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Wstęp

Kultura muzyczna dawnego opactwa cystersów w Krzeszowie na Dolnym Śląsku pokrywa się niemal 
z dziejami samego klasztoru. Sięga swymi początkami roku 1292, czyli utworzenia klasztoru przez księcia 
świdnicko-jaworskiego Bolka I. Do XVII wieku głównym nurtem kultury muzycznej opactwa krzeszowskiego, 
był śpiew chorałowy, nieodzownie związany z liturgią cysterską1. Śpiew liturgiczny, wykonywany w krzeszow-
skim konwencie, odzwierciedlał ogólnozakonny nurt, wyrażający się – ogólnie rzecz ujmując – w powrocie do 
pierwotnej obserwancji, wedle założeń św. Benedykta z Nursji. Idea ta, wcielona w życie przez ojców zakonu, 
Roberta z Molesmes i jego towarzyszy, a późnej św. Bernarda z Clairvaux, miała swoje przełożenie również i na 
płaszczyźnie samej muzyki2.

Pomimo tych założeń, wraz z upływem czasu, śpiew chorałowy zakonu cysterskiego zaczął nasiąkać wła-
ściwymi dla danej epoki elementami muzyki. Początkowo były to nowo powstające średniowieczne tropy, se-
kwencje, ofi cja rymowane, a z czasem także muzyka polifoniczna i organowa3. Kryzys monodii chorałowej, 
spowodowany był ponadto szeroko rozprzestrzeniającą się Reformacją w XVI wieku oraz wojną trzydziesto-
letnią w XVII wieku. Dopiero czasy odrodzenia kultury muzycznej klasztoru krzeszowskiego przypadają na 
pierwszą połowę XVII stulecia i związane są z kolei z tzw. akcją rekatolizacyjną Dolnego Śląska4.

Dzięki ruchowi odnowy wiary u progu epoki nowożytnej, nastąpiła dynamizacja życia liturgicznego i mu-
zycznego na terenie opactwa. Tym razem jednak miejsce chorału cysterskiego zaczęła coraz wyraźniej zajmo-
wać wielogłosowa muzyka wokalno-instrumentalna. Pomimo licznych dokumentów wyższych przełożonych 
zakonu cysterskiego oraz wprowadzanych przez nich nakazów i zakazów, chorał coraz niechętniej był wyko-
nywany przez samych braci podczas liturgii konwentualnej. Zaczęto coraz więcej uwagi przykładać na gruncie 
muzyki wielogłosowej, która zaczęła dominować zwłaszcza w niedziele i święta5.

Wieki XVII i kolejne przyniosły klasztorowi krzeszowskiemu swego rodzaju dwutorowość w dziedzinie 
muzyki. Z jednej strony śpiew chorałowy, wykonywany podczas liturgii wewnątrz samego konwentu, z drugiej 
strony muzyka wokalno-instrumentalna i instrumentalna, przeważająca w większe święta roku liturgicznego. 
Wielogłosowość w muzyce krzeszowskiej niewątpliwie przyczyniła się do ugruntowania katolicyzmu na tere-
nie opactwa oraz szerzenia dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska6.

Świadectwem tej wielowiekowej kultury muzycznej Krzeszowa są zachowane do współczesności muzy-
kalia. Obecnie stanowią one zbiór ponad 770 rękopisów skatalogowanych i kompletnych oraz kilkanaście nie-
kompletnych i luźnych kart, niezidentyfi kowanych utworów. Zabytki te reprezentują muzykę wielogłosową 
z okresu od połowy XVII do połowy XIX wieku7. Głównie są to dzieła religijne, sakralne, oparte na tekstach 
liturgicznych oraz muzyka poza religijna8. Wśród nich niemałą część stanowią kompozycje przeznaczone na 
mszę św.: cykle mszalne, wielogłosowe opracowania części zmiennych mszy św., antyfony maryjne. Oprócz 

