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PIEWY PSEUDOCHORA OWE  
W XVIII-WIECZNYCH R KOPI MIENNYCH  

GRADUA ACH ZGROMADZENIA XX. MISJONARZY1 
 
 
 Wst p  
 W bibliotece Zgromadzenia w Krakowie znajduj  si  dwa r kopisy 
liturgiczne: Graduale Pro Festis Solemnioribus z 1769 r. oraz Gradu-
ale In Fesits Solemnioribus z 1746 r. Prowadzone przeze mnie od 
2015 r. badania nad ich repertuarem i próba ustalenia jego pochodzenia 
wskazywa y na znaczne podobie stwo i liczne konkordancje z gradua em 
z bazyliki w. Krzy a w Warszawie(z 1778 r.). G ówn  podstaw  tych 
przypuszcze  by o porównanie zawarto ci melodii Credo tych róde  
przez pryzmat katalogu ks. Tadeusza Miazgi2. Znana z tego opracowania 
by a wi c jedynie data i miejsce przechowywania w latach 60.  
 Dom Zgromadzenia w Warszawie do XIX w. by  jednocze nie 
g ównym o rodkiem misjonarskim w Polsce. Niemo liwym wi c wyda-
je si , aby za ca y czas od sprowadzenia Misjonarzy do Polski w 1651 r. 
a  do kasaty w 1864 r. powsta  dla tego o rodka zaledwie jeden r kopis. 
Trudno jednak obecnie ustali , jakie dok adnie ksi gi znajdowa y si  
w warszawskim archiwum i bibliotece. W ród materia ów zachowa-
nych w zbiorach biblioteki Seminarium Metropolitalnego w Warszawie 
znajduj  si  druki, równie  ksi gi liturgiczne (przyk ad mog  tu sta-
nowi  dwa osiemnastowieczne gradua y nale ce dawniej do ko cio a 
w. Krzy a: pochodz cy z 1740 r. z Krakowa Gradua  Piotrkowski, jezu-

ickie Graduale pro exercitatione studentium wydrukowane w 1742 roku 
———— 
1 Niniejszy artyku  jest wynikiem kontynuowanych bada  nad repertuarem róde  
XX. Misjonarzy rozpocz tych w mojej pracy licencjackiej (pisanej pod opiek  
dra hab. Jakuba Kubie ca).  
2 T. M i a z g a, Die Melodien des einstimmigen Credo der römisch-katholischen 
lateinischen Kirche, Graz 1976. 
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w Wilnie a tak e antyfonarz Antiphonarium Romanum iuxta Breviarium 
wydany w 1660 roku w Pary u). Nasuwa si  równie  pytanie o istnienie 
ewentualnych innych r kopisów muzycznych sprzed 1864 roku w zbio-
rach wi tokrzyskich. Pewnym jest, e obejmowa y one co najmniej 
piewy religijne kilkud wi kowe3.  

 Wiedz  na temat pozosta ych ksi g liturgicznych uzupe nia inne 
opracowanie ks. Tadeusza Miazgi4. Odnotowa  w zbiorach Biblioteki 
Seminarium Metropolitalnego w Warszawie pasjona  z 1669 r. oraz 
antyfonarz z 1778 r. pochodz ce z bazyliki w. Krzy a. Biblioteka ta 
posiada a ponadto w asne r kopisy muzyczne, które zosta y uj te 
w indeksie melodii Credo ks. Miazgi. Zwróci em si  z pro b  o dost p 
równie  do tych róde  – zarówno ze wzgl du na podobny okres po-
wstania jak i blisko  ko cio ów mog yby przedstawi  praktyk  wyko-
nawcz  jak i sam repertuar, który cz ciowo pokrywa  si  z misjonar-
skimi gradua ami, ale zawiera  te  (wed ug katalogu ks. Miazgi) liczne 
unikatowe kompozycje. Okaza o si  jednak, e fizycznie pozycji tych 
nie ma w miejscach oznaczonych sygnatur , a posiadany przez biblio-
tek  inwentarz przy wszystkich z nich tym samym charakterem pisma 
wpisany ma w ewidencji brak5. Obok wymienionych sygnatur pozycji 
zaginionych (m.in. C.6.1 z roku 1672, K.3.5 z roku 1803, K.1.3 z roku 
1827, A.8.2 z roku 1687) wzmiankowane s  przez ks. Miazg  równie  
pozycje bez sygnatur (np. Miazga 543 z roku 1852), które nie zosta y 
zidentyfikowane na podstawie zachowanego inwentarza.  
 Zachowane w Krakowie r kopi mienne ród a XX. Misjonarzy 
(w szczególno ci znane Graduale Pro Festis Solemnioribus) oraz 
ogólne zagadnienia dotycz ce muzyki w Zgromadzeniu Misji by y ju  
przedmiotem zainteresowania badaczy (g ównie samych Misjonarzy: 
ks. Karola Mrowca, ks. Miko aja ebrowskiego, ks. Hieronima Feich-
———— 
3 W 1994 zosta a obroniona praca magisterska na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim po wi cona temu r kopisowi. Zob. A. a g u n a, Repertuar autorski na chór 
m ski w zbiorze „ piewy religijne kilkud wi kowe” – r kopisie Ksi y Misjonarzy War-
szawskich z 1848 roku. 
4 T. M i a z g a, Notacja gregoria ska w wietle polskich r kopisów liturgicznych, 
Graz 1984, s. 231-234. 
5 Obecny Bibliotekarz rozpozna  charakter pisma identyfikuj c go z osob  poprzed-
niego bibliotekarza. Obecny stan poszukiwa  nie pozwala na wskazanie rzeczy-
wistej przyczyny nieobecno ci tych róde  i ich aktualnego miejsca przechowy-
wania. Wydaje si  jednak, e okres zagini cia róde  zarówno seminarium jak 
i XX. Misjonarzy jest zbli ony. 
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ta, ks. Wojciecha Ka amarza). Jednak e adna z prac powsta ych na 
ten temat nie podejmuje próby identyfikacji i okre lenia genezy mate-
ria u w nawi zaniu do ju  cz ciowo znanych piewów reprezentuj -
cych praktyki pseudochora owe.  
 Jakkolwiek niemo liwe jest w zwi zku z aktualnym stanem bada  
okre lenie dok adnego pochodzenia poszczególnych piewów, porówna-
nie wybranych róde  przynosi cz ciow  odpowied  na pytanie 
o niektóre drogi rozprzestrzeniania si  piewów i orientacyjnie wskazanie 
przedzia u czasowego, w jakim znalaz y si  one w stradomskim ko ciele 
pw. Nawrócenia w. Paw a. Repertuar zapisany we wszystkich r kopi-
miennych gradua ach XX. Misjonarzy stanowi przyk ad piewów zali-

czanych na gruncie muzyki w oskiej do canto fratto, które w polskiej 
literaturze za spraw  ks. Feichta otrzyma o lokaln  nazw  piewów pseu-
dogregoria skich. Porównania z licznymi r kopisami przekazuj cymi 
podobny repertuar z II po owy XVIII w. sk aniaj  do zast pienia tego 
terminu ogólniejszym – piewy pseudochora owe. Wynika to w du ej 
mierze ze znacznego odej cia od idiomu chora u na rzecz czerpanych 
(zw aszcza w dobie baroku) inspiracji z muzyki wieckiej a szczególnie 
koncertu instrumentalnego i opery neapolita skiej.  
 
 Graduale In Festis Solemnioribus z 1746 r.  
 Graduale pochodz ce z roku 1746 nie by o dotychczas przedmiotem 
szczegó owych bada . Poddawane by o licznym modyfikacjom, czego 
wiadectwem jest jego obecny kszta t – stanowi wi c w pierwotnej 

formie r kopis, do którego dodane zosta y drukowane karty. Jego 
uwzgl dnienie ma kluczowy charakter dla poznania repertuaru wyko-
nywanego wkrótce po wzniesieniu ko cio a pw. Nawrócenia w. Paw a 
w I po owie XVIII w. Wskazuje bowiem wyra nie najstarsz  grup , która 
– jak mo na przypuszcza  – znalaz a si  w ród ach XX. Misjonarzy za 
spraw  dwóch wa nych s siednich o rodków – Archikatedry na Wawelu, 
a przede wszystkim klasztoru OO. Bernardynów na Stradomiu. 
 Przyj ta data wytworzenie ród a pochodzi z karty tytu owej: Gra-
duale In Festis Solemnioribus pro Domo Stradomiensis Congregationis 
Missionis ad Cracoviam Anno Domini 1746. Data zawarta na dodanym 
przed kart  tytu ow  zapisie Lauda Sion Salvatorem (1772) odnosi si  
najprawdopodobniej do jednej z modyfikacji (najprawdopodobniej nie 
jedynej). Po ród dodanych kart umieszczone zosta y te  pojedyncze 
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paski zawieraj ce kontynuacje piewów, które nie zmie ci y si  na po-
przedniej stronicy. Z ca ej cz ci r kopi miennej wskaza  mo na na co 
najmniej czterech skryptorów. Porównanie poszczególnych piewów 
wskazuje, e cz  opatrzona zdobnymi inicja ami (zapisanymi czer-
wonym inkaustem) stanowi oryginaln  zawarto  ród a. Poni sza tabe-
la przedstawia zawarto  gradua u. W nawiasach kwadratowych ozna-
czone zosta y sposoby wykonania ([r] kopis, [d]ruk) oraz numery 
skryptorów wed ug kolejno ci wyst pienia od karty pierwszej.  
 

Graduale 1746 Strona Miazga Graduale 
Pro Festis Solemnioribus 

Prosa pro Festo Corporis 
Christi (Lauda Sion Salva-
torem) [r] [1] 

1   

Kyrie, Gloria, Sanctus, 
Agnus Dei [r] [2] 

4  Missa Sexta Primae Classis 
(Regia) 

Kyrie (In Festis primae 
Classis) [d] 

5  Ex Eodem Tono Kyrie 

Aliud Kyrie in festis primae 
Classis [d] 

6  Missa Tertia Primae Classis 
(Loviciensis) 

Patrem in festis primae 
Classis [d] 

7-12 35 Missa Secunda in festis 
secundae classis 

Kyrie, Gloria (ad libitum) 
[r] [3] 

12-14  Missa Quarta Secundae 
Classis 

Patrem In Festis primae 
Classis B:M:V [d] 

15-20 372 In Festis B.V.M. Primae 
Classis 

Patrem In Adventu [d] 20-25 371 Missa In Adventu 

In Nomine Iesu6 [d] 25-26   

Credo Quadragesimale [d] 27-32 308 Missa In Quadragesima 

Patrem In Festis secundae 
Classis [d] 

33-37 512 Missa Prima In Festis Secun-
dae Classis 

Patrem In Dominicis per 
annum vel ad libitum [d] 

37-41 137 Missa Tertia Secundae Classis 

———— 
6 Introit na Uroczysto  Naj wi tszego Imienia Jezus jest ró ny od wersji gregoria skiej. 



PIEWY PSEUDOCHORA OWE 
 

113

Kyrie [r] [3] 42  Missa Secunda in Festis 
Secundae Classis 

Introitus In Festo septem. 
Dolor. B:V:M (Stabat juxta 
Crucem/Oculi mei semper 
ad Dominum)7 [d] 

43-44  Introitus In Festo VII: 
Dolorum B:V:M  
(Stabat juxta Crucem) 

Kyrie8 [r] [2]  44   

Patrem In Dominicis  
de Nativitate Domini  
Nostri Iesu Christi [d] 

45-49 534 Missa In Nativitate Domini 

Kyrie, Gloria in Festis 
Secundae Classis [r] [3] 

49-50  Missa Prima in Festis 
Secundae Classis 

Patrem In Dominicis infra 
Octavas [d] 

51-54 195 Missa Quarta Primae Classis 

Introitus (Justus ut palma/ 
Os justi meditabitur)9 [r] [3] 

55-56   

Kyrie si placet [r] [3] 56  Missa Tertia Secundae Classis 

Officium S. Vincentii  
a Paulo: [r] [3] 
Antiphona (Egeni et pauperes) 
Hymnus (Qui mutare solet) 
Hymnus (Quis novus) 
Antiphona (Dispersit dedit) 
 
Ad missam: 
Introitus (Pauperes Sion) 
Alleluia (Quam pulchri) 

 
 

57-59 
60-61 

62 
63 
 
 

64-65 
65 

  
 
str. 402-407 
str. 408-411 
str. 413-416 
str. 412 
 
 
str. 8-11 
str. 11-12 

Gloria [r] [3] 66-68  Missa Prima in Festis 
Secundae Classis (Gloria II) 

Sequentia Sanctissimi Nom-
inis Iesu (Lauda Sion Salva-
toris) [r] [3] 

69   

Gloria, Sanctus [r] [3] 70-71  Missa Tertia Secundae Classis 

Hymnus  
(Qui mutare solet)10 [r] [3] 

72   

———— 
7 Tekst Oculi mei zosta  r cznie dopisany nad drukowany zapis Stabat juxta Crucem. 
8 Kyrie to nie wyst puje w adnym z omawianych w niniejszej pracy r kopisów. 
9 Tekst Os justi zosta  dopisany pod tekstem Justus ut palma. 
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Pro Feria Quarta Cinerum 
(Immutemur habitu) [d] 

73-75  Antiphona  
(Immutemur habitu) 

Kyrie, Agnus Dei [d] 75-76   

Credo Lugubre tardissime 
decantandum [d] 

77-83 261 Missa Imae vel II.dae clas. 
Quadragesimae 

Sanctus, Agnus Dei [d] 83-85   

Sanctus, Agnus Dei [r] [2] 85   

Gloria [d] 86-87   

Patrem [d] 87-96 468 Missa in Festis Primae Classis 

Sanctus, Agnus Dei [d] 96-97  Ex Eodem Tono Sanctus  
et Agnus Dei 

In Solemnitate Conversione 
S. Pauli [r] [3]  
Apostoli: 
Antiphone (Ego plantavi) 
Hymnus (Egregie Doctor 
Paule) 
Antiphona (Vade Anania) 
Antiphona (Sancte Paule) 

 
 
 

98-100 
101 

 
102 

103-104 

  
 
 
str. 385-389 
str. 390-393 
 
str. 393-395 
str. 395-397 

Sanctus, Agnus Dei [r] [2] 104   

Gloria, Sanctus,  
Agnus Dei [r] [3] 

105-109  Missa Secunda Secundae 
Classis 

Gloria [r] [4] 109-111  Missa Secunda Primae Classis 

Gloria [r] [4] 112-113  Ex Eodem Tono Gloria 

Gloria, Sanctus, Agnus Dei 
Quadragesimale [r] [4] 

113-116  Gloria, Sanctus et Agnus 
Dei In Quadramesima 

Gloria [r] [4] 117-118  Missa Tertia Primae Classis 

Sanctus11 [r] [4] 118  Ex Eodem Tono Sanctus 

Kyrie, Gloria [r] [1] 119  Missa In Adventu 

———— 
10 Melodia ró ni si  od przekazu z Graduale Pro Festis Solemnioribus oraz Cantuale. 
11 Sanctus obejmuje jedynie incipit, oba piewy znajduj  si  na karcie mniejszego 
formatu dodanej do gradua u.  
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 Graduale to ma nienumerowane karty, dlatego na potrzeby powy -
szej tabeli zosta y one ponumerowane w kolejno ci wyst powania li-
cz c od pierwszego utworu w nim zawartego. Po stronie 116 nast puj  
wyci te karty, a poniewa  nieznana jest ich dok adna ilo  nie zosta a 
zaburzona numeracja w indeksie. Wobec modyfikacji, jakim poddane 
zosta o ród o znaczna cz  ordinariów mszalnych (a z nich najliczniej 
Patrem) ma zapis drukowany. Sposób przyporz dkowania materia u do 
poszczególnych cz ci cykli mszalnych jest w znacz cym stopniu nieu-
porz dkowany, a elementy z o one w jeden cykl w Graduale Pro Festis 
Solemnioribus s  od siebie niekiedy odleg e (np. Missa Tertia Secundae 
Classis). Wszystkie Patrem zawarte w graduale z 1746 roku znajduj  
si  równie  w graduale z 1769 r. Nie uleg y równie  zmianie przezna-
czenia tych e cz ci, za wyj tkiem Patrem in Festis Primae Classis, 
które zosta o umieszczone w pó niejszym r kopisie z przeznaczeniem 
na uroczysto ci drugiej klasy.  
 Znaczna cz  drukowanych piewów dope nia elementy r kopi-
mienne, co pozwala s dzi , e ich pojawienie si  w graduale zwi zane 

mo e by  z zast pieniem oryginalnych (mo liwe, e zniszczonych albo 
brakuj cych) kart. Bez w tpienia do grupy piewów znajduj cych si  w 
ródle oryginalnie nale  piewy przeznaczone na uroczysto  wi tego 

Wincentego oraz piewy opatrzone czerwonymi inicja ami. Wyró niaj  
si  one równie  notacj  muzyczn , której charakterystycznym elementem 
s  wygi te zako czenia (np. Justus ut Palma).  
 

