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Wstęp

Kult św. Józefa w Krzeszowie sięga II poł. XIV w. Największy jednakże rozkwit przypadł na czasy nowo-
żytne, a szczególnie na wieki XVI i XVII1. Kult Świętego w Krzeszowie musiał być na tyle istotny, że przysłonił 
istniejący od wieków w Krzeszowie kult MB Łaskawej2. Okazał się bowiem jedną z podstawowych form akcji 
rekatolizacyjnej; przyczynił się do umocnienia wiary katolickiej i poprawy obyczajów3. Dzięki niemu wielu 
ludzi podniosło się z upadku moralnego, ekonomicznego i umocniło się pod względem społecznym i kulturo-
wym.

Ważną postacią w szerzeniu czci św. Józefa w Krzeszowie oraz na Śląsku był opat Krzeszowa Bernard Rosa 
(1624-1696)4. Celem jego działalności było umocnienie wiary i życia duchowego oraz poprawę obyczajów 
wśród wiernych duchownych i świeckich, zamieszkujących tereny opactwa. Św. Józefa ustanowił patronem 
prowadzonych przez siebie dzieł. We współpracy z zakonem karmelitów z Pragi opracował program duszpa-
sterski, którego głównym założeniem było przygotowanie wiernych do obrania św. Józefa patronem opactwa, 
społeczeństw, rodzin i jednostek5.

Szczególnym przejawem kultu św. Józefa w Krzeszowie było Bractwo św. Józefa6. Zainicjował je 19 marca 
1669 r. opat Bernard Rosa7. Działalność krzeszowskiego bractwa koncentrowała się wokół życia liturgicznego, 
czego dowodem może być modlitewnik bracki Grüssauisches Josephbuch. Jego struktura, a zwłaszcza pierwsza 
część, nawiązuje do liturgicznych wspomnień św. Józefa8.

Kult św. Józefa szerzył się, obok różnorakich form, również w muzyce. Ku jego czci tworzono kompozycje 
jedno- i wielogłosowe. W niniejszym numerze publikujemy litanię do św. Józefa w wielogłosowym opracowa-
niu Stephana Sailera.

1 Kult św. Józefa u śląskich cystersów, „Liturgia Sacra” 17 (2011), nr 1, s. 87.
2 J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Czasy wczesnonowożytne (od 1520 do 1742), t. 2, Warszawa 
2011, s. 290.
3 F. Wolnik, Wpływ cystersów na kulturę Śląska, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 24 (2004), s. 375.
4 Zob. T. Fitych, Bernard Rosa (1624-1696) – opat krzeszowskich cystersów – jako propagator kultu św. Józefa, 
w: O. Stokłosa (red.), Józef z Nazaretu, Kraków 1979, passim; zob. Tenże, „Trójca stworzona” jako podstawowa kategoria 
józefologii opata Bernarda Rosy SOC (1624-1696), „Summarium” 10 (1981), nr 30, passim.
5 Tamże, s. 275.
6 F. Wolnik, Wpływ cystersów, s. 375–376.
7 W. Bochnak, Bractwa w archidiakonacie wrocławskim w okresie potrydenckim, Lublin 1974, s. 142–143 (mps pracy 
mgr. w Arch. KUL).
8 Grüssauisches Josephbuch Welches zu Vemehrung der Andacht Dienst und Liebe Gegen die Hochgelobte Erschaffene 
Dreyfaltigkeit Jesus, Maria, Jospeh, zusammen getragen und zu sonderbahrem Gebrauch der im Furstlichen Stifft Grüssau 
unter ihren Allerheiligsten Drey Nahmen Aussgerichteten Gruderschafft vorgestellet worden, Gedruckt durch Johann 
Gottfried Webren, Striegau 1723, s. 11–23.
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Charakterystyka utworu

Opis zewnętrzny rękopisu

Rękopis, zawierający wielogłosowe opracowanie litanii ku czci św. Józefa autorstwa S. Sailera, przechowy-
wany jest obecnie w Bibliotece Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie pod sygnaturą: V-75 (BN: mf 86529)9. Obie 
te sygnatury odnaleźć możemy zarówno w katalogu kartkowym, jak i na okładce zabytku. Dzieło dostępne jest 
ponadto w wersji zdigitalizowanej na stronie BCDL10. Informacje podstawowe dostępne są także na stronie 
internetowej HM11, oraz w monografii R. Waltera12.

