
MUSICA REVELATA
MUSICALIA VOL. 1

SONATY FRANCESCA  
MARII CATTANEO (1697–1758)  

I INNE KOMPOZYCJE Z RĘKOPISU  
TARNOWSKIEGO (PL-TA 23)



SONATAS OF FRANCESCO  
MARIA CATTANEO (1697–1758)  

and FINALI and DUETTO  
from the Tarnów manuscript  

(PL-TA 23)

EDITED WITH INTRODUCTION BY 
IRENA BIEŃKOWSKA

Institute of Musicology, University of Warsaw
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa

Warsaw 2018



SONATY FRANCESCA  
MARII CATTANEO (1697–1758)  

oraz FINALI i DUETTO  
z rękopisu tarnowskiego  

(PL-TA 23)

WSTĘP I OPRACOWANIE 
IRENA BIEŃKOWSKA

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa

Warszawa 2018



MUSICA REVELATA

www.musicarevelata.pl

Redaktor serii / General Editor
Irena Bieńkowska

Komitet redakcyjny / Editorial Committee
Irena Bieńkowska, Agnieszka Leszczyńska,

Szymon Paczkowski, Alina Żórawska-Witkowska

Series MUSICALIA vol. 1

Recenzent / Review
Piotr Wilk, Institute of Musicology,  
Jagiellonian University of Kraków

Korekta merytoryczna składu nutowego / Music proofreading 
Justyna Szombara, Institute of Musicology,  

Jagiellonian University of Kraków

Tłumaczenia / Translations
Piotr Szymczak

Redakcja językowa / Text editing 
Ewa Ostaszewska

Projekt okładki / Cover design
Julita Grosser

Opracowanie graficzne nut i skład publikacji /  
Layout of the scores and typesetting

Irena Bieńkowska, Łukasz Szulim

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warszawski ze środków przyznanych Wydziałowi Historycznemu UW  
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego / 

Publication financed by the University of Warsaw with funds allocated to the Faculty of History  
by the Ministry of Science and Higher Education as part of a specified-user subsidy to maintain research potential

Projekt badawczy / Research project  
MUSICA IN AULIS POLONIAE

Copyright 2018 by Irena Bieńkowska & Institute of Musicology, University of Warsaw  
and Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa

ISBN 978-83-65886-57-6
ISMN 979-0-801569-03-5



5

WSTĘP

Wśród muzykaliów przechowywanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie (w Dziale Starych Druków i Książki 
XIX-wiecznej) zachował się zeszyt kompozycji pochodzący z pierwszej połowy XVIII wieku (a także dołączona do niego luź-
na karta zapisana z obydwu stron) oznaczony sygnaturą 23. W rękopisie zanotowano anonimowo dwu- i jednogłosowe kom-
pozycje: sześć sonat na skrzypce solo i basso, utwór przeznaczony na dwa instrumenty melodyczne – rodzaj duetto – a nadto 
kompozycje jednogłosowe, które mogły być wykonane na skrzypcach bądź flecie: trzy określone jako Finale, dwa tańce 
polskie (w zbiorze nazwane Balli Polacchi), dwa menuety, nieukończony fragment muzyczny oraz kadencję in A. W rękopisie 
brak jakichkolwiek atrybucji autorskich, wzmianek dotyczących właściciela zbioru czy informacji o obsadzie wykonawczej. 
Na karcie dołączonej do manuskryptu – także anonimowo – odnotowano pięć jednogłosowych kompozycji – cztery zatytu-
łowane Finale oraz melodię o tanecznym charakterze.

Zeszyt otwiera Sonata in d, jedyny utwór w rękopisie, który udało się zidentyfikować. Jest to kompozycja przeznaczona na 
skrzypce solo i basso Francesca Marii Cattaneo (1697–1758), skrzypka, wirtuoza, kompozytora, następcy Johanna Georga 
Pisendela na stanowisku koncertmistrza w kapeli nadwornej Augusta III w Dreźnie. Przetrwałe dzieła Cattaneo zachowały 
się w bibliotekach Drezna, Berlina, Schwerina, Pragi i Sztokholmu. Przekaz z Tarnowa jest jak dotychczas jedynym znanym 
rękopisem z terenu Polski zawierającym twórczość tego kompozytora. Warto podkreślić, że Cattaneo miał bliższe związki 
z Rzeczpospolitą. W latach 1721–17261 skrzypek był zatrudniony na dworze feldmarszałka saskiego Jakuba Henryka Flem-
minga (1667–1728)2 w Dreźnie i Warszawie, gdzie otrzymywał najwyższe wśród muzyków zespołu uposażenie.

W znanym obecnie dorobku kompozytorskim Francesca Marii Cattaneo jest 15 sonat na skrzypce solo i basso, pięć kon-
certów3, trzy tria na dwoje skrzypiec i basso oraz trzynaście menuetów na taki sam skład wykonawczy.

Większość sonat skrzypcowych kompozytora przechowywana jest w Sztokholmie (trzynaście kompozycji) i Dreźnie (pięć 
utworów). Niektóre dzieła znane są z kilku przekazów: pięć z dwóch rękopisów, a jedna, „tarnowska” Sonata in d, z trzech 
manuskryptów4. Sonaty skrzypcowe Cattaneo są utworami z wyraźnie wyodrębnionymi trzema, nieco rzadziej czterema 
bądź nawet pięcioma częściami5. Ustęp wolny pojawia się jako pierwsze ogniwo kompozycji, np. Adagio, Allegro, Tempo di 
Menuet, ale równie często umieszczany jest na drugiej pozycji na zasadzie kontrastu agogicznego, np. Allegro, Adagio (bądź 
też Andante czy Moderato), Allegro. Końcowym odcinkiem sonat, poza menuetem, może być gigue bądź fragment utrzymany 
w tempie allegro. Części wolne utworów są niewielkich rozmiarów, zazwyczaj jednoczęściowe, szybkie natomiast mają formę 
binarną z nawiązaniem w materiale melodycznym cząstki B do A; menuety są trzyczęściowe (Menuet–Trio–Menuet da capo). 
Analiza sonat Cattaneo6 wykazuje, że większość kompozycji to formy hybrydyczne, w których krzyżują się elementy sonaty 
da chiesa i da camera, znaczna część z nich to dzieła zawierające wielodźwięki w partii skrzypiec7, bardzo szybkie przebiegi 
i figuracje harmoniczne, duże skoki, a część sonat ma ocyfrowaną partię basu. Rozmiary utworów wahają się od stu kilku-
dziesięciu do dwustu paru taktów.

Zanotowana w rękopisie tarnowskim Sonata in d znana jest jeszcze z dwóch manuskryptów, przechowywanych w zbio-
rach sztokholmskiej Musik- och teaterbiblioteket pod sygnaturami: C 1-R (RISM 190010453) i Alströmer saml. 149:21 
(RISM 190010450). Przekazy ze Szwecji różnią się między sobą, a także wobec wersji z Tarnowa. Najdalej idące rozbieżno-
ści wykazuje rękopis sonaty z sygnaturą C 1-R, w której do trzyczęściowej formy kompozycji (w wersji tarnowskiej nie ma 
oznaczeń agogicznych w tym utworze): Largo, Allegro moderato, Vivace przed ostatnim ogniwem dodano ośmiotaktową 

1 Irena Bieńkowska, Notatki o muzykach Jakuba Henryka Flemminga, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, III/2 (6), 1996, s. 155–166.
2 O muzyce na dworze Flemminga por. Szymon Paczkowski, Muzyka na dworze marszałka Jakuba Henryka Flemminga (1667–1728), w: Środowiska 
kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku, red. Urszula Augustyniak, Warszawa 2009, s. 67–82; idem, 
Z dziejów muzycznej biblioteki Jakuba Henryka Flemminga, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” XXI/1 (41), 2014, s. 95–109. Na temat Cattaneo 
zob. też: Sebastian Biesold, Experiment Musikerprotektion: Die Geschwister Maria Santina und Francesco Maria Cattaneo am sächsisch-polnischen Hof 
im 18. Jahrhundert, w: Venedig – Dresden: Begegnung zweier Kulturstädte, hrsg. Barbara Marx und Andreas Henning, Leipzig 2010, s. 154–175.
3 Wszystkie koncerty zachowały się w zbiorach drezdeńskich: D-dur (D-Dl Mus. 2468-O-1) vl solo, fg solo, vl (2), vla, bc, RISM 212001050; F-dur 
(D-Dl Mus. 2468-O-4) vl solo, ob (2), vl (2), vla, b, cemb, bc, RISM 212001052; A-dur (D-Dl Mus. 2468-O-2), vl solo, vl (2), vla, vlc, vlne, cemb, bc, 
RISM 212001051; A-dur (D-Dl Mus. 2468-O-3), vl solo, vl (2), vla, vlc, vlne, cemb, RISM 212001049; A-dur (D-Dl Mus. 2-O-1,13) vl solo, vl (2), vla, b,  
RISM 212003552.
4 PL-TA 23, S-Skma C 1-R, S-Skma Alströmer saml. 149:21.
5 Są dwie sonaty pięcioczęściowe: F-dur (D-Dl Mus. 2468-R-2) RISM 212001525 oraz F-dur (D-Dl Mus. 2468-R-3) RISM 212001087.
6 Do tej pory drukiem ukazały się cztery sonaty Cattaneo (B, F, C, D) wydane w 2007 przez Guida Erdmanna w serii Musica obligata 602–605, Königs-
brunn, Magdeburg 2007 oraz zbiór pięciu sonat wydany przez Antonia Frigé, Serene Agostini, Francesco Maria Cattaneo, Sonate per violino e basso 
continuo: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Edizioni Pian & Forte, Milano 2017.
7 W kompozycjach skrzypcowych Francesca Marii Cattaneo jest niewiele wielodźwięków i są one stosunkowo proste do wykonania. Wymagania kom-
pozytora w tym względzie, według Piotra Wilka, są ograniczone w porównaniu do dzieł włoskich mistrzów tego czasu (np. Antonia Vivaldiego, Fran-
cesca Marii Veraciniego, Giuseppe Tartiniego, Pietra Locatellego), a nawet do tych z poprzedniej epoki (np. Arcangela Corellego, Giuseppe Torellego), 
nie mówiąc już o utworach niemieckich kompozytorów (np. Georga Pisendela, Georga Philippa Telemanna, Jana Sebastiana Bacha). P. Wilk uważa, 
że na tle wiolinistyki włoskiej pierwszej połowy XVIII w. technika skrzypcowa sonat Cattaneo jawi się jako dosyć osobliwa i przypomina bardziej tę 
z ostatniej ćwierci XVII niż z początków XVIII wieku.
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część Larghetto. Całość sonaty opatrzono w sztokholmskim źródle ocyfrowaną partią basową. Zarówno zapis z rękopisu 
C 1-R, jak i z Alströmer saml. 149:21 zawiera wielodźwięki w partii skrzypiec w całym przebiegu utworu, z których w prze-
kazie tarnowskim pozostawiono tylko wyższe nuty. W PL-TA 23 są też drobne, lecz liczne różnice melodyczne w stosunku 
do zapisów sztokholmskich, polegające głównie na zmianach oktawowych w partii skrzypiec. Ponadto w pierwszej części 
sonaty w tarnowskim rękopisie dopisano kadencję (t. 16–20) – wirtuozowskie popisy skrzypiec na tle dźwięku burdono-
wego w partii basu.

Także w przypadku innych sonat Cattaneo znanych z dwóch różnych przekazów źródłowych8 zauważymy wariantowość, 
jeśli chodzi o obecność w rękopisach ocyfrowania głosu basowego, liczby części czy wielodźwięków w partii skrzypiec.

Sonata in d na skrzypce solo i basso Cattaneo jest jedyną znaną obecnie kompozycją twórcy w tonacji molowej. Jest to 
dzieło efektowne, wymagające od skrzypka znacznej sprawności technicznej – sporo w nim dużych skoków, wirtuozowskich 
przebiegów, skomplikowanych rozwiązań rytmicznych. Być może dodanie do takiej kompozycji wielodźwięków przekracza-
łoby możliwości wykonawcze miejscowego skrzypka.

Kolejnych pięć sonat – zapisanych w tarnowskim zbiorze i nierozpoznanych, jeśli chodzi o autorstwo – jest zbliżonych 
do kompozycji Cattaneo. Na podstawie podobieństw warsztatowych (o których będzie mowa w dalszej części tekstu) można 
z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że są to także sonaty Cattaneo lub kogoś z kręgu jego uczniów. Poza sonatą 
czwartą in C pozostałe dzieła utrzymane są w tonacjach molowych (e, c, g, g). Wszystkie składają się z trzech części, a dłu-
gość kompozycji waha się od 120 do 256 taktów. W żadnej z sonat nie ma wielodźwięków w partii skrzypiec ani cyfrowania 
basu. Sonata druga, in e, najkrótsza ze wszystkich, w której oznaczenia agogiczne pojawiają się przy drugiej i trzeciej części 
kompozycji, oraz trzecia, in c, w której oznaczenia tempa są przy wszystkich częściach, mają podobny do Sonaty in d Catta-
neo układ: wolna część na początku utworu, po której następują dwie szybkie: Adagio, Allegro, Allegro. W częściach wolnych, 
podobnie jak w sonacie Cattaneo, rozpisano kadencje, przy czym w Sonacie in c kadencje są dwie9. Części szybkie mają formę 
binarną, tu jednak zdecydowanie więcej niż w Sonacie in d odnajdziemy nawiązań melodycznych w cząstce B do materiału A,  
co zbliża te ukształtowania do form ritornelowych10.

W sonatach czwartej, piątej, szóstej przy każdej z części umieszczone zostały oznaczenia agogiczne. W tej grupie sonat 
wolniejsza część znajduje się w środku kompozycji: Allegro, Andante, Allegro. Wszystkie części wolne mają dopisane wirtu-
ozowskie kadencje11, zaś szybkie – formę binarną z licznymi powtórzeniami materiału muzycznego cząstki A w B12.