1 K. Morajko, Charyzmat zakonu cystersów. Studium historyczno-prawne, Kraków 2006, s. 267–269.
2 F. Wolnik, Cystersi w Europie, w: R. Pośpiech, P. Tarliński (red.), Johannes Nucius. Epoka, duchowość, życie i twórczość. 
Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej z okazji 450-lecia urodzin Johannes Nuciusa, opata cysterskiego 
w Jemielnicy, kompozytora i teoretyka muzyki, Opole 2008, s. 47–48.
3 Tamże, s. 162.
4 Ł. Kutrowski, Kultura muzyczna cystersów w Krzeszowie w XVIII wieku. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Teologiczne” 
61 (2014), z. 8, s. 82.
5 Zob. R. Pośpiech, Wkład cystersów w rozwój kultury muzycznej Śląska, w: R. Pośpiech, P. Tarliński (red.), Johannes 
Nucius..., s. 192–195.
6 Ł. Kutrowski, dz. cyt., s. 83.
7 R. Walter, Musikgeschichte des Zistersienserklosters Grüssau. Von Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur Au� ebung im 
Jahre 1810, Kassel – Basel – London – New York – Prag 1996, s. 13.
8 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2000, s. 53–58.
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tego znaleźć możemy obszerny zbiór litanii ku czci Najświętszej Maryi Panny, św. Józefa oraz ku czci świę-
tym, których czczono w opactwie krzeszowskim. Wśród dzieł o tematyce religijnej znajdują się w Krzeszowie 
kompozycje z następujących gatunków: pasje, kantaty, oratoria, tzw. muzyka medytacyjna i opery religijne. 
Odrębną grupę stanowi twórczość instrumentalna, a której główny trzon tworzą: koncerty, symfonie, kwartety, 
ronda, suity, tria i wariacje.

Bardzo ważną grupę dzieł muzycznych zbioru krzeszowskiego stanowią utwory ku czci św. Józefa. Kult 
ten był i jest wciąż bardzo żywy, z racji istniejącego od XVII wieku Bractwa św. Józefa, które skupiało się 
przy kościele brackim św. Józefa w Krzeszowie9. Pierwszą grupę tych kompozycji stanowią dzieła przezna-
czone do liturgii mszalnej i brewiarzowej: Missa Sancti Josephi ex D Joannesa Aloysa Lamboya, O� ertorium 
Justus ut palma � orebit Josepha Wenzla Jakoba Blahacka oraz wydany w niniejszym numerze Studia Musica 
Grissoviensia Salve Pater Salvatoris nieznanego autora. Oprócz tych dzieł poświęconych kultowi św. Józefa 
w Krzeszowie znajdziemy jeszcze litanie: Amandusa Ivanschiza w tonacji C-dur, Stephana Sailera w tonacji 
C-dur, Eustachiusa Wagnera w tonacji D-dur oraz dwie nieznanych autorów w tonacji C-dur i D-dur. Ostatnim 
z zachowanych dzieł tej grupy jest Aria Sancte Joseph Fili David – Ach mi Jesu, której autorstwo przypisuje się 
Christophowi Willibaldowi Ritterowi von Gluck.

W niniejszym numerze Studia Musica Grissoviensia oddajemy w Państwa ręce wspomniany już hymn 
Salve Pater Salvatoris nieznanego autora.

9 Ł. Kutrowski, Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII wieku. Studium 
źródłoznawczo-muzykologiczne, Wrocław – Legnica 2020, s. 21.
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Charakterystyka utworu

Opis zewnętrzny rękopisu

Rękopis z wielogłosowym opracowaniem hymnu Salve Pater Salvatoris nieznanego autora, obecnie znaj-
duje się zbiorze krzeszowskich muzykaliów w Bibliotece Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie. Zabytek opa-
trzony jest sygnaturą: XVII i zdeponowany jest w szafi e z muzykaliami, pochodzącymi z okresu cysterskiego, 
obok rękopisów niekompletnych oraz luźnych i niezidentyfi kowanych kart. Z racji niekompletności nieznane 
pozostają: autorstwo, okoliczności i czas powstania, przeznaczenie oraz dedykacja dzieła. Nie wiadomo też na 
jaką obsadę utwór ten został skomponowany. Znana jest jedynie obsada chóralna dzieła.

