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Wsp6kzesne studia nad historiq muzyki
dawnej coraz czysciej inspirowane sq . katego
riami socjologicznymi, kt6re wzbogacajq naszq
dyscypliny o nowe perspektywy interpretacyjne.
Wywolujq one jednak takze dosc istot_ne mody
fikacje paradygmat6w badawczych, zmieniajqc
przede wszystkim tradycyjnie pojmowany przed
miot badan muzykologii. Coraz rzadziej jest nim
samo dzielo muzyczne obserwowane we wlasci
wym sobie kontekscie historycznym; to wlasnie
6w kontekst bywa gl6wnym przedmiotem zainte
resowan, a jego opis, analiza i interpretacja stajq
siy nadrzydnym celem studi6w. Nie oznacza to
jednak wcale, ze postypowanie tego typu oslabia
nasz kontakt z samq materiq ir6dlowq; stajemy
siy bowiem w pewnym sensie jeszcze bardziej bli
scy historykom. Przy okazji, pisane przez nas tek
sty sq przystypniejsze dla przeciytnie wyksztako
nych humanist6w, a w tytulach naszych ksiqzek
czysciej pojawiajq siy takie pojycia, jak kultura,
tradycja, czy recepcja. Zjawiska te w jednoznacz
ny spos6b wskazujq na istotnq zmiany obszaru
tego nurtu badan muzykologicznych.
Przeformulowanie paradygmat6w badaw
czych coraz czysciej dotyka r6wniez muzykolo
gicznej biografistyki, eo bynajmniej nie jest kon
sekwencjq wyczerpywania siy dostypnych jesz
cze temat6w i nieopracowanych jeszcze ir6del.
Przeciwnie: w wielu przypadkach okazuje siy, ze
ich liczba jest o wiele wiyksza od tej dotychczas
szacowanej i ideal erudycyjnych studi6w ir6dlo
znawczych domaga siy solidnego ich opracowa
nia i usystematyzowania. Dobrym przykladem
takiej sytuacji jest pismiennictwo poswiycone po
staci Jacoba Handla-Gallusa, od przeszlo 150 lat
angazujqcej pracy wielu muzykolog6w i do dzis
stanowiqcej ir6dlo ciqgle jeszcze niewyczerpane.
Najnowsza monografia poswiycona temu kom
pozytorowi wyszla spod pi6ra Marko Motnika,

asystenta w Institut für Musikwissenschaft Uni
wersytetu w Wiedniu. Paradoksalnie, ta obszerna
ksiqzka (wraz z katalogiem i aneksami przeszlo
700 stron!) nie jest wcale monografiq w trady
cyjnym rozumieniu tego slowa, ale monogra
ficznym om6wieniem tw6rczosci (Werk) Handla,
jej historycznego przekazu (Überlieferung) oraz
recepcji (Rezeption).
0 samym zyciu kompozytora Motnik nie pi
sze wiele, ograniczajqc siy do bardzo skr6towego
podsumowania znanych w literaturze przedmio
tu wqtk6w biograficznych i przedstawienia ich
w postaci jednostronicowej tabeli (s. 24). I choc
za pierwszy z wymienionych cel6w badawczych
uznaje autor wlasnie osoby (Person) kompozy
tora (s. 1, eo sugeruje poniekqd takze sam tytul
ksiqzki), to temat ten omawia w spos6b dosc
pobiezny. Poza wzmiankami biograficznymi to
warzyszqcymi opisowi wybranych kompozycji
Handla, sylwetce kompozytora Motnik poswiy
ca zaledwie pary stron pierwszego podrozdzialu
wstypu (,,Imago Handelii - ein zu korrigieren
des Handl-Bild?"). Punktem wyjscia dla tych
rozwazan jest reprodukowany na poczqtku mo
nografii drzeworyt z podobiznq kompozytora. To
ikonograficzne przedstawienie daje Motnikowi
asumpt do podjycia dyskusji z utrwalonq w lite
raturze przedmiotu sylwetkq kompozytora, jego
pochodzenia i statusu spolecznego. Pytania te
jednak nie znajdujq, niestety, odpowiedzi w zad
nej powazniejszej pr6bie rekonstrukcji biogramu
Handla, stanowiq tylko pretekst do zarysowania
dotychczasowego stanu badan, kt6ry - bez pod
jycia szeroko zakrojonych studi6w archiwalnych
- nie wniesie do tego tematu nie nowego.