Poziom artystyczny sonat w PL-TA 23 jest wyrównany. W dwóch ostatnich kompozycjach (Sonata Quinta i Sesta) nieco 
maleje stopień wymagań technicznych i z trudem już można je zaliczyć do utworów wirtuozowskich. We wszystkich sona-
tach dominuje faktura homofoniczna, chociaż pojawiają się też krótkie imitacje, najczęściej w interwale oktawy, niekiedy 
kilkakrotnie powtarzane w ramach części13. Także w figuracjach i wybranych motywach jest wiele powtarzalności, która jed-
nak w większości przypadków nie jest monotonna14 dzięki płynnej, wdzięcznej melodyce. W sonatach z tarnowskiego zbioru 
można wyróżnić pięć rodzajów przebiegów figuracyjnych: skalowe, harmoniczne oraz takie, w których twórca kilkakrotnie 
powraca do tego samego stopnia skali, sekwencyjne kształtowanie melodyczne, a także repetycje wybranego modelu melo-
dycznego. Kompozytor łączy różne rodzaje figuracji w sposób zrównoważony, być może za wyjątkiem Sonaty in e, w której 

 8 Por. Sonata D-dur (D-SWI Mus. 1455 i D-Dl Mus. 2-R-8, 60), RISM 240001251, RISM 212001942 – przekazy różnią się obecnością cyfrowania 
basu w zapisie z Drezna; F-dur (D-Dl Mus. 2468-R-2 i D-SWI Mus. 1454) RISM 212001525, RISM 240001252 – przekazy różnią się liczbą części: 
w drezdeńskim 5, w rękopisie ze Schwerina – 4; G-dur (S-Skma Musik Rar i S-Skma Alströmer saml. 149:23) RISM 190021021, RISM 190010451; 
B-dur (S-Skma C 1-R i tylko druga część sonaty S-Skma Wallenbergs saml.) RISM 190010449, RISM 190011584; B-dur (S-Skma Musik Rar i D-Bsa 
4110 (12), fol. 50–53), RISM 190021022, RISM 469411012.
 9 Por. takty 12–17 i 28–33.
10 Sonata druga in e (120 taktów): część druga: na początku cząstki B (t. 26–29, 30–33) nawiązania do A (t. 1–4, 5–8); część trzecia: na początku B 
(t. 21–22) do A (t. 1–2), w której są powtórzenia wewnątrz cząstki (t. 7–8). W ostatniej części wejście imitacyjne głosów (1–2, 21–22). Sonata Terza 
in c (256 taktów), w części drugiej: pierwszy dziesięciotaktowy fragment jest powtórzony prawie od razu i dokładnie od taktu 10 do 20. W cząstce B 
(t. 47–51, 82–92) nawiązania do początku A, w części trzeciej: nawiązania do A (t. 1–13, 19–25, 40) w B (t. 68–80, 89–90, 102). 
11 Sonata Quarta in C (148 taktów), część druga: kadencja rozpisana od 23 taktu. W taktach 14–16 powtórzenie t. 1–3, co czyni tę część wewnętrznie 
dwuczłonową. Sonata Quinta in g (188 taktów), część druga: od t. 35 rozpisana kadencja. Sonata Sesta in g (198 taktów), rozpisana kadencja od 21 taktu.
12 Sonata Quarta: w części I w cząstce B (t. 15–16, 32–40) powtórzenie A (t. 1–2, 6–14) najpierw o kwartę poniżej, następnie o kwartę powyżej. W częś-
ci III w cząstce B (t. 29–40, 55–66, 67–82) powtórzenie całego materiału A (t. 1–12, 13–28) najpierw o kwartę poniżej, na końcu o kwartę powyżej. 
Sonata Quinta: w części I na początku cząstki B (t. 17–19) powtórzenie początku A (t. 1–3) o tercję powyżej, a następnie z niewielkimi zmianami 
powtórzenie całej cząstki A (t. 28–39); w części III na początku cząstki B (t. 48–53) powtórzenie o tercję powyżej, a następnie bez zmian (t. 77–82) ma-
teriału cząstki A (t. 1–6); Sonata Sesta: w części I w cząstce B (t. 40–55, 81–84, 88–94, 97–99, 107–113) wielokrotne powtórzenie materiału cząstki A:  
kolejno o tercję powyżej, o kwartę powyżej, o tercję poniżej, o sekstę poniżej, o tercję poniżej (t. 1–14, 1–4, 16–22, 23–25, 36–39). W ten sposób prak-
tycznie cały materiał A został ukazany w cząstce B. W części III w cząstce B (t. 23–26, 51–58) powtórzenie o tercję powyżej i bez zmian materiału A 
(t. 1–3, 15–22). W taktach 47–50 cząstki B nawiązanie do A (t. 9–12).
13 Sonata in d Francesca Marii Cattaneo ma wejścia imitacyjne głosów: w części pierwszej w t. 4, w drugiej części: t. 1–2, 9–10, 24–25, 41–42. Sonata 
Seconda in e: w części trzeciej kompozycji imitacja motywu czołowego na początku cząstek A i B: t. 1–2 i 21–22. Sonata Quarta w części pierwszej: 
t. 29–30, 31–32, w części trzeciej: t. 5–7, 9–11, 33–35, 37–39, 59–61, 63–65. Sonata Sesta, bardziej imitacyjna od pozostałych, w części pierwszej: t. 1–4, 
8–16, 40–43, 47–59, 63–65, 81–84. W sonatach trzeciej i piątej imitacyjnych wejść głosów nie ma. 
14 Wyjątek stanowią dość niezgrabnie skomponowane dwie części sonatowe: druga część, Allegro, sonaty drugiej in e i trzecia część, Allegro, sonaty 
trzeciej in c.
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figuracje są dość schematyczne i jednostajne, ale takie rozwiązania znane są także z kilku innych sonat Cattaneo przechowy-
wanych w zbiorach drezdeńskich15.

Zanotowane w rękopisie kompozycje bliższe są sonatom da camera. W kilku utworach pojawiają się części o charakterze 
tanecznym, np. utrzymane w metrum 3/8, zbliżone do menueta bądź, w przypadku ostatniej części Sonaty in c, mazurka16. 
Dwie z części sonatowych są rodzajem siciliany utrzymanym w umiarkowanym tempie i metrum 12/817. Sonaty z Tarnowa 
wykazują szereg wspólnych cech typowych dla kompozycji sonatowych uprawianych w pierwszej połowie XVIII wieku: 
trzyczęściową formę, coraz chętniej stosowaną od lat 20. XVIII wieku, dominację faktury homofonicznej, wyrazistą, skon-
trastowaną rytmikę, fragmenty, w których skrzypce dialogują z partią basu, wykorzystywanie progresji w budowaniu narracji 
melodycznej obok zauważalnej niekiedy symetryczności w kształtowaniu melodii. Sonaty charakteryzuje wyraźna struktura 
tonalna i nieskomplikowany plan harmoniczny. W Sonacie in d pojawiają się wtrącenia dominantowe do III, IV i V stopnia 
skali, a także łańcuchy akordowe, na które składają się dwa kolejne wtrącenia dominantowe do III stopnia skali. Analogiczne 
rozwiązania harmoniczne odnajdziemy w sonacie drugiej18, ale już Sonata Terza ma plan harmoniczny znacznie prostszy, 
ograniczony do wtrąceń dominantowych do III i IV stopni skali. O wyjątkowości sonat z tarnowskiego rękopisu, szczególnie 
pierwszych czterech w zbiorze, stanowi ich szczególna wirtuozeria. Można przyjąć, że zanotowane w tarnowskim zbiorze 
sonaty na skrzypce solo i basso to dzieła jednego twórcy, nieznane dotąd, poza Sonatą in d, kompozycje Francesca Marii 
Cattaneo, w których miejscowy skrzypek dopisał w częściach wolnych kadencje.

Po sonatach do rękopisu wpisano trzy jednogłosowe kompozycje określone jako Finale w tonacjach D, e i G. Każda z nich 
ma dwuczęściową budowę: zwartą część pierwszą – rodzaj rozpisanej kadencji skrzypcowej – oraz menuet. Pojawiają się 
w nich duże, przekraczające dwie oktawy skoki19 i wysokie, wymagające zastosowania VII i dalszych pozycji, dźwięki20, a także 
liczne, szczególnie w menuetach, łamane oktawy 21. Finali zostały przepisane do zbioru z dołączonej do niego karty, lecz nie-
dokładnie. Najdalej idące rozbieżności dotyczą pierwszej kompozycji: tonacja d-moll, w której Finale zanotowano na karcie, 
została zamieniona na majorową w zbiorze. W tym celu zaburzono kolejność części w menuecie22. Także pierwsza część tej 
kompozycji różni się od zanotowanej na karcie – jest to odmienna propozycja wykonania kadencji. Pozostałe dwa Finali prze-
pisano do zbioru z mniejszymi zmianami: pierwsze ich części są wariantami zapisanych na karcie (np. w Finale in G pierwszą 
część nieco wydłużono, a w Finale in e zmodyfikowano)23. Do rękopisu nie wpisano czwartej kompozycji: Finale in A o ana-
logicznej do pozostałych budowie: część wolna i menuet. Warto zauważyć, że pojawiające się na karcie szczególnie wysoko 
zapisane fragmenty kompozycji pominięto przy przepisywaniu do rękopisu, np. w Finale in e pominięto takt 11, w którym 
przebieg melodyczny sięga c4 oraz nie wpisano do rękopisu, jak już wspominano, Finale in A, w którym pojawia się prze-
bieg do a3 (takty 12–13). Porównując menuety wchodzące w skład Finali ze znanymi ze zbiorów Musik-och teaterbiblioteket 
w Sztokholmie trzynastoma menuetami na dwoje skrzypiec i basso Francesca Marii Cattaneo24 nie zauważono podobieństw 
w ich kształtowaniu. Dla dzieł kompozytora nie są też charakterystyczne łamane oktawy, licznie obecne w menuetach Finali.

Zachowane Finali są ciekawym świadectwem praktyki wykonawczej tamtego czasu. Stanowią one rozszerzenie kompozy-
cji sonatowych w różnych tonacjach, granych – ze względu na obecność w nich tańca – w pałacowych wnętrzach. Być może 
były wykonywane wyłącznie przez skrzypka, bowiem zapis w rękopisie wyklucza możliwość dopisania głosu towarzyszące-
go. Rozpisane w manuskrypcie wirtuozowskie kadencje w sonatach, jak i w Finali są dowodem na staranne przygotowanie 
i wcześniejsze przemyślenie fragmentów, które podczas wykonań czyniły wrażenie swobodnie improwizowanych.

Po Finali do zbioru wpisano kilka drobniejszych kompozycji jednogłosowych: dwa niewielkie utwory in G o formie bi-
narnej, określone jako Balli Polacchi. Drugi z nich został przepisany do zbioru bez zmian z dołączonej do rękopisu karty. 
Melodie te zbliżone są do tańca w typie chodzonego i pochodzą najpewniej z przełomu XVII i XVIII wieku25. Warto zwrócić 
uwagę na schematyczność kadencji w obu kompozycjach: końcowa kadencja w pierwszym tańcu (t. 16) oraz identyczna 
w drugim (t. 8 i 16).

15 Por. Sonatę C-dur D-Dl Mus. 2468-R-1; A-dur D-Dl 2468-Q-1; D-dur D-Dl Mus. 2-R-8, 60.
16 Za zwrócenie mojej uwagi na rytmy mazurkowe w Sonacie in c serdecznie dziękuję Ewie Ostaszewskiej. Zob. Sonata Quarta – część III Allegro, 
Sonata Quinta – część II Andante, Sonata Terza – część III Allegro.
17 Sonata Quarta – część II Andante, Sonata Sesta – część II Andante.
18 W części pierwszej Sonaty in e w taktach 3, 4, 8, 12, 13 wtrącenia dominantowe do poszczególnych stopni skali.
19 Skoki od undecymy do kwintdecymy m.in. w: Finale in e (karta), t. 14: h2–dis1; Finale in D, t. 53/54: d3–g 1, t. 61/62: a2–d1–d 3, t. 64: e1–c3; Finale in d, 
t. 8: d1–d 3, t. 28/29: a2–d1–d 3; Finale in A, t. 4: fis3–a1, t. 15: e1–a3–fis1.
20 Dźwięki: c4–a3: w Finale in e (wersja zapisana na karcie), t. 12; dźwięk a3: Finale in d, t. 13–15; Finale in A, t. 12–14. Najwyższy dźwięk pojawiający 
się w sonatach to a3 w drugiej części Sonaty in d Cattaneo.
21 Finale in d, t. 46–47, 50–51, 54–55, 58–59, 62–63, 66–67; Finale in D, t. 26–27, 30–31, 34–35, 38–39, 42–43, 46–47; Finale in e (manuskrypt), t. 31, 
34–35, 42–43, 57, 60–61; Finale in e (karta), t. 14, 17–18, 22, 25–26, 40, 43–44.
22 Majorowe Trio zapisano w zbiorze jako melodię właściwego Menueta, a minorowe opracowanie Menueta jako Trio (w zbiorze brak oznaczeń Menu-
et–Trio–Menuet da capo, które są obecne na karcie).
23 Ponadto w Finale in G zrezygnowano z ruchu szesnastkowego na rzecz ósemkowego w Trio menueta, pozostawiając przebieg melodyczny bez zmian.
24 S-Skma Alströmer saml. 149:19, por. RISM 190010042.
25 Za tę informację serdecznie dziękuję Tomaszowi Nowakowi.
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Jako następne w zbiorze umieszczono dwa niewielkie Menuetti (in B, in G), nadto nieukończoną kompozycję z kilkakrot-
nie powtarzaną sekundą zwiększoną (b–cis) przywodzącą na myśl tradycyjną muzykę żydowską26 oraz rozpisaną kadencję 
in A. W tym miejscu rękopisu wycięto kilka kart, następną stronę pozostawiono pustą, a na kolejnej zanotowano pięciood-
cinkowy utwór przeznaczony na dwa instrumenty melodyczne. Jest to rodzaj instrumentalnego duetto w typie sonaty czy 
też suity. Utwór nie posiada tytułu ani określenia formy (np. divertimento, sonata a due strumenti, duetto itd.), atrybucji 
autorskiej, ani oznaczeń agogicznych. Jedynie przy drugim odcinku kompozycji na górze strony został wpisany (przez in-
nego skryptora niż sporządzający całość rękopisu) – No 3, przy piątym – No 2, na końcu zaś trio menueta – Da capo Menuet. 
W niniejszym wydaniu kolejność odcinków kompozycji pozostawiono tak jak w rękopisie, nie uwzględniając późniejszych 
adnotacji. Wszystkie części utworu mają formę binarną. W pierwszej, drugiej i ostatniej części Duetto zastosowano technikę 
imitacyjną, w prymie (najczęściej) i kwincie27. Utwór utrzymany jest w tonacji D-dur (za wyjątkiem Trio menueta opraco-
wanego w jednoimiennej tonacji molowej)28. Ta rozbudowana, lecz dość prosta kompozycja służyła zapewne celom pedago-
gicznym – grze mistrza z uczniem.

Pojawiające się w rękopisie nieliczne adnotacje (Finale, Menuetti, Balli Polac[c]hi) mogłyby sugerować, że właścicielem 
zbioru był muzyk posługujący się językiem włoskim, być może Włoch, najpewniej skrzypek-wirtuoz i pedagog kapeli nad-
wornej jednego z polsko-litewskich magnatów, który obok sonat Cattaneo wpisał do zbioru Finali, drobniejsze kompozycje 
oraz Duetto, własne bądź też innego włoskiego twórcy związanego z Rzeczpospolitą.

Do kogo mógł należeć tarnowski rękopis? Zarówno widoczny filigran na jednej z kart29, jak i zanotowany repertuar 
potwierdzają, że zbiór pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku, najpewniej z lat 20. tego stulecia. W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Tarnowie, w Dziale Starych Druków i Książki XIX-wiecznej, zachowało się ponad 250 rękopisów i druków 
muzycznych pochodzących głównie z połowy XIX i pierwszej kwarty XX wieku. Zbiory te trafiły do Tarnowa w 1949 roku 
na mocy decyzji ówczesnych władz kraju, by księgozbiór podworski rodziny Sanguszków rozparcelować pomiędzy czte-
ry placówki naukowe: Bibliotekę Jagiellońską, Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego, Bibliotekę Śląską w Katowicach 
i właśnie Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowie30. Obok starych druków i rękopisów należących do zbiorów familij-
nych Sanguszków trafiły wówczas do Tarnowa także muzykalia, z których większość ma noty posesyjne wskazujące, iż ich 
właścicielami byli przedstawiciele rodziny z połowy i końca XIX wieku: Izabela z Lubomirskich (1808–1890) i Władysław 
(1803–1870) Sanguszkowie oraz ich dzieci: Jadwiga (1830–1918), Roman Damian (1832–1917), Paweł (1834–1876), He-
lena (1836–1891) i Eustachy (1842–1903). Do kolekcji muzykaliów z Gumnisk, głównej siedziby Izabeli i Władysława 
Sanguszków, mógł trafić także rękopis wcześniej należący do innych zbiorów bibliotecznych rodziny31. Wiadomo bo-
wiem, że księgozbiór Sanguszków gromadzony był w różnych rezydencjach rodu: Białym Kowlu, Lubartowie, Sławucie 
i  Podhorcach. Gdyby chodziło o  Sławutę bądź Lubartów, pod uwagę należałoby wziąć dwór Pawła Karola Sanguszki 
(1680–1750) i ewentualnie jego dzieci. W przypadku Podhorców, które stały się własnością Sanguszków w roku 1865 wraz 
z liczącą około dwóch tysięcy zbiorów biblioteką zamkową, należałoby wziąć pod uwagę jego dwóch właścicieli z począt-
ku i połowy XVIII wieku: Stanisława Mateusza Rzewuskiego (rezydował w Podhorcach 1718–1728) i jego syna Wacława 
(w Podhorcach 1728–1767).