Manuskrypt sporządzony został na kartach papieru czerpanego10 o odcieniu pół-białym11. 
Papier powstał w XVIII w. na Śląsku12. Pod względem formatu reprezentuje typ średni mniejszy, któ-
ry według włoskich ustaleń z XVI w. wynosił: 450 x 315 mm i zwany był recute13. Zabytek rękopiśmien-
ny posiada wymiary przybliżone do tamtego wzorca; k. 3-4: 410 x 330 mm, zaś pozostałe (k. 1, k. 2, k. 5):
210 x 330 mm. Między k. 1, a k. 2 znajduje się luźno dołączony, rozcięty fragment arkusza o wymiarach: 210 
x 100 mm. Zastosowany typ papieru charakterystyczny był dla śląskich papierni i przeznaczany najczęściej do 
użytku codziennego14.

Rozplanowanie grafi czne każdej z kart jest jednakowe. Zapis muzyczny wraz z tekstem kopista ujął w jed-
ną kolumnę, w którą wpisał 14-15 pięciolinii. Tekst przeznaczony do śpiewania umieścił pod nutownicą; po-
wyżej – oznaczenia muzyczne. Marginesy kart są ujednolicone: górny wynosi 20 mm, dolny zaś 150 mm; 
dostrzega się brak marginesów lewego i prawego. Pięciolinie zajmują całą szerokość poszczególnych kart.

Układ grafi czny stron wykazuje niemałe podobieństwo z innymi rękopisami muzycznymi
ze zbioru krzeszowskiego. Świadczyć to może o sporządzeniu odpisu bądź przez jednego skryptora bądź w tym 
samym skryptorium, w którym stosowano jednolite techniki pisarskie.

Oryginalnie manuskryptu nie zaopatrzono w paginację, ani w foliację. Najprawdopodobniej podczas ka-
talogowania zbioru muzykaliów krzeszowskich w latach 80. XX w. zastosowano system foliacji, czyli numeracji 
kart15. W prawym górnym rogu każdej z nich po stronie recto znajdują się naniesione ołówkiem cyfry arabskie.

W omawianym rękopisie znaleźć można niewielką ilość marginaliów, np.: w dolnej części karty 2r. prze-
kreślono cały takt wraz z tekstem; skreślenia dokonał najprawdopodobniej skryptor, o czym świadczy kolor 
atramentu; w pierwszym od góry wersecie tekstu śpiewanego czarnym atramentem przekreślono sylabę pa-, 
umieszczając powyżej właściwą formę wyrazu: tu-o (k. 5v).

10 Zob. W. Semkowicz, Paleogra� a łacińska, Kraków 2011, s. 58–60.
11 K. 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, s. 109.
12 J. Siniarska-Czaplicka, Papier narzędziem badań księgoznawczych, „Studia o książce” 1 (1970), s. 78–80;
zob. J. Dąbrowski, J. Siniarska-Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991, s. 121–122.
13 J. Siniarska-Czaplicka, Papier narzędziem badań, s. 78.
14 K. Maleczyńska, Dzieje, s. 117–118.
15 E. Wojnowska, Muzykalia opactwa krzeszowskiego. Opis i historia badań, w: H. Dziurla, K. Bobowski (red.), Krzeszów 
uświęcony łaską, Wrocław 1997, s. 317
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Tekst utworu

Hymn Salve Pater Salvatoris ku czci św. Józefa pochodzi najprawdopodobniej z XIV w.16

Pod względem tekstu jest adaptacją hymnu Salve Mater Salvatoris, dedykowanego Matce Bożej, któ-
rego autorem był opat Adam od św. Wiktora z Paryża. Oba te teksty składają się z 24 zwrotek.
Wykazują zatem identyczną strukturę strofi czną oraz metrorytmiczną wersów17.