 
Przyk ad oryginalnej notacji, Graduale In Festis Solemnioribus z 1746 r. 

 
 
 Graduale Pro Festis Solemnioribus 
 
 Graduale Pro Festis Solemnioribus pochodz ce z 1769 roku stanowi 
bardzo cenne ród o ukazuj ce repertuar i praktyk  wykonawcz  
w ko ciele pw. Nawrócenia wi tego Paw a. Dzia aj ce przy nim 
seminarium, w którym przygotowywali si  nie tylko alumni misjonar- 
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scy, ale równie  klerycy diecezjalni zapewnia o sta y zespó  wykonu-
j cy piewy chora owe, co po wiadczaj  dokumenty badane przez 
ks. Karola Mrowca12. Stwierdzi  mo na, e wykonawstwo sta o na 
dobrym poziomie13.  
 Ca y r kopis sporz dzony zosta  czarnym inkaustem z czerwonymi 
inicja ami oraz tytu ami. Bogato zdobiona karta tytu owa przekazuje 
informacje o przeznaczeniu i czasie powstania: Graduale Pro Festis So-
lemnioribus Ad Usum Ecclesiæ Stradomiensis Congregationis Missionis 
Ad Cracoviam Perscriptum Diebus Decembris Anno MDCCLXVIII  
et Diebus Ianuari Anno Domini MDCCLXIX Finitum vero V Februari 
Anno Domini MDCCLXIX. Niektóre inicja y s  zdobione, wi kszo  kart 
r kopisu nie posiada jednak e adnych dodatkowych zdobie . W niektó-
rych miejscach dopisano o ówkiem oznaczenia (s owa lub pojedyncze 
litery), które s  nieczytelne (np. str. 70, 72, 240). 
 Materia  przekazany w omawianym r kopisie w sposób szczególny 
zwi zany jest z ko cio em stradomskim. Zawarte tu propria mszalne 
oraz nieszpory na uroczysto ci w. Wincentego (g ównego patrona 
i za o yciela Zgromadzenia) a tak e na uroczysto  Nawrócenia wi -
tego Paw a (wezwanie ko cio a oraz g ówna uroczysto  odpustowa) 
stanowi  w du ej mierze reprezentatywne przyk ady czenia zró ni-
cowanych tre ci (zarówno muzycznych jak i tekstowych) i praktyk 
wykonawczych. Obok nich najobszerniejszy przekaz stanowi  zawarte 
w graduale cykle mszalne. Wszystkie z nich zawieraj  zapis jednego 
g osu, za wyj tkiem Missa Varsaviensis. Wiemy jednakowo  z in-
skrypcji14 na stronie 33, e oryginalnie istnia a druga ksi ga tego  
gradua u – zawieraj ca drugi g os tenorowy. Na prze omie lat 50. oraz 60. 
poszukiwania tej e ksi gi z drugim g osem podj  ks. Karol Mrowiec. 
Niestety nie zosta a odnaleziona15. 
 Zgromadzony w Graduale Pro Festis Solemnioribus repertuar daje 
jednak dobry obraz wykonywanej muzyki wielog osowej. Obok Missa 
Varsaviensis równie  pi  innych dwug osowych utworów utrzyma-
nych jest w podobnym sposobie prowadzenia kontrapunktu (s  skompo-
———— 
12 K. M r o w i e c, Liturgia i muzyka u Misjonarzy w Polsce, „Nasza Przesz o ”, 
Tom XIII, Kraków 1961, s. 204-206. 
13 Tam e, s. 190-193. 
14 Notandum. Primo. Quod sequentes Missæ rarissime sunt cantandæ. Secundo. Quod 
habeant tenorem secundum seorsive in alio libro descriptum. 
15 K. M r o w i e c, dz. cyt., s. 197. 
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nowane w konsekwentnej fakturze nota contra notam). Warta odno-
towania jest równie  praktyka stosowania w wybranych fragmentach 
utworów jednog osowych dwug osowego divisi. 
 

  
Przyk ad divisi w Graduale Pro Festis Solemnioribus, s. 13 

 
 Obok grupy piewów posiadaj cych elementy dwug osowe lub 
kompletny zapis dwóch g osów wymieni  nale y jeszcze jedn  kom-
pozycj  – Missa Prima In Festis Secundæ Classis. Msza ta jest ciekawa 
g ównie ze wzgl du na zapisane w niej cz ci sk adowe. Zawiera wi c 
ona jedno Kyrie, dwa Gloria, jedno Credo oraz odpowiednio po dwa 
Sanctus i Agnus Dei. Nasuwa si  zatem pytanie: czy zapis dwóch 
cz ci niniejszej mszy stanowi kolejno pierwszy i drugi g os?  
 Przede wszystkim ewentualne g osy nie zosta y tu w aden sposób 
oznaczone jak to uczyniono w pozosta ych piewach dwug osowych. 
Równie  argumentem za odrzuceniem tej hipotezy jest sposób zapisu – 
nie zosta y zapisane na s siaduj cych kartach, lecz na nast puj cych, co 
nie sprzyja ich wykonywaniu z jednej ksi gi. Poczynione wcze niej po-
równanie zawarto ci z gradua em z 1746 roku równie  wskazuje, e taki 
pogl d nie jest s uszny. Jednoznacznie rozstrzyga, e s  to ró ne kompo-
zycje z o one na jeden cykl. Sama za  melodyka poszczególnych po-
dwójnych sk adowych cyklu wykazuje pewne podobie stwa, jednak 
mimo e ich na o enie na siebie przynosi wiele konsonansowych 
brzmie , nie jest to ostatecznie harmonia wspó graj ca z idiomem dwu-
g osowo ci wynikaj cym z utworów badanego r kopisu.  
 Zasadnicza cz  propriów zapisana jest prost  notacj  oddaj c  
wysoko  tonów. Najcz ciej wyst puj ce warto ci we wszystkich 
piewach zawartych w graduale stanowi  z ca  pewno ci  nota qua-

drata (dla repertuaru propriów). Zró nicowanie warto ci rytmicznych 
przez wykorzystanie znaków notacji menzuralnej wyst puj  jedynie 
w cyklach mszalnych. W przeciwie stwie jednak do typowych przy-
k adów takiej formy zapisu, warto ci nie s  grupowane w ligatury. 
W wielu miejscach zaobserwowa  mo na charakterystyczne uki – 
bez w tpienia dorysowane przez innego skryptora (np. Alleluja in 
Epiphania Domini Nostri Iesu Christi).  
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Alleluja in Epiphania – Vidimus stella ejus in oriente 

 
 Ks. Karol Mrowiec wyró nia w Graduale Pro Festis Solemnioribus 
trzy warto ci: wiartki, ósemki i szesnastki16. W znacznej mierze rytm 
ró nicuje si  tu jednak na dwóch warto ciach, wykazuj c z jednej 
strony silne zwi zki z notacj  chora ow , a z drugiej z notacj  menzu-
raln . O ile wi c intuicyjnie stworzona przez ks. Mrowca interpretacja 
wydaje si  przekonuj ca, to po dokonaniu bardziej szczegó owej ana-
lizy porównawczej wida , e kluczow  rol  odgrywa tu równie  trzecia 
(obok melodii i rytmu) p aszczyzna – grupowanie warto ci.  
 W niektórych miejscach dostrzec mo na rzeczywi cie próby ró ni-
cowania notacji (np. Tractus) poprzez upodobnienia do notacji men-
zuralnej. Wprowadzenie rombów czonych belkami podwójnymi 
albo pojedynczymi tworzy pozornie jasn  struktur , któr  chcieliby-
my rozpatrywa  przez pryzmat notacji menzuralnej lub wr cz notacji 

wspó czesnej. Doskona ym punktem porównania i interpretacji tego 
zapisu jest Credo (Miazga 468), Missa Varsaviensis oraz propria 
posiadaj ce zapis dwóch g osów. 
 Grupowanie warto ci (omówione tu na podstawie Missa Varsaviensis) 
odbywa si  przez dzielenie grup znaków pionow  kresk  o szeroko ci 
jednego pola mi dzy dwoma liniami pi ciolinii i która nie znajduje si  
na sta ej wysoko ci, lecz przemieszcza si  wraz z rysem linii melo-
dycznej. Przypisa  mo na jej dwojak  funkcj . Pierwsz  z nich jest 
wskazywanie podzia u pod ug pod o enia tekstu, co w du ym stop-
niu zwi ksza czytelno  i u atwia intuicyjno  interpretacji zapisu 
(np. w Gloria: Laudamus te; w Credo: Et incarnatus est). Druga cecha 
zwi zana jest z formowaniem sta ych schematów rytmicznych powta-
rzaj cych si  w utworze. Za doskona y przyk ad pos u y  mo e gru-
powanie szesnastek w  trójki,  tak  i  zdaj  si  tworzy  rytm  triolowy  
(np. w Patrem: Amen,  II  Kyrie,  Sanctus:  Amen). Zauwa y  jednocze-
———— 
16 Tam e, s. 199. 
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nie nale y, e sta ym sekwencjom rytmicznym towarzyszy na ogó  
równie  sta a melodyka w obu g osach. Warte odnotowania jest rów-
nie , e omówione tu dzielenie warto ci w grupy nie formuje sta ych 
schematów na d u szych odcinkach, w zwi zku z czym nie jest mo -
liwe okre lenie metrum oraz wyznaczenie taktów.  
 W wi kszym stopniu charakterystyce przedstawionej przez ks. Mrow-
ca odpowiada Missa Tertia Primaæ Classis, której struktura rytmicz-
na, jakkolwiek ulega modyfikacjom w poszczególnych cz ciach cy-
klu, pozwala na wyró nienie nawet cztero- lub pi cioelementowej 
hierarchii. W samej jednak kwestii doboru kszta tów g ówek, szcze-
góln  uwag  zwraca tu odej cie od rombów na rzecz kropek. czone 
s  one belkami w grupy po dwie lub trzy warto ci, posiadaj  te  poje-
dyncze laseczki. Istniej  jednak równie  pojedyncze warto ci (kropki), 
które nie posiadaj  adnych dodatkowych elementów (np. str. 240 na 
s owach misere nobis). 
 Porównanie wielu fragmentów Tenoru I oraz Tenoru II Missa Var-
saviensis wskazuje jednak, e sam kszta t nut nie wp ywa jeszcze 
w sposób determinuj cy na wykonywany rytm. Liczne s  bowiem 
fragmenty gdzie na odcinku tekstu (a relacja mi dzy oboma g osami 
Missa Varsaviensis to cis e nota contra notam) taka sama pozostaje 
ilo  znaków a zró nicowaniu nast puje ich kszta t. Nie wynika z tego 
jednak próba synkopowania rytmiki a zwyk a niekonsekwencja zapisu 
(zwi zana te  zapewne w du ym stopniu z nieumiej tno ci  stosowa-
nia notacji menzuralnej17). Okazuje si  wi c, e romby czone poje-
dyncz  belk  lub podwójn  oraz romby z lask  stanowi  jedn  z war-
to ci (zobacz: I grupa warto ci), a warto ci oddane kszta tami brevis 
oraz semibrevis stanowi  drug  z nich (zobacz: II grupa warto ci). 
Wymienne stosowanie warto ci w ramach grup obserwowa  mo na 
———— 
17Jest bardzo prawdopodobne, e notacja menzuralna nie by a w dobrym stopniu 
znana i u ywana w XVIII wieku przez Zgromadzenie Misji. My l taka znajdowa  
mo e silne uzasadnienie w organizacji seminarium i powierzaniem nauki piewu 
gregoria skiego profesorom wyk adaj cym inne przedmioty a tak e alumnom. Inaczej 
natomiast sprawa przedstawia si  w r kopisach OO. Bernardynów. Konsekwentne 
wykorzystanie nota quadrata zapisanej na 5-liniach stanowi zapis precyzyjny 
i konsekwentny. W tej kwestii szczególnie interesuj cy wydaje si  zapis Mszy Hanac-
kiej w r kopisie RL 88. Powszechnie wykorzystywany w ródle klucz c1 w przekazie 
tej mszy (tylko w tym jednym cyklu) cho  wygl dem nie odbiega od pozosta ych 
kluczy c1, to w istocie zosta  umiejscowiony na wysoko ci d wi ku „a”, a na polu 
ponad nim znajduje si  bemol. Zob. K. M r o w i e c, dz. cyt. 
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w toku kompozycji jednak niezbyt wiele razy. Przyk adem na to, e 
brevis oraz semibrevis nie stanowi  tu dwóch ró nych warto ci mo e by  
m.in. Patrem – Et incarnatus est de Spiritu Sancto. Najcz ciej wyst pie-
nie oznaczenia typowego dla semibrevis wi e si  z zaburzeniem rytmu 
i b dem w zapisie mszy (np. I Christe, Patrem: filoque procedit).  
 

  
I grupa warto ci 

  
II grupa warto ci 

 
 W ród niejasnych oznacze , które znale  mo na w misjonarskim 
graduale pojawiaj  si  równie  kropki umieszczone po prawej górnej 
stronie nut.  
 

