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PRZEDMOWA 

Z wielką radością oddajemy w Państwa ręce drugi numer serii wydawniczej, poświęconej muzyce krzeszow-
skiej Studia Musica Grissoviensia. Pierwszy stanowiła monografia ks. Łukasza Kutrowskiego, zatytułowana 
Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII wieku. Studium źródłoznaw-
czo-muzykologiczne, wydana w kwietniu 2020 roku. Założeniem serii jest promocja kultury muzycznej 
Krzeszowa poprzez publikację różnego rodzaju rozpraw o charakterze naukowym. Jedną z podstawowych 
czynności ma być edycja dzieł muzyki wielogłosowej, stanowiących materiał źródłowy dawnego opactwa 
cystersów, a następnie benedyktynów klasztoru krzeszowskiego. Zachowane do dnia dzisiejszego rękopisy 
i starodruki zawierają w większości muzykę przeznaczoną na zespół wokalno-instrumentalny. Zasadniczy 
trzon interesującej nas problematyki tworzą kompozycje z okresu od połowy XVII wieku do 1810 roku, czyli 
do kasaty zakonu cysterskiego przez władze pruskie.

W niniejszym numerze opublikowany zostaje w formie partytury jeden z utworów wokalno-instrumen-
talnych, którego autorem jest miejscowy muzyk i kompozytor o. Eustachius Wagner. Jego dzieło poświęcone 
św. Józefowi, zatytułowane Lytaniae ex D de Sancto Josepho, okazuje się być ważnym świadectwem lokalnej 
kultury muzycznej. Z kolei z perspektywy historii oraz historii liturgii reprezentuje przykład rozwiniętego  
w dawnych wiekach kultu św. Józefa, którego centrum w środkowo-wschodniej części Europy stanowił przez 
wiele wieków Krzeszów. 

Dr Grzegorz Joachmiak





WSTĘP

Litania jest rodzajem modlitwy dialogowanej, zawierającej prośby skierowane do Boga lub świętych. Swymi 
początkami sięga IV wieku1. Wśród wielu tekstów litanii na czoło wysuwają się dedykowane św. Józefowi, 
Opiekunowi Zbawiciela. Większość z nich pochodzi z XVI i XVII wieku. W sposób szczególny wykształciły 
się w krajach Europy Zachodniej; różniły się pod względem treści i ilości wezwań. Przykładowo na terenie 
Włoch znane były litanie do św. Józefa składające się z 21 wezwań, zaś w innych krajach nawet – z 33 i 49 ty-
tułów przypisywanych Świętemu. Najdłuższą mogła być litania zapisana w 1609-1610 roku w modlitewniku 
Konfraterni św. Józefa w Gandawie; liczyła ona bowiem 62 wezwania2. 

Powstałe do połowy XVII wieku litanie ku czci św. Józefa były tekstami niezatwierdzonymi przez od-
powiednie władze kościelne. Dopiero w 1618 roku bp Jacques Boonen jako pierwszy zaaprobował tekst 
litanii, wydany drukiem w modlitewniku Bractwa św. Józefa w Gandawie w 1621 roku. Wersja ta doczekała 
się przekładu na język polski3. Oficjalne imprimatur Stolicy Apostolskiej pochodzi z 1909 roku i dotyczy już 
całego Kościoła zachodniego. Wówczas papież Pius X, dzięki inicjatywie własnej oraz wyższych przełożo-
nych zakonu cysterskiego4, wydał dekret, w którym zatwierdził pełny tekst litanii i zezwolił na publiczne jej 
odmawianie5. 

Kult św. Józefa, dynamicznie rozwijający się na zachodzie Europy, przeniknął także na tereny Śląska, 
co znalazło swój wyraz w wielości modlitw i wersji litanii dedykowanych Opiekunowi Zbawiciela. Sztan-
darowym przykładem było Bractwo św. Józefa w Krzeszowie i wydana tam książeczka pt. Grüssauisches 
Josephbuch. Oprócz szeregu modlitw, pieśni, statutu Bractwa i przywilejów duchowych znaleźć tam można 
litanię do św. Józefa zapisaną w języku niemieckim i złożoną z 47 wezwań6. 

