tego okresu 
znajdziemy w Krzeszowie dzieła reprezentujące stylistykę późnego baroku, a zwłaszcza dzieła kompozytorów 
włoskich, niemieckich, austriackich i czeskich, np.: Giovanniego Battisty Sammartiniego (ok. 1698–1775), 
Johanna Adolfa Hassego, czy Johanna Josepha Fuxa (1660–1741).

W zbiorze krzeszowskich muzykaliów znajdują się odpisy utworów muzyki wielogłosowej, reprezento-
wane przez stylistykę tzw. szkół przedklasycznych. Wśród nich znajdziemy dzieła kompozytorów z ośrodka 
mannheimskiego: Franza Danziego (1763–1826), Antona Filtza lub Filsa (1733–1760); z ośrodka berlińskiego: 
Carla Philippa Emmanuela Bacha (1714–1788); a także starowiedeńskiego: Georga Christopha Wagenseila 
(1715–1777). Zdecydowanie najliczniejszy zbiór tworzą kompozycje, pochodzące z okresu klasycyzmu. 
Wśród najbardziej znanych twórców muzyki klasycystycznej znaleźć można odpisy dzieł klasyków wiedeń-
skich: Wolfganga Amadeusza Mozarta i Josepha Haydna. Obok nich w zbiorze muzycznych rękopisów krze-
szowskich znajdują się dzieła austriackiego kompozytora pochodzenia chorwackiego, paulina o. Amandusa 
Ivanschiza (1727–1758). W kontekście najnowszych badań, rękopis z krzeszowskiej kolekcji wskazywano jako 
jedyny w twórczości tego kompozytora, który zawiera kompozycję z tekstem litanii do św. Józefa. Stanowi on 
kontrafakturę, pochodzącą z litanii loretańskiej w opracowaniu wielogłosowym tegoż kompozytora1. Utwór 
ten cieszył się dużą popularnością, bowiem zachowało się kilkanaście rękopisów, wśród których autor najnow-
szej monografii działalności muzycznej o. Ivanschiza, Maciej Jochymczyk, wyróżnił dwie grupy źródeł2. Jeden 
z rękopisów z drugiej grupy, z kolekcji muzykaliów sanktuarium maryjnego w Świętej Lipce (L.C. 1b), stał 
się podstawą edycji tego utworu wydanego w serii Fontes Musicae in Polonia3. Podstawą niniejszej edycji jest 
rękopis muzyczny umieszczony przez Jochimczyka w pierwszej grupie źródeł, ze zbiorów pocysterskiej kapeli 
cystersów w Krzeszowie4. Przygotowanie wydania tego samego utworu, ale w oparciu o inne źródło wynika 
z oryginalności krzeszowskiego przekazu. Jest to bowiem jedyna litania w twórczości o. Amando Ivanschiza, 
która zawiera tekst do św. Józefa. Rękopis ten stanowi świadectwo kultu tego świętego, który w krzeszowskim 
opactwie cystersów był szczególnie pielęgnowany, zarówno w odniesieniu do tradycji liturgicznej, jak i pozali-
turgicznej, ale co szczególnie interesujące, również w działalności klasztornej kapeli muzycznej5.

O. Amandus Matthias Leopold Ivaschiz OSPPE jako kompozytor działał w klasztorze paulinów w Wiener 
Neustadt na terenie Austrii. Jeszcze przed wstąpieniem do klasztoru, jako młodzieniec, odznaczał się gorliwą 
wiarą i szczególną czcią do Matki Bożej. Pobierał naukę gry na organach u cystersów, z którymi łączyły go 

1 Zob. M. Jochymczyk, Muzyka religijna u progu klasycyzmu. Amandus Ivanschiz (1727–1758), Lublin 2014, s. 72, 
142–143, 248, 410–433.

2 Tamże, s. 410–412.
3 Amandus Ivanschiz (1727–1758). Lytania[e] de Beata [Maria Virgine] (L.C. 1b) (ed), red. Maciej Jochymczyk, 

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2020 (w serii: Fontes Musicae in Polonia, C/XIX), Warszawa 2020, edycja 
dostępna online: http://fontesmusicae.pl/wp-content/uploads/2020/12/FMiP-C-XIX-Ivanschiz-Lytaniae-de-beata-
Maria-Virgine-www.pdf (dostęp: 12.12.2021).