Wiadomo, że na dworze Pawła Karola Sanguszki po roku 1733 nie było stałego zespołu muzycznego. Wcześniej działał 
przy nim liczący ponad dwadzieścia osób zespół muzyczny, jednak wśród nazwisk jego muzyków nie odnotowano włoskiego 
kompozytora32. Natomiast w dokumentach związanych z dworem Stanisława Mateusza Rzewuskiego pojawia się nazwisko 
Cattaneo, być może odnoszące się do naszego kompozytora. Otóż zachowany w Bolonii dziennik podróży33 włoskiego ka-
pelmistrza na dworze Rzewuskiego, Giuseppe Nelviego, który przebywał w Polsce od 1727 do najpewniej 1730 roku, zawiera 
na fol. 66v i 69v kilka niewyraźnych zapisów, poświadczających przepływ różnych kwot pieniężnych (zapewne pożyczek) 
pomiędzy śpiewakiem dworu, Włochem Bartolomeo Straparapą, a bliżej nieznanym Catanio, czy też Cataneo. Taka forma  

26 Melodia o wyraźnie żydowskiej proweniencji. Jest utrzymana w skali Mi Sheberach (hebr. ‘Ten, który błogosławi’) – skala eolska harmoniczna, 
w której przy ruchu melodycznym w dół podwyższano IV i VI stopień, a czasami obniżano VII, z częstymi skokami pomiędzy V i I stopniem skali 
i typową dla kantorów synagog figuracją. Za konsultację serdecznie dziękuję Tomaszowi Nowakowi. Skala Mi Sheberach szeroko wykorzystana była 
także w melodiach ukraińskich, por. Henry Sapoznik, Pete Sokolow, The Compleat Klezmer, New York 1987, s. 20–22.
27 W pierwszej części utworu trzytaktowa imitacja inicjalna (t. 1–5) z cząstki A jest powtórzona dwukrotnie od innych dźwięków (e, fis) w B (t. 20–24, 
25–29). Nadto pięciotaktowy fragment imitacyjny z A (t. 11–16) pojawia się o kwintę poniżej w cząstce B (t. 46–51). Nieco mniej ścisłe imitowanie 
jest w drugiej części Duetto: imitacja dwutaktowego motywu w A (t. 1–4) i powtórzenie go o kwartę poniżej w B (t. 20–23). W cząstce A pojawia się 
jeszcze jeden krótki motyw poddany imitacji (t. 8–11). W wieńczącym kompozycję menuecie krótkie imitacje zastosowano we wszystkich cząstkach 
tańca: imitacje w cząstce A (t. 1–4, 7–9, 15–16) i powtórzenie tego materiału o kwartę poniżej w B (t. 19–22, 25–27) oraz kwartę powyżej (t. 37–38). 
28 W Trio materiał melorytmiczny menueta został przeniesiony do tonacji d-moll.
29 Por. Komentarz rewizyjny, s. 10.
30 Jolanta Marszalska, Biblioteka i archiwum Sanguszków: zarys dziejów, Tarnów 2000, s. 151.
31 Ibidem, s. 79–156.
32 Por. Irena Bieńkowska, Kompozytorzy w służbie księcia Pawła Karola Sanguszki (1680–1750), „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, XXI/1 (41), 
2014, s. 261–275; eadem, Śpiewacy Pawła Karola Sanguszki (1680–1750) w drugiej i trzeciej dekadzie XVIII wieku, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 
t. XIII, 2015, s. 125–138.
33 Giovanni Maria Nelvi, Memorie de suoi viaggi, [w:] MIBM, sygn. K. 37/1–2, fol. 66v, 69v.
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nazwiska kompozytora pojawia się na niektórych rękopisach jego dzieł 34. Warto wspomnieć, że Cattaneo, będący od 1726 
roku w służbie królewicza Fryderyka Augusta, w marcu 1728 wyjeżdżał do Wenecji35. Czy po podróży na krótko zawitał na 
dwór Rzewuskiego i odwiedził jego włoskich muzyków pozostawiając kilka swoich kompozycji? Są to wyłącznie przypusz-
czenia i należy podkreślić, że wśród znanych obecnie nazwisk artystów działających w latach 20. XVIII wieku w zespole 
muzycznym Stanisława Mateusza Rzewuskiego nie pojawia się nazwisko Cattaneo36.

Bardzo niewiele wiemy także o życiu muzycznym na dworze syna Stanisława Mateusza Rzewuskiego, Wacława37. Za-
chowany inwentarz muzykaliów jego dworu, pochodzący z 1769 roku38 i dokumentujący w znacznym stopniu repertuar 
wykonywany na dworze jego ojca, wymienia kilka interesujących pozycji, które bardzo przypominają rękopis zachowany 
w Tarnowie – zarówno jeśli chodzi o zawarty w nich repertuar, jak i kształt samego zbioru (zapinany czy też zawiązywany 
wstążkami)39:

[…] Xiązek dwie malenkich w czarną skurkę oprawnych do zawiązywania, w których się znayduią Variatie Finale, menwety
Tańce Polskie, Sonata, Dueti na Flotrawers […]
Xiązek trzy we czerwoną skurkę oprawnych z Klamerkami srebnemi do Zamykania […]
Xiąg dwie w Pergamin Zielono malowany oprawne, w których są Pisane Sonaty y Finale
Xiązka w starey oprawie do Zawiązywania w ktorey są Pisane Sonaty […]

Zapisany w tarnowskim zbiorze repertuar instrumentalny niewątpliwie wykonywany był na jednym z magnackich dwo-
rów osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej, najpewniej na jej południowych kresach. Przy obecnym stanie badań nie uda się 
jednak rozstrzygnąć, na którym, również sprawa właściciela przetrwałego zeszytu kompozycji musi pozostać na razie nie-
wyjaśniona. Odnaleziony zbiór, jako jedno z nielicznych źródeł tego typu, stanowi jednak cenne uzupełnienie naszej wiedzy 
o wykonywanym wówczas w Rzeczpospolitej repertuarze.

34 Np. w: D-Bsa 4110 (12), fol. 50–53; CZ-Pnm XXXIV C 148, strona tytułowa.
35 Alina Żórawska-Witkowska, Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie, Warszawa 1997, s. 424–425.
36 Por. Irena Bieńkowska, Listy muzyków Stanisława Mateusza Rzewuskiego (1662–1728) do Giovanniego Antonia Ricieriego, „Polski Rocznik Muzyko-
logiczny” t. XV, 2017 [w druku].
37 Leon Rzewuski w Kronice Podhoreckiej 1706–1779, Kraków 1860, s. 34 pisał m.in.: „Dwór w Podhorcach składał się z Xiędza, którego zwano 
Xiędzem Teologiem, z kilku dworzan, z dość licznej kapeli […]” . Wśród członków kapeli Wacława Rzewuskiego znamy nazwiska m.in. kapelmistrza 
zespołu – niejakiego Szpangienbergera (najpewniej chodzi o skrzypka Johanna Augusta Spangenberga, od 1754 roku muzyka kapeli Heinricha Brüh-
la), klawesynisty Johanna Philippa Kirnbergera (dz. 1744) czy kastrata Antonia Francia, zwanego Perellini lub Perellino. Zob. Dyspozycja JM Panu 
Sidorowskiemu danej roku pańskiego 1754 die 1 Juni w Chełmie, [w:] ANK, O/W, APodh. II, rksp. 230, a także Alina Żórawska-Witkowska, Muzyka 
na polskim dworze Augusta III, część I, Lublin 2012, s. 182, 187, 239, 241, 354.
38 Regestr Papierow muzykalnych spisany die 20 Augusti 1769 Anno w Podhorcach, [w:] AGAD, Zbiór Czołowskiego, nr 429, fol. 169–171.
39 Kompozycje na skrzypce i flet szczególnie licznie prezentowane były w zbiorach podhoreckich ze względu na upodobania muzyczne Wacława i jego 
żony.
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KOMENTARZ REWIZYJNY

Omawiany rękopis składa się z pojedynczej księgi podłużnego formatu o wymiarach 230x350 mm, która zawiera 26 nienu-
merowanych zszytych kart oraz dołączonej na końcu zbioru pojedynczej niezapisanej karty o mniejszej gramaturze papieru, 
rodzaju bibuły. Do rękopisu należy ponadto zapisana z obydwu stron luźna pojedyncza karta o innych niż całość zbioru wy-
miarach 350x210mm. Rękopis jest oprawny w ciemnobrązową mocno zniszczoną skórę. Na okładce brak tłoczeń, widoczne 
są natomiast ślady po dawnym zapięciu rękopisu. Manuskrypt ma nieregularną budowę składkową, zawiera osiem fascy-
kułów, w dwóch z nich (ternio) wycięto po kilka kart: w trzeciej składce dwie, w siódmej trzy karty: I: 2+2, II: 2+2, III: 3+1, 
IV: 1+1, V: 1+1, VI: 1+1, VII: 3+0, VIII: 2+2. Rękopis nie posiada karty tytułowej, brak też jakichkolwiek oznaczeń pose-
syjnych. Nuty zapisano na grubym papierze bez widocznych znaków wodnych. Jedynie ostatnia, niezapisana karta rękopisu, 
najpewniej późniejsza, zdecydowanie lepsza gatunkowo i o mniejszej gramaturze, zawiera filigran: herb z trąbką myśliwską 
uwieńczony koroną oraz napis pod nim: JH & Zoon. Znak wodny wskazywałby, że papier pochodzi z połowy XVIII wieku 
z papierni Jana Jacobsza Honiga (1688–1757) w Zaandijk w północnej Holandii, który w latach 1738–1757 pracował wraz 
z synem Jacobem Jacobszem Honigem (1712–1780). Od 1741 roku w papierni używano znaku wodnego typu Pro Patria40, 
zatem papier ze zbiorów tarnowskich pochodzi z lat 1738–1740. W przypadku tego filigranu także Edmundas Laucevičius 
wskazuje na rok 174041. Karty zbioru zostały podcięte u góry i u dołu o czym świadczą lekko ścięte oznaczenia agogiczne 
i próby pisarskie umieszczone na niektórych kartach manuskryptu. W zbiorze można wyróżnić ręce dwóch kopistów. Jedna 
zanotowała nuty i oznaczenia dynamiczne, druga, jaśniejszym atramentem, wpisała tytuły kompozycji, oznaczenia agogicz-
ne i uzupełniła zapis nutowy w jednej z kompozycji (Sonata Quarta, Andante). Rękopis tarnowski został zapisany innym 
charakterem pisma niż jest widoczny w autografach dzieł Cattaneo42 przechowywanych w Dreźnie oraz rękopisach sporzą-
dzonych przez kopistów drezdeńskich43 i sztokholmskich44.

Zawartość rękopisu

40 http://zaansepapiergeschiedenis.nl/historie/familiebedrijven/honig-zoon-j/.
41 Edmundas Laucevičius, Popierius lietuvoje XV–XVIII a, Vilnius 1967, znak wodny nr 3054. 
42 Sonata C-dur (RISM 212001524) i F-dur (RISM 212001525) przechowywane w Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek, 
Drezno.
43 D-Dl Mus. 2468-R-1-3; Mus. 2468-Q-1; Mus. 2468-O-1-4; Mus. 2-O-1, 13; Mus. 2-R-8, 60.
44 S-Skma, Alströmer saml. 149:19-23; C 1-R; Wallenbergs saml., Musik Rar.

[1r] strona niezapisana
[1v–2r] [Sonata Prima. Largo]
[2v–3r] [Allegro moderato]
[3v–4r] [Vivace]
[4v–5r] [Sonata Seconda. Adagio]
[5v–6r] Allegro
[6v–7r] Allegro
[7v–8r] Sonata Terza. Adagio
[8v–9r] Allegro
[9v–10r] Allegro
[10v–11r] Sonata Quarta. Allegro
[11v–12r] Andante
[12v–13r] Allegro
[13v–14r] Sonata Quinta. Allegro
[14v–15r] Andante
[15v–16r] Allegro
[16v–17r] Sonata Sesta. Allegro

[17v–18r]  Andante
[18v–19r] Allegro
[19v] Finale [in D]
[20r] Finale [in e]
[20v] Finale [in G]
[21r] Balli Polac[c]hi, Menuetti
[21v] [Trio menueta in G, nieukończona melodia
 żydowska oraz kadencja in A]
[22 r] strona niezapisana
[22v] [Duetto: in D, 2/4]
[23r] [in D, 3/8] No 3
[23v–24r] [in D, 2/4]
[24v] [in D, 3/8]
[25r] [Menuet in D, 3/4] No 2
[25v] [Trio in d, 3/4] Da Capo Menuet
[26r–v] niezapisana karta
luźna niezapisana karta z widocznym filigranem

Zawartość pojedynczej karty dołożonej do rękopisu

1. [Finale in G]
2. [Finale in e]
3. [Danza polacca]

na odwrocie strony:
1. [Finale in A]
2. [Finale in d]
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INTRODUCTION

One of the items in the Old Prints and 19th-Century Books section at the Municipal Public Library in Tarnów is a note-
book containing musical compositions from the first half of the 18th century (shelf mark 23; the item also comprises a loose 
sheet written on both sides). The pieces in the manuscript include anonymous one- and two-part compositions: six sonatas 
for solo violin and basso continuo, a piece for two melodic instruments (a kind of duetto), a number of single-part compo-
sitions that may have been performed on the violin or flute (three of which are described as Finale), two Polish dances (Balli 
Polacchi), two minuets, an unfinished music fragment, and a cadenza in A. The manuscript contains no authorship, owner-
ship or instrumentation marks. The loose sheet enclosed with the manuscript (which is likewise anonymous) contains five 
single-part compositions: four described as Finale and one dance tune.

The notebook opens with a Sonata in d, the only piece in the manuscript to have been successfully identified. This is 
a composition for solo violin and basso continuo by Francesco Maria Cattaneo (1697–1758), a virtuoso violinist and com-
poser who succeeded Johann Georg Pisendel as the concertmaster of the court orchestra of August III in Dresden. Cattaneo’s 
surviving works can be found in libraries in Dresden, Berlin, Schwerin, Prague and Stockholm. To date, the Tarnów source 
is the only known manuscript from Poland to contain a work by that composer. This said, Cattaneo had some relatively close 
ties with the Polish-Lithuanian Commonwealth. In 1721–17261 he was retained as a violinist in Dresden and Warsaw at the 
court of Heinrich von Flemming (1667–1728)2, Field Marshal of Saxony, where he was Flemming’s best paid musician.

At present Francesco Maria Cattaneo’s known works include 15 sonatas for solo violin and basso continuo, five concertos3, 
three trios for two violins and basso, and thirteen minuets for the same instruments.

Most of his sonatas are now found in Stockholm (thirteen compositions) and Dresden (five compositions). Some of his 
works are known from several sources: five are attested in two separate manuscripts, and one (our “Tarnów” Sonata in d) 
in three manuscripts4. Cattaneo’s violin sonatas contain three (less often four, in some cases five5) distinct movements. The 
slow movement may appear first, e.g. Adagio, Allegro, Tempo di Menuet, but in as many cases it appears second to provide 
a contrasting tempo, e.g. Allegro – Adagio (or Andante, or Moderato) – Allegro. Besides minuets, the closing sections in the 
sonatas are gigues or allegro movements. The slow movements are short, mainly single-part compositions, and the fast move-
ments have a binary form where the melodic material contains references between sections B and A; the minuets consist 
of three movements (Menuet – Trio – Menuet da capo).

Analysis of Cattaneo’s sonatas6 shows that most of his compositions are hybrid forms combining elements of the sonata 
da chiesa and da camera, many of which contain violin polychords7, rapid harmonic progressions and figurations, large leaps, 
and a figured bass part in some of the sonatas. The pieces range in length from one hundred and several dozen to about two 
hundred bars.