W tę tradycję kultu św. Józefa, która była bardzo żywa w Krzeszowie zwłaszcza do 1810 roku, wpisuje 
się wielogłosowe dzieło pt. Lytaniae ex D de Sancto Josepho autorstwa o. Eustachiusa Wagnera, cystersa, 
organisty i kantora klasztoru krzeszowskiego. Urodził się on 21 grudnia 1714 roku w Nowym Waliszowie 
(Neuwaltersdorf lub Neu Waltersdorf), niedaleko Bystrzycy Kłodzkiej (Habelschwerdt)7. Wstąpił do zakonu 
cystersów w opactwie krzeszowskim, gdzie 22 września 1743 roku złożył profesję zakonną i przyjął świę-
cenia kapłańskie. Przez wiele lat pełnił funkcję mistrza duchowego braci nowicjuszy; był także podprze-
orem krzeszowskiego konwentu. Przez krótki czas posługiwał jako duszpasterz w parafii w Wambierzycach  
(Albendorf). O. Wagner cieszył się wśród mnichów klasztoru krzeszowskiego dobrą opinią, czego dowodem 
jest fakt, że podczas wyborów na opata krzeszowskiego w roku 1768 zajął trzecią pozycję8. 

Oprócz działalności na polu duchowym i duszpasterskim Eustachius Wagner dał się poznać jako wy-
bitny muzyk. W samym konwencie krzeszowskim pełnił funkcję kantora, co wiązało się z edukacją mu-
zyczną współbraci cystersów, mającą na celu przygotowanie ich do śpiewu w chórze podczas celebracji  

1 B. Nadolski, Litania, w: Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 742-744. 
2 R. Gauthier, Litanie o św. Józefie w XVII wieku, „Ateneum Kapłańskie” 78 (1986), nr 2-3, s. 310-311.
3 Tamże, s. 311.
4 B. Nadolski, Litania, s. 744.
5 „Acta Apostolicae Sedis” 1 (1909), s. 290-292.
6 Ł. Kutrowski, „Lytaniae ex D de Sancto Josepho” o. Eustachiusa Wagnera O.Cist. jako przejaw kultu św. Józefa w dawnym 

opactwie cystersów w Krzeszowie, Lublin 2014, s. 48 (mps w Archiwum KUL).
7 A. Rose, Profeßbuch von Grussau. Leben und Wirken der Ziesterzienser 1292-1810, Köln 1990, s. 86.
8 Tamże.
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liturgicznych. Ponadto od 1770 roku był organistą w kościele klasztornym pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Dzięki temu zasłynął jako doskonały organista i kantor9. 

W dziedzinie kompozycji działalność o. Wagnera okazała się równie dynamiczna. Chociaż nie pozosta-
wił po sobie pokaźnej ilość dzieł, to wszystkie te, które przetrwały, świadczą o jego talencie i pracowitości. 
Obok Johanna Josepha Teufela należał do pierwszej generacji kompozytorów krzeszowskich, działających 
w latach 1730-1760. Kolejne generacje tworzyli: drugą (1760-1790): o. Laurentius Klenner, dyrygent kapeli 
krzeszowskiej, i Franz Lintner, organista klasztorny; trzecią (1790-1810): o. Cornelius Knoblich, regens cho-
ri, Vincentius Schmid, organista, a także Johann Joseph Hermann, nauczyciel i rektor krzeszowskiego Pro-
gymnasium10. 

Większość utworów autorstwa o. Wagnera należy do zbioru krzeszowskich muzykaliów przechowy-
wanych w Bibliotece Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie. Jedynie Kyrie i Gloria con Echo, znane z kopii  
z 1752 roku, znajdują się w tzw. zbiorach wrocławskich. Dawniej były własnością wrocławskiego klasztoru 
remonstratensów11. Wszystkie dzieła o. Wagnera przeznaczone były do liturgii i nabożeństw, głównie ku 
czci Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa: duet na sopran i alt w formie tria kościelnego Alma Redempto-
ris Mater ex G (PL-Krz. XIV-4 (1); BN: mf 90038), zbiór 7. Salve Regina: 1) ex C, 2) ex D, 3) ex Es, 4) ex e,  
5) ex F, 6) ex G, 7) ex A (PL-Krz. XI-8; BN: mf 79 747), kolejny zbiór 8. Salve Regina: 1) ex C, 2) ex D,  
3) ex Es, 4) ex e, 5) ex F, 6) ex G, 7) ex A, 8) ex B (PL-Krz. XI-22; BN: mf 79748), Regina coeli, laetare ex D  
(PL-Krz. X-14; BN: mf 90008), Offertorium pro Festo Nativitatis Beatae Virginis Mariae «Salve fausti orta 
dies» ex G z 1749 roku (PL-Krz. III-16; BN: mf 86873), a także Litaniae ex D de Sancto Josepho (PL-Krz. V-91; 
BN: mf 89548). Oprócz tych kompozycji napisał Requiem ex d (PL-Krz. II-5; BN: mf 86933).