 
 
 Powy sze oznaczenia napotykamy trzykrotnie. Pierwszy raz w Glo-
ria (na s owach propter magnam zarówno w tenorze I jak i tenorze II 
– ka dy z nich inaczej zosta  pogrupowany). Drugi raz w Patrem (tyl-
ko w tenorze I na s owach propter nostram salutem). Porównanie 
drugiego wyst pienia nie przynosi jednak odpowiedzi na pytanie 
o znaczenie tych kropek, nie wp ywa bowiem na zmian  stosunku 
warto ci tenoru I do tenoru II. Analogicznie sytuacja przedstawia si  
w Agnus Dei, gdzie na s owach miserere nobis tenoru I grupowanie 
warto ci oraz ich typ nie ró ni si  od zapisu to samego odcinka w teno-
rze II. Mo na zada  sobie zatem pytanie o ewentualne zmiany artyku-
lacyjne wynikaj ce z ich zastosowania. Wydaje si  wszak e, e raczej 
taka interpretacja jest ma o prawdopodobna. Skoro w ca ej Missa Var-
saviensis nie pojawiaj  si  adne oznaczenia agogiczne, dynamiczne 
ani wskazówki wykonawcze w tpliwym wydaje si , aby w a nie na 
tych wybranych z ca ego cyklu kilku s owach mia o nast pi  takie 
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zró nicowanie. Równie  przyj cie albo odrzucenie tych oznacze  nie 
wp ywa na przydzia  tekstu do poszczególnych warto ci.  
 Odpowiedzi na powy sze pytanie nie przynosi równie  porównanie 
zapisu Missa Varsaviensis z Missa Hanaticum cum Credo.  W  ró-
d ach OO. Bernardynów w adnym z tych miejsc nie zapisano ad-
nych dodatkowych informacji. Ró ni si  natomiast pod o enie tekstu 
w poszczególnych przekazach (tzn. w r kopisach RL 51 oraz RL 88 
tekst zosta  pod o ony w taki sam sposób, a w RL 37 w inny – bli szy 
interpretacji wynikaj cej z Graduale Pro Festis Solemnioribus).  
 Oznaczenia o podobnym charakterze mo emy napotka  równie  
w Credo rozpoczynaj cym si  na stronie 264. Zawarte w nim podobne 
kropki zosta y dopisane do ród a oraz towarzysz  im uki. Zaobser-
wowa  mo na trzy wyst puj ce grupy znaków: uk oraz kropka nad 
ostatni  warto ci  pod nim, uk oraz kropki nad pierwsz  i ostatni  
warto ci , a tak e uk oraz kropka nad ka d  z warto ci pod ukiem. 
Poniewa  jednak Credo posiada jeszcze jeden zapis w niniejszym 
graduale, porównanie tych miejsc przynosi cz ciow  odpowied  na 
pytanie o ich znaczenie. Wynika z tego, e ka da z warto ci oznaczo-
nych kropk  i ukiem nast puj ca po pierwszej warto ci takiej grupy 
w przekazie rozpoczynaj cym si  na stronie 212 zawiera w tych miej-
scach drobniejsze warto ci rytmiczne.  
 

  
 
 Maj c jednak na uwadze ró nice stylistyczne pomi dzy kropkami 
zawartymi w powy szym Credo a Missa Varsaviensis nie mo na jed-
noznacznie potwierdzi  ani odrzuci  takiej interpretacji. Rozpatruj c 
omawiane fragmenty tylko i wy cznie przez pryzmat meliki tenoru I 
wydaje si , e przyspieszenie na tych s owach by oby mo liwe i odby-
oby si  p ynnie – bez znacz cych zaburze  przebiegu frazy. Z analizy 

tenoru II nie wynikaj  to same wnioski, poniewa  jego linia melo-
dyczna przecinana jest w wielu miejscach nag ymi skokami interwa-
owymi. Podobnie na niekorzy  takiej interpretacji przemawia fakt, 
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e Credo, które stanowi o materia  porównawczy opisane zosta o 
w drugim zapisie jako wersja uproszczona18. 
 Na podstawie omówionych przyk adów, a tak e licznych róde  ba-
danych przez Michel  Manganelli19 wyra nie dostrzec mo na, e rytm 
stosowany w zapisie canto fratto jest mocno zró nicowany. Obok sto-
sunkowo prostego zawartego w omawianych r kopisach istniej  rów-
nie  bardzo rozbudowane pod wzgl dem rytmicznym przyk ady 
(np. Messa Jam lucis orto sidere20), spo ród których liczne zapisywane 
s  przy u yciu metrum. Takiemu uj ciu formalnemu towarzyszy wi c 
rytm synkopowany, punktowany i niekiedy bogatszy rys linii melo-
dycznej. Wydaje si  zatem, e klasyfikacja repertuaru pseudochora o-
wego tylko pod wzgl dem rytmiki, ze wzgl du na tak du e jej zró ni-
cowanie, nie by aby wystarczaj co precyzyjna. Porównuj c inne ele-
menty notacji w ród ach opisanych przez Marca Gozziego oraz Giuli  
Gabrielli21 odnajdujemy równie  przyk ady stosowania uków, s  one 
jednakowo  stosowane jednoznacznie do oznaczania melizmatów. 
 
 Repertuar gradua u stradomskiego 
 
 Rozpoznanie róde  zawieraj cych repertuar to samy lub zbli ony 
do wykonywanego w XVIII wieku na Stradomiu stanowi kluczowy 
aspekt pracy nad niniejszym r kopisem, m.in. ze wzgl du na istotny 
problem proweniencji piewów. Znacz ca cz  melodii Credo zawar-
tych w Graduale Pro Festis Solemnioribus zosta a uwzgl dniona 
przez Tadeusza Miazg 22. Zauwa y  jednak nale y, e niektóre z nich 
zosta y w jego katalogu pomini te. Ich szczegó owe porównanie 
z repertuarem odnotowanym w indeksie przyczyni o si  do wskazania 
konkordancji i przypisania w poni szej tabeli brakuj cych numerów. 
Zapewne przyczyn pomini cia niektórych piewów nale y doszuki-
wa  si  ju  w samej koncepcji opracowania Tadeusza Miazgi. Dobie-

———— 
18 Primæ Classis ejusdem toni cum illo quod invenitur inter Missas Primæ Classis descrip-
tum loco 212 sed illud est abbreviatum cui non placebit cantari cantet hoc quod sequit. 
19 M.  M a n g a n e l l i,  I Cistercensi e il canto fratto, [w:] Il canto fratto: l’altro gre-
goriano, Roma 2006, s. 153-165. 
20 Tam e, s. 165-170. 
21 G. G a b r i e l l i, Il manoscitto 327 della fondazione Biblioteca San Bernardino 
di Trento, [w:] Il canto fratto: l’altro gregoriano, Roma 2006, s. 107-117. 
22 T. M i a z g a, Die Melodien des einstimmigen Credo der römisch-katholischen 
lateinischen Kirche, Graz 1976. 
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rany przeze  repertuar obejmuje piewy jednog osowe, a pomini te 
cykle mszalne s  w znacznej cz ci dwug osowe23. Niektóre ze pie-
wów dwug osowych w r kopisie Ksi y Misjonarzy znajduj  swoje 
odpowiedniki jednog osowe w innych ród ach. W mniejszym stopniu 
wiedz  na temat rozpowszechnienia repertuaru zawartego w graduale 
poszerza katalog Giacomo Baroffia Le melodie del Credo nelle fonti 
Italiane24. Odnalezienie jednak kilku melodii w ród ach w oskich 
pozwoli o na do  jednoznaczne stwierdzenie obcego pochodzenia 
niektórych kompozycji. 
 Niew tpliwie najwi kszy problem z okre leniem pochodzenia niesie 
Missa Prima z grupy Missae Solemnes. Nie zosta a ona uj ta ani przez 
Tadeusza Miazg , ani przez Giacomo Baroffia. Pe ny zapis obu g osów 
znajduje si  natomiast w misjonarskim Graduale romanum z 778 r. 
z bazyliki w. Krzy a w Warszawie (dwug osowa Missa in Nativitate 
Domini). Dodatkowe konkordancje tej kompozycji odnotowa  w zbio-
rach Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie prof. Jerzy Morawski25. Prze-
kaz ten znajduje si  w r kopisie F45-49 pod nazw  Missa VI toni. Po 
porównaniu incipitów zawartych w bazie RISM uda o si  ustali  dodat-
kowo,  e  kompozycja  ta  to sama  jest  z  Messa a Due Voci z r kopisu 
Klasztoru OO. Franciszkanów w Chorwackim mie cie Omiš26. 
 Porównanie omawianego repertuaru ze piewami zawartymi 
w piewniku Ko cielnym27 wykaza o ponadto, e podobnie jak w wi k-
szo ci znanych gradua ów z XVIII w. tak i w misjonarskim graduale 
wskaza  mo na liczne ordinaria, których tematy zaczerpni te zosta y 
z pie ni polskich. Patrem z Missa In Nativitate Domini (strona 127) 
oparte jest na pie ni In natali Domini, Patrem z Missa in Adventu (stro-
na 104) na pie ni Urz d zbawienia ludzkiego, Kyrie z Missa in Nativita-
———— 
23 Na tym polu wskaza  mo na jednak pewn  niekonsekwencj . Niektóre piewy 
dwug osowe s  pomijane, ale w przypadku r kopisów m.in. OO. Karmelitów 
uwzgl dnione zosta y zapisy piewów nawet czterog osowych.  
24 G. B a r o f f i o, La tradizione francescano-veneta del Credo in canto fratto, 
[w:] Il canto Fratto: l’altro gregoriano, Roma 2006. 
25 J. M o r a w s k i,  Dwug osowe msze na chór m ski ze zbiorów Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Wilnie, „Muzyka” XLI 1996, s. 91-112. 
26 R kopis Messa a Due Voci In Fefaut Venezia 1824 z przeznaczeniem na baryton 
oraz bas znajduj cy si  w klasztorze (Franjeva ki samostan) w Omiš. Siglum za-
czerpni te z bazy RISM podane zosta o w tabeli. 
27 M.  M i o d u s z e w s k i,  piewnik Ko cielny czyli pie ni nabo ne z melodyjami 
w Ko ciele Katolickim u ywane [...], Kraków 1838. 
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te Dominini Nostri Iesu Christi na kol dzie Anio  pasterzom (strona 
111), Missa in Quadragesima na pie ni Jezu Chryste Panie mi y (strony 
137-147) a Patrem z Missa Imae vel II.dae clas. Quadragesimae (strona 
153) na pie ni Witaj r ko Chrysta prawa. Ks. Karol Mrowiec zauwa y  
ponadto28, e Gloria zawarte na stronach 122a-b wykorzystuje elementy 
Anio  pasterzom (na s owach Gratias agimus Tibi) a Credo tej e mszy 
na stronach 122b-d opiera si  na kol dzie Dies est laetitiae. Ordinaria 
sk adaj ce si  na t  grup  stanowi  wi c bezspornie piewy o pocho-
dzeniu lokalnym. 
 
 

  
Pocz tek Credo (str. 122b) 

 

  
Pocz tek Credo (str. 104) 

 

  
Pocz tek Credo (str. 153) 

———— 
28 AMS, ks. Karol Mrowiec, teczka personalna (brak sygnatury). 
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Fragment Gloria (str. 122a) 

 

  
Pocz tek Kyrie (str. 111) 

 

  
Fragment Credo (str. 141) 

 

  
Pocz tek Credo (str. 127) 

 
 Wykorzystanie materia u prekompozycyjnego odbywa si  w tych 
utworach w podobny sposób – wykorzystana zostaje pocz tkowa fraza 
pie ni na s owach Patrem omnipotentem, niekiedy powracaj c. Pozo-
sta e cz ci do czone do Credo nie zawsze wykorzystuj  g ówny 
temat. Wyj tek stanowi tu z ca  pewno ci  Sanctus z Missa in Nativi-
tate Domini, które równie  rozpoczyna si  charakterystycznym dla 
In natali Domini skokiem o kwart . Uprawnionym wydaje si  równie  
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stwierdzenie, e Patrem wpisane do Missa in Nativitate Domini 
w istocie nie przynale y do tego cyklu mszalnego, lecz do Missa Re-
gia (msza ta pozostaje spójna pod wzgl dem stosowanej motywiki 
i jest oparta w znacznej cz ci na pie ni In natali Domini). Takie po -
czenie ordinariów w cykl potwierdza Missa Regia w graduale wi to-
krzyskim z 1778 r.  
 Zawarto  Graduale Pro Festis Solemnioribus z roku 1769 zosta a 
ju  wcze niej og oszona drukiem przez ks. Mrowca, dlatego poni sza 
tabela przedstawia wy cznie wykaz ordinariów. Obok materia u zi-
dentyfikowanego przez ks. Tadeusza Miazg  dopisane zosta y przypo-
rz dkowane numery pomini tym cyklom (zarówno jednog osowym 
jak i dwug osowym) oraz numery piewów w katalogu Giacomo Ba-
roffia. Wszystkie konkordancje przypisane do cykli mszalnych wska-
zuj  to samo  tylko melodii Credo.  
 

Tytu , cz ci Katalog Strona 

Missa I [Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus,  
Benedictus, Agnus Dei] 

 34-46 

Missa II [Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus,  
Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 112 
Baroffio 434 

47-59 

Missa III [Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus,  
Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 239 60-72 

Missa Varsaviensis [Kyrie, Gloria, Patrem,  
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 47 74-100 

Missa In Adventu [Kyrie, Gloria, Patrem,  
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 371 101-111 

Missa In Nativitate Domini nostri Iesu Christi 
[Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 397 111-122 

Gloria, Credo Miazga 469 122a-122d 

Missa In Nativitate Domini [Introitus Puer natus 
est nobis, Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus,  
Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 534 123-134 

Missa In Quadragesima [Kyrie, Gloria, Patrem, 
Sanctus, Agnus Dei] 

Miazga 308 137-147 
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Missa Imae vel II.dae clas. Quadragesimae [Kyrie, 
Gloria, Patrem, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 261 149-162 

Gloria, Sanctus et Agnus Dei In Quadragesima  163-166 

Missa in Festis B.V.M. Primae Classis [Kyrie, 
Gloria, Patrem, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 372 197-208 

Missa in Festis Primae Classis [Kyrie, Gloria, 
Patrem, Sanctus Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 468 208-219 

Missa Secunda Primae Classis [Kyrie, Gloria, 
Patrem, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 466 220-232 

Ex eodem Tono Gloria Kyrie Sanctus et Agnus Dei  
[Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei] 

 232-237 

Missa Tertia Primae Classis [Kyrie, Gloria, 
Patrem, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 239 237-251 

Missa Quarta Primae Classis [Kyrie, Gloria, 
Patrem, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 195 252-264 

Credo Miazga 468 264-274 

Missa Quinta Primae Classis [Kyrie, Patrem] Miazga 405 275-280 

Missa Sexta Primae Classis [Kyrie, Gloria,  
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei] 

 281-291 

Missa Prima In Festis Secundae Classis [Kyrie, 
Gloria, Patrem, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei]29 

Miazga 512 294-315 

Missa Secunda Secundae Classis [Kyrie, Gloria, 
Patrem, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 35 
Baroffio 489 

317-334 

Missa Tertia Secundae Classis [Kyrie, Gloria, 
Patrem, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei] 

Miazga 137 335-349 

Missa Quarta Secundae Classis [Kyrie, Gloria, 
Patrem] 

Miazga 523 
Baroffio 397 

351-363 

Missa Rorate [Introitus, Mittit ad Virginem]  425-428 

———— 
29 Msza ta w istocie posiada dwa opracowania Gloria. Istnieje pomi dzy nimi znaczne 
podobie stwo, aczkolwiek liczne melizmaty wyst puj ce w wersji pierwszej nie 
znajduj  odzwierciedlenia w drugiej, natomiast ozdobniki przypisane wersji drugiej, 
nie znajduj  si  w tej pierwszej. 
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 Zgodnie z podanymi wcze niej informacjami niektóre z cykli 
mszalnych zamieszczonych w Graduale Pro Festis Solemnioribus 
posiada y prawdopodobnie zapis drugiego g osu w zaginionej ksi dze, 
któr  bezskutecznie próbowa  odnale  ks. Karol Mrowiec. Podczas 
prac nad stradomskim r kopisem sporz dzi  ma ego formatu notesik 
w pi ciolini  (opatrzony tytu em Ksi ga Stradomska), w którym odno-
towa  incipity wszystkich piewów zawartych w graduale. Za szczegól-
nie interesuj cy mo na uzna  fakt, e w cz ci zawieraj cej pocz t-
kowe msze ks. Mrowiec podaje ich odmienne od oryginalnych tytu y 
opatrzone nawiasami kwadratowymi (opisane jak w Tenorze II) oraz 
przytacza incipit Kyrie drugiego g osu Missa I. Podobnie rzecz ma si  
z Missa II, której ponadto kompletny zapis Kyrie, Sanctus oraz Bene-
dictus znajduje si  na osobnej z o onej karcie w o onej do notatnika. 
Nie wiadomo na podstawie jakich róde  ks. Mrowiec sporz dzi  od-
pis – o ile w przypadku Missa I uda o si  ustali  dwug osowe konkor-
dancje, o tyle dla Missa II w adnym z archiwów obj tych kwerend  
nie odnaleziono innych przekazów dwug osowych. Cennym ladem 
w poszukiwaniach tego ród a jest adnotacja sporz dzona na górze karty: 
L.  U.  47 (lub L.  M.  47), dotychczas nie uda o si  jej jednak powi za  
z adn  sygnatur . Ponadto w przypadku obu mszy przy g osie II  
ks. Mrowiec przytacza numer karty, nie odnosz c go jednak do ad-
nego zidentyfikowanego ród a.  
 