4 PL-KRZ V-50; M. Jochimczyk dz. cyt., s. 410–411.
5 Ł. Kutrowski, Twórczość wielogłosowa ku czci świętego Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII wieku. Studium 

źródłoznawczo-muzykologiczne, wyd. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław-Legnica 2020, s. 50–
62.
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przyjazne stosunki6. Amandus Ivanschiz komponował na zamówienie cystersów i paulinów, a także innych 
zakonów7. Jego działalność muzyczna przypadła na lata 1743–1758. Pisał głównie dzieła o tematyce religijnej 
oraz przeznaczone do wykonywania podczas liturgii i nabożeństw8.

Charakterystyka utworu

Opis zewnętrzny rękopisu

Krzeszowski odpis dzieła Litaniae de Sancto Josepho ex C autorstwa o. Amandusa Ivanschiza przechowy-
wany jest w Bibliotece Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie pod sygnaturą V-509, oraz w monografii dotyczącej 
historii muzyki w Krzeszowie R. Waltera i R. Pośpiecha10. Na karcie tytułowej zabytku, w lewym górnym rogu, 
widnieje ponadto dawna sygnatura; jest to cyfra 3, zapisana czerwonym ołówkiem.

Krzeszowski rękopis z dziełem o. Amandusa Ivanschiz znajduje się w okładce z szarego papieru. Na jej 
wierzchniej stronie widnieją informacje: sygnatura dzieła (V-50), włącznie z odsyłaczem do mikrofilmu: BN 
mf. 88122. ), nazwisko autora (Ivanschitz Amandus) i tytuł kompozycji (Litania de S. Josepho in C). Odpis 
karty tytułowej przedstawia się następująco: Litaniae / de / Sancto Josepho. / â Voc: / Canto. ≈ Alto, / Tenore, ≈ 
Basso, / Violino Primo. / Violino Secundo. / Clarinis 2 ex C. / Con / Organo. / Authore Dnõ Ivanschitz. // Chori 
Grissoviensis. / 1774.

Z informacji zawartych w tytule wynika, że rękopis ten był własnością cysterskiej kapeli muzycznej 
w Krzeszowie. Odpis tej kompozycji powstał w 1774 roku, zaś samo dzieło muzyczne mogło być skompono-
wane między 1743 a 175811.

W rękopisie wykorzystany został papier czerpany o kolorze półbiałym12. Format papieru należy do śred-
niego mniejszego, zw. recute13. W zabytku tym występują dwa rodzaje kart: pierwszy (k. 1-3, k. 4-5, k. 6-7, k. 
8-9, k. 10-12, k. 13-15, k. 18-19) o wymiarach: 455 x 365 mm, drugi o połowę mniejszy (k. 2, k. 11, k. 14, k. 16, 
k. 17): 225 x 365 mm. Papier, użyty do sporządzenia rękopisu, został wykonany metodą czerpalną, dzięki wy-
korzystaniu sita; posiada odciśnięte ślady w postaci znaków wodnych. Linie pionowe, czyli kresy, rozmieszczo-
ne są w odległości ok. 25 mm, zaś linie poziome, zwane żeberkami, rozmieszczone są w odległości ok. 2 mm.

W centralnych częściach półarkuszy odnaleźć można trzy typy filigranów. Pierwszy widnieje na lewym 
półarkuszu kart: k. 3, k. 4, k. 7, k. 9, k. 10, k. 14, k. 15. Znak ten przedstawia dużą literę W z koroną powyżej, pod 
literą zaś inicjały: IFK. Filigran usytuowano centralnie w pozycji pionowej i wpisano w trzy kresy, o wymiarach: 
50 x 80 mm. Prawdopodobnie, sądząc na podstawie filigranu, papier ten został wyprodukowany w jednej z pa-

6 Jochymczyk, Muzyka religijna, s. 26–36.
7 Tamże, s. 42.
8 Tamże, s. 45–46.
9 Jest dostępny ponadto w formie zmikrofilmowanej w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod numerem: mf 88122 

oraz w formie zdigitalizowanej na platformie internetowej Biblioteki Cyfrowej Diecezji Legnickiej. Zob. https://
fides.org.pl (dostęp: 12.12.2021.).

10 Por. 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. 237;

11 M. Jochymczyk, dz. cyt., s. 45.
12 Zob. A. Maleczyńska, Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961, s. 119; por. W. 