O. Eustachius Wagner znany był jako doskonały organista, o czym świadczą określenia zapisane  
w nekrologu: egregius organista12, celebris organista13. To właśnie on przyczynił się do wprowadzenia w Krze-
szowie gry na organach podczas celebracji mszy św. i oficjum brewiarzowego. Kwestie dotyczące właściwego 
sposobu akompaniowania do monodii chorałowej zawarł w napisanych przez siebie traktatach teoretycz-
nych, które świadczą o jego niemałej wiedzy muzyczno-liturgicznej14. Pod koniec życia stracił wzrok. Zmarł 
16 czerwca 1782 roku, pochowany został w Krzeszowie15.

9 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. 21-22.

10 Tamże, s. 97-98.
11 R. Pośpiech, Muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku, Opole 2004, s. 254;  

R. Walter, Musikgeschichte des Zistersienserklosters Grüssau, s. 98
12 Cyt. za: R. Walter, Musikgeschichte des Zistersienserklosters Grüssau, s. 26.
13 Cyt. za: tamże, s. 176. 
14 Ł. Kutrowski, Musical Works of Father Eustachius Wagner (1714-1782) from Krzeszów in the Light of The Litany in Honour 

of St. Joseph, „Roczniki Teologiczne” t. 62 (2015), nr 13, s. 93
15 A. Rose, Profeßbuch von Grussau, s. 86.

Wstęp
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CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDŁA

OPIS ZEWNĘTRZNY RĘKOPISU 

Rękopis z litanią o. Eustachiusa Wagnera obecnie przechowywany jest w Bibliotece Opactwa Sióstr Bene-
dyktynek w Krzeszowie, znaleźć go można pod sygnaturą BKrz. V-91 oraz BN mf: 89548, co sugeruje, że 
posiada on swoją wersję mikrofilmowaną w Bibliotece Narodowej w Warszawie16. Manuskrypt ten był wła-
snością krzeszowskiej kapeli muzycznej, co potwierdza zapisana na karcie zewnętrznej notka: Chori Gris-
soviensis. Powstał w drugiej połowie XVIII wieku17. Składa się z 18 kart w formacie 35 x 22 cm oraz karty  
tytułowej o tym samym rozmiarze, złożonych w formie składki; 12 kart powstało poprzez zgięcie w połowie 
arkuszy o wymiarach 35 x 44 cm, 4 karty są mniejszego formatu, o wymiarach 35 x 22 cm18.

Do sporządzenia rękopisu kopista posłużył się papierem czerpanym, pochodzącym z papierni ze Świd-
nicy. Potwierdzeniem tego są zachowane znaki wodne. Jeden z nich przedstawia postać zwierzęcia, jest nim 
świnia lub dzik – symbol herbu miasta Świdnica, zaś drugi – podobiznę orła ze skrzydłami wzniesionymi ku 
górze wraz z umieszczoną powyżej inskrypcją: Schweidnitz oraz datą: 1751, znajdującą się pod znakiem orła. 
Manuskrypt w całości został sporządzony czarnym inkaustem przez jednego skrybę, co sugeruje jednakowy 
charakter pisma. Zachował się w stanie dobrym. Nieco większe uszkodzenia znajdują się jedynie na karcie 
tytułowej zabytku, zwłaszcza w zgięciu składki. Karty rękopisu oznaczono za pomocą foliacji w prawym 
górnym rogu, po stronie recto. 