Hymn Salve Pater Salvatoris ze zbioru krzeszowskiego złożony jest z 17 zwrotek. Rozpoczyna się od uro-
czystej inwokacji, którą autor inicjuje od zaprezentowania tytułów św. Józefa, akcentując następnie najważ-
niejsze aspekty z życia i powołania: ojcostwo, opieka i dziewicze zaślubiny. W dalszych strofach dostrzeżemy 
relacje św. Józefa do Dzieciątka Jezus, ze szczególnym zwróceniem uwagi na opiekę i uczucia, jakimi darzył 
Jezusa. Z kolei zwrotki rozpoczynające się od radosnej aklamacji O! Josephe plus amande cechuje podniosły 
ton, wręcz patetyczna anafora. Dwie fi nalne strofy hymnu, to prośba skierowana do św. Józefa o przemożne 
wstawiennictwo i obronę, szczególnie w godzinę śmierci.

Poniższa tabela przedstawia oryginalną wersję hymnu w jęz. łacińskim i dosłowne tłumaczenie.
Salve Pater Salvatoris,
Salve Custos Redemptoris,
Joseph ter amabilis.

Salve Sponse Matris Dei,
Salve hospes Jesu mei,
Joseph ter amabilis.

Witaj Ojcze Zbawiciela,
Witaj Opiekunie Odkupiciela.
Józefi e po trzykroć umiłowany.

Witaj Oblubieńcu Matki Boga,
Witaj przyjacielu Jezusa,
Józefi e po trzykroć umiłowany.

Dulces cunae, dulces panni,
Dulces dies, dulces anni,
Dum nutristi Dominum.

O! Quam fuit admiranda
Tua vita veneranda,
Habens Dei Filium.

Słodkie dzieciństwo, słodka kolebka
Słodkie dni, słodkie lata,
Gdy żywiłeś Pana.

O! Jakże przedziwne było
Twoje życie czcigodne,
Gdy miałeś Syna Bożego.

Jesum oculis vidisti
Et in brachiis tulisti,
O felix suavitas.

Genis genas admovisti
Dans oscula accepisti
O felix suavitas.

Deum modo appellasti,
Modo regem nominasti,
Intermille gaudia.

Modo Patrem adorandum,
Modo natum ad amandum,
Inter mille basia.

Widziałeś Jezusa wzrok
I brałeś go w ramiona,
O słodkie szczęście.

Policzki przy policzkach zapłakałeś
Otrzymałeś dając pocałunki
O słodkie szczęście.

Obwołałeś Boga w ten sposób
W ten sposób nazwałeś króla
Wśród tysiąca radości.

W ten sposób Ojca adorowany
W ten sposób narodzony do tego, 

żeby kochać
Pośród tysiąca pocałunków

16 Zob. � e Pius X Hymnal for Union, Two Equal or Four Mixed Voices, Boston 1953, s. 152;
por. http://thabor.arautos.org (dostęp: 18. 05. 2016.).
17 D. Tertiary, „Salve Pater Salvatoris”, „Th e Tablet. A Weekly Newspaper and Rewiev” 88 (1896), nr 2934, s. 179.



11

Jesum brachiis tenere,
atque totum possidere,
O quantae deliciae.

Cum Maria conversari,
Dei natum amplexari,
O quantae deliciae.

Jezusa trzymałeś w ramionach,
I wszystko posiadłeś,
O jakaż radość.

Z Maryją obcowałeś,
Boga narodzonego obejmowałeś,
O jakaż radość.

Quis est homo qui amare,
Atque Jesulum portare
Nollet suis brachiis.

Nullus est non ambiret,
Et qui Cunas non adiret,
Pro tantis deliciis.

Kim jest człowiek, który kocha,
I Jezuska nosić
Nie chce na swoich ramionach.

Żadnego nie obchodzi,
I który do kołyski nie przychodzi,
Dla takich słodkości.