The Sonata in d from the Tarnów manuscript is also attested in two other manuscripts in the Musik- och teaterbibliote-
ket in Stockholm, shelf marks C 1-R (RISM 190010453) and Alströmer saml. 149:21 (RISM 190010450). There are some 
differences between the two Swedish sources, and then again between those and the Tarnów version. The most significant 

1 Irena Bieńkowska, Notatki o muzykach Jakuba Henryka Flemminga [Notes on the musicians of Jacob Heinrich von Flemming], “Barok. Historia – 
Literatura – Sztuka”, III/2 (6), 1996, pp. 155–166.
2 For more information on music at von Flemming’s court see: Szymon Paczkowski, Muzyka na dworze marszałka Jakuba Henryka Flemminga 
(1667–1728) [Music at the court of Marshall Jacob Heinrich von Flemming], in: Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa 
Litewskiego od XV do XIX wieku, ed. by Urszula Augustyniak, Warszawa 2009, pp. 67–82; idem, Z dziejów muzycznej biblioteki Jakuba Henryka Flem-
minga [On the history of the music library of Jacob Heinrich von Flemming], “Barok. Historia – Literatura – Sztuka” XXI/1 (41), 2014, pp. 95–109. 
For more on Cattaneo see also: Sebastian Biesold, Experiment Musikerprotektion: Die Geschwister Maria Santina und Francesco Maria Cattaneo am 
sächsisch-polnischen Hof im 18. Jahrhundert, in: Venedig – Dresden: Begegnung zweier Kulturstädte, hrsg. Barbara Marx und Andreas Henning, Leipzig 
2010, pp. 154–175.
3 All the concertos survive in the library holdings in Dresden: Concerto in D (D-Dl Mus. 2468-O-1) vl solo, fg solo, vl (2), vla, bc, RISM 212001050; 
Concerto in F (D-Dl Mus. 2468-O-4) vl solo, ob (2), vl (2), vla, b, cemb, bc, RISM 212001052; Concerto in A (D-Dl Mus. 2468-O-2), vl solo, vl (2), vla, 
vlc, vlne, cemb, bc, RISM 212001051; Concerto in A (D-Dl Mus. 2468-O-3), vl solo, vl (2), vla, vlc, vlne, cemb, RISM 212001049; Concerto in A (D-Dl 
Mus. 2-O-1,13) vl solo, vl (2), vla, b, RISM 212003552.
4 PL-TA 23, S-Skma C 1-R, S-Skma Alströmer saml. 149:21.
5 There are two five-movement sonatas, Sonata in F (D-Dl Mus. 2468-R-2) RISM 212001525 and Sonata in F (D-Dl Mus. 2468-R-3) RISM 212001087.
6 Sonatas by Cattaneo that have appeared in print include a set of four compositions (in B, F, C, D) published in 2007 by Guido Erdmann as part of 
the series Musica obligata 602–605, Königsbrunn, Magdeburg 2007; and five compositions published by Antonio Frigé, Serene Agostini, Francesco 
Maria Cattaneo, Sonate per violino e basso continuo: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Edizioni Pian & Forte, 
Milano 2017.
7 Polychords in Francesco Maria Cattaneo’s violin compositions are infrequent and relatively easy to play. According to Piotr Wilk, the composer 
places fairly limited demands on the performer compared to the works of his Italian contemporaries (e.g. Antonio Vivaldi, Francesco Maria Veracini, 
Giuseppe Tartini, Pietro Locatello), or even those by earlier composers (e.g. Arcangelo Corelli, Giuseppe Torelli), let alone violin pieces by German 
composers (e.g. Georg Pisendel, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach). Wilk believes that the violin technique in Cattaneo’s sonatas is 
quite peculiar compared to Italian violin works in the first half of the 18th century, and brings to mind pieces written in the last quarter of the 17th 

century rather than those from the early 18th century.
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differences in those sonata variants can be found in manuscript C 1-R, where an eight-measure Larghetto section is inserted 
before the final element of the three-movement structure (Largo, Allegro moderato, Vivace – note that the Tarnów manuscript 
contains no tempo markings). The sonata in the Stockholm source contains a complete figured bass part. Manuscript C 1-R 
and manuscript Alströmer saml. 149:21 both contain violin polychords throughout, of which only the top notes remain in 
the Tarnów version. PL-TA 23 also contains many small melodic differences relative to the Stockholm variants, mainly in-
volving octave shifts in the violin part. Also, the opening part of the sonata in the Tarnów manuscript contains an extra ca-
denza (mm. 16–20) – a virtuoso violin section with a bourdon bass accompaniment. Similar variants in terms of figured bass 
parts, number of movements or violin polychords also occur in other sonatas by Cattaneo8 that are attested in two different 
manuscript sources.

At this point Cattaneo’s Sonata in d for solo violin and basso continuo is his only known composition in a minor key. With 
a fair number of leaps, virtuoso progressions, and complicated rhythmic solutions, this is an impressive piece that places con-
siderable demands on the violinist’s technique. Perhaps the addition of polychords would have put it beyond the capabilities 
of the local violinist.

The other five sonatas of unknown authorship in the Tarnów collection are similar to the composition by Cattaneo. Based 
on compositional similarities discussed below, those too are quite likely sonatas by Cattaneo or by one of his pupils. Other 
than the fourth Sonata in C, the remaining pieces are in minor keys (e, c, g, and g). Each consists of three movements, with 
total lengths ranging from 120 to 256 measures. None of the sonatas contains violin polychords or figured bass parts. The 
second sonata (in e), the shortest of the five, contains tempo markings in the second and third movements; the third sona-
ta (in c) has tempo markings throughout. In both cases the structure is similar to Cattaneo’s Sonata in d, opening with a slow 
movement followed by two fast ones (Adagio, Allegro, Allegro). As in Cattaneo’s sonata, the cadenzas in the slow movements 
are written out in full (the Sonata in c has two cadenzas9). The fast movements have a binary form but in this instance there 
are many more melodic references between Part B and Part A compared to the Sonata in d, which puts those movements 
closer to the ritornello genre10.

Sonatas four, five, and six have tempo markings in each movement. In this group of sonatas, the slower movements are 
placed in the middle of each piece (Allegro, Andante, Allegro). All the slow movements have virtuoso cadenzas supplied11. The 
fast movements have a binary form with numerous repetitions of music material from section A in section B12.

The sonatas in PL-TA 23 are even in terms of artistic quality. The last two pieces (Sonata Quinta and Sesta) are somewhat 
less technically demanding, and can hardly be described as virtuoso pieces13. Homophonic textures dominate in each of the 
sonatas, although there are also short instances of imitation, mostly at the octave interval, recurring several times within 
some of the movements. Similarly, there is a considerable amount of repetition in the figurations and selected motifs, but 
monotony is mostly avoided14 thanks to fluid and graceful melodies. Five types of figurative sequences can be identified in 
the sonatas from the Tarnów collection: scale progressions, harmonic progressions, progressions where the composer re-

 8 See Sonata in D (D-SWI Mus. 1455 and D-Dl Mus. 2-R-8, 60), RISM 240001251, RISM 212001942 – the versions differ in that the Dresden version 
contains a figured bass part; Sonata in F (D-Dl Mus. 2468-R-2 and D-SWI Mus. 1454) RISM 212001525, RISM 240001252 – the versions differ in 
terms of number of movements: the Dresden MS has 5, the Schwerin MS has 4; Sonata in G (S-Skma Musik Rar and S-Skma Alströmer saml. 149:23) 
RISM 190021021, RISM 190010451; Sonata in B flat (S-Skma C 1-R and only the second movement of the sonata S-Skma Wallenbergs saml.) RISM 
190010449, RISM 190011584; Sonata in B flat (S-Skma Musik Rar and D-Bsa 4110 (12), fol. 50–53), RISM 190021022, RISM 469411012.
 9 Cf. bb. 12–17 and 28–33.
10 Second Sonata in e (120 bars): second movement, early in section B (bb. 26–29, 30–33) there are references to A (bb. 1–4, 5–8); third movement: 
the beginning of B (bb. 21–22) contains references to A (bb. 1–2), including repetitions within the section (bb. 7–8). In the imitative entry of the parts 
in the final movement (1–2, 21–22). Sonata Terza in c (256 bars), in the second movement, the opening ten-bar fragment is repeated exactly almost 
immediately from b. 10 to 20. Section B (bb. 47–51, 82–92) contains references to the beginning of A, the third movement contains references to A 
(bb. 1–13, 19–25, 40) in B (bb. 68–80, 89–90, 102). 
11 Sonata Quarta in C (148 bars), second movement: cadenza supplied from b. 23. In bb. 14–16 a repetition of bb. 1–3, creating an internal two-section 
structure within the movement. Sonata Quinta in g (188 bars), second movement: from b. 35 a realized cadenza. Sonata Sesta in g (198 bars), a cadenza 
is supplied from b. 21 onwards.
12 Sonata Quarta: in the first movement, section B (bb. 15–16, 32–40) contains a repetition of A (bb. 1–2, 6–14) first a fourth lower, then a fourth 
higher. In the third movement, Section B (bb. 29–40, 55–66, 67–82) contains a repetition of the whole material from A (bb. 1–12, 13–28) first 
a  fourth lower, then a fourth higher. Sonata Quinta: in the first movement, the beginning of Section B (bb. 17–19) contains a repetition of the 
beginning of A (bb. 1–3) a third higher, and then a repetition of the whole section A with minor changes (bb. 28–39); in the third movement, sec-
tion B (bb. 48–53, 77–82) contains a repetition of material from A one third higher, without change (bb. 1–6); Sonata Sesta: in the first movement in 
section B (bb. 40–55, 81–84, 88–94, 97–99, 107–113) a series of repetitions of material from section A: respectively, a third higher, a fourth higher, 
a third lower, a sixth lower, a third lower (bb. 1–14, 1–4, 16–22, 23–25, 36–39). This way almost the entire material of section A is shown again in 
section B. In the third movement in section B (bb. 23–27, 51–58) a repetition (a third higher and unchanged) of material from section A (bb. 1–3, 
15–22). In bb. 47–50 of section B, a reference to section A (bb. 9–12). 
13 The Sonata in d by Francesco Maria Cattaneo has imitative entries of parts: in the first movement, in b. 4; in the second movement, in bb. 1–2, 9–10, 
24–25, 41–42. Sonata Seconda in e: in the third movement of the piece an imitation of the principal motif at the beginning of sections A and B: bb. 1–2 
and 21–22. Sonata Quarta in the first movement: bb. 29–30, 31–32, in the third movement: bb. 5–7, 9–11, 33–35, 37–39, 59–61, 63–65. Sonata Sesta is 
more imitative than the rest, in the first movement: bb. 1–4, 8–16, 40–43, 47–59, 63–65, 81–84. In Sonatas 3 and 5 there are no imitative entries of parts.
14 With the exception of rather two rather ham-fisted sonata movements: the second movement (Allegro) of the second Sonata in e and the third 
movement (Allegro) of the third sonata in c.
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turns several times to the same note of the scale, sequential melodic formation, and repetitions of a selected melodic model. 
The different types of figuration are combined in a balanced way, with the possible exception of the Sonata in e, where the 
figurations are quite schematic and monotonous, however similar solutions are also found in several other known sonatas by 
Cattaneo from the Dresden collection15.

The pieces in the manuscript are closer in character to the sonata da camera genre. Several pieces contain dance move-
ments, for instance in 3/8 time, minuet-like or (the closing movement of the Sonata in c) mazurka-like16. Two of the sonatas 
are a kind of siciliana with a moderate tempo in 12/817 time. The Tarnów sonatas share a number of characteristics which are 
typical of sonata compositions from the first half of the eighteenth century: a three-movement structure (increasingly popu-
lar from the 1720s onwards), predominantly homophonic textures, expressive and contrastive rhythms, passages of dialogue 
between the violin and bass parts, the use of progression in building a melodic narrative, and occasional symmetries in the 
shaping of melody. The sonatas are characterised by a clear tonal structure and an uncomplicated harmonic design. The So-
nata in d contains occasional dominant interpositions of the third, fourth and fifth notes of the scale, as well as chord con-
catenations consisting of two successive dominant interpositions of the third note of the scale. The same harmonic solutions 
can be found in the second sonata18. However, the third sonata has a much simpler harmonic design, limited to dominant 
interpositions of the third and fourth notes of the scale. What sets the sonatas in the Tarnów manuscript apart (particularly 
the first four pieces in the collection) is their remarkable virtuosity. We may assume that the unidentified sonatas for solo 
violin and basso found in the Tarnów collection are previously unknown works by Francesco Maria Cattaneo, with extra 
cadenzas in the slow movements supplied by a local violinist.

The sonatas in the manuscript are followed by three single-part compositions, each described as a Finale, in the keys of D, 
e, and G. Each has a two-part structure where a compact first part is a kind of written violin cadenza followed by a minuet. 
The pieces contain large leaps (exceeding the interval of the eleventh)19 and high tones that require the use of the seventh and 
higher positions20, as well as numerous broken octaves21, especially in the minuets. The Finali were copied into the collection, 
inaccurately, from the enclosed loose sheet. The largest discrepancies are found in the first piece: the Finale found on the 
loose sheet was in the key of d, however it appears in a major key in the collection. For that reason the order in the minuet 
was changed22. Also, the first movement of that composition differs from the one recorded on the loose sheet in its version of 
the cadenza. The other two Finali were copied into the manuscript with minor changes: the opening movements are variants 
of those found on the loose sheet (e.g. the first movement of the Finale in G is slightly longer, and the opening movement in 
the Finale in e is modified)23. The fourth composition from the loose sheet was not copied into the notebook. This is a Finale 
in A with a structure similar to the others (a slow movement and a minuet). It should be noted that the higher-pitched pas-
sages on the loose sheet were not copied into the manuscript. For instance, bar 11 (where the melodic progression goes up to 
c4) is left out of the Finale in e; as mentioned above, the Finale in A (where the progression goes up to a3 in bb. 12–13) is sim-
ilarly not copied. Comparative analysis reveals no structural similarities between the minuets in the Finali and the thirteen 
minuets for two violins and basso by Francesco Maria Cattaneo known from the Musik- och teaterbiblioteket manuscript in 
Stockholm24. Similarly, the broken octaves frequently appearing in the minuets in the Finali are not typical of Cattaneo’s work.

The surviving Finali offer interesting evidence of performance practice in the period. The pieces are expanded variants of 
sonata compositions in different keys. Given the dance elements, they must have been performed indoors in a palace. Given 
that the music notation in the manuscript leaves no room for an accompanying voice, the violinist may have played them 
solo. The virtuosic cadenzas in the sonatas and in the Finali suggest that a considerable amount of thought and preparation 
went into producing the impression of spontaneous improvisation in performance.

Several smaller single-part compositions follow the Finali in the manuscript: those include two small pieces in G with 
a binary form, described as Balli Polacchi. The second of those was copied into the collection, without changes, from the 
loose sheet enclosed with the manuscript. The melodies are reminiscent of processional dances, and probably date back to 

15 Cf. Sonata in C, D-Dl Mus. 2468-R-1; Sonata in A, D-Dl 2468-Q-1; Sonata in D, D-Dl Mus. 2-R-8, 60.
16 I am grateful to Ewa Ostaszewska for pointing out the mazurka rhythms in the Sonata in c. See Sonata Quarta – third movement (Allegro), Sonata 
Quinta – second movement (Andante), Sonata Terza – third movement (Allegro).
17 Sonata Quarta – second movement (Andante), Sonata Sesta – second movement (Andante).
18 In the first movement of the Sonata in e there are dominant interpositions of different notes of the scale in bb. 3, 4, 8, 12, 13. 
19 Leaps from the eleventh to the fifteenth, including ones in: Finale in e (loose sheet), b. 14: b2–d sharp1; Finale in D, b. 53/54: d 3–g1, b. 61/62: a2–d1–d3, 
b. 64: e1–c3; Finale in d, b. 8: d1–d3, b. 28/29: a2–d1–d3; Finale in A, b. 4: f sharp3–a1.
20 Tones: c4–a3: in Finale in e (loose sheet version), b. 12; tone a3: Finale in d, bb. 13–15; Finale in A, bb. 12–14. The highest pitch class in the sonatas 
is an a3 in the second movement of the Sonata in d by Cattaneo.
21 Finale in d, bb. 46–47, 50-51, 54–55, 58–59, 62–63, 66–67; Finale in D, bb. 26–27, 30–31, 34–35, 38–39, 42–43, 46–47; Finale in e (manuscript), 
bb. 31, 34–35, 42–43, 57, 60–61; Finale in e (loose sheet), bb. 14, 17–18, 22, 25–26, 40, 43–44.
22 The major key Trio appears in the collection as the melody the Minuet proper, whereas the minor key version of the Minuet appears as a Trio (the 
markings Menuet–Trio–Menuet da capo, which are found on the loose sheet, are missing from the manuscript).
23 Also, in the Finale in G the motion in sixteenth notes is replaced by eighths in the minuet Trio, with no changes to the melody.
24 S-Skma Alströmer saml. 149:19, cf. RISM 190010042.
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the turn of the seventeenth and eighteenth centuries25. Notably, the cadenzas in both compositions are predictably generic: 
this applies to the final cadenza in the first dance (b. 16), and to an identical one in the second dance (bb. 8 and 16).