Na karcie tytułowej rękopisu widnieje następująca inskrypcja: Litaniae / de Sancto Josepho / 
â / Canto, Alto, / Tenore, Basso, / Violino Primo, / Violino Secundo, / Clarinis 2 ex C. / con / Organo. / Authore Fr: 
Stephano Sailer. // Chori Grissoviensis. / 1775. Sugeruje ona zatem tytuł dzieła: Litaniae de Sancto Josepho. Z in-
formacji tych wynika, że dzieło to było własnością kapeli muzycznej w Krzeszowie (Chori Grissoviensis). Odpis 
krzeszowski sporządzony został w 1775 r.; kopista pozostaje nieznany. Kompozytorem był Stephan Sailer13.

Manuskrypt sporządzony został na kartach papieru czerpanego o odcieniu pół-białym14. Papier wykona-
no według technik, obowiązujących w XVIII w. na Śląsku15. Pod względem wielkości papier ten zakwalifikować 
można do formatu średniego16. Większość arkuszy (k. 1-12, k. 15-16) posiada wymiary: 440 x 350 mm; pozo-
stałe zaś (k. 13, k. 14) są o połowę mniejsze: 220 x 350 mm. Krzeszowski klasztor zakupił ten papier w papierni 
w Świdnicy, o czym świadczą dwa typy filigranów. Pierwszy przedstawia znak główny z podobizną orła śląskie-
go z głową odwróconą w lewą stronę, lekko wzniesioną ku górze oraz z szeroko rozpostartymi skrzydłami. Po 
prawej stronie orła umieszczono cyfry: 71, które wskazują na rok produkcji papieru (1771 r.). Poniżej znajduje 
się napis: Schweidnitz17. Filigran usytuowany jest pionowo w centralnej części po heraldycznie prawej stronie 
arkusza, czyli na prawym półarkuszu18 i zajmuje przestrzeń sześciu kresów o wymiarach: 120 x 70 mm. Po 
przeciwległej stronie każdej z kart widnieje drugi rodzaj filigranu. Jest to tym razem kontrmarka z podobizną 

9 Na początku lat 80. XX w. zabytek ten został wraz z innymi z tej szafy skatalogowany i opisany; 
E. Wojnowska, Muzykalia opactwa krzeszowskiego. Opis i historia badań, w: H. Dziurla, K. Bobowski (red.), Krzeszów 
uświęcony łaską, Wrocław 1997, s. 317.
10 http://bcdl.pl/dlibra (dostęp: 9. 03. 2016.).
11 http://pw.kasaty.pl/pl/muzykalia (dostęp: 9. 03. 2016.).
12 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. 280.

13 Zob. A. Kollbacher, Musikpflege in Mariazel. Drei Generationen der Komponistenfamilie Wiederhofer 
1756-1876. Mit einem thematischen Katalog ihrer Werke, Wien – Köln – Weimar 1995, s. 52.
14 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.
15 Zob. J. Dąbrowski, J. Siniarska-Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991, s. 119–121; por. A. Maleczyńska, 
Dzieje, s. 44-47; por. W. Budka, Nieznana rozprawa, s. 99–100.
16 Zob. A. Maleczyńska, Dzieje, s. 117–118.
17 Od 1 czerwca 1749 roku papiernie śląskie miały nakaz wykonywania filigranu z podobizną orła śląskiego 
oraz z nazwą papierni i datą produkcji papieru; A. Maleczyńska, Dzieje, s. 127.
18 J. Siniarska-Czaplicka, Papier narzędziem badań księgoznawczych, „Studia o książce” 1 (1970), s. 82.
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świni lub dzika, umieszczona centralnie na lewym półarkuszu w pozycji pionowej. Wypełnia przestrzeń po-
między trzema kresami, o wymiarach: 55 x 55 mm19.