  
Pocz tek Kyrie z Missa Gallica (Missa II) 

 

  
Pocz tek Sanctus z Missa Gallica (Missa II) 
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 wi ty Wincenty á Paulo jako za o yciel i zarazem g ówny patron 
Zgromadzenia Ksi y Misjonarzy otoczony jest szczególnym kultem 
we wszystkich ko cio ach i domach Zgromadzenia na ca ym wiecie. 

róde  po wi conych mu piewów podobnie jak korzeni Zgromadzenia 
nale y szuka  w ród ach francuskich. Jednym z przyk adów dba o ci 
o muzyk  w Zgromadzeniu Misji jest Cantuale ad Usum Domus Pari-
siensis Congragations Missionis necnon Domus Principalis Puellarum 
Charitatis S. Vincentii A Paulo wydane w roku 1927 Pary u. Obecno  
tego  druku w zbiorach Biblioteki Ksi y Misjonarzy w Krakowie po-
wiadcza w pewnym stopniu rol  o rodków misjonarskich we Francji 

jako g ównego centrum, ród a oficjów oraz melodii do propriów 
mszalnych. Szczególnym wyrazem dba o ci o zachowanie jedno ci tych 
piewów staje si  porównanie wersji zawartej w graduale stradomskim 

z 1769 z paryskim cantuale z 1927 roku. Zawiera ono introit Pauperes 
Sion (Cantus II), hymn Qui novus cælis, antyfon  na drugie nieszpory 
Pauperes Sion (Cantus III), których melodia jest zbie na z t  zawart  w 
krakowskich ród ach r kopi miennych. Ponadto w cantuale znajduj  
si  równie : sekwencja, responsorium oraz inne oficja ni  nieszpory, 
nie ma ich natomiast w adnym z omawianych gradua ów. Pozosta e 
piewy, jak na przyk ad hymn Qui mutare solet, chocia  s  zawarte 

zarówno w graduale jak i w cantuale maj  ró ne melodie.  
 We wspomnianym wcze niej notatniku ks. Karol Mrowiec odnoto-
wa  ponadto, e Quis novus caelis z Graduale Pro Festis Solemniori-
bus to same jest z pie ni  Dzi  triumf w niebie, która stanowi t uma-
czenie tego  hymnu na j zyk polski. W piewniku ks. Jana Siedlec-
kiego30 jako ród o melodii wskazany zosta  piewnik ks. Mioduszew-
skiego. Na rzecz uto samienia orygina u z tekstem aci skim wskazuje 
podawana w piewniku ks. Siedleckiego data wykonania przek adu – 
T: X. abp. Ign. Ho owi ski, 1856, podczas gdy najstarszy znany zapis 
tej melodii z tekstem aci skim znajduje si  w misjonarskim graduale 
z 1746 roku. Dodatkowo uwag  nale y zwróci  na fakt, e w. Wincenty 
zosta  kanonizowany w 1737 r., stosunkowo szybko wi c piewy te 
pojawi y si  w Krakowie. Nasuwa to uzasadnione przypuszczenie, 
jakoby piewy te mog y rzeczywi cie pochodzi  z Francji (gradua  
wi tokrzyski przekazuje tylko alleluja na wspomnienie w. Wincen-

———— 
30 J.  S i e d l e c k i,  piewnik Ko cielny z Melodiami na 2 g osy – wydanie jubileuszowe 
(1878-1928), Kraków 1947, s. 288. 
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tego, jest ono jednak identyczne ze stradomskim). Wobec niewystar-
czaj cego materia u porównawczego na obecny stan bada  pytanie to 
pozosta  musi bez odpowiedzi.  
 

  
Quis novus caelis z Graduale Pro Festis Solemnioribus oraz Dzi  triumf w niebie 

ze piewnika Ko cielnego ks. Jana Siedleckiego (wyd. 1947 r.) 
 

  
Alleluja na Uroczysto  w. Wincentego, Graduale Pro Festis Solemnioribus 

 
 
 Praktyka wykonawcza w ko ciele  
 XX. Misjonarzy na Stradomiu  
 Bardzo dobre warunki s u ce kultywowaniu praktyki chora owej 
w ko ciele pw. Nawrócenia wi tego Paw a zwi zane by y w du ej 
mierze z dzia aj cym przy nim seminarium, w którym obok semina-
rium internum, przeznaczonego dla kleryków misjonarskich, uczyli 
si  równie  eksterni ci, czyli klerycy diecezjalni. Mi dzy innymi za 
spraw  dekretu biskupa Szaniawskiego z 1732 roku 18 kleryków die-
cezjalnych zobowi zanych by o do piewania podczas uroczystej su-
my z aspersj  w ka d  niedziel . Pewnym jest, co potwierdzaj  do-
kumenty wizytacyjne31, e piew wielog osowy nie odgrywa  pierw-
szoplanowej roli, a mia  miejsce jedynie okazjonalnie kilka razy 

———— 
31 K. M r o w i e c, dz. cyt., s. 209. 
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w roku. Odzwierciedlenie praktyki wykonawczej mo na bez w tpie-
nia odnale  w adnotacjach poczynionych w graduale.  
 Wi kszo  z repertuaru mszalnego nie zawiera informacji dotycz -
cych dynamiki. Znacz cy wyj tek stanowi w tym wzgl dzie Missa 
[Prima] in Festis Primæ Classis (Credo –Miazga 468), w której zano-
towano liczne, nag e zmiany dynamiczne (piano oraz forte), po wiad-
czaj ce mo liwo  stosowania na tym polu silnych kontrastów. Tak e 
praktyka wyró niania solisty (a duobus) i przeciwstawiania go odcin-
kom piewanym zespo owo (omnes) jakkolwiek powszechna jest 
w r kopisach OO. Bernardynów, w Graduale Pro Festis Solemnioribus 
nie pojawia si  cz sto tak i  pod tym wzgl dem wspomniana msza 
stanowi wyj tek. 
 Przekaz tej e mszy znajduje si  równie  w graduale stradomskim 
z 1746 roku. Obejmuje Gloria, Patrem, Sanctus oraz Agnus Dei, nie 
zawiera natomiast Kyrie. Co szczególnie istotne, równie  zapisane 
w nim zosta y liczne informacje dotycz ce sposobu wykonywania. 
Ró ni  si  one znacz co umiejscowieniem oraz nie zawieraj  in-
formacji dotycz cych dynamiki. Uwag  zwraca równie  bardziej roz-
budowana warstwa melodyczna tego przekazu. Porównanie jasno 
wskazuje, e w wielu miejscach sekwencyjnie powtarzane motywy 
(np. opadaj cy na s owie descendit, wznosz cy na s owie ascendit) oraz 
rozbudowane melizmaty (np. na s owach Patrem, gloria, conglorifica-
tur, resurrectionem) zosta y zast pione uproszczonym przebiegiem w 
Graduale Pro Festis Solemnioribus. Pomini te zosta y równie  infor-
macje agogiczne (lentissime na s owach Ex Maria Virgine), których 
zreszt  r kopis z 1746 roku nie zawiera wiele. Warte odnotowanie jest 
równie , e nie wyst puj  zmiany w p aszczy nie wieloaspektowej, 
a ka da cz  cyklu obejmuje zmian  jednego z elementów (Kyrie, 
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei – kontrasty dynamiczne; Gloria oraz 
Patrem – zmiany obsadowe). Nie wyklucza to jednak ich ró nicowa-
nia, mo na bowiem przypuszcza , e pewne zasady kszta towania 
materia u tych ordinariów by y dla wykonawców znane i nie wymaga-
y dodatkowego zapisu. 

 Podobne informacje wykonawcze zawieraj  ponadto Missa II  
(Credo – Miazga 112) – zmiany obsadowe wraz ze zmian  dynamiki 
w Patrem; Missa III (Credo – Miazga 239) – zmiany obsadowe 
w Gloria, Patrem; Missa In Nativitate Domini Nostri Iesu Christi 
(Credo – Miazga 397) – liczne zmiany obsadowe w Kyrie, Gloria, 
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Patrem, Sanctus, Agnus Dei, co wi cej na s owach et sepultus est, 
vivos et mortuos, mortuorum w Patrem piew prowadzony jest w kwincie 
a na s owach in exscelsis w oktawie; Missa Secunda Primæ Classis 
(Credo – Miazga 466) – zmiany obsadowe w Patrem oraz Agnus Dei 
(dopisane jednak e innym charakterem pisma); Missa Tertia Primæ 
Classis (Credo – Miazga 239) – zmiany obsadowe w Gloria, Patrem; 
Credo ze strony 264 – zmiany obsadowe; Missa Secunda Secundæ 
Classis – zmiany obsadowe w Gloria, Benedictus oraz Agnus Dei. 
 W repertuarze tym mamy te  do czynienia z zastosowaniem prak-
tyki alternatim (dotyczy to cz ci Kyrie, Gloria, Sanctus oraz Agnus 
Dei wszystkich cykli zawartych w graduale). Takie wykonywanie 
repertuaru w owym czasie by o ju  mo liwe, bowiem organy 
w ko ciele pw. Nawrócenia wi tego Paw a powsta y oko o II kwarty 
XVIII wieku32. Aktualnie za pierwsz  informacj  o organach w ko-
ciele Ksi y Misjonarzy przyjmuje si  rok 174533. Bez w tpienia 

liczne naprawy i wydatki poczynione na remont i konserwacj  instru-
mentu po wiadczaj  jednoznacznie, e dbano o wykonawstwo mu-
zyczne tak e i na tej p aszczy nie.  
 Porównuj c ilo  oraz konsekwencj  wyst powania wszystkich 
omawianych powy ej oznacze  z tymi zawartymi w ród ach bernar-
dy skich nie zdaj  si  one odgrywa  a  tak istotnej roli. W r kopisach 
RL 37, 51 oraz 88 znaczna ilo  cz ci ordinarium missæ posiada po-
dzia  na odcinki solo (okre lane te  jako solo di cantore) oraz tutti, po-
czynione s  tak e uwagi dotycz ce g o no ci (forte). Najznamienitszym 
przyk adem b dzie wi c tu Missa Hanacka cum Credo z r kopisu  
RL 37. Zawiera ona wszystkie powy sze informacje dotycz ce zarówno 
podzia u na odcinki z okre leniem wykonawcy, dynamik  a tak e opa-
trzona zosta a na pocz tku tempem Tardissime. Warto równie  odno-
towa , e w ród ach OO. Bernardynów okre lenia wykonawcze kon-
sekwentnie pojawiaj  si  w j zyku w oskim, natomiast w obu r kopi-
sach misjonarskich regu  jest stosowanie j zyka aci skiego.  
 Na koniec, nale y rozwa y  jeszcze czy Missa Varsaviensis zalicza si  
(podobnie jak kilka innych cykli z Graduale Pro Festis Solemnioribus) 
———— 
32 P. M a t o g a, Organy w ko ciele Ksi y Misjonarzy pw. Nawrócenia w. Paw a 
Aposto a w Krakowie na Stradomiu, „Nasza Przesz o ”, t. CXX, Kraków 2013. 
33 Ks. Karol Mrowiec podaje prawdopodobny przedzia  czasu w jakim powsta y 
organy (1742-1745) por. K. M r o w i e c, dz. cyt., „Nasza Przesz o ”, Tom XIII, 
Kraków 1961, s. 238. 
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do grupy repertuarowej, w której najstarszym elementem jest Credo, 
a pozosta e cz ci zosta y dopisane w pó niejszym okresie. Przede 
wszystkim wszystkie znane przekazy zawieraj  kompletne cykle – 
wyst puj ce pomi dzy nimi ró nice dostrzec mo na we wszystkich 
cz ciach i nie przynosz  one odpowiedzi na powy sze pytanie. 
W przeciwie stwie do wi kszo ci mszy zawartych w graduale, ta 
wyró nia si  konsekwentn  spójno ci  motywiczno-tematyczn . Na 
obecny stan bada  niemo liwe jest wskazanie równie  jednego (jak 
w przypadku niektórych cykli mszalnych) ród a materia u prekom-
pozycyjnego. Nie wynikaj  wi c z tego jednoznaczne wnioski, sk a-
niaj  one jednak do postrzegania Missa Varsaviensis w kategoriach 
jednolitego i spójnego dzie a. 
 