Two small Menuetti (in B flat and in G) follow in the manuscript, along with an unfinished composition containing several 
instances of an augmented second (B flat–C sharp), an interval reminiscent of traditional Jewish music26, as well as a written 
cadenza in A. At this point several pages have been excised and are missing from the manuscript, the following page is left 
blank, and the next page contains a five-section piece for two melodic instruments. This is a kind of instrumental duetto 
similar to a sonata or a suite. The piece bears no title, no genre indication (such as divertimento, sonata a due strumenti, du-
etto, etc.), and no authorship attribution or tempo markings. The only markings, added in a different hand, are two numbers 
appearing at the top of the page (“No 3” in the second section, “No 2” in the fifth section), and the phrase Da capo Menuet 
at the end of the minuet trio. This edition ignores those later additions, leaving the composition in the same order in which 
it appears in the manuscript. All movements in the piece are binary in form. Imitation technique is used in the first, second 
and last movements of the Duetto, mostly in perfect unison and with some fifths27. The piece is in the major key of D (with 
the exception of the minuet Trio, which is in d)28. This lengthy but relatively simple composition was probably a pedagogical 
piece, to be played together by a teacher and his pupil.

The few annotations appearing in the manuscript (Finale, Menuetti, Balli Polac[c]hi) might indicate that the collection 
belonged to a musician who was Italian, or who at least spoke the language: presumably a virtuoso violinist and a pedagogue 
of the court orchestra at the court of a Polish-Lithuanian magnate. That person must have copied the sonatas by Cattaneo 
into the manuscript, and added some Finali, smaller pieces and a Duetto, composed either by himself or by some other Italian 
artist associated with the Polish-Lithuanian Commonwealth.

Who were the possible owners of the Tarnów manuscript? The watermark on one of the pages29 and the repertoire con-
tained in the manuscript both suggest that the collection dates back to the first half of the eighteenth century, most likely to 
the 1720s. In total, more than 250 manuscripts and music prints, mainly from the mid-nineteenth and the first quarter of the 
twentieth century, have been preserved in the Old Prints and 19th-Century Books section of the Municipal Public Library in 
Tarnów. Those items ended up in Tarnów in 1949 by decision of the central government who wanted to subdivide the former 
court library of the aristocratic Sanguszko family between four academic institutions: the Jagiellonian Library in Kraków, the 
University of Wrocław Library, the Silesian Library in Katowice, and the Municipal Public Library in Tarnów30. In addition to 
old prints and manuscripts from the family collection, some musical items also ended up in Tarnów. Most of those have own-
ership marks of people living in the mid- and late-nineteenth century: Izabela Sanguszko née Lubomirska (1808–1890), her 
husband Władysław Sanguszko (1803–1870), and their children Jadwiga (1830–1918), Roman Damian (1832–1917), Paweł 
(1834–1876), Helena (1836–1891) and Eustachy (1842–1903). The manuscript, which ended up in the musical collection at 
Gumniska (the main residence of Izabela and Władysław Sanguszko), may have originated in some other library collection 
formerly belonging to the Sanguszko family31. We know that the Sanguszko library holdings had been amassed in several of 
the family’s residences including Biały Kowiel, Lubartów, Sławuta and Podhorce. If the manuscript had come from Sławuty 
or Lubartów, that might suggest the court of Paweł Karol Sanguszko (1680–1750) or possibly of his children. If it came from 
Podhorce, which became the property of the Sanguszko family in 1865 along with a castle library containing some two thou-
sand books, two of its former owners from the early to mid-eighteenth century are possible candidates: Stanisław Mateusz 
Rzewuski (who resided in Podhorce in 1718–1728) or his son Wacław (in Podhorce in 1728–1767).

We know that there was no permanent music orchestra at the court of Paweł Karol Sanguszko after 1733. An ensemble 
of some twenty musicians had been previously active in that location, but no Italian composer was recorded among its 
members32. By contrast, the name “Cattaneo”, possibly referring to our composer, appears in documents relating to the court 
of Stanisław Mateusz Rzewuski. Giuseppe Nelvi, an Italian chapel master at Rzewuski’s court, was in Poland from 1727 to, 

25 I am grateful to Tomasz Nowak for this information.
26 The tune has a clearly Jewish provenance, in the Mi Sheberach scale (Hebrew: “He who blesses”) – an Aeolian harmonic scale, where notes IV and VI  
were decreased in melodic progressions, and sometimes note VII was decreased as well, with frequent leaps between notes V and I of the scale, and 
with figuration typical of synagogue cantors. I am grateful to Tomasz Nowak for this consultation. The Mi Sheberach scale was also widely used in 
Ukrainian tunes, cf. Henry Sapoznik, Pete Sokolow, The Compleat Klezmer, New York 1987, pp. 20–22.
27 In the first movement of the piece, a three-measure initial imitation (bb. 1–5) from section A gets repeated twice starting with other notes (e, f sharp) 
in B (bb. 20–24, 25–29). Also, a five-measure imitative fragment from A (bb. 11–16) reappears a fifth lower in section B (bb. 46–51). Less exact imita-
tions appear in the second movement of the Duetto: an imitation of the two-measure motif in A (bb. 1–4) repeated a fourth lower in B (bb. 20–23). In 
section A, one more short motif gets imitated (bb. 8–11). In the concluding minuet short imitations appear in all sections of the dance: imitations in 
setion A (bb. 1–4, 7–9, 15–16) and repetition of the material a fourth lower in B (bb. 19–22, 25–27) and a fourth higher in bb. 37–38.
28 In the Trio, the melodic and rhythmic material of the minuet is transposed to the key of D minor. 
29 See Editorial notes, p. 16.
30 Jolanta Marszalska, Biblioteka i archiwum Sanguszków: zarys dziejów [The Sanguszko library and archives: A historical sketch], Tarnów 2000, p. 151.
31 Ibidem, pp. 79–156.
32 Cf. Irena Bieńkowska, Kompozytorzy w służbie księcia Pawła Karola Sanguszki (1680–1750) [Composers in the service of Prince Paweł Karol San-
guszko], “Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, XXI/1 (41), 2014, pp. 261–275; eadem, Śpiewacy Pawła Karola Sanguszki (1680–1750) w drugiej 
i trzeciej dekadzie XVIII wieku [Singers of Paweł Karol Sanguszko (1680–1750) in the 1710s and 1720s], “Polski Rocznik Muzykologiczny” Vol. XIII, 
2015, pp. 125–138.
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most likely, 1730. Nelvi’s travel diary33, which survives in Bologna, contains several indistinct entries on pages 66v and 69v 
recording money transactions of some kind (presumably loans) taking place between the Italian court singer Bartolomeo 
Straparapa and an otherwise unknown “Catanio” or “Cataneo”. This spelling of Cattaneo’s name also appears in some manu-
scripts of his compositions34. It should be pointed out that Cattaneo, who had been retained by Prince Frederick August since 
1726, made a journey to Venice in March 172835. Back from his travels, Cattaneo may have briefly visited Rzewuski’s court 
to see the Italian musicians employed there, and left some of his compositions with them. This, however, is pure conjecture, 
and it must be pointed out that Cattaneo’s name does not feature among the names of artists active in the music ensemble of 
Stanisław Mateusz Rzewuski36 in the 1820s.

Similarly, we know very little about the music life at the court of Stanisław Mateusz Rzewuski’s son, Wacław37. A surviving 
inventory of his musical library dated 176938, which documents much of the repertoire performed at his father’s court, in-
cludes several interesting items that closely resemble the Tarnów manuscript in terms of repertoire and physical appearance 
(bindings with claps fastenings or ribbons for tying the manuscript shut)39:

[...] Two miniature booklets, bound in black leather, tied shut, containing Variations, Finales, minuets
Polish dances, a Sonata, and Dueti for transverse flute [...]
Three books bound in red leather, fastened with silver clasps [...]
Two books bound in green-dyed parchment, containing Sonatas and Finales
A book in old bindings, tied with ribbons, containing Sonatas [...]

The instrumental repertoire in the Tarnów collection was undoubtedly performed at the court of one of the eighteenth-cen-
tury magnates in the Polish-Lithuanian Commonwealth, most likely somewhere in its southern borderlands. However, the 
specific location cannot be identified at this point. The notebook’s owner likewise remains unidentified. A rare primary 
source of this kind, the collection is a valuable addition to our knowledge about the repertoire played in Poland at the time.

33 Giovanni Maria Nelvi, Memorie de suoi viaggi, [in:] MIBM, call mark K. 37/1–2, fol. 66v, 69v.
34 For instance in: D-Bsa 4110 (12), fol. 50–53; CZ-Pnm XXXIV C 148, title page.
35 Alina Żórawska-Witkowska, Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie [Music at the court of August II in Warsaw], Warszawa 1997, pp. 424–425.
36 Cf. Irena Bieńkowska, Listy muzyków Stanisława Mateusza Rzewuskiego (1662–1728) do Giovanniego Antonia Ricieriego [Letters of musicians of 
Stanisław Mateusz Rzewuski (1662–1728) to Giovanni Antonio Ricieri], “Polski Rocznik Muzykologiczny” Vol. XV, 2017 [in print].
37 Leon Rzewuski wrote in Kronika Podhorecka 1706–1779 [The Podhorce chronicle], Kraków 1860, p. 34, “The court at Podhorce included a priest, 
known as Father Theologian, several courtiers, and a sizeable orchestra […]” . We know some of the members of Wacław Rzewuski’s orchestra by 
name, including the chapel master named “Szpangienberger” (presumably violinist Johann August Spangenberg, from 1754 onwards a musician in 
the orchestra of Heinrich Brühl), harpsichordist Johann Philipp Kirnberger (fl. 1744) or the castrato Antonio Francia, known as Perelli or Perellini. Cf. 
Dyspozycja JM Panu Sidorowskiemu danej roku pańskiego 1754 die 1 Juni w Chełmie, [in:] ANK, O/W, APodh. II, rksp. 230, see also Alina Żórawska- 
-Witkowska, Muzyka na polskim dworze Augusta III, Part I, Lublin 2012, pp. 182, 187, 239, 241, 354.

38 Regestr Papierow muzykalnych spisany die 20 Augusti 1769 Anno w Podhorcach, [in:] AGAD, Zbiór Czołowskiego, nr 429, fol. 169–171.
39 Compositions for the violin and flute are particularly numerous in the Podhorce collection because of the musical tastes of Wacław and his wife.
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EDITORIAL NOTES

The manuscript consists of a single oblong book sized 230 x 350 mm, consisting of 26 unnumbered leaves sewn together, 
and an additional blank sheet of lower grammage paper, similar to blotting paper, at the end of the notebook. In addition, the 
item contains a single loose sheet written on both sides. The loose sheet is slightly more oblong at 350 x 210 mm. The manus-
cript is bound in heavily worn leather, dark brown in colour. There is no stamping, tooling or embossing on the cover. Traces 
of a missing fastening clasp are visible. The manuscript has an irregular structure with eight signatures containing varying 
numbers of pages. Several pages were cut out from two signatures (ternio), two from signature 3, and three from signature 
7: I: 2+2, II: 2+2, III: 3+1, IV: 1+1, V: 1+1, VI: 1+1, VII: 3+0, VIII: 2+2. The manuscript contains no title page or ownership 
marks. The music is written on thick paper with no visible watermarks. The last, blank sheet of the manuscript (presumably 
added later, with less grammage and clearly superior in quality) contains a watermark: a crowned crest with a hunting trum-
pet and the words “JH & Zoon” below. The watermark indicates that the paper dates back to the mid-eighteenth century and 
was manufactured at the paper mill of Jan Jacobsz Honig (1688–1757) in Zaandijk in northern Holland, who in 1738–1757 
worked with his son Jacob Jacobsz Honig (1712–1780). A Pro Patria40 watermark was used in the paper mill after 1741, sug-
gesting that the sheet in the Tarnów collection dates back to 1738–1740. The watermark is similarly dated by Edmundas 
Laucevičius41 to 1740. The sheets in the manuscript were trimmed at top and bottom, as evidenced by slight damage to tempo 
markings and test writing on some of the pages. The manuscript contains writing in two different hands. One hand wrote the 
notes and the dynamics markings. The second hand, writing in a lighter ink, entered the titles of the compositions, tempo 
markings, and supplied additional music notation in one of the compositions (Sonata Quarta, Andante). The handwriting in 
the Tarnów manuscript differs from that found in autographs of Cattaneo’s works42 held in Dresden, or in manuscripts made 
by copyists in Dresden43 and Stockholm44.

Manuscript contents

40 http://zaansepapiergeschiedenis.nl/historie/familiebedrijven/honig-zoon-j/.
41 Edmundas Laucevičius, Popierius lietuvoje XV–XVIII a, Vilnius 1967, watermark no. 3054.
42 Sonata in C (RISM 212001524) and in F (RISM 212001525) in the Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek, Dresden.
43 D-Dl Mus. 2468-R-1-3; Mus. 2468-Q-1; Mus. 2468-O-1-4; Mus. 2-O-1, 13; Mus. 2-R-8, 60.
44 S-Skma, Alströmer saml. 149:19-23; C 1-R; Wallenbergs saml., Musik Rar.

[1r] blank page
[1v–2r] [Sonata Prima. Largo]
[2v–3r] [Allegro moderato]
[3v–4r] [Vivace]
[4v–5r] [Sonata Seconda. Adagio]
[5v–6r] Allegro
[6v–7r] Allegro
[7v–8r] Sonata Terza. Adagio
[8v–9r] Allegro
[9v–10r] Allegro
[10v–11r] Sonata Quarta. Allegro
[11v–12r] Andante
[12v–13r] Allegro
[13v–14r] Sonata Quinta. Allegro
[14v–15r] Andante
[15v–16r] Allegro
[16v–17r] Sonata Sesta. Allegro

[17v–18r]  Andante
[18v–19r] Allegro
[19v] Finale [in D]
[20r] Finale [in e]
[20v] Finale [in G]
[21r] Balli Polac[c]hi, Menuetti
[21v] [Menuet Trio in G, unfinished Jewish melody
 and a Cadenza in A]
[22 r] blank page
[22v] [Duetto: in D, 2/4]
[23r] [in D, 3/8] No 3
[23v–24r] [in D, 2/4]
[24v] [in D, 3/8]
[25r] [Menuet in D, 3/4] No 2
[25v] [Trio in d, 3/4] Da Capo Menuet
[26r–v] blank sheet
loose blank sheet, watermarked

The contents of the single loose sheet enclosed with the manuscript

1. [Finale in G]
2. [Finale in e]
3. [Danza polacca]

reverse page:
1. [Finale in A]
2. [Finale in d]
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Fig. 8. PL-TA 23. Finali in A i in d zanotowane na pojedynczej karcie dołączonej do rękopisu / 
‘Finali in A and in d’ noted on single loose sheet enclosed with the manuscript (fot. Katarzyna Krużel)
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Zastosowane skróty / Abbreviations:
B – Basso, Vl – Violino, I – Primo, II – Secondo

[Sonata Prima, Francesco Maria Cattaneo, Sonata a Violino Solo e Basso, in d]

[Largo]

W partii Vl uzupełniono łuki w t. 5 nad dźwiękami 6–9; t. 6 nad 
4–7; t. 9 nad 10–13; t. 11 nad 8–9, 10–11; t. 12 nad 6–9, 13–15; 
t. 13 nad 2–3; t. 16 nad 1–8; t. 17 nad 6–7, 12–13, 18–19; t. 18 nad 
10–12, 16–18, 22–24; t. 19 nad 17–19, 25–27, 28–32. W partii Vl 
dodano oznaczenia artykulacyjne w postaci pionowych kreseczek 
w t. 3 nad nutą 4; t. 4 nad 9, 13; t. 7 nad 6; t. 12 nad 12.