Budka, Nieznana rozprawa o papiernictwie z połowy XIX stulecia, w: J. Dąbrowski (red.), Antologia prac historyka 
papiernictwa Włodzimierza Budki, Duszniki-Zdrój 2009, s. 109

13 J. Siniarska-Czaplicka, Papier narzędziem badań księgoznawczych, „Studia o książce” 1 (1970), s. 78.
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pierni Wrocławia (Wratislavia)14 albo – ze względu na inicjały IFK – w bliżej nieznanej papierni na Śląsku. Jeśli 
filigran pochodził z Wrocławia, mógł pochodzić z I poł. XVIII wieku. Jeśli natomiast producentem była inna 
papiernia na Śląsku, mógł być produkowany po ok. 1764 roku.

W rękopisie tym występuje jeszcze jeden filigran (k. 16) z przedstawieniem śląskiego orła bez koro-
ny, z odwróconą głową i wysoko podniesionymi skrzydłami. Poniżej widnieje napis w formie kapitalików: 
SCHWEIDNITZ. Znak umiejscowiono centralnie w pozycji pionowej. Mógł się znajdować na prawym pół-
arkuszu karty, czyli po tzw. stronie heraldycznej; stanowiłby wówczas rodzaj tzw. znaku głównego15. Filigran 
zajmuje przestrzeń trzech kresów, nazwa papierni – pięć kresów; łącznie znak mierzy: 95 x 75 mm. Znak ten 
poświadcza produkcję papieru w papierni w Świdnicy i sugeruje czas powstania na II poł. XVIII w., a nawet 
na lata 60 XVIII stulecia16. Jego znakiem pomocniczym jest filigran (k. 17) z podobizną świni, co również jest 
marką świdnickiej papierni17. Znak ten pochodzi z roku 177118 i usytuowany jest on centralnie w pozycji pio-
nowej, w lewym półarkuszu. Zajmuje przestrzeń trzech kres o wymiarach: 50 x 65 mm.

Zabytek sporządzony został w całości przez jednego kopistę, który pozostaje anonimowy. Do napisania 
dzieła posłużył się on czarnym atramentem wysokiej jakości, czego dowodem może być bardzo dobry stan 
zachowania. Rękopis spisany jest na 13 arkuszach papieru, liczących 20 kart, łącznie z kartą zewnętrzną.

W całym rękopisie znajduje się niewielka ilość marginaliów, naniesionych najprawdopodobniej podczas 
sporządzania rękopisu, przez samego kopistę. Na karcie 9v zapisano ołówkiem: Sancte Joseph 3/4 tacet. Oprócz 
tego na k. 17r znajdziemy korektę tekstu muzycznego: ołówkiem przekreślono ćwierćnutę, w miejsce której 
zapisano pauzę generalną, po bokach postawiono kreski taktowe, a powyżej – dużą cyfrę 4.

Tekst utworu

Tekst z litanią do św. Józefa został najprawdopodobniej wtórnie dodany przez kopistę do już istniejącej 
kompozycji Amandusa Ivanschiza z tekstem litanii loretańskiej. Stanowi zatem adaptację i kontrafakturę dzieła 
oryginalnego. Utwór powstał zatem wcześniej, a krzeszowska wersja z tekstem do św. Józefa najprawdopodob-
niej w 1774 r. Co ciekawe, znaczna część zachowanych źródeł tej kompozycji datowana jest na czas po śmierci 
kompozytora, a więc dopiero wtedy stała się popularna i cystersi krzeszowscy uczestniczyli w tym okresie naj-
większego zainteresowania wspomnianym utworem.