Zabytek z litanią Sailera został spisany ręcznie przez jednego skryptora, o czym świadczą dukt pisma i ma-
teriał pisarski. Do sporządzenia rękopisu skryba posłużył się inkaustem koloru czarnego. Atrament zachował 
swą intensywność do czasów nam współczesnych. Pióro użyte do napisania dzieła mogło mieć stalówkę meta-
lową, czego dowodem jest kształt stawianych liter oraz technika cieniowania poszczególnych linii20.

Manuskrypt stanowi tzw. wkład wieloskładkowy, tworzący 17 kart, czyli folii. Większość z nich (k. 1-12, 
k. 15-16), to składki pojedyncze, natomiast k. 13 i k. 14 są o połowę mniejsze i nie stanowią składek. Kopista 
rozplanował graficznie wszystkie karty według jednego schematu. Na stronach kart o wymiarach: 220 x 350 
mm umieścił systemy muzyczne wraz z tekstem, ujmując je w jedną kolumnę. Niektóre strony pozostały nie-
zapisane (k. 8v, k. 13v, k. 14v). Na pozostałych rozmieścił 10-14 systemów nutowych. W partesach głosowych 
chóru pod każdą pięciolinią zapisał tekst przeznaczony do śpiewania. Marginesy są jednakowych rozmiarów: 
górny i dolny 30 mm, lewy i prawy 5 mm. Innym rozplanowaniem graficznym charakteryzuje się storna tytuło-
wa. Na całej powierzchni rozpisany został w 14 wierszach pełny tytuł zawartości rękopisu wraz z informacjami 
podstawowymi. Pozostałe strony arkusza zewnętrznego pozostały niezapisane.

W omawianym zabytku znajduje się niewielka ilość marginaliów, np.:
•	 k. 3v: skreślenie jednej z sylab słowa purississime;
•	 k. 5r: na drugiej pięciolinii od dołu korekty tekstu muzycznego na słowie Simillime;
•	 k. 8r: w pierwszym takcie rozpoczynającym część Agnus Dei została skreślona jedna pauza całonuto-

wa;
•	 k. 15v: w pierwszym i drugim systemie nutowym od góry przekreślono cały takt.

Tekst utworu

Tekst litanii ku czci św. Józefa zalicza się do tzw. litanii kolekcji lub litanii właściwej21, składającej się 
z następujących: 1) tytuł wraz z adresatem; 2) wstęp z inwokacją do Trójcy Świętej; 3) centralny segment z we-
zwaniami skierowanymi do Świętego; 4) konkluzja Agnus Dei. Początkowa i krańcowa część litanii wyraźnie 
wskazują na jej liturgiczne źródło22.

Centralny segment litanii można podzielić wewnętrznie na trzy fragmenty. Pierwszy ukazuje relacje św. 
Józefa z Maryją i umiejscawia go w konkretnym miejscu historii zbawienia. Poszczególne aklamacje zostały 
wymieszane, sprawiając na pozór wrażenie niesystematyczności. Tego typu zabieg mógł jednak mieć na celu 
zobrazowanie spójności i przenikania się tajemnic z życia Świętego. Drugi fragment centralnego segmentu li-
tanii to sześć wezwań, które obrazują ojcostwo Józefa względem Jezusa. Ostatnie aklamacje ukazują przymioty 
świętości życia i stanowią osobistą prośbę o wstawiennictwo.

Wszystkie wezwania zostały ujednolicone pod względem literackim. Przeważa w nich forma rzeczowni-
kowa oraz szyk przestawny23. Określenia cech charakteru i sposobu życia św. Józefa zostały użyte przez zasto-
sowanie przymiotników w stopniu najwyższym24. Cała litania składa się z 33 wezwań, z których 22 dotyczą św. 
Józefa.

19 A. Maleczyńska, Dzieje, 1961, s. 171; por. 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, t. 4, Genève 1907, 
s. 674–675.
20 Zob. W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 2011, s. 64–66; por. Tamże, s. 387.
21 M. Wojtak, Potencjał tekstotwórczy wzorca gatunkowego na przykładzie litanii, „Tekst i Dyskurs” 6 (2013), s. 321.
22 Zob. B. Nadolski, Litania, w: B. Nadolski (red.), Leksykon Liturgii, Poznań 2006, s. 742–743.
23 Zob. W. Sadowski, Fenomen narracji litanijnej wobec stereotypu gatunkowego litanii, „Przestrzenie Teorii” 12 (2009), 
s. 195–197.
24 Tamże, s. 201–205.
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Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe audi nos.
Christe exaudi nos.