In the Vl part, missing slurs are added in b. 5 below notes 6–9; in 
b. 6, over 4–7; in b. 9, over 10–13; in b. 11, over 8–9, 10–11; in b. 12, 
over 6–9, 13–15; in b. 13, over 2–3; in b. 16, over 1–8; in b. 17, over 
6–7, 12–13, 18–19; in b. 18, over 10–12, 16–18, 22–24; in b.  19, 
over 17–19, 25–27, 28–32. In the Vl part, articulation marks are 
added (vertical strokes in b. 3 over note 4; in b. 4, over 9, 13; in b. 7, 
over 6; in b. 12, over 12.

 3. Vl; przed / before 5, 14, 16: 
	 3. Vl; 8: 
	 4. Vl; przed / before 3: 
	 5. Vl; przed / before 11: 
	 7. Vl; przed / before 2: 
	 9. Vl; 10–13: 
11. Vl; przed / before 5: 
12. Vl; 6–9: 
12. Vl; przed / before 13: 
12. VI; przed / before 15: 
13. Vl; przed / before 4: 
13. Vl; przed / before 6: 
14.  B; przed / before 2: 
14.  B; przed / before 7: 
15.  B; 1: 
16. Vl; przed / before 8: 
16. Vl; przed / before 15: 
17. Vl; 6–7, 12–13, 18–19: 
18. Vl; przed / before 11, 17, 23: 
19. Vl; przed / before 13, 21, 29: 

WYKAZ KOREKTUR / LIST OF CORRECTIONS

W wydaniu zachowano kolejność kompozycji taką jak w źródle. 
Utwory zapisane na oddzielnej karcie dołączonej do manuskryptu 
umieszczono na końcu edycji. Brakujące w rękopisie nuty, pauzy, 
akcydencje zostały uzupełnione w wydaniu w nawiasach kwadrato-
wych. Występujące w rękopisie znaki artykulacyjne na oznaczenie 
gry na jednym pociągnięciu smyczka, tak zwane „wiązane” stacca-
to czy też portato (puntato) oznaczone jako  oraz jako  
w edycji ujednolicono, wprowadzając oznaczenie . W edycji 
pozostawiono tak jak w źródle kreseczki nad nutami, oznaczające 
większy stopień wyrazistości artykulacyjnej niż portato (puntato) 
i grane „unoszonym” smyczkiem. Dodane znaki artykulacyjne od-
notowano w wykazie korektur. Bemole występujące w źródle w roli 
kasownika konsekwentnie zamieniono w transkrypcji na kasow-
niki. Występujące w rękopisie oznaczenia dynamiczne piano, pia, 
forte, for ujednolicono zapisując w edycji odpowiednio jako  i .  
Oznaczenie metrum  zastosowane w rękopisie w kilku szybkich 
częściach sonat i niektórych Finali zamieniono w publikacji na  ze 
względu na drobne wartości rytmiczne i szybkie tempo tych frag- 
mentów. Właściwe oznaczenie metrum alla breve w rękopisie od-
notowano jako .

W uwagach szczegółowych pierwsza liczba oznacza numer tak-
tu, po niej następuje skrót nazwy instrumentu, liczby po średniku 
oznaczają kolejne nuty w takcie; po dwukropku opisano sytuację 
w źródle. Na przykład: 5. Vl; 4: a1, oznacza, że w takcie 5 w partii 
skrzypiec czwartą nutą jest a1.

The compositions in this published edition appear in the same 
order as in the manuscript source. The pieces written on the sep-
arate sheet enclosed with the manuscript appear at the end. Notes, 
rests and accidentals missing from the manuscript are supplied in 
square brackets. The marks for single-stroke bow articulations, so 
called “tied” staccato or portato (puntato) appearing in the manu-
script either as  or as  have been consistently replaced 
with  throughout. As in the manuscript source, strokes below 
notes have been retained in the printed edition to signify an artic-
ulation heightened beyond portato (puntato), played with a “lifted”  
bow stroke. The added articulation marks are listed in the list of 
corrections below. The flats used as naturals in the source have 
been consistently replaced with naturals in the printed edition. The 
original dynamic markings piano, pia, forte, for have been made 
consistent, respectively appearing as   and . The time signature 

 used in the manuscript in several fast sonata movements and in 
some of the Finali has been replaced with a  owing to the small 
rhythmic values and fast tempo of those passages. The alla breve 
time is marked as  in the manuscript.

Unless indicated otherwise, the first number in the detailed 
notes below stands for bar number (b.), followed by the abbreviated 
name of the instrument. The numbers that follow after the semi-
colon are the ordinal numbers of notes in the bar; after the colon, 
the pitch class of the original note is given. For instance, 5. Vl; 4: a1, 
means that the fourth note in bar 5 of the violin part is an a1.
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19. Vl; przed / before 14, 22, 30: 
20. Vl; przed / before 1, 22: 
20. Vl; przed / before 3, 18: 
20. Vl; przed / before 10: 

[Allegro moderato]

Uzupełniono łuki w partii Vl w t. 1 nad dźwiękami 2–3, 5–6, 11–12; 
t. 2 nad 4–5, 10–11; t. 3 nad 4–5; t. 4 nad 1–2, 11–12; t. 9 pod 3–4; t. 11 
nad 10–11; t. 12 nad 9–10; t. 13 nad 2–3, 9–12; t. 14 nad 1–4, 6–9; 
t. 15 nad 10–11; t. 18, 19 nad 1–3, 4–6, 7–9, 10–12, 13–15, 16–18, 
19–21, 22–24; t. 20 nad 2–3, 6–8, 9–11; t. 22 nad 2–3; t. 25 nad 3–4; 
t. 26 nad 4–5, 6–8, 10–12; t. 27 nad 3–4; t. 28 nad 1–2; t. 29 nad 12– 

–13; t. 30 nad 4–7, 11–13; t. 31 nad 1–3, 6–8, 9–11; t. 32 nad 1–3; t. 36 
nad 9–12; t. 37 nad 1–4, 7–10; t. 41 nad 5–6, 11–12; t. 42 nad 9–10; 
t. 43 nad 1–2, 5–7, 9–10; t. 45 nad 1–2; t. 46 nad 21–23, 24–25; 
w partii B w t. 1 nad dźwiękami 5–6; t. 2 nad 1–3, 5–6, 7–8; t. 3 nad 
3–4; t. 10 pod 2–3, nad 5–6; t. 24 pod 2–3, nad 5–6; t. 25 pod 5–6; 
t. 26 pod 3–4; t. 41 nad 6–7.

Dodano oznaczenia artykulacyjne w postaci pionowych kreseczek 
nad nutami w partii Vl w t. 5 nad 13, 14; w partii B w t. 11 nad 4. 
W Vl w t. 30 kreseczki nad 11–13 zamieniono na  analogicz-
nie do t. 32; w t. 31 nad 15–17 łuk zamieniono na  analogicz-
nie do t. 32.

Missing slurs are added in the Vl part in b. 1 below notes 2–3, 5–6, 
11–12; in b. 2, over 4–5, 10–11; in b. 3, over 4–5; in b. 4, over 1–2, 
11–12; in b. 9, under 3–4; in b. 11, over 10–11; in b. 12, over 9–10; 
in b. 13, over 2–3, 9–12; in b. 14, over 1–4, 6–9; in b. 15, over 10–11; 
in bb. 18 and 19, over 1–3, 4–6, 7–9, 10–12, 13–15, 16–18, 19–21, 
22–24; in b. 20, over 2–3, 6–8, 9–11; in b. 22, over 2–3; in b. 25, over 
3–4; in b. 26, over 4–5, 6–8, 10–12; in b. 27, over 3–4; in b. 28, over 
1–2; in b. 29, over 12–13; in b. 30, over 4–7, 11–13; in b. 31, over 
1–3, 6–8, 9–11; in b. 32, over 1–3; in b. 36, over 9–12; in b. 37, over 
1–4, 7–10; in b. 41, over 5–6, 11–12; in b. 42, over 9–10; in b. 43, 
over 1–2, 5–7, 9–10; in b. 45, over 1–2; in b. 46, over 21–23, 24–25; 
in the B part in b. 1, below 5–6; in b. 2, over 1–3, 5–6, 7–8; in b. 3, 
over 3–4; in b. 10, under 2–3, over 5–6; in b. 24, under 2–3, over 
5–6; in b. 25, under 5–6; in b. 26, under 3–4; in b. 41, over 6–7.

Articulation marks are added (as vertical strokes) in the Vl part in 
b. 5 over notes 13, 14; in the B part, in b. 11, over 4. In the Vl part in 
b. 30, strokes over 11–13 have been replaced with , the same 
as in b. 32; in b. 31 the slurs over 15–17 have been replaced with  

, the same as b. 32.

 3. Vl; 13: 
	 7. Vl; 2, 6, 10: 
 7. Vl; przed / before 3: 
10. Vl; 3:  
10. Vl; przed / before 10: 
11. Vl; przed / before 5: 
13. Vl; 13:  
14. Vl; przed / before 8: 
15. Vl; przed / before 9: 
15. B; 2: 
16. B; przed / before 2: 
17. Vl; przed / before 13: 
17. Vl; przed / before 16: 
18. Vl; przed / before 14: 
18. Vl; nad / over 23, 24: 
19. Vl; nad / over 11, 16, 17, 21: 
19. Vl; przed / before 22: 
20. Vl; przed / before 3, 11: 
25. B; 4: 
26. Vl; przed / before 4: 
26. B; przed / before 5: 
27. Vl; przed / before 5: 
27. Vl; przed / before 10: 
27. Vl; przed / before 11: 
28. Vl; przed / before 10: 
29. Vl; przed / before 12: 
30. Vl; przed / before 5: 
31. Vl; przed / before 7: 
32. Vl; przed / before 1: 
35. Vl; przed / before 15: 
43. Vl; przed / before 4: 
47. B; przed / before 4: 
48. B; przed / before 3: 
49. Vl; przed / before 3: 
50. Vl; przed / before 3: 
50. Vl; przed / before 10: 
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W partii Vl uzupełniono łuki w t. 3, 4 nad dźwiękami 7–10; t. 16 
nad 1–3, 4–6, 7–9, 10–12; t. 17 nad 3–5, 9–11. Dodano oznaczenie   

 w partii Vl w t. 7 nad 7, w t. 11 nad 1, 4.

In the Vl part missing slurs are added in bb. 3, 4 over notes 7–10;  
in b. 16, over 1–3, 4–6, 7–9, 10–12; in b. 17, over 3–5, 9–11. A  
mark is added in the Vl part in  b. 7 over 7, in b. 11 over 1, 4.

 1. Vl; przed / before 8: 
 4. Vl; przed / before 2: 
 5. Vl; przed / before 10: 
 9. Vl; 6–8: 
14. B; przed / before 2: 
15. Vl; 2:  
16. Vl; 1–4, 5–6: 
19. Vl; 2:  
19. Vl; przed / before 4: 
22. Vl; przed / before 3: 
31, 32. Vl; przed / before 6: 
33. B; przed / before 4: 
34. Vl; przed / before 1: 
36. Vl; przed / before 4: 
37. Vl; przed / before 6: 
38. Vl; 1–2, 3–6: 
39. Vl; 3: 
39. Vl; przed / before 4: 
47. Vl; przed / before 8: 
50. Vl; przed / before 2: 
55. Vl; przed / before 1: 
57. Vl; 1–3: 
58. Vl; przed / before 4: 
60. Vl; 5:  
65. Vl; przed / before 5: 
66. Vl; przed / before 8: 
69. Vl; przed / before 9: 
69. Vl; przed / before 10: 
69. B; przed / before 2: 
72. Vl; przed / before 8: 
75. Vl; przed / before 2: 
76. Vl; przed / before 10: 
79. Vl; przed / before 5: 
80. Vl; przed / before 2: 
81. Vl; przed / before 5: 
82. B; przed / before 3: 
83. Vl; przed / before 1: 
83. Vl; przed / before 3: 
84. Vl; 5: 	
87. Vl; przed / before 4: 
88. Vl; przed / before 6, 9: 
89. Vl; przed / before 3: 
90. Vl; przed / before 8, 10, 12: 

[Sonata Seconda in e]

[Adagio]

 1. Vl; przed / before 11: 
 1. Vl; przed / before 12: 
 2. Vl; przed / before 5: 
 3. Vl; przed / before 9: 

W partii Vl uzupełniono łuki w t. 6 nad dźwiękami 5–6; t. 7 nad 
5–7; t. 12 nad 2–3; t. 13 nad 2–3; t. 15, 19 nad 3–5; t. 17, 21 nad 
1–3; t. 25 nad 5–8, 9–12; t. 26 nad 2–4; t. 28 nad 5–7, 9–11; t. 39 nad 
1–3; t. 49 nad 5–8; t. 51 nad 1–4; t. 56 nad 9–10; t. 58 nad 9–12; t. 60 
nad 2–4, 6–8; t. 76 nad 9–10, 11–12; t. 84 nad 1–4; t. 86, 87 nad 1–3, 
7–9. W partii Vl dodano oznaczenia artykulacyjne w postaci pio- 
nowych kreseczek nad nutami w t. 28 nad 4, 8.

In the Vl part missing slurs were added in b. 6 below notes 5–6; in 
b. 7, over 5–7; in b. 12, over 2–3; in b. 13, over 2–3; in bb. 15, 19, 
over 3–5; in bb. 17, 21, over 1–3; in b. 25, over 5–8, 9–12; in b. 26, 
over 2–4; in b. 28, over 5–7, 9–11; in b. 39, over 1–3; in b. 49, over 
5–8; in b. 51, over 1–4; in b. 56, over 9–10; in b. 58, over 9–12; in 
b. 60, over 2–4, 6–8; in b. 76, over 9–10, 11–12; in b. 84, over 1–4; 
in bb. 86, 87, over 1–3, 7–9. In the Vl part, articulation marks are 
added (as vertical strokes) below notes 4, 8 in b. 28.

[Vivace]
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3, 4. Vl; 7–10: 
 9. Vl; przed / before 6: 
10. Vl; przed / before 6, 12: 
10. Vl; 13: 
11. Vl; przed / before 5: 
12. Vl; przed / before 9: 
14. B; przed / before 3: 
15. Vl; przed / before 8: 
16. Vl; przed / before 8: 
16. Vl; 13: 
26. Vl; 16, 17: 
27. Vl; 2–4:	

Allegro

 8. Vl; przed / before 11, 15: 
 9. Vl; przed / before 13: 
12. B; przed / before 4: 
16. Vl; przed / before 15: 
19. Vl; 5–6, 7–8: 
36. B; przed / before 7: 
37. B; przed / before 8: 
39. B; przed / before 6: 
40. B; przed / before 4, 6: 
43. Vl; przed / before 5, 7: 
44. Vl; przed / before 7: 
44, 45. B; przed / before 2: 
46. Vl; przed / before 7: 
48, 49. Vl; przed / before 6: 

Allegro

 2. Vl; przed / before 9: 
3, 4. Vl; przed / before 11: 

 6. Vl; przed / before 7, 12: 
23. Vl; przed / before 10: 
23. Vl; przed / before 16: 
29. Vl; przed / before 3: 
30, 36. Vl; przed / before 6, 10, 14: 
34. Vl; przed / before 5: 
35. B; przed / before 3: 
37. Vl; przed / before 6, 11: 

Sonata Terza [in c]

Adagio

W partii Vl uzupełniono łuki w t. 10 nad dźwiękami 1–2; t. 13 nad 
2–3, 5–6, 8–9; t. 14 nad 1–3; t. 25, 26 nad 1–2; t. 30 nad 5–7; t. 31 
nad 2–9, 10–17, 18–25.