Pod względem struktury przypomina ona litanię do Wszystkich Świętych. Składa się z taki elementów, 
jak: 1) tytuł z nazwą gatunkową i adresat litanii; 2) pierwszy segment, czyli wstęp do litanii właściwej (Kyrie ele-
ison); 3) segment centralny, zawierający wezwania skierowane do Świętego; 4) segment końcowy, czyli Agnus 
Dei. Litania ta reprezentuje gatunek tzw. litanii-kolekcji lub litanii właściwych, tzn. że zestawiono obok siebie 
wezwania według określonego wzorca. Tworzą one zbiór, czyli kolekcję19. Segment wezwań odnoszący się do 
św. Józefa składa się z trzech mniejszych fragmentów. W pierwszym fragmencie (Sancte Joseph Sponse Mariae 
Virginis) poszczególne wezwania ukazują św. Józefa na tle Świętej Rodziny z Nazaretu. W drugim segmencie 
(Sancte Joseph, apparitionibus) dostrzeżemy postać Świętego, jako wybranego przez Boga i obdarzonego łaska-

14 Zob. C.M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparotion vers 1282 jusqu’en 
1600 avec 39 figures dans le texte et 16,112 fac-similé de filigranes, Genève 1907, t. 3, s. 485–486; por. Maleczyńska, 
Dzieje, s. 164–174.

15 Zob. Siniarska-Czaplicka, Papier narzędziem badań, s. 82.
16 Zob. Maleczyńska, Dzieje, s. 171. Od 1 czerwca 1749 r. wszystkie papiernie na Śląsku wytwarzały filigran z podobizną 

orła śląskiego na polecenie rozporządzenia władz państwowych z marca tego samego roku; tamże, s. 127.
17 Briquet, Les filigranes, t. 4, s. 674–675. Świdnicka papiernia, sięgająca swymi korzeniami 1491 r., już wówczas – 

jako znak firmowy – zaprojektowała świnię. Ten symbol umieszczała na własnych papierach także w późniejszych 
wiekach, choć w nieco zmienionej formie; Maleczyńska, Dzieje, s. 23–24.

18 Zob. Walter, Musikgeschichte, s. 169.
19 Zob. Tamże, s. 321.
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mi. W trzecim natomiast (Sancte Joseph, nascentis Christi adorator) św. Józef objawia się nam, jako Opiekun 
Zbawiciela i Patron osób wzywających jego wstawiennictwa.

Litania ku czci św. Józefa pod względem formalnym, gramatycznym i składniowym posiada budowę kla-
syczną. Przeważają w niej rzeczowniki i formy gerundialne. Poszczególne wezwania skonstruowano ponadto 
w szyku przestawnym20. Całość składa się z 38 wezwań, z których 26 dotyczy św. Józefa. Struktura wraz z tek-
stem oryginalnym w jęz. łacińskim i jego dosłownym tłumaczeniem przedstawia poniższa tabela.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Christe audi nos.
Christe exaudi nos.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.

Pater de coelis Deus
– miserere nobis

Fili Redemptor mundi Deus,
Spiritus Sancte Deus,
Sancta Trinitas Unus Deus,

Ojcze z nieba, Boże
– zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,

Sancte Joseph
– ora pro nobis

Sponse Mariae Virginis,
Sancte Joseph, filii David nobilissime,
Sancte Joseph, Nutritiae Jesu Christi,
Custos Virginis Mariae,
Sancte Joseph, Testis Virginitatis,
Decus Sancti Matrimonii,
Sancte Joseph, Vir angelice,
Sancte Joseph, Fili David,
Comes peregrinantis Mariae,
Prosapia Sanctorum Patriarcharum,
Sancte Joseph

– ora pro nobis

Święty Józefie
– módl się za nami

Oblubieńcze Dziewicy Maryi,
Święty Józefie, najszlachetniejszy Synu Dawida,
Święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa,
Opiekunie Dziewicy Maryi,
Święty Józefie, Świadku Panieństwa [Maryi],
Ozdobo Świętego Małżeństwa,
Święty Józefie, Mężu anielski,
Święty Józefie, Synu Dawida,
Towarzyszu pielgrzymującej Maryi,
Potomku Świętych Patriarchów,
Święty Józefie

– módl się za nami
Sancte Joseph, apparitionibus coelestium 

honorate
– ora pro nobis

Mysteriorum coelestium conscie,
Sancte Joseph in tentationibus semper invicte,
In contemplatione altissime,
In humilitate profundissime,

Święty Józefie, wyróżniony objawieniami z nieba
– módl się za nami

Oznajmiony z tajemnicami nieba,
Święty Józefie, w pokusach zawsze niezwyciężony,
W kontemplacji najwznioślejszy,
W pokorze najgłębszy,

20 Por. W. Sadowski, Fenomen narracji litanijnej wobec stereotypu gatunkowego litanii, „Przestrzenie Teorii” 12 (2009), 
s. 195–197.
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Sancte Joseph, nascentis Christi adorator
– ora pro nobis