 Missa Varsaviensis – Missa Hanaticum 
 
 Msza zamieszczona w Graduale Pro Festis Solemnioribus pod 
tytu em Varsaviensis nasuwa silne skojarzenia z bazylik  w. Krzy a 
w Warszawie. Wobec roli tego ko cio a do XIX w. rozwa ania takiej 
tytulatury mszy zawartej w misjonarskim r kopisie wydaj  si  mie  
silne podstawy. Mo liwo  powi zania o rodków krakowskiego 
i warszawskiego wydaje si  tym pewniejsza, e odnale  i wskaza  
mo na liczne dowody przep ywu róde  i dokumentów mi dzy ko-
cio em stradomskim a bazylik  w. Krzy a. Osobnym zagadnieniem 

pozostaje natomiast historia Gorzkich ali – nabo e stwa pasyjnego 
u o onego pocz tkiem XVIII wieku w a nie przy bazylice w. Krzy a 
w Warszawie, które najprawdopodobniej stanowi jeden znajznamie-
nitszych przyk adów oddzia ywania tego centralnego o rodka misjo-
narskiego na ca  Polsk 34.  
 Znacz cy zbiór repertuaru (zbiór stradomski) zosta  przekazany 
w I po owie XIX wieku, czyli gdy badane r kopisy ju  istnia y, za 
spraw  ksi y Mioduszewskiego oraz D browskiego. Sze  tek za-
wieraj cych ten materia  by o nadto przedmiotem zainteresowania ks. 
Karola Mrowca, które stwierdzi 35, e: „Brak dok adniejszych danych 
nie pozwala jednak z ca  pewno ci  orzeka , które z tych utworów s  
pochodzenia warszawskiego, a które powsta y w Krakowie”. 
———— 
34 M. C h o r z p a, Gorzkie ale, ich geneza i rozwój historyczny, „Nasza Prze-
sz o ”, Tom XII, Kraków 1961, s. 221-258. 
35 K. M r o w i e c, dz. cyt., s. 218. 
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 Znajduj cy si  w warszawskim Graduale romanum z 1778 roku 
przekaz badanej mszy stanowi najpó niejszy znany jej przekaz, co nie 
przynosi odpowiedzi na pytanie o ewentualne pochodzenie zwi zane 
z bazylik  w. Krzy a, nie rozstrzygaj cy jest równie  jej tytu  w tym 
ródle – Missa in festis primae classis. Ponadto ks. Tadeusz Miazga 

przypisa  Patrem tej mszy osobny numer w swoim katalogu – 48 
(prawdopodobnie ze wzgl du na drobne ró nice przytaczanych incipi-
tów). Dodatkowo w przeciwie stwie do dwug osowego przekazu stra-
domskiego zapis warszawski jest jednog osowy.  
 Najstarszym znanym ród em zawieraj cym przekaz omawianej 
mszy jest bernardy ski gradua  RL 37 (z 1744 r.). W tym e r kopisie 
przekaz znajduje si  na stronach 161-163. Opatrzony zosta  tytu em 
zapisanym na doklejonym w górnej cz ci karty pasku papieru – Mis-
sa Hanacka Cum Credo. Zapis Patrem poprzedza zapis tego cyklu 
i rozpoczyna si  na stronie 153. Ró nice w sposobie zapisu nasuwaj  
przypuszczenie, e oryginalnie Patrem to wyst powa  mog o samo-
dzielnie, cho  aden taki zapis nie jest na obecny stan bada  znany. 
Pod takim tytu em msza ta wyst puje jeszcze w r kopisach RL 51 
oraz RL 62 (bez Patrem). Liczne przyk ady zapisu tej mszy pod inny-
mi tytu ami napotka  mo na w r kopisach z  II  po owy XVIII  w.  po-
chodz cych z wielu klasztorów bernardy skich. S  to wi c dwa r ko-
pisy z klasztoru w Zas awiu: RL 53 oraz RL 54, gdzie towarzysz  im 
zupe nie ró ne Patrem (odpowiednio: Miazga 441+22, Miazga 643) czy 
te  z RL 29 z klasztoru w Le ajsku (bez Patrem). Co ciekawe w tych 
ród ach msza wyst puje pod tytu em Missa Cracoviensis. Za bardzo 

prawdopodobne uzna  nale y, e jej przekazy znajduj  si  równie  
w r kopisach przechowywanych obecnie w Bibliotece Uniwersytec-
kiej w Wilnie. Badaj cy je prof. Jerzy Morawski odnotowa  jedynie 
w formie przypisu, e znajduje si  tam r kopis o niespotykanym tytule 
Hanaticum (F45-61) – przypuszcza  mo na, e zaczerpni ty on zosta  
w a nie od omawianej Missa Hanaticum. Pod tytu em Missa [in festis] 
Secundae Classis kompozycja ta zapisana zosta a w krakowskim gra-
duale OO. Augustianów (przechowywanym obecnie w Bibliotece 
Jagiello skiej, sygn. Przyb. 146/54).  
 Kolejnym cennym wiadectwem rozpowszechnienia tej mszy na 
ziemiach polskich jest zapis pochodz cy z zas awskiego RL 48, gdzie 
temat g ówny tej mszy i jej charakterystyczne motywy pos u y y za 
podstaw  opracowania nowego jednog osowego Patrem (podpisanego 



PIEWY PSEUDOCHORA OWE 
 

135

jako Patrem Cracoviense P[at]ris Justini Shejbal), wprowadzaj cego 
trzyg osowy odcinek na s owach od Et incarnatus est do passus et 
sepultus est (g osy nazywane s  w sposób typowy dla klasztoru 
w Zas awiu: choro primo, choro secundo, choro tertio). 
 

  
Incipit Patrem Cracoviense z bernardy skiego r kopisu RL 48 

 
 W warstwie melodycznej Missa Varsaviensis dostrzec mo na jej 
cz stkow  trywializacj  w stosunku do zapisów Bernardy skich, co 
pozostaje zgodne z ogóln  praktyk  pseudochora ow  w XVIII w. 
miedzy jego pierwsz  a drug  po ow . Objawia si  to w g ównej mie-
rze rezygnacj  z figuracyjnego prowadzenia linii melodycznej 
z powtarzaniem sta ego d wi ku na rzecz u atwienia wykonania prze-
biegu. Elementy sposobu prowadzenia takich odcinków w ród ach 
jednog osowych mo na jednak e dostrzec we fragmentach g osu dru-
giego Missa Varsaviensis. 
 

  
Zako czenie Agnus Dei, RL 37 

 

  
Zako czenie Agnus Dei, Graduale Pro Festis Solemnioribus 

 
 Wobec nieprzekonuj cych i niewystarczaj cych dowodów na po-
wi zanie pochodzenia tej mszy z bazylik  w. Krzy a szczególnego 
znaczenia zdaje si  nabiera  pytanie o pochodzenie nazwy Missa Ha-
naticum. Hanakowie zamieszkuj cy rodkowe Morawy otwieraj  za-
tem nast pny w tek w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie.  
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 Na pocz tku wspomniana zosta a geneza canto fratto i praktyka czer-
pania materia u melodycznego z muzyki niesakralnej. Jakkolwiek wska-
zanie konkretnego materia u prekompozycyjnego w muzyce Hanaków 
wydaje si  by  obecnie niemo liwe, powsta a w 2013 roku praca obejmu-
j ca kultur  i histori  regionu Haná36 pozwala na wst pne okre lenie 
idiomu muzyki hanackiej. Szczególnie istotne dla niniejszych rozwa a  
jest wi c z ca  pewno ci  uto samianie samej nazwy z muzyk . Pod 
licznymi s owami (np. hanatica, hanak, hanacco, villana hanatica, alle 
hanacha, hanaque37) obok znaczenia geograficznego i etnicznego kryje 
si  równie  nazwa ta ca. Wykorzystywanie hanaka obserwowa  mo na 
ju  od panowania Leopolda I, kiedy to taniec ten zacz  by  wykonywany 
na dworze cesarskim38. Przejawy inspiracji t  muzyk  dostrzec mo na 
równie  u Georga Telemanna39. Nie wykluczone zatem, e zgodnie ze 
znan  w repertuarze canto fratto praktyk  wykorzystano w tym przypad-
ku popularne ta ce kojarzone z muzyk  hanack . 
 Istotn  rol  w formowaniu materia u muzycznego w Missa Var-
saviensis odgrywa unisono. Prowadzenie g osów w taki sposób odby-
wa si  w pocz tkowych i cz sto równie  ko cowych frazach poszcze-
gólnych odcinków. Znacz ca cz  z wykorzystanych motywów opie-
ra si  na bardzo prostej budowie – najcz ciej powracaj cym jest bez-
spornie ten, który otwiera ca  kompozycj  – motyw opadaj cy lub 
wznosz cy si  po roz o onym akordzie ze zdwojon  w oktawie pry-
m . Pozosta e motywy konstruowane s  ruchem sekundowym lub, 
najcz ciej, tercjowym. Zwraca równie  uwag  sekwencyjne i figura-
cyjne powtarzanie ich na kolejnych stopniach skali.  
 W melodyce mszy wida  wyra nie wp ywy muzyki instrumentalnej 
i ukszta towania typowe dla stylu koncertuj cego. Zarówno od strony 
formalnej jak i od strony melodycznej Missa Varsaviensis pozostaje 
daleka od idiomu chora u gregoria skiego. Dobrym przyk adem wy-
korzystywania melodyki i motywiki typowej dla muzyki instrumen-
talnej mo e by  znacz ce podobie stwo otwieraj cego tematu Kyrie 
do pocz tku Allegro z koncertu RV 374 Vivaldiego: 
———— 
36 S. P a v l í k o v á, Region Haná a její tane ní determinace v oblasti lidové kultury 
v historicko-spole enských souvislostech, Brno 2013. 
37 Tam e, s. 13. 
38 Tam e. 
39 K. P. K o c h, Die polnische und hanakische Musik in Telemanns Werk, Magde-
burg 1982. 
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I vn princ., Allegro, A. Vivaldi RV 374 

 
 Nie jest to jednak jedyny przyk ad wskazuj cy na szersze konkor-
dancje i wykorzystanie materia u muzycznego, które znajdujemy 
w niniejszej mszy. Innym przyk adem mo e by  Messa a quattro 
Giovanniego Battisty Borriego, której zachowany w ród ach angielskich 
zapis Gloria równie  rozpoczyna si  identycznie jak Missa Varsaviensis.  
 Ks. Karol Mrowiec ju  w pierwszych frazach mszy wyró ni  kwinty 
przej ciowe40 jako element typowy dla muzyki instrumentalnej 
XVIII wieku. Niew tpliwie przekonanie o takich wp ywach wzmacnia 
rytmika oraz bardzo du y ambitus tenoru I (c – g1), przekraczaj cy 
redni ambitus decymy typowy dla piewów pseudochora owych 

w XVIII w. 
 

  
Gloria z Missa quinti toni, RL 48 

 
 Wykorzystanie roz o onego akordu jako jednego z g ównych mo-
tywów dostrzec mo na równie  w innych cyklach mszalnych zawar-
tych w r kopisach bernardy skich. Za reprezentatywny przyk ad po-
s u y  mo e Gloria z Missa quinti toni41. Ca a kompozycja opiera si  
w znacznej mierze na sekwencyjnym powtarzaniu prostych moty-
wów budowanych ruchem sekundowym, w ród których znale  mo -
na liczne podobie stwa do motywiki Missa Varsaviensis (np. w Credo 
quinti toni na s owach factorem coeli et terrae). 

———— 
40 Nie do ko ca wiadomo, co ks. Karol Mrowiec rozumie przez okre lenie kwinty 
przej ciowe. Nazywa je jednak równie  waltorniowymi. Nasuwa to wi c silne skoja-
rzenia z wykorzystanym w wielu miejscach sposobem prowadzenia drugiego g osu: 
seksta, kwinta oraz tercja z o ona z d wi ków pierwszego wspó brzmienia 
w przewrocie. Por. K. M r o w i e c, dz. cyt., s. 199. 
41 Tadeusz Miazga przypisa  Credo tej mszy numer 388, w innych ród ach (np. RL 37, 
RL 62, RL 88) wyst puje ono pod nazw  Patrem Podgurskie [!].  
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Przyk ad interpretacji rytmicznej Kyrie z Missa Varsaviensis, 

Graduale Pro Festis Solemnioribus 1769 r. 
 

   
Przyk ad interpretacji rytmicznej Gloria z Missa Varsaviensis, 

Graduale Pro Festis Solemnioribus 1769 r. 
 

   
Przyk ad interpretacji rytmicznej Patrem z Missa Varsaviensis, 

Graduale Pro Festis Solemnioribus 1769 r. 
 
 
 Graduale romanum ko cio a w. Krzy a w Warszawie 
 
 Przeprowadzone dotychczas kwerendy nie ujawni y miejsca prze-
chowywania gradua u wi tokrzyskiego. Ostatnim badaczem wzmian-
kuj cym ten r kopis jest ks. Tadeusz Miazga, co dowodzi, e ród o 
przetrwa o zniszczenie ko cio a w. Krzy a w Warszawie podczas 
II wojny wiatowej i zagin o (najprawdopodobniej) w latach 70. lub 80.,  
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a wi c ju  w okresie po mierci ks. Hieronima Feichta. Jest to 
w istocie dosy  paradoksalna sytuacja, poniewa  na przestrzeni ostat-
nich 50 lat wiele róde  (zarówno internetowych jak i drukowanych) 
powo uje si  na t  ksi g  przytaczaj c zaledwie krótki akapit napisany 
na jej temat przez ks. Hieronima Feichta. Wi e si  to bezpo rednio 
z powtarzaniem kilku tytu ów jak np. Msza Rzymska, Msza Wiede -
ska, Msza owicka etc. jednak bez podania jakichkolwiek informacji 
na temat kompozycji kryj cymi si  pot tymi nazwami. Nie ulega za-
tem w tpliwo ci, e tak rozs awione przez ks. Feichta ród o zas ugu-
je  na g bsz  refleksj ,  tym bardziej,  e  wed ug ks.  Tadeusza Miazgi  
wiele melodii Credo pochodz cych z tego r kopisu posiada unikatowy 
przekaz w a nie w tym cennym ródle. Ca  wi c wiedz  o nim do-
tychczasowi badacze czerpali z nast puj cej informacji podanej przez 
ks. Feichta: „Poza tym s  w tym graduale ca e ordinaria wysnute 
z tematów pie ni adwentowych (Urz d zbawienia ludzkiego), z tema-
tów kol d (a  trzy Patrem z pie ni: In natali Domini, Anio  pasterzom 
i z cz stki pie ni Nu  my dziatki za piewajmy), wreszcie z tematów 
pie ni wielkopostnych. Dalej obok mszy Stradomskiej, rzymskiej, 
wiede skiej i francuskiej z prawdziwego chora u jest jedynie Kyrie 
czasu wielkanocnego (pierwszy schemat edycji watyka skiej) prze-
znaczone tu na czas postny oraz 3. Patrem (edycji watyka skiej), 
wchodz ce w sk ad mszy zwanej Brevis. Z powy szego wynika, 
e w pocz tkach XVII w., jak zreszt  i w XVI w., piewano Patrem, 

a nieco pó niej ju  ca e ordinaria na tematy pie ni polskich. O ile te 
Patrem pochodz ce z pocz tku XVI w. (a mo e i wcze niejsze) s  
jeszcze zno nymi kompozycjami […], o tyle dorobione pó niej do 
nich ca e ordinaria s  zaprzeczeniem chora u i wnosz  do niego ele-
menty rozk adowe”42. 
 Prze om w badaniach nad ród ami bazyliki w. Krzy a przynios a 
kwerenda w Archiwum XX. Misjonarzy przy Stradomiu. Okaza o si  
bowiem, e ks. Feicht sporz dzi  odpis r kopisu w czterech zeszytach 
w pi ciolini , opatruj c niektóre piewy swoimi uwagami. Notatki te 
wi c jako pierwsze dopiero pozwalaj  z ca  pewno ci  ustali  jaki 
jest tytu  tego zaginionego ród a. W wi kszo ci znanych materia ów 
powo uj cych si  na ten gradua  powtarza si  zwykle data 1778 oraz 

———— 
42 H. F e i c h t, Muzyka w okresie polskiego baroku, [w:] Studia nad muzyk   pol-
skiego renesansu i baroku, Kraków 1980, s. 178-179. 
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krótkie Graduale romanum ko cio a w. Krzy a w Warszawie43. 
W jednym tylko miejscu przytacza ks. Feicht aci ski zapis tytu u 
cho  równie  nie podaje go w ca o ci (Graduale… ad usum ecclesiae 
parochialis Varsoviae S. Crucis accomodatum)44. Tak e wspomniane 
zeszyty nie przytaczaj  tytu u w ca o ci. Dok adny odpis ich zawarto-
ci przedstawia poni sza tabela: 

 

Nr zeszytu Tytu  

I 
Graduale romanum de… ad usum eccl. parochialis Varsov. 
S. Crucis accomodatum AD. 1778  
Intoity. Grad. alleluja i 2 advent offert. 