W kolejnych podrozdzialach wstypu Mot
nik omawia zainteresowanie tw6rczosciq Jacoba
Handla, siygajqce czas6w Johanna Gottfrieda
Walthera i Charlesa Burneya, kt6re nieco p6i-
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niej, w wieku XIX, przynioslo pierwsze licz,ice siy
oceny stylokrytyczne. Uwiklane one byly wpraw
dzie w r6znego rodzaju interpretacje ideologicz
ne (m.in. nacjonalizm niemiecki i slowe:6.ski),
przyniosly jednak takze renesans wsp6kzesnych
wykona:6. motet6w Gallusa, wi,izany z ruchem
cecylianskim, oraz ozywily ruch wydawniczy,
inspirowany studiami o profilu historycznym 1.
Pismiennictwo dwudziestowieczne przynioslo
z kolei fundamentalne prace biograficzne Jose
fa Mantuaniego i publikowane z jego inicjatywy
kolejne woluminy opera omnia Handla, wycho
dz,ice w serii Denkmäler der Tonkunst in Öster
reich przy wsp6lpracy Emila Bezecnego i Pau
la Amadeusa Piska (1899-1919, 1959 i 1969).
Najnowsz,i fazy refleksji muzykologicznej nad
Gallusem reprezentuj,i prace Dragotina Cvet
ko2, Metoda Marijana Milaca3, Edo Skulja4 oraz
Marca Desmeta5 , kt6rego interpretacje i opinie
dosc czysto pojawiaj,i siy w tresci omawianej tu
monografii.
Ogromnym walorem ksi,izki Motnika jest
systematyczne om6wienie rozleglego korpu
su zr6del pierwotnych i wt6rnych oraz trudno
dostypnej literatury ukazuj,icej siy w r6znych
jyzykach. I choc sam autor zdradza, ze jego do
konania stanowi,i zaledwie jakis etap prac nad
tw6rczosci,i Jacoba Handla, osi,igniyta przez
niego synteza tworzy bardzo solidn,i podstawy
badawcz,i, zrealizowan,i w dodatku w niezwykle
erudycyjny spos6b. Pewne w,itpliwosci wywoluje
wprawdzie podzial ksi,izki na siedem rozdzial6w,
1 Carl Proske: Musica Divina. Sive Thesaurus
Concentuum Selectissimorum omni Cultui Divino
totius anni juxta ritum sanctae ecclesiae catholicae
inservientum: Ab Exzellentissimis superioris aevi Musicis
numeris harmonicis compositum. T. I-IV Regensburg
1853-1863.
2 Dragotin Cvetko: Jacobu$ Gallus. Sein Leben
und Werk. Wyd. RudolfTrofenik. München 1972; tegoz:
Jacobus Hand! Gallus Vocatus Camiolanus. Ljubljana
1991 ( = Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti.
Razred za zgodovinske in druzbene vede 34).
3 Metod Marijan Milac: Jacobus Gallus Camiolus,
1550-1591: New Readings from the Sources. Syracuse
University 1991 (niepublikowana dysertacja).
4 Gallusov Katalog. Seznam Gallusovich skladb.
Red. Edo Skulj. Ljubljana 1992.
5 Marc Desmet: ,,Jacob Handl Gallus i Slqsk: mi<;:dzy
danymi biograficznymi a kwestiami stylokrytycznymi".
Muzyka 53 (2008) nr 4 ss. 39-66.