Pater de coelis Deus
- miserere nobis

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

Sancta Maria, Sponsa Joseph
– ora pro nobis

Joseph, Fili David nobilissime,
Sponse Mariae Virginis,
Jesu Christi Nutricie,
Germen Regum Juda,
Prosapia Patriarcharum,
Mariae Virginis Solatium,
Christo et Matri simillime,
Dominationibus Major,

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

Ojcze z nieba, Boże
- zmiłuj się nad nami

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

Święta Maryjo, Oblubienico Józefa
– módl się za nami

Józefie, najszlachetniejszy Synu Dawida,
Oblubieńcze Dziewicy Maryi,
Żywicielu Jezusa Chrystusa,
Korzeniu Królów Judy,
Potomku Patriarchów,
Pociecho Maryi Dziewicy,
Najbardziej podobny do Chrystusa i Matki
Wielki wśród rządzących,

Christi nati Adorator
– ora pro nobis

Verbi Dei Contemplator,
Fugientis Christi Fidelis Ductor,
Christi Educator,
Sancte Joseph, Christi Inquisitor,
Sancte Joseph,

– ora pro nobis

Czcicielu Chrystusa narodzonego
– módl się za nami

Rozważający Słowo Boże,
Wierny Przewodniku uciekającego Chrystusa,
Wychowawco Chrystusa,
Święty Józefie, szukający Chrystusa,
Święty Józefie

– módl się za nami
Sancte Joseph, in humilitate profundissime

– ora pro nobis

Sancte Joseph, in laboribus constantissime,
In paupertate patientissime,
In patientia fortissimo,
Sancte Joseph, in Sanctitate purissime,
Patrone noster dulcissime,

Święty Józefie, w pokorze najbardziej niezmie-
rzony

– módl się za nami
Święty Józefie, w trudach najbardziej wytrwały,
W ubóstwie najcierpliwszy,
W cierpieniu najmocniejszy,
Święty Józefie, w Świętości najnieskuteczniejszy,
Patronie nasz najsłodszy,

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.



8

Budowa formalna

Dzieło muzyczne autorstwa Stephana Sailera składa się z czterech samodzielnych części. Część pierwsza 
jest najdłuższa: liczy 97 taktów, najkrótszą zaś jest ostatnia – 37 taktów. Na cały utwór składa się łącznie 302 
takty, co daje ok. 10 min. trwania utworu25. Kompozytor uwzględnił strukturę tekstu. Zobrazowanie budowy 
formalnej przedstawia poniższa tabela.

L.p. Incipity poszczególnych 
części utworu:

Liczba 
taktów:

Metrum: Tempo: Tonacja: Obsada:

1. Kyrie eleison 97 3/4 Vivace C-dur CATB
2 Vn

2 Cl ex C
Org

2. Christi nati adorator 75 3/4 Andante F-dur C-solo
2 Vn
Org

3. Sancte Joseph in humilitate 93 C = Alla 
breve

Alla breve C-dur CATB
2 Vn

2 Cl ex C
Org

4. Agnus Dei 37 3/4 Andante C-dur CATB
2 Vn

2 Cl ex C
Org

Warstwa muzyczna

Litaniae de Sancto Josepho S. Sailera utrzymana jest w tonacji głównej C-dur, wyłączając część II, która 
napisana jest w tonacji Subdominanty, czyli F-dur. Kompozytor skontrastował poszczególne partie dzieła pod 
względem tempa: szybkie (Vivace) i umiarkowane wolne (Andante, Alla breve). Metrum części I, II i IV jest 
trójdzielne 3/4, a w części III dwudzielne określone jako C = Alla breve. Obsada przedstawia się: czterogłosowy 
chór mieszany, I-II Violini, I-II Clarini ex C, i Organo.