Na stronie recto karty tytułowej widnieje następujący zapis: + / Lytaniae ex D. / De / Sancto Josepho. / à / 
Canto, Alto. / Tenore, Basso. / Violino Primo / Violino Secundo. / Clarinis 2 ex D. / con / Organo. / Authore Rdõ 
Dnõ Wagner Ecclesiastico. // Chori Grissoviensis. 

Poszczególne partie głosowe i instrumentalne rozpoczynają się inskrypcjami umieszczonymi u góry 
strony: + ~ / Canto. // Allõ (k. 1r), + ~ / Alto. // Allõ (k. 3r), + / Tenore. // Allõ (k. 5r), + ~ / Basso. // Allõ  
(k. 7r), + ~ / Violini [sic!] Primo. // Allõ (k. 9r), + ~ / Violino 2dõ. // Allõ (k. 12r), + / Clarino Primo ex D. // Allõ 
(k. 15r), + / Clarino 2do ex D. // Allõ (k. 16r) i + ~ / Organo. // Allõ (k. 17r). 

Na niektórych stronach rękopisu znajdziemy dopiski w postaci marginaliów: C Sancte Joseph Solo / 
tacet (k. 3v), C Sancte Joseph Solo / tacet (k. 5v), C Sancte Joseph Solo tacet oraz ¾ Andante â Duetto / tacet  
(k. 7v), ¾ Solo tacet (k. 15v). Na tej samej k. 15v pierwsze dwie pięciolinie, licząc od góry, zostały przez skryp-
tora przekreślone; poniżej znajduje się napis: Solo tacet. Podobne inskrypcje, dotyczące milczących części 
niektórych partii, przedstawiają się następująco: C Solo tacet (k. 16r ) oraz ¾ Solo tacet (k. 16v), C Solo tacet / 
Allõ [Allegro] T: [Tutti] / auf der anderen Seiten (k. 15r). Na tej samej stronie znajdziemy skreślone cztery 
pięciolinie wraz z zapisem nutowym. 

16 Informacje te znajdziemy na karcie tytułowej rękopisu.
17 Ł. Kutrowski, Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII wieku. Studium źródłoznaw-

czo-muzykologiczne, Wrocław – Legnica 2020, s. 107.
18 Tenże, Musical Works of Father Eustachius Wagner, s. 95.
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TEKST UTWORU

Litania, którą posłużył się o. Wagner w swojej kompozycji, przedstawia typ tzw. litanii kolekcyjnej, w której 
wezwania zestawione są obok siebie19. Składa się z 32 wezwań, z których 22 dotyczą osoby św. Józefa. Pod 
względem treści zawiera ona przymioty Świętego, zestawione obok siebie w sposób luźny20. Poniższa tabela 
przedstawia pełny tekst litanii w języku łacińskim wraz z polskim tłumaczeniem. Uwzględnia podział utwo-
ru na części. 

Tab. 1. Tekst litanii w języku łacińskim wraz z polskim tłumaczeniem

19 M. Wojtak, Potencjał tekstotwórczy wzorca gatunkowego na przykładzie litanii, „Tekst i Dyskurs” 6 (2013), s. 321.
20 Ł. Kutrowski, Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa, s. 177.
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BUDOWA FORMALNA

Napisany przez o. Eustachiusa Wagnera utwór tworzą następujące partie: czterogłosowy chór mieszany, 
którym wówczas był chór chłopięco-męski (canto, alto, tenore i basso), oraz partie instrumentalne: dwoje 
skrzypiec, dwie trąbki (clarini) i organy (basso continuo). Składa się z pięciu odrębnych części. Całość tworzą 
333 takty. Szacowany czas trwania dzieła wynosi około 16 min21. Struktura kompozycji przedstawiona jest 
w poniższej tabeli.