II Graduale rom… ad us. eccl. paroch. Varsov. S. Crucis 1778 
Offertoria, Communiones 

III Graduale romanum ad usum Eccl. Varsov. S. Crucis Ordinarium 
missae (Kyrie…) 

IV Fugi, kanony i Ordinarium missæ z Gradua u -to Krzyskiego 
Warsaw z r. 1778 & Missa Loviciana 

 
 Z powy szego wynika wi c, e tytu  r kopisu to Graduale roma-
num ad usum ecclesiæ parochialis Varsovia S. Crucis accomodatum 
AD. 1778. Informacje o ródle uzupe nia krótka adnotacja zeszytu IV, 
gdzie przy zapisie Missa Loviciana ks. Feicht odnotowa  dat  (praw-
dopodobnie pochodz c  z karty tytu owej): 2 V 1778. Ponadto informa-
cje przekazane przez ks. Krzysztofa Goneta45 na temat zbiorów daw-
nej biblioteki przy bazylice w. Krzy a w Warszawie pozwalaj  przy-
puszcza , e r kopis ten mo e mie  wpisany stosowny exlibris. Hipo-
tez  tak  potwierdzaj  ksi gi liturgiczne zachowane do dzi  w wi to-
krzyskim archiwum parafialnym. Prawdopodobnie jak wszystkie ksi gi 
pochodz ce z tego okresu, wykonany on zosta  aci sk  minusku , 
podobn  do tego, który przedstawia poni sza fotografia.  

———— 
43 Tam e, s. 178. 
44 Tam e, s. 531. 
45 K.  G o n e t,  Warszawska biblioteka Misjonarzy, „Nasza Przesz o ”, t. LXXXVI, 
Kraków 1996, s. 109-110. 
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Fragment karty tytu owej z Missae Defunctorum, juxta usum Ecclesiae Romanae  
cum Ordine et Canone extensae. Ex ducali Campidonensi typographeo,  

per Andream Stadler, Anno Domini MDCCLXIII 
 
 aden z zeszytów nie pozwala jednak na sporz dzenie kompletnego 
opisu fizycznego ród a. Wiadomo, e posiada co najmniej 300 numero-
wanych stron oraz e strony 283 oraz 284 zosta y z r kopisu usuni te46. 
Dodatkowo strony 181a-d zosta y do r kopisu dodane, prawdopodobnie 
na podobnej zasadzie jak do r kopisu stradomskiego z 1769 r. 
 Co si  za  tyczy notacji, sposób zapisu poczyniony przez ks. Feichta 
oparty jest na notacji wspó czesnej – bazuje na samych czarnych g ów-
kach nut i oznacza jedynie melizmaty przy pomocy uków. Jedynym 
fragmentem, który pozwala na przedstawienie bli ej notacji tego  gra-
dua u wi tokrzyskiego jest zeszyt IV, gdzie przy zapisie In missa sequ-
enti valor notarum In Dominicis post nativ. DNIC podaje ks. Feicht 
warto ci: longa, simplex, caudata lingui simplici, brevis, brevissima, 
coniunctio. Liczne fragmenty zapisów pochodz cych z I zeszytu  znacz-

———— 
46 Informacj  t  potwierdza ks. Tadeusz Miazga przytaczaj c melodi  Patrem zapisa-
n  od s ów pultus est (jest to drugie Patrem Viennensis) z tego gradua u. 
Por. T. M i a z g a, dz. cyt., s. 109. 
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nym stopniu wskazuj  jednak na podobie stwo tej notacji do pochodz -
cej z gradua u stradomskiego, a wi c nota quadrata z pewnymi podo-
bie stwami do notacji menzuralnej. Hipotez  tak  potwierdza zamiesz-
czona na ko cu katalogu ks. Miazgi fotografia, jedna z dwóch47 znanych, 
dokumentuj ca wygl d r kopisu48: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Znaczna cz  piewów przytoczonych przez ks. Hieronima Feichta 
posiada adnotacj  w postaci numeru strony, na którym rozpoczyna si  
dany cykl mszalny czy proprium. Niektóre z nich nie posiadaj  jednak-
e zapisu takiej informacji (np. dwug osowa Missa in Nativitate DNI  

ad tertiam missam czy Offertorium Ad Te levavi animam meam). Po-
ni sza tabela oparta zosta a w znacznej mierze na numerach stron poda-
nych przez ks. Feichta oraz indeksie melodii ks. Miazgi49. Znamiennym 
jest, e w przeciwie stwie do obu stradomskich gradua ów XX. Misjo-
narzy (z 1746 oraz 1769 r.), w których piewy u o one s  grupami (tzn. 
osobno znajduj  si  cykle mszalne, osobno poszczególne propria), 
w graduale wi tokrzyskim po czone s  w kompletne zestawy pie-

———— 
47 Drugie zdj cie przedstawia Sanctus oraz Agnus Dei z Missa In Ascensionis Domini, 
a tak e pocz tek Introitu Exaudi Domine vocem meam qua clamavi ad te alleluia, 
który nie zosta  zapisany przez ks. Feichta w adnym ze znanych czterech zeszytów. 
Zob. T. M i a z g a, Notacja…, dz. cyt., s. 233. 
48 Tam e, s. 368. 
49 Tam e. 
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wów (propriów i ordinariów) z przeznaczeniem na dan  msz . Inaczej 
natomiast zosta y one uporz dkowane w czterech zeszytach ks. Feichta., 
gdzie zosta y pogrupowane wed ug przeznaczenia na poszczególne cz ci 
mszy. Wi kszo  piewów znajduje pe ny przekaz w notatkach ks. Feich-
ta, jednak cz  zawiera jedynie odnotowan  informacj  o tym, e piew 
taki znajduje si  w graduale (niekiedy bez incipitu muzycznego). Z anali-
zy poszczególnych piewów wydaje si , e zaledwie jedna msza nie zo-
sta a w ogóle zapisana przez ks. Feichta (Missa gallica), st d nie wiemy 
jakie jej cz ci znajdowa y si  w r kopisie (cho  niemal pewne jest, e 
by  to kompletny cykl), a ogólne umiejscowienie i incipit Credo znany 
jest dzi ki ks. Miazdze. Indeks ordinariów zawartych w graduale wi to-
krzyskim przedstawia poni sza tabela. Oprócz nich r kopis zawiera boga-
ty zasób innych piewów50:  6  sekwencji,  84  alleluja  (m.  in.  na  wspo-
mnienie liturgiczne w. Wincentego a Paulo, w. Filipa Neri, w. Joa-
chima), 27 introitów, 11 offertoriów, 3 antyfony (Asperges me, Exaudi 
nos, Immutemur in habitu), 4 tractus oraz 12 communiones.  
 
 

Zawarto  Strony Miazga 

Missa in Adventu de BMV [I]51 [Kyrie, aliud Kyrie, Gloria, 
Patrem, Sanctus, Agnus Dei, aliud Sanctus, aliud Agnus Dei] 

2- 369 

Dominica Missa Advento [II]  [Kyrie,  Patrem,  Sanctus,  Ag-
nus Dei] 

? ? 

Kyrie Dominica tertia adventu [III] 17  

Missa in Nativitate Domini ad Missam Primam [IV] [Kyrie, 
Gloria, Patrem, Sanctus, Agnus Dei] 

20- 397+1 

Missa in Nativitate Domini ad Tertiam Missam52 [Kyrie, 
Gloria, Patrem, Sanctus, Agnus Dei] 

? - 

Missa infra octavam Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi 
[V] [Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus, Agnus Dei] 

40- 534+4 

Missa Dominicis post Nativitatem Domini [VI] [Kyrie, Gloria, 
Sanctus, Agnus Dei] 

52- - 

———— 
50 Wyliczenie obejmuje wy cznie piewy wymienione przez ks. Hieronima Feichta. 
51 Numeracja w nawiasach kwadratowych odnosi si  do numeracji ordinariów 
w notatkach ks. Feichta. 
52 Jedyny dwug osowy utwór w r kopisie. 
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Missa Dominica in Septuagesima [VII] [Kyrie, Sanctus, 
Agnus Dei] 

61- - 

Missa in Feria IV (In Cineres) [VIII] [Kyrie, Sanctus, Agnus 
Dei] 

69- - 

Credo Dominica Prima in Quadragesima 75 308+2 

Kyrie in Quadragesima [IX] 85 - 

Missa in Dominica de Passione [X] [Kyrie, Sanctus, Agnus 
Dei] 

87- - 

Missa in Coena Domini [XI] [Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus, 
Agnus Dei] 

96- 261+2 

Missa Sabbato Sancto ad Missam Solemnem [XII]53 [Kyrie, 
Gloria, Sanctus] 

 - 

Missa Feria Secunda Post Pascha (Missa Stradomiana) 
[XIII] [Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus, Agnus Dei] 

110- 406 

Missa in festo Ascesionis Domini (Missa alta) [XIV] [Kyrie, 
Gloria, Patrem, Sanctus, Agnus Dei] 

129- 468+5 

Missa Dominicalis [XV] [Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus, 
Agnus Dei] 

148- 531+62 

Missa Quadragesimale [XVI] [Kyrie, Patrem] 181a- 448 

Credo Primi Toni [XVII] 181c- 576+46 

Missa Romana [XVIII] [Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus] 184- 35+21 

Missa in Festis BMV [XIX] [Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus, 
Agnus Dei] 

190- 399 

Missa Regia [XX]  [Kyrie,  Gloria,  Patrem,  Sanctus,  Agnus  
Dei] 

209- 137 

Missa Loviciana [XXI] [Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus, 
Agnus Dei] 

238- 512+81 

Missa Brevis [XXII] [Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus, Agnus 
Dei] 

258- 194+45 

———— 
53 Brak zapisu Kyrie w notatkach ks. Feichta. 
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Missa in Festis Duplicibus et Octavis SS. Cor. Jesum 
[XXIII] [Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus, Agnus Dei] 

263- 113+63 

Missa in Duplicibus et Octavas Virginum [XXIV] [Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Agnus Dei] 

? - 

Missa Viennensis [XXV] [Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus, 
Agnus Dei, aliud Patrem, aliud Sanctus, aliud Agnus Dei] 

277- 335 
521 

Missa Primae classis [XXVI]54 [Kyrie, Gloria, Patrem] 289- 48 

Missa [XXVII] 55 [Kyrie, Gloria, Patrem] 294- 511 

Missa in Dominicis post Nativitatem [XXVIII] [Kyrie, Glo-
ria, Patrem, Sanctus, Agnus Dei] 

300- 486 

Missa Gallica [XXIX]56 299- 145 

 
 
 Zgodnie z przytaczanym wcze niej fragmentem opisu tego r kopisu 
ze Studiów nad muzyk  polskiego baroku poni sza tabela zawiera 
równie  informacj  o ordinariach, których tematy zaczerpni te zosta y 
z pie ni religijnych. Ustalenia poczynione przez ks. Feichta na margi-
nesach zeszytów zawieraj cych odpis gradua u wi tokrzyskiego zo-
sta y uzupe nione o w asne ustalenia na podstawie wcze niejszych 
bada  nad gradua em stradomskim.  
 
 

Msza Cz  Pie  

Missa in Adventu de BMV Kyrie Urz d zbawienia ludzkiego 
Zdrowa  b d  Maryja 

Gloria Po upadku cz owieka grzesznego 
Zdrowa  b d  Maryja 

Patrem Urz d zbawienia ludzkiego 
Zdrowa  b d  Maryja 
Po upadku cz owieka grzesznego 

Sanctus Po upadku cz owieka grzesznego 

———— 
54 Brak zapisu Sanctus oraz Agnus Dei.  
55 Ks. Hieronim Feicht nie podaje zapisu melodii Gloria, przytacza natomiast zapis 
z r kopisu: Gloria ut alibi, co opatruje komentarzem o braku precyzyjnego wskazania 
innej melodii w ródle.  
56 Ca y cykl nie zosta  odpisany, w zeszycie znajduje si  jedynie tytu  i pusta strona.  
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aliud Sanctus Archanio  Bo y Gabryjel 
In Nativatem Domini Ad 
Missam Primam 

Kyrie Anio  pasterzom mówi  

Missa infra octavam Nativi-
tatis Domini 

Patrem In natali Domini 

Missa Feria IV in Cineres Sanctus Jezu Chryste Panie mi y 
Agnus Dei Jezu Chryste Panie mi y 

Credo Dominica Prima in 
Quadragesima 

Credo Jezu Chryste Panie mi y 

Credo Lugubre Credo Witaj r ko Chrysta prawa 
Missa Stradomiana Kyrie Adeste fideles? 

Idzie, idzie Bóg prawdziwy 
Gloria Adeste fideles? 

Boscy pos owie o wi ci anieli 
Credo Boscy pos owie o wi ci anieli 

Missa Regia Kyrie In natali Domini 
Credo In natali Domini 

Missa in Dominicis post 
Nativitatem DNIC 

Kyrie Nu my wszyscy za piewajmy 
Credo Anio  pasterzom 
Sanctus Nu my wszyscy za piewajmy 

 
 
 Szczególn  uwag  zwraca fakt, e wszystkie wymienione powy ej 
pie ni wyst puj  jako ród o tematów bardzo powszechnie w r kopi-
sach zawieraj cych repertuar canto fratto. Jednak o ile dla znacz cej 
liczby poszczególnych cykli mszalnych bez trudu mo na odnale  licz-
ne konkordancje (zw aszcza w ród ach OO. Bernardynów), o tyle ina-
czej rzecz ma si  ze piewami proprium missae. Tu (pomijaj c piewy 
w asne na Uroczysto  w. Wincentego) nawet pomi dzy znanymi r -
kopisami Zgromadzenia XX. Misjonarzy w grupie propriów trudno 
napotka  jakiekolwiek pokrewie stwo. Zreszt  materia  porównawczy 
jest znacz co okrojony, bowiem poza gradua em wi tokrzyskim ani 
gradua  z 1746 r., ani gradua  z 1769 r. nie zawiera tak licznej grupy 
piewów proprium missae, przy czym istotna cz  propriów z gradua u 

z 1769 r. przekazuje piewy w prostej dwug osowej harmonii.  
 Za ciekawe mo na uzna  grupy piewów Introitów, Communiones 
oraz Offertoriów, w ród których nieliczne piewy wyst puj  w wersji 
chora owej (np. Rorate coeli pokrywa si  z melodi  gradua u piotrkow- 
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skiego, introit Exurge quare pokrywa si  z melodi  edycji watyka -
skiej). Wi ksze zainteresowanie wzbudza jednak rozpoznanie przez 
ks. Feichta licznych piewów stanowi cych po czenie autorskiej melo-
dii z chora em gregoria skim. Wyró ni  mo na niew tpliwie kilka 
wariantów w tej grupie. S  to mianowicie: rozpocz cie melodi  za-
czerpni t  z chora u a nast pnie przej cie do kompozycji57, zako czenie 
kompozycji chora em albo wprowadzenie (w cyklu mszalnych) ca ej 
cz ci z chora u (np. Kyrie z Missa Sabbato S. ad Missam Solemnem). 
Obok tej zró nicowanej grupy znajduj  si  w graduale wi tokrzyskim 
jeszcze uproszczone wersje wybranych piewów chora owych 
(np. Offertorium Deum tu convertens nos na drug  niedziel  adwentu) 
powsta ych przez redukcj  d ugo ci melizmatów oraz zast pienie wy-
branych interwa ów mniejszymi (np. zast pienie kwarty tercj ).  
 Szczególnie z grupy piewów cz ciowo bazuj cych na chorale 
warto wyró ni  Tractus Christus factus est pro nobis obediens. Roz-
poczyna si  motywem charakterystycznym dla Missa Stradomiensis, 
po czym na s owach obediens usque ad mortem wskaza  mo na zna-
cz ce podobie stwo do gradua u Christus factus est pro nobis z edycji 
watyka skiej (skoki tam wyst puj ce zosta y wype nione w graduale 
wi tokrzyskim d wi kami przej ciowymi, tak i  konsekwentnie do-

minuje ruch sekundowy).  
 