O! Josephe plus amande (venerande),
Et praecunctis honorande,
O Flos pudicitiae.

O felicem et beatum
Custodiri cui datum
Est tuo praesidio

Et qui meruit habere
Te Patronum et gaudere
Tuo patrocinio.

O! Józefi e bardziej umiłowany (czcigodny),
I przede wszystkim obdarzony zaszczytami,
O Kwiecie czystości.

O szczęśliwy i błogosławiony
Komu dano strzec
Jest twoim obrońcą.

I któż cieszy się,
Że Ty Patron masz zasługi
Z twojej ojcowskie opieki.

Per Mariae Tuae Matris
Preces et Josephi Patris,
Jesu, tu nos adjuva.

Ut possimus te videre
Et aeternum possidere
In coelesti patria.

Przez Maryi Twojej Matki
Prośby i Józefa Ojca,
Jezu Ty nas wysłuchaj.

Abyśmy mogli Ciebie oglądać
I posiadać Cię na wieki
W niebiańskiej ojczyźnie.

BUDOWA FORMALNA

Hymn składa się z siedmiu części, wyraźnie oddzielonych. Struktura muzyczna dostosowana jest do bu-
dowy formalnej tekstu. Każda następująca po sobie strofa, to kolejna część utworu. Całe dzieło w obecnym 
stanie zachowania liczy 698 taktów. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca budowę formalną kompozycji 
wraz z podziałem na poszczególne części.

L.p. Incipity poszczególnych 
części utworu:

Liczba
taktów:

Metrum: Tempo: Tonacja: Obsada:

1. Salve Pater – Chorus 73 3/4 Moderato C-dur CATB
2. Dulces cunae – Aria I 126 3/8 Largo d-moll C-solo
3. Genis genas – Aria II 113 2/4 Targetto / Andante C-dur CAT
4. Jesum brachiis – Aria III 93 2/4 (brak oznaczenia) F-dur C
5. Quis est homo – Aria IV 75 6/8 Langsam g-moll A
6. O! Josephe – Aria V 108 C = 4/4 (brak oznaczenia) D-dur TB-duetto
7. Per Mariae – Aria VI 110 2/4 Amoroso g-moll T
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WARSTWA MUZYCZNA

Hymn Salve Pater Salvatoris skomponowany został w tonacji głównej C-dur, w której utrzymane są części 
I i III. Pozostałe zaś: część II – w tonacji d-moll, część IV w tonacji – F-dur, części V i VII w tonacji g-moll, zaś 
część VI w tonacji D-dur. Na podstawie zachowanych kart wiadomo, że utwór ten został napisany na obsadę 
wokalną: 4-głosowy chór mieszany. Warstwa instrumentalna pozostaje nieznana.

Metrum poszczególnych części dzieła zostało skontrastowane. Części I, II i V utrzymane są w metrum: 
3/4, 3/8, 6/8, części III, IV i VII w metrum 2/4, natomiast część VI w metrum C = 4/4. W przypadku tempa 
nie posiadamy pełnych informacji dotyczących części IV i VI. Pozostałe partie kompozycji zostały utworzone 
w następujących tempach: części II i V w tempie wolnym (Largo i Langsam)18 części I i III w tempie umiarko-
wanym (Moderato i Targetto andante)19, zaś część VII w tempie określonym jako Amoroso20.

