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OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk czytelników piąty tom periodyku Sekcji Bibliotek Muzycz
nych SB P - Polskiej Grupy Narodowej lAML „Biblioteka Muzyczna 2000-2006”. 
Zawiera on wybór referatów wygłoszonych podczas czterech konferencji:

X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Katowicach, 
24-26 września 2001,

• Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych z Bibliotek Pub
licznych w Warszawie, 7-9 października 2002,

• Konferencji Muzykologicznej „Dzisiejszy kształt polskiej muzyki religij
nej” w Gnieźnie, 21-22 listopada 2003,
XI Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Ciążeniu, 
10-12 października 2006.

Wystąpienia przedstawione podczas wymienionych konferencji zostały 
w publikacji podzielone na cztery działy tematyczne.

W pierwszym dziale zawarto referaty omawiające zbiory w kontekście badań 
nad życiem muzycznym różnych ośrodków. Szczegółowe omówienia wybranych 
kolekcji mogą stać się inspiracją do prowadzenia dalszych prac badawczych.

Dział drugi dotyczy osób -  kompozytorów, muzyków, badaczy, miłośników 
i kolekcjonerów zbiorów muzycznych. Autorzy ukazują w swoich tekstach mu
zyczne pasje ludzi, których działalność pozostawiła w kolekcjach muzycznych 
znaczący i trwały ślad. Odkrywanie pamiątek po nich uzmysławia nam jak wiel
kie znaczenie mają zbiory muzyczne dla naszej kultury. Są one źródłem wiedzy
0 postaciach często niedocenianych, a nawet zapomnianych.

Trzeci dział poświęcono kolekcjom dźwiękowym. Referaty tu przedstawio
ne są świadectwem ścisłej współpracy obu Sekcji SBP -  Bibliotek Muzycznych
1 Sekcji Fonotek. Współpraca ta nic jest okazjonalna i nie ogranicza się tylko do 
wspólnych spotkań i konferencji. Na co dzień pracujemy razem, wymieniamy 
doświadczenia i współtworzymy obraz współczesnej biblioteki muzycznej.



Kolejny dział został poświęcony tym, którzy odeszli od nas w ostatnich latach 
-  Marii Prokopowicz, Wandzie Bogdany-Popielowej i Markowi Stachyrze. Szcze
gólnie dotknęło nas odejście Pani Marii Prokopowicz, współzałożycielki i wielo
letniej Przewodniczącej Sekcji Bibliotek Muzycznych SPB, inicjatorki powołania 
Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Mu
zycznych lAML. Zawarte tu wspomnienie o jej życiu i zaangażowaniu w sprawy 
bibliotekarstwa muzycznego jest uzupełnieniem Księgi Pamiątkowej, dedykowa
nej Marii Prokopowicz i wydanej z okazji 40-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych 
SBP. W księdze tej wspominaliśmy: Karola Musioła, Władysława Hordyńskiego, 
Kornela Michałowskiego, Krzysztofa Mazura oraz Irenę Czarnecką. Tuż przed 
oddaniem do druku niniejszego woluminu dotarła do nas smutna wiadomość 
o śmierci w dniu 14 stycznia 2008 roku Agnieszki Mietelskiej-Ciepierskiej, wie
loletniego Kierownika Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej. 
Doświadczenie współpracy z osobami, które poświęciły się pracy dla bibliotek 
muzycznych jest dla nas osobistym bogactwem.

Uzupełnieniem zeszytu jest obszerna bibliografia bibliotekarstwa muzyczne
go w Polsce obejmująca lata 2000-2006 opracowana przez Andrzeja Spóza.

Bieżący tom „Biblioteki Muzycznej” ukazuje wkład środowiska biblioteka
rzy muzycznych do badań nad historią polskiej kultury muzycznej na przestrzeni 
stuleci, zaś zamieszczone w nim zestawienie bibliograficzne gromadzi w jednym 
miejscu rozproszone informacje o toczących się pracach badawczych w Polsce, 
opartych na zbiorach i kolekcjach przechowywanych w najrozmaitszych bibliote
kach w kraju i za granicą. Mamy głęboką nadzieję, że adresatem książki będą nie 
tylko bibliotekarze muzyczni, ale również muzykolodzy i historycy, dla których 
zawarte tu informacje ułatwią dostęp do interesujących a nieznanych im materia
łów źródłowych.
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Ewa Hauptman-Fischer
Biblioteka Instytutu Muzykologii 
Uniwersytetu Warszawskiego

DZIAŁALNOŚĆ KAPELI CYSTERSKIEJ W PELPLINIE 
ORAZ TWÓRCZOŚĆ LOKALNYCH KOMPOZYTORÓW 

-  PRÓBA REKONSTRUKCJI W  OPARCIU 
O ZACHOWANY ZBIÓR OSIEMNASTOWIECZNYCH 

MUZYKALIÓW*

Pelplin to położone niedaleko Gdańska niewielkie miasteczko, w którym 
w XIII wieku powstało opactwo cysterskie z ogromną, zacłiowaną do dziś prze
piękną świątynią. Ośrodek ten jest oczywiście dobrze znany muzykologom, a to 
z powodu siedemnastowiecznej, wielotomowej tabulatury organowej zwanej pel- 
plińską, odkrytej w 1957 roku. Liczne księgi chorałowe, w tym najstarsze po
chodzące z XIII wieku, które poświadczają wcześniejszą aktywność muzyczną 
cysterskiego konwentu również były wcześniej przedmiotem prac muzykolo
gów'. Natomiast zachowane w Pelplinie osiemnastowieczne rękopisy muzyczne 
dopiero niedawno stały się obiektem rzetelnych badań podjętych przez Polskie 
Centrum RISM przy Bibliotece Narodowej w Warszawie. W pracach tych mia
łam przyjemność uczestniczyć, sporządzając katalog muzykaliów z tego okresu-. 
Katalog ten, chociaż wymienia 106 rękopisów (w tym 58 z utworami anonimowy
mi) oraz 34 druki muzyczne, z pewnością nie odzwierciedla rzeczywistego stanu

Referat wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, 
Ciążeń, 10 12 października 2006.

' Tematykę badawczą zbioru pelplińskiego znajdujemy w następujących pracach; Edward 
Hinz: Notacja muzyczna gradiialu Rkps II fi /I1 9 z  Biblioteki Seminarium Duchownego w  Pelplinie. 
W: Muzyka Medii Aevi.t. III, Kraków 1969 s. 43-58; tegoż: Cechy paleogiaficzne średniowiecznych 
gradualów cysterskich z Biblioteki Seminarium Duchownego w  Pelplinie. „Studia Pelplińskie”. 
t. 19, 1988, s. 313 329; Kasjana Radzka: Analiza źródloznawcza rękopisu muzycznego ms. L 2  z  Bi
blioteki Seminarium Duchownego w  Pelplinie. W; Muzyka religijna w Polsce, t. V, Warszawa 1983, 
s. 65 116; Monika Rybińska: Gradual ms. L 35 z  Biblioteki Seminarium Duchownego  w  Pelplinie. 
Studium źródloznawcze (praca magisterska UKSW. Warszawa 2001).

’ Prace Polskiego Centnim RISM w Bibliotece Narodowej mają na celu inwentaryzację 
i opracowanie zbiorów muzycznych od czasów najdawniejszych, a przechowywanych w bibliote
kach, archiwach i muzeach w Polsce. W latach 2000 2005 były prowadzone prace dokumentacyjne 
i opracowanie zbioru muzykaliów pelplińskich pod kierownictwem Jolanty Byczkowskiej-Sztaby. 
W pracach tych w ramach szkolenia bral i udział studenci Muzykologii UW oraz UKSW w Warszawie.



posiadania kapeli cysterskiej w XVIII w iekuj W czasie inwentaryzacji udało się 
scalić wiele rękopisów, jednakże wiele pojedynczych kart czasami bardzo znisz
czonych pozostało nadal anonimowych. Prawdopodobnie zatem repertuar kapeli 
był znacznie większy niż zachowane dziś nuty mogą na to wskazywać.

W niniejszym artykule przedstawię wnioski płynące z oglądu zachowanych 
rękopiśmiennych głosów. Nie jest moim celem przedstawienie wnikliwej analizy 
muzycznej zachowanych utworów. Pragnę jedynie odpowiedzieć na pytania jaki 
repertuar grywano w Pelplinie w XVIII wieku i czy był on wykonywany zgodnie 
z ówczesnymi normami liturgicznymi, jak  liczna była kapela i jakie instrumenta
rium wykorzystywano w codziennych nabożeństwach. Chciałabym także zwrócić 
uwagę na kompozytorów działających w Pelplinie, dziś zupełnie zapomnianych.

Przy opracowaniu zbioru muzycznego, niezwykle przydatne są wszelkiego 
rodzaju dokumenty archiwalne. Na podstawie ksiąg metrykalnych można ziden
tyfikować nazwiska muzyków, czasami także określić na jakich instrumentach 
grali, ustalić w jakich latach byli zaangażowani w kapeli. Zachowane księgi ra
chunkowe oprócz spisów wynagrodzeń poszczególnych osób odnotowują wydat
ki na zakup lub przepisywanie nut oraz naprawę poszczególnych instrumentów. 
Na podstawie tych informacji można hipotetycznie określić liczebność kapeli, 
jej skład oraz instrumentarium wykorzystywane w codziennych nabożeństwach'’. 
Zachowane spisy inwentarzowe ujawniają zasobność kapeli w materiały nutowe 
oraz informują o wykonywanym ówcześnie repertuarze. W Gnieźnie i Grodzisku 
Wielkopolskim zachowały się ponadto inwentarze instrumentów muzycznych. 
Największa liczba różnego rodzaju ksiąg przechowywana jest w Archiwum Jas
nogórskim, stąd kapcia jasnogórska doczekała się monografii już w roku 197P.

Niestety, w Pelplinie nie zachowały się żadne archiwalne księgi rachunko
we takie jak  spisy płac czy wydatków. Źródłem do historii działalności kapeli, 
wielokrotnie eksplorowanym przez badaczy, jest kronika konwentu. Niestety 
uiywa się ona w początkach XVII wieku. Jedyne osiemnastowieczne dokumen
ty to Necrologiwn^ oraz Liber M ortuonmi. Na ich podstawie ks. Edward Hinz

’ Ewa Hauptman-Fischer: Osiemnastowieczne miizykalia pelplińskie. Katalog i omówienie 
zbioru. „Studia Pelplińskie”, t. 37, 2006, s. 13 180.

"* Danuta Idaszak: Słownik kompozytorów, muzyków i skryptorów grodziskich, w swojej pracy 
pt. Grodzisk Wielkopolski. Katalog tematyczny nnizykaliów, Kraków 1991 oraz Słownik muzyków 
gnieźnieńskich. W; Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny. Słownik muzyków, Kraków 2001.

’ Paweł Podejko: Kapeła wokalno-instrumentalna zakonu Paulinów na Jasnej Górze w Czę
stochowie. Warszawa 1971, praca doktorska; wyd. P. Podejko; Kapela wokalno-instrumentalna 
Paulinów na Jasnej Górze. Kraków 1977; oraz P. Podejko; Katalog tematyczny rękopisów i druków 
muzycznych kapeli wokalno instrumentalnej na Jasnej Górze. Kraków 1992.

‘ Necrologium, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, rps sygn. 310

’ Liber Mortuorum, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, ф s  sygn. 117



sporządził alfabetyczny wykaz muzyków, zawierający 33 nazwiska*^. Na potrzeby 
niniejszej publikacji pozwoliłam sobie przetworzyć go, szeregując wymienione 
postaci w grupy kompozytorów, organistów, kantorów, dyrygentów i muzyków 
(zob. Aneks 1, s. 20-21).

Nazwiska instrumentalistów i muzyków, które udało się odtworzyć na podsta
wie wyżej wymienionych dokumentów, z pewnością nie odzwierciedlają rzeczy
wistego składu kapeli. Liczebność osiemnastowiecznego zespołu w dużej mierze 
zależała od możliwości finansowych opactwa lub jego mecenasa, ale zazwyczaj 
musiało być to minimum dziewięciu muzyków: czterech wokalistów, organista, 
dwóch skrzypków oraz dwóch muzyków grających na instrumentach dętych®. 
Z braku innych źródeł, odpowiedzi na nurtujące mnie pytania dotyczące liczeb
ności kapeli, instrumentarium i repertuaru postanowiłam uzyskać na podstawie 
analizy repertuaru w zachowanych rękopisów muzycznych.

Na XVIIl-wieczny repertuar kapeli cysterskiej w Pelplinie składały się głów
nie utwory religijne służące do oprawy muzycznej nabożeństw. Prawie wszystkie 
zachowane utwory przeznaczone są na zespół wokalno-instrumentalny, zachowało 
się tylko pięć utworów instrumentalnych. Wszystkie pozostałe rękopisy i druki za- 
wierająutwory z tekstem liturgicznym bądź paraliturgicznym (zob. Aneks 2, s. 22).

Wśród zachowanych kompozycji najliczniejszą grupę stanowią utwory prze
znaczone do wykonania podczas mszy św. zatytułowane Missa lub Messa, a skła
dające się ze stałych części mszy św. jak: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus 
Dei oraz samodzielne utwory części zmiennych mszy jak: Offertoria, Graduały 
oraz utwory zatytułowane Arie. Nazwę Offertorium w XVIII wieku otrzymywały, 
obok kompozycji nazywanych tak zgodnie z przeznaczeniem liturgicznym tekstu, 
także utwory przeznaczone do wykonania w innych miejscach mszy, np. jako 
tractus, introit czy gradual, ale mający ten sam tekst co ojfertorium'^.

Zmienne części mszy często były określane np. jako aria lub motet. Wszystkie 
zachowane w Pelplinie arie posiadają tekst o charakterze kościelnym i najprawdo
podobniej były wykorzystywane w czasie liturgii. Zbyt małe ramy tej pracy, a tak
że duża liczba zachowanych utworów nie pozwala na przeprowadzenie dokładnej 
analizy tekstu, co dałoby możliwość wskazania ich miejsca w nabożeństwach. 
Najczęściej jednak teksty te oparte są na tekstach psalmów, bądź zaczerpnięte 
z prozatorskich tekstów Pisma św. Przykładem tego rodzaju kompozycji jest

“ HA\Na.tAV\\nz-.Zdziejów nnizyki kościelnej -w diecezji chełmińskiej. Pelplin 1994,s. I46 i nast. 
'' Danuta Idaszak: Praktyka wykonawcza w kapelach wielkopolskich drugiej połowy XVUI 

wieku. W: Studia musicologica, aesthetica, theoretica, historica, red. Elżbieta Dziębowska. Kraków, 
1979, s. 239 242..

Danuta Idaszak; Teksty liturgiczne w XVIII-wiecznych kompozycjach z  Grodziska Wielko
polskiego. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” t. 34, zeszyt 7, 1987, s. 359.



Offertorium: Вопит certamen" (Mus. rps 40) oparte na tekstach listu św. Pawła 
do Tymoteusza (2Tm 4; 7-8).

Często także kompozycje określone jako aria posiadały tekst będący swo
bodnym opracowaniem tekstu biblijnego lub wręcz poezją religijną. Mogły 
być wykonywane na początku mszy św. jako introit, w dalszej części liturgii na 
offertorium bądź comunio lub wykorzystane, zwłaszcza te z tekstem biblijnym, 
w czasie modlitwy brewiarzowej. Charakterystyczna dla tej epoki była praktyka 
kontrafaktury. Do świeckich arii, w przypadku omawianego zbioru z melodii arii 
operowych Johanna Adolfa Hassego, podkładano tekst o charakterze religijnym, 
pozostawiając oryginalną melodykę.

Zdecydowanie mniej kłopotów sprawia analiza cyklów mszalnych. Z dość 
dużej liczby utworów -  132 mszy, analizie poddałam te, których przekazy znajdu
ją  się w rękopisach. Były one z pewnością wykonywane w Pelplinie. Kopiowany 
repertuar przez skryptorów na potrzeby własnej kapeli dobierany był bowiem bar
dzo starannie. Układ i tekst części mszalnych był stały. Materiał ten jednak mógł 
być opracowany w sposób różnorodny, często niezgodnie z wymogami kościoła. 
W roku 1749 papież Benedykt XIV ogłosił encyklikę dotyczącą stosowania mu
zyki wokalno-instrumentalnej w czasie liturgii w kościele rzymskokatolickim'^. 
Najważniejszym elementem liturgii jest msza święta. Jej opracowanie muzycz
ne powinno się opierać na pełnym tekście, a więc powinno zawierać wszystkie 
stałe części ordinarium missae: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus wraz z Benedictus 
oraz Agnus Dei. Tekst tych części nie powinien podlegać żadnym przeróbkom. 
W praktyce jednak bardzo często skracano długie teksty Gloria i Credo. Encykli
ka papieska wyraźnie się temu sprzeciwiała, szczególny nacisk kładąc na pełne 
opracowanie tekstu wyznania wiary. Sprzeczne z wymogami kościoła było także 
opracowywanie tylko dwóch części mszalnych: Kyrie i Gloria. Takie msze nazy
wano missae breves, a praktyka ta była rozpowszechniona w kościele protestan
ckim. Podobnym wymogom poddano opracowanie tekstowo-muzyczne mszy ża
łobnej, zwanej od pierwszych słów. Requiem. Formularz tekstu mszy za zmarłych 
powinien obejmować następujące części:

-  introit: Requiem aeternam  z wersem Te decet hymnus,
-  Kyrie,
-  gradual : Requiem aeternam oraz wers In memoria,
-  tractus: Absolve Domine,
-  sekwencja: Dies irae.

" Anonim: Offertorium de Martyrihus: Вопит certamen certavi. D-dur, Archiwum Diece
zjalne w Pelplinie, sygn. Mus. rps 40.

Encytilika „Annus qu i...”. W: La Liturgia, Rzym 1959. Krótkie omówienie tej encykliki 
zamieszczone zostało we wspomnianym wyżej artykule D. Idaszak, jw., s. 357.



-  offertorium: Domine Jesu Christe z wersetem Hostias et preces,
-  Sanctus,
-  Agnus Dei
-  communio: Lux aeterna oraz werset Requiem aetemam'^.
W repertuarze po kapeli pelplińskiej zachowały się zarówno msze uroczyste, 

zwykłe, jak i msze żałobne. Wszystkie one przeznaczone były do codziennej li
turgii i mają oprawę muzyczną całego cyklu. Nie ma w Pelplinie opracowań po
jedynczych części, czy też par Kyrie -  Gloria. Na niektórych kartach tytułowych 
utworów mszalnych widnieje dopisek „missa brevis”, jednak to określenie odnosi 
się raczej do opracowania muzycznego utworu, a nie do jego tekstu. Kompozy
torzy utworów mszalnych w zdecydowanej większości stosowali się do zaleceń 
wspomnianej wyżej encykliki, opracowując pełny tekst liturgiczny. W zbiorze 
pelplińskim znajdują się również takie utwory, w których kompozytor skraca lub 
zmienia tekst liturgiczny. W mszy Bindera Mus. rps 3 '“, został skrócony tekst 
Gloria. Kompozytor wybrał do opracowania tylko te wersy, które w sposób naj
bardziej dosłowny oddają chwałę Bogu, a więc: Gloria in excelsis Deo et in terra 
pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glori- 
ficamus te, miserere nobis. Quoniam tii solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu 
Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen'^. Wybór ten nie obejmuje 
nawet jednej trzeciej tekstu i stanowi odstępstwo od obowiązujących zaleceń. In
nym rodzajem skrócenia tekstu mszalnego jest podzielenie poszczególnych partii 
tekstu pomiędzy cztery głosy wokalne. W mszy Roberta Kimmerlinga, sygnatura 
Mus. rps 22'*’, opracowany został wprawdzie cały tekst części Credo, ale podzie
lono go na fragmenty i miał być on wykonywany symultanicznie. Należy dodać, 
że tekst przeznaczony dla głosów wokalnych był wybrany fragmentarycznie, co 
jednak nie przeszkadza w przekazaniu całkowitej myśli modlitwy. Ponieważ msza 
zapisana jest w głosach, trudno jest wyobrazić sobie muzyczny efekt tego zabie
gu. Partytura dałaby zapewne możliwość lepszego przeanalizowania kompozycji. 
Nie ma jednak wątpliwości, że takie podanie tekstu utrudniało jego odbiór.

” John Г^arper: Formy i układ liturgii zachodniej od  X  do XVIII wieku, tłum. Małgorzata 
Kowalska. Kraków 1997, s. 143 i nast.

Franciszek Binder: Msza D-dur. Missa Pastoralis, Archiwum Diecezjalne w  Pelplinie, 
sygn. Mus. rps 3

” Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, bło
gosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. [...] zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest 
Panem, tylko Tyś najwyższy, Jesu Chryste, z Duchem Świętym w ehwale Boga Ojca. Amen

''' Robert Kimmerling: Msza Es-dur. Missa brevis in Dis. Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, 
sygn. Mus. ф s  22.



Msze żałobne zachowały się w Pelplinie w niewielkiej liczbie. Wśród ręko
pisów znajduje się tylko pięć utworów, z których trzy są zdefektowane. Utwo
ry przekazane kompletnie to: Requiem  Bindera -  Mus. ф8 5 '’ oraz kompozycja 
prawdopodobnie Teodora Schachta o sygnaturze Mus. rps 30'**. Obie msze mają 
opracowane wszystkie części, oprócz tekstu przeznaczonego na tractus. W mszy 
Schachta wykorzystano tekst innego offertorium: Parce nihil sunt dies meis.

Druga pod względem liczebności grupa utworów przeznaczona jest do wyko
nania podczas modlitwy brewiarzowej. Najwięcej kompozycji odnosi się do nie
szporów. Oprócz pełnych cykli zachowały się poszczególne psalmy nieszpome 
oraz 14 Magnificat. W nieszporach opracowaniu muzycznemu podlegają psalmy 
oraz w finale -  Magnificat. Na cykl nieszporów przeznaczonych na zwykłe nie
dziele roku kościelnego składają się następujące psalmy:

-  psalm 109 Dixit Dominus,
-  psalm 110 Confitehor,
-  psalm 111 Beatus vir,
-  psalm 112 Laudate piieri,
-  psalm 113 In exitu Israel albo psalm 115: Credidipropter albo psalm ll6: 

Laudate Dominum.
W nieszporach maryjnych, nazywanych De Beata powinny być opracowane 

wspomniane wyżej psalmy 109 i 112 oraz;
-  psalm 121 Laetatus sum,
-p sa lm  \2b Nisi Dominus,
-p sa lm  \A l Lauda Jerusalem.
W zbiorach pelplińskich z zachowanych 24 cyklów nieszpomych, 10 zacho

wało się w postaci rękopiśmiennej. Można stwierdzić, że kompozycje te w nie
wielkim tylko stopniu odbiegają od założeń encykliki. Zaledwie jedna kompo
zycja nosi wyraźnie cechy swobodnego podejścia do tekstu nieszporów. Składa 
się ona z opracowania muzycznego jedynie psalmu Dixit Dominus oraz Magnifi
cat. Pozostałe kompozycje można podzielić na zwykłe nieszpory niedzielne, tzw. 
Vesperae Dominicales (pięć utworów: Mus. rps. 42 '“', 57-“, 59-', 60’-, 69’ )̂ oraz

”  Franciszek Binder: Missa de Requiem brevis. B-dur, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, 
sygn. Mus. rps 5.

"* Teodor Schacht: Requiem B-diir, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. Mus. ф8 30.
Antonin Laube: Nieszpory. D-diir. Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. Mus ф8 42.

“  Anonim; Nieszpory, D-diir, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. Mus ф8 57.

Anonim: Nieszpoiy, D-diir, Archiwum Diecezjalne w  Pelplinie, sygn. Mus rps 59.

“  Anonim: Nieszpory, D-dur, Archiwum Diecezjalne w  Pelplinie, sygn. Mus rps 60.

Anonim: Nieszpoiy, D-dur, Archiwum Diecezjalne w  Pelplinie, sygn. Mus ф8 69.



nieszpory maryjne (cztery kompozycje: Mus. ф s. Зб-"*, 67-', 71“ , 74-’). W pierw
szej grupie znajdują się tylko dwie kompozycje posiadające pełne opracowanie 
wszystkich wymaganych psalmów (psalmy: 109, 110, 111, 112, 116 oraz Mag
nificat), natomiast w pozostałych utworach brakuje opracowania muzycznego 
ostatniego psalmu. Porównując wspomniane wyżej kompozycje z nieszporami 
zachowanymi w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie kompozytorzy opracowywa
li w ramach nieszporów zupełnie inne psalmy, albo np. w miejsce Magnificat 
zamieszczali Te Deum-^, możemy przyjąć, że układ nieszporów zachowanych 
w Pelplinie nie odbiega znacząco od obowiązującej wówczas normy. Analogiczna 
sytuacja zachodzi w przypadku nieszporów maryjnych, gdzie tylko jedna kompo
zycja ma opracowany pełny cykl psalmów (psalmy: 109, 112, 121, 126, 147 oraz 
Magnificat). W pozostałych opracowaniach zabrakło ostatniego psalmu Lauda 
Jerusalem. Niekiedy autorzy nieszporów opracowywali muzycznie także pierw
sze słowa modlitwy: Domine ad adjuvandum. W zbiorach pelplińskich tylko jed
na z analizowanych kompozycji rozpoczyna się od słów Domine ad  adjuvandum. 
Jest to kompozycja Anonimowa -  rękopis Mus. rps 56-’.

Analizując opracowania muzyczne pojedynczych psalmów, należy stwierdzić, 
że wśród rękopisów zachowało się 6 utworów z psalmem Dixit Dominus oraz je 
den z Laudate pueri. Może to wskazywać na praktykę wykonawczą tylko psalmu 
109 i Magnificat w ramach mniej uroczystych nieszporów. Przypuszczenie to po
twierdza fakt, iż wśród druków najliczniej reprezentowany jest ten właśnie psalm. 
W sumie w Pelplinie przetrwało 117 opracowań psalmu Dixit Dominus. Pozo
stałe, nie omówione wyżej, a wyszczególnione w Aneksie 1 na s. 21, wchodziły 
w skład nieszporów przeznaczonych na różne święta lub uroczystości.

Inne, zachowane w zbiorze muzykaliów pocysterskich gatunki to antyfony 
maryjne, które były wykonywane między innymi na zakończenie komplety, czyli 
wieczornej modlitwy brewiarzowej. Hymn Stella coeli był niekiedy wykonywany 
jako antyfona maryjna. Hymn Tantum ergo wykonywano w czasie wystawienia 
Najświętszego Sakramentu, tuż przed błogosławieństwem. Praktyka ta przetrwała 
do dnia dzisiejszego, choć sam tekst został skrócony. Psalm 50 -  Miserere, zali
czamy do grupy psalmów pokutnych. Wykonywano go w Wielkim Tygodniu oraz

Anonim: Nieszpory. D-dur, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. Mus rps 56.
Anonim; Nieszpory. D-dnr, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. Mus rps 67.

Anonim: Nieszpoty. C-cliir, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. Mus. rps 71.
”  Anonim: Nieszpoty, C-chir, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. Mus. rps 74.
“  D. Idaszak, op. cit., s. 360.

”  Anonim: Nieszpoty. D-dur, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. Mus. rps 56.



W czasie nabożeństw żałobnych. Litania to modlitwa w formie dialogu pomiędzy 
celebransem a chórem (lub ogółem wiernych). Te Det/m jest hymnem, śpiewanym 
nie tylko na zakończenie matutinum, lecz także wykonywanym jako modlitwa 
dziękczynna w ważnych momentach życia wspólnoty religijnej.

Wiele przesłanek wskazuje na to, że wszystkie zachowane w Pelplinie utwory 
muzyczne wykorzystywane były przy sprawowaniu liturgii. Wśród nich najwię
cej jest kompozycji mszalnych przeznaczonych do wykonania podczas mszy św. 
oraz kompozycji nieszporów. Kompozycje te w zasadzie spełniają wymagania 
władz kościelnych w kwestii doboru tekstów i nie odbiegają od ich zaleceń co do 
ich stosowania. Zgodność opracowywanych tekstów z wymogami reguł kościo
ła katolickiego potwierdza charakterystyczną dla cystersów dbałość o uroczysty 
charakter liturgii, a więc o dobór odpowiednich czytań, modlitw, a także tekstów 
śpiewanych. Repertuar muzyczny pelplińskiego konwentu nie reprezentuje utwo
rów na miarę Mozarta, lecz są to kompozycje tworzone zgodnie z gustem epoki 
i są odzwierciedleniem stanu ówczesnej muzyki kościelnej.

Jedną z podstawowych trudności na jakie natknęłam się podczas inwentary
zacji zbioru była niemal zupełna nieznajomość kompozytorów, których nazwiska 
widnieją na kartach tytułowych rękopisów i druków. Większość z tych nazwisk 
odnalazłam w leksykonach pochodzących z epoki^". Stosunkowo nieliczna jest 
grupa kompozytorów rodzimych lub w Polsce działających. Nie dziwi fakt, że 
na sześciu z nich czterech pochodziło z najbliższego otoczenia klasztoru. Należy 
wymienić tutaj utwory dwóch kompozytorów pelplińskich: O. Eugeniusza Elstne- 
ra i O. Józefa nieznanego nazwiska; z pobliskiego klasztoru w Oliwie pochodził 
Urban Miller, a jeden z kompozytorów -  Ambroży Wentzel (choć jego autorstwo 
nie jest do końca pewne) był gdańskim notariuszem. Pozostali dwaj to związany 
z Poznaniem Eliasz z zakonu karmelitów, oraz jasnogórski kapelmistrz Franci
szek Perneckher. Nazwiska kompozytorów rodzimych, a zwłaszcza tych związa
nych z Pelplinem nie są dziś znane nie tylko słuchaczom, ale nawet muzykologom 
i muzykom. Mam zatem nadzieję, że uda się doprowadzić do wykonania dzieł, 
zwłaszcza Eugeniusza Elstnera, gdyż wydają się być tego warte. W Pelplinie 
zachowały się 2 msze jego autorstwa. Już pobieżny ogląd zachowanych głosów 
wokalnych pozwala na wyróżnienie jego utworów choćby z powodu używania 
nietypowej obsady, wirtuozowskich partii solowych oraz uniezależnienia głosów 
instrumentalnych od wokalnych. Obie msze na tle innych utworów wydają się 
mniej schematyczne i bardziej wyrafinowane. Wykonanie tych utworów w Pel
plinie byłoby o tyle ciekawe, że w roku 2003 odbyła się inauguracja nowo wyre-

Nazwiska wszystkich kompozytorów reprezentowanych na kartach tytułowych pelpliń
skich rękopisów zostały omówione w  „Słowniku kompozytorów” zamieszczonym w: E. Haupt
man-Fischer, op. cit., s. 143 157.



montowanych organów barokowych, którym przywrócono dawne brzmienie. Na 
tych organach prawdopodobnie grywał ojciec Eugeniusz.

Ustalenie obsady instrumentalnej XVlIl-wiecznej kapeli pelplińskiej jedynie 
na podstawie zachowanych rękopisów, jest tylko hipotetyczne. Po przeprowadze
niu wnikliwej analizy utworów, któiy^ch obsada została potwierdzona wpisem na 
karcie tytułowej, oraz takich które mają wpis proweniencyjny, informujący, iż 
rękopis ten powstał dla kapeli pelplińskiej, wyodrębniłam trzy typy obsady. Rę
kopisy z notami proweniencyjnymi pomagają przy ustalaniu repertuaru i składu 
kapeli, jako że nuty sporządzano lub kupowano stosownie do możliwości wyko
nawczych kapeli.

Pierwszy typ obsady to charakterystyczne dla osiemnastowiecznych kompo
zycji religijnych tzw. „Kirchentrio”, składające się z dwojga skrzypiec i organów, 
jako zespół towarzyszący najczęściej czterogłosowi wokalnemu w kościele. Ten 
typ obsady był dosyć często wykorzystywany w mniejszych formach wokalno-in- 
strumentalnych, takich jak np. aria. Do obsady tej, którą dla celów niniejszej wy
powiedzi, nazywam małą, zaliczyłam także kompozycje, do wykonania któiych, 
oprócz wymienionych wyżej instrumentów, dochodzi jeszcze altówka. Zatem mała 
obsada instrumentalna to zespół złożony z instrumentów smyczkowych i b.c. Moż
na stwierdzić, ze taki skład ma stosunkowo nieliczna grupa badanych zycji. Tylko 
16 rękopisów: Mus. rps 14", 21” , 3 T \  45^', 46“  47” , 5 V \  5 V \  68Л 84"',

Johann A dolf Hassę: Aria: Cor meum tihi, Es-ditr, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, 
sygn. Mus. rps 14.

Leopold Hofmann: 2 Arie, Archiwum Diecezjalne w  Pelplinie, sygn. Mus. ф s  18.

”  Robert Kimmerling: Msza (tylko karta tytułowa). Archiwum Diecezjalne w  Pelplinie, sygn. 
Mus. ф5 21.

Ambroży Wenzel: Offertorium: O pia nata, F-dur, Archiwum Diecezjalne w  Pelplinie, 
sygn. Mus. ф5 37.

Anonim: Aria: Siciit m sa  inter spinasi, E-dtir, Archiwum Diecezjalne w  Pelplinie, sygn. 
Mus. rps 45.

Anonim; 2 Arie, Archiwum Diecezjalne w  Pelplinie, sygn. Mus. ф к 46.
”  Anonim: 4 Arie, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. Mus. rps 47.
“  Anonim: Msza F-diir, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. Mus. ф8 5 1.

”  Anonim: N ieszpm y D -dw , Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. Mus. ф8 57.

Anonim: Dixit Domimis D-dur, Archiwum Diecezjalne w  Pelplinie, sygn. Mus. ф8 68. 

Anonim: Msza D-dur, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. Mus. rps 84.
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104“*̂ , 110'’̂  oraz 186'’“*. Z tej grupy jedynie rękopis z utworem F. Pemeckhera (Mus. 
rps 186) ma wpisaną na karcie tytułowej notę proweniencyjną oraz datę powstania 
rękopisu. Inskrypcja ta informuje, że kopię sporządzono (a może zakupiono) dla 
kapeli pelplińskiej w roku 1766'’̂

Nie ulega wątpliwości, że w wieku XVI11 kapela posiadała organistę i skrzyp
ków. Spróbuję natomiast odpowiedzieć na pytanie, jakimi innymi jeszcze instru
mentami dysponowała i w jakiej obsadzie grywano na codziennych nabożeń- 
stwacłi.

Podstawowy skład kapeli instrumentalnej mógł być powiększony o parę in
strumentów dętycłi. Taki dobór instrumentów będzie stanowić drugi typ obsady, 
nazywanej tutaj średnią. Oprócz instrumentów z małej obsady w rękopisach po
jawiają: trąbki, rogi, nieco rzadziej oboje i flety. Do grupy tej zaliczyłam 27 ręko
pisów; jest to typ obsady najliczniej reprezentowany. Wśród kompozycji znajdują 
się 3 utwory miejscowych kompozytorów, a więc z pewnością napisane zostały 
dla tej konkretnie kapeli. Eugeniusz Elstner skomponował swoje utwoiy w la
tach 1778 i 1792. Pierwszy z nich klasyczną obsadę „Kirchentrio” ma poszerzoną 
o parę rogów, drugi o trąbki clarini. Tenże kompozytor był ponadto skryptorem 
innej jeszcze kompozycji, którą przepisał dla kapeli cysterskiej w roku 1781, 
a mianowicie mszy Pokornego, przeznaczonej na SATB, dwoje skrzypiec, dwie 
trąbki oraz b.c. Utwór J. A. Hassego Offertorium (mus. ф8 16)'*'’ sporządzony 
przez notariusza zaprzyjaźnionego z pelplińskimi cystersami może świadczyć 
o tym, iż kapela ta posiadała w drugiej połowie stulecia w swoim składzie mu
zyków grających na trąbkach clarini. Trąbki te są używane w obsadzie instru
mentalnej w ogromnej większości kompozycji, zatem prawdopodobnie był to in
strument często tu wykorzystywany. Trochę rzadziej za to wykorzystywano rogi, 
albowiem mniejsza ilość kompozycji pelplińskich ma w obsadzie te instrumenty. 
Jednak w 1791 roku sporządzono dla kapeli odpis mszy Vogla, która wymagała 
w swojej obsadzie rogów. Jedyne zresztą instrumenty, a właściwie ich resztki, 
jakie dotrwały w Pelplinie do naszych czasów to właśnie rogi. Podczas jednego 
z pierwszych wyjazdów inwentaryzacyjnych, w trakcie zwiedzania katedry, po-

Anonim: Anty/ona: Ecce sacerdos magnus, C-dur, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, 
sygn. Mus. rps 104.

Anonim; Aria-. O Maria virgo pia. A-dur, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. Mus.
rps 110.

Franciszek Perneckher: Aria\ Domine Deus noster, D-dur, Archiwum Diecezjalne w Pel
plinie, sygn. Mus. rps 186.

... Capella B.V.M. / de / Polp: S.O.Cist 1766.
Johann A dolf Hassę; Offertorium: Con clamate отпе.ч gentes, D-dur, Archiwum Diecez

jalne w Pelplinie, sygn. Mus. ф5 16.



prosiliśmy o otwarcie pewnej mocno zniszczonej szafy stojącej na chórze. W jej 
wnętrzu znajdowały się nic tyli<o kolejne rękopisy i druki muzyczne, ale także 
fragmenty osiemnastowiecznych rogów naturalnych. Można zatem stwierdzić, iż 
kapela posiadała muzyków grających na tych instrumentach.

Jedną z kompozycji powstałych w środowisku pelplińskim jest aria niezna
nego z nazwiska O. Józefa, na tenor solo, dwoje skrzypiec, flety traverso oraz 
b.c. Partie fletów w zachowanych utworach występują stosunkowo rzadko i są 
niewielkie, ale ten właśnie utwór dowodzi ich obecności w kapeli.

Trzeci typ obsady, duży skład instrumentalny, przeznaczony był na większe 
uroczystości. Zachowała się pewna grupa kompozycji, która podstawowy skład 
instrumentów smyczkowych ma poszerzony o dwie lub więcej par instrumentów 
dętych oraz bardzo często o kotły. Najciekawsza jest tu kompozycja przepisana 
dla kapeli w 1808 roku przez zakonnika pelplińskiego brata Leonarda, który naj
prawdopodobniej identyfikuje się z Leonardem Józefem Michelem, dyrygentem 
kapeli. W rękopisie tym przewidziano partie dla klarnetów. Można zatem uznać, 
że kapela ta dysponowała tymi instrumentami najpóźniej na początku dziewiętna
stego wieku. W tej grupie utworów możemy także wskazać kompozycje o skła
dzie powiększonym o trzy pary instrumentów dętych. Są to np. msza uroczysta 
Johanna Baptista Vanhala, napisana na SATB, dwoje skrzypiec, dwie altówki, 
dwa oboje, dwa flety, dwa rogi oraz organy. Do wykonania tej mszy potrzebny 
był skład liczący minimum 15 osób, jeśli partie wykonywane były w pojedynczej 
obsadzie. Ponieważ liczba kompozycji utrzymanych w typie dużej obsady jest 
spora, przypuszczam, iż kapcia mogła posiadać tak duży skład. Opactwo w wieku 
XVIII było ważnym ośrodkiem kulturalnym na Pomorzu, było wzorem dla in
nych klasztorów cysterskich. Można zatem sądzić, że nie szczędzono środków na 
utrzymanie muzyki na wysokim poziomie. O znacznej pozycji kapeli pelplińskiej 
w tym czasie może świadczyć wzmianka z kroniki oliwskiej, iż muzycy pelpliń- 
scy wspomagali kapelę oliwską podczas uroczystości pogrzebowych tamtejszego 
opata Jacka Rybińskiego w roku 1740'* .̂ Pozostaje jeszcze próba ustalenia w jakim 
składzie kapela grywała najczęściej. Było to z pewnością zależne od charakteru 
nabożeństwa. W mszach uroczystych, świątecznych grywano zapewne w więk
szym składzie. Wśród tytułów utworów przeznaczonych na duży aparat wyko
nawczy znajdują się jednak nie tylko utwory opatrzone określeniem „uroczysty”, 
lecz także offertoria, arie, czy nawet missa brevis, wykonywane prawdopodobnie 
w trakcie codziennych nabożeństw. Także liczbowa przewaga dwóch ostatnich 
typów obsady nad małym składem, może być potwierdzeniem, że w codziennej 
liturgii nie ograniczano się do podstawowego składu instrumentalnego, lecz gry
wano także utwory wymagającego większego aparatu wykonawczego.

E. Hinz, op. cit., s. 145.



Instrumentarium kapeli pelplińskiej jest odbiciem ówczesnej praktyki wyko
nawczej, co potwierdzają katalogi dokumentujące działalność innych ośrodków. 
Praktyki tej nie zdołała przełamać nawet wspominana wyżej encyklika Benedyk
ta XIV. Wszystkie wymienione tu instrumenty zostały w niej odnotowane. Jed
nak flety, rogi, trąbki i kotły były instrumentami zabronionymi dla liturgii, jako 
charakterystyczne dla muzyki świeckiej. Były jednak powszechnie stosowane 
w muzyce kościelnej. Na przykładzie zbioru pelplińskiego można obserwować, 
jak przenikanie się muzyki świeckiej i religijnej powodowało zeświecczenie tej 
ostatniej.

Wszystkie próby zrekonstruowania składu kapeli działającej ponad dwieście 
lat temu, są bardzo trudne z powodu skąpo zachowanych świadectw jej działalno
ści. W przypadku osiemnastowiecznej kapeli w Pelplinie najcenniejszymi doku
mentami, z braku innych źródeł, pozostają rękopisy. Rzetelna analiza muzykaliów 
pozwoliła na postawienie hipotez (formułowanych zazwyczaj na podstawie in
nego rodzaju dokumentów) dotyczących wykonywanego repertuaru, liczebności 
zespołu i instrumentarium. Hipotezy te powinny być weryfikowane w miarę ko
lejnych prac badawczych.

Aneks 1. Wykaz muzyków działających w Pelplinie. 

I połow a X V III wieku

Kantorzy:
1. Tadeusz Achtsnitt (1668 1732), kantor oraz skiyptor.
2. Bernard kantor działający na przełomie wieków XVII/XVIII
3. Michał Braun (1668 1721), kantor, przeor oraz mistrz nowicjatu.
4. Jakub Goss (zni. 1729).
5. Ambroży P enquit( 1697 1737).
6. Rajmund Skalski, zakonnik od 1673 roku.
7. Bernard Wagner (1654 1716).
8. Józef Welau, wstąpił do klasztoru w 1687 roku.
9. Maurycy Szlewicz (Schlewitz) (zm. 1713), kantor i organista.

M uzycy (wokaliści i instrumentaliści):
10. Jan Petrykowski (zm. 1727).
11. Hieronim Spannenkrebs (1679 1722), muzyk i malarz.



Działalność kapeli cysterskiej u- Pelplinie oraz lw ónzość lokalnych kompozytorów  

Polowa XV III w ieku

Kompozytorzy:
12. Franciszek Bartliel (1707 1758), kompozytor i organista.
13. Józef Fritscinc (1733 1770), kompozytor i organista.

Dyrygenci;
14. Józef Edmund (zm. 1788).

Kantorzy;
15. Mikołaj, kantor (zm. 1764).
16. Norbert Naiimann (zm. 1788).
17. Hilary Preisler (zm. 1779), pełnił funkcję kantora przez 10 lat.
18. Kilian Wolter (zm. 1779), kantor i muzyk.

Muzycy (wokaliści i instrumentaliści);
19. Bonawentura Meybaum (1723 1758).

II połow a XV III wieku

Kompozytorzy:
20. Eugeniusz Elstner ( 1747 1798), kompozytor i organista.

Dyrygenci:
2 1. Leonard Józef Michel (1747 1835), do klasztoru wstąpił w 1772 roku. 

Kantorzy:
22. Kwiryn Schniggenberg (zm. 1802), także klasztorny ekonom.

N ieznane daty życia

Kantorzy:
23. Mikołaj Krauss, zakonnik pochodzenia czeskiego, dyrygent i kantor.
24. Andrzej, nieznany z nazwiska.

Muzycy (wokaliści i instrumentaliści):
25. Gerard Bierman, studiował także filozofię w Pelplinie.
26. Edmund Gerlick, był nie tylko muzykiem, lecz także zarządcą ogrodów.
27. Piotr Gron, studiował teologię w Braniewie.
28. Ambroży Otto.
29. Jerzy Paszkowski, zakonnik pochodzenia szlacheckiego, muzyk.
30. Filip Rozohacki, muzyk oraz zarządca refektarza.
3 1. Marian Steidel, zakonnik pochodzący z Czech, muzyk i aptekarz.
32. Felix Unger, z pochodzenia Czech, był muzykiem oraz pełnił funkcję podprzeora.
33. Konrad Welki.



Aneks 2. Liczbowe zestawienie gatunków.

Anty fony maryjne 3 1
Antyfony inne 3
Arie 113
Litanie 8
Magnificat 14
Miserere (psalm 50) 6
Msze 132
Nieszpory (cykle) 24
OfTertoria 177
Psalmy nieszpome;

Dixit Dominus (psalm 109) 117
Laiidale piieri (psalm 112) 5
Сои/г/еЛо/-(psalm 110) 5
Beatus \'ir (psalm 111) 3
Laiidate Domimim  (psalm 116) 4
In exitii Izrael (psalm 113) 2
Credidipropter {psa\m W 5) 1
Laetatus sum  (psalm 121) 3
Nisi Dominus (psalm 126) 3
Lauda Jerusalem (ipsa\m Ы1) 3
In convertendo (psalm 125) 2
Domine prohasli (psa\m  138) 2
Memento Domine (psalm 131 2
Beati omnes (psalm 127) 1

(psalm 144a) 2
Benedictus Dominus (psa\m  143a) 1

te (psalm 144a) 1
Lauda anima mea (psaUn 145) 1

Requiem  13
Stella coeli 18
Tantum ergo 30
Te Deum  3
Threnodie[?] 12



Biblioteka Muzyczna. Music Library 2000 2006

Małgorzata Witowska
Katowice, Biblioteka Śląska

DZIEJE RUCHU ŚPIEWACZEGO W  ZBIORACH 
ŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI MUZYCZNEJ’

Śląska Biblioteka Muzyczna to nazwa ściśle związana z amatorskim ruchem 
śpiewaczym na Górnym Śląsku. To historia i teraźniejszość śląskich śpiewaków.

Początki amatorskiego ruchu śpiewaczego sięgają lat siedemdziesiątych XIX 
wieku, kiedy to zaczęły powstawać na Śląsku organizacje społeczno-oświatowe, 
a przy nich również i zespoły śpiewacze. Tak było w Kasynie Polskim, założonym 
przy współudziale ks. Norberta Bonczyka i ks. Konstantego Damrota w Bytomiu 
w 1869 roku, jak również w Kasynie Katolickim, utworzonym przez Karola Miar
kę w Chorzowie (dawniej Królewska Huta). Nie sposób przecenić ogromnych 
zasług, jakie miało na polu szerzenia polskiego śpiewu „Towarzystwo św. Alojze
go”, założone w Bytomiu przez ks. Bonczyka w 1871 roku. Był to pierwszy chór 
amatorski na Śląsku, który zatrudnił na stałe dyrygenta.

Ogromne znaczenie dla śpiewu amatorskiego miała ustawa pruska z 1908 
roku, pozornie ułatwiająca powstawanie apolitycznych towarzystw. W tym okre
sie powstało kilkanaście chórów stanowiących zalążek Związku Śląskich Kół 
Śpiewaczych. Organizacja ta powstała w Bytomiu 18 kwietnia 1910 roku z inicja
tywy aptekarza Michała Wolskiego i innych działaczy.

Do wybuchu I wojny światowej Związek, kierowany przez prężnego orga
nizatora jakim był Michał Wolski, stał się organizacją o ustalonym programie 
działania. Organizowano m.in.: zjazdy śpiewaków, przeglądy pieśni chóralnej, 
konkursy dyrygenckie, kompozytorskie, publikowano nuty i śpiewniki.

Znaczącym osiągnięciem społecznego ruchu muzycznego na Górnym Śląsku 
było powołanie własnej oficyny wydawniczej oraz składnicy nut pod nazwą Ślą
ska Biblioteka Muzyczna. Oficyna działała przez cały okres międzywojenny aż 
do wybuchu II wojny światowej. Wydawała druki muzyczne oraz śpiewniki dla

Referat wygłoszony podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, 
Katowice, 24 26 września 2001.



potrzeb amatorskich chórów zrzeszonych w Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, 
przyczyniając się tym samym do popularyzacji śpiewactwa polskiego na Górnym 
Śląsku. Publikowane przez oficynę druki muzyczne -  szczególnie w serii „Śląska 
Biblioteka Muzyczna” -  miały na celu przybliżenie społeczeństwu kompozycji 
chóralnych dawnych polskich twórców, polskich pieśni ludowych jak również 
prezentowanie twórczości chóralnej współczesnych kompozytorów. Wybuch 
II wojny światowej przerwał działalność oficyny. W 1945 roku staraniem dzia
łaczy Związku Śląskich Kół Śpiewaczych reaktywowano Związek, apelując do 
przedwojennych członków o wznowienie działalności chórów i zwoływanie wal
nych zebrań. Apel ten spotkał się z odzewem śpiewaków śląskich. Powstające na 
nowo chóry nie dysponowały niestety odpowiednią ilością materiału nutowego, 
dlatego też wznowiono prace nad wydaniem drukiem najpotrzebniejszych pozy
cji ze znanej już śpiewakom przedwojennej serii. Początek lat pięćdziesiątych 
zakończył jednak to przedsięwzięcie. Zmiany organizacyjne jakie dokonały się 
w Związku Śląskich Kół Śpiewaczych przyczyniły się do unicestwienia wielu 
przedwojennych projektów, m.in. zlikwidowano Śląską Bibliotekę Muzyczną 
jako oficynę i serię wydawniczą oraz zrezygnowano z wydawania czasopisma 
muzycznego „Śpiewak Śląski”, będącego organem Związku Śląskich Kół Śpie
waczych.

Szczytne idee i zamierzenia środowiska śpiewaczego dopiero w 1985 roku 
znalazły swoją realizację w postaci reaktywowania, pod egidą Oddziału Śląskiego 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr dwu historycznych inicjatyw -  wydawania 
czasopisma „Śpiewak Śląski” oraz oficyny wydawniczej pod nazwą „Śląska Bi
blioteka Muzyczna” .

Starania Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
o reaktywowanie biblioteki muzycznej ukierunkowanej na potrzeby społecznego 
ruchu muzycznego na Śląsku zostały uwieńczone podpisaniem 10 czerwca 1996 
roku Porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu pomiędzy Oddziałem Śląskim 
PZChiO a Biblioteką Śląską w Katowicach, na mocy którego w budowanym no
wym gmachu Śląskiej Książnicy zaplanowano specjalną czytelnię o nazwie Ślą
ska Biblioteka Muzyczna. W niej znalazł swoje stałe miejsce księgozbiór groma
dzony od początku powstania Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, rozproszony 
w okresie II wojny światowej a następnie scalany i powiększany po wojnie. Prze
kazane Bibliotece Śląskiej materiały, stanowiące początkowo depozyt bibliotecz
ny, zostały w 1998 r. przewiezione do nowego budynku wraz z całymi zbiorami 
Śląskiej Książnicy.

10 listopada 1999 roku zostało podpisane nowe porozumienie pomiędzy Od
działem Śląskim PZChiO a Biblioteka Śląską -  Porozumienie o uruchomieniu 
Śląskiej Biblioteki Muzycznej -  na mocy którego księgozbiór, będący do tej pory



depozytem bibliotecznym, został przekazany Bibliotece Śląskiej w formie daro
wizny i stanowi obecnie jej własność.

Przekazany zbiór stanowi zwartą kolekcję zawierającą:
-  wydawnictwa książkowe z zakresu historii muzyki, muzykologii, opraco

wania monograficzne poświęcone kompozytorom, monografie z liistorii amator
skiego ruchu muzycznego na Górnym Śląsku, słowniki i encyklopedie muzycz
ne;

-  druki muzyczne -  głównie wydawnictwa nutowe z utworami w opracowa
niach na chói7, utwoiy w opracowaniach na orkiestry dęte oraz śpiewniki;

-  ikonografię -  fotografie chórów, orkiestr, działaczy, muzyków i kompozy
torów związanych z amatorskim ruchem śpiewaczym na Górnym Śląsku;

-  druki ulotne -  plakaty, afisze, zaproszenia i ulotki;
-  rękopisy utworów muzycznych;
-  czasopisma.
Interesującą i cenną grupę w kolekcji Śląskiej Biblioteki Muzycznej stano

wią fotografie. Gromadzone przez Zarząd Związku Śląskich Kół Śpiewaczych od 
początku XX wieku są obecnie jakby ilustrowaną historią ruchu śpiewaczego nie 
tylko na Śląsku, ale również w Polsce.

Zbiór fotografii obejmuje ponad 3.300 jednostek, z czego jedna trzecia to 
zdjęcia wykonane przed II wojną światową.

Spośród nich można wydzielić kilka głównych grup tematycznych, wartych 
szerszego omówienia.

Fotografie z oficjalnych uroczystości, zjazdów, koncertów, jubileuszy oraz 
przedstawień teatralnych

Spontaniczny rozwój ruchu śpiewaczego na początku XX wieku na Śląsku 
należałoby przypisać organizowanym w tym czasie zjazdom śpiewaczym. Ze 
względu na restrykcyjne prawo pruskie początkowo śpiewacy organizowali wy
stępy na terenie zaboru austriackiego -  w Oświęcimiu i Dziedzicach. Stamtąd też 
pochodzi najstarsze zdjęcie znajdujące się w zbiorach Śląskiej Biblioteki Mu
zycznej. Na odwrocie tej fotografii (fot. 1) znajduje się następująca adnotacja:

Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” w Królewskiej Hucie (rok 1908) bierze udział w pierw
szym roku istnienia z śpiewem pod batutą Budzyńskiego w uroczystości Zlotu Sokola
Śląskiego w Oświęcimiu, gdzie wykonano szereg pieśni chórowych (Góralu, czy Ci nie
żal; Witaj gwiazdo'. Gdy człek и’ taniec polski idzie).

Pierwszy zjazd na Śląsku, w zaborze pruskim odbył się w końcu września 
1909 roku w leśnym zaciszu Zadole, przysiółku należącym do gminy Piotrowice



(obecnie dzielnica Katowic), na parceli należącej do adwokata Czapli. Tam właś
nie dyrygent Leon Poniecki zorganizował zjazd śpiewaków. W ramach koncertu 
popisywały się chóry z Bytomia, Królewskiej Huty, Józefowca, Nowej Wsi, Pie
kar Śląskich, Świętochłowic, Załęża i Mikołowa, ogółem ponad 300 osób. Jedyną 
ozdobą i dekoracją miejsca występów był skromny transparent z napisem Cześć 
Pieśni. W zbiorach Śląskiej Biblioteki Muzycznej zachowały się 2 zdjęcia z tego 
wydarzenia. Jedno z nich (fot. 2) przedstawia chór „Moniuszko” ze Świętochło
wic, drugie (fot. 3) -  chór „Jedność” z Bytomia. Oba chóry występowały pod 
dyrekcją Leona Ponieckiego.

Kolejne zjazdy śpiewaków były już organizowane przez powstały w 1910 
roku Związek Śląskich Kół Śpiewaczych i do 1913 roku odbywały się na Zado- 
lu. W okresie międzywojennym przyjęta została zasada, że istniejące w Polsce 
związki śpiewacze organizowały co roku zjazdy okręgowe, a zjazdy związkowe 
odbywały się co 5 lat. Tym sposobem VI Ogólnośląski Zjazd Śpiewaków odbył 
się w Katowicach w 1930 roku. Zjazd odbywał się pod hasłem Uroczystości Mo
niuszkowskich. W ramach tych obchodów najważniejszym i doniosłym wyda
rzeniem dla śląskiego ruchu muzycznego było odsłonięcie pomnika Stanisława 
Moniuszki w Katowicach, ufundowanego całkowicie ze składek śląskich śpiewa
ków. Zachowane w zbiorze Biblioteki Śląskiej 23 fotografie ilustrują ten doniosły 
moment. Przedstawiają one m.in.: pochód śpiewaków i delegacji oficjalnych ulicą 
Jagiellońską pod pomnik Moniuszki (fot. 4), panoramę placu Miarki ze zgroma
dzoną rzeszą uczestników, koncert połączonych chórów śląskich pod dyrekcją 
Stefana Mariana Stoińskiego, delegacje innych Związków Śpiewaczych w Polsce 
(m.in. Związku Wielkopolskiego i Pomorskiego), oficjalne przemówienia, mo
ment odsłonięcia pomnika (fot. 5) i składanie kwiatów przez delegacje.

Uczestnictwo śpiewaków w życiu muzycznym nie ograniczało się tylko do 
zjazdów i koncertów na Śląsku. Śląskie chóry i działacze związkowi brali rów
nież udział w ogólnopolskich zlotach w Poznaniu, Toruniu, Warszawie i innych 
miastach. Świadectwem są zachowane fotografie z tego okresu. Dokumentują one 
między innymi:

-  II Wszechpolski Zjazd Śpiewaków w Poznaniu w 1924 roku, w którym 
uczestniczyły chóry „Ogniwo”, „Damrot” i „Związku Zawodowego Kolejarzy” 
z Katowic, „Rota” z Chorzowa, „Serat”  z Rybnika, „Orfeon” z Radzionkowa, 
„Mickiewicz” z Tarnowskich Gór oraz grupy śpiewaków z Szopienic, Święto
chłowic i Żor -  ogółem prawie 670 osób;

-  Wszechsłowiański Zjazd Śpiewaków w Poznaniu w 1929 roku, w którym 
wzięło udział ponad 2600 śpiewaków ze Śląska. Zorganizowanie wyjazdu do Po
znania dla tak licznej grupy ze Śląska było dla Zarządu Związku Śląskich Kół 
Śpiewaczych ogromnym obciążeniem finansowym, gdyż nie otrzymano dotacji



ze strony władz państwowych, a skutki kryzysu gospodarczego były bardzo od
czuwalne. Związek sam sfinansował wyjazd dla wszystkicłi uczestników, przy
gotowując 3 specjalne pociągi. Warto w tym miejscu również dodać, że spośród 
śpiewaków śląskich biorących udział w zjeździć blisko 50% było w tym czasie 
osobami bezrobotnymi;

-  Zjazd Pomorskiego Związku Kół Śpiewackich w 1929 i 1933 roku;
-  Zjazd Związku Wielkopolskiego w 1934 roku;
-  Zjazd Chórów Lwowskich w 1938 roku, na którym występował chór 

„Echo” z Katowic pod dyrekcją K. Majerana reprezentując Śląski Związek Kół 
Śpiewaczych;

-  Zjazd Związku Wileńskiego w 1939 roku;
-  X Zjazd Chórów Estońskich w Tallinie;
-  1 Zlot Śpiewaków Polskich z Kraju i Zagranicy w Warszawie w 1936 roku. 

Obchody ilustruje specjalny album, w którym zgromadzone są 42 zdjęcia, m.in. 
z posiedzenia delegatów Zarządów Okręgowych, z występu Jana Kiepury, z po
chodu rzeszy śpiewaczej ulicami Warszawy oraz występów chórów przed war
szawską publicznością.

Wielką manifestacją był udział śląskich chórów w pogrzebie Karola Szyma
nowskiego w Krakowie 7 kwietnia 1937 roku. Zarząd Związku zorganizował na 
ten dzień specjalny pociąg do Krakowa, którym wyjechało 30 chórów z czter
nastoma pocztami sztandarowymi, delegacje szkół muzycznych oraz innych in
stytucji. W zbiorach Śląskiej Biblioteki Muzycznej zachowało się 14 fotografii 
z uroczystości pogrzebowych. Przedstawiają one kondukt żałobny, trumnę ze 
zmarłym kompozytorem, rodzinę, oficjalne delegacje oraz uroczystości w koś
ciele na Skałce.

Działalność Związku Śląskich Kół Śpiewaczych na polu kształtowania i krze
wienia polskiego śpiewu chóralnego na Śląsku widać wyraźnie w organizowa
nych w latach dwudziestych i trzydziestych zjazdach okręgowych. W zjazdach 
tych niejednokrotnie uczestniczyło po kilkanaście tysięcy osób. Wśród zachowa
nych z tego okresu fotografii na szczególną uwagę zasługują zdjęcia ze Zjazdów 
Okręgu Mysłowickiego w 1920 roku. Okręgu Przyszowickiego w 1927 i 1929 
roku. Okręgu Katowickiego w 1929 i 1931, Okręgów Chorzowskiego i Lubli- 
nieckiego w roku 1939. Oprócz tego w zbiorach Śląskiej Biblioteki Muzycznej 
znajdują się dwa albumy zc zjazdów okręgowych. Pierwszy z nich ilustruje XIV 
Zjazd Śpiewaków Okręgu Rybnickiego z 1938 roku i zawiera 52 fotografie. Drugi 
natomiast to album z IV Zjazdu Okręgu Opolskiego w Bytomiu z roku 1935 oraz 
Zjazdu chórów Zaolzia w Czeskim Cieszynie w 1937 roku, zawierający ogółem 
33 fotografie będące reportażowym zapisem wydarzeń.



Fotografie kompozytorów, muzyków, dyrygentów i działaczy związanych 
z amatorskim ruchem śpiewaczym.

Pieśń patriotyczna i ludowa odgrywała ogromną rolę w kształtowaniu się chó- 
ralistyki śląskiej. Z czasem jednak zaczęły się pojawiać nowe dążenia artystyczne, 
zwłaszcza po przyłączeniu części Śląska do Macierzy w 1922 roku. Do artystycz
nej rywalizacji zachęcał przede wszystkim Stefan Marian Stoiński, przekonując, 
że muzyka oratoryjna w pracy chóralnej jest celem, do którego każdy zespół powi
nien dążyć. Wprawdzie na Śląsku wykonywano wcześniej trudne utwory chóralne 
ale rozwój, wzrost i zainteresowanie muzyką oratoryjno-kantatową można wiązać 
z ożywieniem kontaktów kompozytorów z całej Polski z chórami górnośląskimi. 
Do najintensywniejszych należała współpraca chórów z Feliksem Nowowiejskim 
i Karolem Szymanowskim.

Warto wspomnieć kontakty Karola Szymanowskiego z katowickim chórem 
„Ogniwo”, uwieńczone największym wydarzeniem artystycznym, jakim było 
wykonanie 15 maja 1934 roku kantaty epickiej o charakterze oratoryjnym Sta- 
bat Mater pod kierunkiem Stefana Mariana Stoińskiego i orkiestry Towarzystwa 
Muzycznego w Katowicach. W koncercie tym wziął również udział sam kompo
zytor. Zadowolony z sukcesu jaki osiągnął, Karol Szymanowski został w Kato
wicach jeden dzień dłużej. Spotkał się wtedy na wspólnym obiedzie z Stefanem 
Stoińskim i redaktorem dziennika „Polonia” Janem Smotryckim. Po wyjeździć do 
Warszawy kompozytor przysłał członkom chóru „Ogniwo” swoją piękną fotogra
fię z dedykacją. W zbiorze Śląskiej Biblioteki Muzycznej znajduje się natomiast 
pamiątka ze wspomnianego już spotkania kompozytora ze Stefanem Stoińskim 
i Janem Smotryckim (fot. 6).

Serdeczne związki nawiązał z chórzystami z Królewskiej Huty (obecnie Cho
rzów) Feliks Nowowiejski. Zaprzyjaźniony z dyrygentem Leonem Ponieckim 
przystąpił do współpracy z chórem „Rota”. W roku 1925 chór ten wykonał Te
stament Bolesława Chrobrego pod dyrekcją samego kompozytora. Od tej pory 
niemal co roku chór występował z koncertami pod jego batutą. Do największych 
przedsięwzięć artystycznych „Roty” był udział chóru w koncercie kompozytor
skim Feliksa Nowowiejskiego w październiku 1937 roku. Było to prawykonanie 
Tryptyku śląskiego na głosy solowe, chór męski i orkiestrę. Związki kompozytora 
z ruchem muzycznym na Śląsku widoczne są również w przysłanej przez Nowo
wiejskiego fotografii (fot. 7) z okolicznościową dedykacją i autografem o nastę
pującej treści:

Kochanym śpiewakom śląskim z okazji 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Śpiewaków
Śląskich w  Katowicach. Feliks Nowowiejski.
Gdynia 11 sierpnia 1935.



Na rozśpiewany Śląsk przyjeżdżali również i inni kompozytorzy, tej miary co 
Piotr Maszyński, Wacław Lachman, Karol Prosnak, Stanisław Kwaśnik, Henryk 
Opieński. Chętnie przybywali najwybitniejsi działacze Wielkopolskiego Związku 
Śpiewaczego z dyrygentem i kompozytorem Andrzejem Różańskim oraz Kazi
mierzem Bortkiewiczem na czele. Kontakty z chórzystami na Śląsku utrzymywał 
ks. Wacław Lewandowski z Pomorskiego Związku Śpiewaczego, a ks. Antoni 
Chlondowski -  brat późniejszego prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda -  był 
doradcą muzycznym Zarządu Głównego Związku Śląskich Kół Śpiewaczych.

Kontakty ze śpiewakami utrzymywał również szczególnie dla Polski zasłużo
ny sławny pianista i kompozytor Ignacy Jan Paderewski. W czasie swojego poby
tu na Śląsku w 1924 roku spotkał się on z ówczesnym prezesem Związku Śląskich 
Kół Śpiewaczych Emanuelem Im ieląi wysłuchał szeregu informacji o tradycjach 
i aspiracjach amatorskiego ruchu muzycznego, a zwłaszcza o działalności chó
rów noszących imię „Paderewski” . Wzruszony tymi wiadomościami kompozytor 
przekazał chórom specjalne słowa uznania i zachęty do dalszych działań oraz 
swoją fotografię (fot. 8).

Współpraca krakowskiego kompozytora, Bolesława Wallek-Walewskiego 
z działaczami ruchu śpiewaczego na Śląsku Cieszyńskim stanowiła jakby odręb
ny rozdział. Popularne były jego utwory chóralne, ale przede wszystkim był on 
bliższy i bardziej dostępny niż kompozytorzy zamieszkali w innych, odległych 
częściach kraju. Istotnym było również to, że Wallek-Walewski prowadził kur
sy dyrygenckie w Katowicach, a w 1925 roku dyrygował zbiorowym chórem, 
liczącym 4.000 śpiewaków, podczas występu w katowickim Parku Kościuszki. 
W 1938 roku Walewski zapewnił chórowi męskiemu „Echo” z Katowic sukces 
artystyczny w Kopenhadze, nagrywając specjalną chóralną audycję radiową dla 
tamtejszej radiostacji. Współpracował również ze Śląską Biblioteką Muzyczną, 
w której zbiorach znalazła się jego fotografia z dedykacją (fot. 9):

Znakomitej redakcji Śpiewaka z należnym hołdem Bolesław Wallek-Walewski, r. 1935.

Ciekawym obiektem ukazującym kontakty kompozytorów ze śląskim amator
skim ruchem muzycznym jest zdjęcie Heniyka Opieńskiego (fot. 10) wraz z jego 
odręczną dedykacją, wartą przypomnienia, gdyż wytycza ona cele wykonawcze, 
do których powinny dążyć chóry:

Drogim Śpiewakom Śląskim na pamiątkę uroczystości wrześniowych 1935 roku.
Dążenie do celu artystycznego przez podporządkowanie swej indywidualności woli dyry
genta, jest kardynalnym obowiązkiem śpiewaka-chórzysty.
Zdolność przeprowadzenia swej woli oraz umiejętności uzgodnienia i wyzyskania po
szczególnych indywidualności śpiewaków jest sztuka dyrygenta.



Chór ze swym dyiygentem na czele jest obrazem zasadniczych obowiązków obywatel
skich wzorowy chór je st ich szkołą. Dr Henryk Opieński.

Do grona najbardziej oddanych śląskiemu śpiewactwu należeli kompozyto
rzy i dyrygenei: Stanisław Bursa, Stanisław Rączka, Jan Gawlas, Stefan Slazak. 
Ks. Robert Gajda, Karol Hławiczka, Jan Sztwiertnia, Teodor Lewandowski, Ju
lian Samulowski, Stanisław Kazuro, których fotografie (niejednokrotnie z auto
grafami) są ozdobą kolekcji Śląskiej Biblioteki Muzycznej.

Spośród zdjęć działaczy Związku Śląskich Kół Śpiewaczych nie sposób nie 
wspomnieć o fotografiach: Michała Wolskiego -  założyciela Związku; prezesów
-  Emanuela Imieli, Stefana M. Stoińskiego, Jana Fojcika; oraz Joanny Żnińskiej
-  sekretarza Związku i pierwszego redaktora czasopisma „Śpiewak Śląski”.

Fotografie chórów

Zdjęcia zbiorowe chórów zrzeszonych w Związku Śląskich Kół Śpiewaczych 
stanowią najliczniejszą grupę w kolekcji Śląskiej Biblioteki Muzycznej. Były one 
wykonywane zazwyczaj przy okazji różnych uroczystości, jubileuszy pracy arty
stycznej chóru lub dyrygenta, przy okazji zjazdów śpiewaczych lub uroczystości 
poświecenia sztandarów i godeł śpiewaczych. Nie sposób omówić wszystkich 
pozycji znajdujących się w zbiorze Śląskiej Biblioteki Muzycznej. Warto jednak 
wspomnieć chociażby o niektórych z nich.

Najstarsze zdjęcia znajdujące się w zbiorze to wspomniane już wcześniej fo
tografie Towarzystwa śpiewu „Lutnia” w Królewskiej Hucie z 1908 roku. Chóru 
„Moniuszko” w Świętochłowicach i Chóru „Jedność” w Bytomiu z 1909, Towa
rzystwa śpiewu „Paderewski” w Pszowie z 1914 roku (fot. 1 la, b). Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że ta ostatnia fotografia posłużyła jako pocztówka i została wysłana 
do Zarządu Związku w Bytomiu. Na jej odwrocie znajduje się następujący tekst:

Pszów dnia 14 marca 1914
Szanowny Wydział Związku Śl.[ąskich] Kół Śpiewackich w Bytomiu. Niniejszem upra
szamy o sprowadzenie nam małego stempla dla kasowania składek. Tusz posiadamy. Ser
deczne pozdrowienia zasyła Tow. śpiewu „Paderewski”. Franc Jaźwiec, Pszów. Proszę 
o rychłe załatwienie.

A tuż obok adnotacja pod datą „ 17.3.14 r. -  stempel wysłany!”
Również z 1914 roku pochodzą fotografie Towarzystwa Śpiewu „Ogniwo” 

w Katowicach (fot. 12) oraz Chóru „Harmonia” z Mikołowa (fot. 13). Z roku 
1916 pochodzi zdjęcie za napisem „Pamiątka pierwszego przedstawienia na ko
rzyść dla bezdomnych dnia 23 lipca i 6 wrzesnial916 roku” (fot. 14). Przedsta
wia ono chór „Jedność” z Bytomia, któty wystąpił z dwoina przedstawieniami



słowno-muzycznymi pod tytułem Bernadeta oraz Żywy obraz Wieńczenia Matki 
Boskiej Częstochowskiej.

Z roku 1919 pochodzi między innymi fotografia Towarzystwa śpiewu „Dzwon” 
w Rudzie Śląskiej (fot. 15), a z roku 1920 fotografie Chóru „Słowiczek” w Mysło
wicach (fot. 16) i Towarzystwa Śpiewu „Skowronek” w Knurowie (fot. 17).

Zaprezentowana powyżej krótka charakterystyka fotografii dostępnych 
w Śląskiej Bibliotece Muzycznej, ilustrujących 90-letnią historię Związku Ślą
skich Kół Śpiewaczych oraz zacytowana nieco szerzej treść zapisów i dedykacji 
świadczy o wartości i znaczeniu tych materiałów dla historyków ruchu muzycz
nego i wszystkich zainteresowanych dziejami śląskiego śpiewactwa. Zbiór ten 
jest stale uzupełniany nie tylko dzięki zakupom, ale głównie dzięki darowiznom 
od zespołów i chórów zrzeszonych w Oddziale Śląskim Polskiego Związku Chó
rów i Orkiestr.
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Fot. 1. Towarzystwo śpiewu „Lutnia” z Królewskiej Huty (Chorzów), 1908.

Fot. 2 . 1 Zjazd Śpiewaczy w Zadolii w 1909 roku. Towarzystwo śpiewu 
„Moniuszko” Świętochłowice.



Fot. 3 . 1 Zjazd Śpiewaczy w  Zadolu w 1909 roku. Chóry połączone 
pod dyr. Leona Ponieckiego.

Fot. 4. VI Ogólnośląski Zjazd Śpiewaków i Śląskie Uroczystości Moniuszkowskie 
w Katowicach, 1930. Pochód śpiewaków ulicą Jagiellońską.



Fot. 5. VI Ogólnośląski Zjazd Śpiewaków i Śląskie Uroczystości Moniuszkowskie 
w Katowicach, 1930. Odsłonięcie pomnika Stanisława Moniuszki.

Fot. 6. Od lewej: Stefan Stoiński, Karol Szymanowski, Jan Smotiycki.
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Fot. 7. Feliks Nowowiejski. Fot. 8. Ignacy Jan Paderewski.

Fot. 9. Bolesław Wallek-Walewski. Fot. 10. Fleniyk Opieński.



Fot. 1 la. Towarzystwo śpiewu „Paderewski” w Pszowie, 1914.
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Fot. 1 Ib. Verso fotografii Towarzystwa śpiewu „Paderewski” w Pszowie.



Fot. 12. Towarzystwo śpiewu „Ogniwo” w Katowicach, 1914.



Fot. 14. Zespół teatralny Towarzystwa śpiewu „Jedność" w  Bytomiu. „Pamiątka pici v 
szego przedstawienia na rzecz bezdomnych w 1916 roku”.



Fot. 16. Chór „Słowiczek” w Mysłowicach, 1920.





Biblioteka Muzyczna. Music Library 2000 2006

Andrzej Jazdon
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

O MASONACH I MUZYCE’

W roku 1945 bibliotekarze polscy prowadzili na terenie całego kraju wiel
ka akcję ratowania pozbawionych opieki księgozbiorów. Dotyczyło to zarówno 
księgozbiorów polskich wywiezionych z bibliotek w obawie przed zniszczeniem, 
jak księgozbiorów polskich skonfiskowanych przez okupanta w trakcie działań 
wojennych, a także księgozbiorów instytucji niemieckich pozostawionych na zie
miach włączonych do Polski w 1945 roku'.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu koordynowała te działania na obszarze 
Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego. Zabezpieczone zbiory 
przewożono do Poznania, sortowano, opracowywano i zwracano prawowitym 
właścicielom. Książki, których właścicieli nie odnaleziono lub pochodzące ze zbio
rów niemieckich, uzupełniały przetrzebione podczas wojny biblioteczne zbiory^.

Wiosną 1945 roku dotarły do Poznania wiadomości o książkach przechowy
wanych w Sławie Śląskiej, małej miejscowości na pograniczu Wielkopolski, Ślą
ska i Ziemi Lubuskiej. Wskutek podjętych działań, w ciągu kilkunastu miesięcy 
przewieziono do Poznania kilkadziesiąt tysięcy tomów, wśród których trzon sta
nowiły książki pochodzące z księgozbiorów masońskich.

Nasuwają się zatem dwa pytania. Kim byli masoni i skąd pochodziły zabez
pieczone zbiory? Kto zgromadził tak obszerny i specyficzny księgozbiór? Odpo
wiedź na pierwsze z nich jest bardzo złożona i zapewne godna osobnego wykładu.

Referat wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, 
Ciążeń, 10 12 października 2006.

' Podjęte wówczas działania opisał Ryszard Nowicki; Działalność Birkenmajera na rzecz 
ochrony zbiorów hihiiolecznych. Poznań 2006.

 ̂ Małgorzata Głowacka-Hciak: Rewindykacja księgozbiorów BU  w Poznaniu. „Roczniki 
Biblioteczne” 35, 1991 z. 1 2, s. 272-290; a także: Działalność BU  w Poznaniu nad zagospoda
rowaniem księgozbiorów porzuconych i opuszczonych. Lala 1947-1950. „Biblioteka” 2003 nr 7, 
s. 69-79.



Z racji wykonywanej pracy w dziale zbiorów specjalnych często muszę na nie od
powiadać. Podpieram się więc definicją, która w prosty sposób wyjaśnia idee tego 
ruchu. „Wolnomularstwo jest filozoficznym, a zarazem filantropijnym, postępo
wym związkiem stawiającym sobie za cel poszukiwanie prawdy, propagowanie 
wartości moralnych oraz krzewienie idei solidarności. Członkowie dążą do mate
rialnego i moralnego rozwoju człowieka. Mają przyczyniać się do intelektualnego 
i społecznego doskonalenia się ludzkości. Najważniejsze zasady, którymi się winni 
kierować to wzajemna tolerancja, szacunek dla bliźniego, dla samego siebie a tak
że wolność sumienia. Braterskimi więzami winni obejmować wszystkich ludzi” .̂ 
Takie idee niejednokrotnie wzbudzały niechęć. Wolnomularze od XVIII wieku 
często miewali wrogów. W XX wieku ich głównym przeciwnikiem były reżimy 
totalitarne, a wśród nich szczególną rolę odegrali naziści. W momencie przeję
cia władzy likwidowali istniejące loże przejmując ich majątki. Książki kierowane 
były do Biblioteki Fachowej Reichsfiihrera. Podobnie postępowano ze zbiorami 
z lóż w krajach okupowanych. W ciągu kilku lat zgromadzono potężną bibliote
kę. Do 1943 roku książki znajdowały się w Berlinie. W momencie, kiedy zaczęto 
zdawać sobie sprawę z faktu przegrania wojny rozpoczęto ewakuację zbiorów. 
W wyniku kilkukrotnych przetasowań część kolekcji znalazła się w Sławie Ślą
skiej skąd trafiła do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zbiory były sukce
sywnie opracowywane i od połowy lat 80-tych udostępniane do prac badawczych'*.

Wśród zabezpieczonych masoników znajduje się spora grupa rękopiśmien
nych i drukowanych muzykaliów z XVIII i XIX wieku. Mogą one pomóc w odpo
wiedzi na pytanie, czy istnieje „muzyka masońska” i jeśli tak, to czym się charak
teryzuje? Czy ten ruch, tak popularny przed laty, pozostawił jakieś wybitne dzieła 
muzyczne? Kiedy po raz pierwszy wziąłem do ręki rękopisy i druki muzyczne 
pochodzące ze zbiorów masońskich, zacząłem bliżej interesować się tym zagad
nieniem. Niniejszy tekst nie wyczeфuje tematu, jest tylko przyczynkiem do dal
szych badań i poszukiwań zarówno w bibliotekach polskich jak zagranicznych.

Warto zastanowić się, dlaczego ludzie wstępowali do masonerii i co nimi 
kierowało? Na pewno była to chęć współpracy, współdziałania, bycia w zespo
le. Część z nich szukała zapewne odpowiedzi na powstające wówczas pytania 
w obrębie kościoła. Powstawały nowe trendy nie tylko w kościele katolickim, ale 
także wśród protestantów. Coraz więcej zwolenników zdobywali ateiści. W natu
rze człowieka jest jednak wrodzona potrzeba poznania tajemnicy, uczestniczenia 
w obrzędzie. I tą lukę wypełniał ruch masoński. Ludzie biorący udział w rytuale 
odnosili wrażenie, że uczestniczą w czymś wyjątkowym, że dotykają tajemnicy.

 ̂ Guy Wagner: Brat Mozart. Gdynia 2001, s. 23.

Dzieje księgozbioru masońsitiego dotcładnie opisał Andrzej Kaфowicz: Geneza i zawartość 
kolekcji druków masońskich B U  w Poznaniu. „Biblioteka” 2006 nr I O, s. 2 7 ^ 9 .



Wolnomularstwo rozwijało się na przestrzeni lat w oparciu o różnorodne 
tradycje i przekazywane z pokolenia na pokolenie rytuały. Elementy tej spuści
zny, mimo, żc bardzo różnorodne, mają jedną wspólną cechę -  odwołują się do 
praktyk inicjacyjnych występujących we wszystkich kulturach. I mimo, że z bie
giem lat przyjęły one różne formy na różnych kontynentach, zróżnicowane są 
w obrębach państw, religii; mają swoje wspólne źródło -  chwilę, moment, kiedy 
następuje przejście z ciemności do świata prawdy, poznanie tajemnicy. Wtajem
niczony pozornie „umiera”, kończy swoje dotychczasowe życie jako laik, rodzi 
się na nowo, by podążać do Światła. Po wtajemniczeniu staje się jednym z braci. 
Wśród zgromadzonych w loży nic ma żadnej hierarchii, są tylko kolejne stopnie 
wtajemniczenia.

Obrzęd czy lytuał związany jest zawsze z muzyką. Nie inaczej było w ruchu 
masońskim. Muzyka towarzyszyła każdej uroczystości, a zwłaszcza obrzędom 
inicjacji. Od samego początku muzyka odgrywała znaczącą rolę nie tylko podczas 
uroczystości, ale także podczas zwykłych zebrań. Muzycy i kompozytorzy byli 
bardzo chętnie przyjmowani na nowych członków. Akompaniowali oni śpiewom, 
sami śpiewali, pisali hymny i pieśni. Znaczącą rolę w kształtowaniu zwyczajów 
odegrał James Anderson, twórca konstytucji masońskiej, która zawiera dwie pieś
ni jego autorstwa: Pieśń mistrza i Pieśń nadzorcy. Szczególną popularność zdoby
ła pierwsza z nich, znana w większości lóż, ale też często poddawana adaptacjom. 
Pierwszej, wzorcowej adaptacji dokonał Jean-Jacques-Christoph Naudot, flecista 
i kompozytor. Skrócona melodia wykonywana była początkowo przez solistę, 
a następnie podejmowana przez członków chóru. Chór szybko został zastąpiony 
przez zespół instrumentalny, którego głównym zadaniem było prowadzenie linii 
melodycznej. Miało to być wsparcie dla tych członków chóru, którzy nie radzili 
sobie z czytaniem nut. Ponieważ obawiano się, że źle wykonana pieśń może ze
psuć podniosły nastrój uroczystości, zalecano, by utwory a cappella wykonywane 
były wyłącznie przez braci mających przygotowanie muzyczne. Takie śpiewanie 
cieszyło się największym zainteresowaniem w krajach luterańskich. Aby efekt 
był jak najlepszy początkowo wprowadzono rozwiązanie polegające na podejmo
waniu przez chór ostatnich wersów śpiewanych przez solistę, przypieczętowując 
całość słowem „tak” na znak zgody i potwierdzenia dla śpiewanego tekstu. Taką 
technikę zastosował m.in. Mozart w pieśni O heiliges Band, KV 148. Mistrzow
skie rozwiązanie dialogowania chóru i solisty możemy odnaleźć w hymnie O Jsis 
und Osiris z  opery Czarodziejski flet.

Pieśni wykonywane „na codzicń” komponowane były przez braci na prośbę 
kierownictwa loży, często do tekstów będących także dziełem współbraci. Ale 
równie często sięgano po cudze utwory, adaptując je  do własnych potrzeb. Były 
to zarówno pieśni świeckie, jak i o charakterze kościelnym. Zabiegu takiego do



konał nawet sam brat Wolfgang cytując w znanym Maureńsche Traiiermusik 
fragment Lamentacji Jeremiasza. Znaczącą rolę odgrywał też w muzyce wolno- 
mularskiej rytm. Nawiązuje on do rytualnych uderzeń młotkiem w trakcie ob
rzędu wprowadzania. Niestety jego znaczenie rozmyło się w koiejnycłi wiekach 
i dzisiaj wiadomo wyłącznie, że w rytuale męskim podstawą rytmu jest liczba 3, 
natomiast w żeńskich lożach rytmika opiera się na liczbie 5. Rozróżnienie takie 
ma swoje odzwierciedlenie w rytmice Czarodziejskiego fletu.

Niemałe znaczenie miał także dobór właściwej tonacji. Dzięki Mozartowi za 
najbardziej masońską uważana była tonacja Es-diir, zwana też „królewską” . Mia
ła ona uwypuklać podniosły, uroczysty charakter muzyki. Tonacja c-moU była od
powiednikiem cichej, wzruszającej pobożności, mającej wprowadzić odpowiedni 
nastrój przed rytuałem inicjacji. Trzy bemole były odpowiednikami trzech kro
pek w trójkącie -  znaku wolnomularzy. W języku francuskim nazywają się one 
„freres trois point”. Tonacja/l-Jwr jest wariantem tonacji Es-dur. Tonacje F-diir 
i В-с/мг poprzez jeden i dwa bemole symbolizują poszczególne stopnie wtajemni
czenia. Dopuszczalna była też tonacja D-diir, która miała znaczenie symboliczne, 
poprzez nawiązanie do greckiej delty, zawierającej trzy kąty, będące symbolem 
wiedzy i kielni murarskiej. Nie ulega też wątpliwości, że do tonacji uprzywilejo
wanych i wyróżnionych należała tonacja C-dur, oznaczająca zawsze pełnię, pod
niosły nastrój i światło.

Ważną rolę odgrywało instrumentarium towarzyszące śpiewom. We Francji 
podstawę stanowił sekstet instrumentów dętych: dwa oboje (zastąpione później 
przez klarnety), dwa fagoty i dwa rożki. W krajach romańskich zyskał on nazwę 
„Harmonie” . W Austrii na utrwalenie się składu zespołu instrumentalnego duży 
wpływ miał fakt, iż obok Mozarta członkami tej samej loży byli zaprzyjaźnieni 
z nim bracia Stadlerowie, wirtuozi grający na bascthornie i klarnecie basowym. 
Dzięki nim, instrumenty te szybko stały się na obszarze niemieckim instrumen
tami symbolicznymi, kojarzonymi z wolnomularstwem. W okresach walki po
litycznej, kiedy zwyciężali przeciwnicy masonerii, obowiązywał zakaz publicz
nego wykonywania muzyki na tych instrumentach. Pojawienie się z klarnetem 
czy basethornem było znakiem wtajemniczenia. Często do akompaniamentu wy
korzystywano instrumenty smyczkowe. Szybko też zaakceptowano fortepian, by 
podkreślić z jednej strony przywiązanie do postępu technicznego, z drugiej zaś 
wyrazić opozycyjne stanowisko wobec kościoła, gdyż był to instrumentem przez 
kościół krytykowany.

Niewątpliwie najwybitniejszym kompozytorem, który świadomie nawiązy
wał do symboliki wolnomularskiej był brat Mozart'. Trafił on do jednej z lóż wie
deńskich w bardzo burzliwych czasach. Loże, zdelegalizowane w wielu krajach

’ G. Wagner, op. cit., s. 81 i nast.



na polecenie papieża, swój byt w Austrii zawdzięczały niechęci dworu do Waty
kanu. Poza tym Cesarz wiązał z tym ruchem pewne plany polityczne. Jednak po 
jego śmierci także w Austrii popadły one w niełaskę. Ale nawet ten krótki okres 
czasu pozwolił zabłysnąć Mozartowi. Powstałe wówczas utwory na stałe weszły 
do repertuaru koncertowego. Nawet po delegalizacji ruchu Mozart nie wyrzekł się 
swoich przekonań i świadomie nawiązywał do symboliki wolnomularskiej. Wol- 
nomularzom zawdzięczamy m.in. utwoiy nabasethom, Maiirerische Trauermusik 
(biografowie kompozytora spierają się, czy nie było więcej utworów pod tym 
tytułem), kilka pieśni pisanych m.in. do tekstów współbrata Augusta von Schit- 
tlersberga. Mozart jest także autorem kilku kantat wolnomularskich. Masoni uwa
żają za swoje także Kwartet C-dur tzw. „dysonansowy”. Koncerty fortepianowe 
Es-dur nr 22 i d-moll nr 20, Koncert klarnetowy napisany dla współbrata w loży. 
Symfonia D-dur „Praska", ostatnie trzy symfonie oraz wielkie dzieło operowe, 
powszechnie znane, pełne symboliki wolnomularskiej -  Czarodziejski Flet. Temu 
zagadnieniu poświęcono już wiele opracowań, a zainteresowanych odsyłam do ob
szernej bibliografii zawierającej m.in. kilka kontrowersyjnych prac". Drugim bar
dzo wybitnym kompozytorem przyznającym się do uczestniczenia w ruchu wol- 
nomularskim i wykorzystującym symbolikę w swoich dziełach był Jean Sibelius.

Także w Polsce muzycy chętnie włączali się w życie poszczególnych lóż. 
W Wielkim Wschodzie Narodowym Polskim zarząd był rokrocznie obierany 
przez deputowanych. Obrany na corocznym spotkaniu Wielki Mistrz mianował 
urzędników niższej rangi: Mówcę w języku polskim. Mówcę w języku francu
skim, niemieckim. Mistrza Obrzędu, a wśród nich Dyrektora Harmonii. W roku 
1819 stanowisko to piastował Karol Kuфiński, a w roku 1821 artysta scen war
szawskich Ludwik Dmuszewski. W Prowincji Litewskiej był nim Antoni So- 
kulski, a w tak zwanych lożach symbolicznych m.in. profesor Konserwatorium 
Warszawskiego -  Józef Bielawski. Do loży masońskiej należeli również (z bar
dziej znanych postaci); Karol Eisrich -  dyrektor Muzyki w Teatrze Niemieckim 
w Wilnie, Józef Elsner, Jan Dawid Holland, Maciej Kamieński, Wincenty Lessel, 
Antoni Sokulski, Jan Stefani. Teksty pieśni pisywał najczęściej Kazimierz Bro
dziński. Przed drugą wojną światową w archiwum Potockich w Krzeszowicach 
znajdował się dokument świadczący o tym, że masoni polscy zbierali pieniądze 
na budowę organów w Katedrze Warszawskiej i założenie Warszawskiego Insty
tutu Muzycznego^.

M. F. M. van den Berk: The Magie Fhile. Die Zauher Fiole. An Alehemical Allegory. Boston
2004.

’’ Stanisław Małachowski-Łernpicki: Wolnomularstwo polskie a  muzyka. „Wiadomości Mu
zyczne” 1925 nr 7, s. 186 192.



Kiedy mówimy о ruchu wolnomularskim w Polsce warto nadmienić, że 
i w Polsce mieliśmy swój odpowiednik „opery masońskiej”. Rytuały inicjacyjne 
i odniesienia do starożytnych religii stanowiły tematy bardzo popularne w drama- 
topisarstwie i sztuce schyłku epoki Oświecenia. Takąmisteryjną operę wystawiła 
słynna polska para autorska Józef Elsner i Wojciech Bogusławski. W specjalnie 
na ten cel wybudowanym amfiteatrze pod gołym niebem, ok. 1797 roku wysta
wiono we Lwowie dramat poświęcony triumfowi Ozyrysa-Apoliina nad światem 
Ciemności. Wielogodzinny spektakl odegrany w noc świętojańską (nadmienić na
leży, że św. Jan był patronem masonerii) rozpoczynał się wieczorem, a kończył 
o świcie hymnem na cześć słonecznego Boga. Ogromny sukces kasowy uratował 
zespół przed grożącą mu wówczas plajtą. Niestety zarówno muzyka, jak i libretto 
zaginęły. Przedstawienie to wpisuje się w teatralne wizje Bogusławskiego, w je
go teatr monumentalny, otwarty na przestrzeń, na naturalne elementy dekoracji, 
z wykorzystaniem dużej liczby aktorów, a jednocześnie niosący ważne przesłania 
społeczne czy polityczne**.

W zachowanych przed wojną archiwach zachowały się dokumenty o polskich 
lożach i panujących w nich obyczajach. 1 z nich możemy się dowiedzieć, że i wśród 
polskich braci muzyka odgrywała niemałą rolę. W rytuałach masońskich opubli
kowanych w 1810 roku pt. Frankmasonia mężczyzn i kobiet muzyka zachowuje 
ważne miejsce. W opisach obrzędów często można znaleźć informację, że „Bracia 
zaś artyści raczą tę przerwę prac harmonią muzyczną zapełnić”, albo „Chór Braci 
Harmonii przy dźwiękach instrumentów muzycznych cichemi uroczystemi tona
mi uspokaja namiętności” . Na zakończenie zebrania bracia „utworzywszy łańcuch 
bratni przez podanie prawej dłoni stojącemu z lewej strony i lewej ręki stojącemu 
z prawej, kończyli rozpoczętą po otwarciu pieśń.” Wydarzeniom normalnym, co
dziennym towarzyszyły ogólnie znane pieśni wolnomularskie. Na uroczyste oka
zje, jak przyjęcie nowych członków, spotkanie z inną lożą czy śmierć współbra
ta, komponowano nowe lub adoptowano stare utwory do specjalnie napisanych 
okolicznościowych tekstów. Na wyjątkowe okazje komponowane były specjalne 
kantaty. Nie brak wśród nich utworów o wydźwięku politycznym, o typowo wier- 
nopoddańczym charakterze, jak zachowany druk Pieśni wolnomularskie na ob
chód uroczysty narodzin Najjaśniejszego Cesarza i króla Aleksandra I. Autorem 
tej pieśni jest Tadeusz Waloński, a druk ukazał się w 1817 roku we Wrocławiu. 
Waloński jest także autorem śpiewnika opublikowanego w 1818 roku. Znany jest 
także zbiór Feliksa Gawdzickiego. W 1821 roku ukazał się w Warszawie śpiew
nik Tragiczne śpiewy masońskie, a wśród nich hymn Alarm Oświaty, poświęcony 
obronie zagrożonego ruchu masońskiego. Zachowały się także rachunki, z któ-

* Jerzy Got; Na wyspie Guaxary. Kraków 1971.



lych wynika, że często zapraszano kapcie z innych lóż, a nawet miejscowe zespo
ły muzyczne.

Chciałoby się rzec, że wolnomularstwo i muzyka to wyjątkowe skrzyżowanie 
sztuki i polityki. A może w większym stopniu polityki i sztuki. Jak nigdzie dzia
łalność ta była narażona na zakazy zarówno kościoła jak i rządzących -  królów, 
cesarzy, kolejnych dyktatorów. To, że muzyka wychodziła z tych starć zawsze 
obronną ręką, nie zależało wcalc od ich aktualnych poglądów, ale tylko od talentu 
i zaangażowania autorów. Muzyka Mozarta, Kuфińskiego czy Elsnera będzie za
wsze rozbrzmiewać z estrady, bez względu na to kto nami rządzi. A że tych dwóch 
ostatnich rzadziej, to chyba nasze narodowe kompleksy.





Biblioteka Muzyczna. Music Library 2000 2006

Ewa Bielińska-Calas
Warszawa, Zakład Zbiorów Muzycznych 
Biblioteki Narodowej

ZESPÓŁ TABULATUR LUTNIOWYCH Z KRZESZOWA*

W okresie baroku, głównymi odbiorcami muzyki na Śląsku -  oddalonym 
od stolic i dworów królewskich zabiegających o swój wizerunek i rozrywkę na 
najwyższym poziomie -  był przede wszystkim kościół, miejscowa arystokracja 
i mieszczaństwo większych ośrodków. Spośród śląskich centrów muzycznych 
wyróżniały się zwłaszcza klasztory cysterskie, licznie rozrzucone na tym terenie. 
Jednym z nich było opactwo w Krzeszowie (Griissau), z którego zachowało się 
co najmniej jedenaście rękopiśmiennych tabulatur lutniowych'. Zawarty w nich 
repertuar muzyczny ukazuje interesujący aspekt życia klasztoru pierwszej połowy 
XVIII wieku, świadczący o aktywności twórczej i muzycznych zainteresowaniach 
lokalnej społeczności. Możemy przypuszczać, że inspiratorem spisania niektó
rych z ksiąg lutniowych, był Hermann Kniebandl -  członek konwentu w Krzeszo
wie, a od 1729 roku zakonnik prepozytury w Cieplicach Śląskich (Warmbrunn). 
Wskazywać na to mogą nie tylko wzmianki o jego życiu w źródłach archiwal
nych’, lecz także poświęcona cystersowi tytułowa notatka dedykacyjna umiesz
czona na początku dwóch rękopisów’. Do kręgu bezpośrednich użytkowników 
tabulatur należeć też mogła utrzymująca kontakty z muzykalnym zakonnikiem 
arystokratyczna rodzina Schaffgotschów, jedna z najbardziej wpływowych w tym

Referat wygłoszony podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznycłi, 
Katowice, 24 26 września 2001.

' Rudolf Walter: Musikgeschichte des Zisterzienserkhsters Griissau von Anfang des 18. Ja- 
hrhimderts his ziir Aufliebtmg im Jahre 1810 « Musik des Ostens » 15, Kassel 1996, s. 159 165; 
Elżbieta Wojnowska: Muzykalia opactwa krzeszowskiego. Opis i historia hadań. W: Krzeszów  
uświęcony łaską. Wrocław 1997.

 ̂ Arnbrosius Rosę; Professbuch von Griissau. Lehen und IVirken der Zislerzienser 1292 1810. 
Koln 1990, s. 69; Nicolaus von Lutterotti: Aht Dominicus Fritisch, der Erhauer der Griissauer Ah- 
teikirche. Schweidnitz 1935, s. 39.

’ PL-WRu 60019 (olim Ms. M f 2002), PL-Wn 396 Cim.



czasie w księstwie świdnicko-jaworskim. Ważną inicjatywą członków tego rodu 
było ufundowanie w 1733 roku w pobliskim Sobieszowie (Hermsdorf) biblioteki 
-  przeniesionej po rozwiązaniu zgromadzenia zakonnego w Cieplicach na począt
ku XIX wieku do zabudowań klasztornych -  w której, wśród książek z różnych 
dziedzin wiedzy, zgromadzono liczne muzykalia'*.

Zespół tabulatur należący niegdyś do zakonnej biblioteki krzeszowskiej -  co 
potwierdza inskrypcja proweniencyjna umieszczona na niektórych tomach^ -  po
został prawdopodobnie w Krzeszowie do kasacji opactwa w 1810 roku. Po jego 
zamknięciu większość rękopisów została przetransportowana do Wrocławia, 
gdzie akcję zbierania nut pozostałych po zlikwidowanych klasztorach rozwinął 
Kirchenmusikalisches Institut, przekształcony następnie w Musikalischcs Insti- 
tut bei der Universitat Breslau. Placówka ta nadała tabulaturom swoje sygnatu
ry i opatrzyła je  charakterystycznymi okrągłymi pieczęciami z tryptykiem Mat
ki Boskiej. Po 1945 roku rękopisy stały się własnością Biblioteki Uniwersytetu 
Wrocławskiego, a na początku lat pięćdziesiątych trafiły ostatecznie do Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie. W Gabinecie Zbiorów Muzycznych tej biblioteki 
znajduje się obecnie dziewięć tabulatur z krzeszowskiego opactwa o następują
cych sygnaturach: RM 4135 (olim Ms. Mf. 2001a + 2001b), RM 4136 (olim Ms. 
Mf. 2003), RM 4137 (olim Ms. Mf. 2004), RM 4138 (olim Ms. M f 2005), RM 
4139 (olim Ms. M f 2006), RM 4140 (olim Ms. M f 2008), RM 4141 (olim Ms. 
M f 2009), RM 4142 (olim Ms. M f 2010), RM 4143 (olim Ms. M f 2011). Księ
ga oznaczona przez wrocławski instytut sygnaturą Ms. M f 2002, nie posiadają
ca znamiennej dla innych egzemplarzy pieczęci, znajduje się we Wrocławiu do 
dziś, gdzie przechowywana jest w Oddziale Muzycznym Biblioteki Uniwersytetu 
Wrocławskiego pod sygnaturą 60 019. Jedna z tabulatur pozostała prawdopodob
nie w Cieplicach jeszcze po śmierci ojca Hermanna Kniebandla, a gdy Reichsgra- 
fliche Schaffgotsch’sche Majoratsbibliothek przeniosła swoje zbiory do zabu
dowań poklasztornych, włączono ją  do zbiorów bibliotecznych „działu sztuka” 
i opatrzono sygnaturą К 44. Dopiero w ramach powojennej akcji zabezpieczania 
książek na terenach odzyskanych została ona przewieziona do Biblioteki Narodo
wej w Warszawie i skatalogowana w Zakładzie Zbiorów Muzycznych pod sygna
turą Mus. 396 Cim. Nie jest wykluczone, że do zespołu tabulatur krzeszowskich 
należały pierwotnie jeszcze inne rękopisy lutniowe, które uległy rozproszeniu do 
innych ośrodków i rąk prywatnych kolekcjonerów.