  
Tractus Christus factus est pro nobis, Graduale romanum ko cio a w. Krzy a 

 
 Na koniec warto wspomnie  jeszcze o tym, e ks. Hieronim Feicht 
dostrzeg  podobie stwo poszczególnych ordinariów z gradua u wi -
tokrzyskiego do innych znanych mu kompozycji58. Niektóre z nich, 

———— 
57 Takiego sformu owania u ywa w swoich notatakch ks. Hieronim Feicht na okre le-
nie piewów uznanych przeze  za niegregoria skie. Por. AMS, ks. Hieronim Feicht, 
teczka CXIII. 
58 Np. przy Missa Romana w zeszycie III ks. Feicht zapisa  takie s owa:  
 [...] ywo przypomina Dumont Henri (1610-1684) kanonik  
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opatruje odniesieniem do konkretnego utworu na podstawie podobie -
stwa stylistycznego albo motywicznego. Nie sposób jednak wszyst-
kich takich pokrewie stw wyliczy  cho by ze wzgl du na charakter tej 
muzyki. Prostota oraz wplecione liczne elementy typowe dla muzyki 
ludowej (zarówno wieckiej jak i religijnej) przenikaj  te kompozycje 
na wskro  a przyozdobione dodatkowo progresjami i bogatym ruchem 
sekundowym zdaj  si  utrwala  u odbiorcy wra enie znajomo ci wy-
konywanego piewu.  
 Z tego te  powodu w powy szej przy wyró nionym wielokrotnie 
w notatkach ks. Feichta motywie Venite adoremus z kol dy Adeste 
fideles, który cz sto pojawia si  w Missa Stradomiensis (przeznaczonej 
na okres wielkanocny) zosta  dopisany znak zapytania. Budzi ten fakt 
tym wi ksze w tpliwo ci, e kilkunastod wi kowy motyw pokrywa si  
równie  z melodi  innej kol dy: Boscy pos owie.  Msza  ta  wyst puje  
tylko w dwóch r kopisach wzmiankowanych przez ks. Tadeusza Mia-
zg  (w graduale wi tokrzyskim z r. 1778 i stradomskim Graduale Pro 
Festis Solemnioribus z r. 1769), i cho  przypisa  im on osobne sygnatu-
ry (istniej  kilkud wi kowe odcinki na przestrzeni których melodia si  
nie pokrywa) mo na uzna  msze te za jeden utwór.  
 W swojej krótkiej refleksji nad chora em zawartym w graduale 
wi tokrzyskim59 ks.  Feicht  zwraci  uwag ,  e  Kyrie  (pochodz ce  

z edycji watyka skiej a do czone do cyklu pseudochora owego) 
przeznaczone w edycji watyka skiej by o na okres wielkanocny 

———— 
 5 Mszy królewskich (5 Messes Royales en plain chant) 
 3 Kyrie patetyczne (skok ma ej seksty w gór  poczym d schodzi w dó  na prym ) 
 Gloria pozostaje w zwi zku z Kyrie [...] 
 
 Rzeczywi cie, porównanie Kyrie I Mszy z Cinq messes en plein-chant musical 
(porównano z wyd. IV z 1701 r.) wykazuje bardzo du e podobie stwo, jednak ci ko 
uzna  te utwory za jedno dzie o. Patrz c na ca o  piewów zgromadzonych 
w wydaniu Dumonta nadmieni  nale y, e cho  zaledwie jedno Patrem znajduje 
odzwierciedlenie w r kopisach (Patrem Cinquesiesme Ton. – Miazga 326 – dost pne 
w dwóch r kopisach XVIII w Bologna Archivio di San Petronio), to podejrzenie, e 
repertuar ten mia  wp yw na kszta towanie cykli mszalnych zawartych w graduale 
wi tokrzyskim mo e okaza  si  bardzo trafne. Hipotez  tak  mo e potwierdzi  

przestudiowanie zawarto ci Biblioteki Warszawskiej XX. Misjonarzy b d cej od  
1864 r. w posiadaniu Biblioteki Seminarium Metropolitalnego w Warszawie. Zob. 
K. G o n e t, Warszawska biblioteka Misjonarzy, „Nasza Przesz o ”, t. LXXXVI, Kraków 
1996, s. 109-110. 
59 H. F e i c h t, dz. cyt.  
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a w misjonarskim graduale oznaczone zosta o jako przynale ce na 
okres wielkiego postu. Gloria tej mszy znajduje si  równie  
w graduale stradomskim z 1769 r. (jako 2. gloria w Missa Prima in 
Festis Secundae Classis), jednak towarzysz ce jej Sanctus nie przystaje 
do przekazanego przez ks. Feichta a porównanie Kyrie jest znacz co 
utrudnione, bowiem ks. Feicht go nie przytacza, a jedynie podaje in-
formacj : „Kyrie = Vaticana I, Paschale, ze zmianami”. Bazuj c zatem 
na melodii Kyrie przypisanej do wspomnianej glorii w Graduale Pro 
Festis Solemnioribus, uzasadnionym wydaje si  przypuszczenie, e to 
w a nie ono równie  zapisane by o w graduale wi tokrzyskim. Je eli 
jednak istotnie tak jest, zauwa y  trzeba, e zaledwie ogólnym rysem 
zdaje si  ono przypomina  Kyrie z mszy Lux et origo edycji watyka -
skiej, jednak zmiany s  bardzo daleko id ce. Rozpatruj c zagadnienie to 
szczegó owo trudno uzna  wi c piew ten za prawdziwy chora 60.  
 Ze szczególnym zainteresowaniem warto pochyli  si  jeszcze nad 
Missa Viennensis. Wymieniana przez ks. Feichta jako reprezentatywny 
przyk ad zawarto ci warszawskiego gradua u XX. Misjonarzy zdaje si  
by  równie  bardzo prost  kompozycj  opart  na roz o onym tonicz-
nym akordzie durowym. Motyw ten zarówno w wersji opadaj cej jak 
i wznosz cej przenika wszystkie cz ci cyklu, dope niaj c go wieloma 
skokami kwartowymi oraz kwintowymi pomi dzy d wi kami 
c  – g oraz g – c1. Ca a zreszt  linia melodyczna oscyluje tylko wokó  
tych tonów dope niaj c ust py pomi dzy motywem bazuj cym na 
wspomnianym akordzie tonicznym ró nej d ugo ci melizmatami 
o dominuj cym ruchu sekundowym, który z rzadka tylko nie zatrzymu-
je si  na d wi kach c albo g lecz konsekwentnie do nich d y. Na t  
msz  sk adaj  si :  Kyrie,  Gloria,  dwa  Patrem,  dwa  Sanctus  oraz  dwa  
Agnus Dei. Wszystkie one poddaj  si  powy szym uwagom o kszta -
towaniu materia u melodycznego. Pomi dzy wersjami Patrem niemo -
liwe jest wskazanie wszystkich ró nic, ze wzgl du na fakt, e brakuj ce 
karty przypadaj  zgodnie z oznaczeniami ks. Feichta w a nie po 
„Amen” pierwszego Patrem. St d te  alius Patrem rozpoczyna si  do-
piero od strony 285 i s ów pultus est. Porównanie zachowanego frag-
mentu wykazuje, e w istocie jest to inne Patrem, jednak kszta towane 
na tych samych wzorcach motywicznych. Nie ró ni si  tak e ambitus  

———— 
60 Tam e. 
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poszczególnych cz ci, mieszcz c si  w granicach decymy c – e1. Osta-
tecznie porównanie obu Patrem do towarzysz cych im pozosta ych cz ci 
cyklu uzupe ni  nale y o obserwacj , e wprowadzaj  one liczne odcinki, 
na których linia melodyczna jest mniej ruchliwa a jej statyczne prowa-
dzenie oparte jest o powtórzenia obranego tonu (najcz ciej c, e, g lub c1). 
Patrem te s  równie  niezwykle ma o melizmatyczne (porównuj c 
zw aszcza z przyleg ymi Kyrie, Sanctus oraz Agnus Dei), jednak wyko-
rzystanie wprowadzonych melizmatów odnotowuje si  raczej w miej-
scach najcz ciej wyró nianych – równie  w ród ach i piewach bernar-
dy skich (np. melizmaty na s owach Et incarnatus est de Spiritu Sancto). 
 

  
Fragment pierwszego Patrem z Missa Viennensis 

 
 Powracaj c jednak do pochodzenia poszczególnych piewów: nie-
które z nich s  piewami bez w tpienia chora owymi. Zaliczenie do 
tej grupy ks. Feicht przyzna  w swoich notatakch na podstawie zgod-
no ci z edycj  watyka sk , medycejsk  lub gradua em piotrkowskim 
nast puj cym piewom: Ad Te levavi animam meam, Rorate caeli, 
Exurge quare, Esto mihi in Deum, Misereris omnium Domine, Invoca-
bit me et ego exaudiam eum, tractus Deus Deus meus respice, Alleluia 
Novus relinquam, offertorium Ad te Domine levavi animam meam, offer-
torium Deus tu convertens vivificabis nos, offertorium Seapulis suis 
obumbrabit, communionem Dominus dabit benignitatem, communio-
nem Jerusalem surge, communionem Ecce Virgo concipiet, commu-
nionem Intelligo clamorem meum, communionem Dominus Jesus 
postquam coenavit. Niektóre z powy szych piewów oznaczy  jako 
mo liwe, a niektóre po prostu jako chora . Wszystkie one jednak 
zgodnie z przyj tymi oznaczeniami ks. Feichta stanowi  zaledwie 
u amek repertuaru zapisanego w graduale wi tokrzyskim.  
 
 Postrzeganie repertuaru oraz metody analizy ks. Feichta  
 Przez d u szy okres czasu repertuar canto fratto znajdowa  si  na 
uboczu zainteresowania muzyk  religijn  w muzykologii zarówno 
polskiej jak i europejskiej. O ile prowadzone obecnie badania i poszu-
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kiwania róde  zdaj  si  po wi ca  coraz wi cej uwagi temu zagad-
nieniu (zw aszcza we W oszech), a sama ilo  róde  jasno pokazuje, 
e piewy te w XVII i XVIII wieku pe ni y wa n  rol  w ko cio ach 

i klasztorach, o tyle pod koniec I po owy XX. wieku zagadnienie to nie 
by o podejmowane.  
 Maj c na uwadze powy sze, nie sposób przemilcze  fakt, e jest 
pewnym ewenementem, e najznamienitszy badacz dziejów chora u 
gregoria skiego w Polsce w XX. wieku po wi ci  temu zagadnieniu 
wiele uwagi. Zeszyty, w którym znajduj  si  odpisy poszczególnych 
piewów z gradua u wi tokrzyskiego zawieraj  liczne uwagi ks. Fe-

ichta. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach daje si  on pozna  jako 
wielki mi o nik chora u i cho by w jednej z czo owych my li61, któr  
formu uje na temat powstawania poszczególnych cykli mszalnych, 
tj. wskazuje jako pierwszy (najstarszy) element melodi  Credo, do 
której nast pnie zosta y dokomponowane pozosta e cz ci cyklu, opa-
truje od razu komentarzem o w tpliwej warto ci estetycznej pó niej-
szych cz ci. Wobec postawienia przeze  mocnej tezy o tym, e takie 
zabiegi „wnios y elementy rozk adowe do chora u gregoria skiego”62, 
zrozumia a staje si  jego metoda analityczna. Opiera si  ona w znacznej 
mierze na bardzo szczegó owym porównaniu poszczególnych piewów 
ordinarium i proprium missae z edycj  watyka sk  oraz z gradua em 
piotrkowskim. Dopiski na marginesach wskazuj , e znane by y mu 
bardzo liczne r kopisy o podobnych charakterze (np. r kopisy OO. 
Bernardynów z Le ajska, r kopisy Kolegiaty w owiczu etc.). Zwraca  
mianowicie uwag  na ka d  nut  odbiegaj c  od wzorca obranego w 
edycji watyka skiej, co opatrywa  krótkim komentarzem. Niezwykle 
ciekawy jest fakt, e spo ród wszystkich wzmiankowanych na margine-
sach r kopisów aden poza wi tokrzyskim nie nale y do XX. Misjona-
rzy. Jest to tym bardziej ciekawe, e niektóre z cykli mszalnych znajdu-
j  si  równie  w stradomskim Graduale Pro Festis Solemnioribus 
z 1769 roku63. W ród takiej grupy piewów wspomnie  nale y nie-

———— 
61 H. F e i c h t, Muzyka w okresie polskiego baroku, [w:] Studia nad muzyk  polskiego 
renesansu i baroku, Kraków 1980, s. 178-179. 
62 Tam e. 
63 Nie ulega jednak w tpliwo ci, e r kopis stradomski by  ks. Feichtowi znany. 
Powo uje si  m. in. na niego przy wyliczaniu róde  zawieraj cych wielog osowe 
piewy chora owe. Zob. H. F e i c ht, Dzieje polskiej muzyki religijnej w zary-

sie, „Roczniki teologiczno-kanoniczne” 1965, t. XII zeszyt 4, s. 35. 
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w tpliwie o Missa Stradomiana, Missa primae classis czy te  ordina-
riach przeznaczonych na Bo e Narodzenie oraz na Wielki Post.  
 Niestety nieprzychylne zapatrywanie si  na zast powanie ró norod-
nych piewów chora owych prostymi (banalnymi) i opartymi na pro-
stych interwa ach lub wr cz roz o onych akordach motywach przyczy-
ni o si  zapewne do cz ciowego zaniechania sporz dzenia kompletnego 
odpisu niektórych piewów (np. Missa primae classis), co nie pozwala 
dzi  z ca  pewno ci  okre li  jakie elementy tego cyklu znajdowa y si  
w r kopisie. Alternatywne jednak wyt umaczenie dla niesporz dzenia 
takiego odpisu mo na wskaza  w odnalezieniu konkordancji (np. w r -
kopisie RL 29 pochodz cym z klasztoru w Le ajsku, przechowywanym 
obecnie w Bibliotece OO. Bernardynów w Krakowie).  
 