Część I (Salve Pater) przypomina formę chorałową, ze względu na tekst liturgiczny oraz charakterystycz-
ną strukturę melodyczno-rytmiczną. Zachowana jest w fakturze homofonicznej i podzielona na dwa frag-
menty. Pierwszy z nich (t. 1-45) rozpoczyna się dwukrotnie powtórzoną frazą czterotaktową, której incipit 
tworzy rozłożony trójdźwięk toniczny o kierunku wstępującym, śpiewany przez cały chór unisono (t. 1-4). 
Zaprezentowana w tym miejscu fraza inicjalna powtarza się nieco dalej (t. 9-13), sprawiając wrażenie echa 
lub cichej odpowiedzi. Ten fragment, a ściślej rzecz ujmując jego końcowe motywy stały się podstawą do two-
rzenia dalszych odcinków. Ponieważ opierają się one na następstwie półnuty, dwóch ćwierćnut i ósemki, z ta-
kich właśnie struktur zbudowany jest ów pierwszy odcinek. Zapowiedziany na początku charakter względnego 
spokoju zostaje rozbity przez dwutaktowy pasaż ósemkowy utworzony na przebiegu półtonowym o kierunku 
wznoszącym (t. 25-26). Ów fragment części I oddzielony jest od następującego po nim odcinka nieznaczną 
przerwą oznaczoną za pomocą fermaty. Po niej rozpoczyna się fragment II (t. 46-73), który inicjuje tonacja 
subdominantowa (F-dur). Utrzymany jest on pod względem dynamiki – w porównaniu do poprzedniego od-
cinka – w pianissimo. Melodyka natomiast wykazuje nieco większą ruchliwość; częste są skoki tercjowe o ry-
sunku falistym (aneks II: fot. nr 7-8).

Wszystkie następne części to partie solowe zbudowane na zasadzie arii. Przeznaczone są bowiem dla 
solistów i skład instrumentalny21. Podzielić je można na dwa odcinki wokalno-instrumentalne oraz trzy stric-
te instrumentalne, czyli tzw. ritornele22. Przypominają zatem tzw. arie koncertujące w stylu neapolitańskim23. 
W większości są to długie, przynajmniej kilkunastotaktowe przygrywki, po których następują wokalne ustępy. 
Te z kolei wyróżniają się za każdym razem innym rysunkiem melodyczno-rytmicznym, a zatem inną koncep-
cją kompozytorską. Łączą je jednak cechy typowo wirtuozowskie: melodyka fi guralna i ornamentalna, liczne 
skoki o interwały większe niż tercja, melizmaty często kilkutaktowe złożone z przebiegów szesnastkowych lub 
trzydziestodwójkowych24. Opisane wyżej cechy wskazują także na arię koncertującą25.

Część II (Dulces cunae) to typowa aria z głosem Canto na czele. Szczególnie godnym uwagi elementem tej 
partii dzieła są długie melizmaty na słowie dulces (np. t. 103-106, t. 110-114, t. 149-153). Kompozytor uwypu-

18 F. Wesołowski, Zasady muzyki, Kraków 1986, s. 75.
19 Tamże, s. 75–76.
20 Pojęcie to jest raczej terminem pomocniczym używanym w celu bardziej precyzyjnego określenia tempa lub sposobu 
wykonywania utworu. Oznacza on tyle, co miłośnie, z uczuciem, pieszczotliwie; J. Habela, Amoroso lub con amore,
w: Słowniczek muzyczny, Kraków 1998, s. 15.
21 Kompozytor zastosował w tym miejscu recitativo accompagnato. D. Wójcik, ABC Form muzycznych, Kraków 2006, 
s. 175.
22 W tym kontekście ritornel oznacza przygrywkę instrumentalną przed, po i w trakcie arii da capo; Habela, Ritornel, 
w: Słowniczek muzyczny, Kraków 1998, s. 163.
23 D. Wójcik, ABC Form, s. 178.
24 Zob. Tamże, s. 144–145.
25 Tamże, s. 178.
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klając tekst chciał podkreślić przymioty św. Józefa. Taki zabieg kompozytorski możemy przyporządkować do 
fi gury retorycznej, zw. ampli� catio, czyli wzmocnienie, które realizowane jest przez wykorzystanie ornamen-
tów melodycznych i rytmicznych.