Historyczny zasób zawiera ponad 1500 różnego rodzaju utworów. Są one 
przeznaczone w większości na lutnię solo, chociaż występują też kompozycje

'* Rękopisy muzyczne I. połowy X IX  wieku ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Katalog. Oprać. 
Wanda Bogdany-Popielowa, Warszawa 1997, s. 17 18.

’ „Aus der Bibliothek des Klosters Grussaii” .



kameralne na lutnię z innymi instrumentami jak viola d ’amore, viola da gam
ba, szałamaja, obój czy fagot. W dwóch oddzielnych księgach zapisano utwory 
opracowane na dwie lutnie^’. Do przekazania tekstu muzycznego kopiści poshiżyli 
się francuską notacją tabulaturową na lutnię o jedenastu chórach, strojonych na 
sposób ukształtowany w połowie XVII wieku: /  ’ J ’ a f d  A. Dalsze chóry opadały 
diatonicznie w dół do С lub były przestrajane stosownie do tonacji kompozycji. 
Dwie tabulatury zawierają instrukcję objaśniającą strój i związaną z nim wysokość 
dźwięków na poszczególnych progach kolejnych strun’. Do niektórych rękopi
sów dodano wskazówki w języku niemieckim, stanowiące zwięzłe wprowadzenie 
w zasady gry na lutni i do jej podstawowej terminologii. Najbardziej rozbudowany 
tego rodzaju opis, stanowiący kopię instrukcji wykonawczej z wydanego w 1695 
roku druku Cabinet der Laiite Philippa Franza Le Sage R ich ee- działającego 
we Wrocławiu lutnisty i kompozytora francuskiego pochodzenia -  znajdujemy 
w tabulaturze przechowywanej we Wrocławiu

Większość zawartych w rękopisach krzeszowskich utworów mieści się w nur
cie muzykowania towarzysko-domowego. Należą do nich przeważnie tańce, a tak
że części nietaneczne i utwoiy charakterystyczne opatrzone niekiedy nazwami 
własnymi. Kompozycje występują w wolnym następstwie lub są uporządkowane 
w grupy tonacyjne bądź suity i partity {parties). Jedna z tabulatur zawiera cykle 
utworów kameralnych na lutnię z innymi instrumentami’. Ważną część zasobu 
stanowią transkrypcje łacińskich i niemieckich śpiewów religijnych'”. Wśród nich 
szczególną uwagę zwracają kompozycje medytacyjne spisane być może około 
1745 roku, a więc pod koniec życia śmiertelnie chorego mnicha". Znamienne ty
tuły i sposób uporządkowania tych utworów sugerują, że Hennann Kniebandl przy 
wtórze ulubionego instrumentu dokonywał przeglądu swojego ludzkiego życia 
z myślą o zbawieniu i życiu wiecznym. Ten rodzaj duchowych ćwiczeń rozpoczy
nało Morgen U hung (Ćwiczenie poranne) i Ermimtere dich me in Geist (Obudze
nie duszy). W dalszej części następowały inne pieśni, m.in. ożywiające w pamięci 
sprawy boskie: Erinnerimg der Erschaffimg (Przypomnienie stworzenia), Erin- 
nerung der Vorsehung Gottes (Przypomnienie Opatrzności Bożej), Erinnerung 
des Todes (Przypomnienie śmierci) i kontemplacyjne: Betrachtimg der Ewigkeit

<' PL-Wu RM 4135 (olim Ms. Mf. 2001 a + 200Ib).

’ PL-Wn 396 Cim., PL-Wu RM 4138 (olim Ms. Mf. 2005).

* PL-WRu 60019 (olim Ms. Mf. 2002); Philipp Franz Le Sage de Richće: Cabinet der Lanie 
[...], [Breslau] 1695, (M735).

 ̂ PL-Wu RM 4139 (olim Ms. Mf. 2006)

PL-Wu RM 4140 (olim Ms. M f 2008), PL-Wu RM 4141 (olim Ms. M f 2009), PL-Wu RM 
4143 (olim Ms. M f 2011).

" PL-Wu RM 4143 (olim Ms. M f 2011).



(Kontemplacja wieczności), Betrachtung der Barmherzigkeit Gottes (Kontempla
cja miłosierdzia Bożego), Betrachtung der Gerechtigkeit Gottes (Kontemplacja 
sprawiedliwości Bożej), Betrachtung des Leidens und Todes Christi (Kontempla
cja męki i śmierci Chrystusa), a w końcowej części: Reumiithige Gedancken eines 
bussenden Sunders (Pełne skruchy myśli pokutującego grzesznika) i Bereitung 
zum Tode (Przygotowanie do śmierci).

Podkreślić trzeba, że tabulatury znamionuje typowa dla muzycznych źródeł 
środkowoeuropejskich rozmaitość repertuaru muzycznego, zróżnicowanego nie 
tylko pod względem funkcji, gatunku, lecz także pochodzenia. Obok kompozycji 
lokalnych występują więc utwory importowane, wskazujące na obecność obcej 
muzyki na terenie podlegającego licznym wpływom Śląska, a oprócz kompo
zycji znanych ponadregionalnych twórców utwory, które znaleźć można tylko 
w rękopisach właściwych temu obszarowi. Przekazy nie posiadają także z reguły 
atrybucji kompozytorskich. Źródła krzeszowskie ukazują zatem nie zbadaną jesz
cze szeroką europejską panoramę muzyki lutniowej tego okresu, na którą składa
ją  się utwory kompozytorów niemieckich, francuskich, austriackich, włoskich, 
czeskich i śląskich, m.in. takich jak: Franęois Dufaut, Jean-Baptiste Lully, Denis 
Gaultier, Georg Friedrich Handel, Giovanni Varischino, Adam Franz Ginter, Jan 
Antonin Losy, Antoni Eckstein, Aureus Dix, Johannes Christoph Hobach, Mar
tin Prantl, Richter, Thielli i wielu innych. Spośród zidentyfikowanych nazwisk 
wyróżniają się dwaj muzycy z niemieckiego obszai-u językowego. Pierwszy to 
Georg Philipp Telemann, ukryty pod anagramem Melante, którego łączność z ob
szarem śląskim poświadcza kompozycja Partie Polonoise'-. Tytuł jednej z części 
tej suity -  Sarrois -  odnosi się prawdopodobnie do niemieckiej nazwy Żarów 
na Śląsku, gdzie kompozytor przebywał w latach 1704-1708 jako kapelmistrz 
na dworze u hrabiego Erdmanna Promnitza. Drugi twórca, bogato reprezentowa
ny w źródle, to pochodzący z Wrocławia lutnista Silvius Leopold Weiss. Jego 
kompozycje, zaczcфnięte z czterech ksiąg krzcszowskich, wykorzystane zostały 
przed II wojną światową do edycji niemieckiej muzyki lutniowej przełomu XVII 
i XVIII wieku'1

Zachowany zespół tabulatur lutniowych z Krzeszowa stanowi namacalny 
dowód codziennych potrzeb lokalnego społeczeństwa, a jednocześnie poważne 
świadectwo klasztornego uprawiania muzyki lutniowej w I połowie XVIII wie
ku. Wskazuje on także na ważną funkcję kościoła, który stanowił oparcie dla 
pielęgnowania muzyki, nie tylko religijnej, ale również świeckiej. Rozpoznanie

Krystyna Wilkowska-Chomińska: Suita polska Telematma. „Muzyka” 1959 nr 2, s. 57-64. 

PL-WRu 60019 (olim Ms. Mf. 2002), PL-Wu RM 4136 (olim Ms. Mf. 2003), PL-Wu RM 
4137 (olim Ms. Mf. 2004), PL-Wu RM 4138 (olim Ms. M f 2005); Lautenimisik des XVII/XVIII 
Jahrhm derts. W; Erbe Deutscher Musik. Hrsg. von Hans Nccmann, Bd. 12, Braunschweig 1939.



i opracowanie tego interesującego historycznego zasobu utrudniać może słabnąca 
w XV11I wieku popularność lutni. Kompozycje na ten instrument nie były wów
czas już często wydawane, a krążyły od muzyka do muzyka najczęściej w rękopi
śmiennych kopiach, stopniowo coraz bardziej uszkodzone. Trud porównań i kon
frontacji przekazów krzeszowskich z repertuarem pokrewnych, najczęściej ręko
piśmiennych antologii i zbiorów instrumentalnych dostarczy jednak z pewnością 
wielu ciekawych wniosków na temat historii muzyki w centralnej części Europy, 
tym bardziej, że uprawianie artystycznej muzyki lutniowej z końcem XVII wieku 
zaczęło się właśnie w tym regionie koncentrować'^'.

Próby rozpoznania repertuaru muzycznego podjęli; Wolfgang Boetticher; Handschrifilich 
iiherlięferte Lauten- und Gilarrenlahilaliiren des 15. his 18. Jahrhimderts. Beschreihener Katalog 
(RISM Repertoire International des Sources Musicales, B/V1I), Monachium 1978, s. 343 344 
i 367- 370; Sources mamiscrifes en tahlatiire. Liilh et theorhe (c. 1500 - c. 1800). Catalogue de- 
scriptif vol. 3.2 RepuhUque Tcheqiie (CZ), Hongrie (H). Litiianie (LT), Pologne (PL), Federation 
de Russie (RF), Slovaquie (SK). Ukraine (UKR) publie par Christian Meyer, Baden-Baden 1999, 
s. 169 177; Ewa Bielińska-Galas: Kompozycje Jana Antonina Losy и’ tabulaturach lutniowych 
z  Krzeszowa. W: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski, Warszawa 2003, s. 173 181; 
Ewa Bielińska-Galas: Tabulatura lutniowa cysterskiego mnicha Hermanna Kniehandla w  zbiorach 
S/W/oteA/Narodowej „Rocznik Biblioteki Narodowej”. Vol. 36: 2004, s. 131 -146.





Biblioteka Muzyczna. Music Library 2000-2006

Z. Lidia Pszczółkowska
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk

ZBIORY MUZYCZNE W  RĘKOPISACH 
BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ PAN*

Założona przed ponad czterystu laty (1596) przez Radę Miasta Gdańska Bi- 
bliothcca Senatus Gedanensis, później Stadtbibliothek Danzig, następnie Biblio
teka Miejska w Gdańsku, obecnie Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, 
działa nieprzerwanie do dziś, wyłączając okresy zarazy na tym terenie, czy też 
działania wojenne podczas toczących się walk w różnycłi okresach historii miasta 
i Prus Królewskich. Zbiory Biblioteki, dziś określane jako księgozbiór o profilu 
humanistycznym z dużym procentem pozycji dotyczących historii nauki, w chwi
li ich nabywania były jak najbardziej księgozbiorem nowoczesnym, obejmującym 
wszystkie dziedziny wiedzy, jakie były w tym czasie zgłębiane i uprawiane. Były 
więc księgi teologiczne, filozoficzne, prawnicze, historyczne, przyrodnicze, ma
tematyczne itp.

Dla ułatwienia poznania budowy człowieka studentom podarowano Bibliote
ce szkielet ludzki jako pomoc do nauki anatomii w Gimnazjum', zaś dla pożyt
ku aptekarzy opracowano zbiory recept, opisano rośliny lecznicze rosnące wokół 
Gdańska, publikowano opisy roślin z dalekich krajów (F. Breyne) czy zwierząt 
i żyjątek morskich (J. T. Klein) do dziś przechowywane w zbiorach. Znalazły się 
w księgozbiorze pozycje odzwierciedlające zarówno wyniki odkryć geograficz
nych (opisy podróży, atlasy, mapy i globusy) jak i w sensie dosłownym relacjo-

Referat wygłoszony podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, 
Katowice, 24 26 września 2001.

' Dość szczegółowe informacje na ten temat zachowały się w  Index Lihroriim, pierwszym 
inwentarzu Biblioteki, przechowywanym dziś w zbiorach rękopiśmiennych pod sygnaturą Cat. Bibl. 
I oraz w opracowaniach Samuela Schelwiga O początkach Biblioteki Gdańskiej. List i rozprawa, 
tłum. Z. Lidia Pszczółkowska. Gdańsk 1992 i Michała Krzysztofa Hanowa w rozprawie o protobi- 
bliotekarzach w: Erstlinge der Juhelfeier in Danzig. Danzig, 1740. Typy zbiorów widoczne są także 
na XVII-wieeznej rycinie przedstawiającej wnętrze Biblioteki, zamieszczonej w opisie Gdańska 
Reinholda Curiekego Der Stadt Dantzig historische Beschreihimg. Amsterdam, Danzig 1687.



nujące wyniki odkryć naukowych (doniesienia o butelce lejdejskiej, dokonaniach 
astronomów czy archeologów, opisy doświadczeń nad zimnem bądź operacji do
konywanych przez gdańskich lekarzy). Przekazywano do zbiorów portrety zna
komitych gdańszczan, jak też duchownych, uczonych, panujących i polityków 
Polski, a także państw ościennych, rytowane bądź malowane przez znakomitych 
artystów. Były też w księgozbiorze oparte na wzorach europejskich podręczniki 
rachunkowości, zbiory monet bądź ich opisy z miast i państw, z któiymi ówcześni 
gdańszczanie mieli jakiekolwiek kontakty.

W księgozbiorze znalazły odzwierciedlenie pasje i zainteresowania bibliofil
skie gdańszczan, ale też i prace na rzecz miasta, jego roli i znaczenia w Koronie 
Polskiej. Są więc opracowania historii Gdańska, odpisy przywilejów i dokumen
tów miasta, są kroniki Prus Królewskich i Polski, poszczególnych miast i państw 
europejskich a także zbiory ich praw. Wśród gromadzonych druków i rękopisów 
znalazły się też muzykalia. O tych zbiorach pisali już przed wojną uczeni niemiec
cy-, po wojnie zaś autorami prac na ich temat byli zarówno Niemcy^ jak i polscy 
badacze, przede wszystkim gdańscy'*.

Ponieważ wyżej wspomniane nieprzerwane działanie Biblioteki narzuca nam, 
współczesnym, pewien porządek, ład i dobór, jakiego niegdyś dokonano, przeto 
zbiory muzyczne nie są w Bibliotece Gdańskiej wyodrębnione w postaci samo
dzielnej jednostki organizacyjnej, a uporządkowane są pod kątem techniki i czasu 
wykonania: rękopiśmienne przechowywane są w zbiorach rękopiśmiennych, sta- 
rodruczne w zbiorach starych druków, tzw. nowe druki muzyczne, od 1801 roku, 
przechowywane są wraz z nową książką. Na marginesie należy zaznaczyć, że te 
muzykalia, które wcześniej były w zbiorach prywatnych, często były tam wyod
rębnione i do dziś mają wcześniejsze sygnatury z dopiskami np. „Musik”, „Mus.” 
itp. Jednak to wydzielenie sygnaturowe pochodzi z całą pewnością od pierwot
nych posiadaczy tych woluminów, a nie od bibliotekarzy naszej Książnicy. Ci 
wyodrębniali co najwyżej (i to też nic zawsze) te zbioiy w katalogach.

Pierwsze rękopisy z zapisami nutowymi napływały do bibliotek, podobnie 
jak inne kodeksy, już na początku drugiego tysiąclecia. Stanowiły one własność 
duchownych i przechowywane były w bibliotekach kościelnych i klasztornych. 
Mowa tu o księgach liturgicznych, a więc antyfonarzach, graduałach, psałterzach

 ̂ Hermann Rauschning; Geschichle der Musik im d Miisikpjlege in Danzig. Danzig 1931. 

Franz Kessler; Die evangelische Kirchemusik in Danzig zur Zeit Johann Sebastian Bach. 
W: Gottesdiensl und Kirchenmusik. 1969 i in.

Najlepiej bibliografię polską i obcą zestawiła Danuta Szlagowska w najnowszej pozycji 
Repertuarmuzyczny z  siedemnastowiecznych rękopisów gdańskich. Gdańsk 2005; tejże autorki por. 
też Rękopisy muzyczne w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN w Gdańsku, „Zeszyty Naukowe AM 
w Gdańsku", XXI XXII, Gdańsk 1983, z. XXV, Gdańsk 1986.



itp. Jeśli chodzi o Bibliotekę Gdańską, to najwięecj takich rękopisów posiada ona 
z księgozbioru kościoła NP Marii, które zostały przekazane do Biblioteki w 1912 
roku jako depozyt wieczysty. Jako księgi liturgiczne rękopisy te zostały wyko
nane bardzo ozdobnie, kilka z nich ma piękne miniatury, liczne -  wielobarwne, 
starannie wykonane inicjały, czasem z wpisanymi karykaturami mnichów i in
nych osób. Kodeksy te często też były starannie i pięknie oprawione w gdańskich 
warsztatach introligatorskich. Bywały oprawiane w deskę obciągniętą kolorową, 
najczęściej brązową skórą z wyciskiem, czasem jeszcze dodatkowo pokryte mięk
ką skórą służącą do zawinięcia kodeksu (tzw. oprawy płaszczowe), a w okresie 
nieco późniejszym w karton pokryty skórą z tłoczeniami.

Bardzo liczne, już samodzielne rękopisy muzyczne, powstałe w czasach póź
niejszych, a więc w XV1-XIX wieku, zostały przekazane na początku XX wieku 
z kościołów św. Katarzyny oraz św. Jana. Te kolekcje zresztą zostały najwcześniej 
opracowane, ponieważ już Otto Giinter wydał ich pierwsze katalogi’. W latach 
osiemdziesiątych Panie dr Danuta Popinigis i Danuta Szlagowska* opracowały 
ponownie te rękopisy, uwzględniając oczywiście współczesne normy katalogo
wania’. Rękopisy kościelne św. Jana i św. Katarzyny, przynajmniej te zachowane, 
bardzo różnią się zewnętrznie od mariackich. Pisane dość niestarannie, pospiesz
nym, raczej brulionowym pismem, bardzo często na niejednakowym gatunkowo 
i formatowe papierze, często włożone tylko w obwolutę z niebieskiego papieru, 
nie chwytały patrzącego za oko swym wyglądem zewnętrznym: zdobnictwem czy 
oprawą. Natomiast zawartość tych niepozornych poszytów do dziś budzi podziw 
korzystających z nich historyków życia muzycznego czy wykonawców. Księgo
zbiory te zawierały muzykalia dokumentujące zarówno dokonania kompozytorów 
i muzyków działających w Gdańsku, jak też wykonujących w tym mieście utwo
ry twórców z całej Europy. Do dziś cieszą one oko znawców, badaczy polskich 
i obcych, którzy próbują wskrzesić ich dawną świetność i na nowo przedstawić je  
publiczności świata.

Otto Giinther; Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Teil 4. Danzig 
l9 1 l;T e il5 . 1921.

Obydwie Panie opracowują dokumentację muzyi<aliów Biblioteki Gdańskiej dla RISM, 
uwzględniając w niej zarówno wszystkie nazwiska (kompozytorów, kopistów, adresatów dedykacji, 
właścicieli rękopisów), jak też gatunki i formy muzyczne reprezentatywne dla muzyki religijnej 
i świeckiej. W sumie dla RISM opracowano ponad 4000 pozycji ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej 
PAN. Opracowane już są muzykalia naszej Biblioteki przechowywane obecnie w Berlinie: Spra
wozdanie merytoryczne z  realizacji zadań wykonanych w ramach projektu badawczego Gdańskie 
rękopisy muzyczne z  X V ! X IX  wieku jako  źródło badań kultuiy muzycznej Gdańska. Gdańsk 2000.

’ Danuta Popinigis, Danuta Szlagowska: Musicalia Gedanenses. Rękopisy muzyczne z  XV I  
i XVII wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Katalog. Gdańsk 1990.



Z biblioteki kościoła św. Jana po zawieruchach wojennych przetrwało do dziś 
ok. 470 jednostek, natomiast biblioteka kościoła św. Katarzyny poniosła więk
szy uszczerbek -  zachowało się zaledwie 85 jednostek inwentarzowych. Przy 
tym należy zaznaczyć, że każda jednostka inwentarzowa zawiera po kilkanaście 
lub kilkadziesiąt utworów razem spisanych i często razem oprawionych. Więk
szość z nich stanowi unikatowe w świecie egzemplarze, co zgodnie potwier
dzają uczestnicy międzynarodowych sesji muzykologicznych, organizowanych 
przez Akademię Muzyczną im. St. Moniuszki w Gdańsku. Dla Polaków szcze
gólnie cenne są nuty kapelmistrzów warszawskich Bartłomieja Pękiela, Marcina 
Mielczewskiego czy Henryka Różyckiego. W kolekcji tej znajdują się też bar
dzo liczne utwory kompozytorów flamandzkich -  Orlando di Lasso, włoskich 
-  Claudio i Tarquinio Merula, Gasparo i Mauritio Casettti, Giovanni Perluigi da 
Palestrina, Antonio Vivaldi’ego czy też działających w Gdańsku Crato Biithnera, 
Jana Wanninga czy J. D. Pucklitza. Wiele spośród kompozycji innych twórców 
to unikaty w skali światowej, jak choćby Pasja G. Ph. Telemanna, kompozycje 
J. B. Freislicha itd. Dla dziejów muzyki europejskiej ogromne znaczenie ma 
szesnastowieczny odpis zbioru pieśni starofrancuskich na cztery głosy, staran
nie spisany, zdobiony pięknymi niderlandzkimi inicjałami na początku każdego 
tomu -  w trzech przypadkach w inicjały wpleciono karykatury. Tomiki te mają 
też zniszczone w tej chwili, ale piękne oryginalne, ócześnie wykonane oprawy 
ze skóry.

Niestety, część utworów muzycznych w czasie działań drugiej wojny świato
wej bezpowrotnie zaginęła, a część zmieniła właściciela. Przepadły niektóre kom
pozycje J. S. Bacha, G. F. Handla, F. Mohrheima, F. Liszta, M. Scacchiego czy 
część utworów kapelmistrza gdańskiego Jana Walentyna Medera, by wymienić 
tylko niektóre przykładowe straty. Natomiast dziś wiemy z całą pewnością, że 
część zbiorów muzycznych, a chyba nie tylko muzycznych, w sensie fizycznym 
ocalała, a tylko przez zawieruchę wojenną zmieniła właściciela. Dzięki informa
cjom m.in. p. Elżbiety Wojnowskiej i nieżyjącego już profesora Joachima Gudela 
wiemy, że część zaginionych muzykaliów Biblioteki Gdańskiej przetrwała po
żogę wojenną i w chwili obecnej jest przechowywana w Bibliotece Berlińskiej 
(Unter den Linden 8) przekazana ponoć w darze przez władze byłego Związku 
Radzieckiego władzom byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Choć jest 
to stratą dla Biblioteki Gdańskiej, cieszyć się należy, że około 70 sygnatur jednak 
ocalało. Może kiedyś wrócą do macierzystej jednostki?

Niepowetowaną stratą, miejmy nadzieję, że też nie fizyczną, są wspomniane 
ogromne braki powojenne w muzykaliach pochodzących z kościoła św. Katarzy
ny. Zaginęły utwory takich kompozytorów, jak Johann Theodor Roemhildt, Jo
hann Baltasar Christian Freislich, Georg Philip Thelemann, Jan Sebastian Bach,



utwory Fryderyka Buchnera w odpisach i z poprawkami C. Buthnera, kompozy
cje Pękiela, Miclczewskiego itd.

Niezależnie od rękopisów przekazywanych do zbiorów przez kościoły. Biblio
teka od początku swego istnienia gromadziła muzykalia drogą darów i zakupów 
od osób prywatnych, na aukcjach bądź poprzez legaty gdańszczan**. Wśród opra
cowanych katalogowo przez O. Giinthera rękopisów muzycznych pozycje nabyte 
przez Bibliotekę od osób prywatnych, często także o nieustalonej proweniencji są 
wyodrębnione sygnaturowo (zaczynają się od sygn. Ms. 4001 do sygn. Ms 4210, 
w uzupełnieniu katalogu autorstwa P. Szafrana** mają także sygnatury powyżej 
4000). W katalogu Szafrana są to przeważnie utwory z wieku XIX, jeśli zaś cho
dzi o katalog O. Giinthera, to wpisano tam nawet utwory szesnastowieczne.

Ciekawostką jest także, że pierwsze nowoczesne katalogi Biblioteki Gdań
skiej powstawały już w XVII wieku, nie licząc bezcennego Index Librorum -  in
wentarza Biblioteki, zapoczątkowanego w 1597 roku i kontynuowanego przez 
niemal 200 lat. Do tej księgi wpisana została pierwsza znacząca darowizna muzy- 
kaliów, a mianowicie księgozbiór Knophiusa, zawierający unikatowe dziś zbiory 
motetów i madrygałów. W kolejnych katalogach zbiorów Biblioteki Gdańskiej, 
sporządzanych przez Adriana Engelkego i jego następców, muzykalia znalazły 
już obok innych „zbiorów specjalnych” własne miejsce"'; zostały wydzielone 
z całości księgozbioru i zestawione w końcowych partiach katalogu". Czekają 
one na zbadanie i zestawienie, ile i jakie wpisane do tych katalogów, np. w drugiej 
połowie XVII wieku zachowały się do dnia dzisiejszego.

Warto też prześledzić zachowane w zbiorach katalogi bibliotek piywatnych'-, 
przejmowane do Biblioteki wraz z księgozbiorami ich właścicieli bądź sporządza
ne przez bibliotekarzy w chwili włączania ich do zbiorów Książnicy. Z pobież
nych bowiem oględzin widać, że w wielu z nich są dość liczne wpisy pozycji za-

" Por. pierwszy inwentarz Bibliotei<i, Cat. Bibl. 1 oraz rękopiśmienne katalogi bibliotek pry
watnych, zachowane w zbiorach i katalogi aukcyjne księgozbiorów gdańskich.

'' Przemysław Szafran; Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej PAN. Uzupełnienia do to
mów I-IV  (sygnaiwy 1-4258). Wrocław 1988

Por. rękopisy o sygn. Cat. Bibl. 8 i Cat. Bibl. 9 

" W rękopisie o sygn. Cat. Bibl. 8 na s. 299 377, w Cat. Bibl. 9 na nieco innych stronach. 

Katalog F. T. Kniewela ma sygn. Cat. Bibl. 63; muzykalia spisane są na s. 63 67. Są tu 
prace z dziedziny muzykologii, jego własne odpisy nut czy opracowania. Katalog K. C. Mrongo- 
wiusza ma sygn. Cat. Bibl. 64; pastor posiadał przede wszystkim rękopisy i druki z muzyką koś
cielną, najwięcej jest pieśni religijnych. Katalog księgozbioru innego pastora gdańskiego A. Mundta 
wyszczególnia dzieła takich kompozytorów jak Haydn, Donizetti, Rossini, Mendelssohn, Bellini, 
Wagner czy Werdi [Cat. Bibl. 65 cz. 3]. W katalogu księgozbioru M. Griibnaua [Cat. Bibl. 73] na 
k. 986 1010 wpisanych zostało np. 19 kompozycji F. Chopina, a na innych stronach znajduje się 
czołówka kompozytorów europejskich.



równo nutowych jak i z zakresu teorii muzyki. Innym, niezbadanym jeszcze pod 
kątem muzykaliów, źródłem informacji na ten temat są zachowane w zbiorach 
drukowane katalogi aukcyjne księgozbiorów mieszczańskich'^ Tam także war
to byłoby sprawdzić, ilu i jakich kompozytorów dzieła gdańszczanie gromadzili, 
a co za tym idzie -  znali i wykonywali; ile z tych pozycji zakupiła Biblioteka, ile 
z nich się zachowało do dziś w księgozbiorze.

Trudno szczegółowo omawiać zawartość bibliotek kościelnych, zwłaszcza, 
że są już całkowicie, choć na potrzeby dzisiejsze niewystarczająco, opracowane 
przez Giinthera i częściowo przez Panie Popinigis i Szlagowską. Może tylko war
to na marginesie powiedzieć, że rękopisy muzyczne mają własne sygnatury (Ms. 
Jo h .... czy Ms. C a th ....), są też wyłączone magazynowo.

Bardzo interesujący jest zachowany zbiorek z librarii kościoła św. Jana o syg
naturze Ms. Joh. 406, który w latach 1688-1690 przepisał na własne potrzeby 
kantor gdański Gotfryd Nauwerck. Zbiorek ten znalazł się potem w przebogatej 
bibliotece kupca i kolekcjonera gdańskiego Zachariasza Zappio, by wejść następ
nie w skład kolekcji kościoła św. Jana, a na koniec trafić do zbiorów Biblioteki 
Gdańskiej.

Z księgozbioru kościoła św. Bartłomieja w Gdańsku pochodzi zbiór muzyka
liów wpisanych pod sygnaturami Ms. 4062 -  Ms. 4140. Dziś niestety, aż 16 utwo
rów brak, z czego 11 pozycji znajduje się w Berlinie. Jest to zbiór kantat na czte
ry głosy i instrumenty, skomponowanych na niedziele i święta roku kościelnego 
przez Christiana Gotthilfa Tau’a, najczęściej spisane przez samego kompozytora.

Rękopiśmiennych utworów muzycznych w zbiorach Biblioteki trzeba też szu
kać w drukach. Już od czasów niemieckich nie było i nie ma do dziś konsekwencji 
w formalnym przydzielaniu utworów do zbiorów druków czy rękopisów. I tak 
rękopiśmienne zapisy nutowe znaleźć można jako dodatki w drukach i odwrotnie 
-  druki bywają dołączone do rękopisów.

Nie do końca jeszcze zostały zbadane najwcześniejsze zapisy nutowe z nota
cją neumatyczną, stanowiące tzw. makulaturę introligatorską (wyklejki, okładki 
itp.), jak też nuty zamieszczone w tekstach liturgicznych, zachowanych w zbio
rach Biblioteki.

W kolekcjach Biblioteki znajduje się też bardzo niewielka ilość rękopisów 
podręczników dotyczących budowy instrumentów czy zawodu np. organisty. Cen-

Rękopiśmienne katalogi bibliotek prywatnych opracował w cytowanym tomie P. Szafran. 
Są one wydzielone sygnaturowe [Cat. Bibl.] i magazynowo. Wiele z nich jest jednak częścią skła
dow ą innych rękopisów i nie zawsze jest łatwo do nich dotrzeć w  indeksach drukowanych katalo
gów. Katalogi aukcyjne gdańszczan opracował także P. Szafran w artykułach: Katalog aukcyjny 
i aukcja biblioteki Fryderyka Fabriciusa w 1727 roku na tle aukcji bibliofilskich w Gdańsku do 
końca XV II vł’. „Libri Gedanenses” I, 1967 oraz Gdatiscy organizatorzy aukcji książkowych w XVII 
i XVIII w. oraz przepisy normujące przebieg aukcji „Libri Gedanenses” IV' V, 1973.



ne i liczne informacje o życiu muzycznym Gdańska i Pomorza rozsiane są w róż
nych rękopisach, poczynając od ordynacji Rady Miasta Gdańska, praw i statutu 
Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, kronik, przez dzienniki, wspomnienia 
i drobne, ulotne dokumenty, które dziś byłyby niewątpliwie włączone do zbio
rów dokumentów życia społecznego. Warto na marginesie wspomnieć, że tego 
typu współczesne materiały, jak plakaty, afisze, programy itp. z okresu XIX-XXI 
wieku przechowywane są właśnie w zbiorach dokumentów życia społecznego 
i rękopisów Biblioteki Gdańskiej.

Inną grupę materiałów stanowią nuty zamieszczane w tzw. drukach okolicz
nościowych (z okazji wesela, pogrzebu. Nowego Roku czy objęcia jakiegoś sta
nowiska przez znanych i cenionych, zwykle zamożnych gdańszczan). W zbio
rach Biblioteki takich druków jest bardzo wiele, sporo z nich mieści w sobie 
nuty utworów nie zawsze znanych badaczom. Ustalenie tytułów i kompozytorów 
wymaga jednak dokładnych, czasochłonnych badań. Mogą one jednak przynieść 
w efekcie ciekawe informacje o zainteresowaniach muzycznych patrycjatu gdań
skiego, o stosunkach towarzyskich, jak też o współpracy artystycznej poetów 
i kompozytorów.

W wieku XIX i XX przeważają już w naszych zbiorach druki muzyczne, stąd 
niewiele tutaj można przytoczyć materiałów rękopiśmiennych. Trafiały one w tym 
okresie w różny sposób, czasami w kilku etapach.

Wśród rękopisów przekazanych przez Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku 
znajdują się także rękopisy muzyczne, przede wszystkim pochodzące ze zbiorów 
zmarłego w 1907 roku astronoma gdańskiego dra Ernsta Kaysera. Wraz z jego 
różnorodną spuścizną trafiły one do Biblioteki Towarzystwa, które jeszcze w tym 
samym 1907 roku przekazało ją  do Stadtbibliothek Danzig. Z tego zbioru zacho
wało się 11 pozycji inwentarzowych.

Inną grupę rękopisów muzycznych stanowią muzykalia z Towarzystwa In
strumentalnego w Gdańsku, działającego na przełomie XIX i XX wieku'"*. Prze
kazane zostały prawdopodobnie bezpośrednio do zbiorów Stadtbibliothek, ponie
waż na początku katalogu włączona została kopia maszynowa spisu alfabetycz
nego kompozytorów z dopisanymi sygnaturami Biblioteki Gdańskiej. Jest to więc 
fragment protokołu przejęcia tego księgozbioru. W dalszej części są także i inne 
zestawienia.

W okresie powojennym przez długie lata nie wpływały żadne rękopisy mu
zyczne do zbiorów ze względu na brak ofert. Zakupiono kilka rękopisów dotyczą
cych amatorskich chórów na terenie Gdańska i Sopotu oraz Pomorza, przeważnie 
jednak były to relacje dotyczące okresu międzywojennego. Na przykład życie 
muzyczne Polonii Gdańskiej dokumentowane jest przede wszystkim materiała-

Sygn. Cat. Bibl. 70.



mi rożnych towarzystw śpiewaczych Gdańska i Pomorza'^ Dopiero w ostatnich 
latach zaczęły wpływać współczesne ręicopisy dotyczące szeroko rozumianej hi
storii muzyki gdańskiej.

Bardzo ciekawe i bogate w tego rodzaju materiały jest archiwum dyrygen
ta, pianisty i pedagoga działającego m.in. w Gdańsku Jerzego Mariana Micha
laka, który stopniowo przekazuje swoją dokumentację do zbiorów Biblioteki. 
Są tu m.in. albumy z afiszami, fotosami, wycinkami prasowymi, niekiedy nawet 
z odręcznymi rysunkami inscenizacji poszczególnych wystawianych dzieł mu
zycznych w Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Warszawie z jego udziałem bądź 
pod jego kierownictwem (koncerty czy recitale jego i studentów PWSM). Ponie
waż zaś J. Michalak od kilkunastu lat interesuje się życiem muzycznym Gdańska 
w XIX wieku, stąd w jego materiałach wiele danych na temat muzycznych imprez 
w Sopocie i Gdańsku w XIX wieku, śpiewaków występujących w tych miastach itd.

Innego rodzaju materiałami nowymi w zbiorach rękopiśmiennych Bibliote
ki Gdańskiej jest spuścizna muzykologa, pedagoga profesora Joachima Gudela. 
Zajmował się m.in. historią muzyki w Gdańsku, wygłaszał na te tematy liczne 
referaty, publikował artykuły i był promotorem prac dyplomowych z tej dziedzi
ny. Interesowała go także budowa i historia instrumentów. Wszystko to znalazło 
odbicie w materiałach przekazanych w darze przez Rodzinę do zbiorów Bibliote
ki Gdańskiej.

Jeżeli zdarzy się oferta dotycząca muzyki dawnej, to Biblioteka oczywiście 
zawsze starała się uzupełnić zbiory już posiadane, i tak np. zakupiony został po 
wojnie zbiorek siedemnastowiecznych kolęd polskich, czy śpiewnik z XIX wie
ku, albo ćwiczenia kontrapuktyczne na organy. W 1997 roku zakupiono Pasję wg 
św. Jana i wg św. Mateusza T. Fr. Lachmanna. Ciekawostką wybitnie gdańską 
jest śpiewnik szkolny z międzywojennego „Conradinum” (później Technikum 
Budowy Okrętów). Po uroczystych obchodach tysiąclecia Gdańska wpłynęły do 
zbiorów także kompozycje związane z tymi uroczystościami autorstwa Elżbiety 
Sikory, Augustyna Blocha i Marka Kuczyńskiego.

W ostatnich kilku latach zaczęły wpływać też prace magisterskie dotyczące 
naszych zbiorów muzycznych i życia muzycznego w Gdańsku, a że są traktowane 
jak inne rękopisy, stanowią dobrą ofertę dla potencjalnych czytelników.

Uzupełnieniem tych informacji może być wiadomość o rękopisach muzycz
nych, które posiada Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejhero
wie, gdzie niejako z obowiązku, są one gromadzone od początku powstania tej 
placówki.

Katalog rękopisów Bibl. Gd. PAN. Sygnatury Ms. 5000-5411. Oprać. Helena Dzienis, Jan 
Kordel, Damroka Majkowska. Wrocław 1978; Katalog rękopisów Bibl. Gd. PAN. Sygnatury Ms 
5412-Ms 5873. Red. i przygot. do dniku Helena Dzienis. Gdańsk 1999.



Na koniec informacja z pogranicza malarstwa i muzyki. Tak się złożyło, że 
w ostatnim czasie wyżej podpisana musiała uczestniczyć w przygotowywanej 
przez dr Beatę Purc-Stępniak wystawie Muzeum Narodowego w Gdańsku na te
mat roboczy Muzyka w sztuce. Przy kwerendzie wykonywanej na rzecz tej wysta
wy okazało się, że w kolekcji naszych sztambuchów znajdują się bardzo pięknie, 
ciekawe, a czasami -  wręcz koszmarne -  ilustracje o tematyce muzycznej. Są to 
przeważnie akwarelki z XIX wieku, z okresu kiedy bardzo rozpowszechniła się 
moda na tego rodzaju pamiątki. Sztambuchy same w sobie stanowią bardzo cieka
wy i bogaty materiał badawczy, ale dla nas najważniejsze są informacje związane 
z muzyką. Tak więc podstawą sztambuchów z wieku XVI i XVII dość często 
były druki emblematów i alegorii wydawanych samodzielnie i bardzo cenione 
przez kolekcjonerów. W kilku gdańskich sztambuchach podstawę stanowią dru
ki J. Sambuceus Emblemata. Ed. 2, 1566 i toż, Ed. 6 1590, a także Emblemata 
nobUitati... in aes incisa a Theodora de Bry. 1593, czy J. Posthius Tetrasticha in 
Ovidii Metamorphoses 1563. Wszystkie te i im podobne pozycje zawierały już 
drzeworyty bądź miedzioryty z wyobrażeniem postaci i scenek alegorycznych, 
symbolicznych czy mitologicznych. Często też dodawane były introligatorsko 
drzeworytowe albo miedziorytowe puste tarcze herbowe, które wpisujący albo 
osobiście wypełniał rysunkiem własnego herbu albo zlecał to specjaliście. Wśród 
takich ozdób zdarzają się alegorie Muzyki, scenki z Orefuszem grającym na lirze, 
czasami w tzw. Memento mori umieszczano w tle jakąś kapelę albo leżące instru
menty. Takie ryciny i tarcze herbowe bywały ujęte w ozdobne ramki drukarskie, 
elementem zdobniczym w takiej ramce było np. putto grające na trąbie, piszczałce 
czy flecie. Motto Muzyka łagodzi obyczaje wyrażono np. za pomocą miedziory
tu przedstawiającego kobietę grającą na wioli. W XIX-wieeznych sztambuchach 
często widuje się wspomniane akwarelki z przedstawioną parą zakochanych, 
gdzie albo kobieta gra na jakimś instrumencie, albo mężczyzna -  czasem u jej 
stóp -  wyśpiewuje akompaniując sobie na instrumencie wyznania miłosne. W jed
nym ze sztambuchów zamieszczona jest piękna, wykonana w tonacji niebieskiej 
akwarela przedstawiająca odpoczywającego dudarza, trzymającego na kolanach 
instrument. W innych są z kolei scenki satyryczne z wykorzystaniem różnych 
instrumentów. Bywają też w sztambuchach wpisane fragmenty muzyczne albo 
specjalnych utworów, albo zamiast cytatów słownych. Wśród ilustracji rękopisów 
mających charakter raczej notatnika zdarzają się też opisy figur modnych tańców, 
np. kadiyla, menueta itp.

Pod wieloma względami gdańskie rękopisy muzyczne nie zostały jeszcze do 
końca przebadane a mogą dostarczyć wielu informacji badaczom z różnych dzie
dzin. Można więc tylko zachęcać do ich wszechstronnego opracowania i wyko
rzystania.
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1. Grająca na wioli. Micdziort zc sztambucha Jana Mciilmanna i Fryderylca Rcygcra, 
Ms 2507.
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2. Grająca na lutni. Akwarela w sztambuchu J. S. Thomc z Gdańska, 
Ms 1122.
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3. Memento mori. Akwarela w  sztambuchu Salomona Moliera ( 16 4 1 1687) z Gdańska, 
Ms 2509.





M ałgorzata Mazikiewicz
Szczecin, Książnica Pomorska

K O LEK CJA STARYCH D R U K Ó W  M U ZY C ZN Y C H  
W  ZBIO R A C H  K SIĄ Ż N IC Y  POM ORSKIEJ*

1 października 2005 roku Książnica Pomorska obchodziła stulecie swego 
istnienia. Wydarzenie to stało się kolejną okazją do podsumowania jej dorobku 
-  zarówno działalności w społeczeństwie jak i w kolekcjonerstwie zbiorów za
bytkowych.

Sto lat to okres oczywiście zbyt krótki, by zgromadzić 30.000 starych druków, 
jakie Książnica obecnie posiada. Co prawda biblioteka gromadziła je  od początku 
swego istnienia, jednak teraz stanowią one tylko część tego zabytkowego zasobu. 
Po II wojnie światowej ówczesna Wojewódzka (później Wojewódzka i Miejska) 
Biblioteka Publiczna stała się składnicą wszelkich księgozbiorów zwożonych 
z całego regionu. W 1954 roku utworzono Oddział Starych Druków, wkrótce po
tem zgromadzono tu i skatalogowano zbiory (w liczbie ok. 15.000 egz.) stanowią
ce zasoby dawnej Stadtbibliothek Stettin. Niebawem dołączyły do nich egzempla
rze z innych pomorskich bibliotek: Marienstifts-Gymnasium Stettin (7.100 wol.), 
Pommersches Museum (1.700 wol.), stargardzkiego Collegium Groeningianum 
(1.300 wol.) i inne księgozbiory.' Duże znaczenie miała kolekcja zgromadzona 
przez Gesellschaft fiir Pommersche Gechichte und Alterthumskunde. Towarzy
stwo to było pierwszą placówką naukowo-badawczą o charakterze historycznym 
w Szczecinie, gromadziło zabytki, pamiątki i dokumenty z obszaru Pomorza. 
Zbiory te przekazano do Archiwum Miejskiego, natomiast część biblioteki stowa
rzyszenia trafiła po wojnie do Książnicy Pomorskiej.

Referat wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, 
Ciążeń, 10 12 października 2006.

' Od Sladlbihliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005, red. Małgorzata Bartosik i in. 
Szczecin 2005, s. 88-91



Opracowania bibliograficzne

Opisy zasobów pomorskich bibliotek, których zbioiy trafiły po wojnie do 
Książnicy Pomorskiej’ mają już dzisiaj znaczenie tylko historyczne i w znacz
nej mierze zawierają informacje o książkach zniszczonych lub zaginionych. Na 
szczególną uwagę zasługują jednak dwie prace poświęcone muzykaliom sprzed 
1800 roku. Pierwsza z nich, opublikowana w trzech częściach w czasopiśmie 
Musik in Pommern autorstwa Guntera Kittlera, zawiera opis druków wydanych 
na Pomorzu w XVI i XVII wieku^. Znajdujemy tu opis bibliograficzny, krótką 
informację o kompozytorze (i wydawcy) oraz miejscu przechowywania druku. 
Niestety już po kilku latach publikacja ta stała się nieaktualna. Po wojnie zbiory 
biblioteczne zostały częściowo zniszczone i rozproszone, los ten nie ominął bi
bliotek Szczecina.

Kolejny opis kolekcji muzykaliów daje Burkhardt Kohler w swej pracy wyda
nej w serii Deutsche Musik im Osten*, a są to infonnacje o drukach kompozytorów 
pomorskich (bez względu na miejsce wydania i tych wydanych na Pomorzu). Jak 
z tytułu książki wynika, autora interesowała 1 połowa XVII wieku, jednak katalog 
obejmuje druki od 1576 roku (pierwszy druk nutowy wydany na Pomorzu) do 
1683 roku. Znajdujemy tu także nazwy bibliotek, które są obecnie w posiadaniu 
druku. W przypadku utworów zaginionych określone jest dawne miejsce ich prze
chowywania.

Należy wspomnieć także o publikacji opisującej aktualne zasoby Książni
cy Pomorskiej. Kolekcję pomeraników z XVI i XVII wieku scharakteryzowała 
w swym katalogu długoletnia kierowniczka Oddziału Starych Druków Książnicy 
Pomorskiej Urszula Szajko\ przeprowadzając selekcję dokumentów. Katalog ten 
zawiera opisy bibliograficzne wszystkich druków XVI-wiecznych oraz wybra
nych druków z XVII wieku -  pominięto tu wiele wydawnictw okolicznościowych

 ̂ Katalog der Bibliothek der Loge zu den drei Zirkeln in Stettin. Stettin 1914. Katalog der 
Gesammt-Kirchen-Bihliothek zii Stettin, H cftl. Stcttin 1862. Kilka tomów katalogu książkowego 
Marienstifts-Gymnasium zachowało się w Archiwum Państwowym w Szczecinie, w tym samym 
archiwum przechowywany jest katalog Gesellschaft flir Pommcrschc Geschichte und Alterthum- 
skunde. Istnieją również katalogi nut: Katalog der Stadtischen MnsikalienhibUothek Stettin. Stettin 
1913 oraz Stadtbfwherei Stettin: Mii.sikalienhticherei. Katalog. Stcttin 1927 (z późniejszymi uzupeł
nieniami), ale nie zawierają one opisów staiych druków.

’ Gijnther Kittler: Die pommerschen Notendriicke his Ende des 17. Jahrhunderts. W: „Musik 
in Pommern” 1935 1940.

■' Burkhardt Kohler: Pommersche Mii.sikkiiltiir in der er.sten Halfte des 17. Jahrlmnderts: mit 
einer hibliographiepommerscher Miisikalien. Sankt Augustin 1997. Na s. 375 480 katalog starych 
dRików.

Urszula Szajko: Katalog starych druków K4iążniey Pomorskiej, pomeranica XV I i X l'II wie
ku. Szczecin 2003



(dziś zaliczylibyśmy je  do DŻS-ów) tak licznie reprezentowanych w zbiorach 
Książnicy, ograniczając się do tych, które odnosiły się do znaczniejszych postaci 
związanych z Pomorzem. Wskutek tych zabiegów została tu odnotowana tylko 
niewielka część druków muzycznych z siedemnastego stulecia.

Dotychczas opublikowana dokumentacja piśmiennictwa muzycznego prze
chowywanego w Książnicy jest bądź nieaktualna, bądź niepełna i dotyczy przede 
wszystkim druków pomorskich. W tej sytuacji koniecznością jest opracowanie 
pełnego i aktualnego katalogu starych druków muzycznych oraz przekazanie 
tych informacji do RISM. Seria Al oraz В nie zawiera bowiem danych o zbiorach 
Książnicy, choć utworzono siglum biblioteki.

O małej przydatności kartkowego katalogu starych druków Książnicy Po
morskiej dla wyodrębnienia spośród nich muzykaliów napisano już wcześniej^’. 
Wydawnictwa wyłoniono więc drogą bezpośredniego przeglądania całego zbioru, 
karta po karcie. Opracowanie tej kolekcji muzycznej nie zostało jeszcze zakoń
czone, są też kłopoty z datowaniem wielu publikacji, zwłaszcza tych częściowo 
zniszczonych. Według obecnego stanu wiedzy jest ich około 130 jednostek. To 
bardzo niewiele, jak na trzydziestotysięczną kolekcję. Trzeba jednak pamiętać, 
że do dzisiejszych czasów nie dochowały się księgozbiory osób prywatnych 
w szczególny sposób zainteresowanych muzykaliami, zaś jeśli chodzi o instytu
cje, to utwory muzyczne były jedynie uzupełnieniem zasobów bibliotek szkolnych 
i kościelnych oraz wspomnianego już Gesellschaft fór Pommersche Geschichte 
und Alterthumskunde. Mimo niezakończonej jeszcze pracy można już się pokusić 
o charakterystykę tego zasobu i porównanie go z kolekcjami innych bibliotek, 
zwłaszcza tymi, które są odnotowane w RISM.

Pomeranica

Największą część kolekcji muzykaliów stanowią te, które były wydane na 
Pomorzu bądź z Pomorzem związane. Historia drukarstwa na Pomorzu zaczyna 
się w 1533 roku, zaś pierwszy druk muzyczny wydano tu w 1576 roku. Książnica 
posiada kilka XVI-wiecznych kodeksów zawierających nuty. Najstarszym z nich 
jest Missale secundum veram Rubricam et ordinarium ecclesie Caminensis wy
dane w Norymberdze w oficynie Georga Stuchsa w 1506 roku i stanowi rzadko 
spotykany zabytek katolickiej przeszłości tych ziem. Kolejne druki dokumentują 
już dzieje kościoła luterańskiego. Zbiory przepisów kościelnych zwane Agenda 
lub Kirchenordming dotyczą także muzyki kościelnej i zawierają materiał nutowy.

*' Małgorzata Mazikiewicz: Problemy rejestracji i opracowania staiych druków muzycznych 
na przykładzie księgozbioru Książnicy Pomorskiej. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2004 nr I 2, 
s. 6 7 ^ 9 .



Takie właśnie przepisy przeznaczone dla kościoła na Pomorzu wydano najpierw 
w 1542, a potem w 1568 roku w Wittcnberdze, dopiero trzecią edycję opubliko
wał w 1591 roku w Szczecinie Andreas Kellner. W Książnicy znajduje się drugie 
i trzecie wydanie, oraz jedno znacznie późniejsze, bo pochodzące z 1691 roku ze 
szczecińskiej oficyny Friedricha Ludwiga Rhete.

Największą część kolekcji XVIl-wiecznyeh muzykaliów stanowią druki ulot
ne. Za względu na swój charakter dystrybucja tego piśmiennictwa była bardzo 
ograniczona i niewiele bibliotek posiada je  w swoich zbiorach. Opisy zawar
te w RISM seria Al wskazują przede wszystkim na Bibliotekę Uniwersytecką 
w Greifswaldzie i Pruską Bibliotekę Państwową w Berlinie, jednak wiele druków 
ze zbiorów Książnicy nie zostało tutaj uwzględnionych. Zupełnie możliwe, że są 
to jedyne zachowane egzemplarze tych wydawnictw.

Przeważającą cześć druków ulotnych z XVII i początku XVIII wieku stanowią 
kompozycje twórców szczecińskiej szkoły kantatowej^, której najważniejszymi 
przedstawicielami byli: Andreas Fromm, Christian Spahn, Hieronim Jenderich, 
Julius Ernst Rautenstein, Thophilus Andreas Volckmar i Friedrich Gottlieb Klin- 
genberg. Są to utwory okolicznościowe pisane najczęściej z okazji ślubów lub 
pogrzebów. Utwory weselne nie są właściwie kantatami, lecz ariami o budowie 
zwrotkowej z instrumentalnymi ritomclami obligato. W tym czasie w Szczecinie 
był to bardzo popularny gatunek twórczości muzycznej; jeśli weźmiemy pod uwa
gę basen Morza Bałtyckiego, pod tym względem dorównuje Szczecinowi tylko 
Kjólewiec. W Książnicy Pomorskiej zachowało się dziewiętnaście druków o zi
dentyfikowanym autorstwie i kilka anonimowych. Najwcześniej, bo w 1620 roku 
w Greifswaldzie wydano utwór Petera Brunnemanna Ode gamike. Nieco później, 
w 1631 roku w Szczecinie wydano utwór Thalassio in nuptianim honorem et so- 
lemnitatem... Pauli Sellicovii et... Annae Rangen, którego twórcą jest Josquinus 
ab Holtzen. Opis tej kompozycji, jak i sześciu innych wydanych pod koniec XVII 
i na początku XVIII wieku nic znalazł się jeszcze w RISM. Autorami kolejnych 
utworów są wspomniani już kompozytorzy ze szczecińskiej szkoły kantatowej, 
a wydano je  przeważnie w Szczecinie w oficynach rodziny Rhete i Gabriela Dah- 
lena, jedną tylko w Greifswaldzie w drukarni Daniela Starcke. W niniejszym krót
kim opracowaniu nie opisujemy szczegółowo wszystkich druków, należałoby jed
nak przywołać tytuły, których nic znajdziemy w RISM. Twórcami tych kantat byli: 
Matthaus Feldkeller {Dereń Colhergischen Miisen gliickwUnschende Hochzeit- 
Ode), Held Wolff {GUickwiimchungs-Concert mit 8. Stimmen), Hieronymus Jen- 
derieh (Der Fastelahend-singende Kivit oraz Die Ehelichen Species) oraz Friedrich 
Gottlieb Klingenberg (Die siegende Liebe i Die verdeckten Freyers-Gedancken).

’ Peter Tenhaef; Szczecińska Szkoła Kantatowa. W; Kompozytorzy szczecińscy. T. I ; Kompo
zytorzy szczecińscy do 1945 m ku. Szczecin 2003, s. 109 120.



Muzyka żałobna była zazwyczaj komponowana na chór mieszany a cappella. 
Spośród jedenastu utworów o określonym autorstwie zachowanych w Książ
nicy Pomorskiej tylko dwa są opisane w RISM. Wśród pozostałych jest kilka 
kompozycji wartych odnotowania. Należy do nich Grabe-Lied au ff den betriib- 
ten Todesfall des... Georgii Dethardingii z 1650 roku Andreasa Fromma*, któiy 
jest uważany za twórcę niemieckiego oratorium. Są tu też dwa utwory Johanna 
Georga Ebelinga z okresu jego pobytu w Szczecinie: Das sanffte Sterb-Stiindlein 
oraz Aria a 5 dołączona do tekstu Friedricha Redtela Dieses leihes Pein verach- 
ten (tu kompozytor ukrywa się pod monogramem J.G.E). Kompozytorami pozo
stałych są: Fridericus Cramer {Ais der Wól Edle... Ernst Bogisslajf Schweder... 
nach riihmlich voUbrachtem von Gott gesetztem Lebens-Lauff, d. 1. Octobr. dieses 
I685ten Jahres... beerdiget ward), Christian Spahn (Letzte Sterbens-Worte oraz 
Valet-Lied), Petrus Hom {Traiier-Lied) i Julius Ernst Rautenstein (Letzte Seuffzer, 
bedrangter Seelen in Todes-Noth). Wszystkie wydano w Szczecinie w oficynach 
Georga Gotzke, Daniela Starcke i Michaela Flopfnera.

Po 1720 roku na Pomorzu nastąpiła przerwa w rozwoju drukarstwa muzycz
nego. Wydawcy publikowali jedynie teksty kompozycji, bez nut. Dopiero w 1776 
roku opublikowano w Szczecinie (wydawca nieznany) Sei sonatę p er il Clavi
cembalo obligato, col violino (о flaiito traversiere о violetta) szczecińskiego or
ganisty Christiana Michaela Wolffa. Książnica posiada także dwa inne druki tego 
kompozytora: Six duettes a 2 flutes Traversieres Oeuv. I  (wyd. około 1790 roku 
w Berlinie) i OrgeWbimg-Vorspiele (wyd. Leipzig 1782).

Jako uzupełnienie informacji o zbiorach pomorskich należy wspomnieć 
o dwóch drukach wydanych w regionie leżącym dalej na wschód -  na Pomorzu 
Gdańskim. Są to egzemplarze pochodzące z Elbląga z oficyny Achatza Corel- 
la: Traur- imd Klag Ode Johannesa Fabriciusa (w: Oratio parentalis Francisco 
Helwingio... a Friderico Hoffmana) z 1653 roku oraz Grabelied womit der ach! 
Allzufriihe, imverhoffte Todesfall des... Paulus Thammen Johanna Grigge z 1655 
roku. Żaden z nich nie został odnotowany w RISM, natomiast utwór Fabriciusa 
opisał w swej bibliografii Jerzy Sekulski’ pod numerem 410.

Katolickie księgi liturgiczne

O Missale Caminense oraz Kirchenordnung wydanych w XVI wieku była 
już mowa w podrozdziale dotyczącym pomeraników. Już po wojnie Książnica

" Encyklopedia Muzyczna P W M podaje informację, że utwór ten nie zachował się. Por.; Zofia 
Chandra; Andreas Fromm. W.; Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, pod red. Elżbiety 
Dziębowskiej. T. 3; EFG. Kraków 1987, s. 167.

’ Jerzy Sekulski; Bibliografia druków elbląskich 1558-1772. Warszawa 1988.



nabyła jeszcze dwa mszały rzymskie. Egzemplarz wydany w Kempten przez Ad- 
reasa Stadlera w 1751 roku został podarowany kościołowi w Czaplinku, o czym 
świadczy odręczna notatka wklejona przed kartą tytułową. Mszał zawiera dodane 
później formularze ku czci świętych z Polski, Rosji i Śląska drukowane w 1863, 
1869, 1880, 1888, 1890 i 1893 roku w Ratyzbonic u Friedricha Pustota iw  1871 
roku w Poznaniu u Augustyna Schmadicka. Drugi mszał pochodzi z paryskiej 
oficyny Claude de Hansy z 1721 roku. Był on prawdopodobnie w posiadaniu 
dominikanów, gdyż zawiera dodruk z wykazem nowych świąt, których obchody 
zatwierdziła kapituła zakonu i jego generał Thomas Ripoll w latach 1721-1743.

Choral protestancki

Wśród muzykaliów pozostałych po bibliotekach szkolnych i kościelnych 
najliczniej reprezentowane są zbiory psalmów i innych pieśni religijnych. Znaj
dujemy tu teksty w języku niemieckim, francuskim i niderlandzkim, opracowa
nia muzyczne jednogłosowe i wielogłosowe, które wyszły spod pióra znanych 
kompozytorów lub -  częściej -  melodie tradycyjne. Śpiewniki te pochodzą ze 
zbiorów Gesammt-Kirchen-Bibliothck, Marienstifts-Gymnasium i Friedrich-Wil- 
helm-Schule w Szczecinie, ze stargardzkiego Collegium Groningianum, a także 
z przedwojennych zbiorów Stadtbibliothek Stettin.

Spośród wszystkich tych śpiewników jedynie dwa zawierają opracowania 
wielogłosowe. Należą do nich cieszące się wielka popularnością, zarówno daw
niej jak i dziś, Pauli Gerhardi geistliche Andachten z muzyką Johanna Georga 
Ebelinga wydane w Szczecinie w 1669 roku. Spośród kilkunastu XVII-wiecznych 
wydań Psalmomm Davidis paraphrases poetica Georgii Buchanani Scoti skom
ponowanych przez Statiusa Olthofa Książnica Pomorska posiada trzy: dwa ukaza
ły się drukiem w Herbom (w 1604 i 1624 roku), a trzecie w Bremen w 1619 roku.

W zbiorach Książnicy Pomorskiej znajdują się też dwa opracowania pieśni re- 
Ugijnych na głos z basso continuo. Jedno z nich to Johann Anastasii Freylinghau- 
sen... geistreiches Gesang-Buch. Obie części tego niezwykle popularnego śpiew
nika zebrał i wydał po raz pierwszy Gotthilf August Francken w Halle w 1741 roku. 
Drugie z nich, Les Saintes occupations des Ames fidelles (Frankfurt a/M 1674) 
pod redakcją Johanna Balthasara Rittera zawiera psalmy z tekstem francuskim.

Pozostałe wydania zawierają tylko linię melodyczną z tekstem. Są to zbiory 
tych samych melodii, zapewne najbardziej w tym czasie rozpowszechnionych, 
opatrzonych tekstami w różnych tłumaczeniach i opracowanych przez różnych re
daktorów. Z dwóch amsterdamskich wydań De CL Psalmen des Propheten Davids 
opracowanych przez Comelisa de Leeuw jedno zawiera tekst niderlandzki Petera 
Dathena (wydanie z 1670 roku), drugie zaś dodatkowo francuskie tłumaczenie 
Clementa Marot i Theodora de Beze (z 1701 roku). Zbiór psalmów z tym samym



francuskim tekstem Les pseaumes de Dawid mis en rime franęoise opublikowano 
w Amsterdamie w 1683 roku. Niemiecki psałterz Ambrosiusa Lobwassera z melo
diami przynoszą dwa śpiewniki wydane w odstępie kilku lat: Ronsdorjfs silherne 
Trompeten oder Kirchen-Buch abgefasst von Petrus WiUffing (Miillheim an Rhein 
1761) oraz Des Kónigs und Propheten Davids geistreiche Psalmen (Berlin 1764)

Muzyka świecka wokalna i instrumentalna końca XVIII wieku

W zbiorach Książnicy znajdujemy także druki kompozytorów okresu klasy
cyzmu, tych najsławniejszych i tych już zapomnianych, wydanych przeważnie 
w oficynach bardzo zasłużonych dla rozwoju drukarstwa muzycznego. Oto nie
które z nich. Na uwagę zasługują przede wszystkim utwory Wolfganga Amadeusa 
Mozarta, m.in. transkrypcja kwartetu B-dur KV 589 zatytułowana Sonatę pour la 
forte-piano avec accompagnement de violon et violoncelle oeuvre 16— (Johann 
Andre 1793, zachowany tylko głos fortepianu) oraz tria B-dur KV 502, E-dur 
KV 542 i C-dur KV 548 wydane jako Tre sonatę per U clavicembalo o forte-pia- 
no eon 1’accompagnamento d'un violino e violoncello opera 15 (Artaria 1788, 
także tylko głos fortepianu). Twórczość Josepha Haydna reprezentują kwartety 
Op. 32 (Hob. 111:57-62), które ukazały się u Johanna Juliusa Hummla około 1790 
roku oraz kwartety Op. 33 (Hob. 111:37-42) wydane w Lyonie i Paryżu w 1782 
roku. Transkrypcję symfonii C-dur Hob. 1:97 (Schmiedt und Rau 1797) wyda
no pod nazwą Sonatę a quatre mains pour le clavecin ou Piano-Forte Oeuvre 
83. Transkrypcje kwartetów Ignaza Playela na skrzypce, wiolonczelę i fortepian 
opublikowano u Johanna Andre około 1787 w serii Journal de Musique pour les 
Dames, Liv. 1 i 30.

Należy wspomnieć także o utworach wokalnych. Do najbardziej znanych na
leży Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego (wydanie Bernharda Chri- 
stopha Breitkopfa z 1774 roku). Kolejne kompozycje warte odnotowania to: H erm  
Christoph Christian Sturms geistliche Gesdnge Carla Philippa Emanuela Bacha 
(wydane u Johanna Gottloba Immanuela Breitkopfa w 1790 roku), singspiel Jo
hanna Rudolfa Zumsteega Die Geister-Insel (Breitkopf u. Hartel 1799), Dodici 
ariette italiane Vincenzo Righiniego z 1799 roku a także Lieder im Volkston Jo
hanna Abrahama Petera Schulza, kompozytora związanego ze Szczecinem (wydał 
je  w Berlinie Georg Jacob Decker w 1782 roku).

Dodatki nutowe do książek

Dodatki muzyczne pojawiają się głównie w książkach o tematyce teatral
nej i podróżniczej. W teatrze francuskim, zwłaszcza komedii, muzyka spełniała 
ważną rolę i ten fakt znajduje odzwierciedlenie w publikacjach utworów drama



tycznych. Dodatki nutowe zawiera antologia Le theatre de la Foire ou l 'opera 
comique (Vol. 1-6, Amsterdam 1722-1731), anonimowa komedia Les amours de 
Gonesse (Paris 1765) a także trzeci tom rozważań Pierre Antoine de la Place na 
tematy teatralne zatytułowanych Lettres diverses, et autres oeuvres melees, tant 
en prose qii 'en vers (Bruxelles 1773).

Zapis muzyczny można także spotkać w książkach podróżniczych dość licz
nie reprezentowanych w zbiorach Książnicy Pomorskiej. Nie zdarza się on często; 
wśród ilustracji przeważają mapy i ryciny z widokami krajobrazów. Być może 
przyczyną niechęci do publikowania utworów muzycznych jest tonalność melo
dii ludowych, niekiedy znacznie odbiegająca od systemu dur-moll. W każdym 
razie w dużej kolekcji tego typu literatury udało się odnaleźć jedynie fortepia
nowe opracowanie fandanga z drugiego tomu Des H erm  Ritters von Bourgoing 
neue Reise durch Spanien (Jena 1790) oraz melodie włoskich piosenek dodane 
do drugiego tomu Beschreibung der Sitten und Gebrauche in Italien Giuseppe 
Barettiego (Breslau 1781).

Muzyka w czasopismach

Książnica Pomorska posiada w zasadzie tylko jedno czasopismo w całości 
poświęcone muzyce: Kunstmusikalisches Magazin Johanna Friedricha Reichardta 
(Bd 1, Berlin 1782). Zostało ono oczywiście odnotowane w RISM i podobnie jak 
„Theater-Joumal fur Deutschland” zawiera dodatki nutowe. Wydaje się, że do 
RISM trafiały głównie utwory muzyczne zawarte w czasopismach muzycznych 
i teatralnych, bo tutaj prawdopodobieństwo odnalezienia nut jest największe. 
W każdym razie pozostałe czasopisma, o których będzie tutaj mowa, nic zostały 
tam uwzględnione. Opisy bibliograficzne poszczególnych tytułów, ale nie spis ich 
zawartości, znajdujemy w bibliografii Joachima Kirchnera"'. A przecież w okresie 
Oświecenia literatura i wszelkie inne formy piśmiennictwa miały nie tylko ba
wić, ale także uczyć i wychowywać. Obok rozrywki znajdujemy tam artykuły na 
tematy społeczne, historyczne, pedagogiczne i polityczne, a muzyka pojawia się 
tam wcale nierzadko. Na przykład „Journal des Luxus und der Moden” " zawiera 
w dodatkach nutowych nie tylko muzykę taneczną i pieśni salonowe, ale także 
Marsyliankę oraz Hymne a la liberte Ignaza Pleyela. Sporo utworów dla dzie
ci znajdujemy w czasopismach pedagogicznych: „Der deutsche Schulfreund”' ,̂

Joachim Kirchner: Bibliographie der Zeilschriflen des deutschen Sprachgehietes bis 1900. 
B d  1: Von den Anfdngen bis 1830. Stuttgart 1969.

" J. Kirchner, op. cit., 1,6564.

J. Kirchner, op. cit., 1,727.



„J. N. Eyring’s Padagogischcs Jalirbuch”’’ oraz „Der Kindcrfreund” '"’. Dodatki 
muzyczne zawierają także: „Schleswiges ehemals Braunsehweigisches Journal” '̂  
(także Marsylianka, tym razem z niemieckim tekstem), „London und Paris” '*’ 
(melodie francuskich i angielskich piosenek) oraz „Jahrbiicher der preussischen 
Monarchie unter Regierung Friedrich Wilhelms des Dritten” '  ̂ (utwór Johanna 
Friedricha Reichardta Der Konig leh 'im Juhelton).

Na uwagę zasługuje także kwartalnik „Pommersches Archiv der Wissenschaf- 
ten und des Geschmacks” '** wydawany w Szczecinie i w Anklam. Jak w typowym 
czasopiśmie epoki Oświecenia, znajdujemy tu twórczość literacką oraz artykuły 
o filozofii, historii, psychologii i pedagogice, a także utwory muzyczne pisane 
przez ludzi należących do ówczesnej elity intelektualnej na Pomorzu.

Prace teoretyczne ilustrowane przykładam i nutowymi

Najstarszym drukiem tego typu wydawnictw jest Musurgia, seu praxis пш- 
sicae Othmara Lusciniusa wydana w Strassburgu. Niestety wskutek braku karty 
tytułowej trudno będzie stwierdzić, czy jest to pierwsze wydanie z 1536 roku, czy 
też drugie z 1542 roku.

Pozostałe prace pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Dwie poświęcone 
są sztuce kompozycji -  Hcmdhuch hey dem Generalbasse undKomposition Fried
richa Wilhelma Maфurga (Berlin 1757-1758) i Die neuesten und wichtligsten 
Entdeckungen in der Harmonie, Melodie und dem doppelten Contrapuncte Jo
hanna Gottlieba Portmanna (Darmstadt 1798). W 1739 roku w St. Petersburgu 
tamtejsza Akademia Nauk wydała pracę Leonarda Eulera Tentamen nova theoriae 
musicae na temat akustyki muzycznej. Bardziej praktyczny charakter ma Kurze 
underieichtete Anweisung zum Singen Johanna Adama Hillera (Leipzig 1792).

Perspektywy badawcze

Kolekcja starych druków Książnicy Pomorskiej, choć niewielka, zawiera jed
nak sporo utworów, które dochowały się przypuszczalnie w jednym egzemplarzu, 
a jeśli nawet ocalało ich kilka, znajdziemy je  najprawdopodobniej w Greifswal- 
dzie lub w Berlinie, ale nie w bibliotekach polskich. Wielu z nich nikt dotych-

J. Kirchner, op. cit.. 1,668.

J. Kirchner, op. cit., 1,626.
J. Kirchner, op. cit.. 1,419.
J. Kirchner, op. cit., 1,1770. 
J. Kirchner, op. cit., 1,1767. 

J. Kirchner, op. cit.,s 1,5643.



czas nie opisał, mimo że były przechowywane w Szczecinie od kilkuset lat. Być 
może utwoiy anonimowe, sygnowane monogramami lub stanowiące załączniki 
do wydawnictw okolicznościowycti były trudne do odnalezienia w katalogacłi bi
bliotecznych. Prawdopodobnie z tego samego względu mogły one nie trafić do 
RISM, podobnie jak nie trafiły tam utwory publikowane w omówionych powyżej 
czasopismach i książkach niemuzycznych, mimo że są zapewne w posiadaniu 
wielu europejskich bibliotek. Wynika stąd jasno, ile jeszcze pracy dokumentaliści 
muszą włożyć w pełną identyfikację zasobu starych druków, aby opisać wszystkie 
utwory muzyczne tam opublikowane. Dopóki zadanie to nie zostanie zrealizowa
ne, porównanie kolekcji muzykaliów przechowywanych w Książnicy Pomorskiej 
z zasobami innych bibliotek i ocena jej znaczenia dla dokumentacji kultury mu
zycznej XV1-XVII1 wieku pozostaną niedokończone.



Elżbieta Cieślak
Gdańsk, Biblioteka Główna Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki

STARE DRUKI MUZYCZNE W BIBLIOTECE GDAŃSKIEJ 
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. S. MONIUSZKI*

Biblioteka gdańskiej Akademii Muzycznej posiada znaczny zasób cennych 
muzykaliów, głównie polonika XIX-wieczne i kilka starych druków. Niniejsze 
studium jest pierwszą próbą udokumentowania zbioru zabytkowych druków mu
zycznych, znajdujących się w zasobach Biblioteki. Zbiór obejmuje 6 woluminów 
starodruków muzycznych samoistnych wydawniczo, w tym aż 4 pierwodruki. 
Starodruki trafiły do naszego zasobu drogą przydziału, kupna i daru. Pochodzą 
z drugiej połowy XVII wieku i drugiej połowy XVIII wieku i reprezentują mu
zyczne fonny sceniczne jak: opera, muzyka do dramatu, singspiel, kantata. Są to 
następujące dzieła:

-  Jean Baptiste LULLY: opera Roland,
-  Johann Abraham Peter SCHULZ: Athalia -  intermezzo operowe,
-  Johann Adam HILLER: Die Ja g d -  singspiel,
-  Wolfgang Amadeusz MOZART: 2 wydania opery Die Zaubetflóte,
-  Carl Heinrich GRAUN: Der TodJesu -  niemiecka kantata pasyjna.

Najstarszym i jednocześnie najcenniejszym z posiadanych druków jest ope
ra Jean-Baptiste LULLY’ego (1632-1687)' Roland do libretta Philippe Quinault. 
Jest to pierwodruk wydany w 1685 roku w Paryżu w oficynie Christophe Ballar- 
da (1641-1715), jednej z najznamienitszych i największych oficyn francuskich, 
która przez dwa wieki zachowała swoją świetność^. Technika druku firmy Ballard 
przedstawiała bardzo wysoki poziom artystyczny.

Referat wygłoszony podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, 
Katowice, 24 26 września 2001.

' Kompozytor francuski pochodzenia włoskiego na dworze Ludwika XIV. Twórca Królew
skiej Akademii Muzyki i Tańca.

 ̂ Założycielem firmy był Robert Ballard ( 1525? 1588), który potem zawarł spółkę z lutnistą 
i kompozytorem Adrianem ie Roy. Firma prosperowała od połowy XVI do połowy XVIII wieku. 
Otrzymała przywileje królewskie i tytuł dnikarzy królewskich.



Partytura opery Lully’ego jest woluminem najbardziej interesującym pod 
względem edytorskim. Egzemplarz ten odznacza się licznymi elementami zdob
niczymi. W centrum karty tytułowej drukarz umieścił okazały sygnet drukarski 
Ballardów, któiy cliarakteryzuje się bogatą ornamentyką z licznymi alegoriami, 
symbolami, inicjałami i winietami. Tematycznie wykorzystuje motywy roślinne, 
zwierzęce, architektoniczne oraz postacie grających muzyków. W sygnet wkom
ponowane są także znaki nutowe oraz maksyma będąca mottem firmy Ballardów; 
VIRTUTI FORTUNA CEDIT.

Elementy ilustracyjne znajdują się także na dalszych kartach partytury. Po
szczególne części utworu poprzedzają ozdobne, prostokątne winiety. Wszystkie 
ilustracje zostały wykonane techniką miedzioiytu. Elementy zdobnicze zachował 
także grzbiet oprawy.

Omawiany egzemplarz jest jednocześnie najobszerniejszy z wszystkich po
siadanych partytur. Obejmuje 406 stron, w tym 6 stron nieliczbowanych (stro
na tytułowa i strony z dedykacjami królewskimi), 56 stron oznaczonych cyframi 
rzymskimi, na których znajduje się prolog do opeiy i 344 strony oznaczone cyfra
mi arabskimi zawierające 5 aktów opery. Całość w formacie 37 x 25 cm.

Do XIX wieku nie znana jest proweniencja tej partytury. Jedyny znak włas
nościowy figuruje na karcie tytułowej i wskazuje, że wolumin ten był w XIX wie
ku własnością kompozytora francuskiego Fromentala Halevy’ego (1799-1862).

Kolejny starodruk, który jest w posiadaniu Biblioteki Akademii Muzycznej 
w Gdańsku został wydany 100 lat później, w 1786 roku. Ten unikalny egzem
plarz zawiera muzykę do tragedii Jean Baptiste Racine’a (1639-1699) Athalia, 
którą skomponował Johann Abraham Peter SCHULZ ( 1747-1800) -  jak podano 
na stronie tytułowej -  „kapelmistrz Jego Królewskiej Wysokości Księcia Pruskie
go Henryka”. Libretto napisał kompozytor we współpracy z Carlem Friedrichem 
Cramerem.

Pozycja ta jest pierwodrukiem. Wydana została w postaci wyciągu fortepia
nowego w Kilonii przez C. F. Cramera’ i przekazana w komis księgarzowi Hof- 
mannowi w Hamburgu.

Ciekawostką omawianej publikacji jest wprowadzenie przez wydawcę aż na 
38 stronach -  oznaczonych paginacją rzymską -  dodatków poprzedzających par
tyturę muzyczną. Przed częścią muzyczną starodruku umieszczona została przed
mowa'*, następnie spis subskrybentów, libretto do całego dramatu w przekładzie 
niemieckim oraz uwertura. Cały tekst niemiecki zapisany jest czcionką gotycką. 
Pozostałe 43 strony z paginacją arabską zawierają muzyczne partie wokalno-in-

 ̂ Carl Friedrich Cramer (1752 1807) niemiecki językoznawca, wydawca, literat i kompo
zytor.

Przedmowa jest niekompletna, brak zakończenia, s.VIl -VIII.



strumentalne do tragedii, w których wydawca podpisał tekst w języku francuskim 
i niemieckim. Autorem przekładu libretta z francuskiego oryginału na język nie
miecki jest sam wydawca, o czym wspomina w przedmowie. Wolumin ujęty jest 
w formacie 27 x 31 cm.

Interesująca jest proweniencja tego starodruku. Na karcie tytułowej u dołu 
z prawej strony widnieje atramentowy podpis Siewerta (Benjamina Gottholda -  ży
jącego w latach c. 1740-1811) gdańskiego kompozytora współczesnego Schulzo
wi. Drugi znak proweniencyjny umieszczony w prawym górnym rogu tekturowej 
oprawy wskazuje na własność Friedricha Wilhelma Jiincke -  melomana i mece
nasa życia muzycznego Gdańska na przełomie XIX i XX wicku^

Pozostałe 4 starodruki Biblioteki gdańskiej Akademii Muzycznej pochodzą ze 
słynnej oficyny Breitkopfów w Lipsku -  znakomitej firmy niemieckich wydaw
ców muzycznych, która prosperuje bez przerwy od 1719 roku do czasów współ
czesnych.

Spośród starych druków lipskiej oficyny Breitkopfów przede wszystkim wy
mienię singspicl D/e Johanna Adama HILLERA(1728-1804)-niem ieckie- 
go kompozytora, wydawcy, pedagoga i niezwykle cenionego organizatora życia 
muzycznego w środowisku Lipska.

Singspiel Die Jagd  powstał do libretta poety niemieckiego Christiana Fe- 
lixa WEISSE’a'’, który zaczeфnął temat ze sztuki Charlesa Colle’a La par
tie de chasse de Henri IV. Posiadany przez Bibliotekę egzemplarz jest pier
wodrukiem wydanym w Lipsku w 1771 roku^ przez Bernharda Christopha 
Breitkopfa (1695-1777). Edycja ta opracowana jest na fortepian z tekstem. 
Objętość woluminu stanowi 101 stron liczbowanych w formacie 20 x 26 cm.

W centralnym miejscu strony tytułowej wydawca umieścił winietę miedzio
rytową opatrzoną podpisem znanego rytownika Geysera". Druk oprawiony jest 
w półskórek. Posiada na stronie tytułowej znak własnościowy -  odręczny atra
mentowy podpis".

Następne dwa starodruki to wydania wyciągu fortepianowego opery Die Zau- 
herflote Wolfganga Amadeusa MOZARTA (1756-1791) do libretta Emanuela 
Schikanedera.

’ Friedrich Wilhelm Jiincke ur. c. 1843; Woj. ЛгсЬ. Państw, w Gdańsku, wg Akt Urz. Stanu 
Cywilnego 1609/101 nr 712.

Johann Adam Hiller i Christian Felix Weisse przyczynili się do stworzenia niemieckiej od
miany opeiy komicznej zwanej Singspielem.

’ Wg: Robert Eithner: Biographisch-bihUographisches Quellen-Lexikon der Musiker imd  
Musikgelehrten... 1 verb. Aufl., Graz 1959, Bd 5 s. 146.

" [Christian Gottlieb] Geyser fce[it].

■' Podpis można odczytać jako; „W. Brauer”.



Jeden z tych egzemplarzy przypuszczalnie został wydany przed 1797 rokiem. 
Druk jest zbiorem współoprawnych 34 zeszytów, każdy z własną paginacją"'. Po
szczególne zeszyty zawierają uwerturę, kolejne -  recytatywy oraz arie, duety, ter
cety, kwintety występujące w operze. Oprawione łącznie stanowiąjeden wolumin 
wydawniczy bez numeru wydawniczego.

Karta tytułowa tego druku posiada czytelny podpis proweniencyjny: Ida Dolle 
oraz drugi podpis nieczytelny i wielokrotnie przekreślony. Egzemplarz jest bar
dzo zaczytany, bez górnej okładki.

Nieco lepiej zachowany jest drugi egzemplarz wyciągu fortepianowego opery 
Die Zauberflóte Mozarta. W odróżnieniu od poprzedniego wydania zeszytowego, 
drugi egzemplarz opatrzony jest numerem wydawniczym 1401 i jest odnotowany 
w katalogu Kochia". Według katalogu druk ten został wydany w 1797 roku. Ob
jętość woluminu wynosi 124 strony liczbowane.

Opracowania redakcyjnego tego tomu dokonał M. G. Fischer. Karta tytułowa 
dzieła i tekst w partiach wokalnych jest podpisany w języku niemieckim i wło
skim. Oprawa woluminu w półskórek jest zniszczona, ale kompletna. Egzemplarz 
nie posiada znaków własnościowych i jakichkolwiek elementów zdobniczych.

Ostatnim z omawianych starych druków jest kantata pasyjna Der Tod Je- 
sii niemieckiego kompozytora, wielce uzdolnionego śpiewaka, pedagoga, a na
stępnie kapelmistrza pruskiego dworu królewskiego Carla Heinricha GRAUNA 
(1703-1759). Kantata Der Tod Jesu }cst ostatnim dziełem Grauna. Powstała do 
tekstu znanego niemieckiego poety Carla Wilhelma Ramlera (1725-1798). Kan
tata była wielokrotnie wydawana w Niemczech w XIX wieku w postaci partytury, 
wyciągu fortepianowego, opracowania na fortepian solo i w postaci transkrypcji 
na inne instrumenty. Utwór ten wykonywany był przez ponad 100 lat podczas 
uroczystości Wielkiego Tygodnia, do momentu, gdy zastąpiła go w połowie XIX 
wieku Pasja wg Mateusza J. S. Bacha. Biblioteka posiada pierwodruk par
tytury tego utworu wydany w 1760 roku w Lipsku w oficynie Johanna Gottloba 
Immanuela Breitkopfa (1719-1794).

Partytura kantaty obejmuje 116 stron numerowanych w formacie 38 x 25 cm. 
Oprawa tekturowa posiada znacznie uszkodzony grzbiet i brzegi kart. W centrum 
karty tytułowej znajduje się ozdobna winieta drukarska, a poniżej adresu wydaw
niczego odręczny podpis proweniencyjny Kiiiewela'- — znanej i zasłużonej posta
ci w dziewiętnastowiecznym Gdańsku.

Klocek nie jest kompletny brakuje zeszytów 2, 7, 25, a w zeszycie 4 brak s. 3 4.

" Ludwig R. von Kóchel; Verzeichnis Mozarts. 5 Aufl. Leipzig 1975, s. 791.
Tlieodor Friedrich Kniewel (1782 1859) doktor teologii i filozofii, pastor kościoła Pan

ny Marii w Gdańsku, rektor szkoły Mariackiej, muzyk i kompozytor, który w 1818 roku założył 
z Gdańsku towarzystwo śpiewacze zwane Akademią Śpiewu.



Analiza omówionych zabytkowych muzykaliów Biblioteki Głównej Akade
mii Muzycznej w Gdańsku pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków doty
czących tych interesujących i cennych partytur. Wszystkie stare druki pochodzą 
ze sławnych europejskich oficyn drukarskich: Ballarda, Breitkopfa i Cramera. 
Wszyscy wydawcy zastosowali w posiadanych egzemplarzach, będący wówczas 
w powszechnym użyciu, pojedynczy druk czcionkowy. Również wszystkie wo
luminy były tłoczone na papierze czerpanym. Cechą wspólną zbioru starodruków 
jest fakt, że wszystkie kompozycje przeznaczone są dla zespołu wykonawców 
w obsadzie wokalno-instrumentalnej.

Powstaje pytanie, jak trafiły te cenne partytury do środowiska muzycznego 
Gdańska z oficyn w Paryżu, Kilonii, Hamburga czy Lipska. Gdańsk -  miasto 
portowe w XVn stuleciu intensywnie rozwijało się w każdej dziedzinie życia 
społecznego i ekonomicznego, także w dziedzinie nauki, kultury i muzyki. Okres 
ten często określano mianem „złotego wieku” Gdańska. Rozwijał się także ruch 
wydawniczy i handel księgarski, wprowadzając następnie na wzór zachodni nową 
formę rozpowszechniania wydawnictw poprzez aukcje księgarskie. Być może 
właśnie tą drogą trafiły do bibliofilów i melomanów Gdańska partytury, które 
obecnie są w posiadaniu Biblioteki.

Analiza historyczna danych proweniencyjnych, jak również analiza mate
riałów archiwalnych na temat wykonania tych dzieł na scenach XVIII- i XIX- 
wiecznego Gdańska może stanowić interesujący materiał badawczy dotyczący 
ówczesnego życia muzycznego.





Ewa Kozłowska
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

DZIEWIĘTNASTOWIECZNE DRUKI MUZYCZNE 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ M. ST. W ARSZAWY’

Dziewiętnastowieczne druki muzyczne Biblioteki Publicznej m. st. Warsza
wy, a szczególnie wydawnictwa pochodzące z pierwszej połowy stulecia, należą 
do najciekawszych i często unikatowych zabytków polskiego drukarstwa mu
zycznego. Są one obecnie trzecią co do wielkości kolekcją tego typu muzyka- 
liów w kraju po Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece Narodowej'. Nuty te nie 
stanowią grupy specjalnie wydzielonej z liczącego 24000 egzemplarzy zbioru 
nutowego, przechowywanego obecnie w Dziale Sztuki i Rzemiosł Artystycznych. 
Tylko najcenniejsze z nich, wyjątkowo rzadkie pozycje, szczególnie z pierwszej 
połowy XIX wieku, znajdują się wśród tzw. cymeliów. Omawiane zbiory są tylko 
częścią tego, co znajdowało się kiedyś w posiadaniu Biblioteki, a czego można się 
domyślać na podstawie skąpych informacji zawartych w materiałach źródłowych 
-  w sprawozdaniach z lat 1921-1959 i w księdze inwentarzowej Działu Sztuki.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy gromadzi druki muzyczne od 1921 
roku, czyli od chwili utworzenia Działu Sztuki. Wobec nieustających trudności fi
nansowych Biblioteki główną część zbiorów nutowych stanowiły dary, otrzymy
wane od osób prywatnych, a także od instytucji. Były to głównie polskie wydania 
różnego rodzaju śpiewników, pieśni i piosenek, najczęściej ludowych, patriotycz
nych. dziecięcych, a także podręczniki do nauki śpiewu. Wśród wydań zagranicz
nych pochodzących z końca XIX wieku dominowały wyciągi fortepianowe oper 
kompozytorów włoskich i francuskich.

Oprócz darów Biblioteka Publiczna zaczęła otrzymywać nuty (od 1921 roku) 
w ramach egzemplarza obowiązkowego, a od 1928 roku powiększano zasoby nu
towe także drogą zakupu, chociaż były to przypadki sporadyczne. W chwili obec-

Rcferal wygłoszony podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, 
Katowice, 24 26 września 2001.

' Wojciech Tomaszewski; Bibliografia warszawskich druków muzycznych 1801 1850, War
szawa 1992.



nej zbioiy muzyczne stanowią część ogólnych zasobów Działu Sztuki i Rzemiosł 
Artystycznych. Stan posiadania w dniu 31 X II2005 roku wyniósł 23.654 wolumi
nów nut drukowanych, 5.174 płyt analogowych i 720 płyt CD.

Rękopisy nutowe, ze względów formalnych nie gromadzone w Dziale Sztuki, 
zostały przekazane w 1996 roku do działu Starych Druków i Rękopisów.

Około 90% zbiorów muzycznych Biblioteki Publicznej stanowią polskie i za
graniczne nuty wydane po 1945 roku. Pozostałe 10% (około 2.000 woluminów) 
przypada na wydawnictwa dziewiętnastowieczne oraz publikacje z pierwszej po
łowy XX wieku.

Do szczególnie cennych pozycji, zachowanych w Bibliotece Publicznej 
w niewielkiej części, należą polskie wydania nut z pierwszej połowy XIX wieku, 
głównie wydane przed 1831 rokiem. Wśród druków z tego okresu największe 
znaczenie ma Wybór Pięknych Dzieł Muzycznych i Pieśni Polskich wydany przez 
Józefa Elsnera, rytowany w sztychami wydawcy. W Bibliotece Publicznej m. st. 
Warszawy znajdują się cztery zeszyty z dwóch roczników; nr I i 5 z 1803 i nr 3 
i 12 z 1805 roku.^ Było to pierwsze polskie czasopismo nutowe przeznaczone 
gównie dla amatorów muzyki. Jego powstanie wiązało się z założeniem przez 
J. Elsnera sztychami nut w Warszawie w 1803 roku.

Oprócz Wyboru... w zbiorach Biblioteki Publicznej znajdują się jeszcze inne 
utwory J. Elsnera: Overtura [!] z Komedio-Opery Siedm Razy Jeden w układzie 
na fortepian, wydana w 1805 roku bez karty tytułowej, jako siódma część jednego 
z pierwszych wielotomowych druków muzycznych, oraz dwa Tańce polskie na 
fortepian, wydane w tym samym roku, oparte na tematach z oper Cherubiniego, 
w tym jeden dedykowany Wojciechowi Bogusławskiemu z okazji imienin.

Pod względem technicznym druki J. Elsnera należą do najlepszych w polskim 
drukarstwie muzycznym XIX wieku. Nuty te są odbite techniką miedzioiytniczą 
za pomocą płyt i stempli wykonywanych w Warszawie, mają format podłużny, 
charakterystyczny dla druków z lat dwudziestych XIX wieku, a u dołu każdej 
strony znajdują się numery wydawnicze, zgodnie z ówczesną praktyką europej
skiego edytorstwa muzycznego. Zachowane egzemplarze cechuje bardzo staranne 
wykonanie wzorowane na ówczesnych wydawnictwach zachodnioeuropejskich 
Fryderyka Hofmeistra czy Breitkopfa i Hartla, którymi Elsner utrzymywał zawo
dowe kontakty.

Unikatowe pozycje z pierwszej połowy XIX wieku stanowią też druki pocho
dzące ze sztychami Izydora Józefa Cybulskiego działającej w latach 1805-1818.

 ̂ Z. 1, 5, 8, 11 z 1803 r. znajdują się w Bibliotece Narodowej pod sygnaturą Mus. 117311 Cim., 
kompletny rocznik 1805 (zeszyty 1 12) w Bibliotece Jagiellońskiej pod sygnaturą 1347 III Mus. 
Przed II w ojną światową Warszawskie Towarzystwo Muzyczne posiadało dwa kompletne roczniki, 
które zaginęły w  czasie działań wojennych.



W Bibliotece Publicznej znajdują się następujące spośród niewielu zachowanych 
wydawnictw tej drukami: pierwszy i jedyny zachowany numer czasopism a, Jo u 
rnal de Musique Italienne”, Trois Polonaises Poue !e Clavecin ou Piano-Forte 
I. J. Cybulskiego z 1805 roku, dedykowane księciu Józefowi Poniatowskiemu, 
Nouvelle Polonaise pour le Piano-Forte Franciszka Siekierskiego z 1807 roku, 
Dix Variations pour le Piano-Forte Alojzego Stolpe z 1807 roku, dedykowane 
hrabiance Helenie Ostrowskiej, wariacje i rondo alla Polacca na temat arii Ha- 
endla God save the king Tomasza Grema z 1821 roku oraz dziesięć wariacji na 
fortepian na temat arii Pret a partir Wacława Raszka -  z dedykacją dla hrabianki 
Józefiny Czarneckiej.

Te nielicznie zachowane druki ze sztychami księdza Cybulskiego również do
równywały techniką sztycharską ówczesnym wydawnictwom firm zagranicznym. 
Wydane zostały na papierze bardzo dobrej jakości, ryto wane przez Aleksandra 
Płacheckiego, wybitnego ówczesnego rytownika nut.

Najliczniejszą grupę wśród dziewiętnastowiecznych muzykaliów stanowią 
druki ukazujące się po powstaniu listopadowym i w drugiej połowie XIX wieku. 
Wśród wydawców z tego okresu najczęściej spotyka się nazwiska Ignacego Klu- 
kowskiego (działającego w latach 1830-1857), oraz Gustawa Sennewalda, wybit
nego wydawcy muzycznego, którego firma działała od 1832 roku do pierwszych 
lat XX wieku.

W grupie druków z drugiej połowy XIX wieku znajdujemy utwory Oskara 
Kolberga (m.in. fragmenty opery Król pasterzy wydane w 1860 roku, oraz drob
ne kompozycje fortepianowe), Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego (m.in. romans 
z opery Monbar czyli Flibustierowie z 1852 roku, a także kompozycje Józefa No
wakowskiego {Hymn do Bogurodzicy z 1861 roku. Szkoła na fortepian wydana 
w 1850 roku), Józefa Stefaniego (polki, mazury, polonezy).

Biblioteka Publiczna posiada również wydania utworów Fryderyka Chopina, 
wśród których na szczególną uwagę zasługuje rzadko spotykany Zbiór Śpiewów 
Polskich z Towarzyszeniem Fortepianu, zawierający wszystkie pieśni Chopina, 
wydany po raz pierwszy w Polsce przez firmę Gebethnera i Spółki wraz z berliń
skim wydawnictwem A. M. Schlesingera w roku 1859.

Zachowane w Bibliotece dziewiętnastowieczne druki muzyczne można po
dzielić, w zależności od rodzajów publikowanej muzyki, na następujące grupy:

a) muzyka taneczna,
b) muzyka wokalna z towarzyszeniem fortepianu,
c) muzyka kościelna i religijna,
d) literatura pedagogiczna.
Dominujące w zbiorach taneczne utwory fortepianowe cieszyły się najwięk

szą popularnością wśród ówczesnych kompozytorów, a często pisali je  również



amatorzy. W zachowanej twórczości Józefa Elsnera, Karola Kuфińskiego, Józe
fa Stcfaniego, Leopolda Lewandowskiego i wielu innych dominują tańce naro
dowe: polonezy i mazury, traktowane jako użytkowa muzyka taneczna. Pisane 
w pierwotnej wersji na orkiestrę, niemal natychmiast opracowywano na fortepian 
i wydawano.

W muzyce wokalnej dominuje pieśń na głos z towarzyszeniem fortepianu 
oraz popularne opracowania ulubionych fragmentów operowych. Samo okre
ślenie „pieśń” występuje niezmiernie rzadko. Utwory takie najczęściej tytuło
wano: „śpiewy”, „dumki” , „śpiewki”. Przykładowo: Stefan Czarniecki -  śpiew 
historyczny Adolfa Boguckiego, Tęsknota kozaka -  śpiewek ukraiński Dionizego 
Bąkowskiego, Tęsknota Wygnańca -  Deklamacya Napoleona Ordy, Nie-śpiewka 
z towarzyszeniem fortepianu Józefa Damsego.

Dużym powodzeniem wśród dziewiętnastowiecznych odbiorców cieszyły się 
opracowania ulubionych arii operowych na głos z fortepianem. Cechą charaktery
styczną dla tego rodzaju publikacji były wydania albumowe, kierowane głównie 
do amatorek salonowego śpiewania. Ważnym zabiegiem w tego typu wydaw
nictwach było dostosowanie akompaniamentu fortepianowego do umiejętności 
przeciętnego wykonawcy. Z najbardziej popularnych tytułów omawianej serii, 
posiadanych przez Bibliotekę Publiczną można wymienić: Zbiór Ulubionych Aryi 
Włoskich z  Rozmaitych Oper Wykonanych w Teatrze Wielkim przez Operę Włoską 
Ułożone z towarzyszeniem Forte-Pianu, Zbiór Ulubionych Śpiewów Ułożonych 
na Alt z  Ułatwionym Towarzyszeniem Fortepianu przez Wilhelma Troschel, Zbiór 
Ulubionych Śpiewów ułożonych na Mezzo-Sopran z Ułatwionym Towarzyszeniem 
Fortepianu. Pierwszą z nich wydawał w latach czterdziestych XIX wieku I. Klu- 
kowski, pozostałe serie G. Sennewald, głównie w latach 1858-1865.

W zbiorach Biblioteki nieliczne są wydawnictwa zawierające muzykę koś
cielną i religijną. W drukach wydanych do połowy XIX wieku dominują formy 
muzyki kościelnej np. msze Józefa Kjogulskicgo i Wacława Raszka oraz hymny, 
antyfony, psalmy i inne zmienne części mszy zebrane w podręczniku Jana Jarmu- 
siewicza z 1834 roku {Chorał Gregoiyański Rytuałny Historycznie objaśniony i na 
teraźniejsze Noty przełożony. Dła użytku Chórów Kościelnych z  Akomp. Organu 
łub Fortepianu). W zbiorach publikowanych w drugiej połowie XIX wieku poja
wiają się pieśni solowe o tematyce religijnej, wykonywane nie tylko w kościele, 
ale również w czasie uroczystości np. Trzy śpiewy religijne anonimowego kom
pozytora (1860), Miejmy Ufność w Bogu (1863) -  pieśni religijne zebrane przez 
Adama Gnatkowskiego, Hymn do Boga Rodzicy Józefa Nowakowskiego (1861), 
wykonany przez 200 osób na koncercie dobroczynnym dla Instytutu Muzycznego.

Ważną pozycję w dziewiętnastowiecznych zbiorach Biblioteki Publicznej 
stanowią szkoły nauki muzyki. Literatura pedagogiczna omawianego okresu



była uboga i ograniczała się głównie do podręczników nauki gry na fortepianie 
i skrzypcach oraz do nauki śpiewu. Dominowały szkoły na fortepian. Pierwszą 
chronologicznie i najważniejszą jest Wykład Systematyczny Zasad Muzyki na Kla- 
wikord wydany w 1818 roku przez Franciszka Kiukowskiego. Podręcznik ten cie
szył się wówczas ogromnym powodzeniem, o czym świadczą jego kolejne edy
cje, z których Biblioteka Publiczna posiada trzecią z 1835 roku, opublikowaną 
pod tytułem Zasady Muzyki na Piano-Forte.

Z innych podręczników na fortepian zachowały się Szkota na Fortepian po 
święcona Rodakom Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, wydana w 1845 roku przez 
G. Sennewalda, Nowa Szkoła na Fortepian systematycznie podług zasad muzyki 
rozwinięta i ze względu na stopniowy postęp uczących się ułożona z  Przykładami 
powiekszej [!] części z  muzyki polskiej czerpanymi Józefa Sikorskiego, opubliko
wana przez I. Kiukowskiego w 1846 roku.

Jedyny w zbiorach Biblioteki dziewiętnastowieczny podręcznik nauki gry na 
skrzypcach to Szkoła teoretyczno-praktyczna na skrzypce Zastosowana podług  
najnowszych Szkół BaiUata Spohra Mazasa i innych oraz własnemi spostrzeżenia
mi pomnożona jasnemi do pojęcia każdego uczącego się ułożona Józefa Niedziel
skiego, wydany przez G. Sennewalda w 1841 roku.

Początki Muzyki a Szczególniej Śpiewania Dla Szkoły Elementarnej Muzyki 
J. Elsnera to jedna z nielicznych dziewiętnastowiecznych szkół śpiewu zachowa
nych w zbiorach nutowych Biblioteki. Napisał ją  Elsner dla Szkoły Publicznej 
Muzyki Elementarnej, a wydał w 1818 roku Antoni Płachecki. Zachowany drugi 
zeszyt obejmuje Czytanie nót [!] i Głosu ćwiczenie i zawiera świeckie i religijne 
utwory kompozytorów warszawskich do słów ówczesnych poetów polskich.

W omawianych drukach muzycznych można wyróżnić następujące rodzaje 
publikacji, w zależności od stosowanych technik drukarskich^:

a) w całości sztychowane,
b) w całości litografowanc,
c) składane czcionkami nutowymi,
d) z kartą tytułową litografowaną lub składaną czcionkami, tekstem nutowym 

sztychowanym,
e) ze sztychowaną kartą tytułową, tekstem nutowym składanym czcionkami 

nutowymi.
Druki muzyczne w całości sztychowane występują w nutach z lat 1803-1818 

głównie u J. Elsnera i I. J. Cybulskiego. Z chwilą wynalezienia litografii liczba wy
dawnictw w całości sztychowanych zmniejszyła się, a po 1850 roku ten typ publi-

’ Techniki drukarskie szczegółowo omawia Krzysztof Mazur: Polskie edytorstwo muzyczne 
między Powstaniem Listopadowym a Styczniowym. W: Szkice o kulturze muzycznej X IX  w. T. 1 
Warszawa 1971, s. 51 89.



kacji nie występuje. Nuty w całości litografowane pochodzą z lat 1821-1856. Do 
tego rodzaju druków należy balet alegoryczny Mars i Flora Karola Kurpińskiego, 
wydany w 1821 roku w litografii Ludwika Lctronne"*. Biblioteka Publiczna posia
da jedyny zachowany w całości drukowany egzemplarz tego utworu.