 Wielog osowo  w misjonarskich gradua ach  
 Zastosowanie w muzyce liturgicznej polifonii o prostym i improwi-
zowanym charakterze ma wielowiekow  tradycj 64. O ile nie ulega 
w tpliwo ci, e typ wielog osowo ci w r kopisie stradomskim nie jest 
to samy z organum, o tyle jego prosta forma oparta jest na wykorzy-
stywaniu sta ych po cze  interwa owych. Hipoteza jakoby piewy 
pseudochora owe zawarte w Graduale Pro Festis Solemnioribus wy-
konywane by y wraz z towarzyszeniem basso continuo zosta a odrzu-
cona przez ks. Karola Mrowca65. 
 G osy prowadzone s  na 3 zasadnicze sposoby: w unisonie, 
w równoleg ych tercjach, rzadziej w równoleg ych sekstach. D u sze 
fragmenty monotonnego prowadzenia tenoru II w równoleg ych ter-
cjach przerywa skok o kwint  (czasami o kwart ) w dó , a nast pnie 
powrót do tercji z tenorem I (np. w Missa Varsaviensis: II Kyrie, Lau-
damus te, Fili unigenite, visibilium omnium). Przekonanie o absolut-
nym podporz dkowaniu tenoru II tenorowi I wzmaga fakt, e aspekt 
harmoniczny staje si  dominuj cym, co prowadzi do powstawania 
w wielu odcinkach tenoru II melodycznego trytonu (np. w Credo na 
s owach: invisibilium, consubstantialem, apostolicam) lub te  innych 
du ych skoków interwa owych (np. w Credo: skok o septym  a zaraz 
potem o non  na s owie [Iesu Christum] Filium). Zaledwie kilka my li 

———— 
64 Z.  D o b r z a s k a - F a b i a s k a,  Polifonia redniowiecza, Kraków 2009, s. 10-12. 
65 K. M r o w i e c, Liturgia i muzyka u Misjonarzy w Polsce, „Nasza Przesz o ”, 
Tom XIII, Kraków 1961, s. 199. 
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muzycznych stanowi ród o dla ca ego cyklu mszalnego i spaja go 
w warstwie melodycznej wraz z niezmienn  w du ej mierze dla po-
szczególnych motywów harmoni . Tak e wi ce si  bezpo rednio 
z aspektem wspó brzmieniowo ci kadencje powtarzaj  si  w znacznej 
mierze, tak i  w ród nich najcz ciej dostrzec mo na nast puj ce for-
mu y: pryma-tercja-seksta, seksta-tercja-seksta, a tak e tercja-kwinta-
oktawa. Obok tych wyró ni  mo na jeszcze zako czenie frazy na 
kwincie, co jednak stanowi ewenement i jest prawdopodobnie wyni-
kiem b du w zapisie (np. et sepultus est). 
 W wielu miejscach zauwa y  mo na, e g osy ulegaj  krzy owaniu. 
Jakkolwiek zdecydowana wi kszo  takich przypadków to odcinki 
jedno lub dwu nutowe, wyró ni  mo na te  wprowadzanie Stimmtau-
sch Technik. Przyk adem takiego traktowania faktury mo e by  Confi-
teor unum baptisma gdzie tenor II wychodzi ponad tenor I przejmuj c 
temat tenoru I wyst puj cego na s owach in remisionem, a nast pnie 
kontrapunktuje go melodi  tenoru I ze s ów Confiteor unum baptisma.  
 

  
Pocz tek Introitu na Niedziel  Przenaj wi tszej Trójcy,  

Graduale Pro Festis Solemnioribus 
 
 W powy szym fragmencie introitu Benedicta sit Sancta Trinitas 
zaobserwowa  mo na wszystkie typowe cechy wielog osowo ci 
obecne w opracowaniu Missa Varsaviensis. Wida  wi c rozpoczyna-
nie w unisonie, liczne równoleg e tercje, sekwencyjne powtarzanie 
motywów oraz krzy owanie si  g osów. Analogiczne wnioski wynika-
j  zreszt  z analizy wszystkich zawartych w r kopisie piewów dwu-
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g osowych. Wyró ni  warto spo ród stradomskich piewów równie  
introit Viri Galilæi, w którym odcinki w ramach których tenor II wycho-
dzi ponad I s  d u sze, tenor II natomiast kszta towany jest miejscami 
zgodnie z akordem w pierwszym przewrocie. Nie oznacza to jednak 
wi kszej samodzielno ci drugiego g osu. Podobnie jak w Missa Var-
saviensis tak i w alleluja dostrzec mo na wymian  materia u melo-
dycznego pomi dzy g osami (Stimmtausch). 
 

  
Zako czenie Viri Galilæi, Graduale Pro Festis Solemnioribus 

 
 Missa in Nativitate Domini ad tertiam missam stanowi jedyny prze-
kazany przez ks. Feichta zapis piewu dwug osowego zawartego 
w graduale wi tokrzyskim (jest to jedyny odnaleziony przekaz tej 
kompozycji przeznaczony na Bo e Narodzenie). We mszy tej bez-
wzgl dnie dominuje ruch w równoleg ych tercjach pomi dzy g osami, 
z rzadka jedynie wprowadzaj c dysonanse (np. septyma na s owach 
factorem coeli et terra) czy oktaw  osi gan  ruchem przeciwnym 
g osów, podczas gdy Missa Varsaviensis zdaje si  operowa  szerszym 
wachlarzem rodków formotwórczych i harmonicznych: liczne pro-
wadzenia g osów równie  w sekstach czy piew w unisonie rozpoczy-
naj cy lub ko cz cy wi kszo  odcinków wszystkich cz ci cyklu, 
których to cech pró no szuka  w Missa in Nativitate Domini. 
 Odpis tej mszy w notatkach ks. Feichta jest niepe ny – za wyj t-
kiem Patrem, które zapisane zosta o dwug osowo do s ów et invisibi-
lium (pierwszy g os zosta  zapisany do s ów Deum verum i na tym 
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odpis kompozycji si  urywa, cho  pozostawione miejsce pozwala 
przypuszcza , e jego doko czenie mog o by  intencj  ks. Feichta), 
wszystkie pozosta e cz ci cyklu s  kompletne. Oba g osy zosta y 
zapisane na jednej pi ciolinii stosuj c niekonsekwentnie zasad  ozna-
czania g osu drugiego mniejszymi g ówkami nut oraz laseczkami skie-
rowanymi w dó .  
 

  
Fragment Kyrie z dwug osowej Missa in Nativitate Domini 

 
 Dysonansy w Missa in Nativitate Domini nale  do rzadko ci, 
zawsze przynajmniej w jednym g osie wprowadzane s  przez ruch 
sekundowy (w Patrem wspomniana harmoniczna septyma na s o-
wach factorem coeli w pierwszym g osie osi gana jest ruchem se-
kundowym a w drugim przez skok o kwart  w dó , po czym nast pu-
je zej cie si  g osów do dalszych równoleg ych tercji). Osi ganie 
kwinty skokiem z tercji i powrotem na ni  (jak w powy szym przy-
k adzie nutowym) ma miejsce w zwrotach kadencyjnych i jest dosy  
cz sto wykorzystywanym rodkiem (wyj tkiem jest Sanctus rozpo-
czynaj ce si  skokiem z tercji na kwint  i z powrotem na tercj ). Am-
bitus we wszystkich fragmentach przekazanych przez ks. Feichta jest 
stosunkowo niewielki, bowiem oba g osy oscyluj  pomi dzy d wi -
kami  c  oraz  d1, co, zestawiaj c cho by z Missa Varsaviensis o roz-
pi to ci g osów duodecymy, stanowi dowód na prostot  tej mszy66.  
 
 Sekwencje  
 Najwi kszy zasób sekwencji spo ród wszystkich gradua ów misjo-
narskich znajduje si  w graduale wi tokrzyskim. Na temat co naj-
mniej dwóch z nich niewiele mo na powiedzie  bez odnalezienia r -

———— 
66 Warto zwróci  tu uwag , e konsekwentnie realizowane Missa Varsaviensis mik-
stury tercjowe w prowadz  do powstania wielu melodycznych kwart zwi kszonych 
w toku tenoru II, co nie zdarza si  w Missa in Nativitate Domini.  
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kopisu, ks. Feicht bowiem nie dokona  ich odpisu a zapisa  jedynie 
kilka informacji, które pozwalaj  na ich ogóln  identyfikacj . S  to 
mianowicie: proza adwentowa Mittit ad Virginem oraz sekwencja 
wielkanocna Victimae Paschali laudes. Odpis wyj tku z notatek spo-
rz dzonych na ich temat w zeszycie II przedstawiam poni ej: 
 
Mittit ad Virginem – identyczne ze piewnikiem Mioduszewskiego str. 390/92 
Warianty:  
1 zwrotka: archangelum – skok [...] wype niony e fed c c 
brak tekstu 1szej bis: Fortem expediat 
2 zwrotka (= 3 i 4 miod.) – górna nuta dodana w zwrocie „et zymascorias (ae [...])” 
3 zwrotka (= 5 i 6) opuszczona 
4 zwrotka (7 i 8) Accede nuntia [...] 
5 zwrotka (9-10) bez najmniejszej zmiany 
6 zwrotka (11) zmiana tylko amen 

  
Victimae Paschali laudes mel. 1. (greg). 
Drobne ale nieistotne zmiany: lau-des, Christiani [...] 
 
 Ponadto z pozosta ych sekwencji s  to: Victimae paschali laudes 
(alio tono), które, co cz ste dla repertuaru canto fratto, powtarza s o-
wa i motywy na kolejnych stopniach skali. Sekwencja przeznaczona 
na Zes anie Ducha wi tego Veni Sancte Spiritus opisana zosta a 
przez ks. Feichta jako pie  zwrotkowa, której melodia pokrywa si  
z t  znan  ze piewnika ks. Mioduszewskiego (wyd. 1838, str. 144). 
 Sekwencja przeznaczona na Bo e Cia o, Lauda Sion, z kolei nie 
pokrywa si  z melodi  znan  ze piewnika Ko cielnego ks. Mioduszew-
skiego, znajduje natomiast konkordancje w melodii dopisanej na kar-
cie przedtytu owej gradua u XX. Misjonarzy z 1746 (dopisana sekwen-
cja opatrzona jest rokiem 1772). Zapis stradomski obejmuje jedynie 
pocz tkowy fragment melodii. Melodia zanotowana w notatkach 
ks. Feichta odpowiada równie  tej znanej z Cantionale Ecclesiasticum 
ks. Paw a Rzymskiego (wykonywan  stroficznie i z nowym materia-
em melodycznym od s ów Ecce panis angelorum). Mo na wysnu  

z tego bardzo prawdopodobn  hipotez , e ks. Pawe  Rzymski, który 
zwi zany by  z bazylik  w. Krzy a w Warszawie, a w owym czasie 
opisywany tu r kopis ju  istnia , w a nie z gradua u wi tokrzyskiego 
zaczerpn  ow  melodi . 
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 Ostatnia z sekwencji to O adoranda Trinitas z przeznaczeniem na 
Niedziel  Trójcy wi tej. Podobnie jak w przypadku Lauda Sion Salva-
torem odnale  j  mo na (z mniejsz  ju  dok adno ci ) w Cantionale 
ks. Rzymskiego. Co ciekawe, melodia ta wyst puje równie  w wielu 
innych ród ach r kopi miennych (np. w Kancyonale Arcybractwa 
Ró a cowego z ko cio a w. Jacka). W adnym z nich nie zosta a jed-
nak poddana takim modyfikacjom jak w graduale wi tokrzyskim. 
Zmiany te pozostaj  w zgodzie z ogólnym kierunkiem przemian 
w XVIII w., g ównie za  obejmuj  uproszczenie linii melodycznej przez 
wype nienie du ych skoków interwa owych (np. otwieraj ca kwinta na 
s owach O adoranda wype niona zosta a tercj ). 
 Spo ród krakowskich r kopi miennych gradua ów XX. Misjonarzy 
graduale z 1769 zawiera jedynie sekwencj : Mittit ad Virginem z do-
pisanymi naprzemiennie zwrotkami Zdrowa  b d  Maryja a graduale 
z 1746 r. wspomnian  cz stk  sekwencji Lauda Sion Salvatorem oraz 
sekwencj  Lauda Sion Salvatoris Iesu nomen przeznaczon  na Uro-
czysto  Naj wi tszego Imienia Jezusowego.  
 

  
Sekwencja Victimae paschali laudes (alio tono), Graduale romanum, 1778 r. 

 

  
Sekwencja Lauda Sion Salvatoris, Graduale In Festis Solemnioribus, 1746r. 

 
 Zako czenie  
 Omówiony w niniejszej pracy repertuar oraz jego ród a przysparza 
ci gle nowych problemów zwi zanych w g ównej mierze z utrud-
nionym dost pem do róde  oraz ich znacznym rozproszeniem. Wo-
bec niemo liwo ci jednoznacznego rozs dzenia kluczowych kwestii, 
tak e tych obejmuj cych genez  i pochodzenie repertuaru, niejasne 
pozostaj  w ci gu dalszym drogi jakimi dochodzi o do przep ywu 
repertuaru. Przyczyn tego mo na doszukiwa  si  m.in. w lekcewa e-
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niu tego repertuaru w dotychczasowych badaniach, a wi c w jego 
s abym rozpoznaniu.  
 Wida  z powy szych rozwa a  równie , e zaginiony r kopis 
XX. Misjonarzy z bazyliki w. Krzy a w Warszawie z pe nym zas u-
eniem znalaz  swoje miejsce w literaturze. Brak jednak g bokich 

bada  nad jego repertuarem, który wobec stosunkowo atwej dost p-
no ci zagranicznych róde  oraz dost pno ci baz takich jak RISM czy 
katalog melodii Credo ks. Tadeusza Miazgi móg by pomóc rozwin  
znacz co stan naszej wiedzy (nie tylko co do praktyki wykonawczej, 
ale równie  o rzeczywistym pochodzeniu poszczególnych piewów. 
Nie ulega w tpliwo ci, e jego nieznane po o enie jest wielk  strat . 
Kontynuowane badania nad praktyk  wykonawcz  oraz repertuarem 
Zgromadzenia XX. Misjonarzy pozwala s dzi , e wykonawstwo 
piewów pseudochora owych przypad o niemal wy cznie na wiek 

XVIII, wiadectwa z XIX i XX w. wskazuj  ich wyra ne porzucenie 
na rzecz chora u gregoria skiego.  
 Je li chodzi o perspektywy badawcze, z pewno ci  cenna by aby 
mo liwo  porównania z misjonarskimi gradua ami ko cio ów francu-
skich, co stanie si  zapewne mo liwe w ci gu najbli szych lat.  
 

_________ 
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PIEWY PSEUDOCHORA OWE W XVIII-WIECZNYCH 
R KOPI MIENNYCH GRADUA ACH  
ZGROMADZENIA XX. MISJONARZY 

 
 Streszczenie: piewy pseudochora owe stanowi  bardzo ró norodn  grup  reper-
tuarow , która nie by a dotychczas przedmiotem obszernych bada . Artyku  podejmu-
je jej problematyk  na przyk adzie r kopi miennych gradua ów XX. Misjonarzy. 
Oprócz wskazania konkordancji i pokrewie stwa repertuarowego, autor analizuje 
równie  zagadnienia wielog osowo ci, praktyki wykonawczej oraz wspó czesnej 
recepcji piewów pseudochora owych. Najwa niejszym aspektem tych rozwa a  jest 
dwug osowa Missa Varsaviensis ze stradomskiego Graduale Pro Festis Solemnioribus 
z 1769 r. oraz jej konkordancje w ród ach OO. Bernardynów. 
 
S owa kluczowe: piewy pseudochora owe, chora  barokowy, Missa Varsaviensis, 

Missa Hanaticum, canto fratto, osiemnastowieczne gradua y misjonarskie. 
 
 

PSEUDOCHORALES IN 18TH CENTURY MANUSCRIPT GRADUALS  
OF THE CONGREGATION OF THE MISSION 

 
 Abstract: Pseudochorales constitute a diverse repertoire group, which has not yet 
undergone a thorough research. The present article undertakes this problem as exem-
plified by the manuscript graduals of the Congregation of the Mission. Apart from 
pointing to the concordance and repertoire similarities, the author analyses the ques-
tion of multivocalism, performance practice and contemporary reception of pseudo-
chorale singing. The most important aspect of the article is the double-voice Missa 
Varsaviensis from the 1769 Pro Festis Solemnioribus in Stradom and its concordance 
in the sources of the Bernardine Fathers. 
 
Key words: Pseudochorales singing, baroque chant, Missa Varsaviensis, Missa Hanati-

cum, canto fratto, graduals of the Congregation of the Mission. 
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