Tab. 2. Struktura kompozycji utworu

WARSTWA MUZYCZNA

Lytaniae de Sancto Josepho ex D o. Eustachiusa Wagnera reprezentuje styl tzw. szkoły przedklasycznej,  
z jednoczesnym nawiązaniem do gatunku kantaty typu neapolitańskiego. Wykorzystane zostały charakte-
rystyczne dla tamtej epoki zestawienia kontrastowych fragmentów: arii, ze szczególnym uwzględnieniem 
arii w stylu neapolitańskim, duetów, tercetów i ensemble. Odcinki czysto instrumentalne charakteryzują się  

21 Czas trwania utworu podany jest na podstawie wyliczeń programu komputerowego do edycji nut Finale 2014.

 



12 Charakterystyka źródła

w wielu miejscach wirtuozerią. Kompozytor niejednokrotnie zestawiał też ze sobą fragmenty polifoniczne  
z homofonicznym tutti, co z kolei świadczy o zastosowaniu stylu gallant. 

Pięcioczęściowa litania do św. Józefa, utrzymana w tonacji głównej D-dur i zróżnicowana pod wzglę-
dem tempa, harmonii i środków wyrazu, reprezentuje styl muzyki kościelnej, przeznaczonej do konkretne-
go celu. Świadczy także o rodzimej twórczości muzycznej, która wpisuje się w nurt muzyki europejskiej22. 

UWAGI REDAKCYJNE

Całe dzieło o. Eustachiusa Wagnera zostało w oryginale rozpisane pomiędzy poszczególne głosy i ujęte  
w tzw. partesy bądź księgi głosowe. Niniejsza edycja zawiera partyturową wersję omawianego utworu. Pod-
czas przepisywania napotkano na pewne problemy edytorskie, które zostaną zaprezentowane poniżej. Do-
tyczą one zarówno warstwy tekstowej, czytanej, jak i notacji muzycznej. 

W warstwie tekstu podstawowym zagadnieniem było odczytanie skrótów, którymi kopista posługiwał 
się dość często. Poniższa tabela przedstawia skróty zastosowane w rękopisie, ich rozwinięcie oraz odniesie-
nie do konkretnej strony.

Tab. 3. Skróty pozamuzyczne

Oprócz wyżej opisanych skrótów na karcie tytułowej znajdziemy jeszcze dwa słowa, skrócone przez 
kontrakcję, których rozwinięcie przedstawiamy w nawiasie kwadratowym: Rdõ [Reverendissimo] oraz Dnõ 
[Domino]. 

Innego typu problemem redakcyjnym tekstu czytanego jest znak: «÷», który sygnalizuje powtórzenie 
poprzedniego słowa albo krótkiej części zdania. Podczas graficznej edycji nut i tekstu w miejsce tych znaków 
zostały wstawione właściwe słowa zaznaczone kursywą. Kopista posłużył się jeszcze jednym znakiem, który 
umieszczał na pięciolinii, a który to miał ułatwiać śpiewakom odpowiednie przyporządkowanie słów bądź 
sylab poszczególnym nutom lub grupom nut. Znakiem tym jest niewielka pionowa kreska, mniej więcej 
wielkości przecinka. 

Kwestie dotyczące stosowania wielkich czy małych liter oraz interpunkcji zostały dostosowane do 
współczesnych zasad pisowni i ujednolicone. 

Na innego typu problemy napotkano podczas edycji materiału muzycznego. Pierwsze z nich to skróty, 
które dotyczą zarówno agogiki, jak i dynamiki. Ich rozwinięcia wraz ze wskazaniem miejsca w rękopisie 
prezentuje tabela nr 4. 

22 Ł. Kutrowski, Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa, s. 183-184.
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Tab. 4. Skróty muzyczne

W zapisie partyturowym uwzględniono współczesną pisownię tych terminów muzycznych. Brakujące 
oznaczenia agogiczne i dynamiczne ujęte zostały w nawias kwadratowy; w ten sam sposób zapisano ozna-
czenia akcydentalne i łuki odnoszące się do melizmatów. W partiach wokalnych zmieniono klucze; w gło-
sach: canto, alto i tenore w miejsce klucza C sopranowego, altowego i tenorowego wpisano klucz wiolinowy.

Podczas sporządzania partytury napotkano na błędy kopisty w zapisie nutowym. Ich korekta została 
uwzględniona w edycji. W poniższej tabeli podajemy wykaz korekt. 

Tab. 5. Część I: Kyrie eleison
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Tab. 5. Część I: Kyrie eleison (c.d.)

Tab. 6. Część II: Sancte Joseph… Sponse
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