Techniką stosowaną w ciągu całego omawianego okresu, głównie w podręcz
nikach muzycznych, jest druk czcionkowy. W ten sposób wydane są np.: Nowa 
Szkoła na Fortepian Józefa Sikorskiego z 1846 roku. Chora! Gregoryański Rytu
alny... Jana Jarmusiewicza z 1834 roku. Śpiewnik Kościelny Michała Mioduszew
skiego z 1837 roku.

Dość liczną grupę wśród dziewiętnastowiecznych muzykaliów Biblioteki 
Publicznej stanowią druki z litografowaną kartą tytułową i sztychowanym teks
tem nutowym, charakterystyczne dla lat 1856-1875.

Ostatni rodzaj publikacji -  ze sztychowaną kartą tytułową i tekstem muzycz
nym składanym czcionkami -  występuje niezmiernie rzadko. Przykładem mogą 
być zachowane w Bibliotece Publicznej dwa zeszyty rocznika Wyboru Pięknych 
Dziel Muzycznych i Pieśni Polskich, z figuralnie zdobionymi kartami tytułowymi 
(co w latach dwudziestych XIX wieku należało już do wyjątków) oraz tekstem 
nutowym wykonanym ruchomymi czcionkami w drukarni Grassa i Bartha we 
Wrocławiu.

Z chwilą pojawienia się techniki litograficznej (po 1819 roku) rozwinęło się 
zdobnictwo nut. Różne formy tej techniki można prześledzić na podstawie za
chowanych zbiorów nutowych. Przede wszystkim widoczna jest dbałość o kartę 
tytułową, która stanowiła u ówczesnych wydawców swego rodzaju chwyt rekla
mowy. Karty tytułowe zachowanych druków muzycznych stanowią bardzo często 
prawdziwe arcydzieła sztuki litograficznej. Zawierają np.: portrety osób związa
nych z treścią utworu lub dedykacją, sceny rodzajowe, humorystyczne, krajobra
zy, widoki miast. Wśród litografowanyeh portretów znajdujemy wizerunki książąt 
-  Józefa Poniatowskiego, Wielkiego Księcia Konstantego, a także artystów scen 
warszawskich -  Marii Calori, Józefa Bonoldicgo, Heleny Modrzejewskiej, tance
rzy -  Konstancji Turczynowicz i Feliksa Krzesińskiego.

Karta tytułowa dziewiętnastowiecznych druków muzycznych dostarcza wie
lu cennych infonnacji dotyczących obsady dzieła, nazwiska osoby, której utwór 
dedykowano, adresu wydawcy, ceny druku. Zawiera również znak wydawniczy. 
Z nielicznymi wyjątkami (niektóre druki Ludwika Lctronnc) edycje nic były da
towane. Także ze względu na niewielką objętość od dwóch do czterech kart (4-8 
stron), nuty wykonane techniką litograficzną często nie miały numeracji stron.

Ludwik Letronne jako pierwszy wprowadził technikę litograficzną do produkcji nut na te
renie Warszawy.



W wielu wydawnictwach na karcie tytułowej lub na tylnej okładce znajdowały się 
reklamy produkcji wydawniczej danej firmy.

Większość dziewiętnastowiecznych wydań nutowych zawiera, jak już wspo
mniano, dedykacje dla wielu znanych postaci, np.: Wojciecha Bogusławskiego, 
Ignacego Komorowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego Leona Przyłuskiego, 
księcia Jozefa Poniatowskiego, a także dla nieznanych dzisiaj kobiet, jako adre
satek uczuć kompozytorów, czasem ich uczennic. Znalazła się również dedykacja 
dla dziecka: „Małemu Hcnrysiowi Winiewicz za to, że grzeczny”.

Dziewiętnastowieczne druki muzyczne Biblioteki Publicznej^ stanowią nie
zwykle cenny dokument muzycznej działalności warszawskich firm wydaw
niczych, a także są odzwierciedleniem kultury muzycznej dziewiętnastowiecz
nej Warszawy. Stanowią również ważne uzupełnienie zbiorów innych bibliotek 
w Polsce.

w  1997 roku Biblioteka wydała Katalog polskich druków muzycznych 1801 1875 w  zbio
rach Biblioteki Publicznej m. sl. IVarszauy oprać, przez Elżbietę Raczkiewicz.





Małgorzata Mazikiewicz
Szczecin, Książnica Pomorska

ZBIORY MUZYCZNE BIBLIOTEKI MARIENSTIFTS- 
-GYMNASIUM W ZASOBIE ODDZIAŁU MUZYCZNEGO  

KSIĄŻNICY POMORSKIEJ’

Początki Maricnstifts-Gymnasium sięgają 1541 roku, kiedy to książę Filip I 
utworzył przy kościele św. Marii fundację, której celem było łożenie na utrzy
manie szkoły, tzw. Pedagogium Książęcego. Szkoła ta, zmieniając kilkakrotnie 
nazwę i notując w swej historii okresy wzlotów i upadków, działała aż do cza
sów II wojny światowej. Spora część jej biblioteki, gromadzonej przez tak długi 
czas, dochowała się m.in. w Książnicy Pomorskiej, zwłaszcza w Oddziale Starych 
Druków. Spuścizna przechowywana w Oddziale Muzycznym związana jest nie
odłącznie z nazwiskami dwóch nauczycieli pełniących swe funkcje przez długie 
lata. Byli to; Friedrich Ferdinand Cało i Hermann Jeltsch.

Friedrich Ferdinand Cało wykładał w Marienstifts-Gymnasium w latach 
1836-1840 i 1845-1872. Uczył tam niemieckiego, francuskiego, angielskiego, 
łaciny, greki i hebrajskiego, historii i religii, w pewnym okresie nawet matematy
ki. Jego przyjaciele oraz koledzy po fachu opisywali go jako człowieka renesansu 
o różnorodnych i głębokich zainteresowaniach'. Był on także członkiem chóru 
męskiego „Pater Vcrcin” ,̂ w którym śpiewali wykładowcy szkolni oraz starsi ucz
niowie.

Zgodnie z wolą prof Cało jego ogromna biblioteka licząca ponad 8 tysięcy 
egzemplarzy przekazana została prawie w całości na własność szkole. W Archi
wum Państwowym w Szczecinie zachowały się fragmenty katalogu działowego 
biblioteki Marienstifts-Gymnasium. Dla spuścizny pro f Cało trzeba było wy
odrębnić tam osobne poddziały. Na przykład zbiór nut otrzymał sygnaturę К  II

Referat wygłoszony podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, 
Katowice, 24 26 września 2001.

' Ludwig Giesebrecht: Ferdinand Calos Lehen. W: Franz Kem; Ludwig Giesebrecht ais 
Dichter, Gelehrter und Schtilmann. Stettin 1872, s. 377 -416. Wspomnienia zawiera też posłowie 
Georga Runze do książki F. F. Cało Photinissa Chiyxopiilos, Berlin 1907, s. 97 165.

= Otto Calliebe; 100 Jalire Pater- Verein 1831 1931. Stettin 1931, s. 19.



jako wyodrębniony z działu К  (Kunst) i zatytułowany jest „Sammtlich aus den 
Całoschen Schenkung”. Profesorską spuściznę oznakowano przyklejanym na we
wnętrznej stronie przedniej okładki nut drukiem proweniencyjnym o treści; F. F  
Cało, Professor / hunc librum vohiit esse /  bibliothecae gymnasii /  Mariani Stet- 
tinensis / cujiis ipse et discipuliis fu it / et magister / anno MDCCCLXXII. Pod tą 
naklejką wpisywano sygnaturę.

Wyżej wspomniany dział К  II liczy sobie 140 pozycji, z czego 87 zachowało 
się w Książnicy Pomorskiej (niektóre zdekompletowane). Są to zarówno druki jak 
i rękopisy muzyczne oprawne pojedynczo lub zebrane w klocki (które inwentary- 
zowano jako jedną jednostkę). Katalog biblioteczny opisuje ten zbiór bardzo po
bieżnie: odnotowano tam jedynie nazwiska kompozytorów, tytuły utworów i ilość 
tomów, skrótem ms oznaczono rękopisy. Zatem pełniejsze wyobrażenie o tych 
muzykaliach mogą nam dać jedynie zachowane egzemplarze.

Dla badacza kultury muzycznej Szczecina największe znaczenie mają ręko
pisy, bowiem znajdujemy wśród nich autografy szczecińskich kompozytorów. 
Należy do nich dziesięć nie wydanych drukiem psalmów na chór męski z akom
paniamentem autorstwa Heinricha Triesta, oraz także nie opublikowany okolicz
nościowy utwór An Carl Loewe na bas i fortepian skomponowany przez Augusta 
Todta, nauczyciela muzyki w Maricnstifts-Gymnasium. Pozostałe rękopisy za
wierają przeważnie repertuar kantatowo-oratoryjny i operowy: fragmenty z orato
rium Georga Friedricha Handla Samson, kantatę Benedetto Marcello II Timoteo, 
recytatyw i arię z Faniski Luigi Cherubiniego i uwerturę do Ajaxa Heinricha Bel- 
lermanna. Są to odpisy, nazwisk kopistów niestety nie znamy.

W zbiorze druków muzycznych przeważają dzieła wokalne. Najliczniej re
prezentowane są tu opery: w sumie 33 wyciągi fortepianowe najbardziej znanych 
dzieł^ Vincenzo Belliniego (Der Pirat, Die Unhekannte, I  Montechi e i Capuleti), 
Gaetano Donizettiego {Lucia von Lammermoor), Gioacchina Rossiniego {Semi- 
ramide. Die diebische Ełster, Der Barbier von Sevilla, Tancredo, Der Tiirken in 
Italien, L ’iltaliana inAlgeri, Aschenbrodel), Wolfganga Amadeusa Mozarta (Cosi 
fa n  tutte. Die Entfiihrimg aus dem Serail, Figaros Hochzeit) i Christopha Wil- 
libalda Glucka (Armide, Iphigenie in Aulis, Orpheus), są też trochę już dziś za
pomniane utwory Luigi Cherubiniego (Der Wassertrdger), Josepha Mehula (Jo
seph), Ferdinando Paera (Griselda, Sargino), Antonio Sacchiniego (Oedipus zu 
Colonos) i Gasparo Spontinicgo ( Vestale). Zostały one przeważnie wydane w fir
mach B.G. Meyer w Braunschweig i Ewer w Londynie w latach trzydziestych 
i czterdziestych XIX wieku, znajdujemy tu także wydawnictwa Schotta, Cran- 
za i Schlesingera z tego samego okresu. Drugą najliczniej reprezentowaną gru
pą jest repertuar kantatowo-oratoryjny. Odnotować tu należy przede wszystkim

 ̂ Tytuły przytoczono w  wersji opublikowanej drukiem.



piętnaście oratoriów Georga Friedricha Handla wydanych m.in. przez Deutsches 
Handel-Gesellschaft pod redakcją Friedricha Chrysandera. Katalog biblioteczny 
notuje trzydzieści sześć tomów tego wydawnictwa, dochowało się szesnaście. 
Warto zaznaczyć, że w tomie osiemnastym znajdujemy nazwisko prof. Cało na 
liście członków tego towarzystwa. Są tu także inne wydania oratoriów Handla 
(Josiia, Messias, Salomon, Samson, Judas Maccabaus) a także oratoria Josepha 
Haydna {Jahreszeiten i Schópfimg), Feliksa Mendelssohna (Athalia), oraz pierwo
druki dzieł Carla Loewego: Die Festzeiten, Johann Huss, Die Auferweckimg des 
Lazarus oraz odbitka pierwszego wydania Die sieben Schla/er.

W kolekcji muzyki kantatowo-oratoryjnej nie mogło zabraknąć utworów 
Johanna Sebastiana Bacha. Katalog biblioteki Marienstifts-Gymnasium odnoto
wuje dziewiętnaście tomów dzieł tego kompozytora wydanych przez Bach-Ge- 
sellschaft w Lipsku (niestety nie wszystkie dochowały się w zbiorach Książnicy 
Pomorskiej). Nazwisko prof Cało znajdujemy tu na liście subskrybentów. Twór
czość mszalną reprezentują: Msza c-moll Wolfganga Amadeusa Mozarta, Missa 
solentnis Michaela Haydna i druga autorstwa Ludwiga van Beethovena a także 
Requiem d-moll Luigi Cherubiniego. Wśród kantat znajdujemy Der TodJesu Car
la Heinricha Grauna i Das Lied von der Glocke Andreasa Romberga. Kolekcja 
zawiera też zbiory utworów chóralnych i pieśni (na uwagę zasługują zwłaszcza 
pierwodruki dziel Schuberta) oraz podręczniki do nauki śpiewu autorstwa Carla 
Loewego, Gilberta Louisa Dupreza, Marco Bordogniego i Johanna Friedricha Ro- 
chlitza. Kolekcję tę przekazano szkole prawdopodobnie już w 1872 roku.

W kilka dni po śmierci prof Cało posadę nauczyciela muzyki w Marienstifts- 
Gymnasium objął Hermann Jeltsch i piastował to stanowisko przez prawie czter
dzieści lat, kiedy to zastąpił go Willy Siisske. Mimo że swą funkcje pełnił on tak 
długo, niewiele zachowało się informacji i wspomnień o nim'*; na pewno nie był 
on indywidualnością tej miary, co jeden z jego poprzedników na tym stanowisku 
-  Carl Loewe. Jednak drukowane co roku programy Marienstifts-Gymnasium 
zaświadczają, że miał on swój wkład w powiększanie zasobów biblioteki. Po
cząwszy od 1884 roku zaczęto w programach podawać informacje o nowych na
bytkach, w tym o materiałach nutowych uzyskanych staraniem Hermana Jeltscha. 
Były to utwory na 3- lub 4-głosowy chór mieszany a cappella przeznaczone na 
potrzeby szkolnego chóru. Kupowano druki nutowe a także zamawiano odbit
ki litograficzne ręcznie przepisanych partytur (wykonywano je  prawdopodobnie 
w drukami Hermanna Sarana w ilości 100 egzemplarzy). Cześć tej biblioteki mu
zycznej dochowała się w zbiorach Książnicy Pomorskiej.

Programm des Koniglichen Marienstifts-Gyrrmasiums zu Stettin, fu r  das Schuljahr von 
O stem  1909 bis O stem  1910. Stettin 1909, s.l4.



Jeden z egzemplarzy zamówionych materiałów wpinano do skoroszytu sze
regując je  w kolejności alfabetycznej. Pozostałe egzemplarze trzymano luzem do 
użytku cłiórzystów. Zachował się jeden skoroszyt z utworami kompozytorów o na
zwiskach od A do L oraz niektóre zestawy nut służące chórzystom jako głosy. Tyl
ko w wyjątkowych wypadkach przetrwało wszystkie 100 egzemplarzy. Materiały 
te są zwykle zdekompletowane i mniej lub bardziej zniszczone przez użytkowni
ków, często pokreślone ołówkiem. Lektura programów Marienstifts-Gymnasium 
wskazuje, że znaczna ich większość wpłynęła za kadencji Hermanna Jeltscha.

Wśród zachowanych nut znajdują się utwory kompozytorów szczecińskich. 
Przede wszystkim są to partie chóralne nie wydanych drukiem oratoriów Carla 
Loewego: Die Aufenveckimg des Lazarus i Johannes der Tdiifer. Noszą one licz
ne ślady użytkowania. Poza tym są odbitki innych utworów Loewego: Salvum fac  
regem. Die Hirten Lied am Krippelein a także fragmenty oratorium Die Festze- 
iten. Z innych pomeraników należy wymienić Sechs geistliche Gesdnge op. 12 
Karla Kossmaly’ego, Zwei Motetten op. 10 Hermanna Jeltscha i nie wydany 
drukiem utwór okolicznościowy Den Gefallenen ani 3 Juli 1866 hei Kóniggrdtz 
Augusta Todta. Osobną grupę stanowią opracowania melodii chorałowych (jak 
dotąd nie udało się ustalić autorstwa), pieśni na różne święta kościelne oraz pieśni 
patriotyczne. Obok utworów Ludwiga van Beethovena {Die Hiinmel riihmen des 
Ewigen Ehre), Christopha Willibalda Glucka {Hoch thut euch auf, Hymne aus 
Lphigenie aufTauris), Feliksa Mendelssohna {Mit der Freude zieht der Schmerz, 
Comitat), Karla Heinricha Grauna {Die Auferstehung), Josepha Haydna {Dan- 
klied) Gasparo Spontiniego {Borussia) i Carla Marii Webera {Schwertlied} za
chowały się także utwory kompozytorów dziś już zupełnie zapomnianych. Są to: 
Wanderers Nachtlied Carla Hauera, Acht leicht ausfiihrbare Motetten undPsalme 
Hermanna Kiistera, Zwei Chorlieder Heinricha Kossolta, Trompeter b ias'! oraz 
Weihnacht Eduarda Rohde, Empor me in Volk Ernsta Richtera, Freu dich Erd'und  
Sternenzelt Kurta Riedla, Turner Festgesang Josepha Hartmanna Stuntza i inne. 
Wiele tych utworów można łatwo znaleźć w śpiewnikach i zbiorach dla chórów 
szkolnych wydanych w Niemczech w XIX wieku, ale jest też sporo takich, które 
nie były popularne w tym okresie. Najwyraźniej nauczyciel śpiewu kierował się 
też własnym gustem, a nie tylko zaleceniami programu szkolnego.

Po obejrzeniu tej kolekcji pozostaje uczucie niedosytu, bo zachowała się ona 
jedynie częściowo i nie możemy uzyskać pełnych informacji zarówno o prywat
nej bibliotece prof. Cało jak i o edukacji muzycznej szczecińskich gimnazjalistów 
na przełomie XIX i XX wieku. Znaczna część ocalałych po wojnie zabytków 
kultury materialnej i duchowej Szczecina została rozproszona, tak więc i w tym 
przypadku nie mamy pewności, czy uda się kiedyś odnaleźć pozostałą część ko
lekcji i uzupełnić informacje o niej.



M ałgorzata Mazikiewicz
Szczecin, Książnica Pomorska

ZBIORY MUZYCZNE KSIĄŻNICY POMORSKIEJ 
W SZCZECINIE*

Zbioiy muzyczne Książnicy Pomorskiej zaczęły się kształtować tuż po wojnie 
na bazie zasobu dawnej Stadtbibliothek, gdzie wypożyczalnię muzyczną otwar
to w 1913 roku'. Zgromadzono tu ponad 9 tysięcy nut^, księgozbiór muzyczny^ 
oraz kolekcję płyt gramofonowych. Wojnę przetrwała większość książek i nut, 
z płyt nie ocalała żadna. Wiele muzykaliów później niestety zaginęło lub zosta
ło przewiezionych do innych bibliotek. Ocalałe nuty i książki inwentaryzowano 
i opracowywano najpierw w Bibliotece Miejskiej, a od 1954 roku w Wojewódz
kiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej (powstałej z połączenia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej). W nowo powstałej bibliotece 
mieszczącej się przy ul. Dworcowej i Podgórnej od razu zorganizowano Oddział 
Muzyczny, który wkrótce znalazł swe miejsce w strukturze Działu Zbiorów Spe
cjalnych. Od 1959 roku zaczęto gromadzić w nim również nagrania'*.

W 1973 roku zbiory muzyczne otrzymały osobne pomieszczenie. Nosi ono 
nazwę Gabinetu Gałczyńskiego, gdyż znajdują się tu pamiątki po poecie, który 
mieszkał jakiś czas w Szczecinie. Lokal ten zajmuje pierwsze piętro najstarszego

Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych z Bi
bliotek Publicznych, Warszawa, 7 9 października 2002; uaktualniono w 2007 r.

' Małgorzata Mazikiewicz: Początki kolekcji muzycznej w hihiiolece szczecińskiej. Komuni
kat wygłoszony na konferencji „Erwin Ackerknecht bibliotekarz, humanista”, która odbyła się w 
Książnicy Pomorskiej 23 maja 2002 roku (materiały konferencyjne w  druku).

 ̂ Zachowały się biblioteczne katalogi klamrowe, a także drukowane: Katalog der Stadtischen 
Musikalienhihiiothek, Stettin 1913 i StadtbOcherei Stettin MiisikalienhiichereiKatalog, Stettin 1927.

’ Zachował się, choć zdekompletowany, katalog książkowy zbiorów dawnej Stadtbilcherei, 
w tym księga zawierająca opis księgozbioru muzycznego.

Nieco dokładniejszy opis organizacji zbiorów muzycznych w powojennej bibliotece podaje 
Wiesława Dziechciowska w artykule: Zbiory miizyczno-fonograficzne Książnicy Szczecińskiej, „Bi
bliotekarz Zachodniopomorski” 1987 nr I 2, s. 33-43.



skrzydła biblioteki przy ul. Dworcowej 8 wybudowanego w 1868 roku na potrzeby 
Stadtgymnasium. Oprócz muzykaliów były tu także udostępniane zbiory Oddzia
łu Kartografii i Oddziału Sztuki. Zbiory kartograficzne po kilku latach otrzymały 
nowe pomieszczenie, zaś nagrania literatury pięknej na kasetach dźwiękowych 
przeniesiono w 1990 roku do nowo powstałego Oddziału Video i Książki Mówio
nej. Oddział Sztuki otrzymał osobny lokal (pomieszczenie piętro wyżej) dopiero 
w 2001 roku po oddaniu do użytku najnowszego skrzydła biblioteki. Dzięki temu 
Oddział Muzyezno-Fonograficzny zyskał sporo miejsca w czytelni i nową pra
cownię, a zbiory zabytkowe zostały przeniesione do skarbca w nowym skrzyd
le budynku, gdzie mają nareszcie zapewnione dobre warunki przechowywania. 
Książki i nuty zostały zabezpieczone przed kradzieżą za pomocą pasków magne
tycznych. Od 2005 roku po zmianie struktury organizacyjnej biblioteki, a w tym 
Działu Zbiorów Specjalnych, muzykalia przyporządkowano do Sekcji Muzycz- 
no-Fonograficznej w Oddziale Zbiorów Muzycznych i Ikonograficznych.

Sekcja Muzyczno-Fonograficzna gromadzi książki o tematyce muzycznej 
(obecnie 5 tys. jednostek), jednak jest to tylko zbiór prezencyjny. Egzemplarze 
przeznaczone do udostępniania na zewnątrz czytelnicy znajdą w Wypożyczalni 
Głównej. W Czytelni Muzycznej można otrzymać czasopisma muzyczne z bie
żącego roku, starsze roczniki przekazywane są do magazynu i udostępniane 
w czytelni czasopism. Rękopisy (567 jednostek inwentarzowych, tj. 99 akcesyj
nych) i muzyczne materiały wtórne (382 jednostek) udostępniane są tylko w wy
jątkowych wypadkach. Ze zbioru nut (ponad 33 tys. jednostek) wyodrębniono 
egzemplarze zabytkowe pochodzące z XVIII i XIX wieku (zwłaszcza polonica 
i pomeranica), które są przechowywane w skarbcu, resztę można wypożyczać do 
domu. Do zbiorów archiwalnych należą także płyty szybkoobrotowe, akustyczne 
oraz elektryczne (1358 jednostek). Większość płyt analogowych (ponad 19 tys. 
jednostek) udostępniana jest na miejscu, dublety można wypożyczać do domu. Na 
zewnątrz wypożyczane są także kasety magnetofonowe (ponad 4 tys. jednostek) 
oraz płyty CD (prawie 3 tys. jednostek). Ze względu na zainteresowania czytelni
ków gromadzona jest przede wszystkim muzyka klasyczna, ale zawsze uwzględ
niano także muzykę rozrywkową, ludową, popularną, piosenki i bajki dla dzieci, 
materiały do nauki języków obcych oraz nagrania literatuiy pięknej. W 1969 roku 
biblioteka otrzymała egzemplarz obowiązkowy druków, co znacznie ułatwiło 
uzupełnianie kolekcji.

W Sekcji Muzyczno-Fonograficznej zatrudnione są trzy osoby na pełnych eta
tach, zajmują się gromadzeniem i opracowaniem zbiorów oraz obsługą czytelni
ków. Gabinet Gałczyńskiego jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku, 
pracownik obsługuje jednocześnie czytelnię i wypożyczalnię oraz udziela infor
macji. Dyżury sąjednoosobowe.



Wśród czytelników, którzy tu przychodzą, przeważają ludzie traktujący słu
chanie muzyki jako sposób spędzania wolnego czasu oraz uczniowie szkól mu
zycznych wszystkich typów, zwłaszcza że ich biblioteki szkolne są nieporówna
nie słabiej zaopatrzone. Ponieważ Zespół Szkół Muzycznych, Liceum Muzyczne 
oraz filia poznańskiej Akademii Muzycznej oddalone są od Książnicy Pomorskiej
0 jakieś 300 m w linii prostej, więc uczniowie i studenci są częstymi gośćmi 
w Książnicy, a wśród udostępnionych zbiorów przeważa muzyka klasyczna. Po 
uruchomieniu wypożyczalni liczba zapisanych do niej czytelników systematycz
nie rosła osiągając w 1988 roku stan 1312 osób. Niestety wskutek braku nowych 
nabytków zaczęła stopniowo spadać; szczególnie szybki spadek odnotowujemy 
w ciągu kilku ostatnich lat. Statystyka wypożyczeń za 2006 rok przestawiała się 
następująco:

Wypożyczalnia
ilość czytelników zarejestrowanych -  837

• ilość odwiedzin -  4315
• ilość wypożyczeń -  8443, w tym;

nuty -  3374 
kasety-9 0 1  
C D -3 6 5 8
płyty analogowe -  421 
podręczniki do nauki języków obcych -  89 

Czytelnia
ilość odwiedzin -  910
ilość udostępnionych zbiorów -  4321, w tym: 

książki -  1690 
nuty -  330
płyty analogowe -  1071 
kasety -  32 
C D -4 2 0  
czasopisma -  778

Sekcja Muzyczno-Fonograficzna nie jest, niestety, skomputeryzowana; w peł
ni komputerowo wyposażone jest najnowsze skrzydło biblioteki. Tam też odby
wa się rejestracja i katalogowanie wszystkich książek i czasopism, więc także
1 księgozbiór muzyczny jest opracowywany w systemie ALEPH. Reszta zbiorów 
nadal jest rejestrowana ręcznie, dokumentacja czytelników również. Mimo że sala 
katalogowa wygląda tu podobnie jak w XIX-wiecznej bibliotece, dokumentacja 
daje naprawdę dużo informacji, więcej niż przeciętna komputerowa baza da
nych. Ideałem byłoby zachowanie tego wszystkiego przy przenoszeniu opisów do



komputera. Obecnie dla czytelników dostępny jest katalog książek (alfabetyczny 
i UKD), do którego karty przygotowuje Dział Gromadzenia i Opracowania, oraz 
następujące katalogi zbiorów specjalnych:

Katalogi nut:
-  alfabetyczne

-  muzyka klasyczna (hasła autorskie)
-  muzyka rozrywkowa i popularna (hasła tytułowe)
-  muzyka ludowa (hasła tytułowe)
-  poezja polska w muzyce (hasła autorskie)
-  muzyka taneczna (hasła autorskie i tytułowe)
-  katalog zagadnieniowy m.in. pieśni historyczne, żołnierskie, kolędy, 

piosenki o morzu i Szczecinie, hymny, muzyka jazowa i in. (hasła au
torskie i tytułowe)

-  polonica XIX w.
-  pomeranica 1801-1945

-  systematyczny -  kiyterium podziału jest obsada utworu (hasła autorskie)
-  kartoteki pomocnicze (karty mają formę dawnego odsyłacza)

-  kartoteka autorów słów
-  kartoteka incipitów tekstów muzyki wokalnej

Pilną potrzebą jest opracowanie kartoteki refrenów, gdyż byłaby ona bardzo 
przydatna, zwłaszcza dla identyfikacji utworów muzyki rozrywkowej w przy
padku, gdy brak innych danych. W warunkach działalności sekcji Muzyczno-Fo- 
nograficznej przydałby się także katalog dedykacji oraz znaków wydawniczych 
nut.

Katalogi dokum entów dźwiękowych:
-  karty główne dokumentów (w haśle oznaczenie katalogowe dokumentu 

dźwiękowego)
-  alfabetyczne (zawierające karty cząstkowe):

-  muzyka klasyczna (hasła autorskie)
-  muzyka ludowa (hasła tytułowe)
-  literatura piękna (hasła tytułowe) -  dotyczy tylko płyt analogowych
-  nagrania dla dzieci (hasła alfabetyczne i tytułowe)
-  nauka języków obcych (hasła autorskie)
-  katalog zagadnieniowy -  m.in. pieśni żołnierskie i historyczne, hymny, 

kolędy, efekty dźwiękowe, muzyka filmowa (hasła autorskie i tytułowe)
-  piosenka polska (hasła tytułowe) -  skatalogowane są tylko płyty ana

logowe
-  kartoteki pomocnicze (karty mają formę dawnego odsyłacza)



-  kartoteka autorów słów (wybór)
-  kartoteka wykonawców

Katalogi starych druków (obejmuje zarówno zbiory znajdujące się na in
wentarzu nut jak i zbiory z inwentarza starych druków, skatalogowano druki mu
zyczne zawierające nuty oraz druki zawierające teksty utworów muzycznych):

-  alfabetyczne -  kompozytorów, proweniencji, miejsc wydania, firm wydaw
niczych

Katalog rękopisów i muzycznych materiałów wtórnych:
-  alfabetyczny (hasła autorskie) -  zawiera zarówno karty główne opisujące 

cały rękopis, jak i cząstkowe dla poszczególnych utworów
-  kartoteki pomocnicze (karty mają formę dawnego odsyłacza)

-  odsyłacze ogólne: autorzy słów, incipity tekstów
-  odsyłacze szczegółowe: proweniencje, dawne sygnatury i akcesje, pie

częcie, ekslibrisy, filigrany, firmy papiernicze, dedykacje, kopiści, fir
my introligatorskie

Katalog dokumentów życia społecznego (tj. życia muzycznego), zorganizo
wany podobnie jak w Sekcji Dokumentów Życia Społecznego, obejmuje działy:

-  nazwy geograficzne
-  nazwy imprez
-  programy teatralne
-  faksimilc
-  informatory różne
-  nazwy instytucji
-  nazwy towarzystw, organizacji
-  nazwy zespołów
-  nazwy osób będących tematami lub autorami dokumentów

W miarę upływu czasu coraz bardziej widoczna staje się potrzeba reorga
nizacji tego katalogu. Życie społeczne, a więc i życic muzyczne naszego kraju 
w ciągu kilkunastu ostatnich lat uległo dużym zmianom, co znajduje odzwier
ciedlenie w rodzajach i treści wydawnictw dokumentujących wydarzenia kultu
ralne. Dotychczasowa klasyfikacja tego typu materiałów będzie więc musiała ulec 
zmianie.

Dobrą okazją do zapoznania się za zbiorami muzycznymi Książnicy Pomor
skiej jest też lektura wydawanego tu czasopisma „Bibliotekarz Zachodniopo
morski” oraz wystawy i sesje naukowe dotyczące historii i kultury na Pomorzu. 
W ciągu ostatnich lat odbyło się ich sporo. Do znaczniejszych należały: wystawa



„Wybitni szczecinianie” zorganizowana w 1993 roku z okazji 750-lecia nada
nia Szczecinowi praw miejskich, obchody 200 rocznicy urodzin Carla Loewego 
w 1996 roku oraz sesja naukowa „Kompozytorzy szczecińscy (XVI-XX w.)^” 
w 2001 roku. Imprezom takim towarzyszą zwykle koncerty, a materiały nuto
we pochodzą najczęściej ze zbiorów Książnicy Pomorskiej. Z zasobów biblio
tecznych wyciągnięto utwory napisane przez kompozytorów trwale związanych 
z kulturą muzyczną Szczecina. Zabrzmiały one po raz pierwszy w powojennej hi
storii miasta. Na październik 2007 roku planowana jest duża wystawa poświęco
na pamięci Waleriana Pawłowskiego, dyrygenta, kompozytora i publicysty, który 
w Szczecinie działał przez pięćdziesiąt lat swego pracowitego życia -  będzie ona 
także okazją do przypomnienia wielu ludzi i wydarzeń z okresu powojennego 
oraz zbiorów Książnicy z tamtych lat.

W ramach pracy kulturalno-oświatowej Sekcja Muzyczno-Fonograficzna 
przygotowuje także wystawy w formie kolorowych plansz, które mogą być wy
korzystywane przez biblioteki i szkoły z terenu województwa zachodniopomor
skiego. Współpraca ze szkołami muzycznymi nie ogranicza się tylko do wypoży
czania zbiorów, uczniowie mają także możliwość występowania podczas imprez 
organizowanych w Książnicy Pomorskiej.

Nadchodzące lata będą dla zbiorów muzycznych i w ogóle dla zbiorów specjal
nych Książnicy Pomorskiej bardzo ważne. W 2007 roku planowane jest rozpoczę
cie ich katalogowania w systemie ALEPH, na razie trwają szkolenia. W 2008 roku 
odbędzie się remont najstarszego gmachu biblioteki przy ul. Dworcowej, w któ- 
lym te zbiory są opracowywane i udostępniane. Planuje się wymianę wszystkich 
instalacji, urządzenie i wyposażenie pomieszczeń na nowo, uruchomienie windy 
zapewniającej właściwą komunikację oraz dostęp do gmachu niepełnosprawnym. 
Z pewnością ułatwi to pracę bibliotekarzom i będzie korzystne dla czytelników, 
ale nie rozwiązuje kluczowego problemu biblioteki, jakim jest brak pieniędzy na 
funkcjonowanie. Największą bolączką jest z jednej strony brak nowych nabytków, 
co ma swoje odbicie w statystyce wypożyczeń, z drugiej zaś brakuje funduszy na 
prace badawcze, co jest tym bardziej dotkliwe, że księgozbiór podręczny służący 
tym pracom przedstawia się nader skromnie, a na jego uzupełnienia też brakuje 
funduszy. Nadal nie są ukończone katalogi zabytkowych muzykaliów: rękopisów, 
starych druków oraz druków pomorskich z lat 1801-1945. Ponieważ Książnica 
Pomorska łączy funkcje biblioteki publicznej i naukowej (a także regionalnej). 
Sekcja Muzyczno-Fonograficzna także musi być aktywna na wszystkich tych po
lach, co w obecnej sytuacji organizacyjnej i finansowej nie będzie łatwe w ciągu 
najbliższych kilku lat.

 ̂ Materiały z sesji zostały opublikowane drukiem w książce: Kompozytot-zy szczecińscy. T. I -2 . 
Szczecin 2002 2003.



Agnieszka Kubiak
Biblioteka Gdańsi<a Polskiej Akademii Nauk

WOLFGANG AMADEUS MOZART W ZBIORACH 
BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ PAN’

Przypadająca na bieżący rok 250. rocznica urodzin Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, skłania do refleksji nad recepcją jego twórczości na obszarze Gdańska, 
odzwierciedloną w muzycznej kolekcji Biblioteki Gdańskiej PAN'. Gromadzona 
przez stulecia spuścizna muzyczna Mozarta przekracza liczbę 200 woluminów. 
Utrwalone w formie rękopisów i druków dzieła, stanowią wyraz zapotrzebowania 
i muzycznych preferencji dawnych mieszkańców miasta.

W szczególnym stopniu właściwość tę przejawiają rękopisy, ilustrujące ów
czesną praktykę wykonawczą. Jej potwierdzenie znajdujemy w przejętych w XIX 
wieku, wraz z zasobem biblioteki kościoła św. Jana, kompozycjach Mozarta 
przeznaczonych wyłącznie do oprawy i uświetniania liturgii^. Inną funkcję peł
niły zachowane w zbiorach rękopiśmiennych pieśni oraz transkrypcje uwertur 
operowych, służące popularnej formie rozrywki, jaką w XIX stuleciu było mu
zykowanie domowe’. Zjawisko to wywarło silny wpływ również na produkcję 
wydawniczą. Swoista eksplozja transkrypcji fortepianowych, jaka miała miejsce 
w wieku XIX, wywarła swe piętno na przechowywanych w Bibliotece Gdańskiej 
PAN edycjach dzieł Mozarta. I choć licznie występują wśród nich utwory or
kiestrowe (partytury uwertur operowych, symfonii, koncertów: fortepianowych 
i skrzypcowego; ze znacznie mniejszym udziałem formy divertimento czy sere
nada), a także wokalno-instrumentalne (msze, kanony, litanie, oratorium Davidde 
penitente, czy motet Ave verum corpus), transkrypcje zdecydowanie przeważają 
pod względem ilościowym, obejmując blisko jedną czwartą z podanej liczby 200

Referat wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, 
Ciążeń, 10 12 października 2006.

' Z okazji jubileuszu otwarto w Bibliotece Gdańskiej PAN wystawę pt. Wokół Mozarta, czyn
ną w dniach; 20 II 10 IV 2006.

 ̂ W zbiorze tym znalazły się msze i kantaty o sygnaturze Bibl. Joh. D \4- 19.

’ Zbiór uwertur sygn. Ms 4258 IV; zbiór pieśni sygn. Ms 4015, M s4183.



woluminów. Wśród zachowanych dzieł Mozarta znacznie skromniej reprezento
wane są utwory kameralne (głównie kwartety i kwintety smyczkowe"* oraz so
naty na skrzypce i fortepian), a także kompozycje przeznaczone na fortepian, na 
dwie lub cztery ręce (sonaty, wariacje, fantazje). Ostatnie z wymienionych formy 
odnajdujemy m.in. w wydaniu dzieł wszystkich Mozarta, opublikowanym przez 
znaną lipską firmę wydawniczą Breitkopf & HartcF. W kolejnych tomach tego 
wydania znajdujemy miedzioryty, zawierające alegoryczne przedstawienia nimf, 
mężczyzn i Amora, przygrywających na różnych instmmcntach'’. Ilustracje in
nego rodzaju, nawiązujące do treści dzieł, zawierają zwykle edycje oper, czego 
przykładem może być scena konfrontacji Don Juana z przybyłym z zaświatów 
Komandorem, zamieszczona na frontispisie wyciągu fortepianowego opery Don 
G iovam f.

Karty nut niejednokrotnie urzekają miłymi dla oka ilustracjami, choć nierzad
ko stanowić też mogą cenne źródło informacji o dawnych ich użytkownikach. 
Znaki własnościowe; „Dorn”, „F. Grade” to tylko niektóre, należące do zidenty
fikowanych właścicieli (Heinrich Dorn [1804-1892] -  kompozytor i dyrygent*; 
Friederike Grade [1818-1863] -  malarka gdańska’). Uwagę przykuwają również 
nazwy szeregu firm wydawniczych, widniejące na oprawach i kartach tytuło
wych. Należą do nich m.in.: Simrock, A. M. Schlesinger, Litolff, Fischer, Peters, 
Leuckart oraz J. Andre, który w 1799 roku zakupił liczącą ok. 300 autografów 
spuściznę W. A. Mozarta'®, publikując w sześć lat później spis dzieł kompozytora, 
będący podstawą katalogu L. Kochia".

w  tym kwintet smyczkowy, wydany przez J. Andre w 1793 r., sygn. Ec 2443 2".
* Ouvres Compleltes de Wolfgang Amadeus Mozart, wyd. Breitkopf & Hartel, Leipzig [b. d.]. 

Siedem z dziesięciu przechowywanych w BG PAN zeszytów zawiera utwory fortepianowe, są to; 
z. 1,11, III, V, VI, VII, VIII.

Miedzioryty autorstwa W. Bóhma (1769 1823) ora? Juliusa bądź Ludwiga Ferdinanda 
z rodziny malarzy i rysowników Schnorr von Carolsfeid. Podaję wg; AUgemeines Lexikon der Bit- 
denden Kiinstler, red. Ulrich Thieme, Felix Becker. Bd. IV. Leipzig 1910, s. 191 192. Bd. XXX. 
Leipzig 1936, s. 206 209.

’ II Dissoluto Punito osia II Don Giovanni. Drama giocoso in due A lii posi in Musica da 
Wolfgang Amadeus Mozarl, wyd. Breitkopf & Hartel, Leipzig 1810.

* Robert Eitner; Heinrich Dorn. W: Allgemeine Deutsche Biographic, red. F. Dollinger. T. 48. 
Leipzig 1903, s. 35 37.

’ [F]. Schwarz; Friederika Grade. W; Ahpreussische Biographic, red. Christian Krollmann.
T. I.K ónigsberg 1936, s. 227.

W tym samym roku B&H kupił ok. 40 autografów. Podaję wg; Irena Poniatowska; Wolf
gang Amadeus Mozart. W; Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, pod red. Elżbiety 
Dziębowskiej. T. 6; M. Kraków 2000, s. 394 432.

'' Maria Prokopowicz; Johann Am on Andre. W; ibidem. T. 1; AB. Kraków 1979, s. 48 49.



Powyższy zarys daje pewną orientację w dotyczących Mozarta zbiorach 
Biblioteki Gdańskiej PAN, jednak w pełni tematyki tej nie wyczeфuje. Istnie
ją  bowiem tego rodzaju przekazy, jak darowany wraz z księgozbiorem odręczny 
katalog Abrahama Griibnaua (1740-1823, kupiec i bibliofil elbląski)'-, wymienia
jący kompozycje Mozarta, czy katalog aukcji autografów Wolfganga Amadeusza, 
przeprowadzonej w Berlinie 1929 roku. Do gdańskich Mozartianów należą rów
nież: libretto Don Juana z 1802 roku'^, pierwsze wydanie katalogu tematyczne
go dzieł Mozarta Ludwiga Kochia''’, a także szereg pierwszych edycji biografii 
kompozytora różnych autorów. Listę tę otwiera praca Georga Nikolausa Nisse- 
na'^ który pisanie tekstu oparł na unikatowej dokumentacji, obejmującej m.in. 
korespondencję kompozytora'*^. Kolejnymi wartymi odnotowania monografiami 
są m.in.: Mozart Geist I. F. Arnolda'’, prace Otto Jahna (także w wersji zrewido
wanej przez H. Aberta w 1919 r.)'**, K. F. Pohla'’, L Kreitmaiera“ , czy wreszcie 
pięciotomowe studium listów pod red. L. Schiedermaira-'. W kolekcji tej nie mo
gło zabraknąć pierwszych zeszytów periodyków: „Mozarteums Mitteilungen” -̂, 
„Mozart Jahrbuch” ’̂ oraz „Neues Mozart Jahrbueh” '̂*.

Odrębną grupę Mozartianów stanowią pozycje nawiązujące do twórczości 
operowej, przez co silnie związane z działalnością teatru miejskiego w Gdań
sku. Bogactwo i różnorodność zachowanego materiału dowodzi istnienia żywej

[Abs.]: Abraham Griibnau. W: Altpreussische... op. cit., s. 236.
”  Don Juan, wyd. Brcitkopf & Hartel, Leipzig 1802.

Ludwig Ritter von Kochel: Chronologisch thematisches Verzeichniss sdmmtlicher Tonwer- 
ke. Leipzig 1862.

Georg Nikolaus Nissen: Biographie W. A. Mozart's. Nach Originalbriefen, Sammhmgen 
alles fiber ihn Geschreibenen, m it vielen neiien Beylagen, Steindriicken, Musikblattern tm d einem  
fa csim ile . Leipzig 1828.

Zofia Chwedcziik: Georg Nikolaus Ni.ssen. W: Encyklopedia... op. cit. T. 7; N Pa. Kraków 
2002, s. 75.

Ignaz Ferdinand Arnold; Mozarts Geist. Seine kurze Biographie und asthetische Darztel- 
lung seiner fVerke. Erfurt 1803.

Otto Jahn: Mozart. Leipzig 1858. Hermann Abert: W. A. Mozart. Leipzig 1919.

Carl Ferdinand Pohl: Mozart und Haydn in London. Wien 1867.

*" Josef Kreitmaier: W. A. Mozart. Eine charakterzeichnungdes grossen Meisters. Diisseldorf
1919.

21 Die Briefe Mozarts und seiner Familie, red. Ludwig Schiedermair. Miinchen, Leipzig

„Mozarteums Mitteilungen”, red. R. Lewicki. Salzburg, roczniki z lat: 1919 1920. 
„Mozart Jahrbuch”. red. H. Abert. Monachium, roczniki z lat; 1924 1929.

„Neues Mozart Jahrbuch”, red. E. Valentin. Regensburg Bossę, roczniki z lat; 1942 1943.



tradycji wykonań muzyki Mozarta i pozwala prześledzić jej początki. Na podsta
wie przechowywanych w BG PAN afiszy teatralnych wiadomo, że pierwsze wy
stawienia oper Mozarta miały miejsce w latach 90-tych XVIII wieku. W teatrze 
prowadzonym przez rodzinę Schuch grano wówczas Czarodziejski fle t  (premiera 
w 1795 r.), Don Juana (od 1796 r.) i Wesele Figara (od 1798 r.)-^. W ich obsadzie 
wielokrotnie występuje nazwisko Karla Daniela Ackermanna, pierwszego tenora 
opery i odtwórcy głównych ról, którego charakterystykę predyspozycji wokal
nych przedstawił J. G. Hingelberg-*.

Gdańskie afisze dostarczają ważnych z historycznego punktu widzenia infor
macji. Wydane po 8 V 1793 i 25 II 1814 roku afisze (a więc po włączeniu Gdańska 
do Prus), opatrzone są orłem pruskim z monogramem Fryderyka Wilhelma II. Na 
pochodzących z okresu Wolnego Miasta Gdańska widnieje herb Gdańska, zaś te 
z czasów napoleońskich drukowane są w dwóch językach: niemieckim i fi-ancu- 
skim. W ostatniej z wymienionych grupie odnajdujemy zapowiedzi spektakli ope
rowych, które zyskały szczególną, bogatą oprawę. Pretekstem stały się uroczysto
ści na dworze cesarskim, np. koronacja cesarza i jego zaślubiny z Marią Luizą, 
obchodzone 26 X 1810 roku wystawieniem opery Łaskawość Tytusa, poprzedzo
nej specjalnie przygotowanym Prologiem. Wydrukowany na tą  okoliczność afisz 
pokryty jest czerwoną czcionką^’.

Istotnym świadectwem recepcji muzyki Mozarta jest również gdańska prasa. 
Na jej lamach zamieszczano zapowiedzi koncertów, np. koncertu z 1787 roku, 
podczas którego wykonano kantatę Die Maurerfreude, zaledwie dwa lata od jej 
powstania^*. Szpalty gazet wypełniano wielorakiego rodzaju ogłoszeniami, w tym 
księgarskimi, np. w „Danziger Anzeigen und Dienliche Nachrichten” z 1795 roku 
opublikowano zawiadomienie o możliwości nabycia druków muzycznych Wolf
ganga Amadeusza po obniżonych (sic!) cenach, dostępnych w czytelni-bibliotece 
przy ul. Mariackiej^’. Prasa z wyprzedzeniem informowała o życiu muzycznym 
miasta, a od H połowy XIX wieku rozpowszechniała także recenzje, uzupełnia
ne artykułami o charakterze okolicznościowym. Szczególnym tego przykładem 
jest opublikowany w „Danziger Neueste Nachrichten” jubileuszowy materiał, po
święcony W. A. Mozartowi w 150. rocznicę urodzin^". Utrzymany w podniosłym 
tonie artykuł zawiera biogram kompozytora, uwagi nad praktyką wykonawczą

“  M aria Babnis: Życie kulturalne w Gdańsku w czasach zaboru pruskiego (1793 1919). Teo
ria i muzyka. W; „Gdański Rocznik Kulturalny”, t. 15, 1994, s. 24.

“  [Johann Gottfried Hingelberg]: Uber Danziger Musik und Mtisiker. Elbing 1785, s. 65 66. 

”  M. Babnis: Ż y c i e op. cit., s. Ti.

“  „Danziger Anzeigen und Dienliche Nachrichten”, Gdańsk, 21 IV 1787.

^  ibidem, Gdańsk 3 I 1795.

„Danziger Neueste Nachrichten”, Gdańsk, 26- 27 I 1906.



jego dzieł oraz recenzję Cosi fa n  tutte. Zgodnie z relacją uroczystość posiadała 
szczególną oprawę. Operę poprzedziło wygłoszenie hymnu sławiącego geniusz 
kompozytora, po czym ,.kurtyna podniosła się i jako czysty obraz ukazał się po
mnik Mozarta, otoczony postaciami z najbardziej znanych oper mistrza”^'. I choć 
obchody kolejnych Mozartowskich jubileuszy nic muszą naśladować tych sprzed 
dziesiątków lat, warto o nich pamiętać, bo przecież „w dziełach Mozarta tkwi siła 
twórcza, która działa z pokolenia na pokolenie’”-.

” „Danziger...”. op. cit., 27 I 1906, s. 5 6. Tłumaczenia z j. niem. konsultowano z mgr 
M. Madeja-Grzyb.

Johann Wolfgang Goethe, cyt. za: Wolfgang Amadeusz Mozart 1756 1956. Katalog wysta
wy, oprać. Karol Musiał. Katowice 1956, s. 52.
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Oiivres Completles de Wolfgang Amadeus Mozart, wyd. Breitkopf&  Hartel, Lipsk [b. d.].
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PROWENIENCJA 
SECHSTE-SINFONIE IN  C -M O LL  „K Ó N IG  L E A R "  

HEINRICHA SCHULZA-BEUTHEN*

...muzyka je s t  sztuką, 
do sądzenia której wszyscy czują sią 

usprawnieni i która dlatego ma bardzo 
dużo złych sędziów  

(Condillac)

„Śląsk, który sto lat temu można było zgodnie z prawdą określić jako ‘niemie
cki’, dziś jest niewątpliwie ‘polski’” -  pisze Norman Davis. „Mimo oparów pro
pagandy dawnej i obecnej, które zaciemniają obraz ‘śladów’ narodowości i toż
samości narodowej nie da się odnaleźć w ziemi. Przymiotniki, jakimi określano 
ziemie, na których żyją ludy Europy Wschodniej bezustannie ulegają zmianom
-  podobnie jak owe ludy oraz ich poglądy. Powodów, dla których ziemia niegdyś 
niemiecka dziś nazywa się polską, nie należy szukać w dziedzinie prawa, nauki 
czy fundamentalnych racji, ale wyłącznie w dziedzinie władzy i polityki” '.

Śląsk, Dolny i Górny, jest w powszechnym rozumieniu prowincją-obszarem, 
częścią historyczną Polski od Zgorzelca, Legnicy, Wrocławia i Opola z jednej 
strony, aż po część południową Górnego Śląska czyli Ziemię Cieszyńską, a także 
Zaolzie i Śląsk Opawski z drugiej. Wyodrębnienie Śląska jako osobnej dzielnicy 
to długotrwały i burzliwy proces, który rozpoczął się w wieku XII a zakończył 
w XVIII.

Położenie geograficzne Śląska, gdzie krzyżowały się ziemie trzech kultur, 
trzech narodów, od zachodu wpływy niemieckie, od południa czeskie i polskie od 
wschodu, miało niewątpliwy wpływ na wzajemne oddziaływanie i przekazywa
nie zdobyczy kultury pomiędzy tymi trzema krajami tworzącymi swoiste relacje
-  pomost między wschodem i zachodem.

Referat wygłoszony podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, 
Katowice, 24 26 września 2001.

' Norman Davies: Boże igizysko. Historia Polski. T. 1. Kraków 1989, s. 62 63.



Założone niespełna 40 lat temu przez Karola Musioła -  wieloletniego dyrek
tora Biblioteki Głównej katowickiej Akademii Muzycznej -  Archiwum Śląskiej 
Kultury Muzycznej, okazało się być inicjatywą bardzo potrzebną, gdyż tu właśnie 
na obszarze wyodrębnionego w XII wieku Śląska, jako osobnej dzielnicy, z ziem 
korony polskiej w testamencie drugiego króla polskiego Bolesława Krzywouste
go, zeszły się -  jak wspomniałam -  drogi trzech kultur; polskiej, czeskiej i nie
mieckiej. Na terenie Śląska, jak na każdym terenie pogranicznym, mieszkali lu
dzie reprezentujący różne, tak pod względem narodowościowym, religijnym czy 
społecznym, pochodzenie; zatem artyści polscy, czescy i niemieccy.

Tempo i rodzaj zachodzących w kulturze muzycznej zmian, daje się zaob
serwować w różnorodnych materiałach przechowywanych w „Archiwum” -  pla
cówce mającej ułatwić dostęp do źródeł kultury muzycznej. Zmiany z jednej stro
ny związane są z utrzymaniem tradycji, z drugiej zaś ukazują ciągłą zmienność 
kryteriów wartościowania. Gromadzone materiały mogą również pomóc określić 
wkład twórców tj. kompozytorów, artystów, muzyków-wykonawców w europej
skie dziedzictwo muzyczne. Dość szybko „główne kryterium przynależności do 
Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej -  świadectwo urodzenia na ziemiach ślą
skich -  okazało się zbyt ciasne. Z kolei kryterium wielkości i jakości wkładu 
w śląską kulturę muzyczną okazało się na tyle obszerne, że wymaga nieograniczo
nego wręcz uzupełniania zasobu zbiorów” -  zauważa Leon Markiewicz. Zatem 
najadekwatniejszym okazuje się być kryterium „w jego najszerszych etnicznych 
granicach, niezależnych od okresów historycznych, panujących dynastii, regencji, 
księstw, podziałów administracyjnych, województw a więc w obszarach, w któ
rych krzyżowały się wpływy polskie, niemieckie i czeskie”^ „Przy tego rodzaju 
ustaleniach nie zawsze możemy się kierować brzmieniem nazwiska, miejscem 
urodzenia artysty, językiem tekstu kompozycji, stylem jego twórczości lub wpły
wami którymi ona ulega” .̂ Jednakże te wszystkie wektory dają szerokie świa
dectwo przynależności nie tylko do „Archiwum”, co kultury muzycznej regionu 
śląskiego i -  szerzej -  wkładu w europejskie dziedzictwo muzyczne.

W dziale rękopisów muzycznych gromadzonych w Archiwum Śląskiej Kul
tury Muzycznej znajduje się interesujący manuskrypt, sygnatura 2398R, Sechste-

 ̂ Leon Markiewicz: 25 lal Archiwum Śląskiej Kulim y Muzycznej : Fiinfimdzwanzig Jahre 
des Bestehens des Archive der Schlesischen Musikkuhur. Katowice 1995, s. 48. (Prace Archiwum 
Śląskiej Kultury Muzycznej przy Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanow
skiego w  Katowicach ; Nr. 9).

 ̂ Karol Musioł: Rozwój śląskiej muzyki artystycznej. O d średniowiecza do klasycyzmu. 
W: Tradycje śląskiej kulliny muzycznej. J. Elsner a polska kultura muzyczna X IX  wieku. Materiały 
z sesji naukowych zorganizowanych w ramach V i VI Dni Elsnerowskich w Grodkowie w  latach 
1974 i 1976. Katowice Grodków 1977, s. 5. (Prace Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej przy 
Bibliotece Głównej Państwowej Wyższej Szkoły M uzycznej; Nr 4).



Sinfonie c-moll Koenig Lear (nach Shakespeare), budzący zainteresowanie ze 
względu na zamieszczony na karcie tytułowej napis, a szczególnie drugi człon 
nazwiska, mianowicie Heinrich Schulz-Beuthen. Nie bardzo wiadomo, jaką prze
szedł drogę rękopis i w jaki sposób znalazł się w zbiorach poza tym, że został 
przekazany do „Archiwum” (anonimowy dar) w 1986 roku. Toteż odnotowanie 
i opisanie XIX-wiecznego rękopisu VI Symfonii Schulza-Beuthen, który uważany 
jest w literaturze muzycznej za zaginiony^, pozwoli dodać do ocalałych, głównie 
po zniszczeniach wojennych, kolejny obiekt.

Dokument pochodzi z drugiej połowy XIX wieku o czym świadczą ręką kom
pozytora naniesione, w różnych miejscach rękopisu, trzy różne daty: 1868, 1889 
oraz na ostatniej stronie partytury: „Dresden 7 Juny 1886 S. B.” Licząca 2 strony 
nieliczbowane i 158 stron liczbowanych partytura rękopisu VI Symfonii, o wy
miarach 37,5 X 26 cm, pisana jest w większości czarnym atramentem na papie
rze partyturowym sygnowanym „C.A.KLEMM. A.N".4.” Często uzupełniana jest 
poprawkami nanoszonymi również czarnym atramentem, licznymi naklejanymi 
fragmentami nowego tekstu muzycznego oraz dopisanymi ołówkiem informa
cjami. Widoczne są także duże litery alfabetu, znaczone niebieską kredką, roz
poczynające każdą część utworu od liteiy „A”, będące znakami wykonawczymi 
pisanymi najprawdopodobniej przez dyrygenta. Obiekt zaopatrzony jest w grubą 
tekturową okładkę z napisem: „Partitur Sechste Sinfonie in С moll «Koenig Lear» 
(Nach Shakespeare) componirt von H. Schulz-Beuthen. Dresden 1889”. Na nie- 
liczbowanej pierwszej stronie widnieje -  na doklejonej wkładce -  podobny jak 
na okładce napis zawierający tytuł dzieła „Partitur. 6te Sinfonie (c moll) «Koenig 
Lear». (Nach Shakespeare) comp, von Н. Schulz-Beuthen” oraz tytuły poszcze
gólnych części kompozycji:

-  Koenig Lear und seine Tóchter,
-  Der verstossene Koenig au fder Heide im Gewittersturm — Cordelia s Ver- 

zweiflimg,
-  Der Cordelia und L ea r’s Untergang (Mit Schliisschor fiir Mannerstimen).
Poniżej znajduje się fragment tekstu związanego tematycznie z ideą kom

pozycji. Na drugiej nieliczbowanej stronie podany został opis dzieła muzyczne
go (z zaznaczeniem L II i III części), będący jego literackim programem, pisa
ny -  jak wcześniejsze informacje -  również czarnym atramentem i podpisany 
inicjałami „H.S.-B”. Na pierwszej liczbowanej, rozpoczynającej utwór stronie, 
kompozytor raz jeszcze napisał tytuł symfonii i pierwszej części. Przekreślił zda-

■* Heinrich Schiilz-Beiilhen (1838 1915). Eine hiographische Skizze mit seinen gesammelten 
Rezensionenfiir d i e Netie Ziirvher Zeitimg ", dem Libretto zur Marchen-Oper „ D er Zauherschlaf" 
nach Mathilde Wesendonck und einem voUstandigen Werkverzeichnis. hrsg. von Chris Walton. Zu
rich 2003, s. 63.



nie „Lear’s Thronentsagung und Zertrumerungseiner Macht”, poniżej zaś dodał: 
„Dresden. April 1889. Schulz-Beuthen” . Prawdopodobnie później dopisał przed 
słowem „Dresden” „Chor zugesetzt” i powyżej „Ziirich 1868”(sic!). Część pierw
sza utworu (s. 1-83), takt '‘A, Maestoso molto. Pesante, z dopiskiem ołówkowym 
dokładnie oznaczającym tempo utworu „M.M. j = 52”, rozpoczyna się -  wbrew 
temu co zaznaczył na okładce i stronie tytułowej kompozytor -  w tonacji C-dur, 
i w tej samej tonacji kończy się trwająca 20 minut część pierwsza z datą na końcu 
83. strony „14. May 1889”. Część druga (s. 84-117) w takcie ‘Vs w tonacji g-moll, 
utrzymana jest w tempie Impetiioso z dodanym w nawiasie dopiskiem Nicht zu 
schnell. Recht dent lich auszufiihren i -  jak w części pierwszej -  z zaznaczonym 
ołówkiem metrum „M.M. J = 84”. Na końcu ostatniej strony II części kompozycji 
znajduje się informacja o przejściu attacca do części trzeciej, rozpoczynającej 
się w tonacji g-moll, i czas trwania II części „5 Minuten”. Widoczne są też ołów
kiem podane daty, prawdopodobnie ukończenia tej części „28 May 1889” oraz 
sporządzenia wyciągu fortepianowego „13 April 1889. Clavierauszug”. Ostatnia 
część utworu (s. 118-158), takt -U, z dopiskiem w nawiasie „Mit Schlusschor ad 
libitum”, rozpoczyna się wolniejszym 6-taktowym wstępem. Na stronie 142. po
jawia się informacja „Bei Ermangelung des Chores: Sprung von * bis Seite 145 
und ist sodann das Orchester allein vorzutragen, einschliesslich die mit Kleinen 
Noten geschriebenen Stellen” (Przy braku chóru przeskok od znaku * do stro
ny 145. i dalej gra sama orkiestra z drobno wydrukowanymi nutami włącznie), 
i następuje wejście męskiego chóru (tenory i basy), któremu towarzyszy orkiestra 
a całą kompozycję wieńczy akord C-dur. Jak po każdej, tak i na końcu ostatniej 
strony trzeciej części, i zarazem ostatniej stronie partytury VI Symfonii, podaje 
kompozytor datę i miejsce ukończenia utworu „Dresden 7. Juny 1886 S. B.”, czas 
trwania ostatniej części: „19 Minuten”, ołówkiem zaś datę sporządzenia wyciągu 
fortepianowego „14. April 1889 Clavierauszug” oraz zsumowane czasy trwania 
poszczególnych części utworu: „1. Satz: 20 Minuten, 2. Satz: 4 'A Minuten, 3. 
Satz: 19 Minuten = 43 ’/2”.

W całym przebiegu kompozycji, rozpoczynającej się i kończącej pełnym akor
dem C-dur, kilka razy pojawia się tonacja c-moll; w części I i w części III jak w ty
tule rękopisu partytury kilkakrotnie zaznaczył kompozytor. Tu warto nadmienić, 
że autorzy piszący o Schulzu-Beuthenie określają tonację tej symfonii jako C-dur^

VI Symfonia, uważana za najdoskonalsze dzieło Heinricha Schulza-Beuthen, 
skomponowana została według znanej sztuki Król Lear, żyjącego na przełomie 
XVI i XVII wieku angielskiego poety i dramatopisarza Williama Shakespeare’a. 
Rzeczywistość i fantastyka, tragizm i komizm, bogactwo wątków i postaci, złożo-

'  Alois Zosel: Heinrich Schulz-Beuthen 1838-1915. Lehen und Werke. Wurzburg 1931, 
s. 77.



ność i wyrazistość ludzkich charai<tcrów, i ogólnoludzkie prawdy zawarte w Królu 
Learze i 36 innych sztukach uznanego za największego dramaturga w literaturze 
światowej Shakespeare’a, były inspiracją dla wielu kompozytorów^.

Król Lear, legendarny władca Brytów, stary, pyszny i próżny król, na wpół 
obłąkany samowładny egoista, dopiero pod koniec życia poznaje prawdziwą na
turę ludzką i prawdziwą postać świata. W trzech kolejnych -  zapisanych na od
wrocie strony tytułowej -  scenach zatytułowanych:

-  Król Lear i jego córki (Goneryla, Regana i Kordelia),
-  Wygnanie Króla na pustkowie podczas burzy (średnia córka Regana nie 

wpuszcza ojca do domu podczas szalejącej burzy),
-  Śmierć Króla (nad ciałem najmłodszej, wcześniej wydziedziczonej przez 

ojca córki),
rysuje kompozytor tragiczny los tytułowego bohatera. Symfonia kończy się wej
ściem męskiego chóru składającego hołd Kordelii -  najmłodszej córce króla, któ
ra wraz z wojskiem przybywa do Bretanii aby zdetronizować siostry i uratować 
ojca. Jednakże Kordelia zostaje schwytana, a następnie powieszona w więzieniu.

Muzyka sceniczna do szekspirowskiego Króla Leara skomponowana została 
pod koniec lat sześćdziesiątych XIX stulecia w czasie pobytu Heinricha Schul- 
za-Beuthen w Szwajcarii w Zurychu, gdzie prywatnie kontynuował rozpoczęte 
w Lipsku studia. Utwór miał światowe prawykonanie (wraz z /  i VII Symfonią) 
pod dyrekcją kompozytora’ w 1868 roku w Zurychu, co zdaje się poświadczać 
także dopisek uczyniony ręką kompozytora na partyturze przechowywane
go w „Archiwum” rękopisu. Natomiast Kurt Mcy -  autor pierwszej monogra
fii*̂  żyjącego wówczas kompozytora, pisze o pierwszym wykonaniu VI Symfo
nii na przełomie 1905 i 1906 roku przez orkiestrę i chór Socialdemoktratischen 
Dresdner Arbiterbund pod dyrekcją drezdeńskiego kompozytora i dyrygenta Pau
la Buttner’a*'. Z powodu choroby Schulz-Bcuthen nie był obecny przy wykona
niu swojej kompozycji. Niezbyt licznie reprezentowana była i krytyka; niechętnie 
chodzono wówczas na wykonania, na których występowały amatorskie zespoły, 
jakim był chór drezdeński Związku Robotników. Jednak utwór został wykonany 
i -  co niemniej istotne -  zauważony, i pomimo pewnego bojkotu ze strony krytyki

M.in. Hector Berlioz, uwertura symfoniczna, op. 4 Król Lear (1832); Ludwig Grossman, 
uwertura Król Lear (1857); Milij Bałakiriew, muzyka do Króla Leara ( 1858 1861).

’’ Najnowsze źródła internetowe podają, że światową premierą VI Symfonii dyrygował Frie
drich Hegar, zob. łittp;//findarticles. com/p/articies/miqa3870is200607/ainl6523432/print.

" Kurt Mey: Monographien Moderner Musiker. B.III. 15 Biographien zeitgenossischer Ton- 
setzer mit Portraits. Leipzig 1909.

’ Paul Biittncr (1870 1943) niemiecki kompozytor, dyrygent, krytyk.



musiał odnieść sukces, gdyż wkrótce utwór powtórzono. I jak zauważa Kurt Mey: 
„A więc i to dzieło ma przed sobą ogromną przyszłość!” "’

Można zatem przypuszczać, że muzyka do Szekspirowskiego Króla Leara 
miała najprawdopodobniej dwie wersje. Skomponowana w Zurychu w 1868 roku 
i po raz pierwszy wykonana (razem z dwoma symfoniami) w tym samym mieście 
muzyka sceniczna, była krótką, jednoczęściową kompozycją. Potwierdza to zdanie 
z artykułu K. Meya: „Szczególnie potężny i okrutny dramat Król Lear przyciągał 
go swoją magiczną i przemożną mocą. Napisał do tego muzykę sceniczną, która 
mu się tak ogromnie pod palcami rozrosła że, jak zobaczymy później, rozszerzył 
ją  potem do wielkiej symfonii”". Mogła to być zatem część pierwsza późniejszej 
VI Symfonii. Druga jest zbyt krótka, trwa zaledwie pięć minut, a w ostatniej bierze 
udział męski chór o udziale którego milczą przekazy, jednocześnie zaznaczając, 
że po pewnym czasie kompozycja przekształcona została w VI Symfonię (z męski
mi chórami). Heinrich Schulz-Beuthen komponował VI Symfonię w latach 1868 
oraz od czerwca 1886 do maja 1889 roku, i w tej 3-częściowej postaci prawyko
nana została w Dreźnie zimą na przełomie 1905/1906 roku.

Literatura dotycząca Heinricha Schulza-Beuthen nic jest zbyt obszerna. Jed
nakże już w III tomie Monografii współczesnych muzyków, wydanej w Lipsku 
w 1909 roku, znajdziemy napisany na 70. urodziny kompozytora, wspomniany już 
wcześniej obszerny artykuł Kurta Meya zatytułowany Heinrich Schulz-Beuthen; 
przy nazwisku autor dodaje -  urodzony w Bytomiu na Górnym Śląsku. We wstępie 
K. Mey zauważa, że nazwisko Schulz-Beuthen „nie występuje nawet w nowszych 
historiach muzyki, które odznaczają się dużym stopniem naukowości i solidno
ści”, i stwierdza, że winę za taki stan rzeczy ponosi sam kompozytor, „gdyż nie 
troszczył się w wystarczający sposób o prezentację swojej twórczości poprzesta
jąc na komponowaniu” ' .̂ Z 1931 roku pochodzi napisana już po śmierci kompo
zytora rozprawa doktorska autorstwa Aloisa Zosela '\ Nazwisko Schulz-Beuthen 
wzmiankowane jest w kilku zaledwie światowych encyklopediach, jak publikacja 
Franza Pazdirka'"* z 1967 roku, będąca reprintem oiyginalnej edycji wiedeńskiej 
z lat 1904-1910 (a więc wydanej jeszcze za życia kompozytora), w której autor 
podaje tylko datę urodzin i wymienia wybiórczo 26 opusowanych dzieł (od opu
su 2 do 54), anglojęzyczne wydawnictwo encyklopedyczne The Gmve Dictionary o f

к . Mey, op. cit., s. 190.
" К. Mey, op. cit., s. 186.

K. Mey, op. cit., s. 176.

”  A. Zosel, op. cit.

Franz Pazdirek: Universal-Handhuch ckr Miisiklileraliir. Vol. X. Rotsch-Sinogwitz. Hil- 
versum 1967, s. 714-715.



Musie and Musicians z 1954 roku,’’ gdzie autor (o inicjałach J. A. F.-M.) pisze, 
że kompozytor urodził się w Bytomiu, kreśli krótki biogram i wymienia 8 sym
fonii, w tym „incidental music to Scliakespeare’s «King Lear», whicli he later 
turned into his sixth Symphony (with men’s chorus)” czy z 1965 roku pochodzące 
wydanie światowej niemieckojęzycznej encyklopedii Die Musik Geschichte imd 
Gegenwart,'^’ w której Reinhold Sietz prócz biogramu informuje o 132. kompozy
cjach (w tym 10 symfonii) i podaje krótką charakterystykę twórczości. Podobnie 
Hugo Riemann'’ w krótkiej notce biograficznej wymienia m.in. 5 oper i 8 progra
mowych symfonii, zaś autorzy Zenai Lexikon (Szabolcsi Bence -  Tóth Aladar)'" 
wzmiankują kompozytora jednym zdaniem. Jednakże nazwiska Schulz-Beuthen 
nie uwzględnia już nowe wydanie The New Grove Dictionary o f  Music and Mu
sicians z 1989 roku, natomiast poszerzona 28-tomowa edycja tej encyklopedii 
z 2001 roku” ponownie zauważa nazwisko kompozytora podając, iż urodził się 
w Bytomiu niedaleko Wrocławia(!) („b Beuthen, nr Breslau [now Wrocław]”). 
W najnowszej, drugiej edycji Die Musik Geschichte und Gegenwart z 2006 roku^" 
widnieje obszerniejsze hasło, w którym Peter Jost pisze, niestety nie sprawdzając 
a najprawdopodobniej powtarzając za encyklopedią Grove’a z  2001 roku błędną 
infonnację o miejscu urodzenia kompozytora („geb. Beuthen bei Breslau”). Autor 
biogramu wymienia 132 kompozycje, m.in. 10 symfonii (dwie nieukończone), 
7 poematów symfonicznych, uwertury, suity, serenady, 3 opery, operetkę Frido- 
lin, kompozycje kameralne, utwory na fortepian, kompozycje religijne, requiem, 
motety, psalmy a także pieśni, i podaje krótką charakterystykę twórczości dzia
łającego na przełomie wieków kompozytora. Po roku 2001 daje się zauważyć 
rosnące zainteresowanie osobą i twórczością Schulza-Beuthen. Biogram kompo
zytora opracował m.in. Lothar Hoffmann-Erbrecht -  wydawca Schlesische Musi- 
klexikon wydanego w 2001 roku*' przez niemiecki Instytut Muzyki Wschodniej,
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a w 2003 roku ukazał się -  wspomniany wcześniej -  szkic Ch. Waltona, bazujący 
przede wszystkim na rozprawie doktorskiej A. Zosela 1931 roku; niestety i tu 
autor mylnie sytuuje Bytom niedaleko... Wrocławia. Coraz częściej pojawiają się 
także w piśmiennictwie polskim publikacje oraz pozycje internetowe o twórcy 
muzyki do Króla Leara (podaję w przypisie w wyborze, by ograniczyć się do 
niektórych, najnowszycłi i najważniejszych)-^ Na coraz większe zainteresowanie 
jego twórczością wskazują też nagrania-’, przede wszystkim muzyki orkiestrowej 
i fortepianowej.

Heinrich Schulz-Beuthen (właść. Schulz Viktor, Heinrich, Donatien Wil
helm), kompozytor i dyrygent, urodził się 19 czerwca 1838 roku w Bytomiu. Był 
synem farmaceuty i doktora nauk przyrodniczych Albrechta Heinricha Schulza 
(matka Maria z d. Martin). Rodzice jego i dziadek ze strony matki (który był 
uczniem Abbć Voglera wraz z zaprzyjaźnionym Karolem Marią Weberem) często 
muzykowali, stąd i syn od wczesnej młodości mając zainteresowania muzyczne 
zaczął się uczyć gry na fortepianie. Po śmierci ojca w 1847 roku, matka przeniosła 
się z Mysłowic do Bytomia a zaraz potem do rodziców do Wrocławia. Heinrich 
Schulz-Beuthen zrazu podjął studia, najprawdopodobniej „na życzenie” rodziny, 
co często praktykowane było w tamtych czasach, na Uniwersytecie Wrocławskim 
i otrzymał solidne wykształcenie zostając inżynierem górnictwa. Sukces napi
sanej z okazji 50. rocznicy przekształcenia jezuickiego uniwersytetu w pruski
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uniwersytet państwowy śpiewogry Fridolin, wystawionej przez studentów uni
wersytetu pod dyrekcją Schulza, zdecydował o podjęciu studiów muzycznych 
w lipskim konserwatorium (1862-1864). Studiował fortepian (I. Moscheles), te
orię (M. Hauptmann) i pedagogikę muzyczną (Fr. Brendel), i jednocześnie sam 
udzielał lekcji muzyki. W Lipsku też ukazały się pierwsze drukiem wydane kom
pozycje i w Lipsku odniósł pierwszy sukces podczas wykonania Psalmu XXIX  
na 3 chóry, instrumenty dęte i organy. W tym czasie podjął kompozytor decyzję
0 dołączeniu do swego nazwiska nazwy rodzinnego miasta. Następnie przeniósł 
się do Zurychu, gdzie kontynuował prywatnie studia, pisząc jednocześnie krytyki 
muzyczne w „Neuen Ztircher Zeitung”. W Zurychu powstaje siedem symfonii 
(1866) oraz wiele utworów wokalnych i instrumentalnych. Prawykonania /  i VII 
Symfonii oraz VI Symfonii Król Lear odniosły niemały sukces w Szwajcarii, 
a w innych miastach takich jak: Lipsk, Drezno, Weimar czy Wiedeń wykonywano 
w tym czasie również inne utwory Schulza-Beuthen. Od roku 1881 kompozytor 
przebywał w Dreźnie a w latach 1893-1895 w Wiedniu, by ponownie osiąść już 
na stałe w Dreźnie, gdzie zmarł 12 marca 1915 roku.

Spuścizna kompozytorska Heinricha Schulza-Beuthen liczy 132. kompozy
cje, a wśród nich najważniejsze są utwory orkiestrowe: 10 symfonii (dwie niedo
kończone /XEs-dur i b-moll) o programowych tytułach:

-  Pamięci papy Haydna C-dur (1870),
-  Święto wiosny G-dur (1870),
-  t/roczysto Es-dur (1874),
-  Piękna Elżbieta G-dur (IS74),
-  Hymn reformacyjny C-dur (1881),
-  Król Lir {Konig Lear) C-dur! (1868),
-  Symfonia dziecięca C-dur (1873),
-  Symfonia zwycięstwa C-dur (1867),

-  7 poematów symfonicznych, których źródłem inspiracji była literatura
1 malarstwo, koncert symfoniczny na fortepian i orkiestrę C-dur, Tarantela na 
fortepian i orkiestrę, ponadto uwertury, tańce, marsze, suity; utwory kameralne, 
jak: oktet na instrumenty dęte czy kwintet smyczkowy; muzyka fortepianowa; 
kompozycje wokalno-instrumentale: Requiem na chór, solistów i organy, 3 opery, 
3 śpiewogry, oratorium, psalmy; pieśni z towarzyszeniem fortepianu i inspirowa
ne niemiecką i austriacką muzyką ludową utwory chóralne a cappella.

Schulz-Beuthen był także autorem opracowań utworów fortepianowych na 
orkiestrę, urodzonego w Dreźnie niemieckiego kompozytora, dyrygenta, pianisty 
i organisty Theodora Kirchnera; były to tańce, a wśród nich polonezy, gawoty 
i tańce węgierskie, a także innych kompozytorów, w tym swojego ucznia zmarłe
go w młodym wieku Franza Curtiego.



Heinrich Schulz-Beuthcn, swego czasu znany i ceniony kompozytor, chcąc 
podkreślić miejsce swego urodzenia -  miasto Bytom na Górnym Śląsku, dodał 
do swojego nazwiska drugi człon „Beuthen”, i pod tym nazwiskiem działał jako 
kompozytor, dyrygent i pedagog. Większość jego kompozycji nie została wydana 
drukiem, gdyż będące w posiadaniu córki kompozytora rękopisy spłonęły pod
czas bombardowania Drezna w 1945 roku. W Polsce on sam niemal zupełnie jest 
zapomniany, i to do tego stopnia, że próżno by szukać jego nazwiska w przedwo
jennych czy najnowszych polskich encyklopediach muzycznych-'*. Ale jak podaje 
Piotr Obrączka w eseju o kompozytorze -  do roku 1945 jedna z ulic Bytomia no
siła imię Heinricha Schulza-Bcuthen. Później jednakże została przemianowana, 
i dzisiaj nosi już imię Jana Kasperka.-'

W „Archiwum” zgromadzony został niemały zbiór silesiaków, będących 
świadectwem przejawów kultury muzycznej Śląska, skupiający to co łączy i dy
namizujący to co dzieli, bez wynikających zazwyczaj z takich podziałów kon
sekwencji. Zatem ciągłość kultury muzycznej z jednoczesnymi i nieuchronnymi 
zmianami wynikającymi z potrzeby kultywowania tego co swoje, własne, rodzin
ne, regionalne, tradycyjne, to przede wszystkim kultywowanie własnej odrębno
ści, tożsamości, także w kontekście zjednoczonej Europy.
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Małgorzata Witowska
Katowice, Biblioteka Śląska

SPUŚCIZNA STEFANA M ARIANA STOIŃSKIEGO  
W ZBIORACH BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ*

Biblioteka Śląska -  jako biblioteka naukowa -  gromadzi, opracowuje i udo
stępnia materiały będące źródłem badań naukowych. W ciągu swej ponad osiem
dziesięcioletniej działalności Silesianka zgromadziła wiele cennych zbiorów do
tyczących dziejów i kultury Śląska. Wśród nich są spuścizny osób związanych ze 
Śląskiem, obejmujące materiały prywatne, dokumenty rodzinne, korespondencję, 
materiały prezentujące dorobek naukowy, literacki czy też artystyczny. Stanowią 
one skarbnicę wiedzy, dokumentującą życie i kontakty rodzinne, przyjacielskie, 
służbowe, prezentujące proces twórczy. Wśród spuścizn muzycznych znajdują
cych się w zbiorach Silesianki znalazły się także materiały pochodzące ze zbioru 
Stefana Mariana Stoińskiego, przekazane wraz z ogromnym darem przez Oddział 
Śląski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w roku 1999.

Sześćdziesiąta rocznica śmierci Stoińskiego, jaka minęła w grudniu 2005 roku 
była przyczynkiem do przypomnienia jego osoby szerszej publiczności. Z począt
kiem 2006 roku w Bibliotece Śląskiej prezentowana była okolicznościowa wy
stawa zatytułowana Stefan Marian Stoiński (1891-1945) -  kompozytor, dyrygent, 
organizator ruchu muzycznego. Zaprezentowane na niej materiały rękopiśmienne, 
fotografie, korespondencja, wydawnictwa zwarte, druki muzyczne oraz czasopis
ma, pochodzące w całości ze zbiorów Biblioteki Śląskiej, stanowią zachowaną 
spuściznę Stefana Mariana Stoińskiego, której katalog przygotowywany jest do 
publikacji. Większą część spuścizny Stoińskiego stanowią druki muzyczne, ręko
pisy i korespondencja i tę część chciałabym właśnie przedstawić.

Wypada na początek przypomnieć osobę Stefana Mariana Stoińskiego, jego 
działalność i zasługi dla kultui^ muzycznej Śląska w okresie międzywojennym.

Stefan Marian Stoiński był działaczem, organizatorem ruchu śpiewaczego 
i kultury muzycznej na Śląsku, pedagogiem i wychowawcą, dyrygentem, kom-

Referat wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, 
Ciążeń, 10-12 października 2006.



pozytorem, muzykologiem, zbieraczem folkloru muzycznego. Urodził się 29 
sieфnia 1891 roku w Szamotułach'. Ukończył Konserwatorium Sterna w Berlinie 
w 1920 roku, następnie pogłębiał studia muzykologiczne u prof. Hugo Leichten- 
tritta i Oskara Fleischera. Karierę artystyczną rozpoczął w Berlinie w 1920 roku, 
gdzie dyrygował orkiestrą na koncercie symfonicznym Filharmonii Berlińskiej, 
zorganizowanym przez Polski Komitet Narodowy. Po wykonaniu utworów Cho
pina, Moniuszki, Czajkowskiego, Smetany i Wagnera „Dziennik Berliński” z 27 
stycznia 1920 roku (R. XXIV nr 22) wyróżnił młodego dyiygenta za umiejętność 
narzucania orkiestrze swej woli i indywidualną interpretację wykonanych dzieł. 
W latach 1922-1924 piastował stanowisko kierownika opery katowickiej.

Po raz pierwszy ze śląskim ruchem śpiewaczym zetknął się Stoiński w 1923 
roku, zaproszony do wzięcia udziału w jury konkursu śpiewaczego z okazji zjazdu 
chórów Okręgu Królewskiej Huty. Następnie dyrygował chórem Domu Ludowe
go z Sosnowca na Ogólnośląskim Zjeździć w Katowicach w 1925 roku, z którym 
wykonał skomponowane przez siebie scherzo Śmierć komara. Od 1926 roku był 
dyrygentem Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, a w latach 1931-1934 i 1945 
-  prezesem Związku.

Spośród licznych osiągnięć Stoińskiego należy wymienić zreorganizowanie 
i podniesienie na wysoki poziom miesięcznika „Śpiewak”, którego redaktorem 
był przez 13 lat od 1926 do 1939 roku, publikując w nim swoje artykuły, które 
wskazywały śpiewactwu śląskiemu nowe drogi rozwoju, uczyły i wychowywały. 
Z inicjatywy Stefana Mariana Stoińskiego stworzona też została w 1929 roku 
„Śląska Biblioteka Muzyczna” -  związkowe wydawnictwo, zaopatrujące ślą
skie chóry w nowy i wartościowy repertuar. W nim również publikował swoje 
kompozycje. Będąc założycielem i dyrektorem Instytutu Muzycznego w Katowi
cach zorganizował w roku 1926 kurs dla dyrygentów chóralnych i kierowników 
chórów, a następnie w 1932 roku nowy, całoroczny kurs dyrygentury, ponosząc 
wszystkie związane z nim koszty.

17 marca 1929 roku Stoiński na XIII Walnym Zjeżdzie Delegatów Związku 
Śląskich Kół Śpiewaczych zaproponował zbudowanie pomnika Moniuszki w Ka
towicach, ze składek chórzystów zrzeszonych w Związku Śląskich Kół Śpiewa
czych^, a następnie został głównym realizatorem tego projektu. Pomnik został 
odsłonięty w dniu 8 czerwca 1930 roku z okazji Ogólnośląskich Uroczystości 
Moniuszkowskich.

' Niektóre źródła podająjako miejsce urodzenia Stefana Mariana Stoińskiego Oborniki Wiel
kopolskie.

 ̂ XIII Walny Z jazd Delegatów Związku Śląskich Kót Śpiewaczych. „Śpiewak”, 1929, nr 3, 
s. 34.



Lata II wojny światowej spędził Stoiński w Krakowie, działając w ruchu kon
spiracyjnym oraz pracując nad dziełem pt. Tańce śląskie. Z początkiem 1945 roku 
wrócił na Śląsk, gdzie w Bytomiu zorganizował Szkołę Muzyczną. We wrześniu 
1945 roku został ponownie wybrany na prezesem Walnym Zgromadzeniu De
legatów Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, tym razem niestety nie na długo. 
Zmarł 26 grudnia 1945 roku w Bytomiu.

Przechowywane w zbiorach Biblioteki Śląskiej 76 egzemplarzy druków mu
zycznych i 34 rękopisy to z pewnością tylko drobna część księgozbioru Stefana 
Stoińskiego. Ze wspomnień współpracownicy Stoińskiego, pani Leopoldy Poczy- 
nek^ wiemy, że niejedną godzinę spędził na studiowaniu dzieł z różnych dziedzin. 
Pracował również w nocy, mając bogato zaopatrzoną bibliotekę w wydawnictwa 
książkowe, periodyki i wydawnictwa nutowe. O wielkości księgozbioru może, 
w pewnym stopniu, świadczyć przechowywana w zbiorach Silesianki fotografia 
kompozytora na tle regałów z książkami.

Spośród zachowanych druków muzycznych 66 pozycji oznaczonych jest czer
woną pieczątką następującej treści: „Własność St. M. Stoińskiego”. Są wśród nich 
kompozycje Stanisława Moniuszki. Feliksa Nowowiejskiego, Piotra Maszyńskie- 
go, Stanisława Kazury, Franciszka Rylinga, Wacława Lachmana, Romana Macie
jewskiego, Bolesława Wallek-Walewskiego i in.

Część druków zawiera odręczne podziękowania, prośby i dedykacje kompo
zytorów umieszczone na kartach wydawnictw własnych utworów, kierowane pod 
adresem Stefana Stoińskiego. Są one odbiciem jego wieloletniej działalności arty
stycznej, licznych kontaktów osobistych, znajomości i przyjaźni. Do ciekawszych 
adnotacji należą:

• „Drogiemu Panu Dyrektorowi Stefanowi Stoińskiemu na pamiątkę Felix No
wowiejski, „Tryptyk śląski” -  premiera 7. XI. 1937 Chorzów” -  na stronie 
przedtytułowej Śpiewnika Kółka Śpiewackiego »Rota« Chóru męskiego przy 
Dyrekcji Generalnej Polskich Kopalń Skarbowych w Chorzowie wydanego 
z okazji 15-letniej rocznicy założenia (il. 2).

• „Jaśnie Wielmożnemu Panu Dyr. Stefanowi Stoińskiemu do łaskawej oceny 
na łamach »Śpiewaka« Stanisław Bursa, Kraków 27. V. 1939” -  na wydawni
ctwie Żyj Polsko: kwartet męski. Kraków: T. Gieszczykiewicz, 1939.

„W. Panu Dyr. St. M. Stoińskiemu -  świetnemu dyrygentowi i kompozytoro
wi -  Karol M. Prosnak. Łódź, 2. VI. 1939” -  na druku Pieśni o morzu na chór 
mieszany, op. 124 (il. 3)

’ B. Oleś: Stefan Marian Stoiński Jako muzyk, pedagog i działacz .społeczny na Śląsku. Praca 
dyplomowa PWSM w Katowicach. Maszynopis, s. 122,



„W. P. red. St. Stoińskiemu z prośbą o ocenę Jan Maklakiewicz, 1.04.1933 
Warszawa” -  na stronie tytułowej Mszy Świętokrzyskiej. Co interesujące, re
cenzja tej pozycji znalazła się w numerze 5 „Śpiewaka” z roku 1933, w której 
to Stoiński napisał:
Maklakiewicz jest kompozytorem, który w  swej twórczości zdobył się na pewną własną 
nutę, wzbogacając poważnemi nowemi wartościami nową polską muzykę [...] Nowo wy
dana Msza Świętokrzyska jest pierwszą znaną mi kompozycją nie mającą z nowoczesną 
orientacją nic wspólnego. Przeznaczona dla użytku w kościele uwzględnia wszystkie po
stulaty przepisów liturgicznych w  ramach stylu i ducha muzyki gregoriańskiej. Zdołał tu 
M aklakiewicz wnieść wiele oryginalnych, choć prostych zwrotów harmonicznych i modu- 
lacyjnych nie mówiąc już o melodyce, która wolna od stereotypowych banalności [...], 
w inna znaleźć uznanie wśród naszych dyrygentów i rozbrzmiewać po kościołach. Byłoby 
pożądane, by wydawca postarał się o nakład głosów chórowych, co przyczyni się do jej 
rozpowszechnienia"'.

„Pierwszy ten egzemplarz prosto z drukami ofiaruję kochanemu Stefkowi 
Stoińskiemu z wyrazami przyjaźni i oddania. [Jarosław] Leszczyński, Kato
wice 2 listopada 1936” na druku muzycznym Poduhuj wiaterku: pięć piose
nek z Orawy. Recenzję do tego wydawnictwa zamieścił Stoiński w „Śpiewa
ku” z roku 1937 nr 1. Pisze w niej:
Układ pełen wspaniałych przykładów pomysłowego i pięknego przeprowadzenia tematów 
o swoistym zabarwieniu. Leszczyński pisze przede wszystkim śpiewnie, co ułatwia wy
godne wykonanie nie raz skomplikowanych pochodów harmonijnych [...]. Pieśni Lesz
czyńskiego są poważnym wzbogaceniem zbyt jednostajnej literatury na chór męski i to 
przez wniesienie nie tylko mało znanych dotąd pieśni orawskich, ale wielce ciekawy i ory
ginalny układ^

„W. Panu St. M. Stoińskiemu autor oddaje tę prace z słowami serdecznego 
pozdrowienia. Bolesław Wallek Walewski, Katowice 9. I. 1929”. Dedykacja 
ta znajduje się na druku Missa in honorem Sancti Vincentii a Paulo.

„P. Stefan Stoiński laureat miasta Katowic, kompozytor polski jeden z najza- 
służeńszych raczy przyjąć te ostatnie, choć może nic «ostateczne» tony. Bo
lesław Wallek Walewski, Katowice 20 listopada 1937” na druku Requiem: 
missa pro defuntis ad voces viriles organa comitante. Informacja o wydruko
waniu nowego wydawnictwa nutowego zamieszczona została w „Śpiewaku” 
z 1938 r., nr 1 w rubryce „Nadesłane nuty i książki”, gdzie czytamy: „Bole
sław Wallek-Walewski. Requiem, missa pro defunctis ad voces viriles orga- 
no comitante. Szczegółowe sprawozdanie w numerze przyszłym”*’. Niestety,

Stefan M arian Stoiński: Nadesłane nuty, książki i czasopisma. „Śpiewak”, 1933, nr 5, s. 78. 

Stefan Marian Stoiński: Nadesłane nuty, książki i czasopisma. „Śpiewak”, 1937, nr I, s. 14. 

Stefan Marian Stoiński: Nade.slane nuty i książki. „Śpiewak”, 1938, nr I, s. 15.



W żadnym kolejnym numerze czasopisma zapowiadana recenzja się nie uka
zała. Czyżby Stoiński po prostu o niej zapomniał?

Na dorobek kompozytorski Stoińskiego składają się pieśni solowe, kantaty, 
oratoria, opracowanie pieśni ludowycli. W zbiorze druków muzycznycłi pocłio- 
dzących ze spuścizny Stefana Mariana Stoińskiego znajdują się również jego 
kompozycje, a wśród nich;

Bajka o wieprzu i kotce do słów Emanuela (mieli, z odręczną adnotacją kom
pozytora na okładce: „Jedyny egzemplarz przezemnie poprawiony, St. M. 
Stoiński. Wszystkie inne z błędami i to okropnemi”. Wewnątrz druku znajdują 
się liczne poprawki naniesione przez kompozytora zielonym i czarnym atra
mentem, jak również doklejony cały fragment strony z zapisem nutowym.

Zolyty śląskie na chór mieszany i fortepian, op. 19, z naniesionymi wewnątrz 
czerwona kredką poprawkami wykonawczymi.

• Nieznane kolendy i pastorałki z umieszczoną rękopiśmienną dedykacją- „Ko
chanej Marysi i Jurkowi Szydłowskim na gwiazdkę Stefan M. Stoiński”.

• Dwa utwory! na chór męski, op. 6 z dedykacją dla Marii i Jerzego Szydłow
skich znajduje się również na druku.

Główną zasługą Stefana Stoińskiego, jako dyrygenta związkowego, było roz
propagowanie muzyki oratoryjnej, dzięki czemu wielkie dzieła muzyczne zaczęły 
dominować w śląskiej chóralistyce. Dyiygując przez wiele lat chórem „Ogniwo” 
z Katowic wykonywał z nim, między innymi Ludwiga van Beethovena Fantazję 
chórową, op. 80, IX  Symfonię z chórem końcowym do słów Friedricha Schillera 
oraz Georga Friedricha Haendla oratorium Juda Machaheusz.

W omawianym przez nas zbiorze znajdują się trzy pozycje nutowe stanowią
ce swoistą ilustrację pracy dyrygenckiej Stefana Stoińskiego. Są to wydawni
ctwa Breitkopfa i Hartel’a: An die Fretinde: Schliisschor der neunten Symphonic, 
op. 125, Phantasie fu r  Pianoforte, Chor und Orchester, op. 80 oraz Meerestille 
und gluckliche Fahrt Ludwiga van Beethovena.

Większa część IXSymfonii zawiera różnego rodzaju adnotacje rękopiśmienne. 
Itak:

na stronie tytułowej -  „słowa polskie napisał i podłożył St. M. Stoiński. Ka
towice styczeń 1937” (il. 4);

verso strony tytułowej -  kompletny tekst „Do radości. Hymn Fryderyka Schil
lera tłum. St. M. Stoiński”. Jest to, co prawda tłumaczenie na język polski 
śląskiego poety ks. Norberta Bonczyka, lecz bez wątpienia wiersz ten został 
w tekst nutowy wpisany ręką Stoińskiego. Oto fragment z tego tłumaczenia:



O radości, życia Imiecie (iskro Boża)
Córo elizejskich kniej,
Idziem szczęściem upojeni 
Wszyscy do świątyni twej.

Twoje czasy znów spajają 
Co złośliwy rozwiał świat.
Znowu wszyscy się kochają 
Łączą się ja k  z bratem brat.

Pod tekstem w języku niemieckim dopisane zostały słowa polskie ody Do radości.
Wyciąg fortepianowy Fantazji, op. 80 Ludwiga van Beetliovena zawiera 

w nagłówku dopisaną ręką Stoińskiego adnotację: „Fantazja chórowa. Słowa pol
skie napisał K.[arol] Dym. Podłożył Stefan M. Stoiński”. Karol Dym to pseudo
nim znanego poety śląskiego, a jednocześnie prezesa Związku Sląskicłi Kół Spie- 
waczycłi Emanuela Imieli. Oprócz tego wewnątrz druku znajduje się tekst pieśni 
dopisany przez Stoińskiego. Tylna wyklejka okładki zawiera również interesujący 
dopisek rękopiśmienny: „Wykonał cłiór «Ogniwo» na swym koncercie dnia 23 XI 
1927 r. W Teatrze Polskim w Katowicach pod dyr. Stefana M. Stoińskiego”oraz 
„Po raz drugi wykonał Chór «Ogniwo» na swym koncercie (na pomnik Moniusz
ki) dnia 30 września 1929 r. w Teatrze Polskim w Katowicach pod dyr. St. M. 
Stoińskiego” .

Partytura kantaty beethovenowskiej Meerestille und gliicklische Fahrt zawie
ra również różnego rodzaju dopiski Stefana M. Stoińskiego: w nagłówku -  „sło
wa polskie Emanuela Imieli” ; w tekście nutowym dopisane zielonym atramentem 
słowa polskie oraz czerwonym i niebieskim ołówkiem uwagi wykonawcze; na 
stronie przedtytułowej znajdują się dwie uwagi dotyczące wykonania kantaty na 
koncertach chóru Ogniwo.

Notatki dotyczące koncertów chóru „Ogniwo” napisane zostały bez wątpie
nia ręką Stoińskiego, po wymienionych koncertach, o czym świadczy nie tylko 
różnica w odcieniu atramentu, ale również niewielkie różnice w charakterze pis
ma, stanowiące niezaprzeczalny dowód, wykorzystywania nut przechowywanych 
obecnie w Bibliotece Śląskiej w jego pracy dyrygenckiej.

Stefan Marian Stoiński należy do grupy polskich kompozytorów preferują
cych w swojej twórczości dzieła wokalne. Pieśń była niewyczeфanym źródłem 
pracy i natchnienia kompozytora, a doskonalenie pieśni stanowiło treść jego wie
loletniej pracy twórczej. Jako dyrygent Związku Śląskich Kół Śpiewaczych pisał 
utwory chóralne dostosowane do potrzeb silnie rozwijającego się amatorskiego 
ruchu śpiewaczego na Śląsku. Tworzył dzieła proste, ale wartościowe, chętnie 
wykorzystywane przez chóiy. Do tego nurtu należą przede wszystkim pieśni



i opracowania śląskich melodii ludowych: Siedem pieśni ludowych śląskich na 
chór mieszany a cappella. Nieznane kalendy i pastorałki oraz Pieśń polskich gór
ników i Pieśń polskich hutników. Do większych kompozycji Stoińskiego zaliczyć 
można Balladę symfoniczną oraz Wielką modlitwę na sopran i baryton solo, chór 
mieszany, orkiestrę i organy. Jak pisał we wspomnieniach o Stefanie Stoińskim 
Józef Reiss’, kompozycje te pozostawały pod pewnym wpływem stylu Gustawa 
Mahlera i Antoniego Brucknera, odzwierciedlając głęboko religijną naturę kom
pozytora. Świadczyć może o tym również ostatnie, niedokończone dzieło Stoiń
skiego jakim jest Pieśń do Niepokalanej na głos solowy, chór i orkiestrę skompo
nowane na krótko przed śmiercią.

W spuściżnie Stefana Mariana Stoińskiego są również jego rękopisy w liczbie 
34 partytur, skatalogowanych pod 18 sygnaturami:

Pieśń na sopran solo z towarzyszeniem fortepianu, op. I nr 2;

• Leci Uście z drzewa pieśń Fryderyka Chopina [op. 74 nr 17] opracowana na 
chór mieszany i orkiestrę, op. 4. Na stronie 1. znajduje się autograf Stoińskie
go. Na karcie tytułowej adnotacja: „Wykonano po raz pierwszy na koncercie 
symfonicznym tow.[arzystwa] śpiewu „Ogniwo” w Teatrze Polskim w Kato
wicach dnia 28 listopada 1928 roku pod batutą kompozytora. Czas trwania: 
7 minut”;

Leci Uście z  drzewa pieśń Fryderyka Chopina [op. 74 nr 17] opracowana na 
chór mieszany [i orkiestrę], op. 4. Rękopis obejmuje partyturę na orkiestrę 
symfoniczną i 26 głosów instrumentalnych;

• Leci Uście z  drzewa pieśń Fryderyka Chopina [op. 74 nr 17] opracowana na 
chór mieszany i orkiestrę, op. 4. 33 głosy orkiestrowe. Na karcie tytułowej 
znajduje się autograf kompozytora oraz adnotacja: „Wykonano po raz pierw
szy w Katowicach na koncercie symfonicznym »Ogniwa« pod batutą kompo
zytora, dnia 28 listopada 1928 roku”;

Cztery pieśni na sopran (tenor) solo z towarzyszeniem fortepianu, op. 8:
Nr 1: Melancholia. Słowa Wilhelm Arendt, słowa polskie Wanda Trojanowska. 
Nr 2: Nasze oczy. Unsere Augen. Tekst von Max Dauthendey, słowa polskie 
Jan Smottycki. 3 egzemplarze. Na dwóch egzemplarzach, przekreślony tytuł 
Nasze oczy i napisany Rozłąka.
Nr 3: Oczy. Słowa Jan Hardym. 2 egzemplarze pieśni, w tym na karcie 11. 
zapis nutowy pieśni Wandrowała Kasia: pie.śń ludowa ze Śląska z  powiatu 
opolskiego.

Józef Reiss: Uwar! przyjaciel. „Śpiewak”, 1946, numer specjalny, s. 11.