nieproporcjonalnych pod wzglydem swego roz
miaru i zawartej w nich tresci. Wynika to zapew
ne st,id, ze ksi,izka Motnika jest rozbudowan,i
adaptacj,i jego dysertacji doktorskiej, kt6ra po
swiycona byla przede wszystkim muzyce Jacoba
Handla utrwalonej w tabulaturach organowych
oraz zwi,izanym z tym tematem kwestiom prak
tyki wykonawczej. Na potrzeby ksi,izki tresc tej
pracy zostala znacz,ico rozszerzona; jej aktualny
ksztalt nie jest jednak w pelni satysfakcjonuj,icy
z metodologicznego punktu widzenia.
Pierwsze trzy rozdzialy ksi,izki wi,ize bowiem
- ujawniony wprawdzie tylko w nagl6wkach skla
du - wsp6lny podtytul „Werk und Überlieferung
(I, II, III)". Rozdzialy te poswiycone sq kolejno:
gl6wnym zr6dlom przekazu (,,Hauptüberliefe
rung", ss. 25-96), kompozycjom Handla zawar
tym w drukach zbiorowych (ss. 97-147) i ryko
pisach (ss. 149-189). Kolejne cztery rozdzialy,
poswiycone praktyce wykonawczej (ss.191-214),
technice intawolacji (ss. 215-274), kompozycjom
Handla utrwalonym w traktatach teoretycznych
(ss. 275�292) i motetowi Ecce quomodo moritur
iustus - szczeg61nemu przypadkowi recepcji jego
tw6rczosci (ss. 293-313), wi,ize zas wsp6lny na
gl6wek „Rezeption (I, II, III, IV)". Systematyka
tego rodzaju ujawnia pewne niekonsekwencje,
kt6re rozstrzygn,ic moglyby niepojawiaj,ice siy
w pracy definicje pojyc „Werk", ,,Überliefe
rung", ,,Rezeption" i chocby kr6tka dyskusja nad
relacjami zachodz,icymi pomiydzy zakresami ich
znaczen. Jej nieobecnosc mozna uznac wlasnie
za symptom zauwazonych wyzej przeobraze:6.
samej muzykologii, kt6ra poszukuje na nowo
wlasnego miejsca wsr6d dyscyplin historycznych
i spolecznych. Trzeba miec nadziejy, ze kolejne
tego typH publikacje stanowic bydq wazne glosy
w dyskusji na temat tozsamosci naszej dyscypliny
i stosowanych w niej narzydzi badawczych.
W przyjytej przez Motnika perspektywie
dzielo muzyczne zdaje siy byc tozsame z form,i
jego przekazu, utrwalonego czy to w postaci dru
kowanej, czy rykopismiennej. Za gl6wne jego
zr6dlo autor uznaje seriy jego druk6w imien
nych, publikowanych w praskiej oficynie Georga
Nigrina w latach osiemdziesiqtych XVI wieku.
Korpus tych zr6del uznac nalefy rzeczywiscie
za bezdyskusyjnie wiarygodny, nie tylko z uwagi
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na jego reprezentatywny charakter, lecz takze
ze wzglydu na fakt zaangazowania kompozyto
ra w proces wydawniczy. Poza czterema tomami
mszy i tyloma woluminami motet6w i kompo
zycji swieckich (Hannoniae morales i Moralia),
Handl wydal nadto kilka kompozycji okoliczno
sciowych, korzystajqc zresztq z uslug innych wy
dawc6w. Do kategorii Hauptüberlieferung Mot
nik zaliczyl takze edycje posmiertne jego dziel,
uznajqc (nieco arbitralnie) takze i te druki za
rdzeii spu§cizny zachowanej po tym kompozyto
rze. Karty tytulowe i dedykacje poszczeg6lnych
druk6w imiennych Handla Sq cennym ir6dlem
informacji biograficznych, z kt6rych dowiaduje
my siy wiele na temat spolecznych i ekonomicz
nych uwarunkowaii pracy kompozytorskiej
(np. omawiane przez autora przywileje cesar
skie, zabezpieczajqce prawa autorskie na terenie
Rzeszy).