Christi Educator,
Jesu Christi Nutritor,
Fugientis Jesuli Ductor / Jesu Christi Ductor,
In persecutione Servator,
Jesu Christi Fidelis Tutor,
Sancte Joseph, Patrone noster dilectissime,
Sancte Joseph, Advocate efficacissime,
Sancte Joseph

– ora pro nobis

Święty Józefie, czcicielu Chrystusa narodzonego
– módl się za nami

Wychowawco Chrystusa,
Piastunie Jezusa Chrystusa,
Przewodniku uciekającego Dziecięcia Jezus,
Wybawco w prześladowaniu,
Wierny Obrońco Jezusa Chrystusa,
Święty Józefie, Patronie nasz najukochańszy,
Święty Józefie, Orędowniku najskuteczniejszy,
Święty Józefie

– módl się za nami
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

– parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

– exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

– miserere nobis.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
 – obdarz nas pokojem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
 – wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
 – zmiłuj się nad nami.

Litania ta mogła być najprawdopodobniej wykorzystywana przez krzeszowską kapelę muzyczną podczas 
święta św. Józefa, w dniu 19 marca, które to święto stanowiło dzień patronalny krzeszowskiego Bractwa św. 
Józefa.

Budowa formalna

Litaniae de Sancto Josepho Ivanschiza składa się z sześciu samodzielnych części. Całość liczy 377 taktów. 
Poniższa tabela przedstawia budowę formalną dzieła oraz układ części

L.p. Incipity poszczególnych 
części utworu:

Liczba tak-
tów:

Metrum: Tempo: Tonacja: Obsada:

1. Kyrie eleison 11 C = 4/4 Adagio C-dur CATB
2 Vn
Org

2. Pater de coelis Deus 70 C = 4/4 Allegro C-dur CATB
B-solo
2 Vn

2 Cl ex C
Org

3. Sancte Joseph Sponse 87 C = 4/4 Andante g-moll CAB-solo
2 Vn
Org

4. Sancte Joseph apparitionibus 76 2/4 Allegro C-dur CATB
2 Vn

2 Cl ex C
Org

5. Sancte Joseph nascentis 101 3/4 Andante G-dur CT-duetto
2 Vn
Org
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6. Agnus Dei 32 C = 4/4 Andante,
Adagio

C-dur CATB
B-solo
Vn I

2 Cl ex C
Org

Warstwa muzyczna21

Dzieło A. Ivanchiza skomponowane jest w tonacji głównej C-dur, część II – w tonacji g-moll, zaś przed-
ostatnia – w tonacji G-dur22. Cztery pierwsze części utrzymane są w metrum dwudzielnym: C = 4/4, 2/4; jedy-
nie część V – w metrum trójdzielnym: 3/4. Poszczególne segmenty litanii zróżnicowane są pod względem tem-
pa: tempo wolne (Adagio) występuje w części pierwszej, umiarkowane (Andante) w części III i V oraz w części 
centralnej szybkie (Allegro). Część finałowa wykorzystuje dwa rodzaje tempa: Andante i Adagio.

Utwór został napisany na czterogłosowy chór mieszany oraz I-II Violini, I-II Clarini i organy z partią bas-
so continuo. Skład ten został odpowiednio przez kompozytora zróżnicowany. Części IV i VI skonstruowano 
w Tutti, zaś I – w pleno; pominięte zostały w niej instrumenty dęte. Z kolei część II dzieła stanowi połączenie 
Tutti i solo głosu Basso, część III – to solo Canto, Alto i Basso, a przedostatnia partia to duet Canto i Tenore.

Dzieło otwiera krótka, 11-taktowa część Kyrie eleison, utrzymana w fakturze homofonicznej. 
Przeważa w niej melodyka kantylenowa, wyrażona przez ruch sekundowy i nuty trzymane na tym samym 
dźwięku. Partie skrzypiec i organów wykazują się większą ruchliwością. Harmonia tej części przesycona jest 
licznymi akordami pobocznymi i modulacjami. Całość kończy się wyraźną Dominantą, która wprowadza słu-
chacza w kolejne partie dzieła.