Nr 4: Tęsknota. Sehnsucht. Tekst von Richard Huch, słowa polskie Jan Smo- 
trycki. 2 egzemplarze pieśni. Drugi egzemplarz z autografem kompozytora;

Dwa nokturny na chór mieszany a cappella, op. 9:
Nr 1: Mgły. Słowa Rajmund Bergel.
Nr 2: Noc. Słowa Leopold Staff;

Piąć pieśni ludowych ze Śląska na sopran solo z towarzyszeniem fortepianu, 
op. 15:
Nr 1: Wandrowała K asia: pieśń ludowa za Śląska z powiatu opolskiego. 2 eg
zemplarze. Drugi egzemplarz zawiera adnotację „ Godło Mindowe ”.
Nr 2: A ja  was się pani matko pytam... : śląska pieśń ludowa z powiatu ryb
nickiego.
Nr 3: Zabrał się na wojnę : śląska pieśń ludowa z powiatu raciborskiego.
Nr 4: Bańgowski mostecek : śląska pieśń ludowa z powiatu bytomskiego.
Nr 5: Żołnierzyk śląski : śląska pieśń ludowa z  powiatu rybnickiego. Pieśń 
została wydana jako opus 2 nr 3.
Oprócz tego rękopis zawiera pieśń Chociażbych była : śląska pieśń ludowa 
na sopran solo lub duet sopran i alt z towarzyszeniem fortepianu z błędnym 
oznaczeniem opus 15 nr 1;

Pieśń ludowa ze Śląska z towarzyszeniem fortepianu, op. 18 [nr 1 lub 2];

Idzie woda spodJawora : ludowa pieśń góralska od Żywca (spod Żabnicy) na 
chór męski, op. 20 nr 1. Według spisu dzieł Stefana Stoińskiego opublikowa
nym przez Henryka Orzyszka w „Śpiewaku Śląskim” kompozycja ta wystę
puje jako opus 20 nr 2 w rękopisie, który zaginął;

Pieśń o Niepokalanej (na dzień Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Pan
ny) : na sopran solo, chór mieszany, chór chłopców i wielką orkiestrę: op. 
21. Słowa Anna Słonczyńska. Dwa egzemplarze partytury w tym brudnopis 
z licznymi skreśleniami. Znajdujące się w Bibliotece Śląskiej egzemplarze 
zawierają część 1. pieśni pod tytułem Idziesz świetlana (Wizja Niepokalanie 
Poczętej) (ii. 5);

Pieśni ludowe, op. 23:
Nr 1: Miałem ci j a . . . : śląska piosnka ludowa na 2 lub 3 głosy równe.
Nr 2: Miałem ci ja ... : na jeden głos i skrzypce.
Na 2. karcie znajduje się autograf kompozytora;

Kyrie ełejson. Bez opusu. Rękopis zawiera czterogłosową fugę na fortepian 
lub organy bez pedału. Jest to kompozycja niedokończona, zawierająca dopi
sek „skomponowana na krótko przed śmiercią”;



• Pieśń do Krzyża Świętego. Słowa ks. Karola Antoniewicza na sopran solo 
z towarzyszeniem fortepianu lub organami bez pedału. Bez opusu. W 2 eg
zemplarzach.

Pieśń do Serca Twego na sopran solo, chór mieszany, chór chłopięcy i orkie
strę symfoniczną. Słowa Anny Słonczyńskiej. Bez opusu. Partytura z autogra
fem kompozytora.

Do ostatnich rękopisów Stefana Mariana Stoińskiego, znajdujących się 
w zbiorach Silesianki, zaliczyć należy: kompozycje niedokończone, bez nazwy, 
na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną z dopiskiem inną ręką: „kompozycje 
religijne, nie wydane, skomponowane na krótko przed śmiercią”; bez opusu.

Oprócz wymienionych kompozycji Stefana Mariana Stoińskiego w Bibliotece 
Śląskiej przechowywane są również dwie partytury rękopiśmienne Adama Miinh- 
cheimera, będące z pewnością własnością Stoińskiego. Oba rękopisy posiadają 
cytowanąjuż wcześniej pieczątkę własnościową. Pierwszy z nich to autograf pio
senki na głos z towarzyszeniem fortepianu Moja kochanka (il. 6) skomponowanej 
5 lipca 1873 roku do słów Marii Unickiej (według wiersza Moora). Drugi auto
graf to partytura orkiestrowa Les sons mysterieux : oiiverture de concert a grand  
orchestre, napisana przez Miinchheimera na konkurs kompozytorski w Brukseli 
ok. 1890 roku; data na stronie tytułowej 1893. Strona tytułowa posiada liczne 
skreślenia.

Przekazane Zarządowi Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w 1966 roku, 
przez Stefanię Stoińską -  żonę kompozytora -  materiały z archiwum domowego, 
obejmują również korespondencję kierowaną na ręce Stoińskiego. Wraz z darem 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr trafiło do Biblioteki Śląskiej niewiele, rap
tem 16 listów napisanych w latach 30. W większości dotyczą one spraw służbo
wych Stoińskiego, jako dyrektora Instytutu Muzycznego i prezesa Związku. Są 
wśród nich:

List Prymasa Augusta kardynała Hlonda z 13 września 1929 roku (il. 7), 
w którym czytamy;

Wielmożny Panie Dyrektorze!
Dziękuję serdecznie za przesłanie mi swej pracy «Najdawniejsze znaki muzyczne i ich 
pochodzenie». Przeczytałem ja  z wielkim zaciekawieniem. Szczęść Boże dalszej pracy 
w Instytucie Muzycznym i na polu muzykologji!

• List księdza Juliusza Bieńka -  wikariusza generalnego Kurii Diecezjalnej 
w Katowicach zatwierdzający Statut Instytutu Muzycznego.
Kuria Diecezjalna zatwierdza niniejszym Statut Instytutu Muzycznego w Katowicach, 
który dotyczy Oddziału Muzyki Kościelnej, pod warunkiem jednak, ze nie tylko interniści.



ale także ekstemiści przedłożą świadectwo proboszcza o moralnych i fachowych kwalifi
kacjach. W myśl statutu będzie Kuria Diecezjalna swego delegata do egzaminów wysyłała 
od przypadku do przypadku.

Do listu dołączony jest Dekret o następującej treści: „Po myśli Regulaminu 
obowiązującego w Instytucie Muzycznym w Katowicach -  Oddział Muzyki 
Kościelnej -  zatwierdza Kuria Diecezjalna aż do odwołania Radę pedagogicz
na w osobach prof. [...] ks. Roberta Gajdy, p. Karola Hoppego”.

• List Adolfa Chybińskiego na papierze ze znakiem firmowym Zakładu Muzy
kologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Czytamy w nim:
[...] z niecieфliw ością oczekuje łaskawie mi obiecaną prace o najstarszych znakach mu
zycznych. [...] pragnę napisać o niej recenzję do IV zeszytu Kwartalnika, który najdalej za 
miesiąc będzie się musiał drukować. Proszę nie zwlekać, bo wakacje miną szybko, a po
tem znowu wpadnę w wir zajęć urzędowych, które mnie wysysają jak paskudny po
lip [...].

Wśród respondentów Stoińskiego są również Hieronim Feicht, Wacław Gie- 
burowski, Wacław Lachman, prof. Hugo Leichtentritt z Berlina, Józef Reiss, 
Adam Wieniawski i inni.

Na zakończenie, fragment wspomnień o Stefanie Marianie Stoińskim, jakie 
napisał jego przyjaciel, wieloletni redaktor czasopisma „Polonia” Jan Smotrycki*. 
Wspominając zmarłego przyjaciela pisał:

[...] Pewnej pogodnej niedzieli kwietniowej w  spacerze po mszy w kościele, zaprowadził 
mnie na Mariacki cmentarz w Katowicach, pokazywał barbarzyńskie pamiątki po Niem
cach, którzy powykuwali lub pościerali napisy, lyte na pomnikach zasłużonych Ślązaków, 
na grobie dra Rostka, wojewody Rymera i innych. [...] W środkowej alei poza krzyżem 
zatrzymał się przed pustym kwadratem grobu, bez napisu. To grób Korfantego! powie
dział. Dobrze, że nie postawiono tu nic przed wojną. Grób uszedł uwagi Niemców, gdyż 
na pewno nie omieszkali by zbezcześcić zwłok, wyrzucić z mogiły, mszcząc się na wrogu 
nawet po śmierci. Aleja ta powinna być aleją zasłużonych pracowników Śląska. Powinni
śmy tu z czasem odpocząć sobie, Jasiu, gdyż nie wątpię, że Ślązacy uważają nas za swoich, 
i dadzą nam ten kawałek gruntu na własność [...]

Zmarły osiem miesięcy później, w grudniu 1945 roku, Stefan Marian Stoiński 
został pochowany tuż obok grobu Wojciecha Korfantego (il. 8).

” Józef Smotryeki: O przyjacielu. „Śpiewak” 1946, numer specjalny, s. 15.



1. Stefan Marian Stoiński.
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2. Dedykacja Feliksa Nowowiejskiego dla Stefana Stoińskiego na druku Śpiewnik Kółka 
Śpiewackiego „Rota" Chóru męskiego przy Dyrekcji Generalnej Polskich Kopalń 

Skarbowych w Chorzowie. Chorzów 1937.
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3. Dedykacja Karola Prosnaka dla Stefana Stoińskiego na druku Pieśni o morzu 
na chór mieszany, op. 124, Łódź 1939.
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4. Karta tytułowa An die Freunde L. van Beethovena, Lepizig [ок. 1900] z adnotacją 
rękopiśmienną Stefana Stoińskiego.
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5. Rękopis pieśni Pieśń o Niepokalanej (na dzień Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi 
Panny), op. 21 Stefana Mariana Stoińskiego.
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6. Rękopis pieśni Moja kochanka Adama Miinhchcimera z pieczątką własnościową 
Stefana Stoińskiego.
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7. List Prymasa Augusta kardynała Hlonda do Stefana Stoińskiego.

8. Nagrobki Wojciecha Korfantego i Stefana Stoińskiego (po prawej) 
na Cmentarzu Mariackim w Katowicach.



Lilianna М. Moll
Katowice, Biblioteka Główna Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego

RĘKOPIS W IE LK IE J M O D L IT W Y  
STEFANA MARIANA STOIŃSKIEGO W  ZBIORACH 

ARCHIWUM ŚLĄSKIEJ KULTURY MUZYCZNEJ*

Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej, które działalność swą datuje od 1968 
roku, gromadzi dokumenty będące świadectwami przeszłości i teraźniejszości. 
Gromadzone rękopisy to przede wszystkim silesiaki, czyli rękopisy kompozy
torów śląskich tu urodzonych ale i przybyszów z innych stron kraju osiedlonych 
na ziemi śląskiej, z ziemią tą związanych swoją działalnością, a także twórcy 
napływowi z całej Europy, którzy swoją twórczością wzbogacili życie muzyczne 
Śląska. Tak więc kryterium przynależności bardzo szerokie, obrazujące jak wielo
kulturowe są wpływy zamieszkujących wspólnie terytorium Śląska Polaków, Cze
chów i Niemców, i jak odzwierciedlają się w typografii naszego regionu. Zatem 
materiał wyselekcjonowany a jednocześnie reprezentatywny, rzucający światło 
na dzieje śląskiej ziemi, na to co w niej najlepsze, na muzyczny dorobek, na to co 
powstało na wspólnym polu wzajemnego artystycznego oddziaływania.

Rękopiśmienny zbiór w „Archiwum” stanowi 2747 obiektów w tym: 2528 
rękopisów muzycznych i 219 literackich związanych z muzyką. Wśród orygi
nalnych rękopisów muzycznych znajdują się także historyczne kopie oraz nie
liczne, otrzymywane w ostatnim czasie komputerowe wydruki współczesnych 
utworów z naniesionymi odręcznie przez kompozytorów notatkami, zapiskami, 
nazwiskiem twórcy i tytułem utworu (nastręczające swoim nowym „obrazem” 
sporo problemów z zaszeregowaniem do właściwego zbioru). Rękopiśmienne 
dokumenty pozyskiwane są różnymi sposobami: pozostałe czy „odziedziczone” 
po dawnych zasobach, nowoodnalezione, w niewielkim stopniu zakupy a przede 
wszystkim dary.



Do najcenniejszych zabytków rękopiśmiennych zgromadzonych w „Archi
wum” należą niewątpliwie te najstarsze XVIII i XIX-wieczne'. Na przykład z ro
ku 1784 pochodzi rękopis utworu Salve Regina, prawdopodobnie Józefa Elsne
ra -  nauczyciela Chopina, o czym informuje dedykacja uczyniona ręką samego 
kompozytora „od J. Elsnera Dominikana (lub Dominikanina)”- oraz inny autograf 
kompozytora, Sammlung von Choral Melodien vier stimmig z 1788 roku (Breslau) 
czy manuskrypt VI Symfonii «Król Lear» Heinricha Schulza-Beuthen, do niedaw
na uważany za zaginiony, zapomnianego dziś kompozytora, który do rodowego 
nazwiska doda! drugi człon -  miasto Bytom, miejsce swego urodzenia^.

Interesująco prezentują się pod względem ilościowym rękopisy lub całe spuś
cizny kompozytorów XX wieku, na przykład kompozytorów cieszyńskich: Jana 
Gawlasa, Władysława Macury, Stefana Ślązaka a także Tadeusza Prejznera, czy 
Zdenko Karola Runda. Zaś najbardziej imponująco przedstawia się twórczość 
kompozytorów związanych z najstarszą na Górnym Śląsku Uczelnią -  Akademią 
Muzyczną im. Karola Szymanowskiego, którzy niejednokrotnie sami przekazują 
swe rękopisy systematycznie wzbogacając rękopiśmienne silesiaki. Wśród wybit
nych nazwisk kompozytorów współczesnych znajdują się utwory: Ludomira Ró
życkiego, Bolesława Szabelskiego, Bolesława Woytowicza, Witolda Friemanna, 
Stanisława Wiechowicza, Władysławy Markiewiczówny, Michała Spisaka, Witol
da Szalonka, Józefa Świdra, Jana Wincentego Hawela, Edwarda Bogusławskiego, 
Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Ryszarda Gabrysia czy twór
ców średniego, młodego i najmłodszego pokolenia, jak; Eugeniusz Knapik, Alek
sander Lasoń, Andrzej Krzanowski, Grażyna Krzanowska, Małgorzata Hussar, 
Andrzej Dziadek, Wiesław Cicnciała, Mariola Zdechlikiewicz, Aleksander Ga
bryś, Jakub Sarwas, Dagmara Jack.

Pod sygnaturą 2529S w zbiorach „Archiwum” znajduje się rękopis partytury 
orkiestrowej, a także -  co niezwykle rzadkie, a w zbiorach „Archiwum” jednost
kowe -  wyciąg fortepianowy czyli „partytura fortepianowa” (sygn. 2530S), jak 
określił ją  sam kompozytor oraz głosy orkiestrowe (sygn. 2531S) Wielkiej modli
twy’ wielce zasłużonego dla Śląska kompozytora Stefana Mariana Stoińskiego.

' Zabytki muzyczne w  bibliotekach katowickich. Muzykal'nyje dokumenty v katovickich bi
bliotekach. M usikdenkmaler in Bibliothekeii der Stadt Katowice. Katalog wystawy. Katalog vysta- 
vki. Aiisstellungskatalog. Katalog opracowali: Iwona Bias. Lilianna Moll, Jerzy Dyrda. Wstęp: Ka
rol Musioł, J. Dyrda. Katowice 1976.

 ̂ Bożena Jeszka-Blechert: Proweniencja rękopisu z  dedykacją J. Elsnera ze zbiorów Archi
wum Śląskiej Kultury Muzycznej. W: Tradycje śląskiej kultury muzycznej. J. Elsner a polska kultura 
muzyczna X IX  wieku. Katowice-Grodków 1977, s. 93 99. (Prace Archiwum Śląskiej Kultuiy Mu
zycznej przy Bibliotece Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w  Katowicach ; Nr. 4).

’ Piotr Obrączka: Heinrich Schulz-Beuthen -  niemiecki kompozytor z Bytomia. W: Orbis Lin- 
guarum. Vol. 24. W rocław-Legnica 2003, s. 300.



Wykształcony muzyk (studia muzykologiczne i kompozytorskie w Berlinie) 
Stefan M arian Stoiński (1891 -1945) od wczesnej młodości interesował się pieś
nią ludową Wielkopolski, później skoncentrował się na twórczości kompozytor
skiej. Od młodości zaangażowany w walkę o polskość w zaborze pruskim, był 
jedną z najbardziej bodaj aktywnych postaci polskiego ruchu muzycznego okresu 
międzywojnia, m.in. pracował jako dyrygent w Teatrze Polskim w Poznaniu do 
1922 roku. Ten doświadczony kompozytor chóralny, gdy po raz drugi pojawił 
się na ogólnopolskim zjeździć śpiewaków w Katowicach (1925), szybko został 
pozyskany jako dyrygent chórów śląskich. Wszechstronne zainteresowania po
zwoliły mu na rozwinięcie działalności organizacyjnej oraz spełnianiu pasji i po
wołania jako kompozytor, dyrygent, pedagog, etnograf i publicysta muzyczny. 
W roku 1925 zorganizował Stoiński Instytut Muzyczny -  pierwszą polską szkołę 
muzyczną na Śląsku; później w Bytomiu i Bielsku otworzył filie tegoż Instytutu. 
Przez lat trzynaście (1926-1939) pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopis
ma „Śpiewak Śląski” -  organu Związku Śląskich Kół Śpiewaczych. Działał też 
w Związku Śląskich Kół Śpiewaczych najpierw jako członek Zarządu, niedługo 
potem zostając prezesem. Jednym z najgłośniejszych wydarzeń za jego dyrek
cji była budowa pomnika Stanisława Moniuszki, który stanął na placu Miarki 
w Katowicach w 1930 roku. W roku 1926 objął kierownictwo artystyczne chóru 
„Ogniwo”, który stał się w latach trzydziestych ubiegłego stulecia jednym z naj
lepszych zespołów chóralnych w Polsce. W repertuarze chóru pojawiły się wów
czas ambitne dzieła wokalno-instrumentalne, wymagające od wykonawców pro
fesjonalnego warsztatu wykonawczego, m.in. oratorium Juda Machabeusz J. F. 
Haendla wykonane na koncercie w Teatrze Polskim w Katowicach w 1931 roku 
pod dyrekcją Stoińskiego^ czy po raz pierwszy zaprezentowane w języku polskim 
w maju 1934 roku również w Katowicach, siłami polskich artystów, Stabat Ma
ter Karola Szymanowskiego, który przyjął zaproszenie Stoińskiego i był obecny 
na koncercie. Było to wielkie święto zespołu i całego muzycznego środowiska. 
„W mieście pozbawionym stałej polskiej Opery odgrywa ruch koncertowy nie
poślednią rolę. Ma on spełnić zadanie krzewienia kultury muzycznej w stolicy 
polskiego Śląska -  pisał w „Śpiewaku” anonimowy recenzent dodając: „Stoiń
ski ze swoim doskonałym chórem mieszanym „Ogniwo” dał nam najpiękniej
szy i najbardziej wartościowy w tym sezonie koncert”'. O sztuce wykonawczej 
„Ogniwa” najlepiej świadczą pochlebne opinie tak wymagających krytyków tam-

■' Chór „Ogniwo” i orkiestra symfoniczna Teatni Polskiego pod dyrekcją St. M. Stoińskiego 
po raz pierwszy w Polsce wykonali oratorium Juda Machabeusz G. F. Haendla w Katowicach 11 
grudnia 1931 roku w Teatrze Polskim w Katowicach. 26 grudnia powtórzono oratorium w Chorzo
wie, a 10 stycznia 1932 roku utwór zabrzmiał w Sali Filharmonii Warszawskiej.

’ y. -  „Śpiewak” 1934, nr 5 s. 72.



tych czasów, jak Felicjan Szopski, Piotr Rytel, Stanisław Niewiadomski czy Józef 
M. Michałowski, który pisał: „Żaden z dotychczas działających w śląskim ruchu 
śpiewaczym dyrygent nie dorównywał ani kwalifikacjami, ani istotą rzeczy Ste
fanowi M. Stoińskiemu”'̂’.

Z 20 skomponowanych przez Stoińskiego opusów^ większość stanowią pieśni 
na głos solo z towarzyszeniem fortepianu oraz na chór mieszany lub męski a cap- 
pella czy na sola, chóry i orkiestrę, a z utworów większych; Ballada symfoniczna 
na wielką orkiestrę op. 17 i Wielka modlitwa na sola (sopran i baryton), chór mie
szany, orkiestrę i organy op. 14.

Rękopis Wielkiej modlitwy Stefana Mariana Stoińskiego zrazu wypożyczo
ny z katowickiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr do koncertu, 
a dokładniej do repliki programu koncertu,** który odbył się w Katowicach 15 
maja 1999 roku -  został na długo. Przechowywany był skrupulatnie aż do chwili.

* J. M. Michałowski; Dzieje chóru. W: 50 lal w służbie pieśni. Katowice 1963, s. 34 35.
’ Kompozycje St. M. Stoińskiego wg opusów: Op. I . Dwiepie.śni na sopran solo z tow. forte

pianu; Op. 2. Siedem pieśni ludowych śląskich  na chór mieszany a cappella; Op. 3. Trzy ulwoiy na 
chór mieszany a cappella: Śmierć komara. Nie mogę, Bralem niegdyś', Op. 4. Leci liście z  drzewa
- pieśń Chopina w  opracowaniu na chór mieszany i orkiestrę; Op. 5. Nr I. Rozmowa z piramidami 
na chór mieszany a cappella. N r 2. Żebym wiedział na chór mieszany a cappella; Op. 6. Dwa utwory 
na chór męski a cappella: Jesienną nocą. Otworem', Op. 7. Bajka o wieprzu i kolce na chór miesza
ny; Op. 8. Czlery p ieśni na sopran (tenor) solo z tow. fortepian: Melancholia, Nasze oczy. Oczy, 
Tęsknota', Op. 9. Dwa nokturny na chór mieszany a cappella: Mgfy, Noc, Op. 10. Rozmowa z  pira
midami na chór mieszany i w ielką orkiestrę; Op. 11. Nieznane kolędy i pastorałki na chór miesza
ny: Kołysanka Jezusina, Kolęda klasztorna', Op. 12 i 13: Pieśń polskich górników. Pieśń polskiego 
hutnika. Pieśń do  iw. Barbaiy na chór męski i mieszany; Op. 14. Wielka modlitwa na sola (sopran 
i baiyton), chór mieszany, orkiestrę i organy; Op. 15. Pięć pieśni ludowych ze Śląska na sopran solo 
z tow. fortepianu; Op. 16. Wiązanka pieśni Na pograniczu śląskim  na chór mieszany z tow. forte
pianu lub orkiestry; Op. 17. Ballada symfoniczna  na wielką orkiestrę; Op. 18. Dwie pieśni ludowe 
ze Śląska z towarzyszeniem fortepianu; Op. 19. Wiązanka pieśni Zołyiy śląskie na chór mieszany 
z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry; Op. 20. L>wie pieśni ludowe z  Żytwca na chór męski: Ej, 
żol mi, Idzie woda spodjawora.

“ Koncert Nadzwyczajny z okazji 65. rocznicy jedynego pobytu Karola Szymanowskiego 
w Katowicach, zorganizowany przez Bibliotekę Główną katowickiej Akademii Muzycznej im. Ka
rola Szymanowskiego, odbył się w  sobotę 15 maja 1999 w sali Filharmonii Śląskiej. Wykonaw
cy: Dorota Radomska sopran, Dorota Lachowicz alt. Piotr Rafałko tenor, Adam Kruszewski
- baryton. Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, dyr. Jan Wincenty Hawel. Słowo 

przed koncertem, nawiązujące do wydarzeń sprzed lat, wygłosił dyrektor Teatru im. St. Wyspiań
skiego Bohdan Tosza. Koncertowi towarzyszyły wystawy (15 30 maja 1999 r.) również przygo
towane przez uczelnianą bibliotekę: „Karol Szymanowski na scenach śląskich” (Filharmonia Ślą
ska). „Dzieło Karola Szymanowskiego a śląska kultura muzyczna” (Akademia Muzyczna), „Stefan 
Marian Stoiński -  dyrygent, kompozytor, organizator życia muzycznego” (Państwowa Szkoła Mu
zyczna I i II st. im. M ieczysława Karłowicza). Ukazała się też publikacja zatytułowana Katowicki 
epizod Karola Szymanowskiego autorstwa Lilianny M. Moll oraz okolicznościowa karta pocztowa 
upamiętniająca jedyny pobyt Szymanowskiego w Katowicach.



gdy w roku 2002 zbiory muzyczne prezes PZCHiO Oddział Śląski w Katowi
cach -  Rajmund Hanke podarował Śląskiej Bibliotece Muzycznej, znajdującej się 
w największej na Śląsku książnicy -  Bibliotece Śląskiej. Wielka modlitwa nato
miast pozostała w rękopiśmiennym zbiorze akademickiej biblioteki.

15 maja 1934 roku w Teatrze Polskim w Katowicach (dzisiejszym Teatrze im. 
Stanisława Wyspiańskiego) wykonano po raz pierwszy na Śląsku siłami polskich 
artystów wielkie dzieło wokalno-instrumentalne Karola Szymanowskiego Stahat 
Mater. Słowo wstępne do koncertu wygłosił wówczas -  urodzony na Śląsku Cie
szyńskim poeta, powieściopisarz i dramaturg -  Emil Zegadłowicz, a w programie 
znalazły się dwie części Requiem opus 5 Hectora Berlioza: Kyrie i Sanctus, wspo
mniana kompozycja Stabat Mater Szymanowskiego, dla wykonania którego to 
utworu koncert był „pretekstem” i na zakończenie, zaprezentowana po raz pierw
szy i prawdopodobnie jedyny. Wielka modlitwa (na sopran solo, tenor solo i chór) 
op.l4  Stefana M. Stoińskiego.

Karol Szymanowski zaproszony także na próbę Stahat Mater „wysłuchał 
jeszcze prawykonania mej Wielkiej modlitwy na chór mieszany, sola i orkiestrę” 
-  pisał dyrygent. „Po skończonej próbie gratulował mi dzieła, jeno radził solo te
norowe zmienić na solo barytonowe, co później uczyniłem, oraz podział na kilka 
części krótkich (miast jednej długiej) na wzór jego Stabat Mater. Tej ostatniej 
rady nie posłuchałem i Wielka modlitwa pozostała dziełem jednoczęściowym”®.

Wielką modlitwę na sola (sopran i baryton'”), chór mieszany, organy (ad lib.) 
i orkiestrę op. 14 do słów Włodzimierza Żelechowskiego i Józefa Aleksandra Ga
łuszki Stefan Marian Stoiński komponował w latach 1931-1933. Takie ramowe 
daty widnieją na tytułowej stronie zapisanej ołówkiem ręką kompozytora rękopi
śmiennej partytury a następnie poprawione czarnym tuszem. Jednakże na ostat
niej liczbowanej stronie tejże partytury znajduje się również ręką kompozytora 
poczyniony zapis: Stefan M. Stoiński Katowice 12 kwietnia 1934 r. Przypuszczać 
zatem można, że najprawdopodobniej stronę tytułową napisał Stoiński wcześniej, 
niż skomponowany został utwór; że takie czasowe ramy założył sobie kompozy
tor a utwór ukończony został kilka miesięcy później. Partytura kompozycji o wy
miarach 35 X 27 cm napisana została ołówkiem na papierze partyturowym syg
nowanym „B.&H. Nr.43.E. 6. 16”, a czerwonym tuszem dopisano kolejne litery 
alfabetu zaznaczające wspólne wejścia zespołu wykonawczego. Ponadto gdzie
niegdzie zaznaczone zostały niebieską kredką określenia wykonawcze, dynamika 
i tempo. Jednoczęściowy, trwający 35-37 minut u tw ó r-jak  dopisał ołówkiem na

Stefan Marian Stoiński; Karol Szymanowski w Katowicach. W; Karol Szymanowski we 
wspomnieniach. (Garść wspomnień). „Śpiewak” 1937, nr 4 s. 58.

Pierwotny zapis tenor został skreślony na rękopisie i zastąpiony słowem baryton.



stronie tytułowej kompozytor -  liczącej 124 strony partytury, przewidziany został 
na orkiestrę w składzie (zaznaczonym na drugiej liczbowanej stronie rękopisu 
czarnym tuszem): 3 Flauti (3. anche flatuto piccolo), 2 Oboi (2. anche como in- 
glese), 2 Clarinetti (in Si b, in la e l.Clar anche in mi b), 2 Fagotti, 4 Corni in Fa, 
2 Trombe in Si b (anche in fa ), Arpa z dopiskiem ołówkowym 3 Tromboni e Tuba, 
i ponownie czarnym tuszem, 3 Timpani, Cassa, Piatti, Triangolo, Tamtam, Archi, 
Organo ad lib.

Za materiał słowny do swego utworu wziął kompozytor słowa dwóch wierszy 
współczesnych kompozytorowi poetów polskich: Hymn modlitewny urodzonego 
w Krakowie a od 1923 roku związanego ze Śląskiem poety i prozaika Włodzimie
rza Żelechowskiego (1893-1954) oraz wiersz zatytułowany W godzinę zmierzchu 
Józefa Aleksandra Gałuszki (1893-1939) również krakowskiego poety, którego 
twórczość cieszyła się popularnością w dwudziestoleciu międzywojennym. Teks
ty obu wierszy znajdują się (zapisane czarnym tuszem również ręką Stoińskiego) 
na pierwszych dwóch nieliczbowanych stronach partytuiy- utworu. Kompozytor 
wprowadza najpierw słowa całego Hymnu modlitewnego Żelechowskiego od 
incipitu „Módlmy się wszystkim żywiołom....” powierzając je  barytonowi solo 
w 28. takcie utworu po wstępie całej orkiestry, by następnie przejść do począt
kowych słów „My cząstką wszystkiego i Dobra i Złego...” drugiego z wierszy 
W godzinę zmierzchu Józefa Aleksandra Gałuszki, podejmowanych przez głosy 
chóru -  alty II i basy II. Kolejno powraca baryton solo z początkowymi słowa
mi Hymnu, a utwór zamykają słowa wiersza Żelechowskiego „I łzą się módlmy 
i śmiechem i dziwem swego istnienia, a modły nasze echem niech lecą ziemią 
i niebem do tronu Boga!”

Do partytury orkiestrowej dołączony jest wyciąg fortepianowy, liczący 68 
stron, pisany czarnym tuszem. „Partytura fortepianowa” Wielkiej modlitwy, o wy
miarach 33,5 X 26,5 cm, nie została zanotowana na oryginalnym papierze nuto
wym; specjalnie dla potrzeb tego utworu napisane zostały pięciolinie, na które 
naniesiono tekst nutowy. Zarówno kreślone pięciolinie, charakter pisma, sposób 
pisania nut i dbałość o ostateczny wyraz tekstu nutowego przemawiają za stwier
dzeniem, że rękopis „partytury fortepianowej” uchodzić może za czystopis, i że 
został skreślony inną ręką niż rękopis partytury. Jest to prawdopodobnie materiał 
nutowy sporządzony przez kopistę dla przygotowania solistów i chóru na mający 
się odbyć 15 maja 1934 roku koncert. Również analiza porównawcza, podpisa
nego pod głosy solowe i chór, tekstu słownego wskazuje na inny charakter pis
ma. Partytura jak i wyciąg fortepianowy oprawione są w grube tekturowe okładki 
powleczone ciemnym płótnem z napisem tłoczonym złotymi literami; imię i na
zwisko kompozytora oraz tytuł utworu. Całości dopełniają materiały orkiestrowe 
z napisem na okładce głosu pierwszych skrzypiec „Komplet (47 głosów z orga-



nami)”, pisane czarnym tuszem i sporządzone ręką tego samego co „partytura 
fortepianowa” kopisty.

Wielka modlitwa ST. M. Stoińskiego, okazała się niepoślednim dziełem, którem kompozy
tor wkroczył w  wysokie rejony kompozycji muzycznej. Świetna koncepcja przeprowadzo
na logicznie od początku do końca i doskonałość formalna cłiarakteryzują w  pierwszym 
rzucie dzieło Stoińskiego. Pominąwszy pewne (zresztą nieuniknione) wpływy obce i może 
zbyt wiele „całotonowości”, każdy nicuprzedzony krytyk musi uznać zupełnie oryginalną 
i swoistą konsekwencję w  przeprowadzeniu „lineamcm” konstrukcji wokalnej i instru
mentalnej, świetne znawstwo techniki wokalnej i instrumentalnej. Orkiestra jest u Stoiń
skiego ciałem samoistnem, które samo bez chóru i solistów brzmi wyśmienicie, a przytem 
zlewa się z tym drugim czynnikiem w całość niezmiernie interesującą, pociągającą i prze
konywującą. Jeżeli do tego dodamy wyborne traktowanie tekstu poetyckiego i świetną 
jego ilustrację muzyczną to wypadnie nam zaliczyć ostatnie dzieło Stoińskiego do naj
wybitniejszych tego rodzaju utworów, jakie się w ostatnich czasach u nas pojawiły"

-  recenzował po majowym koncercie anonimowy autor.
Kilka dni po katowickim koncercie Stoiński napisał list, adresując go do Ka

rola i Stanisławy Szymanowskich:

[...] Koncert, jak mnie ze wszech stron zapewniają, wywarł głębokie wrażenie. Oczywiście 
gdzieś niegdzieś mówi się o niezrozumieniu Szymanowskiego, że Wielka modlitwa jest 
ładniejsza, czym mnie do rozpaczy doprowadzają i usadzają tak, jak na to zasługuję. Ale 
przyrzekłem, że się poprawię, że będę odważniejszy, bo chciałbym, by mnie w  podobny 
sposób w przyszłości nie zaliczano do tych kompozytorów, któiymi pierwszy z brzegu 
idjota się zachwyca. Z drugiej strony spotykam się z tak bezgranicznemi zachwytami dla 
Stabat Mater, że serce rośnie; jestem z tego dumny, bo zdaje mi się, żem i ja  się do wiel
kiego sukcesu genialnego tego dzieła przyczynił; że właśnie chór i, rzecz jasna, soliści byli 
tak doskonałymi inteфretatorami, że dzieło musiało tych poruszyć, którzy słuchać umieją 
i słuchać chcą'^.

Stefan Marian Stoiński z „urodzenia Wielkopolanin” drugą część swego twór
czego życia spędził na Śląsku. Zmarł w Bytomiu, tuż po zakończeniu działań 
wojennych 26. grudnia 1945 roku.

" y. „Śpiewak” 1934, nr 5 s. 72 73.
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STEFAN BURHARDT OJCEM KOLEKCJI POLONEZÓW 
W ZBIORACH BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ 

W TORUNIU’

Kiedy o polonezie mowa, w pamięci najczęściej przywołujemy mickiewi
czowskie „Poloneza czas zacząć...”, utwory Chopina, czy popularny tak ostatnio 
Polonez Wojciecha Kilara. Polonez jako taniec i forma muzyczna posiada historię 
sięgającą przeszło trzy stulecia i stanowi jedną z najświetniejszych kart w dzie
jach muzyki polskiej.

O potrzebie zebrania polonezów wspomniał już w 1859 roku Maurycy Kara- 
sowski w książce Rys historyczny opety polskiej...'. „Gdyby można zebrać, o ile 
by się dało, największą liczbę dawnych polonezów, od czasów pierwszych kon
tuszowych ich twórców, nie wyłączając Kozłowskiego, Elsnera, Kurpińskiego, 
Stefaniego Józefa itp., jakąż to księgę pełną psychologicznych przemian ducha 
narodowego w różnych epokach można by ułożyć”.

Prawie sto lat później życzenie to zaczął realizować w Bibliotece Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika dr Stefan Burhardt. W 2006 roku, 6 grudnia minęła 15. 
rocznica śmierci dra Stefana Burhardta -  bibliotekarza muzycznego i bibliofila, 
dlatego też chciałabym przypomnieć tę tak charakterystyczną i nietuzinkową po
stać toruńskiego środowiska bibliotekarskiego, a także zapoznać bliżej z kolekcją 
polonezów przechowywaną w zbiorach muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej, 
której poświęcił większość swojego życia.

„Czy życie było snem, czy złudą, czy jedną wielką pieśnią...” -  tak o swoim 
życiu z właściwą sobie pogodą ducha mówił Stefan Burhardt, choć los mocno go 
doświadczył.

Urodzony u schyłku XIX wieku, 18 XII 1899 roku w Wilnie, pochodził z pa
triotycznej rodziny o pięknych tradycjach szlacheckich, dlatego też często wracał 
myślami do umiłowanych ziem nad Wilią i Niemnem. Mimo młodego wieku.



Stefan Burhardt
(fot. ze zbiorów Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki UMK)

W  1916 roku został członkiem tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej Józefa Pił
sudskiego. W latach 1918-1920 uczestniczył w walkach z bolszewikami w Wil
nie i okolicach. W 1919 roku dostał się do bolszewickiej niewoli, z której szyb
ko udało mu się zbiec i powrócić do Wilna, gdzie ponownie wstąpił do wojska, 
i dopiero w grudniu 1920 roku rozstał się ostatecznie z mundurem. Jesionią 1921 
roku rozpoczął studia filozoficzne i historyczne na wskrzeszonym Uniwersyte
cie Stefana Batorego. Jednocześnie ze studiami na USB pobierał naukę w klasie 
fortepianu Wileńskiego Konserwatorium Muzycznego, które ukoiiczył w 1923 
roku. Stefan Burhardt odznaczał się pasją intelektualną i rozległością zaintere
sowań naukowych. Ukoronowaniem jego poszukiwań naukowych był uzyskany 
w 1927 roku doktorat z filozofii na Uniwersytecie Stefana Batorego na podstawie 
rozprawy Życiowe znaczenie filozofii, przygotowanej pod kierunkiem prof Tade
usza Czeżowskiego.



Trudna sytuacja rodzinna zmusiła go do zarobkowania w czasie studiów. Pra
cował rti.in. jako praktykant-bibliotekarz, a także w dzienniku „Słowo”, gdzie peł
nił różne funkcje -  od administratora i korektora po sekretarza redakcji i redaktora 
odpowiedzialnego. Bardzo szybko okazało się, że praca bibliotekarza stanie się 
jego pasją i przeznaczeniem.

W 1927 roku podjął pracę w Uniwersyteckiej Bibliotece Publicznej w Wilnie, 
kierując jednocześnie Biblioteką Synodu Ewangelicko-Reformowanego. W la
tach 1934-1939 był dyrektorem Państwowej Biblioteki im. Eustachego i Emi
lii Wróblewskich (obecnie jest to Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk). Praca 
w bibliotece dawała mu możliwość rozwijania działalności badawczej i realizacji 
aspiracji naukowych, które oscylowały w kierunku teorii i praktyki bibliografii 
regionalnej. Owocem badań była publikowana w latach 1929-1932 na łamach 
„Ateneum Wileńskiego” Bibliografia do historii ziem b. W. Ks. Litewskiego.

W kampanii wrześniowej 1939 roku Stefan Burhardt uczestniczył w formo
waniu oddziałów zapasowych kawalerii w Wilnie. Internowany przez kilka tygo
dni pod Kownem, został zwolniony w grudniu tego roku. W czasie okupacji imał 
się różnych zajęć. Pracował m.in. jako stróż nocny, prowadził tajne nauczanie 
historii, języka polskiego oraz języków obcych, działał również w konspiracji 
służąc w Armii Krajowej. W czasie wojny spłonął jego dom wraz z dobytkiem, 
który stanowiły m.in. cenne książki i kolekcje znaczków.

Wiosną 1945 roku Stefan Burhardt musiał jako repatriant opuścić swe ukocha
ne, rodzinne Wilno. Do Torunia przybył pierwszym uniwersyteckim transportem 
9 kwietnia 1945 roku i od razu rzucił się w wir prac związanych z organizowa
niem wyższej uczelni. W utworzonym wkrótce społecznym Komitecie Organiza
cyjnym Uniwersytetu w Toruniu -  należał do najbardziej aktywnych orędowni
ków kopernikańskiej uczelni.

Gdy Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) stawał się coraz bardziej fak
tem, dr Burhardt zaangażował się przede wszystkim w organizację biblioteki na
ukowej dla nowej uczelni. Początkowo chciał j ą  zbudować na bazie Książnicy 
Miejskiej, której dyrekcję powierzono mu w czerwcu 1945 roku. Od września 
tego roku Książnica stała się Biblioteką Uniwersytecką. Jednak w lutym następ
nego roku wyodrębniono samodzielną Bibliotekę Uniwersytecką, powierzając jej 
dyrekcję dr. Burhardtowi, który z wrodzoną sobie pasją kolekcjonerską i uporem 
rozpoczął budowę księgozbioru. Było to możliwe przede wszystkim dzięki uzy
skaniu przydziału zbiorów zabezpieczonych z obszaru byłych Prus Wschodnich 
i Pomorza Zachodniego, gromadzonych w Zbiornicy Zbiorów Zabezpieczonych, 
utworzonej i kierowanej przez Stefana Burhardta. Pomimo znacznych osiągnięć 
i nienagannej pracy stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Stefan Bur
hardt piastował tylko do 1 maja 1949 roku, kiedy to z powodów politycznych zo-



Stał odwołany. Mimo mało sprzyjającej mu atmosfery pozostał jednak w Biblio
tece Uniwersyteckiej, kierując m.in. Działem Zbiorów Specjalnych, a następnie 
-  aż do przejścia na emeryturę w roku 1970 -  Oddziałem Zbiorów Muzycznych.

Rozpoczętą w Wilnie działalność naukową kontynuował w Toruniu. Opra
cował biogramy kilkunastu osób zasłużonych dla kultury polskiej -  szczególnie 
bibliotekarzy związanych z Wilnem i Toruniem -  do Polskiego Słownika Biogra
ficznego i Słownika Pracowników Książki Polskiej. Jest autorem kilku opracowań 
i wspomnień o budowie zrębów UMK oraz o Bibliotece Uniwersyteckiej w To
runiu, opublikował też kilka artykułów o tematyce muzycznej. Jego staraniem 
w 1966 roku Biblioteka Uniwersytecka została członkiem międzynarodowej or
ganizacji lAML, zrzeszającej biblioteki muzyczne o różnym profilu zawodowym 
na całym świecie. Rok później z jego inicjatywy w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Toruniu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych. 
W okresie toruńskim Stefan Burhardt działał także w licznych towarzystwach 
społecznych i kulturalnych, m.in. Towarzystwie Bibliofilów im. J. Lelewela czy 
Toruńskim Towarzystwie Naukowym. Jednak opus vitae S. Burhardta, nad któ
rym pracował prawie 40 lat, jest bibliografia muzyki polonezowej kompozytorów 
polskich i obcych na przestrzeni historii tego tańca.

Jego „przygoda” z polonezem zaczęła się wkrótce po przejęciu kierownictwa 
nad zbiorami muzycznymi w 1949 roku. W ówczesnych zbiorach Biblioteki Uni
wersyteckiej polonez był reprezentowany bardzo skromnie, były to głównie druki 
ze zbiorów zabezpieczonych z Pomorza Zachodniego. Dopiero zakup kolekcji 
polonezów dokonany w 1951 roku w Krakowie, po nieżyjącym już pisarzu i pa- 
miętnikarzu Julianie Horoszkiewiczu, będącej pod opieką jego prawnuczki zna
komitej mediewistki Anny Strzeleckiej, skierował zainteresowania dr. Burhardta 
na ten tak popularny w Europie w XIX i na przełomie XIX i XX wieku taniec 
polski. Kolekcja Juliana Horoszkiewicza liczy 425 pozycji bibliograficznych. Tak 
liczny zbiór to owoc długiej i rzetelnej pracy krzewiciela polskiej pieśni patrio
tycznej w czasach zaborów.

Imponująca kolekcja podsunęła dr. Burhardtowi pomysł opracowania biblio
grafii poloneza. Kiedy Ministerstwo Oświaty zwróciło się do pracowników na
ukowych o podanie tematów prac, jakie chcieliby realizować w przyszłości, Ste
fan Burhardt podał Polonez. Katalog tematyczny. Dr Burhardt wybrał polonezy, 
uznając, że taniec ten odegrał wyjątkową rolę w naszej historii. Był symbolem 
wielkości w czasach splendoru i hartował ducha, dodając ludziom sił w czasach 
upadku i represji.

Wkrótce po podjęciu tematu rozpoczął poszukiwania dalszych edycji nuto
wych. Stefan Burhardt oparł je  na dokładnym przejrzeniu zbiorów muzycznych 
w bibliotekach krajowych, wertowaniu opracowań z zakresu historii muzyki, po



szukiwaniach bibliograficznych, śledzeniu i penetracji bogatego wówczas rynku 
antykwaiycznego, lekturze ogłoszeń księgarskich i informacji podawanych na 
okładkach nut, aż wreszcie wyjazdach do wielu większych bibliotek zagranicz
nych. Podróże naukowe do bibliotek w Budapeszcie, Bukareszcie, Sofii, Dreź
nie, Rzymie, Wenecji, Bolonii, Florencji, Erfijrcie, Paryżu, Londynie, Wiedniu 
i Nowym Jorku odbył na koszt własny lub korzystając z pomocy krewnych, bez 
stypendium, subsydium czy jakiejkolwiek pomocy Uniwersytetu, z wyjątkiem ur
lopu naukowego. W rezultacie nastąpiło znaczne powiększenie zbioru polonezów 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu do ok. 2000 jednostek. Nadmienić trze
ba, iż biblioteka otrzymała przywilej pierwszeństwa w otrzymywaniu polonezów 
w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki akcji rozprowadzania 
dubletów i uzyskała nieograniczoną swobodę w nabywaniu brakujących polone
zów w postaci rękopisów, druków, mikrofilmów i fotografii.

Większość pozyskanych edycji nutowych uzupełniających kolekcję pocho
dzi z kupna (głównie z antykwariatów w Krakowie i Toruniu, a także od osób 
prywatnych, m.in. krakowskiego kolekcjonera i bibliofila Ludwika Gocla). Nie
wielką część stanowią polonezy otrzymane od darczyńców (głównie toruńskich 
przedstawicieli świata nauki). Pozycje, które były nie do zdobycia, dr Burhardt 
sprowadzał w postaci fotokopii i mikrofilmów.

Na podstawie dość bogatej korespondencji, która zachowała się po Stefanie 
Burhardtcie, dowiadujemy się, że interesowała go każda, chociażby najmniejsza 
jednostka, „nawet wyrwana karta tytułowa poloneza”, zdefektowany egzemplarz, 
każde alla polacca czy tempo di polacca w utworze.

Obok powiększającego się zbioru nut powstał z biegiem czasu spoiy warsztat 
pracy z fachową literaturą, a przede wszystkim z obszerną i bogatą w informacje 
kartoteką, rejestrującą wszelkie istniejące i wydane na świecie polonezy. Od kar
toteki do zamysłu wydania drukiem zgromadzonego materiału było już blisko. 
Zainteresowało się tym tematem Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie, 
któremu dr Burhardt dostarczył materiał obejmujący opisy bibliograficzne ponad 
10 tys. kompozycji. Kustosz Burhardt zdawał sobie sprawę, że podjęty przez nie
go temat przerastał siły pojedynczego badacza, choćby najbardziej zamiłowane
go i zapalonego, dlatego też do współpracy przy redagowaniu opisów poszcze
gólnych haseł poprosił, Marię Prokopowicz, wieloletnią kierowniczkę Zakładu 
Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej i Andrzeja Spóza, kierownika Bi
blioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Wobec ogromnej obfitości 
i różnorodności materiału, redaktorzy dokonali odpowiedniego jego podziału, 
uzupełnili nowymi pozycjami bibliograficznymi i nadali mu formę edytorską. 
Tak powstała koncepcja rozgraniczenia czasowego ujętego odpowiednio w czte
rech tomach. Polonezy od roku 1689 do 1791 umieszczono w tomie I, polonezy



Z lat 1792-1830 w tomie II, polonezy polskie od 1831 do 1981 roku w tomie III 
i odpowiednio w tomie IV polonezy obcych autorów od 1831 do czasów współ
czesnych. Planowany był także tom V, który wypełnić miały suplementy do po
przedzających go tomów.

Dotychczas zostały wydane: tom drugi (w 1976 r.) i tom trzeci (w 1985 r.). 
Wspomniane tomy przynoszą także incipity melodii oraz tekstów większości 
utworów wraz ze wszystkimi znanymi ich odmianami, zawierają też ważne in
formacje o oficynach wydawniczych i literaturze na temat danej pozycji biblio
graficznej. Na publikację czeka kompletnie zredagowany przez Andrzeja Spóza 
tom IV. Niedokończona nadal edycja opus magnum dr Burhardta od początku 
spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem w kręgach muzykologów polskich 
i obcych. Wskazywali oni na dużą wartość merytoryczną Katalogu, a także na 
fakt, iż ta nie mająca odpowiednika w polskim piśmiennictwie praca jest owocem 
pasji i ogromnego wysiłku jednego człowieka. W jednym z ostatnich udzielo
nych wywiadów na pytanie o dalsze losy nie wydanych tomów Stefan Burhardt 
odpowiedział, że „nie ma już siły i możliwości, aby zabiegać o wydrukowanie 
trzech pozostałych tomów, które znajdują się w wydawnictwie” . Miał wtedy dzie
więćdziesiąt lat i żył w „cieniu zapomnienia” przez władze UMK i PWM, ale 
w nadziei, że jego „dzieło żyje i będzie owocowało” .

Najcenniejszym i najważniejszym zbiorem polonezów pod względem arty
stycznym i archiwalnym, który wpłynął do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Toruniu jest wspomniana wcześniej kolekcja Juliana Horoszkiewicza. Liczą
ca ponad 400 pozycji bibliograficznych kolekcja, to przekrój twórczości polone
zowej w Polsce i Europie od roku 1805 do 1930. Zbiór tworzą rękopisy, druki, 
a także kopie druków dokonane ręką Juliana Horoszkiewicza oraz nieznanych 
kopistów. Przygotowując prezentację obiektów z kolekcji, przy tak obfitym ma
teriale nutowym musiałam zastosować odpowiednie kryterium doboru materiału, 
wybrałam obiekty, które należą do rzadkości w zbiorach muzycznych polskich 
bibliotek.

W latach 1792-1830 muzyka polonezowa przeżywała okres ogromnej popu
larności, na co niewątpliwy wpływ miały wydarzenia polityczne w Polsce (rozbio
ry, powstania, emigracja). Moda na muzykę polonezową spowodowała, iż kom
ponowały ją  różne osoby: dyletanci, amatorzy, ale też i wybitni kompozytorzy.

Najsłynniejsze kompozycje polonezowe publikowały znane europejskie ofi
cyny wydawnicze owych czasów. Przykładem niech będzie pierwsza edycja po
loneza na klawesyn La helia capriciosa, op. 55 Jana Ncpomuka Hummla w wie
deńskiej oficynie Artaria & С отр . ок. 1815 roku. O popularności tej kompozycji 
świadczy fakt, iż w latach 1815-1953 ukazało się przeszło 70 wydań w wersji 
oryginalnej oraz wielu transkrypcjach. Ranga wydawców i ich liczba potwierdza



popularność poloneza, jakkolwiek nie zawsze stanowiła tym samym wskaźnik 
wartości artystycznej utworu

Moda na polonezy nie ominęła muzyki operowej. Arie operowe, uwertury 
w rytmach poloneza, polonezy na tematy z oper zdobywały szeroką popularność 
i były wydawanewrozlicznychtranskrypcjach.Najstarszympolonezemwzbioraeh 
toruńskich jest transkrypcja na fortepian orkiestrowego poloneza E-dur na temat 
uwertury z opery Lodoiska Rodolphe Kreutzera, autorstwa Józefa Elsnera, który był 
także właścicielem sztychami nut, publikującej omawiany utwór. Druk ten z nume
rem wydawniczym „22” pochodzi z 1805 roku. Wydawnictwa Elsnera pod wzglę
dem wykonania należą do najcenniejszych w polskim drukarstwie muzycznym .

Kolejny druk odbity techniką miedziorytniczą, to jedyna w zbiorach polskich 
zachowana edycja z 1818 roku Tańca polskiego D-dur autorstwa anonimowego 
kompozytora sygnowana inicjałami I. Ł. Druk ten uważany jest za ostatni, jaki 
wyszedł spod prasy warszawskiej drukarni muzycznej księdza Izydora Józefa Cy
bulskiego, który był kontynuatorem edytorskiej działalności J. Elsnera.

Inne dwa zbiory polonezów przechowywane przez toruńską książnicę uni
wersytecką są unikatami w zasobach muzycznych polskich bibliotek. Pierwszy, 
to zbiór 14 polonezów Michała Kleofasa Ogińskiego (il. 1 na s. 149). W kilka 
lat po śmierci kompozytora, warszawski wydawca Rudolf Friedlein w 1855 roku 
opublikował pod redakcją Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego ów zbiór polonezów. 
Dobrzyński troskliwie usunął niedokładności, w które obfitowały poprzednie wy
dania, a na stronic tytułowej zbioru zaznaczył, że jest to Wydanie nowe, przej
rzane i poprawione pod  względem Rytmicznym, Metrycznym, Ortograficznym 
i Harmonicznym, zachowując w całości melodią kompozytora, jako  najczystszy 
typ i duch muzyki polskiej. Drugi, to zbiór 15 polonezów autorstwa Karola Kur
pińskiego wydany w Warszawie w 1858 roku nakładem Gustawa Sennewalda, 
zebrany przez ucznia i szwagra Kuфińskiego, Józefa Brzowskiego. Druk wyko
nany techniką miedziorytniczą z litografowaną kartą tytułową oraz litografowa- 
nym portretem i faksymile podpisu kompozytora.

Najliczniejszą grupę w twórczości polonezowej XIX wieku stanowią kom
pozycje salonowe w postaci miniatur fortepianowych lub skrzypcowych. W tej 
grupie występuje najwięcej utworów o programowych tytułach, kompozycji po
święconych wydarzeniom i rocznicom historycznym, sławnym postaciom, oko
licznościowym uroczystościom. Chociaż w większości są to kompozycje o małej 
wartości muzycznej, jednakże odegrały one dużą rolę w kształtowaniu świado
mości narodowej Polaków w czasach zaborów. W zbiorze polonezów J. Horosz- 
kiewicza ta twórczość polonezowa jest wyjątkowo bogato reprezentowana. Są 
to najczęściej kompozycje twórców związanych ze Lwowem, m.in.: Fabiana Ty- 
molskiego polonez poświęcony pamięci Stanisława Moniuszki wydany nakładem



księgami Seyfartha i Czajkowskiego ok. 1872 roku, polonezy pamięci Fryderyka 
Chopina i Adama Mickiewicza wydane nakładem Karola Wilda ok. 1856 i 1860 
roku w litografii Kornela Filiera, czy Tytusa Tyca polonez Dobra nasza także 
w litografii K. Filiera z ok. 1880 roku z własnoręczną dedykacją kompozytora 
, Julianowi Horoszkiewiczowi w dowód szacunku Tytus Tyć”.

N a zakończenie, cimelium w polskich zbiorach muzycznych, polonez 11 -let
niego Władysława Żeleńskiego zawarty w zbiorze dedykowanym babci kompo
zytora Józefie z Dahlków Żeleńskiej, napisany pod kierunkiem pierwszego na
uczyciela gry na fortepianie Kazimierza Wojciechowskiego. Druk w litografii 
krakowskiego sztycharza i litografa Feliksa Lipnickiego pochodzi z ok. 1848 roku 
(il. 2 na s. 150).

Chociaż od ostatniego wydania III tomu Katalogu tematycznego poloneza 
minęło 21 lat, kolekcja polonezów w zbiorach muzycznych biblioteki uniwersy
teckiej w Toruniu nadal jest uzupełniana o brakujące egzemplarze, a niebawem 
zostanie zdigitalizowana. Mając na uwadze dewizę życiową dr Stefana Burhardta 
-  contra spem spero (wbrew nadziei mam nadzieję), ja  również wyrażam głęboką 
nadzieję, że uda się wydać pozostałe tomy jego Katalogu tematycznego poloneza.
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Eulalia Ryszkowska
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

ZBIÓR NUT HENRIETTY BĄKOWSKIEJ 
W WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE 

PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY*

Zbiór nut Henrietty Bąkowskiej posiadany przez Wojewódzką i Miejską Bi
bliotekę Publiczną w Bydgoszczy zawiera utwory na fortepian i gitarę. O tym, 
że właścicielką albumów była Henrietta Bąkowska wiadomo z licznych zapisów 
jej imienia i nazwiska na ich kartach (il. 1 na s. 161). Na okładce każdego tomu 
widoczne są inicjały właścicielki -  HB. Przy nich podano też numer kolejnego 
tomu. Z tych oznaczeń wiadomo, że tomów liczbowanych było co najmniej dzie
sięć, z tego w posiadaniu WiMBP w Bydgoszczy jest pięć -  drugi, piąty, siódmy 
i dziesiąty oraz nic zapisany do końca wolumin z utworami na gitarę, który nie jest 
liczbowany. Widocznie numeracja dotyczyła zbiorów utworów na poszczególne 
instrumenty, jeżeli było ich wieeej niż jeden tom. Album „gitarowy” odróżnia się 
też kolorem okleiny na okładce. Wszystkie okładki tomów „fortepianowych” są 
koloru niebieskiego. Okleina „gitarowego” ma kolor różowy.

Albumy te powstały w pierwszej ćwierci XIX wieku. Świadczą o tym niektó
re wpisy, jak cykl zatytułowany Tańce Balowe i Redutowe na rok I8I6' ,  notatka 
na karcie tytułowej wydanych drukiem tańców niemieckich Aufgefiirt in den Ge- 
sellschaftsbdllen der Herrn Juristen in Prag 1815- a także to, że na wszystkich 
okładkach umieszczone są inicjały panieńskiego nazwiska właścicielki, które no
siła do 1827 roku\

Nie wiadomo w jaki sposób te nuty znalazły się w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, można przypuszczać, że dotarły wraz ze spuścizną po córce

Referat wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, 
Ciążeń, 10 12 października 2006.

' Tom 3, str. 169.

" Tom 3, str. 191.

’ Henrietta Bąkowska w 1827 r. wyszła za mąż za barona Romana Kamickiego. Zob.: Adam 
Boniecki: Herbarz polski. T. 9 cz. 1. Warszawa 1906, s. 261.



Henrietty -  Sabinie Kamickiej lub po jej potomkach, w jakiś sposób związanych 
z naszym regionem.

Henrietta Bąkowska

Właścicielka omawianych albumów urodziła się pod koniec XVIII lub na po
czątku XIX wieku. Pochodziła z rodu Bąkowskich herbu Gryf. Była to szlachta 
galicyjska. Dziadek H. Bąkowskiej -  Mateusz Bąkowski -  podczaszy i stolnik 
halicki w 1782 roku otrzymał dla siebie i swoich trzech synów tytuł hrabiowski od 
cesarza Ferdynanda II. Jej ojcem był Jan Wincenty -  dziedzic m.in. dóbr Cycowa, 
Święcicy. W 1790 roku należał do deputacji szlachty galicyjskiej, wysłanej do 
cesarza z prośbąo autonomię dla Galicji. Działał także jako członek Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego'*.

Matką Henrietty była hrabianka Kunegunda Komorowska herbu Korczak, 
córka Józefa Joachima Komorowskiego -  kasztelana lubaczowskiego i bełskiego. 
Znaczenia temu rodowi dodaje funkcja prymasa, jaką pełnił wujek Józefa-A dam  
Ignacy Komorowski (1699-1759). Życiorys ojca matki Henrietty można przeczy
tać w tomie trzynastym Polskiego Słownika Biograficznego\ Józef Komorowski 
cieszył się uznaniem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, o czym świadczą 
między innymi posiadane przez niego odznaczenia św. Stanisława (1781) oraz 
Orła Białego (1787). Ostatnie zdanie jego życiorysu w wyżej wspomnianym źród
le brzmi: „Synowi Wincentemu Józefowi i córce Kunegundzie (później żonie Jana 
Wincentego Bąkowskiego) zapewnił staranne wykształcenie domowe pod kierun
kiem pijara Andrzeja Sebastiana Ustrzyckiego” . Po zapoznaniu się ze zbiorem 
nut Henrietty Bąkowskiej można powiedzieć o je j muzycznym wykształceniu, że 
także było staranne i że z zamiłowaniem je  rozwijała.

Muzyka wokalna

Muzykę wokalną zawiera przede wszystkim tom pierwszy i czwarty (według 
numeracji WiMBP) oraz tom „gitarowy”. Są to głównie arie solowe, w mniejszej 
liczbie duety, tercerty i kwartety z oper. Jest tu także dużo pieśni.

A rie  o p e ro w e

Obok typowych arii operowych epoki klasycyzmu są tu również charaktery
styczne dla II połowy XVIII wieku takie formy jak arietta i cavatina. Tom pierwszy 
zawiera arie z akompaniowanym recytatywem, w typie, który zaczął się pojawiać

Seweryn Uruski: Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. I . Warszawa 1904, s. 116. 

Polski Słownik B iograficzny.!. 13. Wrocław Warszawa 1967, s. 420 421.



się W  operach XIX wieku, wypierając arię jaico zamknięty, samodzielny fragment 
na rzecz szerzej rozbudowanych scen. Pierwszy tom zawiera tylko arie z towarzy
szeniem fortepianu wydane drukiem. Jest ich przeszło dwadzieścia. Pochodzą one 
z następujących oper: Tankred Gioacchino Rossiniego (1792-1868), Kopciuszek 
Nicolasa Isouarda (1775-1818), Westalka Сгц>аго Spontiniego (1774-1851), Die 
Schweitzer Familie i Waisenhaus Josepha Weigla (1766-1846), Don Giovanni 
Wolfganga A. Mozarta (1756-1791).

Tom czwarty zawiera przeszło pięćdziesiąt arii operowych. Są to odpisy z na
stępujących oper: Sat'gino Ferdinando Paera (1771-1839), Kopciuszek Nicolasa 
Isouarda", Westalka Gasparo Spontiniego, Die Schweitzer Familie, Waisenhaus 
Josepha Weigla, La clemenza di Tito {Łaskawość Tytusa), Czarodziejski flet. Die 
Gartnerinn aus Liche {Rzekoma ogrodniczka) W. A. Mozarta, Agnes Sorel Adal
berta Gyrowetza’ (1763-1850), Una cosa rara {Piękność z uczciwością rzecz 
rzadka) Vincente Martin у Soler (1754—1806), Axur, re d ’Ormus Antonio Salie- 
riego (1750-1825), Der Spielen von Arkadien Franza X. Siissmayra (1766-1803), 
Pałac Lucyfera, Łaska imperatora Karola Kurpińskiego (1785-1857), Kłótnia 
przez zakład. Syrena z  Dniestru Karola Lipińskiego (1790-1861), śpiewany ma
zur i krakowiak z opery Król Łokietek Józefa Elsnera (1769-1854), Arietki wyiąte 
z opery Górale у  Krakowiaki Jana Stefaniego (1746-1829).

Z towarzyszeniem gitary (tom piąty) H. Bąkowska wykonywała arie z nastę
pujących oper: Das unterhrochene Opferjest {Przerwana ofiara), Babilons Pira- 
miden Petera Wintera (1754-1825), Pachter Robert Lebruena*, Fanisca i Lodoi- 
sca Luigiego Cherubiniego ( 1760-1842), Joseph und seines Briider Etienne Nic. 
Mehula (1763-1817), Die Raise [sic!] nach Paris bez kompozytora, Kopciuszek 
i Joconde Nicolasa Isouarda, Donauweibchen Ferdinanda Kauera (1751-1831), 
Syrena Dniestru Karola Lipińskiego, Beniowski Augusta F. Kotzebuego (1761- 
-1819), Augenarzt hds\berXa Gyrowetza (Vojtecha Jiroveca), Czarodziejski fle t 
Wolfganga A. Mozarta, Westalka Gasparo Spontiniego, Freyhem von Steigente- 
sch'’ Maura Giulianiego (1781-1829) Sargino Ferdinanda Paera.

W kolekcji znajduje się też wiele utworów wokalnych podawanych jako arie, 
których kompozytora ani opery, z których pochodzą nie podano. Mogą to być

* Daty biograficzne podano przy nazwisku kompozytora, kiedy jest wymieniony po raz 
pierwszy. Jeżeli przy nazwisku nie umieszczono dat, oznacza to, że o tym kompozytorze autorka nie 
znalazła informacji w dostępnych jej źródłach.

’ Właśc. Vojtecha Jiroveca.
" W albumie jest informacja; „Aus der Oper Pachter Robert die Musik ist von Lebruen”. Chodzi 

tu o niem. wariant opery iWorce/w (1800), której autorem był Louis-Sebastien Lebrun (1764^ 1829).

’ Chodzi zapewne o pieśni do słów barona Augusta von Steigentesch (1774 1826) opracowa
ne przez M. Glińskiego w  zbiorze pieśni op. 89.



pieśni nazwane ariami i tak je  autorka zakwalifikowała z wyjątkiem Air russe, 
gdzie przy pierwszej pięciolini wpisano tak, jak podaje się postać operową „Fie
dor” "’. Prawdopodobnie pochodzi ona z jakiejś większej, nieznanej autorce formy 
wokalnej.

P ie śn i

Pieśni zgromadzone przez H. Bąkowską są różnorodne -  okolicznościowe, 
patriotyczne, biesiadne, miłosne, o tematyce historycznej, filozoficznej, o zabar
wieniu radosnym, melancholijnym. Są w języku niemieckim, włoskim, polskim 
i francuskim. Z zachowanych w naszej Bibliotece tomów wynika, że hrabianka 
najbardziej lubiła śpiewać pieśni z towarzyszeniem gitary. „Gitarowy” album 
zawiera ich prawie dziewięćdziesiąt". Są to pieśni takich kompozytorów jak:
H. Kiimmel, [Pierre] Gaveaux (1760-1825), August von Kotzebue, Johann Frie
drich Hugo Dalberg (1760-1812), [Jean Baptiste de] Bousset (ok. 1662-1725)'^ 
G. H. Chr. Kiimmel, Munter, Adalbert Gyrowetz (Vojtech Jirovec), Mauro Giulia
ni, Jaquin, Auber J. N . '\  Francois de Zucconi'^ Giuseppe Blangini (1781-1841), 
Domenico Cimarosa (1749-1801), Nicolo Mussini'^ Girolamo Crescentini 
(1762-1846), Bonora (1738-1814)'<\

Przeszło dwadzieścia pieśni zawiera tom 4. Kompozytorami ich są: de Sau- 
van: Le Vaillant troubadour''^, Casimir -  muzyka do słów Madame de Genlis

Tom 4. kolekcji, k. 124. Aria jest w języku polskim.

" N a przeszło 140 utworów tu wpisanych.
Zob.: Robert Eitner: Biographisch-Bibliogmphisches Qiiellen-Lexikon der Miisiker iind 

Musikgelehrten der christlichen Zeitrechm ng his zur MiUe des neim zehuen Jahrhimderts von.... 
Lipsk 1900. T. 2, s. 156.

Być może chodzi tu o Daniela-Franęoisa Aubera.

''' Prawdopodobnie żył na przełomie XV111 i XIX w. Zob.; Gerber Ernst Ludwig; Neues hi- 
storisch-hiographisches Lexikon der Tonkiienstler, welches Nachrichten dem Lehen den Werken... 
Leipzig 1813. T. 4, szp. 651 podano tylko wiadomości o jego utworach wydanych drukiem m.in. 
o dwóch wydaniach sześciu pieśni włoskich z roku 1801 (francuskim) i 1802 (niemieckim). Właś
cicielka zbioru wpisała tytuł w języku francuskim. Można przypuszczać, że odpisywała z wydania 
z 1801 r.

Na podstawie wiadomości zawartych w Gerber Ernst Ludwig; op. cit., Lipsk 1813. T. 3, 
szp. 532 533 w  1792 r. występował on w Niemczech jako śpiewak. Działał na terenie Niemiec 
jeszcze na początku XIX wieku.

Właśc. [Jan Evangelista Antonin] Kożeluh zob. Gerber Ernst Ludwig; op. cit., Lipsk 1813. 
T. 1, szp. 470.

"  Popularny romans, wyd. Paryż, A. LeDuc ok. 1816.



(I746-1830)'^ Tyszkiewicz” , Pierre Dutillieu (1754—1798)^", Antonio Salieri, 
Wolfgang Amadeus Mozart, M. Bystry-', Joseph Ambrosch (1759-1822), Joseph 
Haydn (1732-1809), Frantisek Vaclav Hurka (1762-1805). Właścicielka zbioru 
nie podaje nazwisk wielu kompozytorów pieśni zarówno polskich, jak i obcych.

Podejmując próbę charakterystyki zawartych tu pieśni i piosenek trzeba po
wiedzieć, że większość z nich jest w typie sentymentalnym, sielankowym, właś
ciwym dla gatunku zwanego berżeretką, powstałego we Francji i bardzo popu
larnego w magnackich pałacach w okresie rokoka. Świadczą o tym tytuły pieśni 
polskich: Wszystko w śniecie chce hthości.... Nieszczęśliwy kochanek do lubej, 
Artur i Minwana, Te brzóz kilka, Męszczyznom co czule kochaią... i obcych: Hym- 
ne a la Melancolie Giuseppe Blanginicgo, Im Friihlings Anfang, Die Schwermuth 
G. H. Kiimmcla, Der Abschied (anon.). Der Bauer -  (anon.).

W okresie Księstwa Warszawskiego i początkowych latach Królestwa Kon
gresowego, a więc w czasach dzieciństwa i młodości hrabianki, powstało wiele 
pieśni -  przekazanych przeważnie anonimowo -  patriotycznych oraz żołnierskich. 
Wśród tych ostatnich wiele było wyrażało kult Napoleona. Z wpisów w albumie 
trzecim i czwartym wynika, że nastroje patriotyczne i niepodległościowe były 
Henriecie Bąkowskiej bardzo bliskie. Oto tytuły tych pieśni; Marche Triomphale 
compose et dedie au : Prince Joseph Poniatowski ministre de guerre : executee 
le 22 Xhr 1809 a la Societe royale literaire de Varsovie: par J. Elsner (il. 2. na 
s. 161), Polonaise de G: Kosciuszko, Mazur de G: Dąbrowski, Marsz woyska pod  
Generałem Buonaparte, Marsz w czasie koronacyi Napoleona, Le Radeau [Tra
twa]: ou La premiere Entrevue: des Empereurs: Napoleon et Alexandre: Piece 
historiquepour le Pianoforte..?-, Marsz w czasie wyprawy wojennej w roku 1812.

Niespodziankąjest zamieszczenie w albumie trzecim Marsylianki z kilkoma 
pierwszymi słowami. Ciekawe dlaczego nie wpisano pozostałych? Może nuty te 
zostały wpisane ze względu na walory muzyczne utworu? Wydaje mi się, że ory
ginalnych słów wyżej wspomnianego hymnu w hrabiowskich salonach nie wyko

"* Hrabina, faworyta Ludwika XV.

Być może Tadeusz Tyszkiewicz, ojczym Leona Potockiego (1799 1864) -  znanego 
w XIX w. literata. Zob. Polski Słownik Biograficzny. T. 28, s. 9 L Autorem słów do pieśni Tyszkie
wicza jest Julian Niemcewicz.

“  Kompozytor francuski, działający gł. w  Neapolu i Wiedniu.
Być może Romuald Joacłiim ur. II poł XVIII wieku. Zob.: Pohki Słownik Biograficzny. 

T. 3, s. 173. Litera „M” przed nazwiskiem może oznaczać „monsieur”. Słowa do tej pieśni napisał 
Dyzma Tomaszewski.

Jak wynika z komentarza histoiycznego utwór ten skomponowano na cześć spotkania N a
poleona i Aleksandra, cara rosyjskiego po klęsce pod Frydlandem na tratwie 26 VI 1807 roku na 
Niemnie. Bitwę tę i rozmowy zakończono podpisaniem traktatu 7 VII 1807 roku w Tylży.



nywano, chyba, że pod słowami „tyran”, czy „despoci” rozumiano zaborców. We 
Francji, śpiewanie Marsylianki w tym czasie było zakazane’’.

Tańce

Tańce zawiera przede wszystkim tom trzeci. Są one utworami samodzielnymi 
lub pochodzą z większej formy muzycznej, na przykład opery. Znaleźć tu można 
takie formy taneczne jak: polonez, krakowiak, marsz, kozak, mazur, walc, an
glaise, kadryl. W innych tomach pojawiają się także menuet, lendler, ecossaise. 
Kompozytorami ich byli: Joseph Pohl, Emanuel Kunerth, Hertzig, Stanisław Ser- 
waczyński (1791-1859), Navratil, Karol Kuфiński, Mikołaj Janicki (przeł. XVIII 
i XIX w.), W. Schiitz i Justine Schtitz, Jan Stefani (1746-1829), Wolfgang Ama
deusz Mozart, Henrie Bergmann-'*, Peter Winter (1754-1825), Józef Elsner, Leo- 
pold^^ Wenzel Joseph, Thomas Kohaut (1736-1793), Karol Lipiński, Jan Barcicki 
(przeł. XVIII i XIX w.), Karol Kurpiński, Michał Kleofas Ogiński (1765-1833), 
Ignaz Moscheles (1794-1870), Franz Xaver Gcbauer (1784-1822), Ferdinan- 
do Раёг, Joseph Wilde, August Schlums, D[anicl] Steibelt (1765-1823), Joseph 
Ambrosch (1759-182), G. H. Chr Kiimmel. Właścicielka zbioru wpisywała też 
tańce, których kompozytorów nie znała -  jest ich około 70.

Formą taneczną najczęściej wpisywaną byl polonez. W samym tomie trzecim 
„tanecznym” jest ich pięćdziesiąt. Drugim najczęściej występującycym tańcem 
był walc -  dwadzieścia dziewięć wpisanych w tym tomie.

Dzieła, z których pochodzą tańce to m.in.: komedio-opera Szkoda wąsów -  
polonez, Marie Montalban P. Wintera, Leszek Biały J. Elsnera, Palmira^^’, Achilles 
F. Paera -  marsz; Syrena Dniestru K. Lipińskiego -  mazur i kozak; Krakowiacy 
i górale K. Kurpińskiego -  mazurek.

Muzyka instrumentalna

Albumy H. Bąkowskiej zawierają także utwory instrumentalne do wykony
wania solowego. Najwięcej tego typu kompozycji zamieszczono w tomie drugim

Lata 1814 1830 to we Francji powrót monarchii, okres tzw. Restauracji.

Ze znanych autorce pubhkacji tylko leksykon Eitnera notuje kompozytora o tym imieniu 
i nazwisku. Był gitarzystą. Żył na przeł. XVIII i XIX wieku. Wydał w  Halle w 1802 r  podręcznik 
do nauki gry na gitarze. Zob. R. Eitner; op. cit. T. I . Leipzig 1900, s. 461. Tenże kompozytor dedy
kował H. Bąkowskiej jedną ze swoich kompozycji Polonez na fortepian (zob. karta 76. w  tomie 
trzecim kolekcji).

Prawdopodobnie Jan Antonin Kożeluh (1747 1818) używał ps. Leopold by odróżnić się od 
stryjecznego brata o tym samym imieniu i nazwisku. Zob.: Encyklopedia Muzyczna PWM. Część 
biograficzna, pod. red. Elżbiety Dziębowskiej. T. 5: KLŁ. Kraków 1997, s. 181.

“  Być może chodzi o operę G. Rossiniego Aureliano in Palmira (1813).



-  trzydzieści sześć; w tym trzydzieści jeden to cykle wariacji, z których dwadzieś
cia osiem skomponował Jozef Jelinek. Można domyślać się z liczby wariacji jego 
autorstwa, zawartych w drugim tomie kolekcji, że właścicielka była wielką mi
łośniczką twórczości tego kompozytora (istotnie bardzo wówczas popularnego)’ .̂ 
Inne utwory instrumentalne zamieszczone we wspomnianym tomie to: sonata 
Johanna В. Cramera, fantazja z wariacjami, rondo i wariacje D. Steibelta, dwa 
utwory bez tytułu oznaczone jako andante W. A. Mozarta i J. Haydna.

W pozostałych albumach pojawiają się też wyciągi fortepianowe uwertur do 
Tankreda G. Rossiniego i Pałacu Lucyfera K. Kuфińskicgo, wariacje P. E. Herz- 
iga, Johanna N. Hummela, (1778-1837), K. Kurpińskiego, Jordańskiego, J. JeUn- 
ka, F. Fleischmanna, ronda E. Kunertha, Andantino J. Jelinka oraz Minori andante 
Drabunta. W tomie „gitarowym” oprócz wariacji G. H. Chr. Kiimmela i H. G. 
Rotondiego D’arailaza (6 wariacji na temat opery La molinara G. Paisiella)-**, 
znaleźć można utwory nieznanych kompozytorów -  pierwszy z nich bez tytułu 
napisany w tempie Larghetto oraz 11 preludiów.

Podstawy nauki gry na gitarze

Godne odnotowania są wpisane ręcznie w języku niemieckim wskazówki do
tyczące gry na gitarze, które otwierają tom „gitarowy”. Tytuł zamieszczony na 
pierwszej stronie tego albumu brzmi: Anfangsgriindezur Spanischen Guitarre und 
zum Singen (niewykluczone, że był to odpis z jakiegoś drukowanego podręcznika;
il. 3. na s. 162). Właścicielka kolekcji umieściła ten tytuł w ozdobnej, wykonanej 
ręcznie ramce. W górnej jej części widnieją inicjały HB co jest prawdopodobnie 
wskazówką kto jest autorem tej grafiki. Na dwunastu następnych stronach wpi
sane są instrukcje gry na gitarze. Na początku wysokość sześciu pustych strun 
zapisano na pięciolinii przy użyciu symboli. Od najniższej nuty e, która odpo
wiada pustej szóstej strunie poprzez struny a, d, g, h, do najwyższej e w gamie 
dwukreślnej, która odpowiada pustej pierwszej strunie. Nad pięciolinią napisano 
interwały, które są między poszczególnymi dźwiękami strun.

Następnie zapisano notacje różnych dźwięków, które można zagrać na po
szczególnych strunach z podaniem progów. Na stronie trzeciej podano w zapisie 
pionowym notacje dźwięków poszczególnych strun, natomiast w zapisie pozio
mym do każdej z tych strun podano dźwięki w ciągu chromatycznym i progi na 
jakich można je  zagrać.

Hanna Wróblcwska-Strauss: Jo se f Jelinek. W; Encyklopedia Muzyczna PWM, op. cit, T  4: 
HIJ,Kraków 1993, s. 451.

Wpis w tekście brzmi: 6 Varialionen uher das beliebte Thema aus der Oper La MoUnara 
von H. G. Rolondi D 'arailaza



W dalszej części H. Bąkowska wpisała akordy i krótkie ćwiczenia w nie
których tonacjach, zaznaczjąc przy akordach palcowanie i progi. Strona siódma 
i ósma zawiera krótkie ćwiczenia instrumentalne i na śpiew z gitarą. Po tym na
stępują uwagi odnośnie strojenia gitary {Anweisimg die Gidtarre zu Stimeń) oraz 
trzymania jej i sztuki wydobywania dźwięków (Art die Guitarre zu halteń). Na 
ostatniej stronie wpisane są nuty piosenki Die Sehnsucht z towarzyszeniem gitary 
oraz dwa walce.

Wydawnictwa”

A u s tr ia

1. Artaria et С отр ., Wiedeń.
W albumie drugim H. Bąkowskiej zamieszczone są dwa cykle wariacji J. Je- 

linka; w tomie trzecim -  wariacje J. N. Hummla i polonez I. Moschelesa, wydane 
w tej oficynie.

2. Bureau des arts et d ’industrie (au), Wiedeń.
Wariacje D. Steibelta -  tom drugim kolekcji.

3. Cappi Jean, Wiedeń.
Kilka cykli wariacji Jelinka -  tom drugim kolekcji.

4. Magazine de Musique (au), Wiedeń.
Prawdopodobnie Magazin de Musique des Theatres. Mniej znana oficyna wy

dawnicza działająca w Wiedniu pod koniec XVlIl wieku.
Wariacje Fred. Fleischmanna -  tom trzecim kolekcji.

5. Maisch Louis, Wiedeń.
Polonez D. Steibelta, wariacje Jelinka, romanza z Kopciuszka N. Isouarda. 

Wszystkie utwory umieszczone są w tomie drugim kolekcji.

6. Mollo Tranquillo, Wiedeń.
Sonata J. B. Cramera, Fantazja z wariacjami D. Steibelta oraz wariacje Jelinka 

-  zamieszczone w tomie drugim.

® Informacje o opisanych wydawnictwach pochodzą z opracowania Marii Przyweckiej-Sa- 
meckiej: Drukarstwo muzyczne w Europie do końca XVIII wieku. OssoHneum 1987, s. 35& 357, 
366, 368 369,401.



I. Stampcria dei Teatri Imperiale’", Wiedeń.
Prawdopodobnie K. K. Hofthcater-Musik-Verlag. Działająca pod koniec 

XVIII w. oficyna wydająca wyciągi fortepianowe wystawianych w teatrze cesar
skim oper, baletów i innych utworów scenicznych oraz najpopularniejsze arie, 
uwertury itp.

W tomie pierwszym znajduje się kilka wydanych tu arii z opei^ Rossiniego 
Tankred.

8. Traeg lohann (bey) Musikverleger im ncuerbauten Klostemeuburgerhofe, 
Wiedeń.

Johann Traeg założył w 1794 roku wydawnictwo i do końca stulecia zdołał 
wydać wiele utworów muzyki instrumentalnej i wokalnej, głównie wiedeńskich 
kompozytorów.

W albumie pierwszym znajduje się druk tej firmy. Jest to aria z opery Don 
Giovanni W. A. Mozarta.

9. Weigl Thade (Im Verlag des Kapellmeisters Thade Weigl), Wiedeń. 
Wydano tu wiele arii z oper zamieszczonych w tomie pierwszym.

10. Im Verlage der k: k: priv. Chemischen druckerey am Graben, Wiedeń. 
Wydano tu dwa druki arii z opery Kopciuszek N. Isouarda, trzy druki arii

z opery Westalka G. Spontiniego, jeden druk arii z opery Die Schweizer Familie 
J. Weigla. Wszystkie z tomu pierwszego.

C zechy

II. In Comission Haas u. Marco Berra, Praga.
Powstała pod koniec XVIII wieku firma wydawnicza Marco Berra. Wydawała 

muzykalia wyłącznie z grawerowanych i numerowanych płyt metalowych, nie 
zaopatrzonych w datę.

Wydano tu zamieszczony w tomie trzecim cykl tańców niemieckich.

N iem cy

12. Andre Jean [Andre Johann], Offenbach n/M.
Marsz D. G. Steibelta zamieszczony w albumie drugim pochodzi z tej dru

kami.

T ą nazwę podaje się pod tytułem arii bezpośrednio nad nutami. Na stronie tytułowej tycłi 
samycłi nut podano; Stamperia Degl. Imper. Reg. Teatri di Corle, Vienna.



Odpisy ręczne, przy których podano źródło odpisu, pochodzą z wydawnictw 
podanych wyżej oraz z wydawnictw: Breitkopf & Hartel, Leipzig oraz Magasin 
de rim pre merie chimique (au), Vienna.

Zakończenie

Przedstawione albumy Henrietty Bąkowskiej zawierały typowy repertuar sa
lonowy. Nie można jednak stwierdzić, że tylko taką muzyką intreresowała się 
Henrietta Bąkowska, ponieważ jej kolekcja nie zachowała się w całości, jednak 
to co zostało i znajduje się w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Bibhoteki Pub
licznej w Bydgoszczy ma niemałą wartości dla kultury polskiej. Świadectwem 
tego może być wynik badań Ewy Ostaszewskiej, które miały na celu uzupełnienie 
katalogu polonezów Stefana Burhardta. Plon tych badań (w formie katalogu) zo
stał przedstawiony w artykule pt. XlX-wieczne polonezy ze zbiorów Henrietty Bą- 
kow skief'. Na 82 polonezy znalezione w tomach H. Bąkowskiej, 70 Burhardtowi 
nie było znanych. Autorka artykułu napisała m.in.: „Większość polonezów z al
bumów Henrietty Bąkowskiej jest bez wątpienia kopią z druku, o czym świadczą 
nierzadko drobiazgowe odpisy kart tytułowych. Tańce te dokumentują istnienie 
wydań nie zawsze uwzględnianych w katalogach firm wydawniczych, niektóre 
z nich są też prawdopodobnie jedynym zachowanym przekazem danej kompozy
cji. Jest to szczególnie ważne w przypadku polonezów kompozytorów polskich 
(rękopisy zawierają nieznane polonezy Barcickiego, Mikołaja Janickiego, Stani
sława Serwaczyńskiego, Jana Stefaniego -  il. 4 na s. 162)” .

Zawartość tych albumów jest warta opisania w formie katalogu, który stał
by się źródłem infonnacji dla wielu badaczy. Z pewnością też wiele zawartych 
w kolekcji utworów zasługuje na wydanie.

Ewa Ostaszewska: XlX-wieczne polonezy ze zbiorów Henrietty Bąkowskiej. „Muzyka”, 
1985 n r l , s .7 1  95.
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2. Józef Elsner Marche Triomphale..., t. 3 s. 89.



3. Anfangsgnm de z w  Spanischen Guitarre im dzum  Sitigen, t. 5 s. I.

'T
/e f'» /•>/>>?<

.■4V. " i Жл,т<> •<!>

/ г  , , ; o
i Ł :  с  "  '

L t

t , _
4. Jan Stofani 6 Polonaises..., t. 3 s. 67.

J i - Mi



Elżbieta Jasińska-Jędrosz
Gabinet Zbiorów Muzycznych 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

KORESPONDENCJA KAROLA PROSNAKA*

W marcu 2000 roku Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 
wzbogaciło się o spuściznę Karola Prosnaka, ofiarowaną przez żonę kompozyto
ra, Longinę Prosnakową. Spuścizna ta składa się z 30 druków muzycznych, 200 
rękopisów, 300 programów koncertowych, 80 fotografii, zawiera też spory, bo 
liczący ok. 500, zbiór listów od instytucji i osób prywatnych z okresu przed i po 
II wojnie światowej. Korespondencja ta daje znakomity wgląd w bardzo bogate 
kontakty Karola Prosnaka z licznymi, zwłaszcza w okresie przedwojennym, chó
rami i stowarzyszeniami śpiewaczymi, działającymi na terenie całego kraju.

Przypomnijmy pokrótce sylwetkę tego zasłużonego dyiygenta chórowego 
i kompozytora. Urodził się 14 IX 1889 roku w Pabianicach, zmarł 28 X 1976 roku 
w Łodzi. Kształcił się początkowo w zakresie gry fortepianowej w prywatnej szko
le H. Kijerskicj, następnie w Szkole Muzycznej im. F. Chopina oraz Instytucie Mu
zycznym A. Turnera w Łodzi, pod którego kierunkiem studiował także dyrygentu
rę. Pogłębiał studia teoretyczne i dyrygenckie w Wilnie i w Warszawie. Prowadził 
Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” i Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki 
w Pabianicach (od 1924 r. w Łodzi). W latach 1930-1936 dyrygował chórami 
męskimi „Echo” i „Harmonia” w Łodzi oraz doiywczo innymi chórami. Prowa
dził też Orkiestrę Filharmonii Łódzkiej i Orkiestrę Teatru Popularnego w Łodzi 
(1925-1926). Autor trzech preludiów symfonicznych, preludiów na fortepian, 
dwóch kantat (Wesele, Modlitwa drzew), licznych utworów chóralnych (m.in. We
sele sieradzkie. Ballada o Żołnierzu, Dwie myszki), oper dla młodzieży (Za późno. 
Cztery pory roku. Złota legenda) oraz stu dwudziestu pieśni na głos i fortepian.

Trzon korespondencji Karola Prosnaka stanowią listy od stowarzyszeń śpie
waczych i zespołów chóralnych. Warto wymienić dla przykładu: Chór Męski

Referat wygłoszony podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, 
Katowice, 24 -26 września 2001.



„Echo” w Ostrowie Wielkopolskim, Chór Mieszczański w Andrychowie, Chór 
Kolejowy „Hasło” w Bydgoszczy, Chór Katedralny pod wezwaniem św. Ce
cylii w Kielcach, Chór Bazyliki św. Jadwigi w Trzebnicy, Chór „Hejnał” przy 
Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim, Chór 
Akademii Politechniki Szczecińskiej, Poznański Chór Chłopięcy oraz Towarzy
stwo Śpiewacze „Halka” w Zduńskiej Woli, Towarzystwo Śpiewacze „Echo” 
w Lublinie, Polskie Towarzystwo Śpiewackie „Echo” we Lwowie, Towarzy
stwo Śpiewacze „Lutnia” w Łodzi, VI Okręg Wielkopolskich Kół Śpiewaczych 
w Poznaniu, Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych w Toruniu, Łodzi 
i Bydgoszczy, Związek Śląskich Kół Śpiewaczych w Katowicach, Związek 
Polskich Stowarzyszeń Śpiewaczych i Muzycznych m. Łodzi i Województwa 
Łódzkiego.

Ponadto w zbiorze znajdują się listy od różnego rodzaju instytucji (takich jak 
szkoły, zakłady pracy, związki zawodowe i inne), które animowały ruch śpiewa
czy w szeregach swoich członków, organizując imprezy okolicznościowe, turnie
je, festiwale i zawody chórów amatorskich. Do nich zaliczyć można; Gimnazjum 
Żeńskie Anieli Skrzypkówny w Łodzi, Towarzystwo Szkoły Ludowej w Kra
kowie, Pabianicki Instytut Oświaty w Łodzi, Centralną Poradnię Amatorskiego 
Ruchu Artystycznego w Warszawie, Związek Majstrów Fabrycznych RP i Zwią
zek Zawodowy Przemysłu Poligraficznego w Polsce Okręgu Łódzkiego, Łódz
ki Okręgowy Związek Lekkoatletyczny, Związek Uczestników Walki Zbrojnej 
o Niepodległość i Demokrację w Częstochowie, Zjednoczenie Narodowe Mocar
nej Polski, Stowarzyszenie Powstańców „Legion Śląski” w Łodzi, a także Harcer
stwo Polskie i Związek Strzelecki m. Łodzi.

Osobną grupę stanowią związki zawodowe muzyków oraz instytucje muzycz
ne, a więc: Związek Zawodowy Muzyków Chrześcijan „Praca Polska” i Związek 
Zawodowy Muzyków RP w Łodzi, Gdyńskie Towarzystwo Muzyczne, Towarzy
stwo Muzyczne im. S. Barcewicza w Łodzi, Instytut Muzyczny w Katowicach, 
Polskie Radio, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Krakowie oraz Państwo
wa Filharmonia w Łodzi.

Na uwagę zasługują kontakty z chórami działającymi poza granicami Polski, 
np. Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” w Detroit, Zrzeszenie Chórów Polskich Pół
nocnej Anglii w Manchester, Związek Śpiewaków Polskich w Ameryce, czy Chór 
im. I. J. Paderewskiego w Nowym Jorku.

Wreszcie listy od księgarń i wydawnictw muzycznych, które drukowały utwo
ry Prosnaka tj.: Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska” w Warszawie, A. Piwar- 
ski i Spółka w Krakowie, Wydawnictwo „Śpiewak” w Katowicach, F. Gumiński, 
Skład nut w Warszawie, F. Grąbczewski. Księgarnia Muzyczna i Wydawnictwo 
w Warszawie, L. Idzikowski w Kijowie.



Pełna lista autorów obejmuje ponad dziewięćdziesiąt nazw instytucji (chórów, 
kół, komitetów, komisji, towarzystw, stowarzyszeń, zjednoczeń, związków i wy
dawnictw).

Zdecydowanie mniejszą część zbioru stanowią listy od osób prywatnych. Są 
wśród nich listy Stanisława Kazuro, Stanisława Niewiadomskiego, Feliksa No
wowiejskiego, Stefana Stoińskiego, Stanisława Wiechowicza, Tadeusza Makla- 
kiewicza i Stefana Stuligrosza.

W spuściźnie zachowało się zaledwie kilka brulionów listów samego Prosna
ka. Są to listy do dyrygenta Kapeli „Trembita” we Lwowie, do Polskiego Wydaw
nictwa Muzycznego w Krakowie oraz Stowarzyszenia Autorów Kompozytorów 
i Wydawców „ZAIKS”.

Jeżeli chcemy prześledzić kontakty Karola Prosnaka z regionem Śląska i Za
głębia, to mamy do dyspozycji następujący krąg autorów: Wspólnotę Interesów 
Górniczo-Hutniczych w Katowicach, Centralny Ośrodek Kulturalno-Oświato- 
wy Centralnego Związku Zawodowego Górników w Sosnowcu, Stowarzyszenie 
Śpiewaków Śląskich w Siemianowicach Śląskich, Instytut Muzyczny w Katowi
cach, Sekcję Śpiewu przy Związku Górników kopalni „Kleofas” w Katowicach- 
Załężu oraz Wydawnictwo miesięcznika „Śpiewak” przy Związku Śląskich Kół 
Śpiewaczych w Katowicach.

Przyjrzyjmy się nieco bliżej ich treści. Listy Wspólnoty Interesów Górniczo- 
Hutniczych (z datą 26 X, 5 XI, 5 XII i 16 XII 1938) zawierają zaproszenia Karola 
Prosnaka do udziału w jury turnieju chórów pracowniczych oraz podziękowania 
za ten udział. W turnieju wystąpiły m.in.: Chór męski im. I. J. Paderewskiego przy 
Kopalni „Łagiewniki”, Chór Męski „Dzwon” przy Hucie „Silesia” w Rybniku, 
Chór Męski przy Hucie „Florian” w Świętochłowicach, Chór Męski im. Ligonia 
przy Kopalni „Mysłowice”, Chór Męski im. Moniuszki przy Kopalni „Siemia
nowice”. Wykonano utwory Stanisława Niewiadomskiego, Feliksa Nowowiej
skiego, Władysława Żeleńskiego, Jana Gawlasa, Mieczysława Mierzejewskiego, 
Bolesława Wallek-Walewskiego, Wacława Lachmanna i Karola Prosnaka (utwory 
Hej wiosła w dłoń. Niewierny, Dwie myszki).

List Sekcji Śpiewu przy Związku Górników Kopalni „Kleofas” z 23 III 1938 
roku zawiera prośbę o przysłanie głosów Ballady Żołnierskiej, który to utwór za
mierzano wykonać. Tego samego tematu dotyczy list Stowarzyszenia Śpiewaków 
Śląskich w Siemianowicach Śląskich, pochodzący z roku 1938.

Największą grupę listów stanowi korespondencja Wydawnictwa Miesięczni
ka „Śpiewak”, istniejącego przy Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w Katowi
cach. Korespondencja ta licząca 33 listy z lat 1929-1950 dotyczy głównie spraw 
związanych z drukiem utworów adresata. Można się z niej dowiedzieć także o za
wodach chórów, które odbyły się 1 czerwca 1936 roku w Katowicach w ramach



X Jubileuszu Zjazdu Kół Śpiewaków Śląskich oraz o wcześniejszych zawodach 
z okazji VI Zjazdu w roku 1930, który połączony był z uroczystościami moniusz
kowskimi i odsłoną pomnika Stanisława Moniuszki (9 VI 1930). List z roku 1950 
porusza temat strat wojennych Wydawnictwa oraz nikłe możliwości jego ponow
nego rozruchu.

Do najciekawszych listów należą niewątpliwie listy Instytutu Muzycznego 
w Katowicach (z roku 1927 i 1929), a zwłaszcza list pisany przez dyrektora In
stytutu S. Stoińskiego (z datą 17 XII 1929), zawierający cenną infomiację o pra
cach nad przygotowaniem do druku monografii polskiej współczesnej twórczości 
wokalnej pod jego redakcją oraz redakcją Zdzisława Jachimeckiego i Henryka 
Opieńskiego'.

Ną koniec, aby ożywić nieco monotonię nazw i faktów, sięgnijmy do orygi
nalnych tekstów. W liście z 15 XII 1929 roku do Karola Prosnaka Stoiński pisze:

Wielce Szanowny Panie.
Wysłaliśmy do Niego kwestionariusz w sprawie monografii polskiej współczesnej twór
czości wokalnej, którego dotąd nie otrzymaliśmy. Zwracamy się do Niego osobiście 
z prośbą o jego wypełnienie sumienne, dołączenie fotografii itp., gdyż zdołaliśmy zebrać 
b. obfity materiał nieomal od wszystkich kompozytorów polskicłi i praca już się pisze. 
Bardzo bym ubolewał, gdyby monografia ta dla braku kwestionariusza miała pominąć 
szczegóły, co na pewno nie może być życzeniem Szanownego Pana [...]^

VI Zjazd Śpiewaków Śląskich pod protektoratem J.E. Biskupa Śląskiego 
ks. dr A. Lisieckiego i Wojewody Śląskiego dr M. Grażyńskiego zwraca się do 
K. Prosnaka w tych słowach (list z 12 VI 1930):

Wielmożny Pan Profesor Karol Prosnak w Łodzi.
Z okazji VI Zjazdu Śląskicłi Śpiewaków i Uroczystości Moniuszkowskicłi połączonych 
z odsłonięciem pomnika S. Moniuszki, odbędą się w Katowicach dnia 9 czerwca b.r. za
wody chórów śląskich; mianowicie przed południem zawody eliminacyjne, po południu 
zawody najlepszych chórów. Związek śląskich Kół Śpiewaczych wraz z Komitetem Zjaz
dowym zw racają się do Wielmożnego Pana z uprzejma prośbą o łaskawe wzięcie udziału 
w  sądzie konkursowym tych zawodów’.

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych w pierwszym swym powojennym liście 
(z 16 X 1946) podpisanym przez sekretarza Jana Fojcika donosi:

' Wyd. Zdzisław Jachimecki: Twórczość chóralna i liryczna współczesnych kompozytorów  
polskich. W: Księga pamiątkowa VI Ogólnopolskiego Zjazdu Śpiewaków Śląskich i Uroczystości 
Moniuszkowskich w Katowicach w czerwcu 1930. Katowice 1930.

 ̂ List Stefana Stoińskiego do Karola Prosnaka, Katowice 15 XII 1929.

 ̂ List VI Zjazdu Śpiewaków Śląskich do Karola Prosnaka, Katowice 12 VI 1930.



Dopiero teraz udało mi się uzyskać adres Pana Profesora (nie wiem czy dokładny) i prag
niemy nawiązać kontakt przerwany tak nagle przed siedmioma laty [...]. Związek nasz 
stracił cały swój majątek, a ja  sam, straciwszy zaraz w pierwszych miesiącach [wojny] 
własny dach nad głową, mogłem uratować tylko m ałą część najważniejszych akt, śpiewni
ków i dokumentów. Wydawnictwo nasze zniszczono kompletnie, a ponieważ ruch śpiewa
czy organizujemy od nowa i mamy już przeszło 180 chórów, potrzeba wydawnictw jest 
coraz bardziej paląca"*.

Losy Śląskiego ruchu śpiewaczego w pierwszym dwudziestoleciu okresu 
powojennego możemy prześledzić na kartach publikacji przygotowanej właśnie 
przez Jana Fojcika -  organizatora, publicysty i historyka śpiewactwa śląskiego 
oraz wieloletniego sekretarz Związku^

Już ten pobieżny przegląd korespondencji Karola Prosnaka wskazuje na to, 
że jest ona kopalnią wiedzy o polskim ruchu śpiewaczym i jego aktywności, nie
słabnącej mimo cezuiy wojennej. Na koniec wypada dodać, że w Pabianicach 
-  rodzinnym mieście Karola Prosnaka, organizowany jest co dwa lata Festiwal 
Pieśni Chóralnej jego imienia.

List Związku Śląskich Kół Śpiewaczych do Karola Prosnaka, Katowice 16 X 1946. 

Jan Fojcik; Śląski ruch śpiewaczy. 1945-74. Katowice 1983.





Sylwia Heinrich
Kraków, Oddział Zbiorów Muzycznycii 
Biblioteki Jagiellońskiej

PAMIĄTKI PO WANDZIE LANDOWSKIEJ 
-  DAR THEO VAN  HASSELTA’

Kariera muzyczna Wandy Landowskiej związana była przede wszystkim z jej 
działalnością poza granicami kraju. Dlatego też wszelkie materiały pochodzące 
spoza Polski mogą być interesujące dla badaczy zajmujących się życiem i twór
czością klawesynistki.