Sygnalizowane w tych tekstach wqtki tema
tyczne nie znajdujq jednak w ksiqzce Motnika
zaspokajajqcej ciekawosc czytelnika interpreta
cji, kt6re mozna by jakos z nich wyprowadzic.
Nawet pomimo braku zachowania pierwszego
ze znanych druk6w Gallusa, Undique fiammatis
Olomucum sedibus arsit (1579), dedykowanego
Stanislawowi Pawlowskiemu, mozliwe by chyba
bylo jakiekolwiek przedstawienie mecenatu ar
tystycznego olomunieckiego biskupa, u kt6rego
Handl spydzil wyjqtkowo plodne tw6rczo piyc
lat swego iycia. Studiujqc uklad tresci i cechy
typograficzne wydanych rok p6zniej w Pradze
czterech tom6w mszy, Motnik podejmuje traf
ne wnioski dotyczqce charakteru i programu
ideowego tego zalozenia wydawniczego. Nie
korzysta jednak z sugestii, kt6rq daje obecnosc
w pierwszym z tych tom6w ody lacinskiej Musica
loquitur; skoro jej autorem byl Wolfgang Pyr
ringer, profesor retoryki i prefekt ch6ru jezuic
kiego kolegium w Olomuncu, to moze wlasnie
tarn powinno siy szukac wskaz6wek dotyczqcych
nieznanych dotqd swiadectw wyksztalcenia tego
kompozytora? Tym bardziej, ze posrednikiem
korespondencji miydzy Pawlowskim a Handlem
byl Hurtado Perez, rektor olomunieckiego ko
legium jezuickiego w tych wlasnie latach (s. 56),
a katalogi uczni6w tamtejszego gimnazjum czy
sciowo siy zachowaly ...

Oczywiscie nawet szeroko zakrojone studia
archiwalne nie dajq gwarancji odnalezienia ir6del potwierdzajqcych obecnosc Handla w osrod
kach, o kt6rych wspomina on w przedmowie do
kolejnych tom6w swoich mszy i motet6w (s. 33)6;
nie znaczy to jednak, ze nie naleiy ich prowadzic.
A nuz odnajdq siy jeszcze jakies dokumenty,
kt6re pozwolq na rekonstrukcjy biogramu Car
niolusa, tym bardziej, ze sporo slad6w prowadzi
do miast slqskich: Brzegu, Legnicy i Wroclawia.
Znacznie lepiej udokumentowane Sq natomiast
kontakty kompozytora z mecenasami wywodzq
cymi siy z hierarchii monastycznej Czech, np.
Casparem Schönauerem, opatem klasztoru pre
monstratens6w w Zabrdovicach i Zeliwiu, kt6remu Handl dedykowal m.in. poswiycone jego
pamiyci nenia Epicedion Harmonicum (1590).
Temat ten zapowiada siy zresztq niezwykle obie
cujqco, m.in. dlatego, ze Handl osobiscie zajmo
wal siy korespondencjq z wieloma potencjalnymi
mecenasami kolejnych swoich publikacji, rozsy
lajqc im egzemplarze swoich druk6w. Jego adre
satami byly zresztq nie tylko katolickie instytucje
koscielne, lecz takze protestanckie rady miast
Slqska, Luzyc i Saksonii oraz dzialajqce w nich
innowiercze kantorie. Recepcjy tw6rczosci Han
dla w srodowiskach ewangelickich Niemiec do
kumentuje zachowana korespondencja pocho
dzqca z tych osrodk6w, kt6rejprezentacja stano
wi olsniewajqcy przyklad erudycji autora ksiqzki.