Część I dzieła (Kyrie eleison) rozpoczyna eksklamacja Kyrie eleison wykonywana w Tutti i podkreślona 
przez pochód wznoszący po dźwiękach Toniki w głosie Canto i w partii dwojga skrzypiec. Entuzjazm tej części 
wyrażają ponadto liczne skoki o interwały większe niż tercja, rytm punktowany oraz rozdrobnione wartości. 
Ukoronowanie stanowi partia I-II Clarini, która rozbrzmiewa niczym hejnał na cześć przychodzącego Króla. 
Odcinek pierwszy tej części kończy się Dominantą i wprowadza w wezwania odnoszące się do Maryi i św. 
Józefa. Następnie powraca motyw początkowy, tym razem w tonacji dominantowej (G-dur), który powra-
ca do tonacji głównej z jednoczesnym zachowaniem pierwotnego planu melodyczno-harmonicznego (od t. 
69). Odczuwalny przez słuchacza potencjał energetyczny wzmożony zostaje dodatkowo przez szybkie tempo 
Vivace.

Kolejna część litanii (Christi nati adorator) wyraźnie kontrastuje w porównaniu z pierwszą. Napisana 
w tempie Andante na głos solo z orkiestrą i utrzymana w tonacji subdominantowej (F-dur), przypomina re-
citativo accompagnato. Na pierwszy plan wybija głos solowy Canto z towarzyszącym jej akompaniamentem 
instrumentalnym skrzypiec i organów, które realizują basso continuo. Część ta, rozdzielona wewnętrznie ri-

25 Czas trwania oszacowany został na podstawie programu komputerowego do edycji nut Finale 2014.
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tornelami charakteryzuje się lekkością i polotem. Wrażenie to uzyskane jest melodyce figuracyjnej wznoszą-
co-opadającej, licznym skokom i rozdrobnionym wartościom nut. Melodia wznosząca, połączona z długimi 
melizmami, podkreśla słowa: ora pro nobis, co wyraźnie wskazuje na ton modlitewny, błagalny, zanoszony do 
św. Józefa. Całość wieńczy kilkutaktowe postludium, jako swego rodzaju podsumowanie. Pomimo faktury 
homofonicznej dostrzega się dużą samodzielność poszczególnych partii instrumentów wobec głosu solowego. 
Styl, jakim posłużył się kompozytor, przypomina concertato; w tym przypadku partią konkurującą z orkiestrą 
jest głos Canto.

Część III dzieła (Sancte Joseph in humilitate), utrzymana w tempie alla breve, powraca do tonacji wyjścio-
wej. Charakteryzuje się statycznością i powściągliwością emocjonalną, co wyrażone zostało przez nuty o dłu-
gich wartościach oraz melodykę kantylenową, zbudowaną na pochodach sekundowych. W wielu miejscach 
melodia zatrymuje się na jednym dźwięku, tworząc swego rodzaju recytatywy. Partie skrzypiec i trąbek tworzą 
z chórem piony akordowe o podobnej strukturze rytmicznej. Z kolei partia basso continuo kontrastuje z pozo-
stałą częścią obsady przez jednostajny ruch ćwierćnutowy; wyznacza w ten sposób puls tej części utworu. Ruch 
ten wzmocniony jest charakterystycznymi pochodami tercjowymi, które tworzą pasaże akordowe o melodyce 
wznosząco-opadającej. Swego rodzaju refrenem, występującym na początku i w środkowym fragmencie czę-
ści, jest siedmiotaktowa fraza początkowa (t. 173-179, t. 234-240). Uwypukla ona tekst Sancte Joseph poprzez 
zastosowanie w przeważającej ilości całonutowych i półnutowych wartości.

Ostatnia część (Agnus Dei) powraca do tempa umiarkowanego (Andante). Rozpoczyna się ośmiotakto-
wym wstępem instrumentalnym z figuracyjną melodią skrzypiec. Niemałą ruchliwość wykazuje partia basso 
continuo, która przez liczne pasaże akordowe stanowi solidną podstawę harmoniczną. Część Agnus Dei to licz-
ne modulacje i progresje (t. 275-280), które kończą się w tonacji głównej C-dur (t. 292).