Kolekcja, w której posiadaniu znalazł się Theo van Hasselt trafiła do Biblio
teki Jagiellońskiej niemalże przypadkiem. W październiku 2001 roku Theo van 
Hasselt zwrócił się do Biblioteki Jagiellońskiej, z zapytaniem o polską bibliotekę, 
która mogłaby być zainteresowana kolekcją pamiątek związanych z Wandą Lan
dowską. Kolekcję tą  van Hasselt otrzymał od duńskiej pianistki Annie van Os
-  uczennicy Landowskiej w St. Leu-la-Foret (była to szkoła stworzona przez Lan
dowską w 1926 roku, działająca do 1940, kiedy to artystka opuściła Francję i wy
jechała do Stanów Zjednoczonych). Biblioteka wyraziła zainteresowanie kolekcją 
i przekonała darczyńcę do przekazania swoich zbiorów, jako motywujący uznając 
fakt, iż w zbiorach BJ znajdowały się już inne pamiątki po Wandzie Landowskiej
-  list Landowskiej do Stanisława Bursy, spis kompozycji, list matki kompozytorki 
(z 1901 roku) z notatkami biograficznymi (w Oddziale Rękopisów) oraz rękopi
sy muzyczne będące niegdyś w posiadaniu Landowskiej (w Oddziale Zbiorów 
Muzycznych). Posiadacz kolekcji przekonany był o dużym znaczeniu zbioru, 
dlatego też prosił o jego nierozdzielanie, zdawał jednak sobie sprawę z faktu, iż 
nie wszystkie materiały (np. odbitki kserograficzne artykułów w czasopismach), 
wchodzące w jego skład, mają wartość biblioteczną. Sfinalizowanie przekazania 
kolekcji nastąpiło w kwietniu 2003 roku, kiedy zbiór ten został przesłany pocztą 
dyplomatyczną z Hagi do Warszawy, skąd trafił do Biblioteki Jagiellońskiej.



Na zbiór składają się dokumenty i memorabilia związane z Wandą Landow
ską oraz kolekcja nagrań artystki (ogółem 204 jednostek dokumentów, 18 zdjęć 
i 46 płyt). Pamiątki można podzielić na kilka działów tematycznych.

Pierwszy z nich stanowią artykuły autorstwa Wandy Landowskiej, zamiesz
czane w czasopismach muzycznych (część z nich w fomiie kserokopii) oraz ko
mentarze do nagrań płytowych artystki, przez nią samą napisane; przeważa tema
tyka muzyki dawnej, chociaż pojawia się też artykuł dotyczący Paderewskiego.

Na drugi składają się materiały biograficzne, kompozycje oraz spisy kompo
zycji i nagrań (m.in. maszynopis zawierający skrótowy życiorys, autobiografię, 
listę kompozycji, dyskografię i spis artykułów autorstwa Wandy Landowskiej 
oraz bardzo dokładna dyskografia autorstwa Jima Seddona, obejmująca również 
nagrania wywiadów, kompozycje to kadencje do Sonaty KV 333 Mozarta oraz 
Walce Lannera w opracowaniu Landowskiej z jej autografem).

Kolejny dział obejmuje programy koncertów z udziałem Wandy Landowskiej 
(49 programów). Zgromadzone zostały programy koncertów z wieloletniej karie
ry artystki -  poczynając od koncertów w Wiedniu (1904), Lipsku (1907) i Ber
linie (1908), poprzez występy w Amsterdamie (1918 i lata trzydzieste), Maladze 
(1920), Buenos Aires (1929), Londynie (1930), Pradze (1937), Paryżu (1938), 
aż po jej występy w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork i Waszyngton, w latach 
czterdziestych).

Następną grupę tworzą artykuły prasowe, fragmenty opracowań nawiązujące 
do sylwetki Wandy Landowskiej oraz przeprowadzone z nią wywiady -  powstałe 
do 1959 roku -  w przeważającej części w czasopismach niemuzycznych, takich 
jak: „The Time”, „The Harald Tribune”, „Newsweek”, „The Lakeville Journal”, 
„The New York Times” .

Kolejny dział stanowią publikacje poświęcone pamięci Wandy Landowskiej, 
przede wszystkim artykuły i notatki napisane zaraz po śmierci Landowskiej (ame
rykańskie i europejskie), zarówno w prasie muzycznej, jak i niemuzycznej oraz 
późniejsze opracowania dotyczące sylwetki artystki.

Dokumenty życia muzycznego związane z osobą Landowskiej, to przede 
wszystkim programy wykładów oraz uroczystości związanych z upamiętnieniem 
jej osoby. Szczególne znaczenie ze względu na wartość dokumentacyjną posiada 
duża grupa materiałów związanych z działalnością szkoły w Saint-Leu-La-Forćt. 
Składają się na nią programy koncertów (z lat 1932-1938 -  35 jedn.) oraz ulotki 
dotyczące kursów tam organizowanych (1932-1937 -  19 jedn.). W skład kolek
cji wchodzi również kilkanaście fotografii (zarówno z czasów „francuskich”, jak 
i z późniejszego okresu, w Ameryce), w tym jedna z autografem i dedykacją dla 
jednej z uczennic -  Bety Nederkoorn z 1932 roku.



Ostatnią, bardzo interesująca częścią zbioru są nagrania płytowe. Kolekcja 
liczy 46 płyt analogowych. Siedem z nich to płyty winylowe (głównie z lat pięć
dziesiątych), wśród których dwie zostały opatrzone autografem i dedykacją dla 
Annie van Os. Pozostałe są pierwszymi wydaniami płyt nagranych przez Lan
dowską w latach 1926-1946, wydanych przez wytwórnię His Master’s Voice. 
Wśród nich znajdują się m.in.: Le Coiicou Daquina (1928), 3 Suity H a n d la -n r 5, 
7, 10(1935/36), pełne nagranie Wariacji goldbergowskich (1933), Koncert wioski 
i 3 Małe preludia {1936) J. S. Bacha, Koncert D-dur op. 21 Haydna (1937).

Z powyższego krótkiego przeglądu widać wyraźnie, że kolekcja Theo van 
Hasselta może być źródłem wielu informacji dla badaczy zainteresowanych dzia
łalnością Landowskiej. Mimo, iż część zbiorów jest zachowana w postaci kopii 
kserograficznych fakt, że znajdują się one w jednym miejscu, gwarantuje -  pomi
mo braku oryginalnych dokumentów -  dostęp do informacji.

I . Wanda Landowska przy fortepianie.



2. Boże Narodzenie w St. Lcu La Foret.



3. Z uczennicami z St. Leu La Foret trzecia z prawej Annie van Os.



4. Z Jackiem Pfeifferem, siedemdziesiąte piąte urodziny.



Elżbieta Jasińska-Jędrosz
Gabinet Zbiorów Muzycznych 
Biblioteki Uniwersyteckiej w  Warszawie

SPUŚCIZNA STANISŁAW A GOLACHOWSKIEGO, 
JAKO WAŻNE UZUPEŁNIENIE ARCHIWUM 

KAROLA SZYMANOWSKIEGO’

Od kilku lat w Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyte
ckiej w Warszawie, obok spuścizn kompozytorskich, zaczęły pojawiać się tak
że spuścizny muzykologiczne. Po spuściźnie Zofii Lissy przyjęliśmy do zbiorów 
spuścizny Tadeusza Kaczyńskiego, Krzysztofa Biegańskiego i Józefa Chomiń- 
skiego. W czerwcu 2003 roku Ewa Golachowska, córka Stanisława Golachow- 
skiego, przekazała w darze do AKP spuściznę swego ojca.

Sylwetka tego muzykologa, pisarza, pedagoga i działacza muzycznego jest 
dość dobrze znana (pisali o nim Mieczysław Drobner i Teresa Chylińska), ale nie 
dość jeszcze doceniona. Kojarzy się on nam najczęściej z Archiwum Karola Szy
manowskiego oraz publikacją małej monografii kompozytora. Tymczasem dzia
łalność Stanisława Golachowskiego była bogata i różnorodna: był absolwentem 
muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, asystentem w tamtejszej Katedrze 
Muzykologii (1934-35), przed II wojną światową pracownikiem Polskiego Radia 
w Krakowie i Warszawie (1935-36). urzędnikiem Wydziału Sztuki Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1936-39) a już po wojnie -  tego 
samego wydziału w Ministerstwie Kultury i Sztuki (1945), następnie kierowni
kiem muzycznym Filmu Polskiego w Łodzi (1945-48), profesorem Łódzkiej Pań
stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (1946-50) oraz Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej i Teatralnej, a także redaktorem „Poradnika Muzycznego” (od 1947). 
Chciałabym zatem przypomnieć wszystkie dziedziny jego zainteresowań, a szcze
gólnie te, jakie możemy obserwować w zachowanym materiale źródłowym.

W skład zachowanej spuścizny Stanisława Golachowskiego wchodzą prace 
naukowe i dydaktyczne, materiały do audycji radiowych, korespondencja, foto
grafie, liczne programy koncertowe i zaproszenia oraz szymanowskiana; ponadto



bardzo bogata biblioteka muzyczna, na którą składa się kilkaset druków muzycz
nych, książki i czasopisma zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Golachowski byl człowiekiem niezmiernie pracowitym, sumiennym i do
kładnym, pomimo niedługiego życia pozostawił po sobie sporo publikacji. Jego 
dorobek naukowy obejmował takie dziedziny wiedzy muzycznej, jak akustyka, 
etnologia i paleografia muzyczna. Jest autorem szeregu prac, których maszynopi
sy i rękopisy zachowały się w jego spuściżnie. Warto wymienić przede wszystkim 
monografię o Antonim Stolpe, następnie Naukę o polskim folklorze i Etnologię 
muzyczną oraz dwie prace z okresu studiów: «Missapro defimctis» Józefa Kozłow
skiego i «Missa Sanctorum Meritis» Giovanniego Pierluigi da Palestriny. Inne 
materiały warsztatowe obecne w spuściżnie to: maszynopisy haseł do Słownika 
Muzycznego, rękopiśmienne notatki dotyczące akustyki muzycznej z odręcznymi 
rysunkami instrumentów, fotokopie i rękopiśmienne odpisy tabulatur. Na uwagę 
zasługuje również ogromny materiał do audycji radiowych, na który składa się 
160 pogadanek wyemitowanych w Polskim Radio w latach 1937-1950. W kore
spondencji liczącej ok. 300 listów od osób prywatnych i instytucji pojawiają się 
m.in. nazwiska Adolfa Chybińskiego, Józefa Chomińskiego, Krystyny Dąbrow
skiej, Grzegorza Fitelberga, Jarosława Iwaszkiewicza, Zdzisława Jachimeckiego, 
Stefana Jarocińskiego, Zofii Lissy, Witolda Lutosławskiego, Stefanii Łobaczew- 
skiej, Zygmunta Mycielskiego, Tadeusza Ochlewskiego, Kazimierza Serockiego, 
Witolda Rudzińskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Zofii Szymanowskiej, Eugenii 
Umińskiej i Juliusza Zborowskiego.

Ale istotnie, Golachowski zasłużył się przede wszystkim jako twórca ko
lekcji szymanowskianów. O jego bezcennej inicjatywie utworzenia Archiwum 
K. Szymanowskiego i idącej za tym ogromnej pracy mówiłam na zeszłorocznej 
Konferencji Muzykologicznej. Ocalenie spuścizny Karola Szymanowskiego za
wdzięczamy mozolnej i bezinteresownej pracy (w trudnych warunkach wojny 
i okupacji) Stanisława Golachowskiego, który początkowo na własny koszt, a po 
roku 1946 z subwencji państwowych zbierał autografy, dokumenty i pamiątki po 
kompozytorze, pozostające w rękach rodziny i znajomych. Materiały te przecho
wywał we własnym mieszkaniu w Łodzi starając się zapewnić im jak najlepszą 
opiekę. On także dokonał ich wstępnego uporządkowania i opracowania oraz 
sporządził szereg kopii, dzięki którym możemy często poznać materiały już nie 
istniejące. Sporządził m.in. odpisy kilkudziesięciu listów kompozytora do przy
jaciół Stefana Spiessa i Augusta Iwańskiego, których oryginały spłonęły później 
w Powstaniu Warszawskim. Podobny los spotkał inne rękopisy Szymanowskiego 
(m.in. powieść Efebos), które znajdowały się w mieszkaniach bliskich mu osób.

Jak wyglądała ta praca i z jaką starannością Golachowski do niej podchodził, 
świadczy zachowana korespondencja m.in. z Jarosławem Iwaszkiewiczem, Adol



fem Chybińskim, Zdzisławem Jachimcckim, Zygmuntem Mycielskim, czy Stani
sławem Mierczyńskim, a także z rodziną Szymanowskiego. Zacytujmy fragment 
jednego z listów, a mianowicie listu Golachowskiego do Zofii Szymanowskiej 
(ok. 1943), który ma kapitalne znaczenie dla zapoznania się z jego zamierzeniami 
co do spuścizny Szymanowskiego. Oto on:

Szanowna Pani! Możliwe, że doszła do Pani jakąś drogą wiadomość o rozpoczęciu przeze 
mnie dość szeroiio zakreślonych prac nad gromadzeniem, porządkowaniem i konserwo
waniem spuścizny artystycznej [...] po Karolu Szymanowskim. Jeżeli tak późno zwracam 
się do Pani w sprawach związanych z moja pracą dzieje się to po prostu dlatego, że przy
padek wciągał mnie coraz głębiej w tą robotę i stosunkowo niedawno zdecydowałem się 
ostatecznie poświęcić najbliższe lata na opracowanie spuścizny Szymanowskiego. [ ..]  za
cząłem sobie zdawać sprawę z faktu, że właściwie jest to ostatni czas, aby ktoś roztoczył 
fachową opiekę nad jego spuścizną artystyczną, gdyż w niedługim czasie część materia
łów zniszczeje zupełnie. Jak Pani dobrze wie, Karol Szymanowski miał -  niestety -  zwy
czaj pisania bardzo miękkim ołówkiem. Na śliskiej powierzchni papieru ołówek taki ście
ra się bardzo łatwo, toteż już dziś w kilka lat po Jego śmierci, są rękopisy prawie lub 
zupełnie nieczytelne. [...] Nie wiadomo w którą część tej spuścizny może jeszcze ugodzić 
wojna. Bo już teraz można np. uważać część listów Szymanowskiego za straconą bezpo
wrotnie. Wydawało mi się rzeczą bardzo aktualną, kopiowanie wszystkiego co się da 
i zdąży, aby przez przechowywanie oryginałów i kopii w  różnych miejscach, zwiększyć 
prawdopodobieństwo przetrwania najważniejszych dokumentów do czasów powojennych. 
Sprawa ta do niedawna jeszcze zaledwie pilna, staje się obecnie bardzo nagląca. Wydaje 
mi się, że nie mamy ani chwili do stracenia. [...] zdołałem już do tego czasu np. zgroma
dzić w oryginałach lub kopiach przeszło 600 listów kompozytora, w  tym część, opatrzoną 
komentarzami adresatów. W pracach tych pomagają mi szczególnie prof. Chybiński, p ro f 
Jachimecki, p. Iwański i p. Spiess. [...] Dalszymi dziedzinami mojej pracy, to porządkowa
nie według treści szkiców kompozytorskich, chronologiczne układanie listów zarówno 
Szymanowskiego, jak i do Szymanowskiego, prowizoryczne zabezpieczenie rękopisów 
znajdujących się chwilowo u mnie, czy też u innych osób, przez ujmowanie ich w  teki 
i przekładanie neutralnym chemicznie papierem. Poza tym gromadzę i kopiuję całą spuś
ciznę literacką kompozytora [...]'.

Przedsięwzięcie Golachowskiego powiodło się. Spuścizna Szymanowskiego, 
mimo pewnych strat wojennych, dzięki niemu w większosci ocalała. Składają 
się na nią w pierwszej kolejności -  kopie utworów Szymanowskiego, kopie jego 
prac publicystycznych i listów. Następnie rozmaite spisy utworów muzycznych 
np. spis dzieł wszystkich, spis utworów nie wydanych, prac literackich zachowa
nych w rękopisach, przemówień i wywiadów w układzie chronologicznym, spis 
spuścizny pozyskanej i przewidzianej do pozyskania, bibliografia. Dalej pełne lub 
cząstkowe opracowania dotyczące życia kompozytora -  jego biogramy, drzewo 
genealogiczne rodziny, tablice chronologiczne życia i twórczości.

List Stanisława Golachowskiego do Zofii Szymanowskiej, [Włochy, ok. 1943].



W maszynopisach zachowały się następujące prace Stanisława Golachow- 
skiego dotyczące K. Szymanowskiego: Historia Harnasiów, Karol Szymanowski, 
pomnożyciel kultury polskiej, Z  Karolem Szymanowskim w Zakopanem, Szyma
nowski i Iwaszkiewicz. Dzieje przyjaźni między poetą a kompozytorem oraz 11 au
dycji radiowych o Karolu Szymanowskim. Część z tych prac ukazała się w formie 
publikacji. Przygotował on też do druku artykuły Szymanowskiego O muzyce gó
ralskiej, O Fryderyku Chopinie, a także fragment dziennika Pierwsza podróż do 
Ameryki. Poddał nawet konserwacji niektóre autografy Szymanowskiego (Stabat 
Mater, I  i II Kwartet smyczkowy). Trzeba dodać, że opracowania poszczególnych 
zagadnień związanych z biografią i twórczością Szymanowskiego stanowiły etap 
przygotowawczy do obszernej monografii o kompozytorze, której Golachowski 
już nie zdążył napisać.

O tym, jak  wiele pracy Golachowski włożył choćby w samo kopiowanie au
tografów Karola Szymanowskiego, świadczą zachowane materiały. Sporządził on 
kopie ponad stu pism publicystycznych, zaś lista utworów muzycznych przepisa
nych ręką Golachowskiego obejmuje m.in. fragmenty Agawę op. 38, baletu Har
nasie op. 5 5 , 1 Koncertu fortepianowego op. 35, Pieśni do słów Joyce ’a op. 54, 
Litanie do Marii Panny op. 59, 4 Tańce polskie, 6 Pieśni kurpiowskich i Duszkę 
św. Krystyny. Warto zastanowić się, skąd takie zaangażowanie muzykologa we 
wszystkie zagadnienia związane z postacią Szymanowskiego?

Golachowski poznał Szymanowskiego w roku 1936, w okresie swojej pracy 
w Departamencie Muzycznym Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Spotykał go na koncertach kompozytorskich w Krakowie i War
szawie. Zachowała się wspólna fotografia ich obu z uroczystości, na której to 
muzykolog i przewodnicząca Krakowskiego Stowarzyszenia Młodych Muzyków 
w Krakowie, pianistka Magdalena Lipkowska wręcza Szymanowskiemu dyplom 
członka honorowego Stowarzyszenia. W roku 1939 Golachowski wszedł w skład 
Zarządu powstałego po śmierci kompozytora Towarzystwa im. Karola Szyma
nowskiego w Warszawie, zaś od roku 1943 poświęcił się z ogromnym oddaniem 
pracy dokumentacyjno-badawczej nad życiem i twórczością mistrza. W roku 
1946 Ministerstwo Kultury i Sztuki powierzyło Golachowskiemu zorganizowa
nie Instytutu Karola Szymanowskiego w Łodzi, a w roku 1947 -  w 10. rocznicę 
śmierci kompozytora, mianowało go sekretarzem Komitetu Uczczenia Karola 
Szymanowskiego.

Jak już wspomniano, w roku 1938 powołano do życia pierwsze Towarzystwo 
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, którego działalność przerwała U woj
na światowa. Po wojnie na powstanie analogicznego Towarzystwa czekaliśmy 
wiele lat, bo aż do roku 1977. Trzeba przyznać, że to pierwsze Towarzystwo po
stawiło sobie ambitny cel objęcia swoją działalnością nie tylko całego kraju, ale



i zagranicy, podczas gdy obecne Towarzystwo dopiero teraz dojrzało do rozsze
rzenia zasięgu swych działań poza Podhale.

W Statucie Towarzystwa z 1938 roku czytamy: „Stowarzyszenie nosi nazwę 
Towarzystwo im. Karola Szymanowsłciego. Terenem działania jest Rzeczpo
spolita Polska oraz kraje zagraniczne (z zachowaniem obowiązujących w nich 
przepisów prawnych), siedzibą -  m. st. Warszawa”. Członkami założycielami 
Towarzstwa byli m.in.: Michał Kondracki, Roman Palester, Tadeusz Ochlewski, 
Konstanty Regamey, Kazimierz Sikorski, Bolesław Woytowicz, Zbigniew Drze
wiecki, Henryk Sztompka, no i oczywiście Stanisław Golachowski. Już na pierw
szym zebraniu Zarządu, 1 maja 1938 roku, stanęła sprawa utworzenia Oddziałów 
w następujących miastach polskich we Lwowie, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, 
Wilnie, Zakopanem, Krzemieńcu i Gdańsku. Ponadto poza Polską -  w Paryżu. 
Radzono też nad ocaleniem „Kompozytorni” w Tymoszówce, wmurowaniu tab
licy pamiątkowej na domu w Lozannie, gdzie kompozytor zakończył swój ży
wot oraz nad sprawą wmurowania serca Karola Szymanowskiego w Kościele św. 
Krzyża w Warszawie. Żaden z tych punktów niestety nie doczekał się realizacji.

Następnym ważnym zadaniem dla Golachowskiego było utworzenie Insty
tutu Karola Szymanowskiego w Lodzi (19 IX 1946). Z działalności tej instytucji 
zachowały się pisma, głównie natury finansowej, tj. dokumenty mówiące o przy
znawanych subwencjach, rachunki za zakupione rękopisy i pamiątki, a także 
sprawozdania dla MKiSz. W pewnym momencie Ministerstwo zarzuciło Gola- 
chowskiemu, że prowadzony przez niego Instytut, nie wypełnia zadań przynależ
nych do tego typu placówki. Golachowski wyjaśniał, że nie sposób tego czynić 
jednoosobowo. Na jesieni 1950 Ministerstwo Kultury i Sztuki w osobie Ministra 
Włodzimierza Sokorskiego wydało zarządzenie przejęcia tegoż Instytutu przez 
Państwowy Instytut Sztuki w Warszawie, który miał zagwarantować zbiorom na
leżytą opiekę i rozpocząć nad nimi szeroko zakrojone badania naukowe. Spo
rządzony został protokół zdawczo-odbiorczy, do przejęcia zbiorów jednak nie 
doszło, bowiem życzeniem Golachowskiego było, aby zgromadzony przez niego 
materiał znalazł się w jednej w placówek uniwersyteckich.

W roku 1951 Stanisław Golachowski umiera, a zebraną przez niego kolekcją 
z oddaniem opiekuje się jego żona Stanisława Golachowska. Niemniej sprawa 
przejęcia zbiorów przez PIS staje ponownie w roku 1957. Golachowski przez 
cały okres wojny i w trudnym okresie pierwszych lat PRL zajmował się spuścizną 
Szymanowskiego, nie otrzymując z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Także 
Golachowska za pieczę nad zbiorami nie otrzymywała gratyfikacji, dlatego też nie 
spieszyła się z przekazaniem materiałów, uważając takie rozwiązanie za krzyw
dzące. Trwała wymiana pism, a sprawa wikłała się na tyle, że PIS groził nawet 
oddaniem jej do sądu. Stanisława Golachowska tak wspomina owe dni:



[...] Archiwum Karola Szymanowskiego stanowiące skompletowany (z eksponatów do
stępnych w  kraju), niezwykle cenny i w  znacznej części opracowany materiał, odnoszący 
się do dziejów muzyki polskiej i mający olbrzymią wartość dla kultury polskiej, pragnęła
bym przekazać Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
Zbiory pragnę przekazać w  darze, po otrzymaniu ekwiwalentu za wkład pracy męża mego 
w latach 1940^ 1051 i opiekę moją oraz przechowywanie zbiorów od roku 1951 do chwili 
obecnej [...]
Główna część pracy związana z ukształtowaniem i opracowaniem zbiorów przypada na 
czasy okupacji. W tym okresie mój mąż Stanisław Golachowski poświęcał 12 16 godzin 
dziennie dla Archiwum Karola Szymanowskiego, ponieważ nie pracował zawodowo. Ja 
zajmowałam się udzielaniem lekcji fortepianu, aby zapewnić mu warunki do pracy nauko
wej, związanej z Archiwum. Po wyzwoleniu prace były kontynuowane nadal. We wrześniu 
1946 r  MKiSz upoważniło Stanisława Golachowskiego do sprawowania obowiązków In
stytutu Karola Szymanowskiego [...]
W 1950 roku ówczesny wicedyrektor Państwowego Instytutu Sztuki zobowiązał się nadać 
Instytutowi Karola Szymanowskiego podstawy prawne. W tym celu został sporządzony 
spis inwentarza Archiwum Karola Szymanowskiego, następnie miało nastąpić powołanie 
Instytutu K. Szymanowskiego, zatwierdzenie statutu i uregulowanie spraw finansowych. 
Oprócz sporządzenia inwentarza, który ob. Jackowski opatrzył bezprawnie klauzulą nic 
nie zostało zrealizowane. Pismo w sprawie uregulowania spraw finansowych za pracę po
zostało bez odpowiedzi [...]
19 stycznia 1951 roku zmarł Stanisław Golachowski, twórca Archiwum Szymanowskiego 
[...P.

A oto fragment z listu Państwowego Instytutu Sztuki do S. Golachowskiej, 
z datą 2 VI 1957, podpisanego przez Józefa Chomińskiego:

W związku z pismem GM-I-20/59/57 w sprawie pamiątek po Szymanowskim znajdują
cych się w mieszkaniu Ob. S. Golachowskiej w Łodzi, Zakład Historii i Teorii muzyki PIS 
zawiadamia co następuje: 1) Właścicielem zbioru pamiątek po Szymanowskim zorganizo
wanym przez mgr S. Golachowskiego jest Państwowy Instytut Sztuki w Warszawie. Ob. 
mgr S. Golachowski miał powierzone przez Ministra Kultury i Sztuki zorganizowanie In
stytutu im. Karola Szymanowskiego. W istocie ograniczył się on do zbierania różnych 
dokumentów, rękopisów i w ogóle pamiątek po Karolu Szymanowskim [...]’.

Ale problem własności materiałów budził zastrzeżenia nawet w samym Mini
sterstwie, które zwraca się do J. Chomińskiego z takim oto zapytaniem:

Gabinet M inistra prosi Obywatela Prof, o przesłanie odpisu wykazu pamiątek oraz wyra
żenie opinii co do słuszności pozostawienia archiwum w mieszkaniu ob. Golachowskiej 
oraz informację kto w zasadzie jest prawym właścicielem wspomnianych materiałów” 
(Podpisano: Dyrektor Gabinetu Stanisław Neumark)'*.

List Stanisławy Golachowskiej do Zarządu SPAM, Łódź 23 XI 1960.

Państwowy Instytut Sztuki do Stanisławy Golachowskiej, Warszawa 2 VI 1957. 

Ministerstwo Kultury i Sztuki do Państwowego InstytuUi Sztuki, Warszawa 10 VI 1957.



Podkreślam, że Instytut Karola Szymanowskiego nigdy nie uzyskał podsta
wy prawnej. Można zatem w tym miejscu powiedzieć, ze sprawa powołania do 
istnienia takiej placówki jak Instytut Karola Szymanowskiego jest nadal aktual
na, bo pomimo ogromu prac, jakie zostały już wykonane w odniesieniu do życia 
i twórczości kompozytora (tu główna zasługa Teresy Chylińskiej), wiele zagad
nień czeka jeszcze na opracowanie.

I na koniec słów kilka o Obchodach 10-lecia Śmierci Karola Szymanowskie
go. Na zebraniu Organizacyjnym Obchodów, dnia 30 X 1946 roku, w lokalu Pol
skiego Wydawnictwa Muzycznego, przy ul. Basztowej w Krakowie spotkali się: 
Zbigniew Drzewiecki, Maria Dziewulska, Jan Ekier, Józef Hoffman, Feliks Ła- 
buński, Jan Maklakiewicz, Artut Malawski, Zygmunt Myciełski, Tadeusz Ochlew- 
ski, Roman Palester, Stanisław Wiechowicz i kilka innych osób. Dla uczczenia tej 
rocznicy postanowiono powołać Komitet Honorowy i co bardzo ważne -  mały, 
ale operatywny Komitet Wykonawczy, zaś projekt Obchodów obejmował m.in. 
takie przedsięwzięcia jak zorganizowanie konkursu dla śpiewaków i konkursu 
kompozytorskiego, wystawienie Harnasiów w Operze Poznańskiej oraz napisa
nie tekstu okolicznościowego o Szymanowskim, który zostałby przetłumaczony 
na język angielski i francuski.

Zadania zostały wykonane: Harnasie wystawiono, a w wyniku konkursu kom
pozytorskiego I nagrodę otrzymał Andrzej Panufnik, zaś II -  Roman Palester.

Zważywszy na fakt, że był to pierwszy rok życia kulturalnego w kraju po 
zakończeniu wojny, należy to uznać za sukces. Dokumentacja wszystkich tych 
zagadnień dostępna w spuściźnie Stanisława Golachowskiego pozwala nam prze
śledzić, co działo się wokół spuścizny Szymanowskiego i znakomicie uzupełnia 
niewyczerpany -  jak się wydaje -  temat badań nad życiem i dziełem Karola Szy
manowskiego.

Zdaniem Teresy Chylińskiej, Golachowski był jedną z najwybitniejszych 
postaci w polskim środowisku muzykologicznym jego czasów i miał dar świet
nego pióra\ Wiadomo też, że był ceniony przez Chybińskiego, Jachimeckiego 
i Mycielskiego. We wspomnienich Mieczysława Drobnera, który przygotował do 
druku jego Akustykę muzyczną pojawia się taka oto refleksja:

Prof. Golachowski zmarł w wieku 43 lat, a w ięc w  wieku, w którym uczeni i badacze za
czynają zazwyczaj najintensywniejszą działalność. Trudno odgadnąć, jakie wielkie i cenne 
myśli zeszły do grobu wraz z młodym i wybitnym badaczem. Lecz i dokonane i ogłoszone 
prace stawiają prof. Golachowskiego w rzędzie najwybitniejszych polskich muzykolo
gów'’.

’ Zob. Teresa Chylińska: Stanisław Golachowski (1907 1951). „Ruch Muzyczny” 1987, nr 2 
s. 24-26.

Mieczysław Drobner: Prof. Stanisław Golachowski. „Muzyka” 1951, nr 2 s. 49-50.



Stanisław Golachowski i Karol Szymanowski.



Anna Michalska
Gdańsk, Biblioteka Główna Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki

H ENRYK SK IRM U N TT  
-  ZA P O M N IA N Y POETA I KOMPOZYTOR*

w  1999 roku do Biblioteki Akademii Muzycznej w Gdańsku wpłynął liczący 
około 1300 egzemplarzy księgozbiór zgromadzony przez Marię Bojar-Przemie- 
niecką i Kazimierza Czekotowskiego -  małżeństwo wybitnycłi, dzisiaj również 
nieco zapomnianych śpiewaków i pedagogów, związanycli przez kilka powojen
nych lat z Trójmiastem. Ofiarodawcą był spadkobierca, chrześniak artystów, zna
ny śpiewak i pedagog gdańskiej Akademii -  profesor Piotr Kusiewicz.

Przekazana Bibliotece darowizna to zbiór niezwykle interesujący i różnorod
ny, dający świadectwo bogatej zawodowej działalności dawnych właścicieli, mo
gący stanowić źródło inspiracji do badań bibliotekoznawczych i muzykologicz
nych, a także przywrócenia do życia zapomnianej twórczości, szczególnie rodzi
mych kompozytorów. Składają się nań, obok klasycznego repertuaru wokalnego, 
rękopisy oraz polskie druki muzyczne wydane przed 1939 rokiem.

Wśród rękopisów znaleźć można między innymi autografy utworów kompo
zytorów znanych osobiście Kazimierzowi Czekotowskiemu: Henryka Skirmuntta 
(będące potwierdzeniein pobytu śpiewaka u twórcy w Mołodowie) pieśń Witolda 
Friemanna do słów właściciela zbioru (rezultat wspólnego pobytu artystów w La
skach) utwory kompozytorów gdańskich -  Władysława Walentynowicza, Henry
ka Jabłońskiego, Mariana Obsta.

Wśród przedwojennych druków znalazły się też pieśni na głos z fortepianem 
oraz fragment z dramatu muzycznego Powracająca baśń Henryka Skirmuntta. 
Utwory tego kompozytora, łącznie 19 tytułów, przechowywane były przez Marię 
Bojar-Przcmieniccką i Kazimierza Czekotowskiego w skoroszycie opatrzonym 
następującym tekstem: „Skirmuntt Henryk f  1939 roku zamordowany bestialsko 
w majątku Mołodów (koło Janowa) na Polesiu”. Z pięciu zachowanych manu-



Heniyk Skirmuntt

skryptów trzy zostały przepisane przez siostrę kompozytora, Marię, jeden z nich 
jest autografem kompozytora. Wszystkie sporządzone zostały na arkuszach pa
pieru nutowego „12” (długość grzbietu 35 em), wszystkie też posiadają znaki 
własności i daty powstania.

Henryk Skirmuntt urodził się w 1868 roku w Mołodowie, w powiecie ko- 
bryńskim na Polesiu. Rodzinną posiadłość opisuje w swoich wspomnieniach brat 
kompozytora, Konstanty' w sposób następujący:

Dobra Mołodów nabył od hetmana Ogińskiego mój pradziad. Szymon Skirmunt. marsza
łek piński, w  końcu XVIII wieku. Pradziad mój zamieszkał w Mołodowie i wystawił 
w nim murowany dwór, który był znany potem jako jedna z najpiękniejszych siedzib pol-

' Konstanty Skirmunt z wykształcenia prawnik, polski dyplomata, m.in. wieloletni ambasa
dor w Londynie. Swoje pamiętniki spisał na podstawie rodzinnych dokumentów po przejściu w stan 
spoczynku jeszcze w okresie międzywojennym. Ta pierwsza wersja uległa zniszczeniu w 1939 roku. 
W okresie wojny spisał je  ponownie i tą wersją dzisiaj dysponujemy. Obejmują one niestety głównie 
wspomnienia dotyczące działalności zawodowej autora. Niestety, bo Konstanty utrzymywał rozlegle 
kontakty również z wybitnymi przedstawicielami świata muzycznego, jak na przykład rodzeństwo 
Szymanowskich czy Paweł Kochański. Wielu wybitnych artystów gościł zarówno w londyńskiej 
ambasadzie, jak i w pałacu w Mołodowie.



skich na ówczesnej Litwie. Po ojcu mieszkał w  nim następnie syn Szymona, Aleksander 
Skirmunt, także marszałek piński, z żoną Konstancją z Sulistrowskicłi, córką Kazimierza, 
marszałka szlachty guberni wileńskiej, a wnuczką Alojzego, pisarza W. Ks. Litewskiego.
Miał wtedy Mołodów swój okres świetności i życia, świadczyły o nim przecłiowane do 
naszych czasów portrety malowane przez Walentego Wańkowicza i Damela, albumy 
i sztambuchy z poezjami Al. Chodźki i Juliana Korsaka. Ale p. Konstancja Skirmuntowa 
umarła młodo, pozostawiając mężowi jedenaścioro nieletnich dzieci. Te się chowały 
w Mołodowie, ale właściciel jego, zajęty administracją dużej fortuny i tworzeniem rodzi
mego przemysłu, mało w  nim przebywał. Ojciec mój, Henryk Skirmunt, ożeniwszy się 
z M arią Twardowską, córką Kazimierza, a wnuczką Józefa, przedostatniego rektora Uni
wersytetu Wileńskiego, osiadł w  Mołodowie i po śmierci ojca, zachował go jako swoją 
schedę. Tam rośliśmy [Konstanty, Hentyk, Maria, Jadwiga przyp. aut.] w najcięższych 
czasach popowstaniowych. Ojciec mój w powstaniu udziału nie brał, ale w  najbliższej 
rodzinie przeżył poniesione klęski, i całe życie pozostał pod wrażeniem niewspółmiemo- 
ści naszych sił i potęgi rosyjskiej. .Jednak, gdy przyszły lata kształcenia dzieci, pragnął 
przede wszystkim usunąć je  spod niszczącego wpływu szalejącej w  kraju naszym w owe 
lata rusyfikacji i postanowił zainstalować nas z matką w  Libawie, gdzie szkoły były 
w owym okresie niemieckie, jak  niemiecką była wówczas korzystająca ze znacznych swo
bód szlachta i burżuazja całego nadbałtyckiego kraju. Niemieckość ta była jednak bynaj
mniej nieagresywna, a wszczególności Kurlandia zachowała jeszcze była pewną bliskość 
w stosunku do Polski. Tameśmy rośli i kształcili się, ja  i mój brat o półtora roku ode mnie 
młodszy. Tam mieliśmy liczne grono kolegów Polaków, przeważnie z pobliskiej Żmu- 
dzi^

Po ukończeniu niemieckiego gimnazjum Konstanty udał się na studia do Pe
tersburga i, jak wspomina, „mój brat Henryk, który tymczasem wykazał wybitne 
zdolności muzyczne [...] miał razem ze mną pojechać do Petersburga, dla pra
cy w konserwatorium muzycznym. Do Petersburga przybyliśmy jesienią 1883 
roku” .̂ I dalej: „[...] mój brat kształcił się w konserwatorium i dostąpił wyróż
nienia, gdy sławny Antoni Rubinstein stanął na czele tej instytucji i wziął go do 
swojej klasy”'*.

Następnie Heniek Skirmuntt przeniósł się do Paryża^ i kontynuował na
ukę u Masseneta. Wiedzę w dziedzinie kompozycji uzupełniał u Noskowskiego 
w Warszawie, Humperdincka w Berlinie, a także w Dreźnie i Monachium.

Z jego twórczości szczególnie cenione były pieśni do słów własnych oraz 
poetów polskich i obcych, wykonywane przez znanych artystów polskich, w tym 
Janinę Korolewicz-Waydową i Salomeę Kruszelnicką.

 ̂ Konstanty Skirmunt: Moje wspomnienia 1866 1945. Rzeszów 1997, s. 19 20.

’ ibid , s. 21.
" ibid., s. 22.

’ Zofia Demiłowicz: Hasło Skirmuntt Heniyk. W; Polski Słownik Biograficzny t. 38/2 z. 157. 
Warszawa-Kraków, 1998, s. 175-177.



Dziś już nieistniejący Pałac Skinmmttów w Mołodowie na Polesiu.
Zdjęcie zrobione w 1938 roku przez Romana Aftanazego.

Można tu wymienić:
a) 2 zbiory pieśni z cyklu Z wierszy’ i piosnek Henryka Skirmimtta do tekstów 

kompozytora oraz Lucjana Rydla, Marii Konopnickiej, Zofii Mrozowickiej (druk 
1898, Warszawa),

b) pieśni do słów poetów francuskich: Ronsarda, Verlainc’a i Prudhommme’a 
(druk za granicą),

c) Ruk życia do cyklu wierszy o tym samym tytule, wydanych w całości 
w pierwszym tomie Poezji w 1903 roku, opatrzonym dedykacją: „Panu Waleremu 
Gostomskiemu w dowód poważania i przyjaźni”. Cykl obejmuje 12 wierszy, dla 
których tytułami są nazwy miesięcy. Rękopis Roku życia otrzymała Orzeszkowa 
od Konstantego, o czym pisze w liście z 28 1 1901 roku:

[...] wczoraj doszedł mię list Pana z podwójnym egzemplarzem Roku życia, za co dziękuję 
serdecznie. Niech Pan raczy powiedzieć bratu swemu, że ten egzemplarz, który ma do 
mnie należeć, zacłiowam pośród swoich najmilszych pamiątek, a drugi, dziś zaraz, wyślę 
do p. Bogusławskiego, o którym mam przekonanie, że jest dobrym znawcą literatury i że 
takim będąc, potrafi ocenić piękność prawdziwą tego sznurka pereł. Bo mnie po dwukrot
nym jeszcze wczoraj przeczytaniu Roku życia wydaje się on sznurkiem pereł, z których 
najdoskonalej piękne są wedle mnie: Styczeń, Kwiecień, Czerwiec, Sierpień, Listopad  
i teraz Grudzień*'.

Eliza Orzeszkowa; Listy zebrane, t. 9. Wrocław 1981, s. 243.



Do tego cyklu Skirmuntt skomponował muzykę. Pieśni, w 12 zeszytach, zo
stały wydane nakładem autora ok. 1913 roku w Lipsku. Ich komplet trafił wraz 
z kolekcją po Marii Bojar-Przemienieckiej i Kazimierzu Czekotowskim do gdań
skiej biblioteki.

d) Z chwili zwątpienia: trzy pieśni (druk Gebethner i Wolff).
W swej muzycznej twórczości Henryk Skirmuntt wiele uwagi poświęcił for

mie opery. W 1899 roku powstało, jego pióra, libretto, a następnie muzyka do 
Pana Wołodyjowskiego, dzieła opartego na powieści Henryka Sienkiewicza.

W tym samym 1899 roku kompozytor poznał pisarza i zaprezentował mu swój 
utwór. O tym zdarzeniu pisze jego brat Konstanty w liście do Orzeszkowej:

W czasie kilkodniowego pobytu w Warszawie mój brat starał się poznać jak  najwięcej 
muzyków, artystów, literatów i kiytyków. Zdaje mi się, że są  między nimi ludzie, którzy 
naprawdę wielkie nadzieje w  nim pokładają. Najbardziej interesującym to było poznanie 
Sienkiewicza, który o „Wołodyjowskim” słyszał i wyraził cłięć poznania Heniysia. Zapro
wadzony do Sienkiewicza przez p. Walerego Gostomskiego, Henryk dwukrotnie całego 
prawie „Wołodyjowskiego” (libretto przez niego samego napisane) recytował, a potem 
całą muzykę, o ile ona już jest, na fortepianie przedstawił. Sienkiewicz był bardzo i bardzo 
zainteresowany, mówił, że nie myślał, żeby można było „tak jasno, jędrnie i poetycznie” 
„Wołodyjowskiego” inscenizować (zażądał tylko w 3-cim akcie w czasie obrony Kamień
ca ataku i walki na scenie)

Według Włodzimierza Poźniaka:

Skirmuntt był pierwszym kompozytorem w Polsce, który odważył się nazwać swój utwór 
-  w myśl zasad Wagnera dramatem muzycznym. Nie znaczy to jednak by muzykę swoją 
wzorował na Wagnerze. [...] Zastosował jednak pewne zasady, właściwe późniejszej tech
nice dramatycznej twórcy Lohengrina. I tak podzielił akty na sceny zazębiające się ze 
sobą, wprowadził, choć dość skąpo, motywy przewodnie i czasem operował nimi, prze
twarzając je  w sposób symfoniczny. Wszystkie te środki stosował jednak nieśmiało, nieraz 
zaledwie je  tylko zaznaczając, a przeważnie wprowadzał dość szeroką, mało dramatyczną 
kantylenę*.

Pana Wołodyjowskiego wystawiła Opera Lwowska 21 marca 1902 roku, jego 
fragmenty zaś wykonywane były w Warszawie na koncertach dobroczynnych 
oraz w Dolinie Szwajcarskiej.

Następne dramaty to:
a) Powracająca baśń, napisany w latach 1913-1914, a któiy miał być wysta

wiony w Warszawie, do czego ostatecznie nie doszło. Jego fragmenty natomiast 
znalazły się w programach koncertów sytnfonicznych w Rzymie i Lipsku. W 1925

’ ibid., s. 547.

“ Włodzimierz Poźniak. Opera po Moniiiszce. W: Z dziejów polskiej kultuiy muzycznej [t.] 2, 
ICraków 1966, s. 304.



roku kompozytor został członkiem Sekcji Współczesnycłi Kompozytorów przy 
Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. W roku następnym, fragment Powra
cającej baśni został wykonany na koncercie zorganizowanym przez tą sekcję.

b) Życie artysty, którego libretto ukazało się drukiem w 1925 roku, a o muzy
ce, jak podaje Polski Słownik Biograficzny, nic nie wiadomo.

Na nutacłi pieśni Czerwiec z cyklu Rok życia Skirmuntta, będącej w zbiorach 
Biblioteki AM w Gdańsku, znajduje się dedykacja napisana ręką kompozytora: 
„Kazikowi z życzeniem, aby mógł i chciał śpiewać kiedyś rolę Kazia, czy też 
nawet Jerzyka. Piła Mołodów Jesień 1925”. Wiąże się ona zapewne z powstającą 
muzyką do Życia artysty. Będący w posiadaniu Biblioteki Akademii Muzycznej 
jedyny autograf kompozytora jest fragmentem partii Jerzego z omawianego dra
matu. Rękopis zawiera „Hymn do pracy" (partia Jerzego) z dopiskiem w nagłów
ku dokonanym przez Kazimierza Czekotowskiego: „opera Henryka Skirmuntta” 
i, w nawiasie, „part głosu solowego pisany przez kompozytora”. Na dwóch kar
tach mieści się zapis muzyczny wraz z tekstem na głos solo, następnie fragment 
złożony z 21 taktów na głos i fortepian z nadpisaną przez śpiewaka informacją: 
„Wyjątek z opery «Życie Artysty» Henryka Skirmuntta”; u dołu strony adnotacja: 
„Własnoręcznie przetransponował dla Kazimierza Czekotowskiego Henryk Skir- 
muntt. Mołodów, lato 1926 r.”
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Henryk Skirmuntt, Hymn do pracy  z dramatu muzycznego Życie artysty, rkp.



Równolegle z działalnością kompozytorską Henryk Skirmuntt pisał i publi
kował wiersze. Ukazywały się one w czasopismacłi takich, jak: „Biblioteka War
szawska”, „Gazeta Narodowa”, „Kraj”, „Zgoda”, „Kurier Litewski”, „Pochodnia”, 
„Prawda”, „Wieczory Rodzinne”, „Wieś i Dwór”, zaś w 1903 roku wyszedł dru
kiem pierwszy tomik jego Poezji, a w 1912 -  drugi. W 1914 roku powstał obrazek 
sceniczny o tematyce patriotycznej, zatytułowany ,^ lleh ija '\ Wydrukowały go 
„Słowo Polskie” we Lwowie i „Gazeta Warszawska”. W okresie międzywojen
nym twórczość poety osłabła. Nieliczne jego wiersze publikowały „Słowo”, „Pro 
Patria” i „Kurier Warszawski” . Skirmuntt jest też autorem dwóch publikacji pub
licystycznych: Żywe fotografie z 1927 roku i Będzie Polska w imię Pana z 1930 
roku, wydanych w Płocku’.

Rodzeństwo Skirmunttów, daleko spokrewnione z rodziną Orzeszków, pozo
stawało w przyjaźni z Elizą Orzeszkową. Obaj bracia oraz ich siostra Jadwiga 
utrzymywali stałe kontakty z pisarką. O dużej zażyłości świadczą zachowane li
sty. Orzeszkowa z wielką uwagą śledziła rozwój talentu literackiego Henryka, 
niejednokrotnie udzielając mu swej pomocy i wsparcia. Prorokowała mu wielką 
przyszłość. Jak wiadomo, proroctwo się nie spełniło.

Edmund Jankowski w komentarzu do listów Orzeszkowej do Henryka Skir- 
muntta pisze:

Powohijąc się [Orzeszkowa] w tonie wielce uroczystym na swoje długoletnie doświad
czenie „spostrzegaczki” pojawiających się na niebie poezji meteorów i gwiazd stałych, 
stwierdziła z całym przekonaniem, że talent poetycki Henryka Skirmuntta będzie „gwiaz
dą stałą i pierwszej wielkości” . Rzeczywistość nie potwierdziła tej przepowiedni. Henryk 
Skirmuntt bowiem, niewątpliwie utalentowany poeta i kompozytor, należy dziś do postaci 
całkowicie zapomnianych. Zresztą może jest w tym i jego wina, gdyż po początkowych 
dość pomyślnych konfrontacjach z czytelnikami i melomanami zaszył się w rodzinnym 
Mołodowie i przez ostatnie trzydzieści lat życia prawie nie przypominał się publiczności.
[...] Dziś, mimo mody na M łodą Polskę, nie wspomina się nazwiska Skirmuntta ani w  za
rysach historii literatury tego okresu, ani w antologiach, ani w  rozprawach szczegóło
wych"’.

I dalej:

[Orzeszkowa] w poezji szukała przede wszystkim prostoty wyrażanych uczuć, szlachet
nych idei, nastrojowości. rytmiki i melodii wiersza wpadającej w  ucho. Była szczególnie 
uwrażliwiona na piękno krajobrazu odbite w lirycznym ,ja ” poety. W ostatnich latach ży
cia gdy korespondowała ze Skirmunttem dominującym nastrojem był w  niej łagodny 
smutek, świadomość przemijania. Te elementy odnajdowała w poezji młodego twórcy [...]

'' Z. Derniłowicz, op. cit., s. 175 177

Eliza Orzeszkowa: Listy zebrane t, 8. Do druku przygotował i komentarzem opatrzył Ed
mund Jankowski. Wrocław-Warszawa, 1976, s. 504.



Największą jednak przysługę oddała Skinmmttowi, wybierając z jego wierszy motta do 
swych utworów, mianowicie do pow ieści... Ip ieśń  niech zapłacze! której tytuł jest rów
nież zapożyczony od Skirmuntta oraz do nowel Posucha i Dziwna historia".

Na życie i twórczość Henryka Skirmuntta miały zasadniczy wpływ zdarzenia, 
które dane mu było przeżyć. Był, jak to określił jego brat, „ofiarą swego losu”. 
W 1900 roku poeta zaręczył się z Ireną Puzynianką'-. Małżeństwo to nie doszło 
do skutku. W jego wierszach brak wątków erotycznych, w librettach do dramatów 
muzycznych -  dominuje obowiązek wobec Boga i ojczyzny.

W czasie pierwszej wojny światowej Skirmuntt działał w Polskim Komitecie 
Pomocy Sanitarnej w Warszawie. Jego rodzinny majątek Mołodów, leżący w pa
sie przyfrontowym, w 1919 roku zajęli bolszewicy. Aresztowanemu i skazanemu 
na śmierć Skirmunttowi ostatecznie udało się zbiec do Warszawy. Brat Konstanty 
wspomina:

Gdy któregoś z najbliższych dni do pokoju mego hotelu ktoś z rana zastukał, ujrzałem 
w drzwiach mego brata, dobrze wyglądającego, ale odzianego w prymitywne, więzienne 
szaty. Padliśmy sobie w objęcia, a on opowiedział mi o swych ciężkich przejściach. Był 
więziony w Pińsku, przesłuchiwany, sądzony, skazany na śmierć, potem cudownie wy
puszczony z tym, że go odstawią do Mołodowa i zdadzą w ręce miejscowego komitetu. 
Ludzie w iozący go zgodzili się przewieźć go mimo Mołodowa i dowieźli do sąsiedniego 
dworu, gdzie mógł odetchnąć i puścić się w dalszą drogę aż do napotkania nadciągających 
polskich oddziałów” .

Po roku 1920 Henryk osiadł na stałe w Mołodowie i zajął się odbudową ma
jątku po wojennych zniszczeniach. Żadne z czwórki rodzeństwa nie założyło ro
dziny. W 1937 roku rodzeństwo przekazało majątek Mołodów urszulankom serca 
Jezusa konającego (Urszuli Ledóchowskiej), sobie pozostawiając dożywotnio pa
łac i niektóre dochody.

Wybuch II wojny światowej zastał rodzeństwo w Mołodowie. Uciekać, jak to 
napisał we wspomnieniach Konstanty, nie było dokąd ani czym. Kiedy 17 wrześ
nia 1939 roku dotarła wieść o przekroczeniu granicy przez Rosjan, Henryk po
wiedział do brata: „Jutro bolszewicy będą tutaj” . Rzeczywiście tak się stało i 18 
września tłum ze wsi, z czerwonymi chorągiewkami przybył do dworu i zabrał 
Henryka wraz z siostrą Marią do gminy.

Konstantemu ostatecznie udało się opuścić rodzinne strony, z ostatnimi od
działami wojska, by dotrzeć w końcu do Warszawy. Nie udało się natomiast uwol-

" ibid., s. 505.

Z. Demiłowicz, op. cit., s. 175 177. 

”  K. Skirmunt, op. cit., s. 88 89. 

ibid., s. 198.



nić rodzeństwa. Siostra Jadwiga w tym czasie przebywała u Marii Rodziewiczów
ny i do Warszawy wraz z pisarką dotarły później.

Konstanty, nie mogąc uzyskać żadnycłi informacji o rodzeństwie pozosta
wionym w Mołodowic, skorzystał w końcu ze znajomości z czasów swej pracy 
w dyplomacji. W 1940 roku otrzymał kopię z przeprowadzonego dochodzenia.

Kompetentne władze sowieckie doniosły, że Henryic i Maria Skirmuntowie zostali zamor
dowani 20 września 1939 r. w Mołodowie przez chłopów „polskich”. Wyrażenie „przez 
chłopów polskich” to była, jak rozumiałem, złośliwość sowiecka, która, choć kraj nasz 
uważała za ziemie „zawsze rosyjskie”, musiała być rada. móc wykazać, że Polacy u nas 
padali z ręki „chłopów polskich”. Gdy czytałem notę sowiecką, rozpacz mnie ogarniała i, 
choć obawiałem się tego końca, odczułem całą wielkość poniesionej straty dopiero 
w chwili, gdy stała się ona stwierdzona. Biedny mój brat padł ofiarą swego losu. Wydało 
mi się, że los ten przewidział i przepowiedział, gdy pisał słowa modlitwy Wołodyjowskie
go w czasie obrony Kamieńca;

Tyś chciał warownią mieć nasz Kraj 
Drużynie daj

Wytrwanie 
Daj hart zbroicom dusz.
I ducha stwórz

W nas Panie.
Tyś nad warownią zatknął Krzyż 
Jutrzenkę zbliż 

Pokoju 
Miłością niechęć złam 
Daj zgodę nam

Po boju!
Tyś nam krzyżową oddał straż 
Hetmanie nasz.

Daj wsparcie!
Na straży daj nam stać 
I życie dać

Na warcie!'’

K. Skirmunt, op. cit., s. 205 206.





Katarzyna Janczewska-Sołomko
Warszawa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych 
Biblioteki Narodowej

KOLEKCJA WAŁKÓW FONOGRAFICZNYCH 
W WARSZAWSKIEJ BIBLIOTECE NARODOWEJ’

Wałek fonograficzny to symbol początku historii fonografii, jest on bowiem 
pierwszym nośnikiem dźwięku. Przypomnijmy, że po wielu wiekach marzeń 
i mitów na temat zachowania dźwięku oraz po przeprowadzeniu doświadczeń, 
których wynikiem był jego zapis i wykres, w 1877 roku Thomas Alva Edison 
zaprezentował aparat, fonograf, który służył nie tylko do nagrania, ale także do 
odtworzenia dźwięku. Był to przełomowy moment w historii kultury, zwłaszcza 
muzycznej, który zrewolucjonizował pojęcia dotyczące tradycji wykonawczych, 
a przede wszystkim pozwolił na szeroką populaiy^zację kunsztu artysty-muzy- 
ka niemal w każdym miejscu i w każdym czasie. Opatentowany 19 lutego 1878 
roku w Nowym Jorku fonograf, następnie przez Edisona ulepszony i pokazany 
na Ogólnoświatowej Wystawie w Paryżu w 1889 roku, został okrzyknięty „cu
dem dwudziestego wieku” i zaczął swoją wielką karierę niemal na całym świe- 
cie dzięki emisariuszom Edisona, którzy organizowali pokazy, sesje nagraniowe 
i zapraszali do współpracy coraz liczniejsze grono artystów. Prowadzono także na 
szeroką skalę dystrybucję czystych cylindrów do nagrań archiwalnych i prywat
nych. W początkowym okresie historii fonografii każde nagranie na wałku było 
unikatowe, bowiem nie istniała możliwość powielania zapisu, a zapotrzebowanie 
klientów było realizowane poprzez powtarzanie wykonania. Oczywiście nie były 
to wykonania identyczne i każdy ówczesny wałek należy traktować jak rękopis. 
Wprowadzenie w 1899 roku techniki powielania nagrania-matki tylko częściowo 
zmieniło sytuację, bowiem pozwalało na produkcję jedynie kilkunastu, a potem 
kilkudziesięciu egzemplarzy. Produkcja wałków nigdy nie osiągnęła tak masowej 
skali, jak produkcja płyt gramofonowych.



W Zakładzie Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych BibUoteki Narodo
wej w Warszawie została zgromadzona największa w Polsce kolekcja 222 wałków 
fonograficznych (w tym tylko jeden dublet). W liczbach bezwzględnych nie jest 
to dużo, ale relatywnie -  to liczba znacząca. Dramatyczne losy Polski, a szczegól
nie dwie wojny światowe, spowodowały wiele strat w zbiorach bibliotecznych, 
a także w muzeach, archiwach i kolekcjach prywatnych. Wałki (jak również sze- 
lakowe płyty akustyczne) wykonane z kruchego materiału, były znacznie bardziej 
narażone na destrukcję niż chociażby publikacje wydane na papierze. Ponadto 
wiele nagrań bezpowrotnie usunięto, bo warstwa ze ścieżką dźwiękową mogła 
być ścierana, a cylinder ponownie wykorzystywany. Tak więc o wielu nagraniach 
dziś dowiadujemy się tylko ze źródeł pośrednich. Biblioteka gromadzi w zasadzie 
nagrania o charakterze „komercyjnym”, produkowane przez firnny fonograficzne 
i przeznaczone do sprzedaży; wiele z nich znalazło się w katalogach firmowych 
dzięki konkretnym zamówieniom klientów. Dodać należy, iż tych katalogów jest 
niewiele i identyfikacja czy datowanie nagrań jest niełatwe, a w wielu przypad
kach wręcz niemożliwe.

Wałki fonograficzne, popularnie zwane od nazwiska swego wynalazcy ediso- 
nowskimi, w warszawskiej Bibliotece Narodowej zgromadzono w latach 1979, 
1993, 2000 i 2002. Trzeba dodać, iż 74 unikatowe obiekty zostały nabyte w 1993 
roku w dramatycznych okolicznościach -  tylko szczęśliwy traf sprawił, że zna
lazły się one u nas, a nie zostały wyrzucone. Nic wiadomo ile nagrań zaginęło 
bezpowrotnie przez ignorancję i nieuwagę oraz ile zniszczono przy powtórnym 
wykorzystaniu cylindra.

Informacje podane na etykietach lub wyryte na krawędzi wałka często są 
niepełne lub wręcz błędne, wymagały więc weryfikacji i odsłuchu nagrania lub 
uzupełnienia ze źródeł pośrednich. Dotyczy to zarówno utworu, jak i środków 
wykonawczych.

W kolekcji Biblioteki Narodowej są reprezentowane wszystkie firmy, które 
odegrały znaczącą rolę w swej dziedzinie (przeważają cylindry Edison Concert 
Phonograph). Duża część to wałki firmy Pathć, znanej głównie jako producent 
patefonów i płyt patefonowych. Początkowo zajmowała się ona wytwarzaniem 
i sprzedażą aparatów nagrywająco-odtwarzających, ale w 1892 roku zainicjowała 
własne nagrania, otworzyła swoje przedstawicielstwa kolejno w różnych krajach, 
między innymi w Warszawie i Rosji; na pewien czas Socićtć Pathć Freres stała się 
czołową wytwórnią fonograficzną w Europie. Od 1902 roku w Chatou koło Paryża 
oprócz wałków produkowała płyty patefonowe. W latach 1904-1906, gdy już były 
popularne płyty akustyczne, większość nagrań własnej produkcji skopiowała na 
ten nowszy nośnik dźwięku i w dużym nakładzie wprowadziła na lynek. W Polsce 
przedstawicielem Pathć był Adam Klimkiewicz, który produkował na licencji re



prezentowanej przezeń wytwórni płyty marki „Płyta Patłie” z charakterystycznym 
kogutem galijskim na etykiecie. W epoce płyt tak zwanych elektrycznych ukazało 
się wiele reedycji tych płyt pod nazwą Actuelle. Inną znaną firmą płytową, która 
rozpoczynała swoją „karierę” jako producent wałków była Columbia Phonograph 
Co. Nagrania fonograficzne tej firmy są obecnie rzadkością, bowiem jej domeną 
stały się głównie płyty gramofonowe. To właśnie Columbia w 1912 roku ogłosiła 
koniec epoki wałków. Wprawdzie były one w świecie produkowane jeszcze w la
tach dwudziestych, ale zostały zdominowane przez masową produkcję płyt. Dwa 
wałki z naszej kolekcji zostały nagrane przez Gianniego Bettiniego, w zbiorach 
Biblioteki Narodowej są także pojedyncze obiekty produkcji firm: George Carette 
and Co., Indcstructible Phonographic Record oraz Schellhom-Platina Starkton- 
Record. Spośród polskich producentów i dystrybutorów wałków fonograficznych 
na szczególną uwagę zasługują dwaj: Gustaw Gerlach (jego Magasin d ’Optique 
Varsovie т е  Czysta No 4 od 1896 roku sprzedawał aparturę nagrywająco-od- 
twarzającą i wałki, także przez siebie produkowane) i Gustaw Ehlert (prowadził 
firmę od 1902 roku i między innymi wydawał wałki z etykietą G. Ehlert Varsovie 
Senatorska Nr 19, Telephon 984). Nagrania obu tych polskich firm są w zbiorach 
Biblioteki, przy czym więcej jest wałków Ehlerta.

Cylindry zgromadzone w Bibliotece Narodowej są standardowe, dwuminuto
we. Ich wysokość wynosi około 10 cm (z milimetrowymi wahaniami), średnica 
wewnętrzna -  4,5, zewnętrzna -  5,5 cm. W sprzedaży były także wałki o śred
nicy około 10 cm, czterominutowe. Wałek standardowy mógł pomieścić około 
dwóch minut nagrania, a biorąc pod uwagę, że większość nagrań była poprzedzo
na zapowiedzią, na sam utwór pozostawało jeszcze mniej ścieżki dźwiękowej, 
stąd konieczność dokonywania niekiedy wręcz brutalnych skrótów kompozycji. 
Wśród omawianych wałków są tak zwane woskopodobne twardolane, brązowe, 
późniejsze -  celuloidowe, przeważnie czarne z wyrytą na krawędzi zawartością, 
numerem i znakiem firmowym, jeden wałek ma kolor niebieski. Zachowaliśmy 
oryginalne opakowania, na których w większości jest podana nazwa firmy. Obiek
ty zostały odkażone i umieszczone w specjalnie skonstruowanych szafach, część 
z nich jeszcze oczekuje na dezynfekcję.

Rozpatrując kolekcję wałków w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod 
względem wykonawców należy stwierdzić, że są wśród nich wielcy śpiewacy 
i instrumentaliści. Na przykład możemy pochwalić się nagraniami znanych pol
skich tenorów Ignacego Dygasa i Henryka Drzewieckiego, barytona hiszpańskie
go pochodzenia Emilio de Gogorza (właśc. Carlos Francisco), włoskiego tenora 
Florcncio Constantino, niemieckiego tenora łotewskiego pochodzenia Carla Jórga, 
tenora Adolphe’a Marechala, śpiewaków Antonio Vargasa, Artura Collinsa, nie
mieckich śpiewaczek operowych Marie Rappold i Marie Dietrich, francuskiej



Śpiewaczki (kontralt) Josephine Jacoby, skrzypka Charlcsa Almaine, wiolonczeli
sty Hansa Kronolda, ksylofonisty Charles’a Lowego, Orkiestry Gwardii Republi
kańskiej w Paryżu, Orkiestry Niemieckiego Pułku w Wiedniu, Orkiestry 2. Pułku 
Grenadierów cesarza Franciszka Józefa i wybitnych polskich artystów: kornika 
Antoniego Fertnera, śpiewaka i aktora Wincentego Rapackiego juniora i innych. 
Nie wszystkie wałki w naszej kolekcji zawierają nagrania artystów tej klasy, co 
wyżej wspomniani. Wymieńmy kilku innych: Werner Alberti, Counter (tenor), 
J. Belmont (gwizd), H. Beque (śpiew), Albert Benzler (dzwony), A. Liberati 
(kornet), śpiewacy Marceli Krzyżanowski, Frederic Potter, orkiestra Katelbeya, 
Trio Weneckie (skrzypce, flet i harfa). Trio Banjo Ossmana. Wielu nazwisk wy
konawców nie udało się zidentyfikować, wiadomo jedynie, że jest to na przy
kład tenor z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry, sopran, akordeon, aktor czy 
aktorka, banjo, trąbka, kobza, fortepian, skrzypce, trio instrumentalne, kwartet, 
chór męski, chór żeński a capella, orkiestra dęta. Wiele utworów wykonuje anoni
mowa orkiestra. Należy wyjaśnić, iż pod tym określeniem podanym na etykiecie 
kiyje się kilkuosobowy, złożony z maksimum dwunastu muzyków, zespół instru
mentalny, bowiem tylko na taką obsadę pozwalała technika nagrania. Są także 
zapisy zespołów, które w swojej nazwie mają nazwisko Edisona: Kwartet Męski 
Edisona, Orkiestra, Orkiestra Symfoniczna (sic!). Orkiestra Wojskowa, Orkiestra 
Węgierska, Orkiestra Wiedeńska, Zespół Koncertowy, Wielki Zespół Koncerto
wy; są to przykłady zespołów tworzonych w różnych krajach wyłącznie na po
trzeby nagrań -  często o charakterze efemerycznym.

Repertuar na wałkach z kolekcji Biblioteki Narodowej jest zróżnicowany i od
powiada ówczesnym upodobaniom słuchaczy, oczywiście w ramach technicznych 
możliwości fonografu. Największą grupę stanowią marsze (między innymi Johna 
Philipa Sousy The Stars and Stripes i Soldiers in the Park) oraz utwory taneczne 
i popularne, tak zwane rozrywkowe (niejednokrotnie niemożliwe do zidentyfi
kowania), są także fragmenty oper G. Verdiego, G. Donizettiego, Ch. Gounoda, 
A. Thomasa, F. Flotowa, R. Wagnera, G. Bizeta, twórcy polskiej opeiy narodowej 
Stanisława Moniuszki {Mazur z opery Halka) i innego znanego polskiego kom
pozytora -  Władysława Żeleńskiego (Aria z opery Janek). Najwięcej fragmentów 
pochodzi z Fausta Charlesa Gounoda. Ponadto są nagrania kolędy Stille Nacht, 
heilige Nacht znanej u nas jako Cicha noc, święta noc w wykonaniu kwartetu 
wokalnego oraz w opracowaniu na sopran, tenor, skrzypce i fortepian (jedyne 
w naszych zbiorach nagranie na czterominutowym wałku Edisona). „Hity” mu
zyki popularnej na wałkach w warszawskich zbiorach to uwertury Franza Suppe, 
a także walce i polki Johanna Straussa syna, kompozycje Ferenca Liszta i Roberta 
Schumanna, pieśń Luigiego Denzy, Marsylianka i bardzo popularny w tym czasie 
mazur Karola Namysłowskiego Kuba Jurek. W latach 1900-1904 zostało doko



nane przez Adama Didura nagranie z akompaniamentem fortepianu znanej pieśni 
Moniuszki O matko moja, a także nagrania pieśni tegoż kompozytora O Władco 
świata.

Spośród wielu cennych obiektów dźwiękowych w Bibliotece Narodowej 
dwa mają szczególną wartość. Są to nagrania utworów Henryka Wieniawskiego: 
Obertasa op. 19 nr 1 i Kujawiaka op. 3, w wykonaniu amerykańskiej skrzypaczki 
Dory Valesca-Bccker oraz anonimowego pianisty, zarejestrowane przez Giannie- 
go Bettiniego w Stanach Zjednoczonych w 1898 roku. Są to najstarsze datowane 
nagrania w naszych zbiorach. Dodajmy, iż wałki Bettiniego są obecnie wielkim 
rarytasem kolekcjonerskim, a w literaturze przedmiotu jeszcze w 1979 roku moż
na było przeczytać, iż jego cylindry all except some, were lost.

Badania pozwoliły ustalić czas nagrania i produkcji większości wałków z ko
lekcji Biblioteki Narodowej na lata 1898-1912. Zapisy Edisona są datowane na 
lata 1900-1908, a wałki firmy Pathć mogły być nagrane w latach 1896-1911. 
Prawdopodobnie najstarszym zapisem dźwiękowym w naszych zbiorach jest 
anonimowe wykonanie Hungarian dance nr 5 Johannesa Brahmsa, które zostało 
utrwalone pomiędzy 1896 a 1898 rokiem.

Trzeba przyznać, że jakość woskowych (woskopodobnych) wałków bardzo 
często jest niezadowalająca, a dźwięk cichy, ale już na wałkach celuloidowych 
jest on dobry lub nawet bardzo dobry.

Zbiór nagrań w Bibliotece Narodowej jest przechowywany w zamkniętych, 
drewnianych szafach, z przegródkami dostosowanymi do rozmiarów obiektów. 
W pomieszczeniu przez cały czas jest utrzymywana stała temperatura i wilgot
ność.

Wałki ze zbiorów Biblioteki Narodowej to wprawdzie produkcja rynkowa, 
ale mają one wielką wartość historyczną, bowiem w skali światowej w kolekcjach 
zinstytucjonalizowanych i prywatnych ten nośnik dźwięku jest znacznie rzadziej 
reprezentowany niż płyty akustyczne (szelakowc) czy rolki pianolowe. Powody 
tego są różne, ale niewątpliwie najważniejszym jest kruchy materiał, z którego 
wałki -  szczególnie w początkowym okresie -  były wytwarzane; łatwo ulega
ją  one destrukcji, a ponadto wielokrotne wykorzystywanie tego samego cylindra 
zniweczyło wiele być może bardzo cennych zapisów. Dodajmy, że musiało minąć 
wiele lat od opatentowania fonografu, aby nie tylko artyści przełamali niechęć do 
nowego wynalazku, ale i sam Edison! Początkowo nie rozumiano znaczenia, jakie 
dla historii kultury (głównie muzycznej) ma utrwalenie dźwięku i możliwość jego 
odtworzenia niemal w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, z tego też powo
du wałków często nie traktowano jak obiektów godnych troski i zachowania dla 
przyszłych pokoleń. Sytuacja zmieniła się dopiero po około stu latach. Obecnie 
nie ma już niestety możliwości zrekonstruowania wielu zapisów.



We wrześniu 2002 roku Biblioteka Narodowa w Warszawie rozpoczęła re
alizację planu przekopiowania nagrań z wałków fonograficznych znajdujących 
się w Zakładzie Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych. Podjęto współpra
cę z Instytutem Problemów Rejestracji Informacji Ukraińskiej Akademii Nauk 
w Kijowie, który dysponuje unikatową aparaturą własnego pomysłu do kopiowa
nia nagrań metodą optyczno-mechaniczną. Początkowo do Kijowa zostało prze
wiezionych trzydzieści wałków. Jako podstawowe kryterium wyboru przyjęto 
zawartość nagrania (polonica) i artystyczną wartość utworu. Kontynuacja projek
tu miała miejsce jesienią 2004 roku. W Instytucie dźwięk został skopiowany na 
CD-R i -  w miarę możliwości -  oczyszczony tak, że stał się bardziej wyrazisty, 
głośniejszy; z powodu ograniczonych możliwości technicznych na przełomie XIX 
i XX wieku wiele nagrań na wałkach jest niedoskonałych właśnie pod względem 
technicznym. Podczas kopiowania nie została naruszona oryginalna wersja zapisu 
dźwięku.

Prace wykonane przez Instytut mają wielkie znaczenie nie tylko dla Biblioteki 
Narodowej, ale też dla całej polskiej kultury, bowiem moralny obowiązek naka
zuje nam zarówno powiększać zbiory, szczególnie historyczne, jak również chro
nić je  i udostępniać. Nie jest jednak możliwe korzystanie z oryginalnego nośnika 
dźwięku i nie udostępniamy użytkownikom zabytkowych nagrań; nawet badacze 
mieli dotąd ograniczony do nich dostęp. Obecnie jest możliwe słuchanie kopii na
grań z płyt kompaktowych. Jest to niewątpliwie powód do radości, ale jednocześ
nie niepokoi fakt, iż są w Polsce inne bardzo cenne kolekcje, które dotąd czekają 
na konserwację i skopiowanie.

Dotychczasowa współpraca Biblioteki Narodowej w Warszawie z Instytutem 
Ukraińskiej Akademii Nauk pozwala mieć nadzieję, że nasze kontakty nie zostały 
zakończone. Jesteśmy zgodni, że kopiowanie nagrań to pierwszy, ale nie ostat
ni etap prac związanych z wałkami fonograficznymi. Istnieje wręcz konieczność 
wspólnego wydania płyty kompaktowej z wybranymi nagraniami i należy wie
rzyć, iż stanie się to faktem.



Katarzyna Janczewska-Sołomko
Warszawa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych 
Biblioteki Narodowej

RELIGIJNE POLONIKA FONOGRAFICZNE 
DO 1918 ROKU^

Przedmiotem tego artykułu są nagrania utworów sakralnych lub o takim 
charakterze, dokonane do 1918 roku przez polskie firmy lub firmy zagraniczne 
działające na ziemiach polskich, przez polskich lub przez obcych wykonawców. 
Rok 1918 ma w tym przypadku znaczenie wyłącznie historyczne, nie był on bo
wiem momentem przełomowym w dziejach światowej fonografii; jednak w Pol
sce, w nowej rzeczywistości po 1918 roku, zmienił się nagrywany repertuar, na 
płytach gramofonowych pojawiły się nazwiska nowych wykonawców, zmieniła 
się topografia przemysłu fonograficznego. Z okresu przed odzyskaniem niepod
ległości do naszych czasów zachowało się relatywnie niewiele nagrań, dokumen
tacja i literatura przedmiotu też jest trudno dostępna. Wydaje się, że przybliżenie 
problematyki związanej z fonografią w kontekście zagadnień muzyki kościelnej 
może stanowić interesujący temat. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia 
religijnych poloników fonograficznych do 1918 roku i opiera się na wieloletnich 
badaniach nad całokształtem fonograficznych poloników z tego okresu, prowa
dzonych w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Od momentu opatentowania przez Thomasa Alvę Edisona (1847-1931) 
w 1878 roku fonografu, który dał początek erze zapisów dźwiękowych, przez 
wiele lat wytwórcy wałków, płyt i rolek pianolowych, a także wykonawcy na 
całym świecie traktowali nagranie przede wszystkim jako instrument rozrywki, 
a na rynku przeważały utwory taneczne i tak zwane popularne. Trudna sytuacja 
polityczna Polski pod zaborami i religijny duch narodu polskiego niewątpliwie 
wpłynęły na to, iż właśnie na terenach polskich było większe niż w innych krajach 
zapotrzebowanie na nagrania szeroko rozumianych pieśni kościelnych. Poniżej 
prezentowany materiał został podzielony według grup wyznaniowych, tematycz
nych oraz rodzajów pieśni. Wszystkie utwory w oryginale są wokalne a cappella

Referat wygłoszony podczas Konferencji Muzykologicznej „Dzisiejszy kształt polskiej mu
zyki religijnej”, Gniezno, 21 22 listopada 2003.



lub z towarzyszeniem instrumentalnym. Występują też jako transkrypcje, również 
instrumentalne.

Wśród poloników fonograficznych do 1918 roku pieśni religijne nie są zja
wiskiem incydentalnym, lecz stanowią ich znaczący procent. Dodać trzeba, że 
nie było firmy, która specjalizowała się w tego rodzaju nagraniach, ani też żaden 
wykonawca nie miał na nie „monopolu” -  niemal wszystkie ówczesne firmy fo
nograficzne na ziemiach polskich miały w swej ofercie nagrania utworów religij
nych różnych wyznań, a po tego rodzaju repertuar sięgali liczni artyści.

Jak wiadomo, pieśni kościelne w okresie zaborów odgrywały bardzo ważną 
rolę nie tylko jako forma wyrażania uczuć religijnych, ale także jako przejaw du
cha patriotycznego. Nie dziwi więc fakt, że właśnie wówczas spośród wszystkich 
pieśni religijnych najczęściej (18 razy) nagrywano pieśń uważaną za drugi hymn 
Polski -  Boże coś Polską, z melodią taką samą jak Serdeczna Matko.

Wśród nagranych do 1918 roku utworów związanych z religią rzymsko-kato
licką często pojawia się motyw Maryjny. Przykładem może być pieśń Władysła
wa Rzepki (1854-1932) Gwiazdo śliczna, wspaniała (2 nagrania), ale i cieszącą 
się wówczas szczególną populamoścą pieśń Ave Maria. Ave Maria, gratia ple
na to incypit modlitwy, a także wiciu utworów wokalnych. Rekordy popularno
ści w kościołach, na estradach i na różnych nośnikach dźwięku bije Ave Maria 
Charles’a Gounoda. Nie jest to utwór oryginalny, lecz transkrypcja Preludium 
C-dur nr 1 z I tomu Das Wohltemperierte Klavier Jana Sebastiana Bacha; wersja 
Gounoda w świadomości wielu słuchaczy przyćmiła wspaniały przecież oryginał. 
Ave Maria Bacha-Gounoda jest wykonywana najczęściej przez sopran z towarzy
szeniem fortepianu, ale wśród dwudziestu nagrań do 1918 roku są między innymi: 
wersja chóralna w wykonaniu Chóru Teatru La Scala, który towarzyszy śpiewacz
ce Celestinie Boninsegni (1877-1947), transkrypcje na kwartet smyczkowy, trio 
(harfa, skrzypce i flet) oraz trio fortepianowe, głos z towarzyszeniem orkiestry 
(w wykonaniu Heleny Zboińskiej-Ruszkowskiej -  1877-1948 i Orkiestry Ope- 
ly Warszawskiej czy Hanny Skwareckiej -  1886-1966), głos z towarzyszeniem 
skrzypiec (w wykonaniu między innymi Tadeusza Leliwy -  1875-1929 i Stani
sława Barcew icza- 1858-1929 czy Janiny Korolewicz-Waydowej -  1876-1957), 
Olimpia Boronat (1867-1934) śpiewa Ave Maria z towarzyszeniem fortepianu 
i skrzypiec. Jest też transkrypcja na taragato i orkiestrę.

Utwory do tekstu z incypitem Ave Maria oprócz Gounoda pisali też inni kom
pozytorzy; Jan Sztem (1867-1949) w 1900 r. nagrał utwór Stanisława Moniuszki 
z polskim tekstem O Mat jo !  Bądź pozdrowiona, słynny tenor Józef Mann (1883- 
1921) z towarzyszeniem fortepianu -  Ave Maria Luigiego Cherubiniego, Sztem 
oraz Stanisław Bogucki (1869-1924) pozostawili nagrania z początku XX wieku 
Ave Maria Friedricha Wilhelma Kiickena (1810-1882) z polskim tekstem Jana



Chęcińskiego, popularną pieśń Franciszka Schuberta Hymne an die Jungfrau na
grał między innymi Adam Didur (1874-1946) z Wielką Orkiestrą w Mediolanie. 
Jungfrau Maria! w operze Friedricha von VXoiovja Alessandro StradeUa ]esi śpie
wane przez tytułowego bohatera.

Ave Maria nie wyczerpuje Maryjnego repertuaru poloników fonograficznych 
do 1918 roku. Innym często nagrywanym utworem poświęconym Najświętszej 
Marii Pannie jest znana i popularna pieśń Serdeczna Matko (13 nagrań). Muzykę 
tej pieśni skomponował do tekstu anonimowego autora z XVII] wieku francuski 
kompozytor Jean Pierre Solić. Ośmiokrotnie nagrano pieśń Pod Twoją obronę, 
której twórcą jest polski kompozytor Wilhelm Troszel (1823-1887); sześcio
krotnie występuje pieśń Adolfa Adama (1803-1856) Voices o f  the soul -  mod
litwa z polskim incypitem Do Ciebie glos wznosimy Matko Boga, w wykonaniu 
znakomitego barytona, solisty Opery Warszawskiej Wiktora Grąbczewskiego 
(1863-1924), Jana Sztcrna i innych śpiewaków, a także pieśń Zdrowaś Maryjo, 
z Tobą Pan -  Hymn do Bogarodzicy — Modlitwa, której kompozytorem jest Izy
dor Konstanty Chwalibóg (1825-1897), dwa nagrania ma pieśń z XVIII wieku 
Gwiazdo morza. Są też dwie inne pieśni maryjne nieujawnionych kompozytorów 
O Maryjo, moja radość i O Maryjo, czemu biegniesz w niebo', w 1912 roku nagra
no również Godzinki w wykonaniu nieujawnionego chóru kościelnego. Helena 
Zboińska-Ruszkowska z chórem nagrała w 1910 roku fragment Inflammatus ze 
Stabat Mater Gioacchino Rossiniego.

Pieśni Maryjne stanowią wprawdzie dużą część polskich pieśni religijnych 
nagranych do 1918 roku, ale są też inne pieśni kościelne. Szczególną popular
nością wśród wykonawców i wydawców płyt cieszył się utwór działającego 
w Polsce czeskiego kompozytora i dyrygenta Josefa Pfibika (1855-1937) do słów 
Jana Kochanowskiego Kto się w opiekę podda Panu swemu (10 nagrań). Zareje
strowano także pieśń niemieckiego kompozytora Friedricha Heinricha Himmla 
(1765-1814) zatytułowaną Modlitwa przed bitwą z polskim tekstem Franciszka 
Kowalskiego (1799-1892) Ojcze ja  wzywam Cię (3 nagrania) -  niestety nie wia
domo, o jaką bitwę chodzi. Jest także Modlitwa Sobieskiego spod Wiednia-\xiviór 
z XIX wieku, skomponowany w rocznicę odsieczy wiedeńskiej (1 nagranie).

Wśród nagrań poloników do 1918 roku są również fragmenty łacińskiej mszy 
świętej: Dominus, Kyrie, Gloria „ Et in terra pax hominibus bonae ”, Sanctus i Ag
nus Dei w wykonaniu Chóru Męskiego Opeiy Warszawskiej pod dyrekcją Adolfa 
Szczygielskiego (nagrane 1904-1909), a ponadto orkiestrowa wersja pieśni koś
cielnej nieujawnionego kompozytora Na Sanctus.

Trzykrotnie do 1918 roku została nagrana popularna pieśń na cześć Najświęt
szego Sakramentu U drzwi Twoich stoję Panie z muzyką nieznanego kompozyto
ra z XVIII wieku. Również trzykrotnie (kwartet wokalny z towarzyszeniem orga



nów, Z towarzyszeniem harmonii oraz tenor z chórem) nagrano pieśń O Boże mój! 
Ku Tobie zwracani oczy. Prawdopodobnie z 1912 roku pochodzi nagranie pieśni 
wielkopostnej Dobra noc, a w 1913 roku śpiewak R. Tomys na płycie firmy Beka 
nagrał inną pieśń wielkopostną Krzyżu Święty.

Osobną grupę stanowią pieśni wielkanocne. Najbardziej znana i popularna 
jest niewątpliwie pieśń skomponowana w XVI wieku, której znane nam słowa 
zostały podłożone w wieku XVII Wesoły nam dziś dzień nastał, wykonywana 
także z nieco zmienionym tekstem Wesoły nam dzień dziś nastał. Popularność tej 
pieśni potwierdza aż 9 jej nagrań w różnych wersjach wykonawczych. Na płytach 
firmy Syrena Record zarejestrowano pieśń Cłirystus zmartwychwstał między in
nymi w wykonaniu z 1917 roku Chóru Katedry św. Jana w Warszawie, a z 1907 
roku Chóru Teologów Ukraińskich. Chór katedry zarejestrował na płycie także 
inną pieśń wielkanocną -  Cłirystus zmartwychwstał jest, której melodia pochodzi 
z XII wieku, natomiast obecnie znane słowa są przynajmniej o cztery wieki póź
niejsze. Niezidentyfikowany chór pozostawił nagranie pieśni z szesnastowiecz- 
nym tekstem Wstał Pan Chrystus z martwych ninie.

Inną kategorię pieśni o charakterze religijnym stanowią kolędy. Cieszyły się 
one z pewnością dużym zainteresowaniem odbiorców w pierwszym dwudziesto
leciu XX wieku, skoro z tamtego okresu pozostało wiele nagrań dokonanych przez 
różnych wykonawców i przez różne firmy fonograficzne. Szczególnie licznie są 
reprezentowane kolędy skomponowane przez Stanisława Niewiadomskiego, na
leżące także w naszych czasach do najpopularniejszych w tym gatunku; Wśród 
nocnej ciszy (10 nagrań), W żłobie łeży (z tekstem księdza Piotra Skargi) i Gdy się 
Chrystus rodzi (po 9 nagrań). Anioł pasterzom mówił (7 nagrań), Przybieżełi do 
Betłejem (5 nagrań) oraz kolęda Bóg się rodzi nieujawnionego kompozytora (6 na
grań). Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że do popularyzacji wymienio
nych kolęd na nośnikach dźwięku przyczyniła się w niemałym stopniu także oso
ba Niewiadomskiego, który na przełomie XIX i XX wieku był jedną z najbardziej 
znaczących postaci polskiego świata muzycznego. W omawianym okresie historii 
fonografii zostały również nagrane następujące kolędy: Zygmunta Noskowskiego 
Gwiazdłca (4 nagrania), Józefa Wygrzywalskiego (1798 -  po 1857) Wesołą nowi
nę bracia słuchajcie (3 nagrania), najbardziej popularna w świecie kolęda austria
ckiego kompozytora Franza Xavera Grubera z tekstem wikariusza w Oberndorfie 
Josefa Mohra Stiłłe Nacht, heiłige Nacht -  znana u nas jako Cicha noc, święta 
noc (3 nagrania), nieznanych twórców Gwiazda na niebie błysnęła (2 nagrania), 
W Dzień Narodzenia, Bóg się z  Panny narodził i Bóg zawitał w łudzłcim ciełe, Józefa 
Władysława Krogulskiego Hej bracia czy wy śpicie, M. Szumlańskiego W Dzień 
Bożego Narodzenia i O Józefie oraz księdza Zygmunta Odelkiewicza z tekstem Ju
lii Gorzałkowskiej Gwiazda Betłejemsłia zaczynająca się od s\ówJałcaż to gwiaz



da prześliczna (po jednym nagraniu). Ponadto jest nagranie kolędy prawosławnej 
Iw d  Car. Wykonawcami tych kolęd na płytach firm Syrena Record, Janus-Re- 
cord, Favorite-Record, Kalliope, Beka, Gloria, a także polonijnych firm w Sta
nach Zjednoczonych są przeważnie wybitni artyści -  a wśród nich wspomniany 
Grąbczewski i pierwszy bas Opery Warszawskiej Adam Ostrowski (1873-1921), 
ponadto tenor Ludwik Bandrowski -  a głównie chóry kościelne z towarzyszeniem 
organów i dzwonów. W 1917 roku w Nowym Jorku kolędy nagrała polska śpie
waczka Maria Zajączkowska z akompaniamentem orkiestry Kinga. Kolędę pra
wosławną wykonał chór ukraiński pod dyrekcją znanego kapelmistrza D. A. Gaj- 
damaka. Ogółem do 1918 roku odnotowano 65 polskich nagrań szesnastu kolęd.

Spośród innych pieśni kościelnych do 1918 roku w Polsce nagrano Suplika- 
cje Święty Boże, święty mocny ze słowami z XVIII wieku (4 nagrania). Gorzkie 
żale w wykonaniu Chóru Opery Warszawskiej oraz w wykonaniu Chóru Katedry 
św. Jana w Warszawie (2 nagrania). Wszystkie nasze dzienne sprawy ze słowami 
polskiego poety Franciszka Karpińskiego, Dobranoc kwiecie różany z incypitem 
Dobranoc, głowo święta Jezusa mojego (anonimowy tekst z XVII wieku). Duszo 
moja słuchaj Pana, Boże Stwórco nasz Panie oraz Boże w dobroci. Wznosimy do 
Ciebie Panie, Ratujże mnie Boże i Święty’ Janie. Przegląd nagrań polskich pieś
ni religijnych do 1918 roku uzupełnia pieśń Barbaro święta patronko konania, 
w wykonaniu Pawła Bielańskiego (tenor) i organisty Lipickiego dla firmy Beka 
w Warszawie.

Od momentu, gdy w 1908 roku pierwsza rdzennie polska wytwórnia fono
graficzna Syrena Record z siedzibą w Warszawie wprowadziła na rynek płyty 
gramofonowe, wzrosła liczba nagrań przeznaczonych dla odbiorców w imperium 
rosyjskim. Dużą część produkcji tej firmy stanowią nagrania utworów rosyjskich 
i ukraińskich (wówczas zwanych małorosyjskimi) oraz wykonawców tych na
rodowości. Nie zabrakło też prawosławnych utworów religijnych, na które było 
zapotrzebowanie w Rosji. Lista nagranych utworów związanych z religią prawo- 
sławnąjest długa (23) i nie sposób je  wszystkie tu wymienić, ale należy odnotować, 
iż są wśród nich zarówno fragmenty liturgii (w języku staro-cerkiewno-słowiań- 
skim), jak i inne, w tym utwory następujących znanych kompozytorów: Aleksan
der Tichonowicz Greczaninow -  Triswiatoje, Dmitrij Stiepanowicz Bortnianskij 
-  Otcze nasz, Aleksandr Andriejewicz Archangielskij -  Gospodi, usłyszi molitwu 
moju, Michaił Iwanowicz Glinka -  Da isprawitsja molitwa moja, Petr Iwanowicz 
Turczaninow, Aleksiej Fiodorowicz Lwów, Maksim Sozonowicz Berezowskij, 
Aleksandr Wasiliewicz Nikolskij, a także Anton Grigoriewicz Rubinstein -  twór
ca Epitalamy Poju tiebe, Bog Gimeneja czy Sergiej Wasiliewicz Rachmaninow -  
Christos Woskries! pojut wo chramie. Wśród pieśni nagranych -  najczęściej przez 
Chor Chrama Christa Spasitielia (Chór Soboru Chrystusa Zbawiciela) w Mos



kwie, niekiedy z solistą, są związane z Wielkanocą (Irmosy Paschi czyli Kanon 
Paschalny z muzyką mnicha Teofana, Christos Woskrese, Stichiri Paschi Da wo- 
skresnet Bag i inne). Bożym Narodzeniem (Irrnusy Rożdestwu Christowu), ale też 
Carskaja ektenija Gospodi pomiluj, Apostolu Timofieju poslanije, pieśń wykony
wana podczas oblaczenii Archiereja Da vozraduetsja i inne. Niektóre z nich były 
nagrywane kilkakrotnie, na przykład przez wspomniany moskiewski chór i Chór 
Soboru św. Zofii lub św. Włodzimierza w Kijowie. Partie solowe często wyko
nywał diakon M. I. Meandrów -  z pewnością jeden z najlepszych ówczesnych 
śpiewaków cerkiewnych. Ogółem do roku 1918 na polskich płytach odnotowano 
35 nagrań muzyki związanej z prawosławiem. Większość z nich wyprodukowano 
w latach 1909-1913. Oprócz nagrań na płytach firmy Syrena Record są także 
produkowane w Warszawie na płytach z niemiecką proweniencją -  Janus-Record.

W interesującym nas okresie znacznie więcej niż katolickich i prawosław
nych nagrano żydowskich pieśni religijnych. Wykonawcą większości z nich był 
światowej sławy kantor synagogi warszawskiej i synagogi wileńskiej -  Gerson 
(Gerszon) Sirota (1874-1943). Inni wykonawcy żydowskiej muzyki religijnej 
na płytach polskich lub z terytorium polskiego to Zawel Kwartin (1874-1952), 
Selmar Cerini, kantor w Berdyczowie M. Pisak, solista Wielkiej Synagogi Wi
leńskiej Bucarski, D. Rojtman, oberkantor głównej synagogi w Wilnie G. A. 
Nisniewicz oraz chóry synagogalne -  zwykle z Warszawy lub Wilna. Niektórym 
śpiewom towarzyszy akompaniament fisharmonii. W dyskografii poloników do 
1918 roku odnotowano 108 nagrań 83 religijnych pieśni żydowskich. Niektó
re z nich zostały nagrane jeszcze na wałkach fonograficznych (Wehoser Soton, 
Weschomru, Wesserow lefonecho). Najwięcej nagrań (6) ma Zadik Katomar 
w wykonaniu Siroty. Jako autora jednej pieśni {Ahavas Olom) zidentyfikowano 
kantora Bernarda Woolffa; kompozytorem modlitwy żydowskiej Weschomru ]esl 
bliżej nieznany nam twórca o nazwisku Dunajewski. Spośród wielu nagranych 
tytułów wymieńmy przykładowo jeszcze kilka: Rezei, Rochel iiw ’ako al boneho, 
wyjątek z Tory Uwnuchojomar, Wejsoren, Wehoser Soton, Jaale-Wehosor soton, 
czy Jahve. Odrębnym rodzajem utworów są Psalmy Dawida, które w 1907 roku 
nagrałkantorPirosi;jest to lOwybranych psalm ów(42 ,72 ,75 ,84 , 89, 100, 103, 
119, 131 i 134).

Jak już mogliśmy się przekonać, wielu wybitnych kompozytorów różnych 
narodowości tworzyło pieśni o charakterze religijnym. Jest wśród nich także fran
cuski kompozytor Jean Baptiste Faure (1830-1914). Jego duet na głosy męskie Le 
Crucifix, którego polski tekst zaczyna się od słów Wy, coście we Izach był bardzo 
popularny. Do 1918 roku był nagrany aż 16 razy przez polskich wykonawców, 
wśród których są tacy znakomici śpiewacy, jak Adam Didur, Adam Ostrowski, 
Tadeusz Leliwa, Wiktor Grąbczewski. Charles Gounod, oprócz słynnej Ave Maria



pozostawił też między innymi Hymn do św. Cecylii, który -  w transkrypcji na 
taragato [sic!] -  nagrała firma Janus-Record w Warszawie w 1912 roku. Pieśni 
religijne tworzyło też wielu polskich kompozytorów. Jest wśród nich Stanisław 
Moniuszko. W swej bogatej spuściźnie pozostawił też muzyczne modlitwy. Jest 
więc między innymi: Modlitwa O Władco świata z incypitem O Władco świata, 
wieładsty Boże (14 nagrań). Modlitwa Pańska ze słowami J. Moroza W cięźłciej 
niedoli, łitórą dziś ponoszę (7 nagrań). Modlitwa Ojcze nasz. Tyś łctóry w niebie. 
Pieśń pokutna (O Panie, co losy ludzkości) ze słowami Maksymiliana Radziszew
skiego (ur. w 1828; 8 nagrań, w tym jedno na wałku fonograficznym). Nagrano 
także Modlitwę Karola Kurpińskiego ze słowami Alojzego Felińskiego w wyko
naniu Chóru Szkoły Śpiewu Marii Sobolewskiej. Pieśni religijne -  także nagrane
-  pozostawił inny polski twórca muzyki wokalnej Wilhelm Troszel. Jest on kom
pozytorem między innymi pięknej popularnej pieśni Pod Twą obronę Ojcze na 
niebie, a także Modlitwy Boże Ojcze nasz na niebie oraz łacińskiego hymnu do 
tekstu mnicha z IX wieku Rhabanusa Maurusa Veni creator Spiritus op. 5, znanej 
i w naszych czasach, głównie z uroczystości ślubnych (7 nagrań). Jan Sztern na
grał modlitwę włoskiego kompozytora Francesca Paula Tostiego, po polsku za
czynającą się od słów Modlitwa ta niech wzlata, a Józef Władysław Krogulski na 
pamiątkę pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem skomponował pieśń dzięk
czynną Wzywajcie Boga w każdem dziele (2 nagrania). Już około 1901 roku polska 
śpiewaczka -  mezzosopran -  M. Sambuc dla firmy Gramophone nagrała w War
szawie piękną pieśń Władysława Żeleńskiego Na Anioł Pański, do tekstu Kazi
mierza Przerwy-Tetmajera, Edmund Bernacki zwany „z Chełmży” nagrał pieśń 
Fr. Poppera ze słowami księdza Zygmunta Odelkiewicza Aniele stróżu duszy mej, 
wydaną przez poznańską firmę S. Pełczyńskiego, natomiast baiyton -  Wincen
ty Czerwiński z towarzyszeniem Jana Czubskiego (fortepian) Modlitwę Jagiełły.

Fragmenty o charakterze religijnym znajdujemy także w licznych operach. 
Do najbardziej popularnych należy Modlitwa Normy Casta diva wykonywana 
w pierwszym akcie przez tytułową bohaterkę opery Vincenza Belliniego (5 na
grań). Równie znana jest modlitwa Toski w kościele Lo dici małe (recitativ) i aria 
Non la sospiri la nostra Casetta z pierwszego aktu opeiy Giacomo Pucciniego
-  4 nagrania), chóralny fragment z opery Stanisława Moniuszki Hałka śpiewany 
w kościółku przez chór górali podczas zaręczyn Janusza z Zofią (4 nagrania) oraz 
modlitwa brata Małgorzaty -  Walentego z opery Charles’a Gounoda Faust (2 na
grania). Ponadto wśród poloników do 1918 roku jest Modlitwa Dosifieja z piątego 
aktu opery Modesta Musorgskiego Chowiańszczyzna, Modlitwa Drugiego Derwi
sza z opery Wanda Wojciecha Dopplera (1821-1883), chóralna modlitwa z Fra 
Diavolo Daniela Aubera (po jednym nagraniu). W dramacie muzycznym Tannhdu- 
ser Ryszarda Wagnera śpiewa Chór Pielgrzymów, a w pierwszym akcie wielkiej



opery francuskiej Hugonoci Giacoma Meyerbeera brzmi (czterokrotnie nagrany) 
chóralny Chorał Luterański. Kompozytor niemiecki Wilhehn Kienzl (1857-1941) 
jest autorem dwuaktowej opery Der Evangeliman op. 45, której cała treść ma cha
rakter dzieła religijnego; wśród nagrań historycznych są 2 fragmenty z tej opeiy. 
Wiedząc o nadchodzącej śmierci Desdemona, bohaterka opery Giuseppe Verdie- 
go Otello pięknie modli się do Najświętszej Marii Panny słowami Ave Maria... 
(niestety wśród poloników do 1918 roku nie ma nagrania tego utworu).

We wczesnym okresie historii fonografii bardzo rzadko nagrywano utwory 
średniowieczne i renesansowe, których wiele ma przecież charakter religijny. 
Z pewnością jednym z najważniejszych tego powodów (choć nie jedynym) były 
ówczesne bariery techniczne: kompozycje chóralne wymagały obsady złożonej 
z wielu wykonawców, a fonografia nie była jeszcze gotowa do podjęcia takiego 
wyzwania. Jako jedyny z tej grupy kompozycji został nagrany utwór Palestriny, 
czołowego przedstawiciela włoskiego renesansu i twórcy chóralnych kompozy
cji polifonicznych -  O bone Jesu, w transkrypcji na kwartet wokalny i organy.

Parareligijną kompozycją nazwać można wykonywane na organach podczas 
uroczystości w kościele Preludium po ślubie nieznanego kompozytora.

Oczywiście w kategoriach humoiystycznych można odnotować bijący wszel
kie rekordy popularności w swoich czasach salonowy utwór fortepianowy Tekli 
Bądarzewskiej (1834-1861) Modlitwa dziewicy.

Dokładne omówienie wszystkich nagrań poloników religijnych do 1918 roku 
pod względem wykonawczym, artystycznym i technicznym znacznie przekracza 
ramy tego tekstu, jednak na koniec kilka uwag. Omówione nagrania zostały wyda
ne na dwóch nośnikach dźwięku: 19 zapisów to nagrania na wałkach fonograficz
nych, 46 -  na płytach. Wprawdzie nagrania na wałkach nie pochodzą z XIX wieku, 
ale ze względu na historyczną wartość nośnika zasługują na szczególną uwagę. 
Polskie pieśni religijne w przeważającej większości nagrywano w Warszawie na 
cylindrach francuskiej firmy Pathć Freres, której przedstawiciel -  Adam Klim
kiewicz bardzo prężnie działał na polskich terenach. Jeden z wałków to nagranie 
edisonowskie, a dwa pochodzą z firmy Columbia, która była znana głównie z pro
dukcji płyt gramofonowych. Na wałkach Pathć w 1905 roku w Wilnie nagrano 
serię dwunastu (prawdopodobnie nagrań było 13) żydowskich pieśni religijnych 
w wykonaniu Gersona Siroty z towarzyszeniem chóru Wielkiej Synagogi Wileń
skiej. Polskie pieśni na wałkach nagrywał głównie Jan Sztcm, ale także Wiktor 
Grąbczewski, Jakub Berger-Zabłocki i inni śpiewacy oraz wersję instrumentalną 
kilkuosobowy zespół (zwany ,^ia wyrost” orkiestrą) pod dyrekcją Wassilewskiego.

Większość nagrań płytowych została wydana przez firmy Syrena Record 
oraz Janus-Record. Ponadto są reprezentowane niemal wszystkie działające do 
1918 roku na terenach polskich, między innymi Pathć, poznańska firma Pełczyń



skiego, Favoritc-Record, Columbia, Zonophonc Rccord, Gramophone Record. 
Jedno nagranie, z Nowego Jori(u, jest na płycie Edisona. Większość omówionych 
polskich pieśni religijnych wydano na płytach w latach 1907-1915.