Kolejną część hymnu (Genis genas) tworzy ensemble złożone z trzech solistów: Canto, Alto i Tenore. Po 
17-taktowym wstępie instrumentalnym śpiew rozpoczyna tenor. Po nim z opóźnieniem 19 t. wchodzą równo-
cześnie dwa najwyższe głosy śpiewające według tego samego wzorca melodyczno-rytmicznego. Oddalone są 
od siebie w interwale tercji małej. Głos Tenore kształtuje zupełnie odmienny rysunek melodyczny oraz tekst; 
w niektórych odcinkach zauważa się zatem wielotekstowość. Ów zabieg kompozytorski wyraźnie wskazuje na 
technikę concertato, czyli współzawodniczenia poszczególnych partii wokalnych i instrumentalnych26.

W IV części (Jesum brachiis) powraca solo głosu Canto, po którym arię partii V (Quis est homo) przejmuje 
głos Alto. Jego struktura melodyczno-rytmiczna jest dużo bardziej uproszczona od poprzednich, wirtuozow-
skich ustępów. Przeważa bowiem ruch sekundowy o kierunku wznosząco-opadającym oraz styl sylabiczny. 
Niewiele jest melizmatów i ozdobników. Melodyka tej części wyraźnie jest kantylenowa27, a tempo wolne i to-
nacja molowa (g-moll), co wskazuje na recitativo accompagnato28.

Część następną (O! Josephe), utrzymaną w tonacji D-dur, tworzy duet głosów męskich. Charakter tej 
partii dzieła jest zatem wyraźnie pogodny29, co dodatkowo wzmocnione zostało przez urozmaiconą strukturę 
melodyczną. Cechą wyróżniającą tę część jest wykorzystanie przez kompozytora techniki dialogowania, tzn. 
głosy wchodzą na przemian (t. 498-506), by następnie razem zabrzmieć w duecie (od t. 515). Kontrastują wów-
czas odmienną melorytmiką, uzyskując w ten sposób znaczną niezależność. Melodyka tych głosów w zasadzie 
przybiera cechy mieszane: jednym razem przypomina kantylenową, a innym razem fi guralną.

Ostatnia z zachowanych części hymnu (Per Mariae) to aria tenorowa w charakterze recitativo accompa-
gnato30. Pod względem wyrazowym molowa tonacja (g-moll) oraz wskazówka wykonawcza (Amoroso) wyraź-
nie sugerują klimat tej części31. Melodyka, choć posiada liczne skoki oraz różnorodność struktur rytmicznych, 
może być zaliczona do kantylenowej; wyróżnia się bowiem niezwykłą śpiewnością32. Ponadto licznie występują 
alteracje, które dodatkowo potęgują dramat wyrazu.

Hymn nieznanego autora pt. Salve Pater Salvatoris to wieloczęściowe dzieło wokalno-instrumentalne. 
Zbudowane jest na zasadzie kontrastów. Pierwszą część tworzy chorał wykonywany Tutti, natomiast kolejne są 
kontrastującymi ze sobą ariami, duetami, bądź tercetem. Tego typu zestawienie wyraźnie nawiązuje do stylu 
operowego, który posługiwał się takimi środkami kompozytorskimi. Wydłużone ritornele są z kolei odbiciem 
symfonizmu, czyli świadczą o mocnym wpływie muzyki instrumentalnej33. Utwór reprezentuje najprawdo-
podobniej styl szkoły neapolitańskiej ze względu na występujące w nim arie koncertujące. Przeplatają się one 
z kantylenowymi ustępami, które możemy przyrównać do recitativo accompagnato34. Dzięki tym elementom 
utwór możemy zaliczyć do stylistyki okresu pomiędzy barokiem a klasycyzmem.