In the Vl part missing slurs are added in b. 10 over notes 1–2; in 
b. 13, over 2–3, 5–6, 8–9; in b. 14, over notes 1–3; in bb. 25, 26, over 
1–2; in b. 30, over 5–7; and in b. 31, over 2–9, 10–17, 18–25.

Oznaczenie metrum  zastosowane w rękopisie zamieniono w pu-
blikacji na .

The time mark  used in the manuscript has been replaced with  
a   in the printed edition.

 2. Vl; 6–7: 
 2. Vl; przed / before 10: 
 3. B; przed / before 6: 
 4. B; przed / before 7: 
 5. Vl; 4: 
12. Vl; 1–4:      
13. Vl; przed / before 3: 
14. Vl; 13–15:  
15. Vl; przed / before 4: 
16. Vl; 9, 14:  
20. Vl; przed / before 3: 
24. B; przed / before 2: 
25. Vl; przed / before 11: 
25. B; przed / before 1: 
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26. Vl; 3–6:  
26. Vl; przed / before 7: 
28. Vl; 3–6: 
28.Vl; 8–30:  
29. Vl; przed / before 5, 13: 
29. Vl; przed / before 12: 
29. Vl; przed / before 15: 
30. Vl; przed / before 1: 
32. Vl; 1–8: 
32. Vl; 11–14: 
33. Vl; 1: 

Allegro

 6. Vl; przed / before 3: 
 16. Vl; przed / before 2: 
 20. Vl; przed / before 3: 
 21. B; przed / before 2: 
 61. Vl; 4: 
 62. Vl; przed / before 6: 
 63. Vl; przed / before 1: 
64, 65. Vl; przed / before 7: 
66, 67. Vl; przed / before 7: 

 68. Vl; przed / before 4: 
 69. Vl; przed / before 1: 
 69. Vl; przed / before 8: 
 71. Vl; przed / before 8: 
 76. B; przed / before 3: 
 77. Vl; przed / before 2: 
 79. Vl; przed / before 2: 
 89. Vl; przed / before 2: 
 94. Vl; przed / before 4: 
 97. Vl; przed / before 8: 
102. Vl; przed / before 3: 
103. Vl; przed / before 3: 

Allegro

W partii Vl uzupełniono łuki w t. 35, 50, 51, 53, 66 nad dźwięka-
mi 1–3; t. 52 nad 7–9; t. 63 nad 4–6, 7–9; t. 71 nad 2–3; t. 82 nad 
7–9; t. 88 nad 1–3, 4–6; t. 100 nad 2–4. W partii Vl dodano ozna-
czenia artykulacyjne w postaci pionowych kreseczek w t. 100 pod 
dźwiękiem 1. Dodano oznaczenie  analogicznie do t. 51 w par-
tii Vl w t. 53 nad 4.

In the Vl part missing slurs are added over notes 1–3 in bb. 35, 50, 
51, 53, 66; in b. 52, over 7–9; in b. 63, over 4–6, 7–9; in b. 71, over 
2–3; in b. 82, over 7–9; in b. 88, over 1–3, 4–6; in b. 100, over 2–4. 
In the Vl part articulation marks are added (as vertical strokes) 
over note 1 in b. 100. A  mark is added, the same as in b. 51, in 
the Vl part in b. 53 over 4.

W partii Vl uzupełniono łuki w t. 1 nad dźwiękami 3–8;  t. 17 nad 
5–10; t. 19 nad 4–9; t. 29, 31 nad 2–3; t. 34, 36 nad 2–4; t. 48 nad 
3–8; t. 81 nad 1–2; t. 101 nad 3–4; t. 102 nad 4–9; t. 104 nad 5–10.

In the Vl part missing slurs are added over notes 3–8 in b. 1; in 
b. 17, over 5–10; in b. 19, over 4–9; in bb. 29, 31, over 2–3; in bb. 34, 
36, over 2–4; in b. 48, over 3–8; in b. 81, over 1–2; in b. 101, over 
3–4; in b. 102, over 4–9; in b. 104, over 5–10.

3, 5. Vl; 2–3: 
 15. Vl; przed / before 3: 
 21. Vl; 2–3: 
 30. Vl; przed / before 4: 
 32. Vl; 1–6: 
 34. B; po / after 1: 
 38. Vl; przed / before 3: 
44, 45. Vl; 1–2: 

 47. B; przed / before 2: 
 48. Vl; przed / before 4: 
 56. Vl; przed / before 1: 
 60. Vl; przed / before 2: 
 66. Vl; przed / before 5: 
 67. B; 1: 
70, 72. Vl; 2–3: 

 81. Vl; 4: 
 81. Vl; przed / before 4: 
 82. B; przed / before 3: 
89, 91. Vl; 1–2: 
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 89. B; 1–2: 
 98. Vl; przed / before 3: 
103. B; przed / before 1: 

Sonata Quarta [in C]

Allegro

 5. B; 2: 
11, 12. Vl; przed / before 6, 10, 14, 19, 23, 27, 31: 
13. Vl; 24–27: 
16, 18.Vl; przed / before 5: 
21. Vl; przed / before 7: 	
21. B; przed / before 5: 
30. Vl; 9, 10: 
31. Vl, B; przed / before 5: 
32. Vl; 10: 
40. B; nad / over 5: 

Andante

W partii Vl uzupełniono łuki w t. 4 nad dźwiękami 7–10; t. 13 nad 
11–15. Uzupełniono pionowe kreseczki w partii Vl w t. 1, 2 nad 
dźwiękiem 9; t. 5 nad 7–10; t. 13 nad 10; t. 15 nad 3, 12, 13; t. 16 
nad 3; t. 20 nad 20, 21; t. 22 nad 4, 5 oraz oznaczenia artykulacyjne 
w postaci  w partii B w t. 16 nad 6–11; t. 17 nad 4–9; t. 22 
nad 1–5. W rękopisie inny skryptor dopisał w miejsce pauz prze-
biegi melodyczne w partii VI w t. 1, 2 nuty 9–14; t. 15, 16 nuty 3–8; 
w partii B w t. 4 nuty 10–14; t. 18, 19 nuty 3–7.

In the Vl part missing slurs are added in b. 4 over notes 7–10; in 
b. 13, over 11–15. Missing vertical strokes are added in the Vl part 
in bb. 1, 2 over note 9; in b. 5, over 7–10; in b. 13, over 10; in b. 15, 
over 3, 12, 13; in b. 16, over 3; in b. 20, over 20, 21; in b. 22, over 
4, 5; and articulation marks  in the B part are added in b. 16, 
over 6–11; in b. 17, over 4–9; in b. 22, over 1–5. In the manuscript, 
a different hand replaced rests with melodic passages in the VI part 
in bb. 1, 2 notes 9–14; in bb. 15, 16, notes 3–8; in the B part in b. 4, 
notes 10–14; in bb. 18, 19, notes 3–7.

 6. Vl; przed / before 6, 7: 
 8. B; przed / before 1: 
 8. B; przed / before 11: 
 9. Vl; przed / before 4: 
10, 12. B; przed / before 12: 
11. Vl; przed / before 12: 
13. Vl, B; przed / before 11: 
14. Vl; przed / before 4: 
17. Vl; przed / before 6: 
19. Vl; 5, 6: 
25. Vl; przed / before 10: 

Allegro

W partii Vl uzupełniono łuki w t. 1 nad dźwiękami 4–5, 6–7, 10; 
t. 7, 19, 34 nad 13–14; t. 10, 22, 36 nad 5–6; t. 14 nad 1–2, 3–4; t. 27 
nad 1–3; t. 30 nad 9–10.

Oznaczenie metrum  zastosowane w rękopisie zamieniono w pu-
blikacji na .

In the Vl part missing slurs are added over notes 4–5, 6–7, 10 in 
b. 1; in bb. 7, 19, 34, over 13–14; in bb. 10, 22, 36, over 5–6; in b. 14, 
over 1–2, 3–4; in b. 27, over 1–3; in b. 30, over 9–10.

The time mark  used in the manuscript has been replaced with a   
in the printed edition.

W partii Vl uzupełniono łuki w t. 3, 13, 15, 50–53, 58, 68, 70, 77 
nad dźwiękami 1–3, 4–6, 7–9; t. 45, 55, 81 nad 1–3; t. 54 nad 2–4, 
5–7. Uzupełniono oznaczenie  w t. 28 w partii B nad 1.

In the Vl part missing slurs are added in bb. 3, 13, 15, 50–53, 58, 68, 
70, 77 over notes 1–3, 4–6, 7–9; in bb. 45, 55, 81, over 1–3; in b. 54, 
over 2–4, 5–7. A  mark is added in b. 28 in the B part over note 1.

20. B; po / after 1: 
22. Vl; po / after 5: 
27. Vl; 4: 
27. Vl; 4–5: 
42. B; po / after 1: 
46. B; 1: 
47, 50. Vl; przed / before 5: 
51. Vl; przed / before 9: 
66. Vl; przed / before 1: 
68. Vl; przed / before 6: 
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 1. Vl; przed / before 10: 
 3. B; przed / before 6: 
 6. Vl; przed / before 14: 
 6. Vl; przed / before 11: 
 7. Vl; przed / before 5: 
 8. Vl; przed / before 15: 
 9. Vl; przed / before 10, 16: 
10. Vl; przed / before 5: 
10. Vl; przed / before 6: 
14. Vl; przed / before 2: 
20. Vl; przed / before 9: 
21. Vl; przed / before 9: 
23. Vl; przed / before 8: 
28. Vl; przed / before 10: 
29. Vl; przed / before 6: 
29. Vl; przed / before 14: 
30. Vl; przed / before 6: 
32. Vl; przed / before 7: 
33. Vl; przed / before 4, 7, 9: 
33. Vl; przed / before 15: 
33. Vl; przed / before 16: 
36. Vl; przed / before 4, 20: 
37. Vl; przed / before 6: 
38. Vl; przed / before 5, 12: 

Andante

Od taktu 35 została rozpisana kadencja w nieoznaczonym w ręko-
pisie metrum 6/8 bez podziału na takty.

From b. 35 onwards, a cadenza in 6/8 time (not marked in the manus- 
cript) has been supplied, without bar lines.

14, 15. B; 1–3: 
18. Vl; przed / before 2: 
38. Vl; przed / before 10: 
40. Vl; przed / before 2: 
41. Vl; przed / before 1: 
42. Vl; 8–9: 
45. Vl; przed / before 2: 
45. Vl; przed / before 4: 
45. Vl; przed / before 6: 

Allegro

W partii Vl uzupełniono łuki w t. 7, 55, 57 nad dźwiękami 1–3; t. 15 
nad 1–8; t. 17, 86 nad 1–2; t. 56 nad 3–5, 6–8; t. 73 nad 5–6, 7–8.

In the Vl part missing slurs are added in bb. 7, 55, 57 over notes 
1–3; in b. 15, over 1–8; in bb. 17, 86, over 1–2; in b. 56, over 3–5, 
6–8; in b. 73, over 5–6, 7–8.

 2. Vl; przed / before 2: 
 5. Vl; przed / before 10: 
 6. B; przed / before 6: 
20. Vl; przed / before 7: 
22. Vl; przed / before 3: 
23. Vl; przed / before 2: 

W partii Vl uzupełniono łuki w t. 1 nad dźwiękami 9–11; t. 2 nad 
1–3, 4–6, 9–11, 12–13; t. 7 nad 10–11; t. 9 nad 15–18; t. 10 nad 1–8; 
t. 12 nad 4–6; t. 14 nad 10–12, 13–15; t. 15 nad 8–10, 11–13; t. 16 
nad 4–6; t. 18 nad 12–13; t. 20, 23 nad 1–3; t. 28 nad 6–8; t. 29 nad 
4–6, 12–13; t. 31 nad 1–2, 6–7; t. 33 nad 1–4, 6–9; t. 36 nad 1–6; 
t. 37 nad 5–7; t. 38 nad 1–3, 4–6, 10–12. W partii Vl dodano ozna-
czenia artykulacyjne w postaci pionowych kreseczek nad nutami 
w t. 7 nad 12, 13; t. 14 nad 9; t. 15 nad 3, 7; t. 16 nad 3; t. 23 nad 11; 
t. 26 nad 1, 5; w t. 28 nad 5; t. 31 nad 3, 4, 8, 9; t. 32 nad 4, 8; t. 37 
nad 1, 10; t. 38 nad 9.

W partii Vl w t. 18 nad 8 dodano oznaczenie  analogicznie do t. 2.

In the Vl part, missing slurs are added in b. 1 over notes 9–11; in 
b. 2, over 1–3, 4–6, 9–11, 12–13; in b. 7, over 10–11; in b. 9, over 
15–18; in b. 10, over 1–8; in b. 12, over 4–6; in b. 14, over 10–12, 
13–15; in b. 15, over 8–10, 11–13; in b. 16, over 4–6; in b. 18, over 
12–13; in bb. 20, 23, over 1–3; in b. 28, over 6–8; in b. 29, over 4–6, 
12–13; in b. 31, over 1–2, 6–7; in b. 33, over 1–4, 6–9; in b. 36, over 
1–6; in b. 37, over 5–7; in b. 38, over 1–3, 4–6, 10–12. In the Vl part, 
articulation marks are added (as vertical strokes) over in b. 7 over 
notes 12, 13; in b. 14, over 9; in b. 15, over 3, 7; in b. 16, over 3; in 
b. 23, over 11; in b. 26, over 1, 5; in b. 28, over 5; in b. 31, over 3, 4, 
8, 9; in b. 32, over 4, 8; in b. 37, over 1, 10; in b. 38, over 9.

In the Vl part in b. 18, a  mark was added over 8, the same as in b. 2.

Sonata Quinta [in g]

Allegro
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31. Vl; przed / before 1: 
33. Vl; 1–3: 
37. Vl; przed / before 1: 
43. Vl; 7–8: 
46. Vl; 1, 2: 
53. B; 4: 
64. B; przed / before 2: 
65. Vl; przed / before 3: 
69. Vl; przed / before 1: 
74. Vl; przed / before 1: 
81. Vl; przed / before 10: 
85. Vl; przed / before 6: 
85. Vl; przed / before 7: 
86. B; przed / before 3: 
89. Vl; przed / before 3: 
89. Vl; przed / before 7: 
94. Vl; przed / before 4: 
96. Vl; przed / before 1: 
97, 99. Vl; przed / before 6: 

Sonata Sesta [in g]

Allegro

W partii Vl uzupełniono łuki w t. 9, 11, 63, 65 nad dźwiękami 1–2, 
3–4; t. 12, 51 nad 1–2; t. 79 nad 1–3; t. 99 nad 2–4. W partii B uzu-
pełniono łuki w t. 10, 49 nad dźwiękami 1–2, 3–4. Dodano piono-
wą kreseczkę w partii Vl w t. 24, 26, 99 nad dźwiękiem 1.

In the Vl part missing slurs are added in bb. 9, 11, 63, 65 over notes 
1–2, 3–4; in bb. 12, 51, over 1–2; in b. 79, over 1–3; in b. 99, over 
2–4. In the B part, missing slurs are added in bb. 10, 49 over notes 
1–2, 3–4. Vertical strokes are added in the Vl part in bb. 24, 26, 99 
over note 1.

 5. B; przed / before 2: 
 77. B; przed / before 3: 
 98. Vl; przed / before 7: 
100. Vl; przed / before 2: 

Andante

Od taktu 21 w rękopisie została rozpisana kadencja w nieoznaczo-
nym w rękopisie metrum  bez podziału na takty.