Pod względem stylistycznym dzieło to przypomina wpływ rodzącego się w XVIII w. symfoni-
zmu przez zastosowanie ritorneli, czyli ustępów stricte instrumentalnych. Kompozytor nawiązał także 
do stylu operowego przez zestawienie ze sobą partii ensemble i partii solowej. Z kolei liczne figuracje i wirtu-
ozeria wskazują na inspiracje stylem neapolitańskim. W wielu fragmentach dzieła przeważa jednak homofonia 
wykonywana Tutti, co przypomina styl gallant. Dzieło to jest kompozycją użytkową, liturgiczną i reprezentu-
jącą śląską szkołę twórczości II poł. XVIII w.

Uwagi redakcyjne

W omawianym manuskrypcie kopista konsekwentnie zastosował kursywę. Dukt pisma nawiązuje w swych 
cechach do XVIII-wiecznej angielskiej wersji kursywy zw. Round hand, czyli pismo okrągłe ręczne26. Litery 
pisane są łącznie za pomocą delikatnie nakreślonych ligatur. Zachowują proporcje pomiędzy liniami werty-
kalnymi i horyzontalnymi. Swą czytelność zawdzięczają zastosowaniu nowego typu pióra, a być może nawet 
metalowej stalówki o ostrym ścięciu i znacznej sprężystości27.

Pismo zastosowane w manuskrypcie wykazuje cechy mieszane; jest to pismo majuskulno-minuskulne. 
Majuskułą posłużono się w nazwach własnych, na początku imion osób Boskich i świętych. Większą czcionką 
zaznaczono nazwy głosów i instrumentów, które rozpoczynają nową partię zapisu nutowego lub kolejną część 
dzieła.

Tekst rozpisany pod pięciolinią dotyczy treści przeznaczonych do śpiewania. Oznaczenia muzyczne z ko-
lei zapisał skryptor pod lub nad pięciolinią. W niniejszej edycji dzieła ujednolicono ten zapis. Podział sy-
lab uwzględnia strukturę muzyczną. Tam, gdzie przypada styl sylabiczny, wyrazy tekstu przez kopistę zostały 
zapisane łącznie. Z kolei w miejscach, w których należy wykonać melizmę, skryptor zastosował podwójne 

26 A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973, s. 186–187; por. J. Słowiński, Rozwój pisma łacińskiego 
w Polsce XVI-XVIII wieku. Studium paleograficzne, Lublin 1992, s. 119; por. A. Kapr, Schriftkunst. Geschichte, Anatomie 
und Schöncheit der Lateinischen Buchstaben, Dresden 1976, s. 152–153.
27 A. Gieysztor, Zarys dziejów, s. 186; zob. W. Semkowicz, Paleografia, s. 64–66; por. Tamże, s. 387.
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oznaczenie przerwania słowa, pierwsze np. De’’o, Glo”ria, lub: mi ≈ serere, drugie np. in terra÷ pax. Ponadto na 
pięciolinii pomiędzy nutami zapisał niewielkie cezurki, które pomagają w przyporządkowaniu wyrazów tekstu 
do struktury melodycznej. W opracowaniu partyturowym przepisano tekst dosłownie, dostosowując podział 
słów oraz interpunkcję do współczesnych zasad pisowni.

W rękopisie występują dwa rodzaje abrewiacji: kontrakcja i suspensja. Pierwszy 
z nich zastosowany znaleźć można w słowach: Xte~ [Christe], Xti~ [Christi], Sctă [Sancta], Allŏ [Allegro]. 
Z kolei suspensja zastosowana jest w przypadku niektórych terminów muzycznych, np. And: [Andante], 
p: [piano], V:S: [Verte Seite]. W edycji partyturowej 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 odtworzono wiernie. Wiązania nut oraz kierunek laseczek dostosowano do współ-
czesnych sposobów notacji muzycznej. Opuszczono pauzy generalne, dostosowując do formy par-
tyturowej; podobnie w przypadku nut generalnych, wyszczególniono każdą nutę, zapisując zgodnie 
ze wskazaną przez kopistę wartością.
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Cz. I: Kyrie eleison

Litania ex C
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Cz. II: Christi nati adorator
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