26 Zob. A. Chodkowski (red.), Concertato, w: Encyklopedia Muzyki, Warszawa 2006, s. 164; zob. też: D. Wójcik, ABC 
Form, s. 143.
27 Tamże, s. 144–145.
28 Tamże, s. 175.
29 Zob. P. Zawistowski, Rozważania na temat retoryki w muzyce baroku, w: http://chopin.man.bialystok.pl, s. 22
(dostęp: 20. 05. 2014.).
30 D. Wójcik, ABC Form, s. 175.
31 Zob. P. Zawistowski, Rozważania na temat retoryki, s. 22.
32 D. Wójcik, ABC Form, s. 145.
33 Por. D. Smolarek, Simon Ferdinand Leichleitner. Litaniae de Corde Jesu, Ružomberok 2011, s. XXIII.
34 Zob. D. Wójcik, ABC Form, s. 175-178.
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Uwagi redakcyjne

Salve Pater Salvatoris oryginalnie zostało zapisane w formie partesów głosowych. W niniejszej edycji zaś 
w formie partytury. Podczas opracowywania dzieła napotkano na szereg problemów edytorskich, które zostaną 
wyszczególnione poniżej.

Tekst oryginału rozmieszczony pod pięciolinią dotyczy treści przeznaczonych do śpiewania, natomiast 
nad nutownicą odnosi się do wszelkiego rodzaju oznaczeń muzycznych. Przy opracowywaniu uwzględniony 
został odpowiedni podział sylab, dostosowany do struktury muzycznej i zamysłu kompozytora. W niektórych 
miejscach kopista zastosował znak: ÷, który sugeruje powtórzenie słowa, bądź wyrażenia. W niniejszej edycji 
znak ten został pominięty i powtórzono dane słowo, bądź wyrażenie. Ponadto na pięciolinii rękopisu pomię-
dzy nutami naniesione zostały przez kopistę niewielkie cezurki, pomocne w przyporządkowaniu sylab do po-
szczególnych nut. W edycji partyturowej dzieła pominięto je.

Na płaszczyźnie notacji muzycznej utwór ten został opracowany w niniejszej edycji w formie partyturo-
wej; oryginalnie znajdziemy go w formie partesów głosowych. Zastosowano wszelkie współczesne metody no-
tacji muzycznej, mając na celu ujednoliconą formę zapisu. W przypadku trzech górnych partii głosów: Canto, 
Alto i Tenore, zamiast kolejno klucza C sopranowego, altowego i tenorowego, posłużono się kluczem G wio-
linowym. W głosie Basso pozostawiono klucz F basowy. Oznaczenia metryczne, zastosowane w omawianych 
manuskryptach, są standardowe. Takie też zostały uwzględnione w niniejszej edycji. Poszczególne takty zosta-
ły przedzielone kreskami taktowymi. W celu wykorzystania maksymalnej ilości miejsca na każdej pięciolinii 
skryptor stosował niekiedy przeniesienia taktów do następnego systemu. Stosował również znaki chromatycz-
ne zarówno przykluczowe, jak i przygodne zastosowane w rękopisie. Często jednak znaki przygodne stosowane 
były przez kopistę jako przypomnienie; w niniejszej edycji zostały one pominięte.

W rękopisie występują skróty niektórych terminów muzycznych. Odnoszą się one do określeń dynamiki, 
np.: p:, pia: [piano], f, fr: [forte]. Zapisane zostały przez kopistę pod lub nad pięciolinią. W edycji partyturowej 
dzieła zapis ten został ujednolicony. Wiązania nut i kierunek laseczek również zostały dostosowane do współ-
czesnego stylu zapisu. Tam, gdzie była taka potrzeba usunięto pauzy generalne, pozostałe umieszczono w celu 
przejrzystości zapisu.

W niniejszym opracowaniu dostosowano notację muzyczną do współczesnych form zapisu.
Tam, gdzie w oryginale brakowało pewnych nazw bądź oznaczeń, w zapisie partyturowym uzupełniono je 
i ujęto w nawias kwadratowy. Zapis nutowy odtworzono wiernie.
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Cz. I: Salve Pater Salvatoris
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Cz. II: Dulces cunae dulces panni

Aria I
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Cz. III: Jesum oculis vidisti

Aria II
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Cz. IV: Jesum brachiis
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Cz. V: Quis est homo
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Cz. VII: Per Maria
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