Jest oczywiste, żc wielu nagrań dokonały chóry kościelne, na przykład w War
szawie Chór Kościoła św. Krzyża, Chór Katedry św. Jana, Chór Chłopców Koś
cioła Pofranciszkańskiego. W przypadku utworów prawosławnych są to głównie 
czołowe chóry cerkiewne -  Chrama Christa Spasitielja w Moskwie, Soboru św. 
Sofii oraz Soboru św. Władimira w Kijowie, ale także na przykład ukraiński chór 
pod dyr. Juchowa. Żydowskie pieśni religijne wykonują kantorzy z towarzysze
niem chóru synagogi warszawskiej lub wileńskiej; niektórych chórów nie udało 
się zidentyfikować. Po repertuar religijny sięgali nie tylko wykonawcy profesjo
nalnie z nim związani, na przykład kantorzy (szczególnie Sirota słynął wówczas 
z talentu wokalnego), ale także światowej sławy artyści, tej miary co Didur, Os
trowski, Janina Korolewicz-Waydowa. Najwięcej nagrań pieśni religijnych pozo
stawił Jan Sztern. Był on wprawdzie solistą Opery Warszawskiej, ale kunsztem 
nie dorównywał wyżej wymienionym śpiewakom, pozostawił najwięcej nagrań 
spośród wszystkich polskich wokalistów do 1918 roku, a repertuar jego obejmo
wał głównie pieśni popularne, patriotyczne i właśnie religijne.

Trzeba przyznać, że muzyczny przebieg większości pieśni religijnych ze 
względu na konieczność dostosowania ich do możliwości wykonawczych wier
nych, nie jest skomplikowany, dlatego też pieśni te mogły znaleźć się wśród na
grań dokonywanych nic tylko przez renomowanych śpiewaków.

Po Szternie najwięcej nagrań pieśni religijnych pozostawił Chór Opery War
szawskiej, w rzeczywistości część tego chóru -  skład zmniejszony specjalnie do 
nagrań. Częścią tego chóru był także Kwartet Opery Warszawskiej. Wśród ziden
tyfikowanych chórów jest też Chór Katedry św. Jana w Warszawie i Chór Towa
rzystwa Śpiewaczego „Echo” we Lwowie.

Religijne pieśni prawosławne będące polonikami zostały nagrane tylko na pły
tach (20 nagrań), w latach 1910-1913, głównie dla firmy Syrena Record. Więk
szości nagrań tych pieśni dokonał Chor Chrama Christa Spasitielja pod dyrekcją 
N. W. Kaфowa, z wyjątkiem pojedynczych nagrań tego chóru pod kierunkiem 
Wasilija Rodionowicza Petrowa (1875-1937). Kijowski Chór Soboru św. Włodzi
mierza śpiewał pod kierunkiem M. L. Nadicżdinskiego.

Przegląd religijnych poloników fonograficznych do roku 1918 dostarcza nam 
wielu ciekawych informacji dotyczących zapotrzebowania odbiorców, wyznaw
ców różnych religii na nagrania tego rodzaju utworów. Trzeba obiektywnie przy
znać, że jakość ówczesnych nagrań z punktu widzenia współczesnych kryteriów 
estetycznych i technicznych pozostawia wiele do życzenia, ale stanowią one bez
cenne zabytki naszej kultury.





Hanna Nizińska
Poznań, Biblioteka Katedry Muzykologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

KOLEKCJA ETNOMUZYKOLOGICZNYCH NAGRAŃ  
DŹWIĘKOWYCH W BIBLIOTECE KATEDRY 

MUZYKOLOGII UAM W  POZNANIU*

Charakter zbiorów
Zbiory są efektem prowadzonej wcześniej przez Zakład, a obecnie Katedrę 

Muzykologii wieloletniej dokumentacji tradycyjnej muzyki różnych regionów 
Polski. Obejmuje ona przede wszystkim rubieże wschodnie i południowe Polski 
w związku z ich zachowawczym kulturowo charakterem i domniemaną większą 
żywotnością folkloru.

Według obecnego podziału administracyjnego są to województwa: podlaskie, 
lubelskie, podkaфackie, małopolskie, mazowieckie oraz wielkopolskie.

Od kilku lat podejmowane są również badania wśród mniejszości polskiej za 
granicą -  na Litwie, Białorusi i Ukrainie (por. mapa na s. 210). Muzyka stanowi 
tam istotny element w podtrzymywaniu rodzimych tradycji, jest najbardziej sta
bilnym obok języka i religii elementem łączącym lokalną społeczność i określa
jącym jej tożsamość.

W czasie badań kładzie się nacisk na zebranie na danym terenie oryginalnego, 
tradycyjnego repertuaru, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie drogą 
ustną. Efektem tego są nagrania ludowych instrumentalistów, śpiewaków, kapel, 
ludzi znających obrzędy. Większość wykonawców to przedstawiciele starszego 
i średniego pokolenia (niektóre wspomnienia sięgają XIX wieku).

Zarejestrowany materiał oddaje obraz współczesnej kultury ludowej z czasu 
jej badania oraz ten zachowany w pamięci mieszkańców danego regionu. Najstar
sze nagrania pochodzą z lat 70-tych, kiedy to muzyka pełniła jeszcze na wsi funk
cję użytkową, stanowiła oprawę wesel i innych uroczystości. Najnowsze nagrania 
są odbiciem już nieco innej, zmieniającej się rzeczywistości muzycznej wsi. Jest 
oczywiste, że na przestrzeni lat ulegają zmianie upodobania i potrzeby odbiorców



Lokalizacja obozów etnomuzykologicznych,

tej muzyki, że na skutek przemian cywilizacyjnych zanikają tradycyjne obrzędy 
ludowe i pozostają z nich tylko nieliczne elementy. Czasami jedynie pojedyncze 
zachowane pieśni stanowią ślad dawnej obrzędowości. Dlatego też szczegółowa 
penetracja terenu i dotarcie do informatorów, którzy są nosicielami najstarszych 
tradycji ludowych na danym obszarze stanowi podstawowy cel prowadzonych 
badań terenowych.

Uzyskane nagrania mają charakter archiwalny i dokumentacyjny. Stanowią 
nieoceniony materiał do prac magisterskich i innych prac naukowych. Są dosko
nałym źródłem poznania polskiego folkloru muzycznego i polskiej kultury ludo
wej dla regionalistów, historyków, pedagogów i animatorów kultury oraz tych 
wszystkich, którzy dbają o wierny przekaz tradycji.

Poniższa tabela obejmuje:
-  szczegółowy wykaz obozów etnomuzykologicznych,
-  zasięg penetrowanego obszaru,
-  ilość informatorów, z którymi przeprowadzono wywiad (daty wskazują rok 

urodzenia najstarszego i najmłodszego respondenta),
-  uzyskany materiał dźwiękowy (T -  taśma szpulowa, tk -  taśma kasetowa, 

mini-disc).



Rok Miejsce Zasięg badań Informatorzy Stan nagrań

1976 Husów
(woj. rzeszowskie)

4 wsie Ok. 60 
1897 1944

1977 Józefów
(woj. zamojskie)

4 wsie Ok. 60 
1887 1931

1978 Ciężkowice 
(woj. tarnowskie)

8 wsi Ok. 60 
1887 1931

1979 Solec
(woj. radomskie)

11 wsi Ok. 50 
1894 1935

9 T szpul.

1980 Augustów 
(woj. suwalskie)

31 wsi Ok. 60 
1895 1951

10 T szpul.

1981 Lanckorona
(woj. bielsko-bialskie)

18 wsi Ok. 50 
1895 1934

3 T szpul.

1982 Zawieszone[stan
wojenny]

1983 Werbkowice 
(woj. zamojskie)

25 wsi Ok. 40 
1896 1946

1984 Sucha Struga 
(woj. nowosądeckie)

23 wsie Ok. 50 
1900 1957

16 T szpul. 
2 tk

1985 Boszkowo/Gostyń 
(woj. leszczyńskie)

18 wsi Ok. 50 
1894 1946

27 T szpul.

1986 Zawieszone [wybuch w 
Czarnobylu]

1987 Kamionka Wielka 
(woj. nowosądeckie)

29 wsi Ok. 80 
1904 1969

24 T szpul.

1988 Wiżajny 
(woj. suwalskie)

32 wsie Ok. 50 
1910 1953

9 T szpul. 
5 tk

1989 Serwy/Lipsk nad Biebrzą 
(woj. suwalskie)

29 wsi Ok. 100 
1897 1954

27 T szpul. 
3 tk

1990 Włodawa 
(woj. chełmskie)

30 wsi Ok. 60 
1903 1962

9 T szpul.

1991 Janów Lubelski 
(woj. tarnobrzeskie)

15 wsi Ok. 40 11 T  szpul

1992 Olcza
(woj. nowosądeckie, 
region Podhale)

24 wsie Ok. 70 
1921 1979

7 T szpul. 
50 tk

1993 Pińczów 
(woj. kieleckie)

22 wsie Brak informacji 26 tk



Rok Miejsce Zasięg badań Informatorzy Stan nagrań

1994 Drohiczyn 
(woj. bialskie)

40 wsi 50
1904 1960

28 tk

Woronowo Białoruś 24 wsie 60
1901 1956

26 tk

1995 Siedlce (woj. siedleckie) 19 wsi 80
1908 1961

23 tk

1996 Szczuczyn
(woj. Grodzieńszczyzna, 
Białoruś)

14 wsi 60
1914 1960

26 tk
3 mini disc

1997 Niemenczyn 
(Wileńszczyzna, Litwa)

12 wsi 40
1915 1945

9 tk

1998 Pałuknie
(Wileńszczyzna, Litwa)

13 wsi 50
1902 1987

8 mini disc

1999 Lubaczów 
(woj. podkarpackie)

14 wsi 40
1923 1969

4 tk
12 mini disc

2000 Bukowina
Rumunia

9 wsi 75
1932 1978

27 mini disc

Jamna / pow. tarnowski 
(woj. małopolskie)

5 wsi 17
1918 1960

9 mini disc

2001 Swięciany 
Woj. wileńskie 
Litwa

7 wsi 50
1914 1943

6 tk
22 mini disc

2002 Kocudza / pow. Janów
Lubelski
(woj. lubelskie)

10 wsi 36
1913 1976

2 tk
1 taśma video 
9 mini disc

2003 Żytomierz
Ukraina

13 wsi 24
1919 1943

14 mini disc

2004 Mościska 
Woj. lwowskie 
Ukraina

7 wsi 15
1915 1974

6 mini disc

2005 Kuty i okolice 
Ukraina

5 wsi 19
1920 1974

5 mini disc

2006 Zbąszyń
(woj. wielkopolskie)

Irkuck, Wierszyna 
Rosja (Syberia)

9 wsi 30
1921 1996

6 mini disc



Najstarsza zromadzona dokumentacja dźwiękowa została przegrana 
w 2002 roku na nośniki cyfrowe. Była to potrzeba chwili, gdyż stan nagrań na 
taśmach szpulowych pogarszał się z roku na rok i pojawiały się problemy z ich 
odtworzeniem. Należało więc jak najszybciej podjąć działania mające za cel za
chowanie cennego i archiwalnego materiału.

Dokumentacja kolekcji

Zgromadzona kolekcja ctnomiizykologiczna obejmuje 
(po przegraniu na cyfrowe nośniki dźwiękowe w 2002 r.)

materiał dźwiękowy
materiał rękopiśmienny

protokoły spikerki

309 CD
141 mini dysków 
(ok. 548 godz. nagrań)

524 wsie, ok. 1500 informa
torów

data i miejsce nagrania
dane wykonawcy
tytuł wykonywanego repertuaru
typ repertuaru
rodzaj nośnika
nazwisko nagrywającego
nazwisko zapowiadającego

Z zamieszczonych danych wynika, że badaniami objęto łącznie 524 wsie, 
otrzymano informacje od około 1500 informatorów, zgromadzono materiał dźwię
kowy na 309 płytach kompaktowych i 141 minidyskach.

Protokoły, w których zanotowano wywiady z respondentami są nieocenioną 
częścią zbioru. Zawierają obok opisu informatora, przede wszystkim charaktery
stykę wsi i regionu, w którym on mieszka. Relacjom towarzyszą lokalne nazwy 
pieśni, tańców, obrzędów i zwyczajów, opisy instrumentów itp. Można z nich 
odczytać stopień poczucia przynależności informatora do danego regionu lub spo
łeczności, określić żywotność folkloru muzycznego i jego natężenie na danym 
terenie. Protokoły są więc nieocenionym źródłem informacji na temat lokalnych 
tradycji muzycznych.

Informator wyraża również poglądy na otaczającą go rzeczywistość. Na przy
kład Seweryna Kwaśna z Malic tak ją  komentuje: „Zamilkł świat, naród jest pysz
ny”, czyli ustaje zwyczaj wspólnego śpiewania, ludzie nie chcą śpiewać, bo są zbyt 
zaabsorbowani własnymi sprawami. Kolejny cytat ww. informatorki: „Teraz tylko 
durny śpiewa”. Oczywiście nie pochwala tego stanu rzeczy dodając: „Bez śpiewu 
nie ma radości”. Inny jej komentarz dotyczący zaniku tradycji muzycznych to: 
„Wieś niegdyś rozśpiewana i roztańczona, dzisiaj jest cicha i spokojna” '.

' Cytaty pochodzą z protokołu z obozu etnomuzykologicznego w Werbkowicach z 1983 roku 
(w zbiorach Biblioteki Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu).



Zarejestrowany materiał dźwiękowy

M UZYKA W O K ALNA
(pieśni, ballady, przyśpiew ki,...)

M UZYKA INSTRUM ENTALNA 
(tańce ,.. .)

Wykonania są odbiciem indywidualności śpiewaków, instrumentalistów, wy
konawców. Pokazują ich nawyki i maniery wykonawcze, czyli sposób grania lub 
wykonania. Teksty pieśni są źródłem wiedzy o starych obrzędach, rekwizytach we
selnych, ubiorze. Posługują się starą weselną symboliką i śpiewane są w gwarze.

Informacje zawarte w protokołach i nagrany materiał dźwiękowy odzwier
ciedlają wszelkie przejawy twórczości ludowej związanej z obrzędowością, zwy
czajami i obyczajami kultywowanymi na danym terenie. Można je  uszeregować 
w następujący sposób:

OBRZĘDY ZWYCZAJE I OBYCZAJE 
ŚWIĄTECZNE

łNNE

wesele Boże Narodzenie kołysanki
pogrzeb Nowy Rok pieśni przy pracy
chrzest Trzech Króli dożynki

Wielki Post pieśni historyczne

Wielkanoc pieśni biesiadne
Boże Ciało pieśni okolicznościowe 

na św. Jana 
na Święto Zmarłych

Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych w Ciążeniu z racji jej uiniejscowie- 
nia skłania do poświęcenia uwagi Wielkopolsce, która wśród regionów muzycz
nych Polski ma swoje szczególne miejsce. Mianowicie tutaj zachowała się ory
ginalna kultura dudziarska. Dudy występowały dawniej w wielu regionach Pol
ski, obecnie poza Wielkopolską można je  spotkać jedynie w Beskidzie Śląskim, 
Żywieckim i na Podhalu. Swoistą perełką etnomuzykologiczną jest usytuowany 
w Wielkopolsce tzw. „region kozła”, jedyny obszar na terenie Polski, gdzie dotąd 
kultywuje się grę na tej z odmianie dud, instruinencie uważanym przez wielu 
etnomuzykologów za najdostojniejszy instrument ludowy. Obszar ten obejmuje 
okolice Zbąszynia, Chrośnicy i Wolsztyna.

Kozioł jest instrumentem nieco większym od dud. Ma niższy strój i ciepłą bar
wę brzmienia. Zdobi go główka kozła i pozostawione na zewnątrz białe włosie. 
Stąd nazwa kozioł biały. Jego odm ianąjest mniejszych rozmiarów kozioł doślub- 
ny zwany czarnym, na którym grano wyłącznie podczas obrzędu weselnego.



W roku 2006 odbył się obóz ctnomuzykologiczny w Wolsztynie. Zebrano 
obszerny materiał dotyczący obecnej praktyki koźlarskiej w tycli okolicacłi oraz 
interesujące infonnacje na temat całego procesu budowy instrumentu, która to 
wiedza była kiedyś zazdrośnie strzeżona przez konstruktorów. Jednym z informa
torów był Marek Modrzyk, wykonawca muzyki koźlarskiej, a także budowniczy 
instrumentów. Tradycję budowy kozłów przejął od ojca i zamierza przekazać ją  
wnukom. Studentom opisał szczegółowo całą technikę budowy instrumentu^.

Kozioł został odkryty i udokumentowany w nagraniach w roku 1930 podczas 
badań terenowych prowadzonych przez prof. Łucjana Kamieńskiego, kierownika 
Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego i jego studentów. Oto wspo
mnienie Jadwigi Sobieskiej, uczennicy prof Kamieńskiego, w którym opisała ona 
spotkanie z koźlarzem Piotrem Śliwą, najwybitniejszym instrumentalistą starsze
go pokolenia, budowniczym, a także wychowawcą wielu pokoleń koźlarzy:

Pamiętam jak  dziś. Piotr, dorodny mężczyzna o pięknej twarzy przylgnął do instrumentu, 
przymknął oczy i wypuścił spod palców przejmującą falę dźwięków, która przelewana 
impulsywnie układała się w  niepojętą dla nas strukturę muzyczną. Zdrętwiałam. Profesor 
zbladł, w  połowie kroku zastygł ruchliwy zawsze student Marian Sobieski. Po raz pierw
szy usłyszeliśmy kozła i po raz pierwszy odczuliśmy drapieżność muzycznego prymitywu, 
surowość brzmienia animalistycznego w formie instrumentu i owo sakralne niemal dosto
jeństwo przedwiecznego muzykowania’.

H istoria zbiorów

Gromadzenie, dokumentacja i badanie muzyki tradycyjnej są nierozerwalnie 
związane z istnieniem Muzykologii Poznańskiej i to już od jej zarania w 1922 roku, 
kiedy to założono Katedrę Muzykologii na Uniwersytecie Poznańskim, początko
wo pod nazwą Seminarium Muzykologicznego. Prof Łucjan Kamieński, kieru
jący placówką, żywo interesował się muzycznym folklorem i podejmował próby 
samodzielnego rejestrowania polskiej muzyki ludowej. Zabiegał też o utworzenie 
archiwum fonograficznego, w którym byłyby gromadzone nagrania muzyki pol
skiego ludu. W wyniku tychże działań w 1930 roku powstało Regionalne Archi
wum Fonograficzne (RAF) Zakładu Muzykologii. Od tego też czasu rozpoczął 
się okres systematycznego kolekcjonowania nagrań. Studenci muzykologii wy
jeżdżali co roku na badania terenowe, podczas których pieśni ludowe i muzyka 
instrumentalna nagrywane były na walki woskowe za pomocą fonografu Edisona, 
a po 1935 roku na płyty decelitowe. Do 1939 roku liczba fonogramów wynosi-

 ̂ Opis procesu tworzenia kozła znajduje się w protokole z obozu etnomuzykologicznego 
w Wolsztynie z roku 2006 (w zbiorach Biblioteki Katedry Muzykologii UAM w  Poznaniu).

’ Jadwiga Sobieska: Mistrz i uczniowie. „Polska Sztuka Ludowa” 1970, nr 3 4 ,  s. 231 234.



Kozioł doślubny zwany czarnym.

Marek Modrzyk.



ła ok. 4 tys. Pochodziły one niemal z całego obszaru Wielkopolslci, Mazowsza, 
Krakowskiego, Pomorza, Śląska i Pienin. Pierwszą pracę magisterską z etnografii 
muzycznej zatytułowaną Dudy wielkopolskie napisała na muzykologii poznań
skiej Jadwiga Pietruszyńska. Etnomuzykologiczna działalność Zakładu w latach 
1920-39 była bardzo znana i cieszyła się powszechnym uznaniem, toteż w 1939 
roku, po wkroczeniu Niemców do Poznania, cała kolekcja nagrań RAF-u wraz 
z rękopiśmienną dokumentacją została wywieziona i zaginęła bezpowrotnie (po
dobnie jak materiał dźwiękowy Centralnego Archiwum Fonograficznego Biblio
teki Narodowej, którego działalność zainicjował i którym kierował doc. Julian 
Pulikowski -  muzykolog i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego).

Po wojnie prace nad muzycznym folklorem kontynuował Marian Sobieski, 
a potem również jego żona Jadwiga Sobicska. Od 1945 roku, gdy reaktywowano 
Zakład Muzykologii pod kierownictwem Adolfa Chybińskiego, studenci uczyli 
się notowania polskich pieśni ludowych oraz przygotowywali do badań tereno
wych, które wznowiono w 1947 roku najpierw jako fakultatywne, a potem obo
wiązkowe. Opiekę nad wyjazdami sprawowali Jadwiga i Marian Sobiesey. Orga
nizowano je  w różnych regionach kraju, głównie w Rzeszowskiem i Lubelskiem.

Do momentu likwidacji Zakładu Muzykologii w 1965 roku 9 studentów napi
sało prace magisterskie z zakresu etnografii muzycznej.

W latach 50-tych, kiedy to wzrosło zainteresowanie rodzimym folklorem 
muzycznym i rozpoczęto Ogólnopolską Akcję Zbierania Folkloru Muzycznego 
(OAZFM), uczestniczyli w niej również studenci muzykologii poznańskiej. Zgro
madzone taśmy i protokoły z nagrań przechowywano w siedzibie Sekcji Badania 
Muzyki Ludowej w Poznaniu, gdzie je  archiwizowano, opracowywano i transkry- 
bowano. Liczba zbiorów wzrosła przez 4 lata do 46 tys. nagrań. Niestety w 1954 
roku pracownicy Sekcji zostali przeniesieni do Warszawy, a OAZFM zakończyła 
się. W Poznaniu pozostał niewielki oddział, który włączono do PAN. Jego dzia
łalność zmieniła również charakter z wyjazdowej na rzecz przygotowywania do 
druku zebranych materiałów, wydawanych w serii: „Polska Pieśń i Muzyka Lu
dowa -  Źródła i Materiały”, pod red. Ludwika Bielawskiego'*.

Ważną datą dla gromadzenia i dokumentowania muzyki ludowej w Poznaniu 
był rok 1974, kiedy to reaktywowano Zakład Muzykologii na DAM, twórczo kon
tynuujący prace zapoczątkowane przez L. Kamieńskiego i Sobieskich. Studenci 
zobowiązani byli do udziału w odbywających się co roku obozach etnomuzykolo- 
gicznych, które przygotowywały ich do samodzielnego prowadzenia praktyk te
renowych oraz służyły tworzeniu bazy materiałowej dla nowo powstających prac

“ Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974 
-1999. Tradycje, działalność i dokumentacja, pod red. Macieja Jabłońskiego, Danuty Ja
sińskiej, Jana Stęszewskiego. Poznań 1999.



magisterskich. I tak trwa do dziś. Obozy organizuje się w różnych regionach kra
ju, aby uzyskać możliwie kompletną mapę polskiego folkloru muzycznego w jego 
aktualnym stanie. Od kilku lat podejmowane są również badania wśród mniejszo
ści polskiej za granicą -  na Białorusi i Litwie oraz w Rumunii. Zaowocowały one 
dwiema pracami magisterskimi, które są przyczynkiem do oceny stanu kultury 
muzycznej Polaków za granicą^

Reasumując, można stwierdzić bezspornie, że poznańska muzykologia zaj
muje w Polsce miejsce szczególne w zakresie badań polskiej muzyki ludowej. 
Jest ośrodkiem, który czynnie kultywuje tradycję zbierania i dokumentowania 
polskiego folkloru muzycznego. Co roku, systematycznie zbiory wzbogacają się 
o kolejny „żywy” materiał.

’ D. Niemczyk: Ustna tradycja muzyczna a świadomość narodowa polskiej mniejszości na 
zachodnich terermch Białorusi na przykładzie wsi Mikiańce i Narkuny. Poznań, 1997. Praca ma
gisterska napisana w  Zakładzie Muzykologii IHS UAM pod kier. prof, dr hab. J. Stęszewskiego; 
R. Urbaniak: Śpiewy pogrzebowe Polaków z  okolic Werenowa na Białorusi .Poznań, 1997. Praca 
magisterska napisana w Zakładzie Muzykologii IHS UAM pod kier. prof, dr łiab. J. Stęszewskiego.



Maria Wojciechowicz
Warszawa, Polskie Nagrania

KO LEK CJA FO N O G R A FIC ZN A  
,,POLSKICH N A G R A Ń ". 

PROFESJONALNE N O ŚN IK I DŹWIĘKU^

Kolekcja fonograficzna „Polskich Nagrań” jest ściśle związana z działalnoś
cią wydawniczą firmy, która istnieje na rynku od 50 lat. Firma wywodzi się od 
Polskich Zakładów Fonograficznych „Odeon” oraz „Muzy” (Zakłady Fonogra
ficzne w Warszawie, Warszawskie Zakłady Fonograficzne, Warszawska Fabryka 
Płyt Gramofonowych) i Zakładu Nagrań Dźwiękowych. W 1956 roku powstało 
jednolite Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Nagrania” skupiające proces na
grywania i produkcji płyt. Faktycznie firma powstała rok wcześniej, ale zajmo
wała się początkowo tylko nagiywaniem (płyty produkowane były w odrębnym 
przedsiębiorstwie noszącym wówczas nazwę Warszawska Fabryka Płyt Gramofo
nowych „Muza”). Po połączeniu dwóch podmiotów „Polskie Nagrania” stały się 
największą firmą fonograficzną w Polsce.

Przez ponad trzydzieści lat „Polskie Nagrania” były producentem większo
ści dokonywanych w kraju nagrań oraz wydawcą wprowadzanych do obrotu płyt 
i kaset z muzyką klasyczną, rozrywkową, ludową, tekstami literackimi i materia
łami edukacyjnymi. Na produktach fonograficznych umieszczano nazwę firmy ze 
znakiem graficznym w postaci kogucika na cokole (il. 1) oraz logo. Logo „Muza” 
związane było z nazwą warszawskiej tłoczni, a logo „Pronit” oznaczało, że płyty 
zostały wyprodukowano w zlokalizowanej w Pionkach koło Radomia tłoczni o tej 
właśnie nazwie (il. 2).

Zmiany stosunków własnościowych, które nastąpiły w Polsce w roku 1989 
doprowadziły w konsekwencji do procesu upadłościowego „Polskich Nagrań” 
(1992). W jego wyniku firma utraciła swoje siedziby (ul. Płocka 13, ul. Gole
szowska 6, opuściła również pomieszczenia przy ul. Długiej 5 w Warszawie), 
a także kadrę, aparaturę i wyposażenie. Zachował się zbiór nagrań dźwiękowych
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I . Kogucik na płytach Polskich Nagrań „Muza”.
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2. Logo „Pronit” na „czwórce” Sławy Przybylskiej.

(oryginałów i ich kopii) i, przynajmniej częściowo, dokumentacja. Zc względu na 
wartość zasobu fonograficznego i specyfikę firmy posiadającej nie tylko zbiór na
grań, ale również prawa producenckie i inne autorskie prawa pokrewne,, J ’olskie 
Nagrania” zostały w 1997 roku reaktywowane przez Ministra Kultury i Sztuki



jako przedsiębiorstwo państwowe i rozpoczęły działalność na parterze budynku 
mieszkalnego przy ul. Okaiyny 1 na warszawskim Ursynowie. Przez 7 lat przed
siębiorstwo działało pod jednoosobowym zarządem. W 2001 roku uprawnienia 
organu założycielskiego przejął Minister Skarbu. W 2005 roku firma została sko
mercjalizowana, a wszystkie udziały w spółce objął Minister Skarbu.

3. Logo „Polskich Nagrań”.

Przedmiotem działalności spółki „Polskie Nagrania” jest przede wszystkim 
wydawanie i reedycja nagrań dźwiękowych (il. 3), sprzedaż hurtowa fonogra
mów, dokonywanie nagrań muzycznych, słownych i słowno-muzycznych, obrót 
prawami producenckimi i innymi prawami pokrewnymi, a także ochrona i zabez
pieczanie nośników dźwięku będących w posiadaniu firmy.

Główną i najcenniejszą część zbioru dźwiękowego „Polskich Nagrań” sta
nowią profesjonalne nośniki dźwięku. Są to dokumenty dźwiękowe, które były 
w przeszłości, są obecnie i będą w przyszłości podstawą produkcji i wydania fo
nogramów (dokumentów dźwiękowych): płyt kompaktowych i analogowych, ka
set magnetofonowych, a także plików dźwiękowych.

Z punktu widzenia teraźniejszości i przyszłości fonografii istotne jest, że 
jakość dokonywanych w „Polskich Nagraniach” zapisów dźwiękowych była 
o wiele wyższa niż jakość wprowadzanych do obrotu płyt. Różnica ta wynika
ła z niedoskonałości płyty analogowej jako nośnika dźwięku, a zwłaszcza masy 
używanej do jej tłoczenia. Komfort słuchania płyt był także znacznie ograniczony 
możliwościami technicznymi sprzętu odtwarzającego. Dostępne na rynku w la
tach 50. i 60. gramofony zwane były ironicznie „szumofonami”, odtwarzającymi 
płyty „ze zgrzytem”.

„Polskie Nagrania” posiadają oryginalne rejestracje dźwiękowe na profe
sjonalnych nośnikach. Zapisany na nich dźwięk charakteryzuje się lepszymi pa
rametrami i wyższą jakością, niż odtwarzany z płyt i kaset wyprodukowanych



W masowych nakładach. Programy komputerowe z przełomu XX i XXI wieku 
umożliwiają przenoszenie nagranego przed laty dźwięku w przestrzeni i czasie 
bez szkody dla jego jakości. Warunkiem uzyskania jak najlepszych parametrów 
wznawianych nagrań jest jakość zapisu na pierwotnym nośniku.

W „Polskich Nagraniach” najliczniejszą część zbioru zawierającego pełno
wartościowe zapisy dźwięku, stanowią taśmy magnetofonowe o szerokości 
6,35 mm. Należą one do grupy nośników magnetycznych -  posiadają ferromag
netyczną warstwę, na którą nagrywany jest dźwięk. Ta część zbioru zawiera:

-  oryginały nagrań (i/lub ich kopie), które w dalszym etapie procesu wy
dawniczego ukazywały się na rynku w postaci tzw. płyt standardowych o średnicy 
25 i 30 cm (szybkoobrotowych), dostępnych w handlu jeszcze w latach 60. (il. 4), 
singli, pocztówek dźwiękowych, „czwórek” (o średnicy 17,5 cm) (il. 5), płyt dłu
gogrających, kaset magnetofonowych; jest to w zasadzie materiał stanowiący 
podstawę produkcji „Polskich Nagrań” i poprzedników tego przedsiębiorstwa od 
początku lat 50. do przełomu lat 80. i 90 (il. 6, 7).

jVaf ■

4. Kopia nagrania oryginalnego płyty standardowej.



5. Oryginał nagrania na „czwórkę” Sławy Przybylskiej N 278.

6. Oryginał nagrania płyty długogrającej Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” 
X L 4I1 .



7. Oryginał nagrania Józefa Smidowicza wraz z wydaną na jego podstawie płytą 
o średnicy 25 cm.

-  dokumentację całości wydarzeń muzycznych, teatralnych i estradowych 
w Polsce począwszy od lat 50. XX wieku. Najstarsze z zachowanych na taśmach 
nagrań dokumentacyjnych były zarejestrowane przez polskie ekipy rcalizatorskie 
w 1955 roku (m.in. Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina i Między
narodowy Festiwal Młodzieży i Studentów). Spośród nagrań wykonanych na zle
cenie uczelni na uwagę zasługuje zbiór „taśm-matck” z zapisem polskiej gwaiy 
wykonany dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (il. 8).

8. Nagrania gwaiy zrealizowane dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.



W zasobach wytwórni zachowały się na taśmach także nagrania z Między
narodowych Konkursów Chopinowskich (1975, 1980, 1985), festiwali jazzo
wych (1956-1957, 1961-1962, 1965, 1966-1980), Zjazdu Absolwentów PWSM 
w Warszawie (1955), jubileuszu Filharmonii Narodowej (1976), koncertu jazzo
wego w Filharmonii Narodowej (1959), Festiwali Muzyki Współczesnej „War
szawska Jesień” (1956, 1958, 1959, I960), III Międzynarodowego Konkursu im. 
Henryka Wieniawskiego (1957), recitalu Światosława Richtera, Krajowych Festi
wali Piosenki w Opolu, koncertu zespołu Locomotiv GT w 1976 roku, ponadto 
nagrania kabaretów: Dudek, Tey, „Pod Egidą”, Teatru Krzywe Koło, zagranicz
nych orkiestr symfonicznych i dyrygentów i inne. Część wymienionej powyżej 
dokumentacji nie ukazała się dotychczas w postaci wydawniczej, część materia
łów została opublikowana wc fragmentach (np. dokumentacja Konkursów Cho
pinowskich). W 2006 roku „Polskie Nagrania” wydały na płytach kompaktowych 
m.in. wybór z dokumentacji I Festiwalu Jazzowego w Sopocie (1956). Publikacja 
ta zrealizowana jako jeden z projektów przypominających o 50 rocznicy powsta
nia firmy spotkała się z wielkim zainteresowaniem słuchaczy i prasy (il. 9).

9. Jedna z oryginalnych taśm nagranych na I Ogólnopolskim Festiwalu Jazzowym 
Sopot ’56 wraz ze współczesnym oryginałem cyfrowym i wydanym w  2006 r. 

3-płytowym albumem płytowym.



-  efekty akustyczne do sztuk teatralnych, słuchowisk, bajek itp.
-  podkłady, czyli tzw. preoryginały nagrań realizowanych techniką wielośla

dową, zawierające głównie ścieżki dźwiękowe piosenek
-  taśmy o różnej zawartości -  daiy instytucji, nagrania wykonywane w prze

szłości dla odbiorców zewnętrznych, a także nagrania redakcyjne, źródłowe itp.
Większość nagrań na taśmach o szerokości 6,35 mm jest dokonana metodą 

analogową (sygnał dźwiękowy jest rejestrowany na nośniku w naturalnej, ciągłej 
postaci). Wraz z rozwojem techniki ten sposób zapisu został wyparty przez zapis 
cyfrowy (sygnał dźwiękowy jest przetwarzany z postaci naturalnej, ciągłej, do 
postaci zero-jedynkowej).

„Polskie Nagrania” nagrywały pod koniec lat 80. i w latach 90. na następują
cych nośnikach cyfrowych;

-  taśmach w standardzie U-matic (il. 10)
-  taśmach DAT (Digital Audio Type) (il. 11)
Na taśmach U-matic zachowane są oryginały nagrań pierwszych wydanych 

płyt kompaktowych (ok. 300 tytułów). Taśmy U-matic zostały zastąpione taśma
mi DAT, które zabierają niewiele miejsca w magazynach.

10. Kaseta U-matic - oryginał płyty kompaktowej Ryszarda Karczykowskiego 
PNCD 087, 1991.



11. Kaseta DAT oryginał kasety „The best o f Wiesław Ocłiman” CK 1380, 1995.

Od końca lat 90. najbardziej popularnym nośnikiem dźwięku stała się płyta 
kompaktowa w różnych postaciach (il. 12).

12. Remastering! nagrań Fryderyka Chopina z 2006 roku.



Oiyginały nagrań oraz równoważne z nimi produkcyjne płyty „master” 
obecnie wykonuje się na płytach CD-R (recordable). Większość nagrywanego 
i reedytowanego materiału ukazuje się na płytach kompaktowych; kasety magne
tofonowe powoli znikają z rynku fonograficznego.

Na płyty CD-R zostały skopiowane również nagrania dokonane w przeszłości 
na taśmach różnych typów (80%). W przypadku nagrań analogowych w procesie 
digitalizacji nastąpiła również zamiana postaci zapisu z analogowej na cyfrową.

Zbiór taśm jest zbiorem historycznym, w zasadzie zamkniętym. Wraz z po
szerzaniem katalogu wydawniczego „Polskich Nagrań’, pozyskiwaniem nowych 
nagrań oraz reedycją materiału ze zbioru historycznego rozwija się zbiór płyt 
kompaktowych.

„Polskie Nagrania” przechowują oryginał archiwalny oraz nagranie źródłowe 
(oiyginał nagrania dokonanego na żywo lub w studiu, na którego podstawie przy
gotowuje się oryginał archiwalny i „master” do celów produkcji). Zwykłe, po
wstanie ostatecznej wersji przyjętej do produkcji poprzedza sporządzenie jednej 
lub kilku płyt redakcyjnych. Dostępny w sprzedaży „wyrób gotowy” jest ostatnim 
ogniwem technologicznym produkcji płyty.

Rozwój technologii cyfrowej i muzycznych programów dźwiękowych kieruje 
współczesną fonografię w stronę powszechnie dostępnych plików oderwanych od 
pierwotnych, wydawniczych kontekstów. Zanim w Polsce ten przełom dokona się 
warto poznać i zbadać dawne polskie wydawnictwa fonograficzne, nośniki dźwię
ku, ich rozwój i znaczenie fonografii dla polskiej kuUury i życia codziennego.

(zdjęcia: Anna Helsztyńska)



Gwidona Kempińska
Poznań, Biblioteka Raczyńskich

PŁYTOTEKA W BIBLIOTECE RACZYŃSKICH

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu jest biblioteką miejską. Ufundowa
na przez Edwarda Raczyńskiego (właściciela Rogalina), została otwarta 5 maja 
1829 roku jako biblioteka publiczna, zgodnie ze statutem jej założyciela.

Obecnie Biblioteka Raczyńskich posiada na terenie Poznania 51 filii dla doro
słych i dzieci. Są wśród nich; Płytoteka (F61) i Filia Sztuki (F39) -  oddziały spe
cjalistyczne, które powołano w 1973 roku jako wspólną jednostkę organizacyjną, 
dopiero później rozdzielając je  na odrębne filie. W 1991 roku obie przeniosły się 
z budynku głównego przy PI. Wolności do kamieniczki przy ul. Wronieckiej 15 na 
Starym Mieście. Dzięki temu można było poszerzyć dotychczasową działalność 
o wystawy, spotkania, audycje dla dzieci.

Płytoteka gromadzi wyłącznie nagrania na płytach. Jest wśród nich muzy
ka tzw. poważna (symfoniczna, operowa, wokalna, instrumentalna), rozrywkowa 
polska i zagraniczna, filmowa i teatralna, jazz i blues. Jest wiele interesujących 
płyt z folklorem polskim oraz innych narodów (np. seria UNESCO -  „muzyka 
źródeł”, także oryginalne nagrania muzyki Wschodu). Ostatnio zostały zakupione 
nagrania wszystkich dzieł J. S. Bacha i W. A. Mozarta (wyd. Brillant Classic).

W chwili obecnej Płytoteka posiada 21.500 płyt analogowych i ok. 5.000 płyt 
kompaktowych. Rozpoczęto też gromadzić zbiór DVD z utworami muzycznymi. 
Interesująca jest kolekcja 533 płyt standardowych (o prędkości odtwarzania 78 
obrotów na minutę) z bardzo ciekawymi nagraniami.

Czytelnicy mają do dyspozycji kartkowy katalog kompozytorów i wykonaw
ców (ułożony wg głosów). Istniejąteż następujące ciągi rzeczowe: muzyka rocko
wa polska i zagraniczna, country, jazz, blues, szanty, muzyka filmowa, teatralna, 
elektroniczna, musical, poezja śpiewana, pieśni rewolucyjne, patriotyczne, woj
skowe, hymny, festiwale, orkiestry rozrywkowe, piosenkarze polscy i zagraniczni. 
Jednostkami katalogowymi są poszczególne utwory na płycie, a nie płyta jako



całość. Jest to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby czytelników. Informacje 
o płytacłi znajdują oni na kserokopiacłi okładek płytowych ułożonych wg rodzaju 
muzyki w segregatorach. Takie rozwiązanie wynikło z potrzeby szybkiego dostar
czenia informacji o nowościach, co nie było wcześniej możliwe ze względu na 
pewne opóźnienia w katalogowaniu płyt.

Z płytoteki korzystają uczniowie, studenci, wykładowcy, artyści, a także takie 
instytucje, jak; opera, filharmonia, teatty, poznańskie radio. Jest możliwość prze
słuchiwania nagrań na miejscu i wypożyczeń, których na koniec 2005 roku odno
towano ok. 20.000. Do tego też czasu zarejestrowanych było 1.735 czytelników.

Książki i czasopisma muzyczne znajdują się w Filii Sztuki, która gromadzi 
materiały z zakresu sztuki i kultury. Są one udostępniane na miejscu i wypożycza
ne na zewnątrz. Na koniec 2005 roku zarejestrowano 3.505 czytelników, wśród 
których są studenci wszystkich szkół artystycznych, uniwersytetu i innych szkół, 
a także uczniowie liceów i gimnazjów, plastycy i wykładowcy wyższych uczelni.

Dzięki lepszym warunkom przestrzennym po przeprowadzce możliwe stało 
się prowadzenie działalności wykraczającej poza normalne prace biblioteczne. 
Dla młodszych dzieci urządzane są audycje muzyczne poświęcone różnym tema
tom: zwierzęta w muzyce, pory roku, nastroje, rytm. Działa też klub melomana 
pod nazwą „Muzyczne Poddasze”, w którym prezentowana była muzyka młodych 
twórców i filmy, odbywały się spotkania tematyczne z oprawą scenograficzną, np. 
zatytułowane „Woda i muzyka”, spotkania z artystami i promocje książek.

Od kilku lat organizowane są też duże imprezy plenerowe, które zainaugu
rowało Święto ulicy Wronieckiej, pomyślane jako niekonwencjonalny sposób 
uczczenia trzydziestolecia powstania obu filii. W czasie obchodów były wykłady
0 zabytkach ulicy Wronieckiej (także zwiedzanie kościoła), dla dzieci konkursy
1 zabawy związane z nazwą ulicy. Imprezie towarzyszyła wystawa poświęcona 
architekturze budynków sąsiadujących z Płytoteką i Filią Sztuki, prezentująca sta
re zdjęcia z piywatnych kolekcji i zbiorów miejskiego konserwatora zabytków. 
W 2004 roku w podobny sposób obchodzono jubileusz Biblioteki Raczyńskich.

Pod koniec 2005 roku, dzięki finansowemu wsparciu działalności przez Mini
sterstwo Kultury i DziedzictwaNarodowego, zorganizowano warsztaty dla pracow
ników bibliotek województwa poznańskiego zajmujących się zbiorami dla dzieci. 
Odbyły się wykłady nt. prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych, teatral
nych, literatury, organizacji wolnego czasu, a także z zakresu psychologii i prawa.

Przedstawione powyżej prace, zarówno te typowe dla bibliotekarzy, jak i te 
mniej konwencjonalne, wykonywane są przez niewielką grupę pracowników. Za
dań jest oczywiście dużo więcej, natomiast nie ma możliwości zatrudnienia no
wych osób. W tej sytuacji jest ważne, że udaje się realizować pomysły, będące, 
jak  się wydaje, odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa.



Andrzej Spóz
Biblioteka, Muzeum i Archiwum 
Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego 
im. Stanisława Moniuszki

WSPOMNIENIE O MARII PROKOPOWICZ 
(24 III 1916 -  2 IV 2006)*

Tnidno uwierzyć, żc nic ma już wśród nas Pani Marii, tej drobnej postaci 
krzątającej się wśród nut i książek, rozłożonych na biurku i na regałach, załatwia
jącej setki spraw służbowych Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodo
wej i Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP oraz mającej jeszcze ochotę i czas na 
żywe interesowanie się aktualnościami muzycznymi.

Kiedy odwiedziłem Ją w domu 24 marca 2006 roku w dniu Jej 90-tych uro
dzin i wręczyłem skromny, symboliczny bukiet ułożony z 9 wiosennych tulipa
nów, nie sądziłem, że będzie to nasze ostatnie bezpośrednie spotkanie. Wiedzia
łem, bo sama mi o tym mówiła w rozmowach telefonicznych, że ostatnio nie czuła 
się dobrze. Leżała już w łóżku, nie podnosiła się, mówiła z trudem i niewyraźnie, 
lecz w pełni przytomnie. Kwiaty przytuliła do piersi, a oczy wyraziły wielką ra
dość i ożywienie. Kwiaty zawsze sprawiały Jej przyjemność, i te w wazonie sto
jącym na stole, i te hodowane przez Panią Marię w niewielkim, przydomowym 
ogródku.

Sędziwy wiek powodował, że w ostatnich kilku latach Pani Maria miała kło
poty z samodzielnym poruszaniem się poza domem. Ubolewała, że nie może cho
dzić na ulubione koncerty do Filharmonii i musiała się ograniczać do słuchania 
muzyki, nadawanej przez II program Polskiego Radia. A muzyka towarzyszy
ła Pani Marii przez całe życie. Już jako małe dziecko przysłuchała się w domu 
żywym wykonaniom muzycznym rodziców i znajomych. Bowiem w salonie 
państwa Prokopowiczów na ulicy Filtrowej gromadzili się w sobotnie wieczory 
przyjaciele domu i siadano do wspólnego kameralnego muzykowania. Utwory 
Mozarta, Beethovena, Schumanna i Brahmsa -  to pierwsze muzyczne wrażenia 
młodej osoby, które na całe życie ukształtowały Jej krąg muzycznych zaintereso



wań. Matka, grająca na fortepianie, udzielała małej Marysi pierwszych lekcji gry 
na tym instrumencie. Później, po maturze rozpoczęła regularną naukę na kursie 
średnim w Konserwatorium Warszawskim u legendarnej prof. Margarity Trom- 
bini-Kazurowej, co prawda po roku przerwaną, by poświęcić się wyłącznie stu
diom łiistorycznym na Uniwersytecie Warszawskim, ukończonym w 1939 roku 
po obronie pracy Komisja Edukacji Narodowej w latach 1773-1785, napisanej 
pod kierunkiem prof. Marcelego Handelsmana. Ale w latach okupacji niemieckiej 
wróciła do fortepianu i dawnej nauczycielki, udzielającej lekcji w konspiracji.

Podczas rozmów z Panią Marią w 2003 roku starałem się uzyskać jak naj
więcej informacji o Jej życiu, w celu wykorzystania ich w przygotowywanym 
biogramie do jubileuszowego wydawnictwa Sekcji. Wtedy to mówiła o faktach, 
do których wracała rzadko, żyjąc przede wszystkim chwilą bieżącą. Wspominała 
między innymi o latach okupacji niemieckiej, o Jej pierwszym zawodowym kon
takcie z książkami podczas pracy podjętej w 1943 roku w księgarni Kubickiego 
na ul. Hożej, do czego zmusiły Ją skromne wówczas dochody rodziny. Z trudem 
wspominała tragiczne przeżycia pierwszych dni sierpnia 1944 roku, wysiedle
nie z Warszawy, pobyt w obozie w Ravensbruck z zapamiętanym na całe życie 
numerem obozowym 56836, bolesną stratę tam rodziców. Daleko chętniej wra
cała pamięcią do czasów powojennych. Powrót do Warszawy w połowie 1946 
roku i pierwsza praca w Bibliotece Narodowej podjęta już 1 września tegoż roku, 
ale i odbudowa rodzinnego domu okupiona koniecznością odstąpienia połowy 
budynku osobom, które podjęły się wskrzeszenia wypalonych ruin. To wówczas 
Pani Maria połączyła swoje zainteresowania muzyczne z księgoznawczymi, kon
centrując się na zbiorach muzycznych i uzyskując pełne kwalifikacje zawodowe 
dzięki zdanemu w 1948 roku państwowemu egzaminowi na bibliotekarza dyplo
mowanego (wówczas zwanego -  jak się później dowiedziałem -  egzaminem na 
stanowisko I kategorii w państwowej służbie bibliotecznej). To dzięki Jej dąże
niom w Bibliotece Narodowej został reaktywowany po wojnie samodzielny dział 
muzyczny, na którego czele stanęła oficjalnie w 1951 roku. Zajęła się planowym, 
systematycznym gromadzeniem muzykaliów i ich opracowywaniem.

W miarę upływu lat w dziale, nazwanym nieco później Zakładem Zbiorów 
Muzycznych, podejmowały pracę osoby, które pomagały Jej w tych działaniach. 
Organizowała w 1957 roku przeprowadzkę zbiorów muzycznych z ulicy Rako
wieckiej do odbudowanego Pałacu Rzeczypospolitej na Placu Krasińskich. Z sa
tysfakcją opowiadała o powrocie do Warszawy 3 lutego 1959 roku skarbów cho
pinowskich, wywiezionych na czas wojny do Kanady, o pozyskiwanych do zbio
rów Biblioteki Narodowej kolekcjach rękopisów Heniyka Jareckiego, Grażyny 
Bacewicz, Witolda Friemanna, Marii Klechniowskiej, Antoniego Szałowskiego 
i in. oraz pojedynczych rękopisach polskich kompozytorów XIX i XX wieku.



Lata 60-te ubiegłego wieku -  to czas, kiedy zaczęły się moje kontakty z Pa
nią Marią. W 1961 roku, jeszcze jako student ostatniego roku muzykologii na 
Uniwersytecie Warszawskim, podjąłem pracę w Bibliotece Warszawskiego To
warzystwa Muzycznego. O bibliotekarstwie muzycznym miałem wówczas mętne 
pojęcie, a tak się złożyło, że po nieoczekiwanym przejściu na emeryturę w 1962 
roku mojego zwierzchnika pana Janusza Neumanna musiałem przejąć jego obo
wiązki. Szukając rad, pomocy i wsparcia skierowałem kroki z ulicy Zakroczym
skiej, gdzie mieści się Biblioteka WTM, na pobliski Plac Krasińskich do Pani 
Marii. Wypytywałem o różne sprawy merytoryczne i organizacyjne związane 
z funkcjonowaniem biblioteki muzycznej. Otrzymywałem życzliwe, niezwykle 
dla mnie cenne odpowiedzi, które nie tylko pomagały mi w pracy na co dzień, ale 
także wpajały zamiłowanie do bibliotekarstwa muzycznego, do zainteresowania 
się historią działalności polskich firm wydawniczych, a z czasem i do prac biblio
graficznych.

Pani Maria już wtedy doskonale znała zbiory WTM, bowiem w latach 1954- 
-1955 organizowała akcję mikrofilmowania unikatowych rękopisów muzycznych 
polskich kompozytorów XIX wieku, których największą liczbę w kraju posiadała 
i posiada do dzisiaj ta biblioteka. Ponadto opracowała i opublikowała w 1956 
i 1965 roku katalogi tych mikrofilmów', dzięki czemu informacja o zasobie naj
cenniejszych obiektów Biblioteki WTM stanowiła najobszerniejszą część jedne
go z pierwszych drukowanych katalogów zbiorów muzycznych w Polsce.

Nasze wzajemne kontakty stawały się coraz częstsze. Pani Maria brała udział 
w posiedzeniach Komisji Zakupów WTM, w wycenie zasobów biblioteki WTM. 
Moja wiedza o bibliotekarstwie muzycznym, dzięki wskazówkom Pani Marii, sta
wała się coraz szersza i dogłębniej sza. Niewątpliwie te względy sprawiły, że lata 
sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku wypełniła nam wspólna praca 
nad redakcją i uzupełnieniem pomnikowego dzieła dr. Stefana Burhardta Polo
nez. Katalog tematyczny^. Autor dokonał kolosalnej pracy polegającej na zebra
niu mniej lub bardziej szczegółowych infom acji bibliograficznych o ok. 10.000 
rękopisach i drukach polskich i zagranicznych polonezów. Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne, które podjęło się druku dzieła Stefana Burhardta, zwróciło się do Pani 
Marii z prośbą o zredagowanie i nadanie zebranemu przez Autora materiałowi 
formy edytorskiej. Po wstępnym, chronologicznym podziale merytorycznym ma
szynopisu Pani Maria stwierdziła, że sama nie podoła zadaniu i zaproponowała

' Katalog mil<rqfilmó\v muzycznych. Red. Maria Prokopowicz. T. 1, 3. Warszawa, Biblioteka 
Narodowa, 1956, 1965.

 ̂ Stefan Burhardt: Polonez. Katalog tematyczny. Zredagowali i uzupełnili: M aria Prokopo
wicz, Andrzej Spóz. T. 2: 1792 1830; T. 3: IS3I I98I  [polonezy polskich kompozytorów]. Kra
ków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1976, 1985.



mi, w imieniu Wydawcy, współpracę, tym bardziej konieczną, iż Polskie Wy
dawnictwo Muzyczne poprosiło dodatkowo o uzupełnienie materiału nowymi po
zycjami, jakie bieżąco napływały do bibliotek, jak również informacjami, mniej 
szczegółowymi, jakie pojawiały się w nowych polskich i zagranicznych biblio
grafiach druków i rękopisów muzycznych. Nasze wspólne działania, prowadzone 
poza godzinami pracy zawodowej, trwały kilkanaście lat. Musieliśmy dokonywać 
autopsji opisanych przez dr. Burhardta, niestety nie zawsze wyczeфująco, dru
ków i rękopisów pochodzących z wielu polskich bibliotek. Niektóre materiały 
nutowe sprowadzaliśmy do Warszawy; do cennych manuskryptów i pierwodru
ków należało zajrzeć w miejscu ich przechowywania. Pani Maria wykazywała 
niespożytą energię w wędrówkach po kraju (Kraków, Gdańsk, Toruń, Poznań, 
Łańcut i in.), a nawet nie omieszkała wyjechać do Berlina, ażeby w tamtejszej 
Deutsche Staatsbibliothek konfi-ontować zapiski Autora z oryginałami lub odnaj
dować nowe polonezy. Od tych lat datowała się nasza przyjaźń, mimo że dzieliła 
nas różnica wiekowa jednego pokolenia. Już nie tylko tematyka bibliotekarska 
i bibliograficzna, ale i inne sprawy dnia codziennego stały się dla nas tematem 
bardzo częstych rozmów.

Dość szybko Pani Maria wciągnęła mnie również w orbitę działań Sekcji Bi
bliotek Muzycznych SBP, której była inicjatorką i współorganizatorką w 1964 
roku. Od samego początku moich działań w Sekcji podziwiałem niezwykłą ener
gię Pani Marii zarówno przy organizowaniu co 4 -5  lat w różnych miastach Krajo
wych Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, jak i we wprowadzaniu organizacji 
na arenę międzynarodową. Osobiście jeździła do wytypowanych miejscowości, 
w których miały odbywać się konferencje i zachęcała tamtejszych biblioteka
rzy muzycznych i zarządy regionalne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do 
współpracy, projektowała tematykę obrad poszczególnych sesji, przygotowywała 
referaty, które wygłaszała podczas obrad. W lecie, prawie corocznie, jeździła na 
konferencje i kongresy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycz
nych (lAML), odbywające się w różnych krajach europejskich. Reprezentowała 
polskie środowisko bibliotekarzy muzycznych na 15 międzynarodowych spotka
niach, a ostatni raz uczestniczyła w Konferencji lAML w Genewie w 1997 roku. 
Później, po przejściu na emeryturę w 1978 roku, jakkolwiek formalnie zrezyg
nowała z przewodniczenia Sekcji Bibliotek Muzycznych pełniąc do 2001 roku 
funkcję wiceprzewodniczącej, to w dalszym ciągu czynnie działała w Stowarzy
szeniu. Bardzo pomagała w sprawach merytorycznych i organizacyjnych i mnie 
i Włodkowi Pigle z Zakładu Zbiorów Muzycznych BN w latach, kiedy na zmianę 
pełniliśmy funkcję przewodniczącego Sekcji. Pod koniec życia, kiedy przebywa
ła już przeważnie w domu, prosiła by telefonicznie informować Ją o bieżących 
pracach Sekcji. Żałowała, że nie mogła osobiście wziąć udziału w Konferencji



lAML, która odbyła się w Warszawie w lipcu 2005 roku. Natomiast do końca 
swoich dni wspominała jubileuszowe, nadzwyczajne spotkanie polskicli bibliote
karzy muzycznych w dniach 20-22 października 2004 roku w Bibliotece Narodo
wej, zorganizowane z okazji 40-lecia działalności Sekcji Bibliotek Muzycznych. 
Konferencja ta była szczególną okazją do podziękowania inicjatorce i wieloletniej 
przewodniczącej Sekcji za dotychczasową pracę zawodową i społeczną Dzięko
wała jej Dyrekcja Biblioteki Narodowej, Zarząd Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich i koledzy. Często wspominała mi jak miłą dla Niej niespodzianką był 
udział w tym spotkaniu delegata lAML dr. Joachima Jacnecke z Berlina, z któiym 
Pani Maria współpracowała na arenie międzynarodowej od wielu lat. Samą Pa
nią Marię zadziwiła wówczas łatwość, z jaką rozmawiała z doktorem Jaeneckem 
w rzadko przez Nią używanym języku niemieckim. W następnym roku była bar
dzo zadowolona z księgi jubileuszowej Sekcji Bibliotek Muzycznych, w której 
znalazła się również laudacja na Jej cześć wygłoszona przeze mnie na tym pa
miętnym zgromadzeniu’.

Nic prawie nie wspominałem o pracach naukowo-badawczych i bibliogra
ficznych Pani Marii, których dokładny wykaz znajduje się we wspomnianej wy
żej księdze jubileuszowej. Byłem świadkiem Jej zmagań z ogromem prac nad 
7 tomami Bibliografii Warszawy, w której redagowała obszerny dział muzyczny, 
nad 4 edycjami „Biblioteki Muzycznej”, opracowywaniem bibliografii zawarto
ści niektórych polskich czasopism muzycznych. Ponadto pisała artykuły o wy
dawcach muzycznych, o bibliotekarstwie muzycznym, o Sekcji Bibliotek Mu
zycznych i Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bibliotek Muzycznych (lAML), 
pisała recenzje z książek. Prace te znajdujemy w „Roczniku Warszawskim”, 
w „Przeglądzie Bibliotecznym”, „Fontes Artis Musicae”, „Bibliotece Muzycz
nej”, „Ruchu Muzycznym” i „Biuletynie Informacyjnym Biblioteki Narodowej” 
oraz w wydawnictwach zbiorowych.

O żywotności Pani Marii i o chęci działania dla polskiego środowiska bibliote
karskiego niech świadczą fakty podejmowania nowych inicjatyw w zaawansowa
nym już wieku emeiytalnym. Jedną z nich było podjęcie przez Panią Marię prac 
nad II wydaniem przewodnika po zbiorach muzycznych w Polsce'*. Pomimo że 
do współpracy poprosiła Włodzimierza Pigłę i mnie, to jednak Ona przygotowała

 ̂ Andrzej Spóz: Maria Pmkopowicz. W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich Polska Grupa Narodowa lAML. 1964-2004. Materiały z Nadzwyczajnej 
Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych. Warszawa, Biblioteka Narodowa, 20 22 
października 2004. Red. Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005 
s. 9 27, il. bibliogr.



i rozsyłała ankietę do wypełnienia przez kierowników wytypowanych bibliotek. 
Z dotrzymaniem terminu nadesłania odpowiedzi bywało różnie. Do „opornych” 
jeździła osobiście; telefoniczne rozmowy w takich przypadkach uważała za nie
wystarczające.

Cały czas w ruchu, w wirze wydarzeń bibliotekarstwa muzycznego i życia 
muzycznego. Jak ciężkie dla Niej musiało być, wspomniane na początku, ograni
czenie możliwości samodzielnego poruszania się poza domem, kiedy ma się na 
względzie Jej dotychczasowy ttyb życia. Rozmawiała zresztą często o tym ze mną 
telefonicznie i przy okazji osobistych spotkań.

Wiadomość o śmierci Marii Prokopowicz, która nastąpiła wieczorem 2 kwiet
nia 2006 roku, dokładnie w pierwszą rocznicę zgonu Papieża-Polaka, którego 
autorytet Pani Maria bardzo ceniła, pogrążyła w głębokim smutku całe polskie 
środowisko bibliotekarskie. 10 kwietnia na uroczystości pogrzebowe na Cmenta
rzu Powązkowskim w Warszawie, przybyły delegacje bibliotekarzy muzycznych 
z całego kraju. Warszawę reprezentowali wszyscy Jej koledzy i znajomi. Przypadł 
mi zaszczyt pożegnania zmarłej Koleżanki nad otwartą mogiłą. Wspominałem 
krótko Jej zasługi i dokonania, poczym zabrał głos kol. Włodzimierz Pigła, który 
opiekował się bezpośrednio Panią Marią w ostatnich latach Jej życia. Oto jego 
słowa:

Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy!
Przyszło nam pożegnać naszą drogą Panią Marię!
Mało je s t dziś takich postaci ja k  Ta, nad grobem której dziś się pochylamy.
Wysokiej próby i kultury, nieposzlakowana, skromna i tak oddana sprawom 

muzycznym.
Tę pasję, by nie powiedzieć miłość do muzyki odziedziczyła po rodzicach, tak

że pasjonatach, muzycznie wykształconych и' Galicji.
Jej wykształcenie w tym kierunku nie było systematyczne, łecz głębokie za

interesowanie i wrażliwość pozwalały Jej na chłonięcie muzyki i docenianie je j  
wartości w życiu.

Najwyżej ceniła kłasyków; je j  ułubionymi twórcami byli wielki Bach, Beethoven 
i Brahms. Zwłaszcza wzniosły Brahms był je j  najbliższy: jego II Koncertfortepia
nowy byl bodajże ostatnim wysłuchanym dziełem.

Dopóki stan Jej zdrowia pozwalał, regułarnie bywała na piątkowych koncer
tach filharmonicznych. Później słuchała muzyki ju ż  tylko za pośrednictwem ra
dia.

Często zastawałem Ją zasłuchaną w dźwięki płynące z eteru; wiedziałem, że 
wtedy nie trzeba Jej przeszkadzać...



Doskonały słuch, którym dysponowała przez całe życie, zachowała do końca 
swoich dni. Cieszyła się ogółnie dobrym zdrowiem, toteż ostatnie łata, kiedy siły 
zaczęły Ją opuszczać, były dła Niej wiełką szkołą wytrwałości.

Zawsze samodziełna nie łubiła ograniczeń i załeżności, które -  niestety -  co
raz częściej musiała akceptować. Zgodnie z postawą życiową i ambicjami wy
brała życie samotne łecz dła łudzi i wśród łudzi. Miała łiczne grono przyjaciół 
i znajomych zarówno na płaszczyźnie zawodowej ja k  również prywatnej.

Świadczy o tym pozostała obszerna korespondencja rodzinna i urzędowa, kra
jowa i zagraniczna.

Była osobą powszecłinie znaną i to nie tyłko w naszym bibłiotekarsko-muzycz- 
nym środowisku.

Dysponowała znakomitą pamięcią. Dużo czytała. Jej bogata biblioteka, pełna  
książek muzycznych, zawiera także pozycje historyczne, krajoznawcze, pamiętni
karskie. Są tam dzieła Goethego, łisty Tomasza Manna, biografistyka a także wiełe 
prac z dziedziny bibłiotekarstwa.

Bibliotekarstwo pojmowała tradycyjnie. Obce Jej były nowoczesne techno
logie pracy bibliotekarskiej, które z początkiem łat 90-tych wkroczyły do naszej 
rzeczywistości. Była na wskroś humanistką; nie łubiła matematyki, cyfr, liczb i nu
merów i nie odnajdywała się ju ż  w naszym skomputeryzowanym świecie.

Wycofała się więc w zacisze swego mieszkania przy ułicy Filtrowej, które, 
z  wyjątkiem gehenny popowstaniowej przez blisko 80 łat było dła Niej bezpiecz
nym azylem.

W pracy była dokładna i systematyczna, nie znosiła partactwa i bylejakości. 
Była wymagająca, łecz nie pedantyczna. Skromna -  a jednak świadoma swoich 
racji. Do Jej cech szczególnych należało opanowanie i zdolności dyplomatyczne. 
Zdobyła je  m.in. w obozie koncentracyjnym Ravensbriick, do którego po upadku 
Powstania Warszawskiego została wtrącona wraz z  rodzicami. Swoje decyzje wa
żyła długo i szczegółowo, łecz od powziętych postanowień nie zwykła była odstę
pować.

W pamięci tych, którzy Ją znali pozostanie na zawsze jako  osoba o wysokiej 
kulturze osobistej, pełna dobroci i życzliwości dła bliźnich, wspaniały, szlachetny 
człowiek, pełna oddania dła spraw polskiego bibliotekarstwa muzycznego, które 
bez Niej nie osiągnęłoby pewnie obecnego poziomu.

Jej śmierć, która nastąpiła w pierwszą rocznicę śmierci Naszego Papieża 
uznać należy za szczególną łaskę, na którą zasłużyła swoim pracowitym życiem.

Cześć Jej Pamięci!



Kiedy pod koniec 2006 roku opracowywałem biogram Pani Marii Prokopo
wicz do suplementu Słownika pracowników książki polskiej natrafiłem w Jej ak- 
tacli osobowycli przecliowywanych w Bibliotece Narodowej (teczka nr 717) na 
szereg dokumentów, zawierających konkretne fakty i konkretne daty, dotyczące 
życia i działalności zawodowej, które warto tu przytoczyć, bowiem uściślają i ko
rygują dane zawarte w dotychczasowych opracowaniach. Wśród dokumentów są 
własnoręcznie pisane życiorysy, ankiety personalne, zaświadczenia, odpisy doku
mentów dotyczących wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej i otrzymanych 
odznaczeń, wzajemna korespondencja pomiędzy Marią Prokopowicz a dyrekcją 
Biblioteki Narodowej oraz 2 fotografie legitymacyjne.

Prawidłowa data urodzenia: 24 III 1916 r.
• Dyplom magistra filozofii w zakresie historii za pracę Komisja Edukacji Na

rodowej w latach 1773-1785 uzyskała w czerwcu 1939 roku na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego im. Józefa Piłsudskiego.

• 12 VIII 1944 została w Warszawie aresztowana i wywieziona do obozu w Re- 
vensbriick, gdzie przebywała do 15 III 1945. W tym dniu została wysłana 
z transportem więźniarek na roboty rolne na terenie Niemiec.

• 2 V 1945 została wyzwolona przez wojska alianckie.
16 VI 1946 powróciła z Niemiec do Warszawy.

Przebieg pracy:
• 1 XII 1939 -  1 VIII 1944 udzielała prywatnych lekcji gry na fortepianie w za

kresie podstawowym
• 1 1 1943 -  1 VII 1944 praca w księgarni J. Kubickiego na ul. Hożej 27, gdzie 

prowadziła wypożyczalnię książek.
• 24 VII 1946 -  31 VIII 1946 praca w Bibliotece Narodowej, ul. Rakowiecka 6 

(praca dniówkowa).
1 VIII 1946 -  31 VIII 1946 praca w Polskim Czerwonym Krzyżu w Warsza
wie przy ul. Piusa XI 24, w charakterze maszynistki.

• 1 IX 1946 -  31 III 1978 praca etatowa w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Przebieg pracy w Bibliotece Narodowej (wg zaświadczenia BN z dn. 15 II 
1977);
• 25 VII 1946-31  VIII 1946 -  pracownik dniówkowy
• 1 IX 1 9 4 6 -3 0  XI 1948 -  urzędnik
• 1 XII 1948 -  3 1 XII 1955 -  bibliotekarka
• 1 1 1956-31  V 1966 -k u s to sz
• 1 VI 1 9 6 6 -3 1  XII 1971 -  kustosz dyplomowany



1 I 1972-[31 III 1978] -  starszy kustosz dyplomowany
Od 1 I 1956 była kierownikiem Działu Muzycznego w Zbiorach Specjalnych
Biblioteki Narodowej

Ukończone kursy:
15 I -  14 V 1948 -  kurs dla bibliotekarzy naukowych, z którego złożyła egza
min w Ministerstwie Oświaty w dn. 10-11 V 1948 na stanowisko I kategorii 
w Państwowej służbie bibliotecznej [bibliotekarz dyplomowany],
3-19 XI 1948 -  kurs dla opracowujących stare druki.
21 IX -  19 X 1953 -  kurs dla samodzielnych pracowników bibliograficznych

Otrzymane odznaczenia:
Medal 10-lecia PRL (1954)
Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury (1967)
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1972)
Medal 40-lecia PRL (1985)

Uzupełnienie do Bibliografii prac Marii Prokopowicz’

1980
Muzyczny ruch wydaw niczy. W: Kiilliira muzyczna Warszawy drugiej połowy X IX  w., red. A. Spóz. 

Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980 s. 249 266, il.

2001

Poland. Report covering 27 June I9 W  to 5 August 20UO. „Fontes Artis Musicae” 2001 vol. 48/2 
s. 207 208. „Information, News and Reports".

Uzupełnienie do Literatury о Marii Prokopowicz

Spóz Andrzej: Maria Pmkopowicz. W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich Polska Grupa Narodowa lAML. 1964 2004. Materiały z Nadzwyczajnej Ogólno
polskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych. Warszawa, Biblioteka Narodowa, 20-22 paź
dziernika 2004. Red. Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005 
s. 9 27, bibliogr., portret.

Pigła Włodzimierz: Zmarła Maria Prokopowicz (1916-2006). „Ruch Muzyczny” 2006 nr 9 s. 4. 
„Aktualności” .

Pigła Włodzimierz: Maria Prokopowicz (1916 2006). „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodo
wej” 2006 nr 1 s. 64 65, il.

Spóz Andrzej, Pigła Włodzimierz: Mewia Prokopowicz (1916 2006). „Roczniki Biblioteczne” . 
R. 51: 2007 s. 320 324, portret.

* Uzupełnienie bibliografii zawartej w artykule: Andrzej Spóz: Maria Prokopowicz, op. cit.





Włodzimierz Pigła
Warszawa, Zakład Zbiorów Muzycznych 
Biblioteki Narodowej

WANDA BOGDANY-POPIELOWA 
(25 V 1928 -  31 VII 2005)’

W ubiegłym roku, 31 lipca, odeszła z naszego grona Wanda Bogdany-Po- 
pielowa, długoletni kustosz Zakładu Zbiorów Muzyeznycli Biblioteki Narodo
wej. Przyszła na świat 25 maja 1928 roku w Tarnowskich Górach, gdzie ojciec 
Jej Tadeusz prowadził w latach 1926-1938 prywatną aptekę „Pod Białym Anio
łem”. Już na początku okupacji niemieckiej (14 IV 1940) ojciec został aresztowa
ny przez gestapo i osadzony początkowo w Dachau a następnie w Mauthausen, 
gdzie zmarł 24 XII 1940 roku. Po ukończeniu znanego gimnazju ss. Urszulanek 
w Krakowie wstąpiła na Uniwersytet Jagielloński, gdzie pod kierunkiem prof. 
Zdzisława Jachimeckiego odbyła studia muzykologiczne zakończone 30 X 1953 
roku dyplomem magisterskim na podstawie pracy pt. Melodramat Józefa Elsnera 
„Ofiara Abrahama”. W tym samym roku studia muzykologiczne w Krakowie 
ukończyli m.in.: Teresa Bronowicz (obecnie Chylińska), Jerzy Popiel (później
szy mąż W. Bogdany) i Bogusław Schaffer. W rok po ukończeniu studiów (15 XI 
1954) rozpoczęła pracę na stanowisku redaktora w Polskim Wydawnictwie Mu
zycznym w Krakowie. Krakowski etap Jej pracy zawodowej zakończył się 28 II 
1961 roku.

Po przeniesieniu się do Warszawy, od 16 marca 1961 roku podjęła pracę 
w Zakładzie Muzycznym Biblioteki Narodowej na stanowisku st. bibliotekarza. 
Z dniem 1 VIII 1966 r. przeszła na stanowisko starszego asystenta, a z dniem 1 V 
1968 roku -  na stanowisko adiunkta naukowo-badawczego by wreszcie powrócić 
do siatki bibliotekarskiej (1973-kustosz; 1IX 1984-st. kustosz). Od 11 1974 roku 
była kierownikiem sekcji rękopisów i druków, zaś od 1 VI 1978 roku (po odejściu 
na emeryturę Marii Prokopowicz) objęła kierownictwo Zakładu i na tym stano
wisku pozostała aż do zakończenia swojej pracy w BN, czyli do 30 VI 1989 roku.



Wanda Bogdany-Popiclowa

Od 1972 roku była członkiem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów 
Polskich i mając liczne kontakty ze środowiskiem twórczym zabiegała o pozyski
wanie do zbiorów Biblioteki Narodowej pojedynczych autografów bądź całych 
spuścizn współczesnych polskich kompozytorów, m.in. Grażyny Bacewicz, Ta
deusza Bairda, Witolda Friemanna, Piotra Rytla, Bolesława Szabelskiego, Anto
niego Szałowskiego.

Nie ograniczała się jednak do pracy czysto bibliotekarskiej, podejmując tema
ty naukowo-dokumcntacyjne, których liczba (poza wieloma artykułami w czaso
pismach fachowych) sięgnęła blisko dziesięciu pozycji drukowanych. Współpra
cowała m.in. z Kornelem Michałowskim przy redakcji czterech tomów Bibliogra
f i i  Polskich Czasopism Muzycznych. [Tom 3 Ruch Muzyczny 1857-1862 wspólnie 
z K. Michałowskim, wyd. 1957; Tom 4 Gazeta Muzyczna i Teatralna 1865-1866', 
Przegląd Muzyczny 1877, wyd. 1955; Tora 12 Muzyka Polska 1934-1939, wyd. 
1967; Tom \5 Muzyka 1950-1956, wyd. 1976].

Udzielała się aktywnie jako organizatorka i współorganizatorka licznych wy
staw o tematyce muzycznej, m.in.; Muzyka polska w rękopisach i drukach o d X I  
do X X  wieku (1966), Fryderyk Chopin wczoraj i dziś (1970, w siedzibie TiFC),



Józef Elsner -  w 120 rocznicę śmierci (1974, w siedzibie TiFC), Warszawa mu
zyczna drugiej połowy X IX  wieku (1976). Była autorką lub współautorką druko
wanych katalogów tych wystaw.

Była także inicjatorką utworzenia w Zakładzie Zbiorów Muzycznych Biblio
teki Narodowej (1 XI 1983) pierwszego w kraju ośrodka koordynującego prace 
nad rejestracją dawnych zabytków muzyki w Polsce w ramach projektu między
narodowego inwentarza źródeł muzycznych RISM (Repertoire International des 
Sources Musicalcs), powołanego pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzy
szenia Bibliotek Muzycznych (lAML). Zainicjowane przedsięwzięcie kontynu
owane jest do chwili obecnej w ramach dwuosobowego Ośrodka zajmującego 
się wieloaspektowymi badaniami i rejestracją zabytków dawnej muzyki w Polsce 
a także poza jej granicami (kol. Jolanta Byczkowska-Sztaba i Bożena Elżbieta 
Wojnowska).

Z Jej inicjatywy, począwszy od 1985 roku, regularnie co 5 lat. Biblioteka 
Narodowa publikuje w serii bibliofilskiej kolejne faksymilowane wydania au
tografów Fryderyka Chopina ze zbiorów własnych. Pierwsze trzy pozycje serii 
(4 Mazurki opus 24; Polonez-fantazja opus 61,2 Nokturny opus 55), opatrzone są 
komentarzami jej autorstwa.

Zaangażowana żywo w badania nad spuścizną Karola Szymanowskiego przy
gotowała wspólnie z Elżbietą Jasińską-Jędrosz i Grażyną Serdak okolicznościowy 
katalog pt. Karol Szymanowski w zbiorach polskich opublikowany przez Biblio
tekę Narodową w 1990 roku.

Interesowała się pozostałą w Wilnie spuścizną po Emilu Młynarskim a także 
innych kompozytorów polskich działających na wileńszczyźnie. W tym celu kil
kakrotnie odwiedzała biblioteki wileńskie, a wyniki swoich poszukiwań ogłaszała 
na łamach „Ruchu Muzycznego” (Archiwum wileńskie Emila Młynarskiego w mi
krofilmach Biblioteki Narodowej 1980 nr 11, Dwie podróże do Wilna 1986 nr 4).

Poczyniła wiele starań o pozyskanie dla zbiorów Biblioteki Narodowej auto
grafów polskich kompozytorów działających we Francji. W efekcie zbiory naro
dowej książnicy wzbogaciły się o spuściznę po Antonim Szałowskim (zob. „Mu
zyka” 1977 nr 1) a także o pojedyncze autografy Romana Palestra i Aleksandra 
Tansmana.

Będąc już na emeryturze, nie przerywała kontaktów z macierzystą instytucją, 
a efektem tej współpracy były dwa katalogi rękopisów muzycznych XIX wieku 
w zbiorach Biblioteki Narodowej, opublikowane w latach: 1997 {Rękopisy mu
zyczne 1. Polowy XIX  wieku ze zbiorów Biblioteki Narodowej) i 2002 {Rękopisy 
muzyczne 2. Połowy X IX  wieku ze zbiorów Biblioteki Narodowej). Te ostatnie 
prace przygotowywała nie będąc już w pełni zdrowa. Pamiętam z jakim trudem 
poruszała się po długich korytarzach nowego gmachu Biblioteki Narodowej. Jed



nak Jej wrodzone przymioty jak zapał, upór i konsekwencja pozwoliły na dopro
wadzenie do publikacji tych tak ważnych dla prestiżu Zakładu pozycji.

Była szlachetnym i prostolinijnym człowiekiem. Miała duże poczucie humoru 
i często korzystała z tego ku zadowoleniu współpracowników. Wrażliwa na ludz
ką krzywdę i nieszczęście nigdy nie pozostawała obojętna, zawsze służąc radą 
i pomocą. Była wymagająca, lecz sprawiedliwa, nie znosiła zakłamania i fałszu. 
Ceniono Ją w środowisku za podejmowanie i sprawną realizację wielu ciekawych 
inicjatyw upowszechniających wiedzę o polskiej muzyce.

Wielu osobom imponowała Jej „klasa”, szlachetny umiar i elegancja w wy
glądzie i zachowaniu. Posiadała usposobienie żywe i nieraz żywo reagowała na 
niewłaściwe zachowanie, słowa i uczynki. Miała w sobie dużo zapału i fantazji. 
Niekonwencjonalnie i niebanalnie organizowała czas swój i swoich „podopiecz
nych” . Pamiętam np. jak zachęciła kilka osób z Zakładu na wspólny „wypad” do 
Poznania na spektakl Czarnej maski Pendereckiego. Kilka lat później zorgani
zowała wyjazd do kopalni węgla w Bogdance k/Lublina, gdzie zaproszono nas 
w ramach rewanżu za przekazane tamtejszej orkiestrze zakładowej muzykalia.

Chociaż w 1961 roku zamieszkała i przebywała do końca swoich dni w War
szawie, jednak sercem była związana z Krakowem i to miasto wybrała na miejsce 
swego ostatecznego spoczynku. Pogrzeb naszej niezapomnianej Koleżanki odbył 
się 6 sierpnia 2005 roku na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. W pamięci 
osób, które Ją znały i z N ią współpracowały pozostanie na zawsze naszą drogą 
Panią Wandą.



Andrzej Drożdż
Biblioteka Politechniki Łódzkiej

WSPOMNIENIE O MARKU STACHYRZE 
(6 1 11 96 7-9  V II2006)’

Tak trudno pisać o kimś, kogo się znało blisko, ale nie na co dzień, i długo, 
ale stanowczo za krótko aby podsumować czyjeś życie. Spróbuję więc tylko przy
wołać emocje i kilka obrazów z mojej pamięci; podać krótką impresję dyktowaną 
bardziej potrzebą chwili, niż chęcią przedstawienia udokumentowanej biograficz
nej wiedzy. Na więcej nic starcza mi umiejętności i historycznego dystansu. Piszę 
więc to wspomnienie będąc przekonanym, że całej prawdy o innym człowieku, 
bez względu na nasze starania, nie da się odkryć do końca. Każdy taką cząstkę 
prawdy o innych będzie przechowywał dla siebie.

Rodzinnym miastem Marka Stachyiy był Kamień Pomorski, gdzie urodził się 
6 lutego 1967 roku, zmarł zaś w Łodzi 9 lipca 2006 roku. Miał zaledwie 39 lat. 
Te fakty ustalić można bezspornie. Można również przypuszczać, że domowy kli
mat, w którym dorastał, a także szczególny urok Kamienia, jego historia, sławne 
organy i festiwale oraz szkoły, do których tam uczęszczał, musiały mieć wpływ 
na kształt wiedzy i wrażliwość muzyczną Marka. Ślady tych wpływów odnaj
dywałem raczej między wierszami. W rozmowach nigdy nie zapuszczaliśmy się 
w te odległe w czasie mateczniki własnego dzieciństwa i młodości. Nie byliśmy 
bowiem w jakiejś szczególnej zażyłości. Był moim, znacznie młodszym kolegą, 
z którym wtedy łączyły mnie głównie sprawy zawodowe. Nie sądzę jednak by
śmy odczuwali pokoleniową barierę. Może tylko to, że zajęty rodziną miałem 
znacznie mniej czasu.

Marek był człowiekiem ciekawym życia, doceniającym jego uroki, ale sma
kował je  z finezją bywalca najlepszych restauracji, bez pośpiechu, jakby miał 
pewność, że nie umknie mu żaden kęs zapisany w jego menu.



Pamiętam, jak bardzo denerwowałem się czekając w pociągu na jego przyjście, 
gdy czas do odjazdu coraz bardziej się kurczył. Wpatrzony w wejście na peron 
usiłowałem ściągnąć go myślami i wtedy właśnie nadchodził wolnym, a z czasem 
coraz wolniejszym krokiem, ale zawsze w swoim naturalnym rytmie.

Pewnie, że wiedziałem, co jest tego przyczyną. Choroba naznaczyła Jego ży
cie znacznie wcześniej niż się poznaliśmy. Marek będąc muzykologiem, pracował 
w Sekcji Muzykaliów Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi w innych godzinach 
i chodził trochę innymi ścieżkami niż moje.

Pracując w jednym budynku spotykaliśmy się więc rzadko i przypadkiem. 
Ale z tamtych dość odległych lat, zapamiętałem właśnie wzorzystą chustę na gło
wie Marka. Wziąłem ją  w pierwszej chwili za barwną ekstrawagancję, by nieco 
później dowiedzieć się o prawdziwej przyczynie jej noszenia. On znalazł po pro
stu najwłaściwszą formę maskującą fizyczne rany i psychiczne cieфienia zadane 
przez chorobę i chemiczną terapię. Powstał więc w nim niezwykły, wręcz ekspre- 
sjonistyczny ładunek uczuć, dramat choroby z jednej strony a fantazja i optymizm 
z drugiej.

Był wtedy dwudziestokilkuletnim mężczyzną pełnym uroku i planów na przy
szłość. Właśnie zdobył główną nagrodę w Wielkiej Grze oczywiście z jakiegoś 
tematu muzycznego.

Muzyka była dla Marka prawdziwą miłością, krainą piękna i harmonii. In
teresował się nią od lat szkolnych a może jeszcze wcześniej. Ta muzyczna pasja 
pomogła Mu wygrać kiedyś szkolną olimpiadę. W nagrodę uzyskał indeks na 
uczelnię. Wybrał studia muzykologiczne na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwer
sytetu Łódzkiego.

Nie grał na żadnym instrumencie, ale studiował partytury, libretta operowe 
a przede wszystkim słuchał muzyki, łapczywie i z dużym znawstwem. Starał się 
nie opuszczać najważniejszych wydarzeń muzycznych, oczywiście tych, na które 
mógł sobie finansowo pozwolić.

Był świetnym kompanem. Raczej małomówny, ale gdy jakiś temat szczegól
nie go interesował, zawsze ożywiał się i był doskonale zorientowany.

Ostatnie pięć, sześć lat życia spędził w hotelu asystenckim na ul. Sarniej. To 
miejsce dało mu większe poczucie stabilizacji niż poprzednie. Tu też mieszkał ze 
swoimi dwoma kocurami, które ciągle czekały na Jego przyjście i które zawsze 
miały pretensję, że przychodził za późno.

Na przestrzeni ostatnich lat choroba atakowała i wycofywała się. Marek za
czynał przywykać do jej podstępnej, cyklicznej natury. Odnosiło się wrażenie, że 
ją  oswoił, w każdym razie nauczył się z nią żyć. A może zwyczajnie nie myślał 
o niej, kiedy nie musiał.



Ja też w to uwierzyłem. Uwierzyłem, że Marelc jest niezniszczalny, że za ty
dzień, miesiąc znów wróci do pracy, do ludzi, do życia. Nawet, jak się miało 
olcazać, gdy ostatni już raz szedł do szpitala na operację, nikt nic dopuszczał myśli
0 Jego lychłej śmierci.

Byłem z Nim w kontakcie telefonicznym. Odkładaliśmy ciągle nasze, pla
nowane od dawna spotkanie na później. Marek mówił, że jeszcze nie jest gotów, 
bo ostatnia operacja w dość radykalny sposób zmusiła go do zmiany trybu życia. 
Potem wyjechałem na urlop a po powrocie dowiedziałem się, że zmarł 9 lipca. 
Został pocłiowany w rodzinnym mieście, a genius loci otoczył go swoimi opie
kuńczymi skrzydłami. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam.

Zmarły żyje w pamięci innych ludzi. Żyje też w owocach swojej pracy. Nie 
będę wyliczał tu wszystkich Jego osiągnięć i zasług. Wiem, że mogłyby być 
znacznie większe, bo śmierć zabrała go w najbardziej twórczym okresie życia.

Marek będąc bibliotekarzem muzycznym bardzo zasłużył się w tej dziedzinie 
jako współautor książki Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla doku
mentów dźwiękowych. Pracował nad instrukcją tworzenia tytułów ujednoliconych 
dla druków muzycznych i dokumentów dźwiękowych. Wprowadził także niezli
czone opisy bibliograficzne i hasła wzorcowe do katalogu NUKAT. W tych dzie
dzinach był uznanym autorytetem, dlatego przekazywał swoją wiedzę biblioteka
rzom muzycznym na licznych szkoleniach, otrzymując zasłużone podziękowania
1 uznanie fachowców.

Zawsze życzliwy, nic potrafiący odmawiać. Niepraktyczny i nie umiejący 
dbać o własne sprawy. Taki zupełnie nienowoczesny. Nigdy nie usłyszałem od 
niego słowa skargi, czasem tylko gorzki uśmiech lub żart z samego siebie.

Dziękuję, że byłeś. 
Żegnaj Przyjacielu.





Andrzej Spóz
Biblioteka, Muzeum i Archiwum 
Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego 
im. Stanisława Moniuszki

BIBLIOGRAFIA BIBLIOTEKARSTWA MUZYCZNEGO  
W  POLSCE ZA LATA 2000-2006

ŹRÓDŁA

Bibliografia Zawartości Czasopism
„Annales Silcsiae”. Vol. 29: 1999
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. T. 83: 2005
„Ateneum Kapłańskie”. T. 142: 2004
„Barok” 2000, 2001
„Biblioteka” (Poznań). Nr 3 ( 12): 1999
„Biblioteka Muzyczna 1996 1999” : 2004
„Bibliotekarz” 2000, 2002
„Bibliotekarz Radomski” 2002
„Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2004, 2006
„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2000 2006
„Cenne, Bezcenne Utracone” 2005
„D’Oriana. Awiza Biblioteczne”. T. 5: 2000
„De Musica”. Vol. 4: 2003; Vol. 7: 2004
„De Musica”. Vol. 6 /  „Nuove Pagine”. Vol. 1: 2003; Vol. 11 / Vol. 2: 2005
„Echo Dnia” (Radom) 2002
„Fontes Artis Masicae” 2000 2006
„Forum Musikbibliothek” 1997, 2002
„Gazeta Wyborcza” (Poznań) 2006
„Gazeta Wyborcza” (Stołeczna) 2006
„Gazeta Wyborcza” (Trójmiasto) 2006
„Głos Uczelni” (Toniń) 2000
„Kamerton” 2006
„Komunikaty” (Biblioteki Narodowej) 2000 2006 
„Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1998 
„Libri Gedanensis”. T  17/18: 1998/2000 : 2001 
„Liturgia Sacra” 2004, 2005 
„ Musica Galicjana”. T. 6: 2000 
„Musica lagellonica”. Vol. 3: 2004 
„Musica Sacra” 2003 
„Musicology Today” 2004, 2005



„M uzyka 21” 2003 
„Nasz Dziennik” 2006 
„Nasza Przeszłość”. R. 45: 2001 
„New Page” 2002 
„Orfeo” 2002
„Panorama Dolnego Śląska” 2005 
„Perspectiva” 2003 
„Polityka” 2006
„Polski Rocznik Muzykologiczny”. [T. 3]: 2004; [T. 4]: 2005
„Przegląd Biblioteczny” 2000, 2001, 2003
„Przegląd M uzykologiczny” . [T. 1 3]:2001 2003
„Przegląd Uniwersytecki” (Wrocław) 2003
„Rocznik Biblioteki Narodowej”. Vol. 36: 2004
„Rocznik Chopinowski”. T. 24/25; 2001
„Rocznik Książnicy Miejskiej w Łodzi” 1998
„Roczniki Biblioteczne” (Wrocław). T. 47: 2003; T. 49: 2005
„Saeculum Christianum” 2000 2002,2004
„Silesia Prezentuje” 2004
„Słowo Ludu” (Radom) 2002
„Słowo Polskie Gazeta Wrocławska 2005
„Spotkanie z Zabytkami” 2003
„Studia Claromontana”. T. 21: 2003
„Studia Gnesnensia” . T. 11: 1997; T. 14: 2000
„Studia M usicologica Academiae Scientianim Hungaricae”. Vol. 46: 2005
„Studia Pelplińskie”. T. 34: 2003; T. 37: 2006
„Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” . T. 20: 2000
„Uniwersytet Zielonogórski” 2002
„Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2002
„Życie Muzyczne” 2000, 2001

ł  ♦  ♦

ADAMIAK Magdalena -  zob. poz. 41 
AHRENS Christian -  zob. poz.. 68
AKADEMIA MUZYCZNA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO Bydgoszcz zob. poz. 243 
AKADEMIA MUZYCZNA im. STANISŁAWA MONIUSZKI G dańsk  zob. poz. 5, 6, 9, 68, 70, 

72, 77, 81, 82, 88, 93, 96, 100, 107, 118, 154, 292, 334, 339, 387, 426, 450 
AKADEMIA MUZYCZNA im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO Katowice zob. poz. 57 
AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA W arszaw a zob. poz. 60 64a, 331 
ALEKSANDER Dariusz zob. poz. 155 
APPLETON Ann zob. STRAKACZ-APPLETON Ann

ARCHIW A

1. Archiwa w Polsce. Informator adresow'y (stan z 30 czerwca 2000 roku). [Wyd.:] Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych. Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej. Warszawa, 
NDAP, 2000. -  204 s. ISBN 83-86643-57-7.

ARCHIW UM ARCHIDIECEZJALNE zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA KOŚCIELNE i KLASZ
TORNE



ARCHIWUM CYSTERSÓW Oliwa zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA KOŚCIELNE i KLASZ
TORNE

ARCHIWUM DIECEZJALNE -  zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA KOŚCIELNE i KLASZTORNE
ARCHIWUM FONOGRAFICZNE im. MARIANA SOBIESKIEGO w INSTYTUCIE SZTUKI 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA AKADEMII 
NAUK

ARCHIWUM FONOGRAFICZNE UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO Wilno -  zob. poz. 
368

ARCHIWUM GŁÓWNE AKT DAWNYCH Warszawa
Zob. też poz. 410
2. Zwolińska Elżbieta: Twórczość wokalna Augusta Freyera и' świetle muzykaliów z  Archiw tm  

Głównego Akt Dawnych. W; Muzyka wobec tradycji. Idee dzieło recepcja. Studia pod 
redakcją Szymona Paczkowskiego. [Tora dedykowany Profesor Irenie Poniatowskiej z okazji
70. rocznicy urodzin]. Warszawa, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2004 
s. 475 491, il. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis. 
Seria В ;t .  14).

ARCHIWUM KLASZTORU OO. CYSTERSÓW Kraków-Mogiła zob. BIBLIOTEKI i ARCHI
WA KOŚCIELNE i KLASZTORNE

ARCHIWUM KOMPOZYTORÓW POLSKICH XX i XXI WIEKU w ODDZIALE ZBIORÓW 
MUZYCZNYCH BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ Warszawa zob. BIBLIOTEKI UNI
WERSYTECKIE

ARCHIWUM KRAKOWSKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ na WAWELU Kraków zob. BI
BLIOTEKI i ARCHIWA KOŚCIELNE i KLASZTORNE

ARCHIWUM KSIĘŻY FILIPINÓW Gostyń zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA KOŚCIELNE i 
KLASZTORNE

ARCHIWUM MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO im. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRUFFO- 
WEJ Toruń zob. MUZEUM ETNOGRAFICZNE im. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRUF- 
FOWEJ Toruń

ARCHIWUM OO. PAULINÓW Częstochowa-Jasna Góra zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA KOŚ
CIELNE i KLASZTORNE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE Gdańsk
Zob. też poz. 292, 338, 387 ,404,475
3. Eggert Johann Ephraim; Choral-Lieder zii dem Glocken-Spiel der AItstddtschen Ober-Pfarr- 

Kirche zu St. Catharinen awsgesetzt mit Variationes. Danzig 1784. Facsimile. Edycja, wstęp 
i komentarze Danuta Popinigis, Dariusz Kaczor. Gdańsk, Muzeum Historyczne M iasta Gdań
ska, 2006. 67, X, 213 s., il. + indeks tematyczny +  1 płyta CD.

4. Fiebig-Drzewiecka Małgorzata, Grabowski Janusz, Szychliński Grzegorz: Notacja kolkowa 
bębna cariUonu Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku [w rękopisie 300, R/Pp, q9 z Archiwum 
Państwowego w Gdańsku]. „D ’Oriana. Awiza biblioteczne” t. 5: 2000 s. 5 25.

5. Gudel Joachim: Die Musikaliensammlwig des Staatsarchivs in Gdańsk. W: Mtisica Balti- 
ca. Danzig und die M usikhdtur Europa. [Materiały z konferencji naukowej. Gdańsk, 8 10 
V 1997]. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, 2000 
s. 322- 325. (Prace Specjalne /  Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w  Gdańsku ; 57).

6. Michalak Jerzy Marian: Johann Jeremias du Grain und seine Familie [działający w Gdań
sku i Elblągu]. W; Musica Baltica. Danzig und die Musikkultur Europa. [Materiały z konfe
rencji naukowej. Gdańsk, 8 10 V 1997]. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. 
S. Moniuszki w Gdańsku, 2000 s. 245 256. (Prace Specjalne / Akademia Muzyczna im. 
S. Moniuszki w  Gdańsku ; 57).



7. Michalak Jerzy Marian: Das Lehen der Anna Elizabeth Bohon geh. Freislich und die Kon- 
zerie im „Bohonschen H ausen" in Danzig his 1775 [m.in. na podstawie zbiorów Archiwum 
Państwowego w Gdańsku]. W: Musikalische Beziehungen zwischen Mitteldeutschland und 
Danzig im 18. Jahrhundert. Konferenzbericht Gdańsk 20.-22. November 2000. Hrsg, Danuta 
Popinigis und Klaus-Peter Koch. Sinzig, Studio, 2002 s. 135 160, ii. (Edition IMS, Reihe I : 
Schriften ; Bd 9)

8. Popinigis Danuta: Das Carillon. Repertoire der Kirche St. Katharinen in Danzig fu r  das 
Jahr 1784. W: Das GeistUche Lied im Ostseeraum. Hrsg. Ekkehard Ochs, Waher Werbeck, 
Lutz Winkler. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2004 s. 155 170. (Greifswalder Beitrage zur 
M usikwissenschaft; Bd 13).

9. Szlagowska Danuta: Bernardino Borlasca Musica Dedicated to Gdańsk [m.in. na podstawie 
źródeł ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku]. W: Musica Baltica. Im Umkreis des 
Wandels von den  .. Cori Spezzati ” zum konzertierenden Stil. [Materiały z konferencji nauko
wej, 21 23 X I2002, Gdańsk]. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki 
w  Gdańsku, 2004 s. 277 293. (Prace Specjalne / Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki 
w Gdańsku ; 64).

10. Szlagowska Danuta: Gdańskie madrygały Bernardina Borla.ski [z Archiwum Państwowego 
w Gdańsku], W: Complexus effectuum musicohgiae. Studio Miroslao Perz septuagenario de- 
dicata. Red. Tomasz Jeż. Kraków, RABID, 2003 s. 65 73. (Studia et Dissertationes Instituti 
M usicologiae Universitatis Varsoviensis. Seria В ; t. 13).

ARCHIW UM PATŚISTWOWE Toruń
11. Jeż Tomasz: Spis treści pierwszego tomu tabulatw y Johannesa Fischera z  Morciga [z Archi

wum Państwowego w  Toruniu, sygn.: Kat. II. XIV 13a]. „Muzyka” 1999 nr 3 s. 93 115.
ARCHIWUM PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO Kraków zob. 

BIBLIOTEKI i ARCHIWA KOŚCIELNE i KLASZTORNE
ARCHIW UM ŚLĄSKIEJ KULTURY MUZYCZNEJ przy BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AKADEMII 

MUZYCZNEJ im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO Katowice zob. BIBLIOTEKI AKA
DEMII MUZYCZNYCH

CENTRO de ARCHIVOS у DOKUMENTATIÓN ALBENIZ Madryd
12. Artur Rubinstein Collection [w Centro de Archives... w Madrycie, zawierająca 35.000 doku

mentów]. „Fontes Artis M usicae” 2001 vol. 2 s. 204. „Information, News and Reports”.
Das DEUTSCHE MUSIKARCHIV der DEUTSCHEN BIBLIOTHEK Berlin
13. Seyfried Bettina von: Niemieckie Archiwum Muzyczne и’ Berlinie Oddział Niemieckiej Bi

blioteki we Frankfurcie nad Menem (Das Deutsche Musikarchiv der Deutschen Bibłiothek). 
„Biblioteka Muzyczna 1996 1999” : 2004 s. 39 45.

DRESDNER SACHSISCHEN HAUPTSTAATSARCHIV Drezno
14. Żurawska-Witkowska Alina: Konigliche Archivalien ais Gegenstand musikwissenschąftłicher 

Forsc/jjwgen. „Fontes Artis M usicae” 2005 vol. 4  s. 193 203
GOETHE- und SCHILLERARCHIV Weimar
15. Golianek Ryszard Daniel: Czy odnalazłem „ Wielką fantazję  ” Juliusza Zarębskiego? [w zbio

rach Archiwum Goethego i Schillera w Weimarze]. „Muzyka” 2002 nr 2 s. 109 114.
16. Golianek Ryszard Daniel: Nowo odkryte kompozycje Juliusza Zarębskiego [w zbiorach Archi

wum Goethego i Schillera w Weimarze]. „Ruch Muzyczny” 2006 nr 2 s. 28 30, il.
17. Golianek Ryszard Daniel: Rękopisy kompozycji Juliusza Zarębskiego w Archiwum Goethego 

i Schillera w Weimarze. „Muzyka” 2002 nr I s. 45 63, il.
LIETUVOS VALSTYBES ISTORIJOS ARCHYVAS (LITEWSKIE PAŃSTWOWE ARCHIWUM 

HISTORYCZNE) Wilno zob. poz. 457



ARNOLD U. zob. poz. 75
BABNIS Maciej zob. poz. 69
BACEWICZ Grażyna zob. poz. 281
BACH Anna zob. WIĘCKOWSKA-BACH Anna
BACH Carl Philipps Emanuel zob. poz. 78
BACH Johann Sebastian zob. poz. 80, 232
BAGNOWSKI Paweł zob. poz. 158
BAIRD Tadeusz -  zob. poz. 269
BAJERA Zofia zob. OLSZEWSKA-BAJERA Zofia
BARTKOWSKI Bolesław
18. Bartkowski Bolesław; Julian PuUkowski (1908 1944). [Muzykolog, bibliotekarz muzyczny 

w Bibliotece Narodowej]. „Dc Musica”. Vol. VII: 2004 [publikacja internetowa].
BARTOSZEWICZ-FABIAŃSKA Bożena:
19. Bartoszewicz-Fabiańska Bożena: Integracja informacji o zbiorach bibliotecznych czy zinte

growana baza danych (na przykładzie bazy muzykaliów). „Biblioteka M uzyczna 1996 1999” ; 
2004 s. 147 155. ’

BĄK Maria zob. poz. 65, 66 
BECKMANN Sabine zob. poz. 94 
BEŁKOT Jan
20. Bełkot Jan: Burhardt Stefan (1899 1991) [były kierownik Działu Muzycznego i pierwszy dy

rektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu]. W: Toruński słownik 
biograficzny, pod redakcją Krzysztofa Mikulskiego. T. 3. Toruń, Towarzystwo Miłośników 
Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2002 s. 3 1 34.