Część II litanii (Pater de coelis Deus) rozpoczyna trzytaktowe solo basowe przedzielone od odcinka Tutti 
(t. 23) krótką wstawką instrumentalną. Charakteryzuje się ona niezwykłą ekspresją wyrazu. W celu ukazania 
emocji kompozytor posłużył się dość zróżnicowaną melodyką w poszczególnych głosach chóru. Rysunek linii 
melodycznej trzech górnych głosów jest kantylenowy, zaś bas wyróżnia się figuralnością i wirtuozerią; licznie 
występują przebiegi szesnastkowe, tworzące niekiedy długie melizmaty. I-II Violini, mimo iż tworzą piony 
akordowe, same w sobie stanowią linie melodyczne o charakterze typowo wirtuozowskim. Przeważa w nich 
melodyka figuralna o rysunku falistym, złożona głównie z szesnastek, przerywana od czasu do czasu pasażami 
ósemkowymi. Podobnie przedstawia się basso continuo, które nie tylko że pełni rolę uzupełnienia harmonicz-
nego, to jeszcze wykazuje w dużym stopniu wirtuozerię. Część tę rozpoczynają i wieńczą charakterystyczne 
przebiegi trzydziestodwójkowe.

Kolejna partia dzieła (Sancte Joseph Sponse) to tercet Canto, Alto i Basso z akompaniamentem instrumen-
talnym. Rozpoczyna się od kilkunastotaktowego wstępu instrumentalnego, po którym soliści – rozpoczynając 
od tenoru, a kończąc na basie – wchodzą z imitacją. Fragment imitowany ogranicza się praktycznie do jednego 
taktu; w dalszych przebiegach melodycznych rozwijany jest w sposób dowolny, dostosowany do harmonii. 
Poszczególne głosy zachowują względem siebie niezależność nawet do tego stopnia, że w niektórych miejscach 
nakłada się różny tekst. Część ta przedzielona jest (t. 128–137) i zwieńczona (t. 162–166) krótkimi ritornelami 
instrumentalnymi. Skrzypce, mimo że stanowią uzupełnienie harmoniczne, wyróżniają się odmiennymi ry-
sunkami melodii i charakteryzują się figuralnością. Harmonia tej części jest również urozmaicona przez liczne 
modulacje i stosowanie akordów pobocznych.

21 Cyt. za: Ł. Kutrowski, Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII wieku. Studium 
źródłoznawczo-muzykologiczne, Wrocław-Legnica 2020, s. 165–170.

22 Kompozytor w swoich kompozycjach litanijnych trzymał się ustalonego przez siebie schematu tonalnego. 
Jedynie w ramach większych ustępów dokonywał krótkotrwałych modulacji do tonacji blisko spokrewnionych; 
M. Jochymczyk, Muzyka religijna, s. 257.
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Cała część IV (Sancte Joseph apparitionibus) wykonywana jest w Tutti. Rozpoczyna ją jednotaktowe ini-
cjum instrumentalne, po którym w rytmie punktowym wchodzi chór (Sancte Joseph apparitionibus coelitum 
honorate). W przeważającej większości ta partia dzieła utrzymana jest w fakturze homofonicznej, zwłaszcza zaś 
w przypadku głosów chóralnych. Zasadniczo dominuje melodyka kantylenowa. Rytmika partii chóru wydaje 
się być również jednostajną, z kilkoma wyjątkami; należą do nich niewielkie odcinki przypisane słowom ora 
pro nobis (np. t. 187–189). Kompozytor wyraźnie zróżnicował ten odcinek tekstu, posługując się zdobioną, 
ornamentalną melodyką o kierunku opadającym z jednoczesnym ruchem falistym. Dopatrzeć się w niej moż-
na figury retorycznej, zw. kathabasis. Kompozytor chciał w ten sposób wyrazić uniżenie się św. Józefa ku lu-
dowi, który prosi o wstawiennictwo. Ważność tekstu podkreśla nie tylko struktura melodyczno-rytmiczna, 
lecz również umieszczenie tego fragmentu w niemal centralnym miejscu tej części.