From b. 21 onwards, a cadenza in  time (unmarked in the manus- 
cript) has been supplied, without bar lines.

W partii Vl uzupełniono łuki w t. 5, 49 nad dźwiękami 2–3; t. 9 nad 
7–8; t. 10, 12 nad 3–4; t. 11 nad 3–4, 7–8. Dodano oznaczenie  
analogicznie do t. 9–12 w partii Vl w t. 47 nad 4; t. 48 nad 1.

In the Vl part missing slurs are added in bb. 5, 49 over notes 2–3; in 
b. 9, over 7–8; in bb. 10, 12, over 3–4; in b. 11, over 3–4, 7–8. A    
mark is added, the same as in b. 9–12, in the Vl part in b. 47 over 4;  
and in b. 48, over 1.

14. Vl; przed / before 10: 
14. B; przed / before 5: 
15. Vl; przed / before 6: 
21. Vl; 1: 
21. B; przed / before 1: 
21. B; 5: 
24. Vl; przed / before 3: 

Allegro

23. Vl; nad / over 1: 
33, 39. Vl; przed / before 6: 
41. Vl; przed / before 4: 
42. Vl; przed / before 7: 
47. Vl; przed / before 5: 
48. Vl; przed / before 5: 

Finale [in D]

Uzupełniono łuki w t. 25 nad dźwiękami 10–12.

Oznaczenie metrum  zastosowane w rękopisie zamieniono w pu-
blikacji na .

Missing slurs are added in b. 25 over notes 10–12.

The time mark  used in the manuscript has been replaced with a   
in the printed edition.

 2. Vl; 1, 3: 
 4. Vl; przed / before 15: 
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 9. Vl; 17–18:  
15. Vl; nad / above 5: 
48. Vl; 1–6: 
52. Vl; 7–9:	
54. Vl; przed / before 2: 
56. Vl; 1, 2: 
56. Vl; przed / before 4: 
62. Vl; przed / before 4: 
63. Vl; przed / before 2: 
64. Vl; przed / before 3: 
65. Vl; 4–6:	
66. Vl; przed / before 2: 
72, 77. Vl; przed / before 2: 

Finale [in e]
 6. Vl; 7: e1

 8. Vl; 5: 
 8. Vl; przed / before 18: 
11. Vl; przed / before 5: 
21. Vl; 11: 
22, 23. Vl; przed / before 25: 
25. Vl; przed / before 9: 
26. Vl; przed / before 9, 24, 27: 
26. Vl; 24–25: 
40, 58. Vl; przed / before 4: 
46. Vl; przed / before 5: 

Finale [in G]

Uzupełniono łuki w t. 9 nad dźwiękami 1–3, 4–6, 7–9; t. 25 nad 
1–3, 4–6, 7–9, 10–12. Podwójne oznaczenie znaku przykluczowe-
go:  na pierwszym polu i na piątej linii.

Missing slurs are added in b. 9 over notes 1–3, 4–6, 7–9; in b. 25, 
over 1–3, 4–6, 7–9, 10–12. Also, a double sharp mark in the key 
signature:  in the first space and on the fifth line.

 5. Vl; przed / before 17, 19: 
12. Vl; 2–4, 7–10, 14–16, 20–22: 
12. Vl; 5–6, 11–12, 17–18, 23–24: 
15. Vl; 11–13:	
16. Vl; 3: 
21. Vl; 7–9, 12–14:	
22. Vl; 3–5, 8–10, 13–15:	
24. Vl; 5–12: 
76. Vl; 3: 
77. Vl; 1–3: 

Balli Polac[c]hi

Podwójne oznaczenie znaku przykluczowego:  na pierwszym polu 
i na piątej linii.

A double sharp mark added in the key signature:  in the first space 
and on the fifth line.

[1]

Uzupełniono oznaczenie   w t. 3 nad dźwiękiem 3 analogicznie 
do t. 5.

A  mark is added in b. 3 over note 3, the same as in b. 5.

[2]

12. Vl; przed / before 4: 

[Menuet in B]

Uzupełniono łuki w t. 27, 39 nad dźwiękami 2–6 analogicznie do 
t. 19; w t. 32 na 1–2, 3–4 analogicznie do t. 30. Dodano oznaczenie 

 w t. 26 nad 4 analogicznie do t. 25.

Missing slurs are added in bb. 27, 39 over notes 2–6, the same as 
in b. 19; in b. 32 on 1–2, 3–4, the same as in b. 30. The  mark is 
added in b. 26 over 4, the same as in b. 25.

1, 2, 5, 6, 9, 13. Vl; 1–4:   	
10. Vl; przed / before 2: 
16. Vl; przed / before 1: 
17. Vl; przed / before 1: 
33. Vl; przed / before 3: 
35. Vl; przed / before 2: 



34

[Menuet in G]
20. Vl; 2:  
25–28. Vl; 1–9:	

[Fragment melodii żydowskiej / Fragment of a Jewish melody]

Oznaczenie metrum  zastosowane w rękopisie zamieniono w pu-
blikacji na . Uzupełniono łuk w t. 5 na 9–10.

The time mark  used in the manuscript has been replaced with 
a  in the printed edition. A missing slur is added in b. 5 at 9–10.

 2. Vl; przed / before 12: 
 5. Vl; przed / before 11: 
 5. Vl; 2–5, 10–13: 

[Kadencja in A / Cadenza in A] 

Uzupełniono łuki w t. 3 nad dźwiękami 2–4, 6–8, 10–12, 14–16. Missing slurs are added in b. 3 over notes 2–4, 6–8, 10–12, 14–16.

 3. Vl; przed / before 6: 

[Duetto in D]

I.

13. Vl I; przed / before 5, 8: 
14. Vl I; przed / before 7: 
40. Vl I; przed / before 3: 
40. Vl II; przed / before 7: 
44. Vl I; przed / before 5: 

II.

W partii VI I uzupełniono łuki w t. 30, 32–34, 39, 41, 42 nad dźwię-
kami 1–2, 3–4, 5–6; w partii Vl II w t. 12, 16, 17, 29, 31, 33, 34, 42 
nad 1–2, 3–4, 5–6.

In the first VI part, missing slurs are added in bb. 30, 32–34, 39, 41, 
42 over notes 1–2, 3–4, 5–6; and in the second Vl part in bb. 12, 16, 
17, 29, 31, 33, 34, 42, over 1–2, 3–4, 5–6.

16. Vl I; przed / before 2: 
24. Vl I; przed / before 4: 
25. Vl I; przed / before 7: 
29, 31. Vl I; przed / before 1: 
33. Vl I; przed / before 2: 
34. Vl II; przed / before 2: 
41. Vl II; przed / before 1: 
42. Vl II; przed / before 2: 

III.

W partii VI I uzupełniono łuki w t. 3, 5, 34, 59 nad dźwiękami 1–2, 
3–4; t. 17, 18, nad 1–2; w partii Vl II w t. 65 nad 1–2. W partii Vl II 
w t. 77 uzupełniono pionowe kreseczki nad dźwiękach 1–4 analo-
gicznie do t. 46.

In the first VI part, missing slurs are added in bb. 3, 5, 34, 59 over 
notes 1–2, 3–4; in bb. 17, 18, over 1–2. In the second Vl part in b. 65, 
over 1–2. In the second Vl part in b. 77, vertical strokes are added 
over notes 1–4, the same as in b. 46.

35. Vl II; 3:	
36. Vl I; 1: 
64. Vl I; przed / before 2: 
83. Vl II; 1:   

IV.

W partii VI I uzupełniono łuki w t. 49, 51, 53 nad dźwiękami 2–6; 
t. 33 nad 1–5; t. 43–45 nad 1–2. W partii Vl I w t. 40 partii uzupeł-
niono pionowe kreseczki nad dźwiękiem 1; w partii Vl II w t. 19, 
40 nad dźwiękiem 1.

In the first VI part missing slurs are added in bb. 49, 51, 53 over 
notes 2–6; in b. 33, over 1–5; in b. 43–45, over 1–2. In the first Vl 
part in b. 40, missing vertical strokes are added above note 1; in the 
second Vl part in b. 19, 40, over note 1.

29. Vl I; przed / before 3: 
36. Vl II; przed / before 5: 
37. Vl I; przed / before 4: 
55. Vl II; przed / before 2: 

V. [Menuet]

W partii Vl I uzupełniono łuki w t. 15, 16 nad 1–3; t. 25–26, 26–27, 
37–38, 41–42 nad 3, 1. W partii Vl II uzupełniono łuki w t. 3, 21 

In the first Vl part missing slurs are added in bb. 15, 16 over 1–3; 
in b. 25–26, 26–27, 37–38, 41–42, over 3, 1. In the second Vl part, 
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W partii Vl I uzupełniono łuki w t. 1 nad dźwiękami 1–6; t. 15–16, 
37–38 nad 3, 1; t. 25, 26, 34, 41, 42  nad 1–3; t. 33 nad 4–6. W partii 
Vl II w t. 12, 13, 36 nad 4–6; t. 16, 26, 38, 42 nad 1–3; t. 19 nad 1–6. 
Uzupełniono oznaczenie   w t. 20, 22 w partii Vl I i II nad dźwię-
kiem 2 analogicznie do t. 1, 4.

In the first Vl part missing slurs are added in b. 1 over notes 1–6; 
in bb. 15–16, 37–38, over 3, 1; in bb. 25, 26, 34, 41, 42, over 1–3;  
in b. 33, over 4–6. In the second Vl part in bb. 12, 13, 36, over 4–6; 
in bb. 16, 26, 38, 42, over 1–3; in b. 19, over 1–6. A  mark is add-
ed in in the first and second Vl parts in bb. 20, 22 over note 2, the 
same as in bb. 1, 4.

 3. Vl I; przed / before 2: 
14. Vl I; przed / before 8: 
15–16. Vl I; 1–3: 
20. Vl II; przed / before 1: 
25. Vl I; 3: 
34. Vl I; 5: a2

37–38. Vl I; 1–3: 

KARTA / LOOSE SHEET

[Finale in G]

Podwójne oznaczenie znaku przykluczowego:  na pierwszym polu 
i na piątej linii.

Double sharp mark in the key signature:  in the first space and on 
the fifth line.

 5. Vl; przed / before 17, 19: 
15. Vl; przed / before 2: 
15. Vl; 5, 6: 

[Finale in e]

Uzupełniono łuki w t. 2 nad dźwiękami 11–13; t. 10 nad 5–7, 8–10; 
t. 21–22, 39–40 nad 6, 1.

Missing slurs are added in b. 2 over notes 11–13; in b. 10, over 5–7, 
8–10; in bb. 21–22, 39–40, over 6, 1.

Przedtakt / Anacrusis. Vl; 2: 
 1. Vl; przed / before 8: 
 1. Vl; 4: 
 2. Vl; 1–2: 
3, 4. Vl; przed / before 25: 

 6. Vl; przed / before 9: 
 7. Vl; przed / before 9, 25, 28: 
 7. Vl; 23: 
12. Vl; 1: 
15, 23, 41. Vl; przed / before 4: 
29. Vl; przed / before 5: 

[Danza polacca]

Podwójne oznaczenie znaku przykluczowego:  na pierwszym polu 
i na piątej linii.

Double sharp mark added in the key signature:  in the first space 
and on the fifth line.

12. Vl; przed / before 4: 

[Finale in A]

Oznaczenie metrum  zastosowane w rękopisie zamieniono w pu-
blikacji na . Uzupełniono łuki w t. 10 nad dźwiękami 1–3, 10–12, 
13–15, 16–18; t. 14 nad 3–5, 8–10, 13–15, 18–20; t. 16 nad 2–7; t. 40,  
43 nad 1–2, 3–4, 5–6; t. 44, 48 nad 1–2, 3–4, 7–8. W Trio menueta 
w źródle przez nieuwagę kopisty pozostawiono znaki przykluczo-
we takie jak w menuecie.

The time mark  used in the manuscript has been replaced with a    
in the printed edition. Missing slurs are added in b. 10 over notes 
1–3, 10–12, 13–15, 16–18; in b. 14, over 3–5, 8–10, 13–15, 18–20; 
in b. 16, over 2–7; in bb. 40, 43, over 1–2, 3–4, 5–6; in bb. 44, 48, 
over 1–2, 3–4, 7–8. Due to the copyist’s oversight, the minuet Trio 
in the manuscript erroneously retains the same symbol in the key 
signature as the minuet.

nad dźwiękami 1–6; t. 16, 26, 38, 42 nad 1–3; t. 34, 35 nad 4–6; 
t. 35–36 nad 7, 1. Uzupełniono oznaczenie  w partii VI I t. 4 nad 
dźwiękiem 2 analogicznie do t. 22.

missing slurs are added in bb. 3, 21 over notes 1–6; in bb. 16, 26, 38, 
42, over 1–3; in bb. 34, 35, over 4–6; in bb. 35–36, over 7, 1. A    
mark is added in the first Vl part in b. 4 over note 2, the same as 
in b. 22.

41. Vl II; 1:  

[Trio]

 9. Vl; 3–6, 9–12: 
10. Vl; przed / before 18: 
11. Vl; przed / before 16: 



13. Vl; przed / before 2, 4, 13: 
14. Vl; przed / before 7, 18: 
14. Vl; przed / before 9: 
14. Vl; 3–5, 8–10, 13–15, 18–20:  
15. Vl; przed / before 1, 6: 
38. Vl; przed / before 4: 
38. Vl; przed / before 5: 
40. Vl; przed / before 5 
41. Vl; 4–7: 
47. Vl; przed / before 4, 6: 
52. Vl; przed / before 3: 
53. Vl; przed / before 5: 
54. Vl; przed / before 4: 
56. Vl; 2: 

[Finale in d]

Oznaczenie metrum  zastosowane w rękopisie zamieniono w pu-
blikacji na .

Uzupełniono łuki w t. 5 nad dźwiękami 3–5, 12–14, 15–17, 18–20; 
t. 12 nad 21–23; t. 15 nad 25–27.

The time mark  used in the manuscript has been replaced with a   
in the printed edition.

Missing slurs are added in b. 5 over notes 3–5, 12–14, 15–17, 18– 
–20; in b. 12, over 21–23; in b. 15, over 25–27.

 1. Vl; przed / before 16: 
 1. Vl; przed / before 18: 
 2. Vl; przed / before 12, 22: 
 8. Vl; nad / above 3: 
 9. Vl; 2–6: 
10. Vl; przed / before 2: 
10. Vl; 7, 8: 
10. Vl; przed / before 10: 
11. Vl; przed / before 12, 26: 
11. Vl; przed / before 11, 28: 
12. Vl; 21–23, 25–28: 
12. Vl; 24: 
14. Vl; przed / before 3: 
15. Vl; 28: 
21. Vl; przed / before 2: 
23. Vl; przed / before 4: 
29. Vl; przed / before 4: 
30, 33. Vl; przed / before 2: 
31. Vl; przed / before 3: 
39, 44. Vl; przed / before 2: 
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[Sonata a Violino Solo e Basso in d]

[Francesco Maria Cattaneo]
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40



41



42



43



44

[Sonata Seconda in e]

[Francesco Maria Cattaneo]



45



46



47



48



49



50

Sonata Terza [in c]
[Francesco Maria Cattaneo]



51



52



53



54



55



56
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Sonata Quarta [in C]
[Francesco Maria Cattaneo]
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59



60



61



62



63

Sonata Quinta [in g]

[Francesco Maria Cattaneo]



64



65



66



67



68



69

Sonata Sesta [in g]
[Francesco Maria Cattaneo]



70



71



72



73



74



75

Finale [in D]



76

[Finale in e]



77



78

[Finale in G]



79



80

Menuetti

Balli Polac[c]hi
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[Fragment melodii żydowskiej / A fragment of a Jewish melody]

[Kadencja in A / Cadenza in A]
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[Duetto in D]



83



84



85



86



87



88
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[Finale in G]

Karta / Loose sheet
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[Finale in e]
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[Finale in A]

[Danza polacca]
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[Finale in d]
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