21. Bełkot Jan: Wśród książek i polonezów  [o Stefanie Burhardtcie, byłym kierowniku Działu 
Muzycznego i pierwszym dyrektorze Biblioteki Głównej Uniwersytetu M ikołaja Kopernika 
w Toruniu], „Głos Uczelni” (Toruń) 2000 nr 5 s. 20 21.

BERKOWICZ Filip
22. Berkowicz Filip; Nowo odnalezione pierwowzory utworów ze zbioru „ Canzoni e  concert!" 

Adama Jarzębskiego. „New Page” 2002 nr 1.
BERNAGIEWICZ Robert
23. Bernagiewicz Robert; Recepcja tradycji neumatycznych и' notacji Gradiiahi Wiślickiego 

w świetle neum Uquescentes. Ząbki, Apostolicum. 1999. 421 s. ISBN 83-7031 - 198-9. 
Recenzja: Jakub Kubieniec. „Muzyka” 2003 s. 107 111. „Sprawozdania”.

BĘDKOWSKI Stanisław, HRABIA Stanisław
24. Będkowski Stanisław, Hrabia Stanisław; Witold Lutosławski. A Bio-Bibliography. [Katalog 

tematyczny dzieł, dyskografia i bibliografia]. Westport (Connecticut), London, Greenwood 
Press, 2001. 323 s., il. ISBN 0-313-25962-3.

BIAŁY Lucyna
25. Biały Lucyna; Muzykalia w księgozbiorach Północnego Śląska. „Annales Silesiae”. Vol. 29: 

I999S.21 26.
BIAS Iwona
26. Bias Iwona; Aleksander Lasoń. Portret kompozytora. Katowice, Akademia Muzyczna im. Ka

rola Szymanowskiego, Miasto Katowice, 2001. 155 s., il. ISBN 83-85679-31-6.
Recenzja: Ewa Gajewska: Knapik i Lasoń muzycy udokumentowani. „Ruch Muzyczny” 
2002 nr 15 s. 34 35, il. „Książki”.

27. Bias Iwona: Eugeniusz Knapik. Kompozytor i pianista. Katowice, Akademia Muzyczna im. 
Karola Szymanowskiego, Miasto Katowice, 2001. -  178 s., il. -  ISBN 83-85679-26-X.



Recenzja: Ewa Gajewska: Knapik i Lasoń muzycy iidokumentowani. „Ruch Muzyczny” 
2002 nr 15 s. 34 35, il. „Książki” .

28. Bias Iwona; In memoriam Karo! Miisioi. 1929 19S2 [założyciel i dyrektor Biblioteki Głównej 
Akademii Muzycznej w  Katowicach, współzałożyciel Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP] Ka
towice, Biblioteka Śląska, 2004. -  39 s., il. ISBN 83-87849-50-2.

29. Bias Iwona: Wspomnienie o Karolu Musiole [założycielu i dyrektorze Biblioteki Głównej 
Akademii Muzycznej w  Katowicach, współzałożycielu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP]. 
W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polska Grupa Na
rodowa lA M L  1964-2004. [ ...]  Red.: Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawni
ctwo SBP, 2005 s. 149 156, [portret]. Streszcz. w jęz. ang.

30. Bias Iwona, Bieda Monika: Władysława Markiewiczówna (1900-1982). Kompozytorka, 
pianistka, pedagog. [Zawiera także katalog tematyczny kompozycji]. Katowice, Akademia 
M uzyczna im. Karola Szymanowskiego w  Katowicach, 2000. 182 s., 15 k. il. -  ISBN
83-85679-85-5.

3 1. Bias Iwona, Bieda Monika, Stachura Anna: J ó ze f Stompel. Moje życie z  muzyką. Red. Iwona 
Bias [Zawiera zestawienia faktograficzne na podstawie dokumentów ze zbiorów Biblioteki 
Akademii Muzycznej w  Katowicach]. Katowice, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanow
skiego, 2003. 356 s. ISBN 83-85679-04-9.

BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA Rzym Watykan zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA 
KOŚCIELNE i KLASZTORNE 

BIBLIOTEKA GDAŃSKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA 
AKADEMII NAUK

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII MUZYCZNEJ -  zob. BIBLIOTEKI AKADEMII MU
ZYCZNYCH

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA Toniń zob. BIBLIO
TEKI UNIWERSYTECKIE 

BIBLIOTEKA INSTYTUTU KULTURY i SZTUKI MUZYCZNEJ UNIWERSYTETU ZIELO
NOGÓRSKIEGO -  zob. BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIE 

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA Kraków zob. BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIE 
BIBLIOTEKA KAPITULNA zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA KOŚCIELNE i KLASZTORNE 
BIBLIOTEKA KATEDRALNA zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA KOŚCIELNE i KLASZTOR

NE
BIBLIOTEKA KOLEGIUM JEZUICKIEGO Braniewo zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA KOŚ

CIELNE i KLASZTORNE 
BIBLIOTEKA KOŚCIOŁA zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA KOŚCIELNE i KLASZTORNE 
BIBLIOTEKA KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH Kraków
32. Erdman Maria: „Tabulatura muzyki albo zaprawa muzykalna" Jana Aleksandra Gorczyna 

Jako źródło wiedzy o klawikordzie i praktyce wykonawczej w  siedemnastowiecznej Polsce. 
[Starodruk ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich]. „Muzyka” 2004 nr 3 s. 41 60, il.

BIBLIOTEKA LITEWSKIEJ AKADEMII NAUK Wilno zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA AKA
DEMII NAUK

BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW ORKIESTROWYCH POLSKIEGO WYDAWNICTWA MU
ZYCZNEGO, Warszawa

33. Katalog Biblioteki Materiałów Orkiestrowych. 2005. Repertuar koncertowy. Kraków, Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne, 2005. 211 s. ISBN 83-224-0846-3.

BIBLIOTEKA, MUZEUM i ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZ
NEGO im. STANISŁAWA MONIUSZKI Warszawa 

Zob. też poz. 50 ,235 ,457



34. bt: Wlazł kotek i inne żarty Moniuszki [zc zbiorów ВМЛ WTM. Recenzja nagrania: Stanisław 
Moniuszko Kanony. Warszawa, Dux, 2000] „Życic Muzyczne” 2000 nr 9 10 s. 39, il. „Re
cenzje”.

35. Chopin Fryderyk: Mazurek As-dur op. 7 nr 4. Wydanie faksymilowe rękopisu ze zbiorów 
Warszawskiego Towarzystwa M uzycznego (WTM 14/Ch, inw. 9 4 1). Warszawa, [Pelplin], Na
rodowy Instytut Fryderyka Chopina, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bemardinum, 2005.

[3+1] k. (Dzieła Chopina. Wydanie faksymilowe. Л  IV/7/4a) + Andrzej Spóz: Fryderyk 
Chopin. Mazurek A.s-dur op. 7 nr 4. Komentarz źródłowy. 90, [2] s., il. -  Tekst w  jęz. poi., 
ang., franc., niem., hiszp.. jap. ISBN 83-917410-5-2.

36. (ep): Kanony wokalne Moniu.szki [ze zbiorów ВМЛ WTM]. „Ruch Muzyczny” 2000 nr 23 
s. 40, „Płyty”.

37. Gawroński Ludwik: Z Lublina do Dubrownika. W  50. rocznicą .imierci Ludomira M. Rogow
skiego [na podstawie pamiętnika kompozytora ze zbiorów ВМЛ WTM]. „Akcent” 2004 nr 1/2 
s. 235-251, il. „Muzyka” .

38. Kardaś Piotr: Przekazanie pamiątek po Moniuszce [4 VI 2000 przez Krystynę Wyhowską, 
wdowę po prawnuku kompozytora Andrzeju Wyhowskim, do zbiorów BMA WTM] „Gazeta 
Wyborcza Gazeta Stołeczna” 5 VI 2002.

39. Kozińska Dorota: A na imię ona miała Beata... [o pierwszym wykonaniu zrekonstruowanej 
opety komicznej S. Moniuszki Beata ze zbiorów BMA WTM]. „Ruch Muzyczny” 2003 nr 13 
s. 23. „VI Festiwal Muzyczny Polskiego Radia Romantyczne ojczyzny Stanisława Moniusz
ki”.

40. Moniuszko i trzech tenorów  [o prawykonaniu 14 IX 2000 i nagraniu Kanonów  wokalnych 
S. Moniuszki ze zbiorów BMA WTM], „Ruch Muzyczny” 2000 nr 21 s. 4. „Aktualności” .

41. Mrowieć Andrzej: Zachowajmy to, co najcenniejsze dla nas wszystkich, mówi Andrzej Mro
wieć dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w rozmowie z M agdaleną Ada
miak [m.in. o Bibliotece i zbiorach BMA WTM]. „Muzyka 21” 2003 nr 3 s. 4 5.

42. Pamiątki po Moniuszce w zbiorach WTM  [otrzymane 4 VI 2002 od Krystyny Wyhowskiej, 
wdowy po prawnuku Moniuszki Andrzeju Wyhowskim]. „Ruch Muzyczny” 2002 nr 13 s. 4. 
„Aktualności”.

43. Przybylski Tadeusz: Pars pro toto czyli „Koncert klarnetowy” Karola Kurpińskiego [ze zbio
rów WTM]. „Ruch Muzyczny” 2001 nr 5 s. 30 32, il. „Historia”.

44. Spóz Andrzej: Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. „Biuletyn Informacyjny 
Biblioteki Narodowej” 2002 nr 3 s. 55 57, il.

45. Spóz Andrzej, Spóz Irena: Katalog polskich druków muzycznych 1801 1875 w zbiorach Bi
blioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Mo
niuszki. Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, 2000. 
352 s. (Katalog Polskich Druków Muzycznych 1801 1875 w Bibliotekach Polskich. Red. 
serii Andrzej Spóz ; 2) ISBN 83-905160-1 -2.

BIBLIOTEKA MUZEUM-ZAMEK Łańcut
46. Wiślińska Anna: Zbiory muzyczne księżnej Izabelli z  Czartoryskich Lubomirskiej w Bibliotece 

Zamku w Łańcucie. „Kamerton” 2006 nr 1 s. 198 209, il.
BIBLIOTEKA MUZYCZNA POLSKIEGO RADIA Warszawa
47. (r): Radiowe rękopi.^y partytur. [Dar Michała F. Runowskiego dla prawowitej właścicielki 14 

autografów partytur z przedwojennej Biblioteki Polskiego Radia w Warszawie] „Ruch Mu
zyczny” 2005 nr 17 s. 4. „Aktualności”.

BIBLIOTEKA NACJONALNOJ AKADEMII NAUK UKRAINY Lwów -  zob. BIBLIOTEKI 
i ARCHIWA AKADEMII NAUK

BIBLIOTEKA NARODOWA Warszawa zob. BIBLIOTEKI NARODOWE



BIBLIOTEKA NAUKOWA POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI i POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA AKADEMII NAUK 

BIBLIOTEKA OPACTWA zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA KOŚCIELNE i KLASZTORNE 
BIBLIOTEKA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ zob. BIBLIOTEKI AKA

DEMII MUZYCZNYCH 
BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH Poznań zob. BIBLIOTEKI PUBLICZNE 
BIBLIOTEKA SEMINARIUM DUCHOWNEGO zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA KOŚCIELNE 

i KLASZTORNE 
BIBLIOTEKA ŚLĄSKA Katowice zob. poz. 54 ,55 , 58,446
BIBLIOTEKA TEOLOGICZNA S.J. BOBOLANUM Warszawa zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA 

KOŚCIELNE i KLASZTORNE 
BIBLIOTEKA UNIW ERSYTECKA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 

-  zob. BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIE 
BIBLIOTEKA UNIW ERSYTECKA Wrocław zob. BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIE 
BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ADAMA MICKIEWICZA Poznań zob. BIBLIOTEKI UNI

WERSYTECKIE
BIBLIOTEKA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO zob. BIBLIOTEKI i ARCHIWA 

KOŚCIELNE i KLASZTORNE 
BIBLIOTEKA ZAKŁADU NARODOWEGO im. OSSOLIŃSKICH Wrocław 
Zob. też poz. 296
48. Skarb we wrocławskim Ossolineum  [odnalezienie przez Michała Domaszewicza libretta opery 

Wanda Heniyka Jareckiego]. „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska” 28 XI 2005 s. 18. „Kul
tura”.

BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. OSKARA KOLBERG A Radom
49. Domaszewicz Michał; Początek badań księgozbiorów szkól muzycznych и’ Polsce. Zbiory mu

zyczne Biblioteki ZSM  im. O. Kolberga w  Radomiu. „Muzyka 21” 2005 nr 10 s. 35 36.
BIBLIOTEKI
50. Franas-Mirowska Urszula: Konferencja metodyczna bibliotek muzycznych [2 3 III 2000 w Bi

bliotece Narodowej i BMA WTM dla nauczycicli-bibliotekarzy]. „Bibliotekarz” 2000 nr 6 
s. 22 23. „Relacje, doniesienia”.

51. Kamolowa Danuta; Zbioiy rękopisów  и’ bibliotekach i muzeach w Polsce. Wydanie 2 popra
wione i rozszerzone. Opracowała ... przy współpracy Teresy Sieniateckiej. Warszawa, Biblio
teka Narodowa, 2003. 561 s. + indeks. 263 s. ISBN 83-7009-504-6 (całość). (Zbiory 
Rękopisów w Polsce /  Biblioteka Narodowa. Zakład Rękopisów, ISSN 1731-6731 ; T. I ).

BIBLIOTEKI AKADEMII MUZYCZNYCH

52. Michalska Anna: Automatyzacja w bibliotekach akademii muzycznych  w Polsce. W; Sekcja Bi
bliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polska Grupa Narodowa lAML. 
1964 2004. Red. Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005 
s. 201 204. Streszczenie w jęz. ang.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII MUZYCZNEJ im. STANISŁAWA MONIUSZKI Gdańsk 
Zob. też poz. 289, 356
53. Czarnecka Irena: Automatyzacja w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku. „Bi

blioteka Muzyczna 1996 1999” : 2004 s. 165 169.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII MUZYCZNEJ im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO Ka

towice
Zob. też poz. 28, 29 ,31 ,342  
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54. Dziadek Magdalena, Moll Lilianna M[aniicla]: Jego gra podobała się przecie wszystkim  
damom... Chopin i kobiety. [Katalog wystawy zorganizowanej 5 20 X 2004 w Bibliotece 
Śląskiej. Organizatorzy;] Śląskie Towarzystwo Muzyczne, Biblioteka Główna Akademii M u
zycznej im. K. Szymanowskiego w  Katowicach, Katowice, Śląskie Towarzystwo Muzyczne, 
2004. 163 s., il. ISBN 83-85679-17-0.

55. Dziadek Magdalena, Moll Lilianna M[anuela]: O dmdzimy się w muzyce! Muzyka na tamach 
polskich czasopism kobiecych i „kobieca" krytyka muzyczna 1Я18 1939. [Katalog wystawy 
zorganizowanej 16 XI 8 XII 2005 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach]. Katowice, Śląskie 
Towarzystwo Muzyczne, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 
cop.2005. I14s., il. ISBN 83-85679-27-8.

56. Dziadek Magdalena, Moll Lilianna M[anuela]: Oto artyści pełnowartościowi, którzy są  kobie
tami... Polskie kompozytorki 1816 1939. Wystawa. Górnośląskie Centrum Kultury. Katowice 
5 20 listopada 2003 [Katalog. Wyd.] Górnośląskie Centrum Kultury, Biblioteka Główna Aka
demii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Instytut Promocji i Upowszechnia
nia Muzyki „Silesia”, Związek Kompozytorów Polskich Oddział w  Katowicach. Katowice, 
ZKP Oddział w Katowicach, Miasto Katowice. 2003. 126, [I] s., il. ISBN 83-917946-0-3.

57. Kamska-Jonszta Gabriela: Zabytkowe afisze [muzyczne] и’ zbiorach Biblioteki Głównej Aka
demii Muzycznej im. Karała Szymanowskiego h’ Katowicach. Z okazji X Ogólnopolskiej Kon
ferencji Bibliotekarzy Muzycznych [24 26 IX 2001]. Red. Lilianna M[anuela] Moll. Katowi
ce, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 2001. 27, [1] s., 23 к. tabl., il. -  ISBN 
83-85679-16-2. (Prace Biblioteki Głównej /  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanow
skiego ; nr 20).

58. Skocza Marek; Że też jeszcze komuś się chce! Jego gra podobała się przede wszystkim damom  
[o wystawie; Jego gra podobała się przede wszystkim damom. Chopin i kobiety, zorganizo
wanej przez Śląskie Towarzystwo Muzyczne i Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej im. 
K. Szymanowskiego w  Katowicach 5 20 X 2004 w  Bibliotece Śląskiej]. „Silesia Prezentuje” 
2004 nr 15 s. 4  5.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII MUZYCZNEJ im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 
ARCHIWUM ŚLĄSKIEJ KULTURY MUZYCZNEJ Katowice

59. Moll Lilianna [Manuela]; Archiwum Śląskiej K ultm y Muzycznej przy Bibliotece Głównej Aka
demii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. „Biblioteka Muzyczna 1996

1999” ; 2Ó04 s. 33 37.
Ditto, wersja niemiecka; Archiv Schłesischer Musikkultur an der Musikakademie Karol Szymanow

ski in Katowice. „Forum Musikbibliothek” (Berlin) 1997 nr 4 s. 353 357.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII MUZYCZNEJ im. FRYDERYKA CHOPINA W arszaw a
Zob. też poz. 440
60. Olszewska-Bajera Zofia; Katalog wydawnictw Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w 

War.szawie za lata 1992 1999. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie, 2000. 74 s. ISBN 83-87759-49- X.

61. Paszkowska Elżbieta. Prace magisterskie sekcji teorii muzyki Wydziału Kompozycji, Dyry
gentury i Teorii Muzyki A MFC w Warszawie ; 9; 1997- 2003. Streszczenia dokumentacyjne. 
Warszawa, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 2003. 
-  34, [I] I s. (Prace Biblioteki Głównej, ISSN 1425-7262 ; 33).

62. Paszkowska Elżbieta; Prace magisterskie Wydziału Wychowania Muzycznego PW SM  w War
szawie : I960 1964. Streszczenia dokumentacyjne, opracowała ... Warszawa, Wydawnictwo 
Akademii Muzycznej im. Frydetyka Chopina w Warszawie, 2002. -  45 s. (Prace Biblioteki 
Głównej, ISSN 1425-7262 ; 31).



63. Prosnak Antoni: Cimelia AM F C po 1850. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. 
Fiyderyka Chopina w Warszawie, 2003. -  112 s. (Prace Biblioteki Głównej, ISSN 1425- 
7262 ; 32).

64. Prosnak Antoni: Dawna książka w cimeliach AMFC. O pracow ał... Warszawa, Wydawnictwo 
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cliopina w Warszawie, 2002. 43 s. (Prace Biblioteki
Głównej, ISSN 1425-7262 ; 30).

64a. Prosnak Antoni: Rękopisy muzyczne w cimeliach AMCF. Opracował ... Warszawa, Wydaw
nictwo Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 2001. 44 s. (Prace
Biblioteki Głównej, ISSN 1425-7262 ; 29).

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII MUZYCZNEJ im. KAROLA LIPIŃSKIEGO Wrocław
65. Bąk Maria: Bibliografia zawarto.ści Ze.szytów Naukowych za lata 1996 -2000. Opracowała ... 

Wrocław, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2001. 25 s. (Prace 
B iblio teki; N r 6).

66. Bąk Maria: Wydawnictwa informacyjno-dokumentacyjne и’ Bibliotece Głównej Akademii Mu- 
zycznejim.KarolaLipińskiegoweW rocławiu.„Ъ\Ь\юХекаМшустпа\99Ь I999” :2004s. 57-62.

BIBLIOTEKI I ARCHIWA AKADEMII NAUK

ARCHIWUM FONOGRAFICZNE im. MARIANA SOBIESKIEGO w INSTYTUCIE SZTUKI 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa

67. Lesień-Płachecka Krystyna: Prace nad incipitowym katalogiem utworów religijnych w zbio
rach Archiwum Fonograficznego im. Mariana Sobieskiego и’ Instytucie Sztuki Polskiej Akade
mii Nauk w Warszawie. „Biblioteka Muzyczna 1996 1999”: 2004 s. 6 3 ^ 6 .

BIBLIOTEKA GDAŃSKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk
Zob. też poz. 230 ,338 ,339 , 387, 389 ,401 ,404 ,475
68. Ahrens Christian: Instrumentale Einleitungen (Sonatę) in den Danziger Kantaten Johann 

Theodor Roemhildts (1684-1756). W: Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels von den 
„Cori Spezzati"zum  konzertierenden Stil. [Materiały z konferencji naukowej, 21-23 XI 2002, 
Gdańsk]. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, 2004 
s. 13 31, il. -  (Prace Specjalne / Akademia M uzyczna im. S. Moniuszki w  Gdańsku ; 64).

69. Babnis Maciej: The Eighteenth-Century „Agenda fo r  organist" from  the Gdańsk-Libraty. 
W: Oigelbaii, Otgelmusik und Organisten des O stseeraim s im 17. und 19. Jahrhundert. Hrsg. 
M atthias Schneider, Walter Werbeck. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2006. -  (Greifswalder 
Beitrage zur M usikwissenschaft; Vol. 14).

70. Byczkowska-Sztaba Jolanta: Erhallen gebliebene Choralmonodie-Fragmente in den Sam- 
mlungen der Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Danzig. W: Miisi- 
ca Baltica. Danzig und die Musikkultur Europa. [Materiały z konferencji naukowej. Gdańsk, 
8 10 V 1997]. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, 
2000 s. 33 52. (Prace Specjalne / Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku ; 57).

71. Byczkowska Jolanta-Sztaba: Lamentacje proroka Jeremiasza fragment Ojficium Divintim 
Triduum Sacrum. Próba rekonstmkcji śpiewów cysterskich na Wielki Tydzień zachowanych 
we fi'agmentach wyklejek z  rękopisów Biblioteki PAN w Gdańsku. W: Cysterki w dziejach 
i kulturze ziem polskich dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materiały z siódmej 
Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opa
ctwa cysterek w  Trzebnicy, Trzebnica 18 21 września 2004. Red. Andrzej Marek Wyrwa, An
toni Kiełbasa, Józef Swastek. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2004 s. 1019 1029.

72. Długońska Barbara: Wariacje Alojzego Stolpego (? 1824) w zbiorach Biblioteki Gdańskiej 
Polskiej Akademii Nauk. W: Muzyka fortepianowa XII. Gdańsk, Akademia Muzyczna im. Sta



nisława Moniuszki, 2001 s. 121 134. (Prace Specjalne / Akademia M uzyczna im. S. M o
niuszki w  G dańsku; 59).

73. Gancarczyk Paweł: Rękopis 1965 z  Biblioteki Gdańskiej PAN jako  źródło polifonii w Polsce II  
połowy X V  wieku. „Muzyka” 2001 n r4  s. 65 71, il.

74. Gudel Joachim: Neuendecke Kirchenkantaten von Otto Christian Gladau (1770-1853) 
W: Mtisikgeschichle zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik geistliche Musik -  re
ligiose Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz 28. - 30. Oktober 1999 anlasslich des 70. 
Geburtstages von Klaus Wolfgang Niemoller. Hrsg. von Helmut Loos und Klaus-Peter Koch. 
Sinzig, Studio, 2002 s. 195 200. (Edition IME, Reihe 1: Schriften ; Bd 7).

75. Kessler Franz: Christliche Religion.igesange. Ein Danziger Gesangbuch aus der Zeit der  
Aufkldrung. W: Preussi.iche Landesge.'ichichte. Festschrift fur Bernhart Jahnig zum 60. Ge- 
burstag. Red. U. Arnold u. an. Marburg 2001 s. 569 582.

76. Kessler Franz: Danziger Gesangbiicher, 1586 1793. Lilneburg, Institut Nordostdeutschen
Kulturwerk, 1998. VIII, 160 s., il. (Einzelschriften der Historischen Kommission fur Ost- 
und Westpreussische Landesforschung ; Bd 15). ISBN 3-932267-08-7.

Recenzja: Tomasz Jeż. „Muzyka” 2000 nr 3 s. 73 75.
77. Koch Klaus-Peter: Samuel Scheidts Missa brevis super, Motetto „Herr unser H errscher” 

SSW F 83 und ihre motetti.schen Vorlagen SSW V 82 und SSW V 2 /  7 218. Die Danziger Quelle 
Ее 2015. W: Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels von dem  „ Cori Spezzati ” zum konzer- 
lierenden Stil. [Materiały z konferencji naukowej, 21 23 XI 2002, Gdańsk]. Gdańsk, Wy
dawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, 2004 s. 128- 148. - (Prace 
Specjalne / Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku ; 64).

78. Kostka Violetta: Die Mu.sik Car! Philipp Emanuel Bachs in Danzig in der zweiten Hdlfte des
18. Jahrhunderts. W: Die Verbreittmg der Werke Carl PhiUpp Emanuel Bachs in Ostmittel- 
europa im 18. und 19. Jahrhundert. Frankfurt am Oder, Koncerthalle „C.Ph.E. Bach”, 2002 
s. 342-354.

79. Kostka Violetta: Polnische evangeli.Klie Gesangbiicher in Danzig (1586 -1803). W: Das 
Geistliche Lied im Ostseeraum. Hrsg. Ekkchard Ochs, Walter Werbeck, Lutz Winkler. Frank
furt am Main, Peter Lang, 2004 s. 137 153. (Greifswalder Beitrage zur M usikwissenschaft; 
Bd 13).

80. Kostka Violetta: Rękopi.sy z  muzyką uczniów Jana Sebastiana Bacha w zbiorach Biblioteki 
Gdańskiej PAN. W: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski. Red. Elżbieta Wojnow- 
ska. Warszawa, Związek Kompozytorów Polskich, Biblioteka Narodowa, 2003 s. 141 146.

Ditto, zmieniona wersja niemiecka: Mu.sikhandschriften mit Werken von Bach-Schiiiern in der Dan
ziger Bibliotek der Polnischen Akademie der Wi.ssenschaften. W: Musikalische Beziehungen 
zwischen Mitteldeutschland und Danzig im 18. Jahrhundert. Konferenzbericht Gdańsk 20.- 22. 
November 2000. Hrsg. Danuta Popinigis und Klaus-Peter Koch. Sinzig, Studio, 2002 s.89 97, 
il. (Edition IMS. Reihe 1: Schriften ; Bd 9).

81. Kotlarski Edmund: Danziger Gelegenheitskantaten des achtzehnten Jahrhunderts atts der 
Perpective des Literaturhistorikers. W: Musica Baltica. Danzig und die Musikkultur Europa. 
[Materiały z konferencji naukowej. Gdańsk, 8 10 V 1997]. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii 
Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, 2000 s.282 314. -  (Prace Specjalne / Akademia 
Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku ; 57).

82. Langrock Klaus: Die Eingangschore in dem Kantatenjahrgang 1736 von Johann Theodor Ro- 
emhildt. W: Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels von den „Cori Spezzati''zum  konzer- 
tierenden Stil. [Materiały z konferencji naukowej, 21 23 XI 2002, Gdańsk]. Gdańsk, Wy
dawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w  Gdańsku, 2004 s. 149 165. -  (Prace 
Specjalne / Akademia M uzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku ; 64).



83. Leszczyńska Agnieszka: Technika parodii w twórczości renesansowych kompozytorów kręgu 
gdańskiego. W: „Polski Rocznik Muzykologiczny” . T. 4: 2005 ; Polskość, europejskość, uni
wersalizm muzyki, s. 41 55.

84. Leszczyńska Agnieszka: W poszukiwaniu hanzeatyckiego sponsora: listy muzyków z  przełomu 
X V I i X V II wieku do rad  miejskich Torunia i Gdańska. W; Complexus effectuum musicolo- 
giae. Studio Miroslao Perz septuagenario dedicata. Red. Tomasz Jeż. Kraków, RABID, 2003 
s. 239 247, il. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, 
Seria В ; t. 13).

85. Niemoiler Klaus Wolfgang: Vom geistlichen Konzert zur Kantatę. Terminologische und typolo- 
gische Aspekte der Kirchenstncke von Johann Theodor Roemhildt. W: Musikatische Beziehu- 
ngen zwischen Mitteldeutschland und Danzig im 18. Jahrhundert. Konferenzbericht Gdańsk
20. 22. November 2000. Hrsg. Danuta Popinigis und Klaus-Peter Koch. Sinzig, Studio, 2002 
s. 169 179, il. -  (Edition IMS, Reihe I: Schriftcn ; Bd 9).

86. Nowak Zbigniew: Geschichte und Schicksale der Bihliothek Zappio-Johannitana in Gdańsk
I6S9 1945. W: Musikalische Beziehungen zwischen Mitteldeutschland und Danzig im 18. 
Jahrhundert. Konferenzbericht Gdańsk 20. 22. November 2000. Hrsg. Danuta Popinigis 
und Klaus-Peter Koch. Sinzig, Studio, 2002 s.181 196, il. (Edition IMS, Reihe I: Schriften ; 
B d9).

87. Ogonowska Ewa: Musikalische Sammlungen in den Bestanden der Danziger Bihliothek der 
Pohtischen Akademie der Wissenschaften. W: Musikalische Beziehungen zwischen Mittel
deutschland und Danzig im 18. Jahrhundert. Konferenzbericht Gdańsk 20.-22. November 
2000. Hrsg. Danuta Popinigis und Klaus-Peter Koch. Sinzig, Studio, 2002 s.197 200. -  (Edi
tion IMS, Reihe 1: Schriften ; Bd 9).

88. Popinigis Danuta: Adaptationen von Rondo-Formen im Schaffen polnischer und mit Danzig
verbundener Komponisten (Diiren, Jacohi, Biitner und Meder). W: Musica Baltica. Im Um- 
kreis des Wandels von den „Cori Spezzati" zum konzertierenden Stil. [Materiały z konfe
rencji naukowej, 21 23 XI 2002, Gdańsk], Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. 
S. Moniuszki w  Gdańsku, 2004 s. 237 255. (Prace Specjalne / Akademia Muzyczna im. 
S. Moniuszki w  Gdańsku ; 64).

89. Popinigis Danuta: Die Danzigerin Emilie Goroncy und ihre „Sechs Lieder mit Begleitung des 
Piano-Forte" (1832). W: Lied und Liedidee im Ostseeraum zwischen 1750 1900. Hrsg. von 
Ekkchard Ochs u. a. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2002 s. 107 116. (Greifswalder Beitrage 
zur M usikwissenschaft; Bd. 10).

90. Popinigis Danuta: In der Danziger Marienkirche Andreas Hackenberger (1574-1627) und  
seinen Motetten. W: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik geistliche 
Musik religiose Musik. Bericht der Konfercnz Chemnitz 28. 30. Oktober 1999 aniassiich 
des 70. Geburtstages von Klaus Wolfgang Niemoiler. Hrsg. von Helmut Loos und Klaus-Peter 
Koch. Sinzig, Studio, 2002 s. 455 464. (Edition IME, Reihe I : Schriften ; Bd 7).

9 1. Popinigis Danuta: Johann Theodor Roemhildt Kantaty. [Wstęp do płyty CD Zespołu Muzyki 
Dawnej „Capella Gedanensis”. Soliton Poland, 2006 6 s.

92. Przybyszewska-Jarmińska Barbara: Motywy militarne iv muzyce religijnej Kaspra Forstera 
juniora. „Barok” 2000 nr I s. 59 76.

93. Przybyszewska-Jarmińska Barbara: Polychoral Compositions and /  or Polychoral Perfor
mances. On Sacred Works by Marcin Miek'zewski from Sources Originating from  Gdańsk and  
Silesia. W: Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels von den „ Cori Spezzati" zum konzertie
renden Stil. [Materiały z konferencji naukowej, 21 23 XI 2002, Gdańsk], Gdańsk, Wydawni
ctwo Akademii Muzycznej im, S, Moniuszki w  Gdańsku, 2004 s. 256 264. (Prace Specjalne 
/A kadem ia Muzyczna im. S. Moniuszki w  Gdańsku ; 64).



94. Szlagowska Danuta: Gdańsk Musik in the Baroque Era. Sowxres and Influence. W; Kulturge- 
schichte Preussens kdniglich polnischen Anieils in der Friihen Neiizeit. Hrsg. von Sabine 
Beckmann imd Klaus Garber. Tubingen. Max Niemeyer Vcrlag, 2005 s. 749 754.

95. Szlagowska Danuta: The Manuscript collection o f  Johann Theodor Roemhildt s Cantatas from  
the Polish Academy o f  Sciences Lihraty in Gdańsk. W: Musikalische Beziehungen zwischen 
Mitteldeutschland und Danzig im 18. Jahrhundert. Konfercnzbericht Gdańsk 20.-22. Novem
ber 2000. Hrsg. Danuta Popinigis und Klaus-Petcr Koch. Sinzig, Studio, 2002 s. 219 226.

(Edition IMS, Reihe 1: Schriften ; Bd 9).
96. Szlagowska Danuta: Music for Polish Kings hy Gdańsk Composers. W; Musica Baltica. Dan

zig im d die Musikkultur Europa. [Materiały z konferencji naukowej. Gdańsk, 8 10 V 1997]. 
Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, 2000 s. 282 -314.

(Prace Specjalne / Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w  Gdańsku ; 57).
97. Szlagowska Danuta: Muzvkalia w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. „Li- 

bri Gedanensis” . T. 17/18: 1998/2000 ; 2001 s. 104 119.
98. Szlagowska Danuta: Polish Christmas Carols from the Manuscript Collection o f  the Polish 

Academy o f  Science Lihraiy in Gdańsk. W: Das Gei.stHche Lied im Ostseeraum. Hrsg. Ekke- 
hard Ochs, Walter Werbeck, Lutz Winkler. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2004 s. 125 136.

(Greifswalder Beitrage zur M usikwissenschaft; Bd 13).
99. Szlagowska Danuta: A Seventeenth-Centwy Organ Book from Gdańsk : Manuscript M S 4012 

o f  the Polish Academy o f  Science Libraiy. W: Orgelbau, Orgelmusik und Organisten des Ost- 
seeraums im 17. und 19. Jahrhundert. Hrsg. Matthias Schneider, Walter Werbeck. Frankfurt 
am Main, Peter Lang, 2006. (Greifswalder Beitrage zur M usikwissenschaft; Vol. 14).

100. Wojnowska Elżbieta: Cori .spezzati in den Danziger Handschriften um die Wende des 16. und
17. Jahrhimderts. W: Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels von den „ Cori Spezzati ” zum  
konzertierenden Stil. [Materiały z konferencji naukowej, 21 23 XI 2002, Gdańsk]. Gdańsk, 
Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w  Gdańsku, 2004 s. 326-352, il. (Pra
ce Specjalne / Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w  Gdańsku ; 64).

101. Woźniak Jolanta: Gdańskie kancjonały ewangelickie z  X IX  wieku. W Europejski repertuar 
muzyczny na ziemiach Polski. Red. Elżbieta Wojnowska. Warszawa, Związek Kompozytorów 
Polskich, Biblioteka Narodowa, 2003 s. 147 158, il.

102. Woźniak Jolanta: „Gran Sonata per U Cembalo” Theodora Friedricha Kniewela. W: Com- 
plextis effectuum musicologiae. Studio Mirosiao Perz septuagenario dedicata. Red. Tomasz 
Jeż. Kraków, RABID, 2003. s. 123 131, il. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae 
Universitatis Varsoviensis, Seria В ; t. 13).

103. Woźniak Jolanta: „Melodien zum Gesangbuch fiir den evangeUschen Gottesdienst. FiirKirche, 
Schule und Haus ". EvangeH.sche Lieder aus Danzig (1841). W: Das Geistliche Lied im Ostse
eraum. Hrsg. Ekkehard Ochs, Walter Werbeck, Lutz Winkler. Frankfiirt am Main, Peter Lang,
2004 s. 171 175. (Greifswalder Beitrage zur M usikwissenschaft; Bd 13).

104. Woźniak Jolanta: Die Sammelhand.schrift ^ r i e n  und Rundgesdnge " aus der ersten Hdlfte des
19. Jahrhunderts in der Danziger Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissenschaften. 
W: Lied und Liedidee im Ostseeraum zwischen 1750 1900. Hrsg. von Ekkehard Ochs u. a. 
Frankfurt am Main, Peter Lang, 2002 s. 91 105. (Greifswalder Beitrage zur M usikwissen
schaft ; Bd. 10).

105. Woźniak Jolanta: Styl salonony. O kolekcji rękopisów muzycznych gdańskiego astronoma 
Ernsta Kaysera. W: Forum Muzykologiczne 2005: Numer jubileuszowy na 60 lecie Związku 
Kompozytorów Polskich : Witold Lutosławski. Osoba i dzido. Style muzyczne. Konteksty 
historyczno-kuhurowe. Warszawa, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich,
2005 s. 181 190.



BIBLIOTEKA LITEWSKIEJ AKADEMII NAUK Wilno
106. Gancarczyk Paweł; Nieznane genealogie z rękopisu F  22 90 Biblioteki Litewskiej Akademii 

Nauk w Wilnie. „Muzyka” 2003 nr 2 s. 49 56.
107. .Janca Jan: Konkordanzen zu bisher anonymen InstrumentalstUcken in der Olivaer Orgelta- 

bulalur, Vilnius, Sign. F. 15 284. W: Musica Baltica. Danzig w id  die Musikkultur Europa. 
[Materiały z konferencji naukowej. Gdańsk, 8 10 V 1997]. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii 
Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, 2000 s.145 158. (Prace Specjalne / Akademia 
Muzyczna im. S. Moniuszki w  Gdańsku : 57).

108. Trilupaitienć Juratę: Dwa utwory Johannesa Seha.stianiego [pochodzące z Krakowa, obecnie 
w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk]. W: Comple.xus effectuum musicologiae. Studio Mi- 
roslao Perz septuagenario dedicata. Red. Tomasz Jeż. Kraków, RABID, 2003. s. 118 122, il.

(Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, Seria В ; t. 13).
BIBLIOTEKANACJONALNOJ AKADEMII NAUK UKRAINY Lwów
109. Osadca Olga: Lwiwski widannja libretto oper i operet X IX  pocz. X X  st. z  fondiw LNB im. 

W. Stefanika NAN Ukrainy. W: Musica Galiciana. T. 7; Kultura muzyczna Galicji w kontekście 
stosunków polsko-ukraińskich. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003 
s. 57-63.

110. Pielech Marta: O lwowskim egzemplarzu „ Melodii Na Psałterz Polski ” Mikołaja Gomółki. W: 
Complexus effectuum musicologiae. Studio Miroslao Perz septuagenario dedicata. Red. To
masz Jeż. Kraków, RABID, 2003. s. 49 51. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae 
Universitatis Varsoviensis, Seria В ; t. 13).

BIBLIOTEKA NAUKOWA POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI i POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK Kraków

111. Helman Zofia, Wróblewska-Straus Hanna: Uchodził za  zaginiony... Odnaleziony list Chopina 
do Dominika Dziewanowskiego [Paryż, 12 lub 13 I 1833, sygn. 2029 (karta 295)]. „Ruch Mu
zyczny” 2003 nr 55 s. 32 36, il. „Historia”.

BIBLIOTEKI I ARCHIWA KOŚCIELNE I KLASZTORNE

112. Zahajkiewicz Marek Tomasz: Gromadzenie zbiorów bibliotek kościelnych. „Archiwa, Biblio
teki i Muzea Kościelne”. T. 83: 2005.

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE Częstochowa
113. Grajewski Czesław: Kartuski śpiew officium divinum na przykładzie antyfonarza z  Gideł [prze

chowywanego w Archiwum Archidiecezji w Częstochowie, b. sygn.]. „Liturgia Sacra” 2004 
n r l  s. 127 141.

ARCHIW UM ARCHIDIECEZJALNE Gniezno
114. Bodzioch Beata, Jasiński Tomasz, Pawlak Ireneusz: Druki i rękopisy muzyczno-łiturgiczne od  

XV I X IX  wieku w  Archiwum Archidiecezjałnym w Gnieźnie. Katalog. „Studia Gnesnensia”. 
T. II : 1997 s. 373 392.

115. Idaszak Danuta: Wokałno-instrumentałny zespół muzyczny w Katedrze Gnieźnieńskiej w świet
le zachowanych źródeł [w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie]. W: Muzyka wobec tra
dycji. Idee dzieło recepcja. Studia pod redakcją Szymona Paczkowskiego. [Tom dedyko
wany Profesor Irenie Poniatowskiej z okazji 70. rocznicy urodzin]. Warszawa, Instytut Muzy
kologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2004 s. 259 271, il. (Studia et Dissertationes Instituti 
M usicologiae Universitatis Varsoviensis, Seria В ; t. 14).

Ditto. W: Materiały załącznikowe z  .lympozjum muzykołogicznego, które odbyło się 23 listopada 
2000 roku w aułi Seminarium Duchownego w Gnieźnie. [Gniezno, Piymasowskie Wyższe Se
minarium Duchowne, 2000] s. 13 24.



116. Grajewski Czesław; Antyfonarz gnieźnieński ms. 94 97 z Archiwum Archidiecezjalnego 
w Gnieźnie. „SaeculiiiTi Christianum” 2000 nr 1 s. 145 181.

117. Grajewski Czesław: Litingiczny rękopis gnieźnieński Ms. 94 97. Studium źródloznawcze. 
Tonm, Pomorskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej, 2002. 86 s., nuty 87-324 s. ISBN
83-917116-0-9.

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE Poznań zob. poz. 394
ARCHIWUM CYSTERSÓW Oliwa
Zob. też poz. 107
118. Zwolińska Elżbieta: Fragmente mit mehr.stimmiger Musik des 15. Jahrhunderts aus dem Zis- 

terzienserUoster in Oliwa. W: Musica Baltica. Danzig unddie Musikkultur Europa. [Materiały 
z konferencji naukowej. Gdańsk, 8 10 V 1997]. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej 
im. S. Moniuszki w Gdańsku, 2000 s. 129 133. (Prace Specjalne / Akademia M uzyczna im. 
S. Moniuszki w Gdańsku ; 57).

Ditto, wersja polska: XV-wieczne fragmenty utworów polifonicznych z  klasztoru cystersów w Oliwie 
(M SPL GdA 2153S). „Przegląd Muzykologiczny” . [Vol. 1]: 2001 s. 127 133.

ARCHIWUM DIECEZJALNE Pelplin
188a Hauptman-Fischer Ewa: Osiemnastowieczne muzykalia pelplińskie. Katalog i omówienie zbio

ru. „Studia Pelplińskie”. T. 37 s. 13 180.
119. Wojnowska Elżbieta: Tabulatury pelplińskie w sieci repertuaru muzyki wokalnej. W: Comple- 

X U S effectuum musicohgiae. Studio Mirosiao Perz septuagenario dedicata. Red. Tomasz Jeż. 
Kraków, RABID, 2003. s. 75 90. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universi- 
tatis Varsoviensis, Seria В ; t. 13).

ARCHIWUM KLASZTORU OO. CYSTERSÓW Kraków-Mogiła
120. Maciejewski Tadeusz: Rękopisy muzyczne po  kapeli cysterskiej w Mogile. W: Cystersi w spo

łeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z Konferencji naukowej odbytej w  klasztorze oo. 
Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów. 
Poznań Kraków Mogiła 5 10 października 1998. Red. Naukowa Andrzej Marek Wyrwa, 
Józef Dobosz. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2000 s. 649 662.

ARCHIWUM KRAKOWSKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ na WAWELU Kraków
121. Boguniowski Józef Wacław: Ordinarium Olomucense-Cracoviense. Studium krytyczne [do

tyczy ms. 51 ze zbiorów Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej]. „Nasza Przeszłość” . 
Vol. 45: 2001 s. 5-27.

122. Czajkowski Stanisław: Jeszcze o repertuarze kapel wawelskich i starodruków muzycznych. 
„Muzyka” 2002 nr 1 s. 149 150.

123. Czajkowski Stanisław: „Stahat M ater" Josquina de Pres w nieznanej kopii wawelskiej z  po 
czątku XVIII wieku. „Muzyka” 2000 nr 1 s. 59 70.

124. Jasiński Tomasz: „Chrystus iam siirrexit". Rekonstrukcja zdekompletowanej kontrafaktury 
Franciszka Liliusa. „Muzyka” 2000 nr 1 s. 65 70. „Komunikaty”

125. Kubieniec Jakub: O krakowskim antyfonarzu z  początku X II w. [z Arcłiiwum Krakowskiej 
Kapituły Katedralnej]. „Muzyka” 2003 nr 2 s. 17 30.

126. Niegowski Krzysztof SDB: XV-wieczny antyfonarz Ms. 48 z  Archiwum Kapituły Katedralnej 
na Wawelu w.świetle tradycji europejskiej. „Saeculum Cłiristianum” 2002 nr 2 s. 111 129.

127. Pielech Marta: Do repertuaru kapel wawelskich. Starodruki muzyczne zachowane wArchiw tm  
Katedry Wawelskiej. „Muzyka” 2001 nr 2 s. 59-91.

Uzupełnienie: Czajkowski Stanisław: Jeszcze o repertuarze kapel wawelskich i starodrukach mu
zycznych. „Muzyka” 2002 nr 1 s. 149 150.



128. Ryszka-Komamicka Anna: Kolekcja XVIII-wiecznych oratoriów włoskich и’ zbiorach Archi
wum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu. O działalności kanonika Wacława hr. Sie
rakowskiego raz jeszcze. „Przegląd Muzykologiczny”. [Vol.] 1: 2001 s. 101 126.

129. Ryszka-Komamicka Anna: Nowe źródła do badań nad włoskim repertuarem oratoryjnym  
II  połowy XV III wieku z  Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedrałnej. „Muzyka” 2001 nr I 
s. 85 -102.

ARCHIW UM KSIĘŻY FILIPINÓW Gostyń
130. Idaszak Danuta: Muzyka u Księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. [Katalog tematycz

ny muzykaliów], Gostyń, Księża Filipini, 2004. 214 s.
Recenzja: Ewa Hauptman-Fischer. „Muzyka” 2006 nr 3 s. 137 140.
ARCHIW UM OO. PAULINÓW Częstochowa- Jasna Góra
Zob też poz. 394
131. Patalas Aleksandra: Muzykowanie и- klasztorze. Kultura muzyczna na Jasnej Górze w / poło

wie XVIII wieku [na podstawie zabytków muzycznych ze zbiorów Archiwum Jasnogórskiego]. 
„Kamerton” 2006 nr 1 s. 190 197.

132. Pielech Marta: Uwagi do katalogu tematycznego rękopisów i druków kapeli na Jasnej Górze. 
Sprostowania i uzupełnienia. „Studia Claromontana”. T. 21: 2003 s. 647 655.

133. Pośpiech Remigiusz: Bożonarodzeniowa muzyka na Jasnej Górze w XVIII i X IX  wieku. Opole, 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2000. 273 s. (Opolska Biblioteka Teolo
giczna ; 43). - ISBN 83-88071-33-5.

134. Pośpiech Remigiusz: Jasnogórska muzyka dawna. Remigiusz Pośpiech odpowiada na pytania 
o. Nikodema Kilnara [o zabytkach muzycznych przechowywanych na Jasnej Górze]. „Ruch 
Muzyczny” 2003 nr 19 s. 12 13, ii. „Relacje”.

ARCHIWUM PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO Kraków.
135. Zwolińska Elżbieta; Fragmenty rękopi.śmiennych partesów z  początku XVII wieku z  Archiwum  

Prowincji Małopolskiej Towatzystwa Jezusowego w Krakowie (PL-KrATJ I63I). W: Comple- 
X U S  effectuum musicologiae. Studio Mirosiao Perz septuagenario dedicata. Red. Tomasz Jeż. 
Kraków, RABID, 2003. s. 53 64. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universi- 
tatis Varsoviensis, Seria В ; t. 13).

BIBLIOTECA APOSTOLICA VAT1CANA Rzym Watykan zob. poz. 415
BIBLIOTEKA KAPITULNA Wrocław
136. Jeż Tomasz: Tabulatura organowa z  Paczkowa (PL WRkap 83). W: Complexus effectuum mu

sicologiae. Studio Mirosiao Perz .septuagenario dedicata. Red. Tomasz Jeż. Kraków, RABID,
2003. s. 91 98. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, 
Seria В ; t. 13).

137. Popowska Marta: Rękopis muzyczny ms. 182 z  Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. „Saeculum 
Christianum” 2002 nr 2 s. 87 110.

138. Mandziuk Józef: Księgozbiór Antoniego Erazma Reitlingera (1645 1707), kanonika Wroc
ławskiej Kapituły Katedralnej. „Saeculum Christianum" 2002 nr 2 s. 185 204.

BIBLIOTEKA KAPITUŁY GRECKO-KATOLICKIEJ Przemyśl zob. poz. 209
BIBLIOTEKA KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ Łask
139. Kołodziejczak Zenon: Antyfonarz de sanctis z  Biblioteki Kolegiaty w Łasku [z uwzględnieniem 

kart wyciętych z kodeksu i przechowywanych obecnie w  Muzeum Narodowym w Warszawie]. 
„Saeculum Christianum” 2002 nr 2 s. 69 85.

BIBLIOTEKA KATEDRALNA Gniezno
Zob. też poz. 297
140. Pawlak Ireneusz: Ksiądz Stanisław Tłoczyński (1881 1958) kontynuator muzycznych tra

dycji Katediy Gnieźnieńskiej? [także o zabytkach muzycznych]. W: Materiały załącznikowe



z sympozjum muzykologicznego, które odbyło się 23 listopada 2000 roku w auU Seminarium  
Duchownego w Gnieźnie. [Gniezno, Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2000] 
s. 33 -49.

141. Rył Jadwiga: Zabytki muzyczne и’ księgozbiorze najstarszej w Polsce książnicy -  Bibliotece 
Katedralnej m’ Gnieźnie. W: Materiały załącznikowe z  sympozjum muzykologicznego, które 
odbyło się 23 listopada 2000 roku и- auli Seminarium Duchownego w Gnieźnie. [Gniezno, 
Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2000] s. 25 32.

BIBLIOTEKA KLASZTORU SS. KLARYSEK Stary Sacz
142. Curry Robert; Lo.’>t und Fund in Stary Sącz: „Ave gloriosa" W: Complexus effectuum musi- 

cologiae. Studio Mirosłao Perz septuagenario dedicata. Red. Tomasz Jeż. Kraków, RABID,
2003. s. 31 42. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, 
Seria В ; t. 13).

143. Runowski Michał F.: Nowe spojrzenie na „Arie" ze  Starego Sącza. „Ruch Muzyczny” 2006 
nr 4 s. 31 32. „Historia”.

BIBLIOTEKA KOLEGIUM JEZUICKIEGO Braniewo zob. poz. 351. 352
BIBLIOTEKA KOŚCIOŁA S. J. JEZUITÓW Święta Lipka zob. BIBLIOTEKA TEOLOGICZNA

S. J. BOBOLANUM Warszawa
BIBLIOTEKA KOŚCIOŁA Św. KRZYŻA Nysa
144. Pośpiech Remigiusz: Die mehrstimmigen Bearbeitimgen des Hymnus „ Te Deum  ” in der Mu- 

sikałiensammhmg der St.-Peter- widPauł-Kirche (Kreuzherrenkirche) in Neisse. W  Musikge- 
schichte zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik geistliche Musik - religiose Musik. 
Bericht der Konferenz Chemnitz 28. 30. Oktober 1999 anlasslich des 70. Geburtstages von 
Klaus Wolfgang Niemoller. Hrsg. von Helmut Loos und Klaus-Peter Koch. Sinzig, Studio, 
2002 s. 195 200. (Edition IME, Reihe 1: Schriftcn ; Bd 7).

BIBLIOTEKA OPACTWA CYSTERSKIEGO Łekno
145. Byczkowska-Sztaba Jolanta: Nieznane fragm enty łitugiku muzycznego na oprawie Kroniki 

Wągrowieckiej. W; Kościół pw. Sn’. Krzyża i opactwo cysterskie w Łeknie-Wągrowcu. (Tom 
dla upamiętnienia 850 rocznicy fundacji Opactwa cysterskiego w Łeknie 1153 2003). Red. 
Andrzej Marek Wyrwa. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2003 s. 153 178, il. -  (Studia 
i Materiały do Dziejów Pałuk ; t. 4).

BIBLIOTEKA OPACTWA SS. BENEDYKTYNEK Krzeszów
146. Bielińska-Galas Ewa: Kompozycje .Jana Antoniego Losy w tabulaturach lutniowych z  Krze

szowa (streszczenie) [obecnie przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 
i Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu]. W: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach 
Polski. Red. Elżbieta Wojnowska. Warszawa, Związek Kompozytorów Polskich, Biblioteka 
Narodowa, 2003 s. 173 181.

Ditto, rozszerzona wersja angielska: The Compositions o f  Johann Anton Losy in Lute Tabłatures 
from  Krzeszów. „Musicology Today” 2004: РоИ.чЬ Musical Culture within the European Con
text. Red. Zofia Helman, s. 77 95.

147. Byczkowska-Sztaba Jolanta: Gradual benedyktynek lwowskich zabytek monodii chorałowej. 
Próba analizy źródloznawczej. W: Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogra
nicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i różnice. Red. Naukowa Jolanta Gwiożdzik i Edward 
Różycki. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004 s. 178 194, il.

148. Byczkowska-Sztaba Jolanta: Werset allelujatyczny „ Maria mater Christi ’’z  .чек-wencją „ Ilłiba- 
ta mente sana " nieznana wersja przekazu [z Biblioteki Opactwa ss. Benedyktynek w Krze
szowie]. W: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z Konferencji naukowej 
odbytej w  klasztorze OO. Cystersów w  Krakowie-Mogile z okazji 900 lecia powstania Za



konu Ojców Cystersów. Poznań-Kraków-Mogiła 5 10 października 1999. Red. naukowa An
drzej Marek Wyrwa, Józef Dobosz. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2000 s. 663 676.

BIBLIOTEKA OPACTWA Św. W OJCIECHA SS. BENEDYKTYNEK Staniątki
149. Kalińska Maria: Z  kancjonału staniątkowskiego  [kolędy] „Nasz Dziennik” 2006 nr 8 (wyd. 2) 

s. 12.
BIBLIOTEKA SEMINARIUM DUCHOWNEGO Płock
150. Morawski Jerzy: Praktyka czy teoria? Nowe spojrzenie na m inia!wę z  Biblii płockiej [dotyczy 

ilustracji: „Wynalazcy muzyki”]. W: Muzyka wobec tradycji. Idee dzieło recepcja. Stu
dia pod redakcją Szymona Paczkowskiego. [Tom dedykowany Profesor Irenie Poniatowskiej 
z okazji 70. rocznicy urodzin]. Warszawa, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
2004 s. 157 162, il. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, 
Seria В ; t. 14).

BIBLIOTEKA SEMINARIUM DUCHOWNEGO im. XX CHODYŃSKICH Włocławek
151. Grajewski Czesław; Średniowieczny antyfonarz ms 4 i 5 .świadek liturgiczno-muzycznej trady

cji diecezji włocławskiej. „Ateneum Kapłańskie”. T. 142, z. 1; 2004 s. 108 118.
BIBLIOTEKA TEOLOGICZNA S. J. BOBOLANUM Warszawa
152. Byczkowska-Sztaba Jolanta: Die Werke von Isofrid Kayser im Repertoire der Jesuitenkapełłe 

des Marienheiłigstums zu Heiłigelinde. W; Oberscirwabische Klo.stermusik im europaischen 
Kontext. Alexander Sumski zum 70. Geburtstag. Hrsg. Ulrich Siegele. Frankfurt am Main, 
Peter Lang, 2004 s. 131 143.

153. Randomańska Zenona: Połonica w katalogu muzykałiówświętołipskich. „Komunikaty Mazur- 
sko-Warmińskie” 1998 nr 3 s. 383 394.

BIBLIOTEKA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO Pelplin
Zob. też poz. 279, 292, 296, 304
154. Bieńkowska Irena: The Połychorał Works o f  G. B. Coccioła from the Pełplin Tahtalure within 

the Context o f  the Stylistic Changes o f  the Epoch. W: Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels 
-  von den „ Cori Spezzati ” zum konzertiercnden Stil. [Materiały z konferencji naukowej, 2 1 23 
X I2002, Gdańsk]. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, 
2004 s. 45 59. (Prace Specjalne / Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku ; 64).

155. Klimek М.: Opis zewnętrzny i analiza pałeograficzna antyfonarza cysterskiego ms. L 36 z  Bi
blioteki Wyższego Seminarium Duchownego и' Pelplinie. W: Kulturotwórcza rola cystersów na 
Kociewiu. Pelplin 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Materiały z sesji naukowej 
zorganizowanej w  Pelplinie w  dniach 21 23 września 2001 r. przez Starostwo Powiatowe 
w  Tczewie, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zespół do badań nad historią i kul
turą cystersów w Polsce Uniwersytetu Adama Mickiewicza w  Poznaniu. Komitet red.: Dariusz 
Aleksander i in. Pelplin, Tczew, „Bernardinum”, 2002 s. 248 262.

156. Przybyszewska-Jarmińska Barbara: „ Mi.wta super Iniquos odio habui A 8 "  Warszawska msza 
w form ie echa Luki Marenzia? [ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego 
w Pelplinie] „Muzyka” 2004 nr 3 s. 3 39.

BIBLIOTEKA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI LEGNICKIEJ Legnica
157. Unverricht Hubert: Musikwerke fiir die kathołische Kirche aus Liehenthal (hergebitge) in der 

Bibliotek des Bistums Liegnitz (Legnica). „Perspective” 2003 nr 2 s. 222 231.

BIBLIOTEKI NARODOWE

BIBLIOTEKA NARODOWA Warszawa
Zob. też poz. 50, 51, 146,283, 296, 297, 321, 324, 364, 365, 395 397 ,434 ,441 ,479



158. Bagnowski Paweł, Janczewska-Sołomko Katarzyna: Rolka pianolowa i kolekcja rolek w Bi
bliotece NamdoweJ. „Rocznik Biblioteki Narodowej”. Vol. 36: 2004 s. 181 191, il.

159. Bielińska-Gaias Ewa: Katalog spuścizny Witolda Rowickiego w zbiorach Biblioteki Narodo
wej. Cz. I. Druki muzyczne. Opracowała ... Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2000. -  362. [2] 
s. ISBN 83-7009-270-5 (tom I).

Recenzja: Markuszewski Paweł: Spuścizna wielkiego dyrygenta. [...J  „Biuletyn Informacyjny Bi
blioteki Narodowej” 2000 nr 3 s. 67 68, il.

160. Bielińska-Galas Ewa: Tabulatura lutniowa cysterskiego mnicha Hermanna Kniebandla и' zbio
rach Biblioteki Narodowej. „Rocznik Biblioteki Narodowej”. Vol. 36: 2004 s. 131 146, il.

161. Bogdany-Popielowa Wanda: Rękopisy muzyczne 2. połowy X IX  wieku ze zbiorów Bibliote
ki Narodowej. Katalog. Opracowała ... Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2002. 209, [3] 
s., il. (Katalogi Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej. Rękopisy). -  ISBN 
83-7009-348-5.

162. Bratkowski Tadeusz: Antyfonarz Mścislawa z  Tyńca w świetle tradycji polskiej i europej
skiej. Studium źródłoznawcze. [Obiekt przecłiowywany obecnie w  BN]. „Muzyka” 2004 nr 3 
s. 163 165. „Autoreferaty”.

163. Chechlińska Zofia, Poniatowska Irena: Frydeiyk Chopin. Sonata h-moll op. 58. Wydanie fak
symilowe rękopisu ze zbiorów Biblioteki Narodowej w  Warszawie (Mus. 232 Cim.). [Komen
tarz źródłowy]. Warszawa, [Pelplin], Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Wydawnictwo 
Diecezji Pelplińskiej Bernardinum, cop. 2005. 51, [I] s., il. -  (Dzieła Chopina. Wydania 
faksymilowe. A IX/58) + Chopin. Sonata b-moll op. 58. Faksymile. [2], 28 s. Tekst w  jęz. 
poi., ang., franc., niem., hiszp. i jap. ISBN 83-917410-4-2.

164. Chopin Fryderyk: Koncert fortepianowy f-moU op. 21. Wydanie faksymilowe rękopisu ze 
zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (Mus. 215 Cim.). [Warszawa, Pelplin], Naro
dowy Instytut Frydeiyka Chopina, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum, 2005.

74+24+78 s. (Dzieła Chopina. Wydanie faksymilowe. A X II/2I) + Jan Ekier: Ftydetyk  
Chopin. Koncert fortepianowy f-moU op. 21. Komentarz źródłowy. - 75 s., il. Tekst w  jęz. 
poi., ang., franc., niem., hiszp., i jap. ISBN 83-917410-3-6.

165. Chopin Fryderyk: Nokturn Des-dur op. 27 nr 2. Faksymile autografu ze zbiorów Bibliote
ki Narodowej. Komentarzem opatrzył Mieczysław Tomaszewski: N ad rękopisem „Nokturnu 
D es-dur” op. 27 nr 2. Warszawa. Biblioteka Narodowa, 2005. Komentarz .25, [3] s. + Fak
symile. [4]k. ISBN 83-7009-499-6. (Publikacja wydana z okazji XV Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie).

Wstęp przedrukowany: Tomaszewski Mieczysław: „ Czy będziesz wiedział co przeżyłeś... ” N ad au
tografem Nokturnu Des-dur [ze zbiorów BN]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 
2005 nr 3 s . 31 34, il.

166. Dąbrowski Maciej: Współpraca zagraniczna Działu Zbiorów Specjalnych [w tym Zakładu 
Zbiorów M uzycznych, Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych oraz udział w pra
cach bibliograficznych RILM, RIPM i RISM]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 
2000 nr 4  s. 6 12.

167. Janczewska-Sołomko Katarzyna: Druki fonograficzne [w Dziale Dokumentów Życia Społecz
nego BN]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2001 nr 1 s. 4 4 ^ 6 ,  il. „Dżs -  zbio
ry inspirujące”.

168. Janczewska-Sołomko Katarzyna: Dyskopedia poloników do roku 1918. T. I 3. Warszawa, 
Biblioteka Narodowa, 2002. CXIl'l, 494 s., 49 il. + 495 1072 s., 50 95 il. + 1073 1664 s., 
96 142 il. ISBN 83-7009-329-9 (całość).

Anons: Wszystko o starych płytach. „Ruch Muzyczny” 2002 nr 24 s. 36, il.
Recenzja: Kacper Miklaszewski. „Przegląd Powszechny” 2003 nr 10 s. 161 165.



Recenzja: Bilikiewicz-Blanc Danuta: U zupeM enie retrospektywnej hibUogrąfii narodowej. Dysko- 
pedia poloników do roku 1918. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2003 nr 1 s. 
34 37, il.

169. Janczewska-Sołomko Katarzyna: Kopiowanie wałków fonograficznych ze zbiorów BN. „Biu
letyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2005 nr 1 s. 30 32, il.

170. Janczewska-Sołomko Katarzyna: Nagrania na płytach akustycznych [o wystawie „Zaczęła się 
era fonograficzna : w  125. rocznicę wynalazku Edisona” otwartej 16 I 2003 w  BN] „Biuletyn 
Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2003 nr 1 s. 37 39, il.

171. Janczewska-Sołomko Katarzyna Nagrania na płytach akustycznych w zbiorach Biblioteki Na
rodowej. „Rocznik Biblioteki Narodowej”. Vol. 36: 2004 s. 171 180, il.

172. Janczewska-Sołomko Katarzyna: Polonica fonograficzne do roku 1918 w powiązaniu z kulturą 
niemiecką. „Biblioteka Muzyczna 1996 1999” : 2004 s. 73-81.

Ditto, wersja niemiecka: Deutsche Aspekte in phonographischen Polonica bis 1918. „Forum Musik- 
bibliothek” 1997nr3  s. 195 201.

173. Janczewska-Sołomko Katarzyna: Wczesne wykonania polskich wykonawców w zbiorach Bi
blioteki Narodowej. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2005 nr 3 s. 25 26, il.

174. (jk): W Bibliotece Narodowej o wielkich polskich .śpiewakach [koncert nagrań ze zbiorów 
BN, 22 III 2004]. „Rucłi Muzyczny” 2004 nr 8 s. 14. „Relacje” .

175. Józefaciuk Małgorzata: D aty dla Biblioteki Narodowej [także o muzykaliach]. „Biuletyn In
formacyjny Biblioteki Narodowej” 2001 nr 4 s. 28 29. „Dary i darczyńcy”.

176. (kjs): Dźwięk zachowany w Bibliotece Narodowej [zapowiedź wystawy „Zachować dźwięk” 
w  dn. 16 III -  29 IV 2000]. „Rucłi Muzyczny” 2000 nr 5 s. 3. „Aktualności” .

Recenzja: Ewa P ik u ls k a :Wystcnva dźwięku" [w BN], „Rucłi Muzyczny” 2000 nr 13 s. 45. „Płyty”.
177. Komorowska Małgorzata: Na MoniiLKzkowską rocznicę [m.in. o wystawie otwartej 7 V 2002, 

urządzonej w  BN staraniem M inisterstwa Kultury, Towarzystwa Miłośników Muzyki Mo
niuszki, Fundacji Kultury Polskiej i „Polskich Nagrań”]. „Ruch Muzyczny” 2002 nr 13 s. 22. 
„Koncerty”.

178. [Komunikat o darze dla BN 22 V III2000 autografów fragmentów Slopiewni i I  Symfonii f-m oll 
Karola Szymanowskiego]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2000 nr 3 s. 70. 
„Wiadomości”.

179. [Komunikat o darze dla BN przez Veronique Schiitz z Monachium kolekcji taśm magnetofo
nowych z zapisami utworów swojego męża Alfreda, zmarłego w 1999 r. twórcy pieśni Czer
wone maki na Monte Cassino], „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2000 nr 4 s. 72. 
„Galeria przyjaciół” .

180. [Komunikat o darze dla BN 29 IV 2005 przez PWM rękopisów partytur polskich kompozyto
rów XX wieku]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2005 nr 2 s. 62. „Wiadomo
ści” .

181. [Komunikat o koncercie i wystawie „Hommage a Kisielewski” 20 IX 2001, zorganizowanej 
przez Związek Kompozytorów Polskich i BN]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodo
wej” 2001 nr 3 s. 51. „Wiadomości”.

182. [Komunikat o koncercie „Kolędy z krajów bliskich i dalekich” 22 1 2002 z cyklu „Biblioteka 
Narodowa prezentuje zbioiy dźwiękowe”]. „Biuletyn Infonnacyjny Biblioteki Narodowej” 
2002 mr 1 s. 59. „Wiadomości”.

183. [Komunikat o koncercie nagrań I. J. Paderewskiego, połączonym z wystawą 19 III 2001 
w BN]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2001 nr 1 s. 75. „Wiadomości”.

184. [Komunikat o koncercie 8 X 2002 z cyklu „Biblioteka Narodowa prezentuje zbiory dźwięko
we”, poświęconemu polskiej operetce]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2002 
nr 4 s. 64. „Wiadomości”.



185. [Komunikat o nagraniach Artura Rubinsteina aprobowanych do publikacji przez artystę, które 
wzbogaciły w X 2001 zbioi-y BN]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2001 nr 4 
s. 58.

186. [Komunikat o otwarciu 22 III 2001 wystawy „Piotr Perkowski 1901 1990, kompozytor pe
dagog -  społecznik” w  BN]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2001 nr I s. 75. 
„Wiadomości”.

187. [Komunikat o promocji 27 VI 2001 albumu płytowego „Ignacy Jan Paderewski na rolkach 
Welte-Mignon” ze zbiorów BN]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2001 nr 3 
s. 67 i IV s. okładki, il. „Wiadomości”.

188. [Komunikat o otwarciu 26 X 2001 wystawy „Filharmonia w  Warszawie 1901-2001” w BN] 
„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2001 nr 4 s. 58. „Wiadomości”.

189. [Komunikat o otwarciu 7 V 2002 wystawy „Moniuszko (1819 1872)” w  BN] „Biuletyn Infor
macyjny Biblioteki Narodowej” 2002 nr 2 s. 55. „Wiadomości”.

190. [Komunikat o przekazaniu 5 VI 2002 do zbiorów BN listu Fryderyka Chopina do Wojciecha 
Grzymały z dopiskiem George Sand z 8 X 1839]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodo
wej” 2002 nr 2 s. 55. „Wiadomości” .

191. [Komunikat o rozpoczęciu 8 X 2002 obrad Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy M u
zycznych z Bibliotek Publicznych w BN]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 
2002 nr 4 s. 64. „Wiadomości".

192. Koncert muzyki polskiego renesansu ze zbiorów BN  [4 IV 2006]. „Komunikaty” / BN 2006 
nr 4 s. 2.

193. Lenard Mirosław: „Szczęśliwa Padwi (...) z  Antoniego Twego " czyli o polskich pieśniach ku 
czci św. Antoniego zachowanych и> rękopisie Biblioteki Narodowej z  przełomu XV III i X IX  
wieku. „Liturgia Sacra” 2005 nr 1 s. 151 166.

194. List Chopina zakupiony [do Wojciecha Grzymały z 19 VII 1849] „Ruch Muzyczny” 2003 nr 6 
s. 3. „Aktualności”.

195. Malinina Galina М.: Drewnierusskije cierkownyje rukopisi w  Nacionalnoj Bibliotekie War
szawy. Katalog / Moskowskaja Gosudarstwiennaja Konserwatoria im. P. I. Czajkowskogo ; 
Naucznaja Muzykalnaja Biblioteka im. S. I. Taniejewa. Otdeł riedkich izdanij i rukopisiej. 
Moskwa. 2004. 182, [2] s. ISBN 5-89598-140-2.

196. Malinina Galina M. Old-Russian Chant Manuscripts in the Warsaw National Galleiy. ,.Fontes 
Artis Musicae” 2005. Vol. 4 s. 181-192.

197. Malinina Galina М.; Sobranije drewnierusskich rukopisiej w Nacionalnoj bibliotekie Warsza
wy. W: Russkije muzykalnyje archiwy za rubieżom. Zarubieinyje muzykalnyje archiwa w Rosji. 
Sostaw. I. W. Breżniewa i G. M. Malinina. Moskwa, Moskowskaja Gosudarstwiennaja Kon
serwatoria im. P. I. Czajkowskogo, 2000/2001 s. 98 110. (Naucznyje Trudy Moskowskoj 
Gosudarstwiennoj Konserwatorii im. P. I. Czajkowskogo, Nauczno-muzykalnaja biblioteka 
imienii S. I. Taniejewa ; Sbornik 31).

198. Miklaszewski Kacper: Narodowa w Narodowej [o wystawie: „Filharmonia w  Warszawie 
1901 2001 ” czynnej od 5 XI do 22 XII 2001, zorganizowanej przez BN, Filharmonię Naro
dową i Muzeum Ignacego Jana Paderewskiego i Wychodźstwa Polskiego w Ameryce]. „Ruch 
Muzyczny” 2001 nr 25 s. I I . „Relacje” .
Sprostowanie: Miklaszewski Kacper: Eseje i ich autorki. „Ruch Muzyczny” 2001 nr 26 s. 5. 
„Aktualności”.

199. Miklaszewski Kacper: Zachować (tamten) dźwięk [o wystawie „Zachować dźwięk” otwartej 
w BN 16 III 2000]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2000 nr 1/2 s. 61 ^ 4 , il. 
„Wydarzenia, wystawy, imprezy” i s. 85. „Wiadomości”.



200. Nałęcz Mariola: Autografy Chopina w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem rękopisów ze 
zbiorów BN). „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2005 nr 3 s. 29 30.

20 1. Nałęcz Mariola: Cenny autograf muzyczny w zbiorach B N  [Missa pro defunctis (Requiem) 
Romana Maciejewskiego]. W: Najnowsze daty i nabytki... dla zbiorów specjalnych. „Biuletyn 
Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2005 nr 4  s. 4 5 ^ 7 ,  il.

202. Nałęcz Mariola: Filharmonia w Warszawie 1901-2001. Hiwtawa w Bibliotece Narodowej. 
„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2002 nr I s. 49 52, il.

203. Nałęcz Mariola; Nieznany list Chopina [do Wojciecha Grzymały, 19 VIII 1849] darem dla 
Biblioteki Narodowej. W: Najnowsze dary i nabytki... dla zbiorów .specjalnych. „Biuletyn In
formacyjny Biblioteki Narodowej” 2003 nr 2 s. 18 19, il.

204. Nałęcz Mariola: Trzy listy z  archiwum Wodzińskich [F. Chopina z 1 XI 1836, Antoniego Wo
dzińskiego z X 1835 i Marii Wodzińskiej z 30 X 1893, zakupione 4 XII 2004 do zbiorów BN]. 
W: Najnowsze daty i nabytki ... dla zbiorów specjalnych. „Biuletyn Infonnacyjny Biblioteki 
Narodowej” 2004 nr 4 s. 39 41 , il.

205. Nałęcz Mariola: „Za dziesięć lat też tu będziemy ... ". Wystawa skarbów Biblioteki Narodowej 
w Warszawie [3 4  IV 2004, w  tym także zbiorów muzycznych]. „Biuletyn Informacyjny Bi
blioteki Narodowej” 2004 nr 2 s. 28 30, il.

206. Nałęcz Mariola: Zakład Zbiorów Muzycznych. W: Dokumenty wtórne w Bibliotece Narodowej. 
„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2002 nr 1 s. 14 15.

207. Odnaleziony list Chopina [do Wojciecha Grzymały z Nohant 8 X 1839] w zbiorach Biblioteki 
Narodowej. „Ruch Muzyczny” 2002 nr 13 s. 3. „Aktualności” .

208. Pigła Włodzimierz; Rękopisy muzyczne Biblioteki Narodowej и’ Warszawie -  charakterystyka 
za szczególnym uwzględnieniem kompozytorów regionu Galicji. W: Musica Caliciana. T. 5." 
Kultura muzyczna Galicji и’ kontekście stosunków polsko-ukraińskich. Rzeszów, Wydawni
ctwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2000 s. 333 338.

209. Pisarkowa Kiystyna: Śpiew Chrystusa w „Rozmyślaniuprzemyskim " [z dawnych zbiorów Bi
blioteki Kapituły Grecko-Katolickiej w Przemyślu, obecnie w  BN] W: Complexus effectuum 
musicologiae. Studio Mirosiao Perz septuagenario dedicata. Red. Tomasz Jeż. Kraków, RA
BID, 2003. s. 231 237. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varso- 
viensis. Seria В ; t. 13).

210. Pokaz autografu kompozycji Romana Maciejewskiego [Mi.ssa pro defunctis (Requiem) , 8 V 
2006]. „Komunikaty” / BN 2006 nr 5 s. 2.

211. Polskie Wydawnictwo Muzyczne dla B N  [przekazanie 20 IV 2005 rękopisów polskich kompo
zytorów Bibliotece Narodowej]. „Komunikaty” / BN 2005 nr 4 s. 5 6.

212. Raczkowska Katarzyna: Jest sztuka jedna  ... [m.in. o muzykaliach na wystawie „Norwidiana 
w zbiorach specjalnych Biblioteki Narodowej” czynnej od 6 do 10 V 2003 w BN]. „Biuletyn 
Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2003 nr 2 s. ЗФ 34, il.

213. Spotkanie w B N  poświęcone kompozytorowi Romanowi Maciejcw.skiemu [2 4 I I 2005]. „Komu
nikaty” / BN 2005 nr 2 s. 7

2 14. Tomaszewski Wojciech: Nieznani nauczyciele muzyki z  dawnych ziem polskich  [ciekawe druki 
z Dżs BN], „Biuletyn Infonnacyjny Biblioteki Narodowej” 2001 nr I s. 42 43, il. „Dżs zbio
ry inspirujące”.

215. Tomaszewski Wojciech: Zapomniane koncerty, bale, widowiska sceniczne [o dokumentach 
życia muzycznego na prowincji Królestwa Polskiego ze zbiorów Dżs BN]. „Biuletyn Informa
cyjny Biblioteki Narodowej” 2001 nr I s. 32 34, il. „Dżs zbiory inspirujące”.

216. Udział pracowników BN  w konferencji bibliotekarzy muzycznych [10- 12 X 2006 w Ciążeniu]. 
„Komunikaty” / BN 2006 nr 10 s. 3.



2 17. Wąsowska Elżbieta: Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. [Red. naukowy Andrzej Spóz]. T. 1 4. 
Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2001. 336 + 416 + 495 + 206, [2] s. ISBN 83-7009-333-7. 
-  (Katalog Mikrofilmów / Biblioteka Narodowa. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych, ISSN 
0509-6421 ; Nr 26 29).

218. Wierzbicka Elżbieta: To nam zostało z tych l a t ... [o przekazaniu 14 VI 2000 do zbiorów BN 
800 płyt gramofonowych z dawną muzyką rozrywkową, zebranych przez Andrzeja Rewala]. 
„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2000 nr 1/2 s. 64 65, il. „Wydarzenia, wysta
wy, imprezy” i s. 87. „Wiadomości".

219. Wojnowska Elżbieta: „ Kras 52 " europejski zabytek polskiej kultury muzycznej z  Ipołow y X V  
wieku. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2002 nr 4 s. 40-44, il.

220. Wojnowska Elżbieta: [11 not leksykalnych do obiektów muzycznych, w  tym 1 podpisana]. 
W: Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. [Red. Halina Kabata, Maciej Dąbrowski]. 
Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2000.

220a. Wróblewska Maria: Dyskografia nowa form a bibliografii [spotkanie 7 I 2003 w  BN na po
wyższy temat]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2003 nr 1 s. 33.

221. Wróblewska Maria: Nowa czytelnia [Dokumentów Dźwiękowych i Audiowizualnych otwarta 
8 V 2000]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2000 nr 1/2 s. 15 16, il. „Bieżące 
prace” i s. 86. „Wiadomości”.

222. Wróblewska Maria: Polonijne nagrania dźwiękowe w zbiorach Biblioteki Narodowej. „Biule
tyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2005 nr 3 s. 26 28, il.

223. Wróblewska Maria: Zakład Dokumentów Dźwiękowych i Audiowizualnych. W: Dokumenty 
wtórne w Bibliotece Narodowej. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2002 nr 1 
s. 15, il.

BIBLIOTHEQUE NATIONALE de FRANCE Paryż
224. Talma-Davous Ewa: .Autograf „Połonoise" Marii Szymanowskiej [w paryskiej bibliotece]. 

„Ruch Muzyczny” 2006 nr 7 s. 31 33. il.
NACJONALNA BIBLIOTEKA UKRAINY im. W. 1. WIERNADSKOGO Kijów.
Zob. też poz. 283
225. Shulgina Waleria: The Rare Collection o f  Editions o f  Chopin’s Music in the Vernadsky Na

tional Libraiy o f  Ukraine. W: Chopin and his Work in the Context o f  Culture. Studies edited 
by Irena Poniatowska. T. 2. Warszawa, Kraków, Polska Akademia Chopinowska, Narodowy 
Instytut Fryderyka Chopina, Musica lagellonica, 2003 s. 423 434.

STAATSBIBLIOTHEK der STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ. Berlin
Zob. też poz. 247, 249, 251, 252, 339,415
226. Jaenecke Joachim: Staatsbibliothek zu Berlin. Preussischer Kulturbesitz - Raport o stanie za

chowania zbiorów w Dziale Muzycznym. „Biblioteka Muzyczna 1996 1999” : 2004 s. 47 56.
227. Jasiński Tomasz: Autorstwo Marcina Mielczewskiego udowodnione. O „berlińskich ” koncer

tach wokalno-instrumentalnych sygnowanych monogramem „M M ” [w berlińskiej bibliotece]. 
„Muzyka” 2002 nr 2 s. 3 21.

228. Jasiński Tomasz: Marcin Mielczewski: 28 utworów wokalno-instrumentalnych. Wyd. Barbara 
Przybyszewska-Jarmińska. W  serii: Pro Musica Camerata Editio. Red. Stefan Sutkowski. 28  
zesz. Hiirszawa. 1996 1999. [Recenzja wydania utworów ze zbiorów berlińskiej biblioteki]. 
„Muzyka” 2002 nr 2 s. 121 124.

229. Jeż Tomasz: Wroclcnvska tabulatura organowa ze zbioru Emila Bohna (Ms. Mus. 102) jako  
źródło do historii protestanckiej muzyki litwgicznej X V I wieku [obecnie w berlińskiej bibliote
ce]. W: Muzyka wobec tradycji. Idee dzieło recepcja. Studia pod redakcją Szymona Pacz
kowskiego. [Tom dedykowany Profesor Irenie Poniatowskiej z okazji 70. rocznicy urodzin].



Warszawa, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2004 s. 199 -210. -  (Studia et 
Dissertationes Instituti Musicologiae Univcrsitatis Varsoviensis, Seria В ; t. 14).

230. Popinigis Danuta: Rękopisy muzyczne gdańskiej proweniencji и' berlińskiej Staalsbiblio/hek -  
odnalezione uzupełnienia siedemnastowiecznego repertuaru barokowego. „Barok”. Vol V II/1 
(13): 2000 s. 217 228, il.

231. Przybyszewska-Jarmińska Barbara: M  Martini czy M. M iekzewski? Problematyczne atry- 
bucje utworów z  siedemnastowiecznych rękopisów proweniencji śląskiej. „Orfeo” 2002 nr 1 
s. 1-9.

Ditto. „De Musica”. Vol. 6 /  „Nuove Pagine” Vol. 1 [publikacja internetowa].
232. Rottermund Krzysztof; Autografy’ Bacha w Slaatsbibliothek zu Berlin [dotyczy konserwacji 

rękopisów Bacha]. „Muzyka 21” 2000 nr 3 s. 41 42, ii.
233. Rottermund Krzysztof: Autographen von Karol Lipiński in der Staatsbibliothek zu Berlin. 

W: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteiliingen der internationalen Arbeitsge- 
meinschaft an der Univesitdt Leipzig. Heft 9. Leipzig, CJudnin Schroder Verlag, 2004.

234. Rottermund Krzysztof: Dobrzyński addenda et corrigenda  [o nowych i nie zawsze prawdzi
wych znaleziskach utworów w berlińskiej bibliotece]. „Ruch Muzyczny” 2001 nr 26 s. 35 37.

235. Rottermund Krzysztof: Franciszek Le.ssel, kilka uzupełnień do bibliografii i twórczości [m.in. 
na podstawie rękopisów i druków ze zbiorów berlińskich i Warszawskiego Towarzystwa Mu
zycznego]. „Ruch Muzyczny” 2006 nr 14 s. 36 39, ii. „Historia”.

BIBLIOTEKI PUBLICZNE

Zob. też poz. 4 3 la, 432
BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH Poznań
236. Grajewski Czesław: Rękopis 2044 z Biblioteki Raczyń.skich nośnikiem tradycji Kartuzów. „Li

turgia Sacra” 2005 nr 1 s. 135 150.
KSIĄŻNICA POMORSKA Szczecin
236a. Mazikiewicz Małgorzata: Problemy rejestracji i opracowania staiych druków muzycznych 

na przykładzie księgozbioru Książnicy Pomorskiej. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2004 
nr 1/2 s. 67 «9.

237. M azikiewicz Małgorzata: Skarby bibliotek M.szal .stargardzki Ms.XV.52 „Bibliotekarz Za
chodniopomorski” 2006 nr 1 s. 48 80.

238. Mazikiewicz Małgorzata: Skarby bibliotek Mszał stargardzki Ms.XV.53 „Bibliotekarz Za
chodniopomorski” 2006 nr 4  s. 50 73.

238a. Szajko Urszula: Katalog staiych druków Książnicy P om orskiej: Pomeranica X V I i XVII wie
ku  [zawiera opisy nielicznych druków muzycznych XVIIw.]. Szczecin, „Książnica Pomorska”
2003. -  392 s., il. ISBN 83-87879-41 -X.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Radom
239. Domaszewicz Michał: Libretta sprzed trzech wieków  [w MBP w Radomiu]. „Bibliotekarz Ra

domski” 2002 nr 4 s. 3 5.
240. Genca Marcin: Niespodziewany „ biały kruk ". Cenne slam druki w radomskiej bibliotece miej

skiej [dotyczy librett operowych, badanych przez Michała Domaszewicza]. „Echo Dnia” 13 
XII 2002 nr 289 s. 17, il.

241. Koś Barbara: Nieznany skarb. Unikatowe libretta w radom.skiej bibliotece [badane przez Mi
chała Domaszewicza]. „Słowo Ludu” 9 XII 2002 nr 200 s. 1.

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. HIERONIMA LOPACIŃSKIEGO Lublin
242. Chmara-Żaczkiewicz Barbara: Katalog rękopi.sów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego 

w Lublinie. Cz. 5 /  oprać. Włodzimierz Pigła, Lublin 1997. [Recenzja]. „Muzyka” 2001 nr 2 
s. 147 152.



WOJEWÓDZKA i MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Bydgoszcz
243. Ryszkowska Eulalia; Muzyka chóralna w zbiorach muzycznych Wojewódzkiej i Miejskiej Bi

blioteki Publicznej H’ Bydgoszczy. W: Spiewactwo polskie na Ziemi Bydgoskiej. [Red. Ka
tarzyna Delert-Kalisz]. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej, 2000 
s. 278- 287. (Z Badań nad Muzyką i Życiem Muzycznym Pomorza i Kujaw ; 4) ; (Zeszyty 
Naukowe / Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego ; nr 14).

WOJEWÓDZKA i MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Łódź
244. Piórkowska Urszula: O udostępnianiu zbiorów muzycznych. „Rocznik Książnicy Miejskiej 

w Łodzi” 1998 s. 33 36.
245. Szaniawska Izabela; Budowa bazy dokumentów dźwiękowych w  Dziale Zbiorów Muzycznych 

WiMBP И’ Łodzi. „Rocznik Książnicy Miejskiej w Łodzi” 1998 s. 84 89.

BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIE

UNIVERSITATS- und LANDESBIBLIOTHEK Bonn
246. Rottennund Krzysztof; Karot Lipiński i Mikołaj Sawicki w świetle odnalezionego autografu 

[listu K. Lipińskiego do M. Sawickiego z IO VI 1837 przechowywanego w Bibliotece Uniwer
syteckiej w Bonn]. „Ruch Muzyczny” 2005 nr 11 s. 36 38, il. „Historia".

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA Kraków
Zob. też poz. 279, 336,415
247. Gancarczyk Paweł; Berliner Laiitentabulaturen in Krakau. Beschreibender Katalog der 

handschriftlichen Tabulaturen fiir Laute und vem ’andte Instrumente in der Biblioteka Jagiel
lońska Kraków aus dem Besitz der ehemaligen Preussischen Staatshihliothek Berlin /  Dieter 
Kirsch, Lenz Meierott. Mainz, 1992. [Recenzja]. „Muzyka” 2000 nr I s. 87 89.

248. Gancarczyk Paweł; Chanson w śpiewniku głogowskim  [w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. 
Mus. ms. 40098]. W; Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski. Red. Elżbieta Woj- 
nowska. Warszawa, Związek Kompozytorów Polskich, Biblioteka Narodowa, 2003 s. 53 60.

Ditto, wersja angielska; Neapolitan Repertoiy in the Glogauer Liederbuch [ze zbiorów BJ, sygn. 
Mus. ms. 40098]. „Musicology Today” [Vol. I]; 2004 ; Polish Musical Culture within the 
European Context, s. 38-48.

249. Leszczyńska Agnieszka; Unique Masses from the Time o f  Josquin in Ms. Mus. 40634 in the Ja- 
giellonian Libraiy (from the former Preussische Staatsbibliothek Collection}. „Musica lagel- 
lonica”. Vol. 3; 2004 s. 13 26, il.

250. Mężyński Andrzej; Kolekcja Chopinianów Edouarda Ganche'a w  Krakowie. „Roczniki Bi
blioteczne” . R. 47; 2003 s. 141 154.

251. Patalas Aleksandra; Catalogue o f  Early Music Prints from the Collections o f  the Former Pre- 
us.sische Staatsbibliothek in Berlin, Kept at the Jagiellonian Libraiy in Cracow = Katalog  
starodruków muzycznych ze zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, prze
chowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Edited by = opracowała Aleksandra 
Patalas. Kraków, Musica lagellonica, 1999, XII, 489 s. ISBN 83-7099-090-8.

Recenzja: Pietro Zappala. „Fontes Artis Musicae” 2001 vol. 3 s. 303 314.
Recenzja; Barbara Przybyszewska-Jamnińska. „Muzyka” 2005 nr 2 s. 133 137. „Sprawozdania”.
252. Sarzyński Piotr; Kruki m’ klatce. Boje o Berlinkę. „Polityka” 2006 nr 17/18 s. 96 98.
253. Witkowska-Zaremba Elżbieta: Nieznana kopia traktatu „Musica speculativa" Johannesa de 

Muris w kontekście tradycji krakowskiej [na podstawie zbiorów BJ]. „Muzyka” 2000 nr 2 
s. 107 116.

OŚRODEK DOKUMENTACJI ŻYCIA i TWÓRCZOŚCI IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 
przy INSTYTUCIE MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków



254. [Komunikat о darze 10 IV 2001 Ann Strakacz-Appicton 312 listów Ignacego Jana Paderew
skiego dla Ośrodka Dokumentacji Życia i Twórczości 1. J. Paderewskiego]. „Muzyka 21” 2001 
nr 6 s. 4, il. „Wydarzenia”.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO Lub
lin

255. M ejor Mieczysław; Nieznane pieśni Sebastiana Khnow ica (I). Wstępna prezentacja [ze zbio
rów Biblioteki KUL]. „Polski Rocznik Muzykologiczny” [T.3]: 2004 s. 155 160.

256. Wojnowska Elżbieta: Nieznane pieśni Sebastiana K hnow ica (2) spojrzenie muzykologa. 
„Polski Rocznik Muzykologiczny” [T. 3]: 2004 s. 161 176.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA Poznań
Zob. też poz. 291, 327, 328, 363
257. Chechlińska Zofia: „ Kantata "Jana Dawida Hollanda [z Biblioteki Uniwersyteckiej w Pozna

niu, sygn. IV. 56]. W: Muzyka wobec tradycji. Idee dzieło recepcja. Studia pod redakcją 
Szymona Paczkowskiego. [Tom dedykowany Profesor Irenie Poniatowskiej z okazji 70. roczni
cy urodzin]. Warszawa, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2004 s. 343 360.

(Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, Seria В ; t. 14).
258. Kolbuszewska Daina: Mamy Mozarta! Szukamy sponsora, który pom oże poznańskiej Biblio

tece Uniwersyteckiej zakupić cenny zbiór pierwodruków. „Gazeta Wyborcza” Poznań 2006 
n r l l l s .  1.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KORERNIKA Toruń zob. poz. 20, 
21,301

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET U ppsala zob. poz. 351, 352
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W arszaw a
Zob. też poz. 146, 297, 358
259. Burchard Maria: Centralna kartoteka haseł wzorcowych bibliotek akademickich. „Biblioteka 

Muzyczna 1996 1999” : 2004 s. 157 163.
Ditto, wersja niemiecka: Centrale Datenbank der Normdateier der Universitatsbibliotheken. „Fo

rum Musikbibliothek” 1998 nr 1 s. 54 58.
260. Maculewicz Piotr: „ Unicum " yivaldiego и' zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej и’ Warszawie. 

W: Muzyka wobec tradycji. Idee dzieło recepcja. Studia pod redakcją Szymona Pacz
kowskiego. [Tom dedykowany Profesor Irenie Poniatowskiej z okazji 70. rocznicy urodzin]. 
Warszawa, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2004 s. 273 283. (Studia et 
Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, Seria В ; t. 14).

261. Mrygoń Adam: Międzynarodowa w.spólpraca Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uni
wersyteckiej w Warszawie. W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich Polska Grupa Narodowa lAML. 1964 2004. [ ...]  Red.: Piotr Maculewicz, Andrzej 
Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005 s. 191 193. Streszcz. w jęz. ang.

262. Wystawa poświęcona Zygmuntowi Mycielskiemu [otwarta 18 XI 2002 w BUW]. „Ruch Mu
zyczny” 2002 nr 26 s. 4. „Aktualności” .

263. Zbioty muzyczne. W: Zbioiy polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej vf Warszawie i wybranych 
bibliotekach instytutowych Uniwersytetu Warszawskiego. Całość oprać. Jadwiga Ćwiekowa. 
Warszawa, Wydawnictwo DiG, 1999 s. 59 64.

ARCHIWUM KOMPOZYTORÓW POLSKICH w ODDZIALE ZBIORÓW MUZYCZNYCH BI
BLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W arszaw a

264. D ar rodziny Szymanowskiego dla BU W  [28 listów, dokumenty, pamiątki i fotografie dotyczące 
K. Szymanowskiego]. „Ruch Muzyczny” 2003 nr 13 s. 4. „Aktualności”.

265. Jasińska Jędrosz Elżbieta: Archiwum Kompozytorów Polskich X X  и’. Biblioteki Uniwersyte
ckiej w Warszawie. „Biblioteka Muzyczna 1996 1999” : 2004 s. 24 31.



Ditto, wersja niemiecka: Aivhiv Pohiischer Komponislen des 20. Jh. an der UniversitatshibHothek 
Warschaii. „Fonim Musikbibiiothek” 1997 n r4  s. 343 348.

266. Jasińska-Jędrosz Elżbieta: Archiwum Kompozytorów Polskich u progu X X I wieku. W: Muzy
kologia wobec przemian kultuiy i cywilizacji. Red. Ludwik Bielawski, Katarzyna Dadak-Ko- 
zicka, Agnieszka Leszczyńska. Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 2001 s. 161 164.

267. Jasińska-Jędrosz Elżbieta: Kolejne daty dla Archiwum Kompozytorów Polskich [spuścizny 
Stanisława Janty-Połczyńskiego i Zbigniewa Krukowskiego oraz rękopisów ze zbiorów Pol
skiego Wydawnictwa Muzycznego]. „Ruch Muzyczny" 2005 nr 25 s. 37. „Historia”.

268. Jasińska-Jędrosz Elżbieta: Nowe nabytki Archiwum Kompozytorów Polskich BUW. „Ruch 
Muzyczny” 2005 nr 1 s. 4 -5 . „Aktualności” .

269. Jasińska Jędrosz Elżbieta: Spu.ścizna Tadeusza Bairda w Archiwum Kompozytorów Polskich 
BUW. „Ruch Muzyczny” 2004 nr 22 s. 5, il „Aktualności”.

270. Wacholc Maria: Gdzie je s t „Suita" Jana Matlakiewicza? [dotyczy m.in. zbiorów Archiwum 
Kompozytorów Polskich BUW] „Życie Muzyczne” 2000 nr 9 10 s. 34.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W rocław
Zob też poz. 146, 295, 298, 3 3 1
271. Bielecki Artur: Perły na pięciolinii [o zbiorach muzycznych uniwersyteckiej biblioteki wroc

ławskiej]. „Panorama Dolnego Śląska” 2005 nr 6 s. 66 Ы .
272. Eyn gesang Buchlein Geystlicher gesege Psaime ... Najstarszy śląski śpiewnik kościelny -  

Wroclaw 1525. [Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Faksymile]. Redakcja 
i komentarz Anna Mańko-Matysck. Wrocław. Centrix, 2004, CD-ROM. 43 s. + faksymile.

(e-Biblioteka Historyczna, ISBN 83-921013-1 -6 ; I ). Recenzja: Tomasz Jeż: „Muzyka” 2005 
nr 4 s. 153 156. „Sprawozdania”.

273. Kolbuszewska Aniela: Poznajemy zb io iy specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 
Oddział Zbiorów Muzycznych i jego  zbioiy. „Przegląd Uniwersytecki : Pismo informacyjne 
Uniwersytetu Wrocławskiego”, 2003 nr 2 s. 27 28.

274. Misiak Agnieszka: Bibliotheca sonans, październik 2004 sierpień 2005 [międzynarodowe 
przedsięwzięcia multimedialne na bazie starodników i rękopisów muzycznych z Biblioteki 
Uniwersytetu Wrocławskiego]. „Ruch Muzyczny” 2005 nr 6 s. 36. il. „Historia”.

275. Wiermann Barbara: Die Musikaliensammlungen und Musikpftege im Umkreis der St. Elisa- 
bethkirche Breslau. Kirchliches und biirgerliches Musikleben im Kontrast. W; Early Music 
Context and ideas. International Conference in Musicology. Kraków, 18 21 September 2003. 
Kraków, 2003 s. 306 311.

BIBLIOTEKA INSTYTUTU KULTURY i SZTUKI MUZYCZNEJ UNIWERSYTETU ZIELO
NOGÓRSKIEGO Zielona G óra

276. Kamiński Marek: Biblioteka Instytutu Kultuiy i Sztuki Muzycznej. „Uniwersytet Zielonogór
ski” 2002 nr 3 s. 40.

BIBLIOTHECA RUDOLPHINA zob. poz. 472
BIBLIOTHEK ZAPPIO-JOHANNITANA Gdańsk zob. poz. 86
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE Patyż zob. BIBLIOTEKI NARODOWE
BIEDA Monika zob. poz. 30, 31
BIELAWSKI Ludwik zob. poz. 266, 313,331
BIELECKI Artur zob. poz. 271
BIELIŃSKA-GALAS Ewa
Zob. też poz. 146, 159, 160



277. Bielińska-Galas Ewa: Msza X I  и’ polskich gradiialach przedtrydenckich. „Saeculum Christia- 
num”. R. 11: 2004 nr 2 s. 193 221.

278. Bielińska-Galas Ewa: Śpiewy o ,śm'. Jadwidze w polskich średniowiecznych rękopisach litiir- 
giczno-muzycznych. W: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich dawnej Rzeczypospolitej 
i Europy Środkowej. Materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odby
tej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18 21 września
2004. Red. Andrzej Marek Wyrwa, Antoni Kiełbasa, Józef Swastek. Poznań, Wydawnictwo 
Poznańskie, 2004 s. 228 241.

BIEŃKOW SKA Irena 
Zob. też poz. 154
279. Bieńkowska Irena: Ukształtowania drohnoodcinkowe w maloglosowych kompozycjach religij

nych Giovanniego Battisty Coccioli [na podstawie polskich źródeł PL-Kj i PL-PEJ.W: Com- 
plexus ęffectuum musicologiae. Studio M iim iao Perz septuagenario dedicata. Red. Tomasz 
Jeż. Kraków, RABID, 2003. s. 373 382. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae 
Universitatis Varsoviensis, Seria В ; t. 13).

BILIKIEWICZ-BLANC Danuta zob. poz. 168 
BLANC D an u ta -z o b . BILIKIEWICZ-BLANC Danuta 
BODZIOCH Beata -  zob. poz. 114 
BOGDANY-POPIELOWA Wanda zob. poz. 161, 396 
BOGUNIOW SKI Józef Wacław 
Zob. też poz. 121
280. Boguniowski Józef Wacław: Rozwój histotyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Sohoru Tryden

ckiego i ich recepcje w Polsce. Kraków. UNUM, 2001. 326 s. ISBN 83-87022-74-8.
BOHN Emil zob. poz. 229
BOHON Anna Elizabeth (z domu FREISLICH) zob. poz. 7 
BORLASCA Bernardino zob. poz. 9, 10 
BRATKOWSKI Tadeusz zob. poz. 168 
BREŻNIEWA I. W  zob. poz. 287 
BRIEL Grażyna
281. Briel Grażyna: Thematisches Verzeichnis der Werke von Grażyna Bacewicz mit einem bio- 

graphischen Essay  Aachen, Shaker, 2001. 445 s. ISBN 3-8265-8541 -0.
Recenzja: Dominik Rahmer. „Fontes Artis Musicae” 2002 vol. 3 s. 200 201.
Ditto. „Forum M usikbibliothek” 2002 nr 2 s. 276 277. 
bt. zob. poz. 34 
BURCHARD Maria 
Zob. też poz. 259
282. Burchard Maria: Losy wmclawskich kolekcji muzycznych po 1945 roku. W: Muzykologia we 

Wrocławiu. Ludzie, historia, perspektywy. Red. Maciej Gołąb. Wrocław, Wydawnictwo Uni
wersytetu Wrocławskiego, 2005 s. 91 99. (Musicologica Wratislaviensia ; T. 1).