Kolejny odcinek (od t. 195) nieco różni się od pierwszego. Linie melodyczne głosów zaczynają wykra-
czać poza dotychczas utarty schemat pochodów sekundowych i przybierają coraz bardziej śmiały rysunek 
melodyczny. Od t. 48 chór ustępuje miejsca obu solistom (Canto i Alto). Pierwszy z nich wchodzi Alto (t. 48), 
podając temat melodyczno-rytmiczny, który z opóźnieniem jednego taktu, oraz w interwale kwarty górnej, 
imitowany jest przez Canto (t. 49). Zastosowana w tym miejscu imitacja jest swobodna; zaledwie początkowy, 
jednotaktowy motyw, zostaje dosłownie powtórzony. Oba te głosy śpiewają kilkakrotnie wycinek z litanii ora 
pro nobis. Linie melodyczne zostały niewątpliwie uniezależnione do tego stopnia, że i słowa tekstu niejako mi-
jają się. Taki zabieg kompozytorski wywołuje wrażenie stylu koncertującego, czyli współzawodniczenia głosów.

Akompaniament instrumentalny tej części wyraźnie stanowi dopełnienie harmoniczne. W przypadku 
ornamentu śpiewanego przez chór na słowa ora pro nobis (t. 187–189) organy dublują tę frazę. Partie skrzypiec 
charakteryzują się melodyką figuralną. Względem siebie zostały zasadniczo zbudowane w fakturze homofo-
nicznej, często grając unisono bądź w interwale tercji.

Przedostatnia część litanii (Sancte Joseph nascentis), to duet głosów Canto i Tenore, rozpoczynający się od 
długiego wstępu instrumentalnego (23 t.), w którym jednoznaczny prym wiodą I-II Violini. W tercjowych po-
chodach zapowiadają sześciotaktowy temat, który ma być powtórzony przez solistów. Wejście duetu następuje 
w formie imitacji. Pierwszym głosem jest Canto, którego imituje z opóźnieniem jednego taktu oraz w interwale 
prymy głos tenorowy. Zaprezentowany we wstępie temat zostaje dosłownie powtórzony z niewielką jednak 
zmianą na motywie początkowym. Charakter duetu urozmaicony został nie tylko przez zastosowanie elemen-
tów polifonicznych, czy stylu koncertującego. Pojawia się ponadto naprzemienne dialogowanie głosów (t. 273-
290) przechodzące w krótki dwutekstowy, czyli tzw. alterujący odcinek aż do wytworzenia pionowej struk-
tury harmoniczno-melodycznej. Takie operowanie kontrastami fakturalnymi przypomina figurę retoryczną, 
zw. noema. Część tę wieńczy kilkutaktowa przygrywka instrumentalna.

Pod względem struktury melodyczno-rytmicznej głosy solowe wykazują cechy figuralności, podobnie jak 
w przypadku skrzypiec. Organy zaś wyznaczają puls poprzez występowanie ósemek przedzielonych czasami 
ćwierćnutami, bądź półnutami. Zaprezentowana partia utworu utrzymana jest w tonacji dominantowej G-dur 
z nielicznymi modulacjami; głównie diatoniczną do tonacji D-dur (t. 255-267), A-dur (t. 304-319) i G-dur. 
Kompozytor tym samym wprowadza słuchacza – poprzez kadencję zawieszoną – do kolejnej, ostatniej części 
dzieła, utrzymanego w tonacji wyjściowej – C-dur.

Finałowa część kompozycji (Agnus Dei) wykazuje dość duże zróżnicowanie na płaszczyźnie struktury, 
obsady i tempa. Rozpoczyna się krótkim wstępem instrumentalnym, po którym następuje solowy śpiew głosu 
Basso. Temat melodii rozpoczynają dźwięki o długich wartościach (półnuty) i skokach o interwały oktawy, 
stopniowo rozdrabniając strukturę rytmiczną aż do szesnastek. Nuty o długich wartościach podkreślają treść, 
jaką niosą ze sobą śpiewane słowa Agnus Dei. Z kolei długie i bardzo rozbudowane, przypominające figuralną 
melodykę melizmaty, uwypuklają tekst: exaudi nos Domine. Są to kontrasty wyrazowe, czyli tzw. mutatio per 
melopeiam, których zastosowanie podkreśla wyjątkowość śpiewanych treści. Cały chór wchodzi z opóźnie-
niem 22 taktów, wykonując ostatnie wezwanie Agnus Dei. Konstrukcja homofoniczna zastosowana od t. 367 
wyraźnie kontrastuje z poprzednim fragmentem części V. Tego typu zmiana fakturalna przypomina figurę, 
zw. noema. Cały chór przy akompaniamencie instrumentów i radosnym wybrzmiewaniem trąbki wieńczy całe 
dzieło, trzykrotnie powtarzając słowa miserere nobis.
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Litaniae de Sancto Josepho ex C o. Amandusa Ivanschiza pod względem stylistycznym wykazuje wiele 
podobieństw do jego twórczości mszalnej. Kompozycja ta przypomina kantatę, ponieważ łączy w sobie ustępy 
chóralne i solowe23. Fragmenty solowe i duety w formie arii i recytatywów, zwłaszcza zaś recitativo accompa-
gnato, mogą być dowodem na wpływ opery. Homofoniczne, akordowe fragmenty w Kyrie i Agnus Dei wykony-
wane Tutti wskazują na styl gallant. Łączenie ponadto wstawek instrumentalnych, zw. ritornelami, z odcinkami 
wokalno-instrumentalnymi świadczy o wpływie symfonizmu24.