BURHARDT Stefan zob. poz. 20, 2 1, 301 
BUTNER zob. poz. 88 
BYCZKOWSKA-SZTAB A Jolanta 
Zob. też poz. 70, 71, 145, 147, 148, 152,317 321,428
283. Byczkowska Sztaba Jolanta: Dawne rękopisy muzyczne h’ Polsce, ich rejestracja w katalogach 

RISM  i zabezpieczanie w zbiorach mikrofilmowych Biblioteki Narodowej. „Biblioteka Mu
zyczna 1996 1999”: 2004 s. 113 124.

Ditto, wersja niemiecka: Alte Musikhandschriften in Polen Erfassung in den RISM-Katalogen und 
Sicherung in Mikrofilm.sammlungen der Nationalhibliothek.



Ditto, wersja rosyjska: Drewnije miizykalnyje rukopisy w Polsze (ich uczet w katalogach RISM  i so- 
chrannost w fondach miktofilmow Natjonalnoj Biblioteki). W: Naukowy Prąci Nacjonalnoj 
Biblioteki Ukraini iniieni W. I. Wiernadskogo. T. 7. Kijw, NBUW, 2001 s. 127-137.

Ditto, wersja ukraińska: Starodawni muzyczni rukopisi и’ Polszi (ich oblik и’ katalogach RISM  
i schoronnist u fondach mikrofilmiw Nacionalnaj Biblioteki). W: Naukowi Prąci Nacionalnoj 
Biblioteki Ukrainy imieni W. I. Wiernadskogo. Wipusk 7. Kiiw, NBUW, 2001 s. 127 137.

284. Byczkowska-Sztaba Jolanta: Fonti sconosciute de Copie delle opere de Johann A d o lf Hassę 
nelle biblioteche di Vdna (Lituania). W: Johann A d o lf Hassę in seiner Epoche und in der  
Gegenwart. Studien ziir Stil- und Quellenproblematik. Red. Szymon Paczkowski, Alina 
Żórawska-Witkowska. Warszawa, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2002 
s. 191 196.

285. Byczkowska-Sztaba Jolanta: Oficjum lymowane o .św. Stanisławie „Dies adest Celebris” 
w polskich rękopisach liturgiczno-muzycznych. W: Księga pamiątkowa Wincenty z  Kielczy in 
memorial. Festiwal w 750. rocznicę powstania hymnu „Gaudę Mater Polonia” 18 kwietnia

8 maja 2004. Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2004 s. 31-35.
286. Byczkowska-Sztaba Jolanta: Russian Music Manuscripts in Polish Archives. W: Notes en Pa

pers Given at International Conferences in Moscow on „Russian Music Archives Abroad; 
Foreign Music Archives in Russia". „Fontes Artis Musicae” 2006 Vol. 3 s. 242 243.

287. Byczkowska-Sztaba Jolanta; Russkije rukopisnyje fondy w polskich bibliotekach W: Russkije 
muzykalnvje archiwy za rubieżom. Zarubieżnyje muzykalnyje archiwa w Rosji. Sostaw. I. W. 
Breżniewa i G. M. Malinina. Moskwa, Moskowskaja Gosudarstwiennaja Konserwatoria im. 
P. 1. Czajkowskogo, 2000/2001 s. 31 34. (Naucznyje Trudy Moskowskoj Gorudarstwiennoj 
Konserwatorii im. P. 1.. Czajkowskogo, Nauczno-muzykalnaja biblioteka imienii S. I. Tanieje- 
wa ; Sbomik 31).

BYLANDER Cindy
288. Bylander Cindy; K rzysztof Penderecki. A Bio-Bibliography. [Katalog dzieł skomponowanych 

do 2003 r., dyskografia i bibliografia]. Westport (Connecticut), London, Praeger Publisher,
2004. 306 s. ISBN 0-313-25658-6.

CASTELCOM Karol LICHTENSTEIN-CASTELCOM Karol
CENTRO de ARCHIVES у DOCUMENTACIÓN ALBŚNIZ Madryt zob. ARCHIWA
CHECHLIŃSKA Zofia zob. poz. 163, 257
CHMARA Jerzy zob. poz. 289
CHMARA-ŻACZKIEWICZ Barbara zob. poz. 242
CHOPIN Fiyderyk zob. poz. 35, 54, 58, 111, 163 165, 190, 194, 200, 203, 204, 207, 225, 250, 

326, 369-382, 384,461 
CHYBIŃSKI Adolf zob. poz. 400 
CHYLIŃSKA Teresa zob. poz. 391
CIEPIERSKA Agnieszka zob. MIETELSKA-CIEPIERSKA Agnieszka 
CIEŚLAK Elżbieta
289. Cieślak Elżbieta: Sercem oddana muzyce. Z mgr E lżbietą Cieślak, dyrygentem chóru miesza

nego „Symfonia” w Gdyni [i pracownikiem Biblioteki Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku] rozmawia Jerzy Chmara. „Życie M uzyczne” 2003 nr 1 4  s. 36.

COCCIOLA Giovanni Battista zob. poz. 154, 297 
CURRY Robert zob. poz. 142 
CZAJKOWSKI Stanisław zob. poz. 122, 123, 127 
CZARNECKA Irena zob. poz. 53, 356
CZARTORYSKA Izabela zob. LUBOMIRSKA Izabela z CZARTORYSKICH 
ĆWIEKOWA Jadwiga zob. poz. 263



DADAK-KOZICKA Katarzyna zob. poz. 266, 3 13, 33 1 
DANKOWSKI Wojciech -  zob. poz. 309, 310 
DAVOUS Ewa zob. TALMA-DAVOUS Ewa 
DĄBROWSKI Maciej zob. poz. 166, 220 
DELERT-KALISZ Katarzyna zob. poz. 243
Das DEUTSCHE MUSIKARCHIV der DEUTSCHEN BIBLIOTHEK zob. ARCHIWA 
DŁUGOŃSKA Barbara 
Zob. też poz. 72
290. Długońska Barbara; Wykaz rezultatów pracy Pawia Poilejki: badawczej, naukowej, publicy

stycznej, piśmiennictwa naukowo-dydaktycznego. W: Podejko Paweł: Życie muzyczne dawne
go Gdańska, Pomorza i Kujaw. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki, 2001 s. 132 141. (Kultura Muzyczna Północnych Ziem P o lski; nr 9).

DOBEL Heinrich -  zob. poz. 405 
DOBOSZ Józef zob. poz. 120, 148 
DOBRZAŃSKA-FABIAŃSKA Zofia zob. poz. 390 
DOBRZYŃSKI Ignacy Feliks zob. poz. 234 
DOM UPHAGENA -  zob. poz. 475 
DOMASZEWICZ M ichał zob. poz. 48, 49, 239 241
DRESDNER SACHSISCHEN HAUPTSTAATSARCHIV Drezno zob. ARCHIWA
DRZEWIECKA M ałgorzata zob. FIEBIG-DRZEWIECKA Małgorzata
(ds) -  zob. poz. 370
DUDEK Aleksandra zob. poz. 366
DURANOWSKI August Fryderyk zob. poz. 425
DUREŃ zob. poz. 88
DZIADEK Magdalena
Zob. też poz. 54-56
291. Dziadek Magdalena: Kornel Michałowski (1912 1998) w piątą rocznicę .śmierci [bibliografa 

muzycznego, wieloletniego kierownika Pracowni Zbiorów Muzycznych w  Bibliotece Uniwer
syteckiej w  Poznaniu, współzałożyciela Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP]. „De Musica”. 
Vol. 4: 2003 (publikacja internetowa).

DZIEWANOWSKI Dominik zob. poz. 111
DZIĘBOWSKA Elżbieta zob. poz. 336, 342, 358, 363 365
EGGERT Johann Ephraim zob. poz. 3
EK IERJan zob. poz. 164
ELSNER Józef zob. poz. 394
(ep) zob. poz. 36
ERDMAN Jerzy
292. Erdman Jerzy: Europaische Eigenschaften der Orgelmusik im Danziger Kreise (I6.-I7. Jh.) 

[na podstawie zabytków z Archiwum Państwowego w Gdańsku i Biblioteki Wyższego Semi
narium Duchownego w Pelplinie]. W: Musica Baltica. Danzig und die Musikkultur Europa. 
[Materiały z konferencji naukowej. Gdańsk, 8 10 V 1997]. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii 
Muzycznej im. S. Moniuszki w  Gdańsku, 2000 s. 159 162. (Prace Specjalne / Akademia 
M uzyczna im. S. Moniuszki w  Gdańsku ; 57).

ERDMAN M aria zob. poz. 32 
F.F.T. zob. poz. 304
FABIAŃSKA Bożena zob. BARTOSZEWICZ-FABIAŃSKA Bożena 
FABIAŃSKA Zofia -  zob. DOBRZAŃSKA-FABIAŃSKA Zofia 
FIEBIG-DRZEWIECKA Małgorzata zob. poz. 4



FILHARMONIA NARODOWA zob. poz. 188, 198, 202
FISCHER Ewa zob. HAUPTMAN-FISCHER Ewa
FISCHER Johannes z Morąga zob. poz. 11
FORSTER Kasper junior zob. poz. 92
FRANAS-MIROWSKA Urszula zob. poz. 50
FREISLICH Anna Elizabeth zob. BOHON Anna Elizabeth
FREY ER August zob. poz. 2
FUNDACJA KULTURY POLSKIEJ zob. poz. 177
GAJEWSKA Ewa -  zob. poz. 26, 27
GALAS Ewa zob. BIELIŃSKA-GALAS Ewa
GANCARCZYK Paweł
Zob. też poz. 73, 106, 247, 248, 443
293. Gancarczyk Paweł: Cantus planus multiplex in Polen: von einer mundlichen Tradition zur  

Noteschrift. W; The Past in the Present. Papers at the IM S Intercongressional Symposium and  
the 10"' Meeting o fthe  CANTUS PLANUS. Budapest & Visegrad, 2000. Vol. 2. Budapest, 2003 
s. 483 495.

294. Gancarczyk Paweł: Cantus planus multiplex. Polifonia chorałowa w Polsce XIII-XVI wieku. 
W: Notae musicae artis. Notacja muzyczna w  źródłach polskich XI-XVI wieku. Red. Elżbieta 
Witkowska-Zaremba. Kraków Musica lagellonica, 1999 s. 349 401.

Ditto, wersja angielska: Cantus planus multiplex. Chant Polyphony in Poland from  the Thirteenth to 
the Sixteenth Century. W: Natae musicae artis. Musical Notation in Polish sources II"' -  16"' 
Centmy. Red. Elżbieta Witkowska-Zarernba. Kraków, Musica lagellonica, 2001 s. 349 -401.

295. Gancarczyk Paweł: „ Musica scripto ". Kodeksy menzuralne II palowy X V  wieku na wschodzie 
Europy Łacińskiej [m.in. o Kodeksie wrocławskim (PL-Wu 5892). Warszawa, Instytut Sztuki 
PAN,’2001. 296 s., il. ISBN 83-85938-34-6.

Recenzja; Ryszard Wieczorek. „Muzyka” 2003 nr 2 s. 99 106. „Sprawozdania”.
296. Gancarczyk Paweł: Nieznane źródła polifonii chorałowej w Polsce w X I '  wieku [ze zbiorów 

Biblioteki Narodowej, Biblioteki Zakładu Narodowego Ossolińskich i Biblioteki Wyższego 
Seminarium Duchownego w Pelplinie]. „Muzyka” 2000 nr 2 s. 89 106, il.

297. Gancarczyk Paweł: W sprawie obecno.ści popularnego repertuaru włoskiego w Polsce XV I  
w ieku: kompozycje dwugłosowe z  „ Liber sacerdotałis " [ze zbiorów BN, BUW, BUWr, Biblio
teki Katedralnej w Gnieźnie]. W: Muzyka wobec tradycji. Idee -  dzieło recepcja. Studia pod 
redakcją Szymona Paczkowskiego. [Tom dedykowany Profesor Irenie Poniatowskiej z okazji
70. rocznicy urodzin]. Warszawa, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2004 
s. 169 175. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, Seria 
B ; t .  14).

298. Gancarczyk Paweł: W sprawie wysokości nakładów XVI-wiecznych druków muzycznych. 
„Polski Rocznik Muzykologiczny”. T. 4: 2005: Połsko.ść, europejskość, uniwersalizm muzyki, 
S.77 87.

299. Gancarczyk Paweł: Wykaz źródeł muzycznych w zbiorach polskich. Polifonia do ok. 1500. 
Oprać, przy współpracy redakcyjnej Jolanty Guzy-Papiak. Warszawa, Instytut Sztuki PAN,
2005. (Katalog Źródeł Muzycznych w  Polsce. Wydanie internetowe).

GANCHE Edouard zob. poz. 250
GARBER Klaus zob. poz. 94
GAWROŃSKI Ludwik zob. poz. 37
GENCA Marcin zob. poz. 240
GLADAU Otto Christian zob. poz. 74
GOETHE-und SCHILLERARCHIV Weimar zob. ARCHIWA



GOLIANEK Ryszard Daniel 
Zob. teżpoz. 15-17
300. Golianek Ryszard Daniel: Dzieła muzyczne Juliusza Zarębskiego. Chronologiczny katalog 

tematyczny /  R. D. Golianek ; Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu. Poznań, Rhytmos, 2002. 134 s. ISBN 83-916567-0-5 [publikacja w jęz. poi. 
i ang.].

Recenzja; Stanisław Lubiński. „Muzyka 2 1 ” 2002 nr 10 s. 49.
GAŁĄB Maciej zob. poz. 282 
GOŁĘBIEWSKA Teresa
3 0 1. Gołębiewska Teresa; Stefan Burhanit [były kierownik Działu M uzycznego i pierwszy dyrektor 

Biblioteki Głównej Uniwersytetu M ikołaja Kopernika w  Toruniu], tys biograficzny (1899 
1991). 100. rocznica urodzin. P rzedmową opatrzył Sławomir Kalembka. Toruń. Wydawnictwo 
Adam Marszałek, cop. 2000. 100 s.. il. ISBN 83-7174-477-3.

Ditto, cop. 2001. -  ISBN 83-7174-938-4.
Ditto: Stefan Burhardt, rys biograficzny (1899 1991). Przedmową opatrzył Sławomir Kalembka.

Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. 100 s., il. ISBN 83-7322-422-X.
GOŁOS Jerzy
302. Gołos Jerzy; Brakujące ogniwo [odnalezienie utworów polskiej muzyki organowej z XVII 

wieku w  Kroży na Żmudzi]. „Ruch Muzyczny” 2003 nr 4 s. 34 36.
GOMÓŁKA Mikołaj zob. poz. 110 
GORCZYN Jan Aleksander zob. poz. 32 
GORONCY Emilie zob. poz. 89
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM KULTURY Katowice zob. poz. 56
GRABOWSKI Janusz zob. poz. 4
GRAIN Johann Jeremias du zob. poz. 6
GRAJEWSKI Czesław
Zob. też poz. 113,116, 117, 151,236
303. Grajewski Czesław: Dyferencje psalmowe i tonu jako  cecha rozpoznawcza proweniencji anty

fonarzy polskich. „Saeculum Christianum” 2002 nr 2 s. 41 67.
304. Grajewski Czesław: F.F.T. -  cysterski sh yp to r  z  Pelplina. „Studia Pelplińskie”. T. 34: 2003 

s. 325-334.
305. Grajewski Czesław: Formuły dyferencyjne psalmodii brewiaizowej w źródłach polskich. To

ruń, Pomorskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej, 2004. 300 s., il. ISBN 83-917116-1-7.
306. Grajewski Czesław: Siedemnastowieczny proce.sjonal w Trzebnicy. W; Cysterki w dziejach 

i kulturze ziem polskich dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materiały z siódmej 
Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opa
ctwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18 21 września 2004. Red. Andrzej Marek Wyrwa, An
toni Kiełbasa, Józef Swastek. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2004 s. 221 227, il.

307. Grajewski Czesław; Ważniejsze polskie źródła officium brewiarzowego. „Saeculum Christia
num”. R. 11; 2004 nr 2 s. 223 227.

GRZYMAŁA Wojciech zob. poz. 190, 194. 203, 207 
GUDEL Joachim - zob. poz. 5, 74
GUŃKIEWICZ Mirosława zob. KACZOROWSKA-GUŃKIEWICZ Mirosława
GUZY-PAPIAK Jolanta zob. poz. 299
GWIOŻDZIK Jolanta zob. poz. 147,473
HACKENBERGER Andreas zob. poz. 90
HANDEL Jacob -  zob. poz. 335
HANKE Rajinund zob. poz. 446



HASSĘ Johann Adolf zob. poz. 284 
HAUPTMAN-FISCHER Ewa zob. poz. 118a, 130 
HELM AN Zofia zob. poz. 111, 146 
HOLLAND Jan Dawid zob. poz. 257 
HORDYŃSKI Władysław zob. poz. 359 
HRABIA Stanisław
Zob. też poz. 24, 322, 322a, 323 ,427,429
308. Hrabia Stanisław: Zastosowanie kartotek wzorcowych do katalogowania miizykaliów w zauto

matyzowanym systemie bibliotecznym. „Biblioteka M uzyczna 1996 1999” : 2004 s. 129 145.
HLTNEFELD Andreas - zob. poz. 459 
IDASZAK Danuta 
Zob. też poz. 115, 130
309. Idaszak Danuta: Die Kompositionen von Wojciech (Adalbert) Bańkowski in ihrer Verbindung 

mit der kirchlichen Musik. Zum Repertoire des 18. Jahrhunderts in Polen. W; Oberschwa- 
bische Klostermusik im europiiischen Kontext. Alexander Sumski zum 70. Geburtstag. Hrsg. 
Ulrich Siegele. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2004.

310. Idaszak Danuta: Kompozycje m.szalne Wojciecha Bańkowskiego  -  dokumentacja twórczości 
[na podstawie zbiorów 12 bibliotek w Polsce]. W: Complexus effectuum musicologiae. Studio 
M imsiao Perz septuagenario dedicata. Red. Tomasz Jeż. Kraków, RABID, 2003. s. 133 143. 
- (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, Seria В ; t. 13).

311. Idaszak Danuta: Muzycy GnieźnieńscyXIXwieku. „Studia Gnesniensia”. T. 14:2000 s. 171 224.
312. Idaszak Danuta: Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny. Słownik muzyków. Kraków, 

M usiea lagellonica, 2001. 557 s. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universi
tatis Varsoviensis, Seria A ; t. 3). ISBN 83-3099-112-2.

Recenzja: Barbara Przybyszewska-Jarmińska. „Muzyka” 2003 nr 3 s. 131 134. „Sprawozdania”.
313. Idaszak Danuta: Źrac//o w//rvŁ-z«e Kiytyka analiza interpretacje. XXVII] Konferencja Mu

zykologiczna Związku Kompozytorów Polskich. Gdańsk 7 -8 maja 1999 к Red. Ludwik Bielaw
ski, Katarzyna Badak-Kozicka. Warszawa, Związek Kompozytorów Polskich, Instytut Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk, /  999 325 s. [Recenzja]. „Muzyka” 2004 nr 3 s. 125 129. „Sprawo
zdania”.

INSTITUT fur DEUTSCHE MUSIK im OSTEN
314. Schiwietz Lucian: Instytut Muzyki Niemieckiej na Wschodzie (IBMO). Programy ochrony 

i rejestracja źródeł muzycznych na południu i wschodzie Europy [m.in. o rejestracji zasobu 
śląskich rękopisów muzycznych wc Wrocławiu]. „Biblioteka Muzyczna 1996 1999”: 2004 
S.91 97.

INSTITUT NORDOSTDEUTSCHEN KULTURWERK Llineburg -  zob. poz. 76 
INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Gdańsk zob. poz. 155 
INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO zob. poz. 2, 10, 84, 102, 

108, 110, 115, 118, 135, 136, 142, 150, 209, 229, 257, 260, 279, 297, 310, 312, 352, 400,401, 
447

INSTYTUT PROMOCJI i UPOWSZECHNIANIA MUZYKI „SILESIA” Katowice zob. poz. 56 
INTERNATIONAL ASSOCIATION o f  MUSIC INFORMATION CENTRES (lAMIC)
315. Mendyk Michał: Со lAM IC robił w Warszawie? [Konferencja w Warszawie 21-26 IV 2004]. 

„Ruch Muzyczny” 2004 nr 24 s. 19 20. „Relacje”.
316. Muzyka w czasie przemian  [zapowiedź konferencji lAMIC w Warszawie 21 26 IX 2004], 

„Ruch Muzyczny” 2004 nr 17 s. 4. „Aktualności”.
INTERNATIONAL ASSOCIATION o f MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES and DOCUMENTA

TION CENTRES (lAML)



317. Byczkowska-Sztaba Jolanta: Jubileuszowy kongres lAML  [8 13 VII 2001 w Perigueux we 
Francji]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 200! nr 3 s. 32 33.

318. Byczkowska-Sztaba Jolanta: Muzyka i multimedia [Kongres lAML/IASA w Oslo, 8 13 VIII 
2004]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2004 nr 3 s. 53 56, il.

319. Byczkowska-Sztaba Jolanta: Poland. W: National Reports [lAML], „Fontes Artis Musicae” 
2005 vol. 2 s. 112 113.

320. Byczkowska-Sztaba Jolanta: Spotkanie и> Tallinie. (Sprawozdanie z  domcznej Konferencji 
lAML) [6 11 VII 2003]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2003 nr 4 s. 42-48, 
il.

321. Byczkowska-Sztaba Jolanta, Nałęcz Mariola: Międzynarodowa konferencja w BN  [lAML 
w  Warszawie, 10 15 VII 2005]. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2005 nr 5 
s. 15 21, il.

322. Hrabia Stanisław; Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, 
Archiwów i Ośrodków Dokumentacji (lAML). (Edynbwg, 6 11 sierpnia 2000 r). „Przegląd 
Biblioteczny” 2000 nr 4 s. 322 326.

322a Hrabia Stanisław: X IX  Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, 
Archiwów i Ośrodków Dokumentacji (lAML). (Perigueux, H -I3 lipca 2001 r.). „Przegląd Bi
blioteczny” 2001 nr 4 s. 358-360.

323. Hrabia Stanisław: Poland. W: lAML. National Reports. „Fontes Artis Musicae” 2002 vol. 1 2 
s. 53.

324. Nałęcz Mariola: Warszawskie obrady dorocznej międzynarodowej konferencji lAML  [10 15 
VII 2005 w BN]. „Komunikaty” / BN. 2005 nr 7/8 s. 3.'

325. Prokopowicz Maria: Poland. Report covering 27 June 1998 to 5 August 20(Ю. „Fontes Artis 
Musicae” 2001 vol. 48/2 s. 207 208. „Information, News und Reports”.

JACOBI Daniel -  zob. poz. 88,401 
JAENECKE Joachim -  zob. poz. 226 
JAHNIG Bernhardt zob. poz. 75 
JANCA Jan -  zob. poz. 107
JANCZEWSKA-SOŁOMKO Katarzyna zob. poz. 167 173, 385 
JANICKA-SŁYSZ M ałgorzata zob. poz. 389 
JANTA-POŁCZYŃSKI Stanisław zob. poz. 267 
JARECKI Henryk zob. poz. 48
JARMIŃSKA Barbara zob. PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA Barbara 
JASIŃSKA-JĘDROSZ Elżbieta zob. poz. 265 269, 430, 431 
JASIŃSKI Tomasz zob. poz. 114, 124, 227, 228 
JAZDON Andrzej 
Zob. też poz. 391
326. Jazdon Andrzej: Bibliografia chopinowska 1996 2000. „Rocznik Chopinowski”. T. 24/25: 

2001 s. 144 199.
327. Jazdon Andrzej: Bibliografia prac Kornela Michałowskiego, [bibliografa muzycznego, współ

założyciela Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP i długoletniego kierownika Pracowni Zbiorów 
Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w  Poznaniu]. „De Musica”. Vol. 4: 2003 (publikacja 
internetowa).

328. Jazdon Andrzej. Wspomnienie o Kornelu Michałowskim  [bibliografie muzycznym, współ
założycielu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP i długoletnim kierowniku Pracowni Zbiorów 
M uzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w  Poznaniu]. W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polska Grupa Narodowa lA ML. 1964 -2004. [ ... ] Red.:



Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005 s. 157 166, [portret].
Streszcz. w  jęz. ang.

JEŻ Tomasz
Zob. też poz. 10. 11, 76. 84, 102. 108. 110. 119, 125. 136. 142. 209, 229, 272, 279, 310, 400. 401, 

460
329. Jeż Tomasz: Inlawolacje włoskich madrygałów w przekazach polskich tabulatur klawiszowych 

(1530 1650). „Przegląd Muzykologiczny” nr 1: 2001 s. 79-100.
330. Jeż Tomasz; M adiygal w Europie północno-wschodniej. Dokumentacja recepcja przeobra

żania gatunku. Warszawa, Semper, [b.r]. 256 s. ISBN 83-89100-37-1.
331. Jeż Tomasz: Muzyczne opracowania psalmów w tabulaturze z  Biblioteki Miejskiej we Wroc

ławiu (sygn. 101) [obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu]. W: Muzykologia 
u progu trzeciego tysiąclecia. Teoria i praktyka. XIX Ogólnopolska Konferencja M uzyko
logiczna Związku Kompozytorów Polskich. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina 
w  Warszawie, 14 15 kwietnia 2000. Red. Ludwik Bielawski, J. Katarzyna Dadak-Kozicka. 
Agnieszka Leszczyńska. Warszawa, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Instytut 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2000 s. 61 73.

332. Jeż Tomasz; Recepcja madiygalów Luki Marenzia w Europie Północno-Wschodniej. „Muzy
ka” 2003 nr 4 s. 77 94.

333. Jeż Tomasz; Significance o f  Madrigals Anthologies in the Reception o f  European Repertory on 
Northeastern Europe. „Musicilogy Today” 2004: Polish Musical Culture within the European 
Context, s. 49 63.

334. Jeż Tomasz: Das Spdtmadrigał im Ostseeraum. W; Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels 
- von den „ Cori Spezzati "zw n  konzertierenden Stil. [Materiały z konferencji naukowej, 21 -23 
X I2002, Gdańsk]. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w  Gdańsku, 
2004 s. 113 127. (Prace Specjalne / Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w  Gdańsku ; 64).

335. Jeż Tomasz; Twórczość Jacoha Handla w zbiorach proweniencji śląskiej. „Muzyka” 2004 nr 4 
s. 11-Ы ,  il.

JĘDROSZ Elżbieta zob. JASIŃSKA-JĘDROSZ Elżbieta
(jk )~ zob . poz. 174,371 373
JOHANNES DE M URI S zob. poz. 253
JONSZTA Gabriela zob. KAMSKA-JONSZTA Gabriela
JOSQUIN DES PRES zob. poz. 123, 249
JÓZAFACIUK Małgorzata zob. poz. 175
KABATA Halina zob. poz. 220
KACZOR Dariusz zob. poz. 3
KACZOROWSKA-GUŃKIEWICZ Mirosława
336. Kaczorowska-Guńkiewicz Mirosława; Mietelska-Ciepierska Agnieszka  [bibliotekarz muzycz

ny, wieloletni kierownik Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej]. W; Ency
klopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna pod redakcją Elżbiety Dziębowskiej. [T.;] M. 
Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2000 s. 257.

KALIŃSKA Maria zob. poz. 149 
KALISZ Katarzyna zob. DELERT-KALISZ Katarzyna 
KAMIŃSKI Marek zob. poz. 276 
KAMSKA-JONSZTA Gabriela zob. poz. 57 
KARDAŚ Piotr zob. poz. 38 
KARŁOWICZ Jan zob. poz. 457 
KARŁOWICZ Mieczysław -  zob. poz. 457 
KASPEREK Katarzyna



337. Kasperek Katarzyna: Krystyna Moszimańska-Nazar. Katalog tematyczny utworów. Kraków, 
Akademia Muzyczna w Krakowie, 2004. I65s . ISBN 83-87182-51-6. (Seria Katalogów
Tematycznych Kompozytorów Krakowskich).

KAYSERErnst zob. poz. 105 
KAYSER Isofried zob. poz. 152 
KAŻMIERCZAK Monika
338. Kaźmierczak M onika; Co grafy i grają gdańskie cariUony. W: Gdańskie carillony. Przeszłość 

i teraźniejszość [na podstawie zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku i Biblioteki 
Gdańskiej PAN]. Gdańsk, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2003, s. 71 77.

KEIL Klaus 
Zob. też poz. 422
339. Keil Klaus: Georg Philips Telemanns Kantaten fiir  Danzig [ze zbiorów Staatsbibliothck Preus- 

sischen Kulturbesitz w  Berlinie i Biblioteki Gdańskiej PAN], W: Musica Baliica. Danzig und 
die Musikkultur Europa. [Materiały z konferencji naukowej. Gdańsk, 8 10 V 1997]. Gdańsk, 
Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, 2000 s. 315 321. (Prace 
Specjalne / Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w  Gdańsku ; 57).

KELLER Marek zob. poz. 369, 375 
KESSLER Franc zob. poz. 75. 76 
KIEŁBASA Antoni zob. poz. 7 1, 278, 306 
KILNAR Nikodem zob. poz. 134 
KIRSCH Dieter -  zob. poz. 247 
KISIELEWSKI Stefan zob. poz. 181 
(kjs) - zob. poz. 170 
KLIMEK M. -  zob. poz. 155
KLISOWSKA Walentyna zob. WĘGRZYN-KLISOWSKA Walentyna
KLONOWIC Sebastoian -  zob. poz. 255,256
KNAPIK Eugeniusz zob. poz. 26, 27
KNIEBANDL Hermann zob. poz. 160
KNIEWEL Theodor Friedrich zob. poz. 102
KOCH Klaus Peter zob. poz. 7, 74, 77, 80, 85-87, 90, 95, 144, 386, 403 ,463 ,466 ,478
KOLBERG Oskar zob. poz. 382
KOLBERG Wilhelm -  zob. poz. 382
KOLBUSZEWSK A Aniela zob. poz. 273
KOLBUSZEWSKA Daina zob. poz. 258, 452
KOŁAKOWSKA Monika - zob. poz. 374
KOŁODZIEJCZAK Zenon
Zob. też poz. 139
340. Kołodziejczak Zenon: Bibliografia prac ks. Prof. Dra hah. Jerzego Pikiilika. „Saeculum Chri- 

stianum” 2002 nr 2 s. 13 15.
KOMARNICKA Anna zob. RYSZKA-KOMARNICKAAnna 
KOMOROW SKA Małgorzata 
Zob. też poz. 177, 349
341. Komorowska Małgorzata; Szukamy wiatru w polu?  [Spuścizny kompozytorskie w  zbiorach 

bibliotecznych]. „Ruch Muzyczny” 2002 nr 5 s. 10 13.
KONIECZNA Aleksandra
342. Konieczna Aleksandra: Miisiol Karol: [wieloletni dyrektor Biblioteki Głównej Akademii 

Muzycznej w Katowicach, założyciel Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej w  Katowicach, 
współzałożyciel Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP]. W: Encyklopedia Muzyczna PWM. Część



biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskicj. [Т.] M. Kralców, Polskie Wydawnictwo Muzycz
ne, 2000 s. 447.

KOSTECKI Janusz zob. poz. 450 
KOSTKA Violetta zob. poz. 78 80 
KOSTRZEWA-MAJOCH Agnieszka zob. poz. 368 
KOŚ Barbara zob. poz. 2 4 1 
KOTLARSKI Edmund zob. poz. 81 
KOWALSKA Hanna
343. Kowalska Hanna: Serie nutowe w repertuarze wydawców muzykaliów w okresie zaborów. 

„Roczniki Biblioteczne” . T. 49: 2005 s. 123 136.
KOZICKA Katarzyna zob. DADAK-KOZICKA Katarzyna 
KOZIŃSKA Dorota zob. poz. 39 
KOZŁOWSKA Ewa zob. poz. 4 3 1 a, 432 
KRAWCZYK Dorota
344. Krawczyk Dorota: Mala historia muzyki kościelnej [m.in. o zabytkach i źródłach w  polskich 

bibliotekach]. Kraków. Wydawnictwo „M”, 2003. 279, il. ISBN 83-7221-843-9.
KRAKOWSKA Teresa
345. Krakowska Teresa: Królewiec kolebka polskich protestanckich druków muzycznych [zacho

wanych w różnych polskich bibliotekach]. W: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach 
Polski. Red. Elżbieta Wojnowska. Warszawa, Związek Kompozytorów Polskich, Biblioteka 
Narodowa, 2003 s. 135 140.

346. Krakowska Teresa: Weihnachtsiieder in der polnischen calvinischen Gesangbiichern des 16. 
Jhs. W: Musica Antigua Europa Orientalis. Acta M usicohgica. [Т.] 13: Music in Relation to 
„Sacrum" in Western and Eastern Cultures. Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska im. Ignacego 
Jana Paderewskiego, 2003 s. 113 119.

KRUKOWSKI Zbigniew zob. poz. 267 
KRZANOWSKI Andrzej zob. poz. 455
KSIĄŻNICA POMORSKA Szczecin zob. BIBLIOTEKI PUBLICZNE
KUBIENIEC Jakub zob. poz. 23, 125
KURPIŃSKI Karol zob. poz. 43
KWIECIŃSKA Katarzyna Jagoda zob. poz. 393
LANGE Elżbieta zob. SZCZEPAŃSKA-LANGE Elżbieta
LANGROCK Klaus zob. poz. 82
LASOŃ Aleksander zob. poz. 26, 27
LASSO Orlando di zob. poz. 454
LENART Mirosław zob. poz. 193
LERSKI Tomasz
347. Lerski Tomasz: Historia и’ tempie 78 obrotów na minutę. Dzieje Syreny Rekord, pierwszej 

polskiej wytwórni płytowej. Cz. 1. „Ruch Muzyczny” 2000 nr 17 s. 39 41, il. ; Cz. 2. Tamże 
nr 18 s. 39 42, i l . ; Cz. 3. Tamże nr 19 s. 40 44, il.

348. Lerski Tomasz: O nieznanych nagraniach chopinowskich [w serii płyt firmy „Syrena-Re- 
kord"]. „Ruch Muzyczny" 2001 nr 11 s. 39 41, il.

349. Lerski Tomasz: Syrena-Record pienvsza polska wytwórnia fonograficzna 1904 1939. New 
York, Warsaw, Editions „KARIN”, [2004] 848 s. + 15 il., 22 k. tabl. ISBN 83-917189-0-5.

Zawiera dyskografię.
Recenzja: Komorowska Małgorzata: Dzieje warszawskiej „Syreny”. „Ruch Muzyczny” 2004 nr 21 

s. 36 39, il. „Książki”
LESIEŃ-PLACHECKA Krystyna zob. poz. 67.



LESSEL Franciszek zob. poz. 235 
LESZCZYŃSKA Agnieszka 
Zob. też poz. 83, 84, 249, 266, 331
350. Leszczyńska Agnieszka: A Neglected Mamiscripl Collection o f  Sacred Music from Sixteenth- 

centuty Royal Prussia [w polskich i szwedzkich bibliotekach]. W; Musica Antiqua Europa 
Orientalis. Acta Musicologica. [Т.] 13: Music in Relation to „Sacrum" in Western and Ea
stern Cultures. Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska im, Ignacego Jana Paderewskiego, 2003 
s. 93 99.

351. Leszczyńska Agnieszka: Polyphonic Arrangements o f., Proprium " a ndU rd inarium  Missae " 
from  the Braniewo Manuscript (Upps U  76f) in the Context i f  European Tradition. „Musico
logy Today” 2004: Polish Musical Culture within the European Context, s. 64 76.

Streszczenie w  jęz. pol.: Polifoniczne „proprium i ordinarium m issae" z  rękopisu braniewskiego 
(Upps U  76 f i  w  kontekście twórczości einopejskiej (streszczenie). W: Europejski repertuar 
muzyczny na ziemiach Polski. Red. Elżbieta Wojnowska. Warszawa, Związek Kompozytorów 
Polskich, Biblioteka Narodowa, 2003 s. 71 77.

352. Leszczyńska Agnieszka: Recepcja XVI-wiecznych protestanckich druków muzycznych w Bra
niewskim Kolegium Jezuickim  [obecnie w bibliotece uniwersyteckiej w Uppsali]. W: Muzyka 
wobec tradycji. Idee -  dzieło recepcja. Studia pod redakcją Szymona Paczkowskiego. [Tom 
dedykowany Profesor Irenie Poniatowskiej z okazji 70. rocznicy urodzin]. Warszawa, Instytut 
Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2004 s. 19 1 197, (Studia et Dissertationes Insti- 
tuti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, Seria В ; t. 14).

LICHTENSTEIN-CASTELCOM Karol zob. poz. 405
LIETUVOS VALSTYBESISTORIJOS ARCHYVAS (LITEWSKIE PAŃSTWOWE ARCHIWUM 

HISTORYCZNE) Wilno zob. ARCHIWA 
LIPIŃSKI Karol -  zob. poz. 233. 246 
LISZT Ferenc -  zob. poz. 381
LITEWSKIE PAŃSTWOWE ARCHIWUM HISTORYCZNE zob. LIETUVOS VALSTYBES 

ISTORIJOS ARCHYVAS 
LOOS Helmut zob. poz. 74, 90, 144, 463 ,466 ,478  
LUBIŃSKI Stanisław zob. poz. 300 
LUBOMIRSKA Izabela z CZARTORYSKICH zob. poz. 46 
LUDWIG Freidrich zob. poz. 443 
LUTOSŁAWSKI Witold zob. poz. 24, 105, 404, 409 
ŁASKARZEWSKA Hanna, BALCERZAK Tomasz.
353. Łaskarzewska Hanna, Balcerzak Tomasz: Wiele hałasu o ... 2 karty .średniowiecznego gradu- 

alu z  Raciborza. W: „Cenne, Bezcenne Utracone” 2005 nr 3 s. 3 9.
MACIEJEWSKI Roman zob. poz. 201, 210, 213 
MACIEJEWSKI Tadeusz zob. poz. 120 
MACULEWICZ Piotr
Zob. też poz. 29, 52, 260, 261, 329, 356, 359, 418, 424, 429, 431, 432, 434, 435, 437, 440, 441, 

476
354. M aculewicz Piotr: Internet w pracy bibliotekarza muzycznego. „Biblioteka Muzyczna 1996 

-1999” : 2004 s. 171 182.
M AJOCH Agnieszka zob. KOSTRZEWA-MAJOCH Agnieszka 
MAKLAKIEWICZ Jan zob. poz. 270 
MAŁECKA Teresa zob. poz. 389 
M ALININA Galina M. zob. poz. 195 197,287 
MANDZIUK Józef zob. poz. 138



MAŃKO-MATYSEK Anna zob. poz. 272
MARENZIO Luca zob. poz. 156, 3 3 2 ,4 16
MARKIEWICZÓWNA Władysława zob. poz. 30
MARKUSZEWSKI Paweł zob. poz. 159
MARTINIM, zob. poz. 231
MATYSEK Anna zob. MAŃKO-MATYSEK Anna
MAZIKIEWICZ Małgorzata zob. poz. 236a, 237, 238
MAZUR Krzysztof Mazur zob. poz. 440
MEDER zob. poz. 28
MEIEROTT Lenz zob. poz. 247
MEJOR Mieczysław zob. poz. 255
MENDYK Michał zob. poz. 3 15
MĘŻYŃSKI Andrzej zob. poz. 250
MICHALAK Jerzy Marian
Zob. też poz. 6
355. .Michalak Jerzy Marian; Das geistUche Lied im Oeuvre einiger Danziger Komponislen des 19. 

Jahrhunderts. Versiich einer Dokumentation. W; Das GeistUche Lied im Ostseeraum. Hrsg. 
Ekkehard Ochs, Walter Werbeck, Lutz Winkler. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2004 s. 177 
-196. (Greifswalder Beitrage zur M usikwissenschaft; Bd 13).

MICHALSKA Anna 
Zob. też poz. 52
356. Michalska Anna; Wspomnienie o Irenie Czarneckiej [wieloletniej dyrektorce Biblioteki Głów

nej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w  Gdańsku]. W; Sekcja Bibliotek Muzycz
nych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polska Grupa Narodowa lAML. 1964 2004. 
[ ...]  Red.: Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005 s. 177 180, 
[portret]. - Streszcz. w jęz . ang.

MICHALSKA Anna, SZWOCH Mariusz
357. Michalska Anna, Szwoch Mariusz; Interaktywna biblioteka cyfrowa dokumentów muzycznych. 

W; Infobazy ‘2005 : bazy danych dla nauki. Materiały konferencji. Gdańsk, 25-27 września
2005. Red. Antoni Nowakowski. Gdańsk, Centrum Informatyczne TASK, 2005 s. 250 256.

MICHAŁOWSKI Kornel
Zob. też poz. 291. 327, 328, 363, 391
358. Michałowski Kornel; Miygoń Adam. [wieloletni kierownik Oddziału Zbiorów Muzycznych 

Biblioteki LFniwersyteckiej w Warszawie]. W; Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biogra
ficzna pod redakcją Elżbiety Dziębowskiej. [Т.] M. Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 
2000 s. 434.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Radom zob. BIBLIOTEKI PUBLICZNE 
MIELCZEWSKI Marcin zob. poz. 93, 227, 228, 2 3 1 ,4 12 
MIETELSKA-CIEPIERSKA Agnieszka 
Zob. też poz. 336
359. Mietelska-Ciepierska Agnieszka: Władysław Hordyński [wspomnienie o wieloletnim kierow

niku Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej]. W; Sekcja Bibliotek Muzycz
nych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polska Gnipa Narodowa lAML. 1964-2004. 
[ ...]  Red.; Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005 s. 143 147, 
[portret]. Streszcz. w jęz . ang.

MIĘDZYNARODOWA BIBLIOGRAFIA PRASY MUZYCZNEJ (RIPM) -  zob. REPERTOIRE 
INTERNATIONAL de la PRESSE MUSICALE (RIPM)



M IĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE CENTRÓW INFORMACJI MUZYCZNEJ (I AMIC) 
zob. INTERNATIONAL ASSOCIATION o f  MUSIC INFORMATION CENTRES (lAMIC). 

M IĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MUZYCZNYCH BIBLIOTEK, ARCHIWÓW 
i OŚRODKÓW DOKUMENTACJI (lAM L) zob. INTERNATIONAL ASSOCIATION of 
MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES and DOCUMENTATION CENTRES (lAML) 

M IĘDZYNARODOWY INWENTARZ LITERATURY MUZYCZNEJ (RILM) zob. REPERTOI
RE INTERNATIONAL dc la LITERATURE MUSICALE (RILM)

MIĘDZYNARODOWY INWENTARZ ŹRÓDEŁ MUZYCZNYCH (RISM) zob. REPERTOIRE 
INTERNATIONAL de SOURCES MUSICALES 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY im. FRYDERYKA CHOPINA Warszawa 
-  zob. poz. 165 

MIKLASZEWSKI Kacper 
Zob. też poz. 168, 198, 199
360. Miklaszewski Kacper; Męczą się, ho vi’ głowach im się poprzewracało [dokumentowanie i 

archiwizowanie muzyki w Polsce w  postaci nagrań fonograficznych]. „Ruch Muzyczny” 2004 
n r S s .  5s .  10 12.

MIKULSKI Krzysztof zob. poz. 20
M INISTERSTWO KULTURY zob. poz. 177
MIROW SKA Urszula zob. FRANAS-MIROWSKA Urszula
MISIAK Agnieszka zob. poz. 274
MOLL Lilianna Manuela
Zob. też poz. 54 57, 59,455
361. Moll Lilianna M[anuela]: Witold Szalonek. Katalog tematyczny dziel. Teksty o muzy

ce. Katowice. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 2002. 294 s. ISBN
83-85679-27-X.

M ONIUSZKO Stanisław zob. poz. 34, 36, 3 8 ^ 0 ,  42, 189 
MORAWSKI Jerzy 
Zob. też poz. 150
362. Morawski Jerzy: Nieznane przekazy dwu tonariiisów z antyfonarzy śląskich ХШ  i X IV  w. „Sae- 

culum Christianum” 2002 nr 2 s. 2 7 ^ 0 .
MOSKOWSKAJAGOSUDARSTWIENNAJAKONSERWATORIJAim. R I. CZAJKOWSKOGO 

Moskwa -  zob. poz. 195, 197, 287 
MOSZUMAŃSKA-NAZAR Kiystyna zob. poz. 337 
MOZART Wolfgang Amadeus zob. poz. 258 
M ROW IEĆ Andrzej zob. poz. 4 1 
M RYGOŃAdam 
Zob. też poz. 261,358
363. Mrygoń Adam: Michałowski Kornel [bibliograf muzyczny, wieloletni kierownik Pracowni 

Zbiorów Muzycznych w  Bibliotece Uniwersyteckiej w  Poznaniu, współzałożyciel Sekcji Bi
bliotek Muzycznych SBP]. W: Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna pod redak
cją Elżbiety Dziębowskiej. [Т.] M. Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2000 s. 238

239, portret.
364. Mrygoń Adam: Pigla Włodzimierz [bibliotekarz muzyczny, muzykograf, były kierownik Za

kładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej]. W: Encyklopedia Muzyczna PWM. Część 
biograficzna pod redakcją Elżbiety Dziębowskiej, [T ] Pe-R. Kraków, Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne, 2004 s. 107 108.

365. Mrygoń Adam: Prokopowicz Maria [bibliotekarz i bibliograf muzyczny, wieloletni kierow
nik Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej]. W: Encyklopedia Muzyczna PWM.



Część biograficzna pod redakcją Elżbiety Dziębowskiej. [Т.] Pe-R. Kraków, Polskie Wydaw
nictwo Muzyczne, 2004 s. 214, portret. [W haśle błędna data urodzin; właściwa: 24 III 1916].

MŚCISŁAW z Tyńca zob. poz. 162
MUSIOŁ Karol zob. poz. 28. 29, 342

M UZEA

366. Dudek Aleksandra: Muzea i ekspozycje и' Polsce związane z  muzyką i muzykami. „Wychowa
nie Muzyczne w  Szkole” 2002 nr 4 s. 192- 197.

MUZEUM DIECEZJALNE Płock
367. Wiśniewski Piotr; Rękopiśmienny Antyfonarz Płocki z  X IV  wieku (Muzeum Diecezjalne w Pło

cku, B. S.). „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. Vol. 83: 2005 s. 375 432, il.
MUZEUM ETNOGRAFICZNE im. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRUFFOWEJ Toruń
368. Kostrzewa-Majoch Agnieszka: Między Poznaniem a Wilnem. Archiwum Fonograficzne Uni

wersytetu Batorego w świetle korespondencji Romana Padlewskiego z  Marią Znamierowska- 
Priiffową. „Muzyka” 2004 nr 4 s. 133 153, il.

MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA w TOWARZYSTWIE im. FRYDERYKA CHOPINA (od 
2005 r. w NARODOWYM INSTYTUCIE FRYDERYKA CHOPINA) Warszawa

369. Dar Marka Kellera dla Muzeimi Chopina [list F. Chopina do francuskiej pianistki M arie de 
Rozieres z 29 IV 1848]. „Ruch Muzyczny” 2005 nr 13 s. 4. „Aktualności” .

370. (ds.): Szkło dla Chopina [9 II 2005 rozstrzygnięto konkurs na siedzibę Centnim Chopinow
skiego w Warszawie]. „Ruch Muzyczny” 2005 nr 5 s. 17, il. „Relacje”.

371. (jl<): Kolejne listy Chopina w zbiorach TiFC. „Ruch Muzyczny” 2000 nr 1 s. 3. „Aktualno
ści”.

' i l l .  (jk): Powstaje Centrum Chopinowskie. „Ruch Muzyczny” 2004 nr 8 s. 3. „Aktualności” .
373. (jk): Prezentacja autografii Chopinowskiego „M azurka” \E-dur, op. 6 nr 3]. „Ruch Muzycz

ny” 2006 nr 16 s. 15, il. „Muzyka współczesna”.
374. Kołakowska Monika: Rękopis kupiony w Londynie [autograf Mazurka E-dur, op. 6 nr 3 

F. Chopina dla Muzeum Chopina]. „Gazeta Wyborcza”. Stołeczna 2006 nr 168 s. 3.
375. Nowe skarby vf Muzeum TiFC [przekazane 27 V 2003 r  przez Marka Kellera]. „Ruch Muzycz

ny” 2003 nr 13 s. 3. „Aktualności” .
376. (r): Kolejny autograf w Muzeum  [Chopina: Etiuda cis-moll, op. 10 nr 4] ,.Ruch Muzyczny” 

2005 nr 4 s. 2. „Aktualności”.
377. (r): TiFC gromadzi i wydaje [o nowych nabytkach i planach nowego wydania korespondencji 

Fryderyka Chopina]. „Ruch Muzyczny” 2001 nr 11 s. 3. „Aktualności”.
378. (Sol): Jeszcze jeden Mazurek ’’ [E-dur, op. 6 nr 3] w Muzeum  [Chopina w Warszawie]. „Ruch 

Muzyczny” 2006 nr 15 s. 3. „Aktualności”.
379. Sołtys Maria: Fin unhekanntes Autografii von Chopin in dem handschriftlichen Musikalbum  

von polnischen Komponisten [obecnie w zbiorach Muzeum Chopina w Warszawie]. W; Cho
pin and His Werk in the Context o f  Culture. Studies edited by Irena Poniatowska. T. I .Warsza
wa, Kraków, Polska Akademia Chopinowska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Musica 
lagellonica, 2003 s. 482 488.

380. Wróblewska-Straus Hanna: Dary dla Muzeum F tydeiyka Chopina. „Spotkanie z Zabytkami” 
2003 nr 12 s. 27-30.

381. Wróblewska-Straus Hanna: Nieznany list George Sand w zbiorach Muzeum Fryderyka Cho
pina  [adresowany do F. Liszta z 29 V 1844 r.]. „Ruch Muzyczny” 2005 nr 18 s. 32 33, il. 
„Historia”.



382. (zs): Chopin i Kolbergowie. Interesująca wystawa w Muzeum Chopina. „Ruch Muzyczny” 
2005 nr 24 s. 22 -23, il. „Relacje”.

MUZEUM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO i WYCHODŹSTWA POLSKIEGO w AME
RYCE zob. poz. 198

MUZEUM KAROLA SZYMANOWSKIEGO w „ATMIE” Zakopane, ODDZIAŁ MUZEUM NA
RODOWEGO Kraków

383. Jasińska-Jędrosz Elżbieta: 30 lat Muzeum  w „Atmie". „Ruch Muzyczny” 2006 nr 9 s. 20 21, 
il. „Relacje”.

MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH Kraków
384. Maska Chopina darem francuskim  [dla Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie] „Ruch 

Muzyczny” 2003 nr 20 s. 4. „ Aktualności” .
MUZEUM NARODOWE (BIBLIOTEKA) Warszawa zob. poz. 139
MUZEUM-ZAMEK Łańcut -  zob. poz. 46
MUZEUM ZAMOYSKICH Kozłówka
385. Janczewska-Sołomko Katarzyna: Nagrania muzyczne w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 

[dotyczy zbioru rolek pianolowych i płyt patefonowych]. „Ruch Muzyczny” 2002 nr 20 s. 35,
il. „Historia”.

MYCIEŁSKI Zygmunt - zob. poz. 262
NACJONAŁNA AKADEM lJA NAUK UKRAINY zob. poz. 109
NACJONALNA BIBLIOTEKA UKRAINY im. W. I. WIERNADSKOGO Kijów zob. BIBLIO

TEKI NARODOWE
NACZELNA DYREKCJA ARCHOWÓW PAŃSTWOWYCH. CENTRALNY OŚRODEK IN

FORMACJI ARCHIWALNEJ zob. poz. 1
NAŁĘCZ M ariola zob. poz. 200-206, 321, 324,434
NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA Warszawa -  zob. MUZEUM FRYDERYKA 

CHOPINA w TOWARZYSTWIE im. FRYDERYKA CHOPINA (od 2005 w NARODOWYM 
INSTYTUCIE FRYDERYKA CHOPINA Warszawa

NAUCZNAJA MUZYKALNAJA BIBLIOTEKA im. S. I, TANIEJEWA Moskwa zob. poz. 195, 
197, 287

NAZAR Krystyna -  zob. MOSZUMAŃSKA-NAZAR Krystyna
NESCHKE Karla
386. Neschke Karla: Passionsauffiihrungen in Danzig im 18 Jahrhundert. W: Musikalische Bezie- 

hungen zwischen Mitteldeutschland und Danzig im 18. Jahrhundert. Konferenzbericht Gdańsk
20.-22. November 2000. Hrsg. Danuta Popinigis und Klaus-Peter Koch. Sinzig, Studio, 2002 
s. 161 167. (Edition IMS, Reihe 1: Schriften ; Bd 9).

387. Neschke Karla: Zur Oberlięfening musikalischer Werke der Kappelmeister an St. Marien 
zu Danzig [na podstawie zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN i Archiwum Państwowego w 
Gdańsku]. W: Musica Bahica. Danzig und die Musikkultur Europa. [Materiały z konferencji 
naukowej. Gdańsk, 8 10 V 1997]. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniu
szki w Gdańsku, 2000 s. 233 244. (Prace Specjalne /  Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki 
w  Gdańsku ; 57).

NIDECKA Ewa
388. Nidecka Ewa; Polskie czasopiśmiennictwo muzyczne Lwowa pierwszej połowy dwudziestego 

wieku. W; Musica Galiciana. T. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko- 
ukraińskich. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 s. 210 221.

NIEGOW SKI Krzysztof - zob. poz. 126



NIEMÓLLER Klaus Wolfgang
Zob. też poz. 74, 85, 90, 144, 463, 466, 478
389. Niemóllcr Klaus Wolfgang: Musik B ild BiltJung. Zum artes-Einband von Stimtnbiichern 

des 16. Jahrhundei-ls in der alien Sladtbibliotbek von Gdańsk. W: Muzyka w  kontekście kul
tury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięcio
lecie urodzin. Red. Małgorzata Janicka-Słysz, Teresa Małecka, K rzysztof Szwajgier. Kraków, 
Akademia Muzyczna, 2001 s. 337 342.

NIKIPORCZYK Barbara zob. ZAKRZEWSKA-NIKIPORCZYK Barbara 
NOTAE MUSICAE ARTIS
390. Notae musicae artis. Notacja muzyczna и’ źródłach polskich XI-XVI wieku. Studia pod redak

cją Elżbiety Witkowskiej-Zaremby. Kraków, Musica lagellonica, 1999. 569 s., il. ISBN
83-7099-076-2.

Recenzja: Zofia Dobrzańska-Fabiańska. „Muzyka” 2001 nr 4 s. 83 94. „Sprawozdania”.
Wersja angielska: Notae musicae artis. Musical Notation in Polish Sources I lth  -  16th Century. 

Studies ed. by Elżbieta Witkowska-Zaremba. Kraków, Musica lagellonica, 2001. -  574 s., il.
ISBN 83-7099-106-8.

NOWAK Zbigniew zob. poz. 86 
NOWAKOWSKI Antoni zob. poz. 357 
OCHS Ekkchard zob. poz. 8, 79, 89, 98. 103. 104, 355 
OGONOWSKA Ewa zob. poz. 87 
OLSZEWSKA-BAJERA Zofia zob. poz. 60 
OSADCA Olga zob. poz. 109
PACZKOWSKI Szymon zob. poz. 2, 115, 150, 229, 260, 284, 297, 352,447 
PADEREWSKI Ignacy Jan zob. poz. 183, 187, 254 
PADLEWSKI Roman zob. poz. 368 
PAMIĘCI...
391. Pamięci Kornela Michałowskiego [bibliografa muzycznego, współzałożyciela Sekcji Biblio

tek Muzycznych SBP i długoletniego kierownika Pracowni Zbiorów Muzycznych Bibliote
ki Uniwersyteckiej w  Poznaniu / wspominają: Jan Stęszewski, Teresa Chylińska, Romuald 
Pełczyński, Andrzej Spóz, Antoni Wójcicki, Andrzej Jazdon, Janina Tatarska]. „Biblioteka” 
(Poznań). Nr 3 (12): 1999 s. 107 117.

PASZKOWSKA Elżbieta zob. poz. 61, 62 
PATALAS Aleksandra 
Zob. także poz. 13 1, 251
392. Patalas Aleksandra: Polonica w inwentaizach słowackich z  łat 1581 1718. „Muzyka” 2002 

nr 2 s. 97 107.
PAWLAK Ireneusz zob. poz. 114, 140 
PEŁCZYŃSKI Romuald zob. poz. 391 
PENDERECKI Krzysztof zob. poz. 288 
PERKOWSKI Piotr zob. poz. 186 
PERZ Mirosław
Zob. też poz. 10, 84, 102, 108, 110, 119, 125, 136, 142, 209, 279, 310, 400,401
393. Perz Mirosław: O naturze zabytków muzycznych i polskiej tradycji ich pielęgnacji. W: Spot

kania w Willi Struvego 1998 2001. Wykłady o dziedzictwie kultury, red. Katarzyna Jagoda 
Kwiecińska. Warszawa, Wydawnictwo Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 2001 s. 121
126.

PIELECH Marta
Zob. też poz. 110, 127, 132



394. Pielech Marta: Muzyka na nowo odkryta [dotyczy Mszy B-diir op. 3 Józefa Elsnera ze zbioru 
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu i z Archiwum Jasnogórskiego]. „Ruch Muzyczny” 
2004 nr 8 s. 35 36.

PIGŁA Włodzimierz
Zob. też poz. 208, 242, 364,418
395. Pigła Włodzimierz: Maria Prokopowicz (1916-2006) [była l<ierowniczka Zakładu Zbiorów 

Muzycznych Biblioteki Narodowej i wpółtwórczyni Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP]. 
„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2006 nr I s. 64 65, il.

396. Pigła Włodzimierz: Wanda Bogdany-Popielowa (1928 2005). [Nekrolog długoletniej kierow
niczki Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej]. „Ruch Muzyczny” 2005 nr 17 
s. 3.

397. Pigła Włodzimierz: Zmarła Maria Prokopowicz (1916 2006) [była kierowniczka Zakładu 
Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej i wpółtwórczyni Sekcji Bibliotek Muzycznych 
SBP]. „Ruch Muzyczny” 2006 nr 9 s. 4. „Aktualności” .

PIKULIK Jerzy 
Zob. też poz. 340
398. Pikulik Jerzy: Polskie Graduały Średniowieczne. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kar

dynała Stefana Wyszyńskiego, 2001. 455 s. ISBN 83-7072-194-X.
Recenzja; Janusz Zbudniewck ZP. „Saeculum Christianum” 2002 nr 9 s. 301 306.
PIKULSKA Ewa zob. poz. 176 
PIÓRKOWSKA Urszula zob. poz. 244 
PISARKOWA Krystyna zob. poz. 209 
PŁOSKOŃ Kazimierz
399. Płoskoń Kazimierz: Marek Slachowski. Katalog tematyczny utworów. Kraków, Akademia 

Muzyczna w  Krakowie, 2004. 151, [2] s. ISBN 83-87182-52-4.
PODEJKKO Paweł -  zob. poz. 290
POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR Oddział Śląski w  Katowicach zob. poz. 446 
„POLSKIE NAGRANIA” zob. poz. 177 
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE 
Zob. też poz. 33, 180,211,267
400. Winowicz Krystyna: Nieznane Usty ks. Józefa Surzynskiego do Adolfa Chyhińskiego (spuś

cizna Chybińskiego w  PWM). W: Complexiis effectuiim musicologiae. Studio Miroslao Perz 
septuagenario dedicata. Red. Tomasz Jeż. Kraków, RABID 2003. s. 145 152. (Studia et 
Dissertationes Instituti Musicologiae Univcrsitatis Varsoviensis, Seria В : t. 13).

POŁCZYŃSKI Stanisław zob. JANTA-POŁCZYŃSKI Stanisław 
PONIATOWSKA Irena zob. poz. 2, 115, 150, 163, 225, 229, 260, 297, 352, 379, 4 4 7 ,4 6 1 
POPIELOWA Wanda zob. BOGDANY-POPIELOWA Wanda 
POPINIGIS Danuta
Zob. też poz. 7, 8, 80, 85 91, 95,230, 386,423
401. Popinigis Danuta: Der Danziger Organist Daniel Jacobi und seine geist/iche Werke. „Schiitz- 

Jahrbuch”. Bd XXIV: 2002 s. 47 57.
Ditto. Twórczość Daniela Jocobiego. W: Complexus effectuum musicologiae. Studio Miroslao Perz 

.se/j/uflgenar/o Je J /ta to . Red. Tomasz Jeż. Kraków, RABID, 2003 s. 107 116, il. (Studia et 
Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Var.soviensis, Seria В ; t. 13).

402. Popinigis Danuta: Neue Dokumentation der Danziger Musikhandschriften. W: Vom rech- 
ten Thon der Orgeln und anderer Instrumenten. Bad Kostritz, 2003 s. 341 349. -  (Kostner 
Schrifte; 2).



403. Popinigis Danuta; Tillelhlalter, Unischlage w id  Druckstimmen. A tif der Suche nach den musi- 
kalischen Beziehimgen zwischen Danzig im d Mitteldeiilschland im 18. Jahrhundert. W; Musi- 
kalische Beziehimgen zwischen Mitleldeiitschland im d Danzig im 18. Jahrhundert. Konfer- 
enzbericht Gdańsk 20.-22. November 2000. Hrsg. Danuta Popinigis und Klaus-Peter Koch. 
Sinzig, Studio. 2002 s. 201 210. (Edition IMS, Reihe 1: Schriften ; Bd 9).

404. Popinigis Danuta: W swoim stylu. Melodie z  wież Ratusza Głównego M iasta i Kościoła św. 
Katarzyny w Gdańsku [na podstawie zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN i Archiwum Państwo
wego w Gdańsku]. W: Forum Muzykologiczne 2005 : Numer jubileuszowy na 6 0 -lecie Związ
ku Kompozytorów Polskich ; Witold Lutosławski. Osoba i dzieło. Styłe muzyczne. Konteksty 
historyczno-kułturowe. Warszawa, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, 
2005 s. 122 131.

405. Popinigis Danuta; Z  Gdańska do Kromien’ża  czyli o Heinrichu Dóhełu i jego  muzyce skrzyp
cowej [utwory gdańskiego kompozytora zachowane w  kolekcji muzykaliów kapeli biskupa 
ołomuńskiego Karola Lichtensteina-Castelcom w Kromieiyżu]. W; Europejski repertuar mu
zyczny na ziemiach Polski. Red. Elżbieta Wojnowska. Warszawa, Związek Kompozytorów 
Polskich, Biblioteka Narodowa, 2003 s. 159 172.

406. Popinigis Danuta; Z  pasją o gdańskiej Pasji [Georga Philippe Telemanna ze zbiorów Biblio
teki Gdańskiej PAN] / rozmowę z D. Popinigis przeprowadził Przemysław Gulda. „Gazeta 
Wyborcza” Trójmiasto 2006 nr 89 s. 10.

POPOWSKA Marta zob. poz. 137
POŚPIECH Remigiusz
Zob. też poz. 133, 134, 145,465
407. Pośpiech Remigiusz; Muzyka wielogłosowa и- celebracji euchaiystycznej na Śląsku w XVII 

i XVIII wieku. Opole, Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny, 2004. -  432 s. -  ISBN 
83-88939-73-4.

408. Pośpiech Remigiusz; Das połnische katholische Kirchenłied in oberschlesischen Gesangbii- 
cher von 1823 bis 1922/A n n a  Więclewska-Bach. Sinzig, 1999. [Recenzja]. „Studia Teolo- 
giczno-Histoiyczne Śląska Opolskiego. T. 20; 2000 s. 533 540.

409. Pośpiech Remigiusz; Specyfika stylu i form y  и’ „Stacjach na Boże C iało” kompozytorów  
śląskich X V I I IIX IX  wieku [na podstawie źródeł wrocławskich]. W; Forum Muzykologiczne 
2005 : Numer jubileuszowy na 60 lecie Związku Kompozytorów Polskich ; Witold Lutosław
ski. Osoba i dzieło. Style muzyczne. Konteksty hi.stoiyczno-kułturowe. Warszawa, Sekcja 
Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, 2005 s. 191 197.

[Rozszerzona wersja paragrafu „Stacja na Boże OV/to”], W; Pośpiech Remigiusz; Muzyka wielo
głosowa w celebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII o XVIII wiekui. Opole, Uniwersytet 
Śląski. Wydział Teologiczny, 2004 s. 126 131 por. poz. 407.

POŻNIAK Piotr
410. Poźniak Piotr: Kasper Sielicki, lutnista-kompozytor i jego  twórczość [na podstawie zbiorów 

AG AD i źródeł obcych]. „Sacculum Christianum” 2002 n r2  s. 131 150.
PROKOPOWICZ M aria zob. poz. 325, 365, 395, 397,441
PROSNAK Antoni zob. poz. 63, 64, 64a
PRUFFOWA Maria zob. ZNAMIEROWSKA-PRUFFOWA Maria
PRYMASOWSKIE WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE Gniezno zob. poz. 115, 140, 141
PRZEREMBSKA Violetta
411. Przerembska Violetta: Z  badań nad polskimi rękopisami muzycznymi z  XV II wieku, W; Prace 

Zakładu Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Z. 4: 2000 s. 41 59.
PRZYBYLSKI Tadeusz zob. poz. 43
PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA Barbara



Zob. też poz. 92, 93, 156, 212, 231, 251
412. Przybyszewska-Jarmińska Barbara: „Ave flonim  flos Нуacinihe"Marcina Mielczewskiego. 

Problemy z  rekonstrukcją oryginalnego kształtu kompozycji zachowanej z  tekstem niemiecko
języcznej kontra faktury. W; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Scctio L ; Vol. 1: 
2003 s. 109 127.

413. Przybyszewska-Jarmińska Barbara: Bezcenne surowce wtórne [odkrycie zabytków muzycz
nych w  oprawach starych woluminów]. „Spotkanie z Zabytkami” 2003 nr 5 s. 13 15.

414. Przybyszewska-Jarmińska Barbara: From the Lutheran Selection : the Surviving Repertory o f  
Vocal-Instrumental Religious Music o f  the Musicians o f  the Polish Vasas. „Musicology To
day”. 2005 : Poland in Europe. Imitationer Interaction o f  Musical Models? s. 59 71.

Ditto, wersja polska: Z  luterańskiego wyboru : Zachowany repertuar wokalno-instrumentalnej mu
zyki religijnej kapeli Wazów. „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2004 s. 21 32.

415. Przybyszewska-Jarmińska Barbara: Historia w źródłach muzycznych wyeksponowana i ukry
ta, czyli o siedemnastowiecznych mszach z  rękopisów I-Rvat Capp.Sistina 107 oraz D-Bds 
Mu.. 40073 w razzP l-K j Mus. 40300. „Muzyka” 2002 nr 3/4 s. 45 61, il.

416. Przybyszewska-Jarmińska Barbara: On the Trait o f  Luca M arenzios Works composed in Po
land „Missa super Iniquos odio habui". „De Musica”. Vol. XI / „Nuove Pagine” 2: 2005 
(publikacja internetowa).

PULIKOWSKl Julian zob. poz. 18,479 
(r) zob. poz. 47, 377 
RACZKOWSKA Katarzyna -  zob. poz. 212 
RAHMER Dominik -  zob. poz. 281 
RANDOM1ŃSKA Zenona zob. poz. 153 
REITLINGER Antoni Erazm -  zob. poz. 138
REPERTOIRE INTERNATIONAL de la LITERATURE MUSICALE (RILM)
Zob. też poz. 166
417. Zakrzewska-Nikiporczyk Barbara: Apel do polskich muzykologów  w sprawie RILM-u. „Ruch 

M uzyczny” 2003 nr 14 s. 13. „Relacje”.
REPERTOIRE INTERNATIONAL de la PRESSE MUSICALE (RIPM)
Zob. też poz. 166
418. Pigła W łodzimierz: RIPM  w Polsce. W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Biblio

tekarzy Polskich -  Polska Grupa Narodowa lAML. W 64 2004. [ ...]  Red.: Piotr Maculewicz, 
Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005 s. 231 236. Streszcz. w jęz. ang.

419. Zakrzewska-Nikiporczyk Barbara: „Echo Muzyczne". 1879 1882 [bibliografia zawartości]. 
Baltimore (Maryland), National Information Services Corporation, 2002. 2 t. (Repertoire
International de la Presse Musicale). ISBN 0-924291-89-3.

420. Zakrzewska-Nikiporczyk Barbara: „Ruch Muzyczny". 1857 1862. Ann Arbor (Michigan), 
UMI, 1997. 2 t. IV, 454 s. (Repertoire International de la Presse Musicale). - ISBN
0-608-06505-6.

421. Zakrzewska-Nikiporczyk Barbara: „Tygodnik M uzyczny”, 1820-1821. „Pamiętnik Muzyczny 
Warszawski”, 1835 1836. „Gazeta Muzyczna i Teatralna". 1865 1866 [bibliografia zawarto
ści]. Baltimore (Maryland), National Information Services Corporation, 2000. (Repertoire 
International de la Presse M usicale). ISBN 0-924291 -56-7.

REPERTOIRE INTERNATIONAL des SOURCES MUSICALE (RISM)
Zob. też poz. 166,283
422. Keil Klaus: Druki muzyczne w RISM. Przeszłość -perspektyw y. „Biblioteka Muzyczna 1996- 

1999” : 2004 s. 125 128.



423. Popinigis Danuta: Repertoire International des Sources Musicales. Serie A /fl. Musikhand- 
schriften nach 1600. Thematischer Katalog. 8. kiimielierte Ausgabe 2000 (6. CD-ROM). 
K. G. Sam- Electronic Puhli.ihing. ISBN 3-598-40449-2. [Recenzja]. „Muzyka” 2003 nr 1 
s. 136 143, il. „Sprawozdania”.

424. Wojnowska Elżbieta; RISM  w Polsce. W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich Polska Grupa Narodowa lAML. 1964 2004. [ ...]  Red.; Piotr Maculewicz, 
Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005 s. 213 230. Streszcz. w jęz . ang.

REWAL Andrzej zob. poz. 218
ROEMHILDT Johann Theodor zob. poz. 68, 82, 85, 91, 95 
ROGOWSKI Ludomir Michał zob. poz. 37 
ROTTERMUND Krzysztof 
Zob. też poz. 232 235, 246
425. Rottermund Krzysztof; August Ftydery'k Baranowski i Jego odnalezione utwory [druki w eu

ropejskich bibliotekach]. „Ruch Muzyczny” 2002 nr 11 s. 28 32, il.
ROWICKI Witold zob. poz. 159 
ROZIERES Marie de zob. poz. 369 
RÓŻYCKI Edward zob. poz. 147,473 
RUBINSTEIN Artur zob. poz. 12, 185 
RUBINSTEIN ARTUR COLLECTION zob. poz. 12 
RLTNOWSKI Michał F. zob. poz. 47, 143 
RYL Jadwiga zob. poz. 141
RYSZKA-KOMARNlCKAAnna zob. poz. 128, 129
RYSZKOWSKA Eulalia zob. poz. 243
SAND George -  zob. poz. 190, 381
SARZYŃSKI Piotr zob. poz. 252
SAWICKI Mikołaj zob. poz. 246
SCHEIDT Samuel zob. poz. 77
SCHILLERARCHIV Weimar zob.GOETHE- und SCH1LLERARCHIV Weimar 
SCHIWIETZ Lucian zob. poz. 314 
SCHNEIDER Matthias 
Zob. też poz. 69, 99
426. Schneider Matthias; „Cori Spezzati" in der Otgelmiisik des friihen 17. Jh. s  [m.in. na pod

stawie polskich źródeł]. W; Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels von den „Cori Spez
za ti"  zum konzertierenden Stil. [Materiały z konferencji naukowej, 21 23 XI 2002, Gdańsk]. 
Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, 2004 s. 265 276.

(Prace Specjalne /  Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku ; 64).
SCHUTZAlfred zob.poz. 179 
SCHUTZ Veronique zob. poz. 179 
SEBASTIANI Johannes zob. poz. 108

SE K C JA  B IB LIO T EK  M U Z Y C Z N Y C H  SB P -  P O L SK A  G R U P A  N A R O D O W A  lA M L

Zob. też poz. 28, 29, 57, 191, 216, 325, 327, 328, 440, 441
427. Biblioteka Muzyczna 1996-1999. Redakcja Andrzej Spóz, Elżbieta Wojnowska, Stanisław 

H rabia; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sekcja Bibliotek Muzycznych -  Polska Grupa 
Narodowa lAML. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2004. 219, [ 1 ] s. ISBN 83-89316-32-3.

428. Byczkowska-Sztaba Jolanta; National Reports o f  Polish National Branch. „Fontes Artis Musi- 
cae” 2 0 0 5 n r2 s . 112 113.



429. Hrabia Stanisław: Z  dziejów Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich Polskiej Grupy Narodowej lAML. Kronika. W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich Polska Grupa Namdowa lAML. IV64 2004. [ ...]  Red.: Piotr 
Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005 s. 29 141. Streszcz. w jęz. 
ang.

430. Jasińska-Jędrosz Elżbieta: X  Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych [24 26 
września 2001 w Katowicach]. „Ruch Muzyczny” 2001 nr 24 s. II. „Idee” .

4 3 1. Jasińska-Jędrosz Elżbieta, Maculewicz Piotr: X  Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Mu
zycznych (Katowice, 24 26 września 2001 r.). „Przegląd Biblioteczny” 2001 nr 4 s. 361 363.

4 3 1 a. Kozłowska Ewa: Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych z Bibliotek Publicz
nych. (Warszawa. 7 9 pażdiernika 2002 r.) „Przegląd Biblioteczny” 2003 nr 1/2 s. 167 170.

432. Kozłowska Ewa: Zbioiy muzyczne и’ bibliotekach publicznych. (Podsekcja do spraw Zbiorów 
Muzycznych w Bibliotekach Publicznych SBP). W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzysze
nia Bibliotekarzy Polskich Polska Grupa Namdowa /А ML. 1964 2004. [ ... ] Red.: Piotr Ma
culewicz, Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005 s. 195 200. Streszcz. w jęz. 
ang.

433. Nadzwyczajna Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych z  okazji 40 lecia Sekcji 
Bibliotek Muzycznych SBP Polskiej Grupy Narodowej lAML [Warszawa, 20 22 październi
ka 2004. Komunikat]. „Muzyka” 2005 nr I s. 166. „Kronika”.

434. Nałęcz Mariola: Współpraca Biblioteki Narodowej z  Sekcją Bibliotek Muzycznych SBP. 
W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polska Grupa Na
rodowa lAML. 1964 2004. [ ...]  Red.: Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawni
ctwo SBP, 2005 s. 187 189. Streszcz. w jęz. ang.

435. Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polska Grupa Naro
dowa lAML. 1964-2004. Materiały z Nadzwyczajnej Ogólnopolskiej Konferencji Bibliote
karzy Muzycznych. Warszawa, Biblioteka Narodowa, 20 22 października 2004. Red. Piotr 
Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005. 235, [ I] s., [ 16] il. ISBN 
83-89316-48-X. Tytuł i streszczenia w  jęz. ang.

436. Seyfried Bettina von: Nachbarschaftlich. Deutsch-polnisches Treffen der wissenschciftiichen 
Musikbibliotheken in Poznań ain 30. 31. Juni 1997. „Forum Musikbibliotheken” 1907 nr 3 
s. 184 188.

437. Spóz Andrzej: Działalność wydawnicza Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP Polskiej Grupy 
Narodowej lAML. W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
-  Polska Grupa Narodowa lAML. 1964 2004. [...]  Red.: Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz. 
Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005 s. 181 -185. Streszcz. w jęz. ang.

438. Spóz Andrzej: Katalogi polskich druków muzycznych a lat 1801 IH75 w bibliotekach Krako
wa, Łodzi i Warszawy. „Biblioteka Muzyczna 1996 1999” : 2004 s. 67-71.

438a. Witowska Małgorzata: X  Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych и’ Katowi
cach. „Bibliotekarz” 2002 nr 3 s. 23 24.

SEYFRIED Bettina von zob. poz. 13, 436 
SHULGINA Valeria zob. poz. 225 
SIEGELE Ulrich -  zob. poz. 152, 309 
SIELICKI Kasper zob. poz. 4 10 
SIENIATECKA Teresa zob. poz. 5 1 
SIERAKOWSKI Wacław zob. poz. 128 
SINGAKADEMIE Berlin



439. Świderska Barbara: Zgubiono znaleziono [zwrot zbiorów Singakademie do Berlina]. „Ruch 
Muzyczny” 2003 nr 2 s. 34-37, il. „Historia”.

SKOCZA Marek zob. poz. 58
SŁYSZ Małgorzata zob. JANICKA-SŁYSZ Małgorzata 
(Sol.) zob. poz. 378
SOŁOMKO Katarzyna zob. JANCZEWSKA-SOŁOMKO Katarzyna 
SOŁTYS Maria zob. poz. 379 
SPÓZ Andrzej
Zob. też poz. 29, 35, 44, 45, 52, 217, 261, 329, 356. 359. 391, 418, 424, 427, 429. 432, 434, 435, 

437,438.476
440. Spóz Andrzej: Krzysztof Antoni Mazur (1929 2000) [współzałożyciel Sekcji Bibliotek Mu

zycznych SBP, były kierownik Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warsza
wie]. W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Slowaizyszenia Bibliotekarzy Polskich Polska Grupa 
Narodowa lAML. 1964 2004. [...]  Red.: Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa, Wy
dawnictwo SBP. 2005 s. 167 176, portret. Streszcz. w jęz. ang.

441. Spóz Andrzej: Maria Prokopowicz [laudacja na cześć współzałożycielki i długoletniej prze
wodniczącej Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP i długoletniej kierowniczki Zakładu Zbiorów 
Muzycznych w Bibliotece Narodowej]. W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich Polska Grupa Namdowa lAML. 1964 2004. [ ...]  Red.: Piotr Macule
wicz, Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2005 s. 9 27, [portret] -  Streszcz. w  jęz. 
ang. -  Zawiera bibliografię prac M. Prokopowicz. W artykule błędna data urodzin, właściwa: 
24 III 1916.

442. Spóz Andrzej: Ważniejsze zbiory polskich druków muzycznych z X IX  wieku w  Polsce. „Biblio
teka Muzyczna 1996 1999” : 2004 s. 73 81.

Ditto, wersja niemiecka: Wichtige Sammlungen polnische Musikdrucke aus dem 19. Jahrhundert in 
Polen. „Forum Musikbibliothek” 1997 n r4  s. 337 342.

STAATSBIBLIOTHEK der STIFFTUNG PREUSSISCHER KULTURBISITZ Berlin zob. BI
BLIOTEKI NARODOWE 

STACHELIN Martin
443. Stachelin Martin: Kleiniiberlieferungen mehrstimmiger Musik vor 1550 in deutschen Sprach- 

gebiet. T. 3: N euerzu Werk und Leben von Petrus Wilhelmi. Fragmente des mitteren 15. Jah- 
rhunderts mit Mensmalmusik im Nachlass von Friedrich Ludwig [dotyczy zbiorów śląskiej 
proweniencji]. Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001 138 s., facsimile. -  (Nachtrich- 
ten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen. I Philologisch-historische Klasse, ISSN 
0065-5287 ; Jahrgang 2001 Nr 2.).

Recenzja: Paweł Gancarczyk. „Muzyka” 2002 nr 2 s. 115 120.
STACHOWSKI Marek zob. poz. 399
STACHURA Anna zob. poz. 3 1
STAROSTWO POWIATOWE Tczew zob. poz. 155
STĘSZEWSKI Jan zob. poz. 39 1
STOLPE Alojzy zob. poz. 72
STOMPEL Józef zob. poz. 31
STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH zob. SEKCJA BIBLIOTEK MUZYCZ

NYCH SBP -  POLSKA GRUPA NARODOWA lAML 
STRAKACZ-APPŁETON Ann zob. poz. 254 
STRAUS Hanna zob. WRÓBLEWSKA-STRAUS Hanna 
SUMSKI Alexander zob. poz. 152, 309 
SURZYŃSKI Józef zob. poz. 400.467



SUSUŁ Danuta
444. Susuł Danuta: Krakowski muzyczny ruch wydawniczy na przełomie X IX i X X  wieku. W; Musica 

Galiciana. T. 5: Kultura muzyczna Galicji и’ kontekcie stosunków polsko-ukraińskiech. Rze
szów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2000 s. 163- 166.

SUJKOW SKI Stefan zob. poz. 228 
SWASTEK Józef zob. poz. 71, 278, 306 
SYRENA-REKORD zob. poz. 347 349 
SZA Ж O  Urszula zob. poz. 238a 
SZALONEK Witold zob. poz. 361 
SZANIAWSKA Izabela zob. poz. 245 
SZCZEPAŃSKA-LANGE Elżbieta zob. poz. 479 
SZLAGOWSKA Danuta 
Zob. też poz. 9, 10, 9Ф 99
445. Szlagowska Danuta: Repertuar muzyczny z siedemnastowiecznych rękopisów gdańskich. 

Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, 2005. 471 s., il.
(Kultura Muzyczna Północnych Ziem Polski, ISSN 1231 -3211 ; nr 10).

SZTABA Jolanta -  zob. BYCZKOWSKA-SZTABA Jolanta 
SZWAJGIER K rzysztof zob. poz. 389 
SZWOCH Mariusz -  zob. poz. 357 
SZYCHLIŃSKI Grzegorz zob. poz. 4 
SZYMANOWSKA Maria zob. poz. 224 
SZYMANOWSKI Karol zob. poz. 178, 264 
ŚLĄSKA BIBLIOTEKA MUZYCZNA Katowice
446. Hanke Rajmund: Jubileusz i nowe nadzieje [oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chó

rów i Orkiestr, m.in. o przekazaniu przez Oddział 19.723 muzykaliów do Biblioteki Śląskiej 
w  Katowicach, gdzie utworzono Śląską Bibliotekę Muzyczną]. „Życie Muzyczne” 2001 nr 1/2 
s. 7 10, il.

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE zob. poz. 54, 58 
ŚWIDERSKA Barbara zob. poz. 439 
TALMA-DAVOUS Ewa 
Zob. też poz. 224
447. Talma-Davous Ewa: O ekspozycji autografów muzycznych na paryskiej Wystawie Powszech

nej w  1900 roku [m.in. rękopisów polskich kompozytorów]. W: Muzyka wobec tradycji. Idee 
-  dzieło -  recepcja. Studia pod redakcją Szymona Paczkowskiego. [Tom dedykowany Profe
sor Irenie Poniatowskiej z okazji 70. rocznicy urodzin]. Warszawa, Instytut Muzykologii Uni
wersytetu Warszawskiego, 2004 s. 611 618. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae 
Universitatis Varsoviensis, Seria В ; t. 14).

TATARSKA Janina zob. poz. 391 
TELEMANN Georg Philipp zob. poz. 339,406 
TŁOCZYŃSKI Stanisław zob. poz. 140 
TOMASZEWSKI Mieczysław zob. poz 165, 389.
TOMASZEWSKI Wojciech 
Zob. też poz. 114, 115
448. Tomaszewski Wojciech: Biblioteki i zbiory muzyczne и' Polsce. Pizewodnik /  Maria Prokopo

wicz, Andrzej Spóz, Włodzimierz Pigła. Warszawa 1998. [Recenzja]. „Ruch Muzyczny” 1999 
nr 8 s. 38 -39.

449. Tomaszewski Wojciech: Edytorstwo i księgarstwo muzyczne na prowincji Krółestwa Polskie
go w latach 1815 1862. „Biblioteka M uzyczna 1996 1999”: 2004 s. 9 24.



450. Tomaszewski Wojciech: Edytorstwo muzyczne na ziemiach polskich w lalach IH l5-1875. 
W: Ludzie i książki. Stiidia iiistoryczne pod red. Janusza Kosteci<iego. Warszawa, Wydawni
ctwo Biblioteki Narodowej, 2006 s. 269 314.

451. Tomaszewski Wojciech: O znaczeniu druków ulotnych i okolicznościowych dla badań życia 
muzycznego na ziemiach polskich  h’ X IX  wieku. W: Druki ulotne i okolicznościowe wartości 
i funkcje. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Wojnowice, 8 10 października
2004. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006 s. 297 306.

TOWARZYSTWO im. FRYDERYKA CHOPINA Warszawa zob. MUZEUM FRYDERYKA 
CHOPINA w TOWARZYSTWIE im. FRYDERYKA CHOPINA (od 2005 r. w NARODO
WYM INSTYTUCIE FRYDERYKA CHOPINA) Warszawa 

TOWARZYSTWO im. HENRYKA WIENIAWSKIEGO Poznań
452. Kolbuszewska Daina: Rarytasy Wieniawskiego bardzo rzedkie pierwodruki utworów Hen

ryka Wieniawskiego mają szanse trafić do Poznania. „Gazeta Wyborcza” Poznań. 2006 nr 48 
s. I.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MUZYKI MONIUSZKI Warszawa zob. poz. 177 
TRILUPAITIENE Juratę zob. poz. 108 
UENO Maria
453. Ueno Maria: „Musie Treasures o f  G dańsk”. Eine CD-Produktion [zabytkowe i współczesne 

utwory twórców gdańskich 3 płyty wydane na 1000 lecie miasta]. W: Musikgeschichte in 
Mittel- w id Osteuropa. Mitteilungen der Intemationalen Arbeitsgemeinschaft an der Tech- 
nischen Universitat Chemnitz. Heft 6. Chemnitz, Gudrxm Schroder Verlag, 2000 s. 289 290.

UGREWICZAdam
454. Ugrewicz Adam: Muzyka religijna Orlando di Lasso w zbiorach bibliotek polskich. W: Prace 

Naukowe. Wychowanie Artystyczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zesz. 5: 
1996 s. 93 99.

UNIVERSITATS- und LANDESBIBLIOTHEK Bonn zob. BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIE
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Uppsala zob. BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIE
UNVERRICHT Hubert zob. poz. 157
VIVALDI Antonio zob. poz. 260
WACHOLC Maria zob. poz. 270
WACHOWSKA Sonia
455. Wachowska Sonia: Andrzej Krzanowski, 1951 1990. Katalog tematyczny dzieł. Kronika życia 

i twórczości. Red. Lilianna M. Moll. Katowice, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Ka
rola Szymanowskiego, 2000. 195 s. ISBN 83-85679-95-2.

WAGENKNECHT Petra
456. Wagenknecht Petra: Dokumenty audiowizualne w muzycznych bibliotekach naukowych. „Bi

blioteka Muzyczna 1996 1999” : 2004 s. 97 112.
WALTER Axel E. zob. poz, 4 7 1
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. STANISŁAWA MONIUSZKI zob. BI

BLIOTEKA, MUZEUM i ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZ
NEGO im. STANISŁAWA MONIUSZKI 

WĄGIEL Agata
457. Wągiel Agata: Jan Karłowicz portret z  Mieczysławem  и’ tle [studium działalności muzycz

nej na podstawie zbiorów Państwowego Litewskiego Archiwum Historycznego i Biblioteki 
WTM]. „Muzyka” 2005 nr 4 s. 67 103, il.

WĄSOWSKA Elżbieta zob. poz. 217
WERBECK Walter zob. poz. 8, 69, 79, 98, 99, 103, 355
WĘGRZYN-KLISOWSKA Walentyna



458. W ęgrzyn-Klisowska Walentyna: Biblioteka teatrów lwowskich -  straty, rozproszenie, stan 
obecny. W: Musica Galiciana. T. 7; Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko- 
ukraimkich. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003 s. 52 56.

459. W ęgrzyn-Klisowska Walentyna: Musikali.sche Drucke von Andreas Hiinefeld aus Damzig. 
W: M m ica Baltica. Danzig und die MusikkuUur Europa. [Materiały z konferencji nauko
wej. Gdańsk, 8 10 V 1997]. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki 
w Gdańsku, 2000 s.163 170, il. (Prace Specjalne / Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki 
w  Gdańsku : 57).

460. Węgrzyn-Klisowska Walentyna: Polskie kancjonały ewangelickie na Śląsku od  XVII do X X  
wieku. Zarys monograficzny. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina, 2001. 202, [2] s., il. ISBN 83-87759-52-X.

[Recenzja]: Tomasz Jeż. „Barok” 2001 nr 2 s. 153 156.
461. Węgrzyn-Klisowska Walentyna: Schlesische Druck-Ausgaben und handschriftliche Bearbe- 

itungen von Kompositionen Chopins im X IX  Jahrhundert. W: Chopin und His Work in the 
Context o f  Culture. Studies edited by Irena Poniatowska. T. 2. Warszawa, Kraków, Polska 
Akademia Chopinowska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Musica lagellonica, 2003 
s. 269 280.

462. Węgrzyn-Klisowska Walentyna; Życie muzyczne Legnicy. Monografia [m.in. o zbiorach mu- 
zykaliów]. Warszawa, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 2003. 271 s. ISBN
83-89444-10-0.

WIECZOREK Ryszard
Zob. też poz. 295
463. Wieczorek Ryszard: Dreistimmige Messen in sachsisch-schlesi.schen Quellen um 1500. 

W: MiLsikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa Kirchenmusik geistliche Musik -  religio
se Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz 28 30. Oktober 1999 anlasslich des 70. Geburts- 
tages von Klaus Wolfgang Niemoller. Hrsg. von Helmuth Loos und Klaus-Peter Koch. Sinzig, 
Studio, 2002 s. 645 678. (Edition IME, Reihe 1: Schriften ; Bd 7).

464. Wieczorek Ryszrd: Fakty o kontrąfaktach. Muzyka niderlandzko-wloska w źródłach sasko- 
śląskich przełomu XV/XVI wieku. W: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski. Red. 
Elżbieta Wojnowska. Warszawa, Związek Kompozytorów Polskich, Biblioteka Narodowa, 
2003 s. 39 52.

Ditto, wersja angielska: Facto abort Contrafacta Nethcrlandish-Italian Musie in Saxo-Silesian 
Sources from  Late Fifteenth Century. „Musicology Today”, 2004: Polish Musical Culture 
within the European Context s. 16 37.

465. Wieczorek Ryszard: Musica figurata h’ Saksonii i na Śląsku и schyłku X V  wieku. Studia nad 
repertuarem kodeksów mensuralnych. Berlin 40021, Leipzig 1494 i Warszawa 5892. Poznań, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2002. 686, [2], il. (Muzy
kologia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0239-7625 ; nr 7) ISBN 
83-232-I I 70-1.

[Recenzja]: Remigiusz Pośpiech. „Liturgia Sacra” 2003 nr 2 s. 531 534.
WIENIAWSKI Henryk zob. poz. 452
WIERMANN Barbara -  zob. poz. 275
WIERZBICKA Elżbieta zob. poz. 2 18
WIĘCLEWSKA-BACH Anna
Zob. też poz 408.
466. Więciewska-Bach Anna: Das Repertoire der polnischen katholischen Kirchenlieder in obers- 

chlesischen Orgełhiichern des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. W: Musikge.schichte 
zwischen Ost- und Westeuropa Kirchenmusik - geistliche Musik -  religiose Musik. Bericht



der Konferenz Chemnitz 28 30. Oktober 1999 anlasslich des 70. Geburtstages von Klaus
Wolfgang Niemóller. Hrsg. von Helimith Loos und Klaiis-Peter Koch. Sinzig, Studio, 2002 
s. 623 644. (Edition IME, Reihe 1: Schriften ; Bd 7).

WILHELMI Petras zob. poz. 443 
WINCENTY z Kielczy zob. poz. 285 
WINKLER Lutz zob. poz. 8, 79, 98, 103, 365 
WINOWICZ Krystyna 
Zob. też poz. 400
467. Winowicz Krystyna: Katalog tematyczny dziel ks. Józefa Surzyńskiego. Wyd. 4 uzupełnione. 

Poznań, Rhytmos, 2001. 191 s., iL ISBN 83-908462-7-6.
WIŚLIŃSKA Anna zob. poz. 46 
WIŚNIEWSKI Piotr zob. poz 367
WITKOWSKA Alina zob. ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA Alina 
WITKOWSKA-ZAREMBA Elżbieta 
Zob. też poz. 253, 294, 390.477
468. Witkowska-Zaremba Elżbieta: Notacja muzyczna w tek4tach teoretycznych XV-XVI wieku. 

W: Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich X I-XVI wieku. Red. Elżbieta 
Witkowska-Zaremba. Kraków, Musica lagellonica, 1999 s. 13 108.

Ditto, wersja angielska: Musical Notation in Theoretical Texts o f  the Fifteenth and Sixteenth Cen
tury. W: Notae musicae artis. Musical Notation in PoU.sh Sotirces //'*' /6"’ Century. Red.
Elżbieta Witkowska-Zaremba. Kraków, Musica lagellonica, 2001 s. 13 108.

469. Witkowska-Zaremba Elżbieta: Problem koniunkty w późnośredniowiecznych tekstach teore
tycznych z  polskich zasobów źródłowych. „Muzyka” 2006 nr 1/2 s. 105 146, il. [Jest to wersja 
rozszerzona referatu: The Coniuncta in Polish Sources : Late Mediewal Theory and Practice 
wygłoszonego na sesji grupy studyjnej Cantus Planus podczas Kongresu Międzynarodowego 
Towarzystwa Muzykologicznego, Leuven 2002]. „Studia Musicologica Academiae Scientia- 
rum Hungaricae” (Budapest). Vol. 46: 2005 s. 255 267.

470. Witkowska-Zaremba Elżbieta: Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BO Z 61. Edycja tekstu. 
W: Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku. Red. Elżbieta 
Witkowska-Zaremba. Kraków, Musica lagellonica, 1999 s. 487 537.

Ditto, wersja angielska: Musical Treatises from the Manuscript WaN BO Z 61. Text Edition.. W: No
tae musicae artis. Musical Notation in Polish Sources 11“' 16"' Century’. Red. Elżbieta Wit-
kowska-Zaremba. Kraków, Musica lagellonica, 2001 s. 487 541.

WITOWSKA Małgorzata zob. poz. 438a 
WODZIŃSKA Maria zob. poz. 204 
WODZIŃSKI Antoni zob. poz. 204
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. HIERONIMA LOPACIŃSKIEGO Lublin 

zob. BIBLIOTEKI PUBLICZNE 
WOJEWÓDZKA i MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Łódź 

-  zob. BIBLIOTEKI PUBLICZNE 
WOJNOWSKA Elżbieta
Zob. też poz. 80, 100, 101, 119, 146, 220, 221, 248, 256, 345, 351,405, 424, 427, 464
471. Wojnowska Elżbieta: A u f der Suche nach Kónigsberger Buch- und Bibliotheksgeschichte. 

W: Aus Archiwen, Bibliotheken und Museen Mittel- und Osteuropas : Bd 1. Hrsg. Axel E. 
Walter. Koln, Weimar, Wien, Bohlau Verlag, 2004 s. (Л1 693.

472. Wojnowska Elżbieta: Bemerkungen fiber das musikalische Repertoire einiger schlesi.icher 
Stadte im Licht der Handschriftensammhmg aus der Liegnitzer ,Jiibliotheca Rudolphina". 
„Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricac”.(Budapest). Vol 46: 2005 s. 21 28.



473. Wojnowska Elżbieta: Ponad granicami narodów i religii. Środkowoeuropejski repertuar mu
zyki religijnej XVI/XVH wieku w kolekcjach druków i rękopisów muzycznych Eum py Central
nej. W: Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI -XX wiek). 
Paralele i różnice. Red. naukowa Jolanta Gwioździk i Edward Różycki. Katowice, Wydawni
ctwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004 s. 293 304.

474. Wojnowska Elżbieta: Rozproszenie dawnych kolekcji muzycznych n’ X X  wieku [Polska i kraje 
sąsiednie]. „Biuletyn informacyjny Biblioteki Narodowej” 2005 nr 3 s. 22 24, il.

WOŻNIAK Jolanta 
Zob. też poz. IGI 105
475. Woźniak Jolanta: Pie.śni berlińskich kompozytorów 2. połowy XVUI wieku n> gdańskich zbio

rach muzykaliów. W: Gdańszczanin ii’ Berlinie. Daniel Chodorowski i kultura 2. połowy’ XVIII 
wieku И’ Europie Północnej. Materiały z sesji. Gdańsk, Dom Uphagena, 2002 s. 109 112.

(Dom Uphagena ; T. 2).
WÓJCICKI Antoni zob. poz. 391 
W RÓBLEWSKA Maria 
Zob. też poz. 220a, 22 1 223
476. Wróblewska Maria; Zbioiy muzyczne i zbiory dźwiękowe, pokrewieństwa, różnice, współ

istnienie. W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polsku 
Grupa Narodowa lAML. 1964 2004. [...]  Red.: Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa, 
Wydawnictwo SBP, 2005 s. 205 2 11. Streszcz. w jęz. ang.

WRÓBLEWSKA-STRAUS Hanna zob. poz. I I I ,  380, 381
WYHOW SKA Krystyna zob. poz. 3 8 ,42
WYHOWSKI Andrzej zob. poz. 38, 42
WYRWA Andrzej Marek zob. poz. 7 1, 120, 145, i 48, 278, 306
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA Częstochowa zob. poz. 454
ZAHAJKIEWICZ Marek Tomasz zob. poz. 112
ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH Wrocław zob. BIBLIOTEKA ZAKŁADU NA

RODOWEGO im. OSSOLIŃSKICH Wrocław 
ZAKRZEW SKA-NIKIPORCZYK Barbara zob. poz. 417, 419 4 2 1 
ZAPPALA Pietro zob. poz. 2 5 1
ZAREMBA Elżbieta zob. WITKOWSKA-ZAREMBA Elżbieta 
ZARĘBSKI Juliusz zob. poz. 15 17, 300
ZESPÓŁ do BADAŃ nad HISTORIĄ i KULTURĄ CYSTERSÓW w POLSCE UNIWERSYTETU 

ADAMA MICKIEWICZA Poznań zob. poz. 155 
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ „CAPELLA GEDANENSIS” zob. poz. 9 1 
ZBUDNIEWEK Janusz -  zob. poz. 398 
ZNAMIEROWSKA-PRUFFOWA M aria zob. poz. 368 
ZW IĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH Warszawa zob. poz. 181,331 
ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH Oddział w  Katowicach zob. poz. 56 
ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH POLSKIE CENTRUM INFORMACJI MUZYCZ

NEJ Warszawa zob. poz. 315,316 
(zs) zob. poz. 382 
ZWOLIŃSKA Elżbieta 
Zob. też poz. 2, 118, 135
477. Zwolińska Elżbieta: „Musica mensurałis" in Polish Mu.sical Sources up to 1600. W: Notae 

MiLsicae artis. Musical Notation in Poli.sh Sources //" ' 16"' Centuiy. Red. Elżbieta Wit- 
kowska-Zaremba. Kraków, Musica lagellonica, 2001 s. 403 485.



478. Zwolińska Elżbieta: Somim companantm imilando? Z im  Krakauer Motettenrepertoire in der 
ersien Halfte des 16. Jalirhundert. W: Musikgeschichte zwischen Ost- und Wesletiropa Kirchen- 
miisik geisiliclie Musik religiose Musik. Bcricht der Konferenz Chemnitz 28 30. Oktober 
1999 aniiissiich des 70. Gebiirtstages von Klaus Wolfgang Niemoller. Hrsg. von Heirnuth Loos 
und Klaus-Peter Koch. Sinzig, Studio, 2002 s. 687 694. (Edition IME, Reihe I : Schriften ; 
Bd 7).

ŻACZKIEWICZ Barbara zob. CHMARA-ŻACZKIEWICZ Barbara
ŻAK Jan [Elżbieta SZCZEPAŃSKA-LANGE]
479. Żak Jan [Elżbieta Szezepańska-Lange]: Jeszcze raz o Pidikowskim  [muzykologu, biblioteka

rzu muzycznym w Bibliotece Narodowej]. „Ruch Muzyczny” 2004 nr 3 s. 5 ^ .  „Nadsłuchiwa
nie”.

ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA Alina zob. poz. 14, 284,





OD WYDAWCY

Wydawnictwo SBP jest wyspecjalizowaną agendą Stowarzyszenia Bibliotel<arzy 
Polskich. Wydajemy książki i czasopisma fachowe służące kształceniu i doskonaleniu 
zawodowemu bibliotekarzy.

Oferujemy Państwu sprzedaż wysyłkową na zamówienie pisemne telefoniczne 
oraz faxem i e-mail'em.

Sprzedaż odręczna w dwóch punktach w Warszawie; -  na ul. Konopczyńskiego 5/7 
oraz w Dziale Promocji i Kolportażu.

Staramy się -  zważywszy na status materialny środowiska bibliotekarskiego -  
utrzymać ceny na poziomie niskim i średnim a część pozycji wydajemy na zasadzie 
non profit.

Z każdym rokiem nasza oferta jest bogatsza.
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02-086 Warszawa 
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tel. (0-22) 825-50-24 
fax (0-22) 825-53-49 
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Pod tym adresem i telefonem 
przyjmujemy zamówienia pisemne, telefoniczne, 

faksem, pocztą elektroniczną
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