Uwagi redakcyjne

Pismo, którym posłużył się skryptor do sporządzenia rękopisu, przejawia cechy mieszane. Przypomina 
ono kursywę o cechach do XVIII-wiecznej angielskiej wersji zw. Round hand (pismo okrągłe ręczne). 
Charakteryzuje je: kursywne łączenia liter za pomocą ligatur, lekkie i zdyscyplinowane formy, proporcje mię-
dzy liniami wertykalnymi i horyzontalnymi. Poszczególne litery zyskują swą lekkość i czytelność dzięki za-
stosowaniu nowego typu pióra, a może nawet metalowej stalówki o ostrym ścięciu i znacznej sprężystości. 
Widoczne wówczas kontrasty między kreskami cienkimi i tęższymi oraz kreślenie liter w wielu kierunkach bez 
odrywania ręki, np. litery: C, J, S, f, g, y i in. przypina angielską odmianę pisma kursywnego, zw. copperplate.

Ze względu na wielkość liter, pismo to jest o majuskulno-minuskulne. Majuskuła występuje na początku 
zdania, większych fragmentów oraz w przypadku nazw własnych i w odniesieniu do imion osób Boskich, świę-
tych i niektórych wezwań dotyczących św. Józefa. Z dużej litery zapisano także nazwy głosów i instrumentów 
oraz poszczególne części.

Tekst rozmieszczony pod pięciolinią dotyczy treści przeznaczonych do śpiewania, natomiast nad nutow-
nicą zazwyczaj odnosi się do terminów muzycznych. W niniejszej edycji ujednolicono zapis. Wzięto pod uwa-
gę odpowiedni podział sylab, dostosowując do współczesnych zasad podziału oraz interpunkcji. W przypadku 
melizmatów, poszczególne sylaby danego słowa połączono poziomymi kreskami; opuszczono natomiast pio-
nowe cezurki, które naniósł skryptor na pięciolinie. Pełniły one funkcję pomocą dla śpiewaków we właściwym 
przyporządkowaniu sylab poszczególnym dźwiękom.

W rękopisie znaleźć możemy skróty dwojakiego typu: kontrakcję i suspensję. Pierwszy z nich często wy-
stępuje w słowach: Xte~ [Christe], Xti~ [Christi], Sctă [Sancta], Allŏ [Allegro]. Drugi zazwyczaj w nomenkla-
turze muzycznej, stosowanej w rękopisie, np. And: [Andante], p: [piano], V:S: [Verte Seite]. W edycji partyturo-
wej dzieła skróty te zostały rozwinięte, ujednolicone i zapisane za pomocą kursywy. W odniesieniu do określeń 
tempa skróty rozwinięto, zapisano kursywą i ujęto w nawias kwadratowy.

Zapis nutowy w niniejszej edycji partyturowej dzieła został odtworzony wiernie. Wiązania nut oraz kieru-
nek laseczek dostosowano do współczesnych sposobów zapisu. Opuszczone zostały pauzy generalne i dostoso-
wane do formy partyturowej; podobnie w przypadku nut generalnych, wyszczególniono każdą nutę, zapisując 
zgodnie ze wskazaną przez kopistę wartością.

23 M. Jochymczyk, Muzyka religijna, s. 249.
24 Por. D. Smolarek, Simon Ferdinand Leichleitner. Litaniae de Corde Jesu, Ružomberok 2011, s. XXIII.
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