Ostatnia czysc pierwszego jej rozdzialu
(ss. 61-96) poswiycona jest europejskiej dys
persji druk6w imiennych Handla, kt6rq Motnik
rekonstruuje, opierajqc siy na ir6dlach archiwal
nych, historycznych inwentarzach dawnych bi
bliotek, konfrontujqc ich tresc ze wsp6lczesnymi
ich katalogami. Odtwarzajqc historycznq recep
cjy repertuaru, autor monografii umiejytnie wiq
ze poszczeg6lne osrodki z dzialajqcymi w nich
osobami; wykazuje siy przy tym doglybnq znajo
mosciq historii poszczeg6lnych zbior6w, kt6rych
przekaz byl wielokrotnie zakl6cany z powodu
czystych w naszych szerokosciach geograficz
nych wojen. Historycznq rekonstrukcjy zakl6ca
6 Takie negatywne wyniki kwerendy archiwalnej
daly badania przeprowadzone w klasztorze benedyk
tynskim w Melk przez Metoda Marijana Milaca
( op. cit., s. 75).
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jednak zupelnie ahistoryczna systematyka geo
graficzna zr6del, posilkujq.ca siy wsp6kzesnymi
nazwami geograficznymi, lq.czonymi w malo zro
zumialy spos6b: ,,Slowakei", ,,Schlesien und Po
len" czy „Österreich und Slowenien". Polskiemu
czytelnikowi trudno zas bydzie dojsc do siebie
po lekturze zdania, charakteryzujq.cego naszq.
slq.sko-polskq. sytuacjy zr6dlowq.: ,,In Folge des
Zweiten Weltkrieges ging man in Polen mit den
Musikalien besonders unsensibel um. Nicht sel
ten wurden zusammengehörende Stimmbücher
getrennt und auf verschiedene Bibliotheken
aufgeteilt und einiges ging dabei verloren. Die
Quellenlage in Polen bleibt bis heute äußerst
verwirrend" (s. 69). Zdanie powyzsze mialo za
pewne ilustrowac rzeczywiscie absurdalny stan
zachowania zr6del legnickich; moze byc ono
jednak zrozumiane w spos6b urqgajq.cy nie tylko
politycznej poprawnosci, ale i prawdzie histo
rycznej.
Oczywiscie, niezrycznosci tego typu nie rzu
tujq na jakosc wykonanej przez autora pracy,
tym bardziej, ze dociera on do informacji malo
znanych, a odnoszqcych siy do zadanego nam
wszystkim poniemieckiego dziedzictwa Slq.ska
i Prus. Motnik podaje np. za Alfredem Rüffle
rem7, bibliotekarzem wrodawskiej Stadtbiblio
thek w 1. 1922-45, ze znaczq.ca czysc zbior6w
Bemardyny byla za jego czas6w nieskatalogowa
na (s. 60) i do dzis nie jest znane miejsce jej prze
chowywania. Ujawnia tez, ze pojedyncze szesna
stowieczne muzykalia z wrodawskiej katedry sw.
Jana Chrzciciela znajdujq siy dzis w Sibley Music
Library w Eastman School of Music w Rochester
(s. 72). Zdecydowanie najwiycej druk6w Jacoba
Handla Motnik odnajduje w inwentarzach i ka
talogach osrodk6w niemieckich: od Norymber
gi po Lüneburg i od Paderborn do Kr6lewca.
Statystycznie rzecz biorqc, najbardziej rozprze
strzenionym geograficznie drukiem sq. kolejne
tomy Opus musicum, kt6rych naklady musialy
przekraczac piycset egzemplarzy; niekt6re z nich
mozna dzis oglq.dac w bibliotekach Brukseli,
Londynu, Paryza, Berkeley i Waszyngtonu, inne
7 Alfred Rüffler: Die Stadtbibliothek Breslau
im Spiegel der Erinnerung. Geschichte - Bestände Forschungsstätte. Sigmaringen 1997 ( == Quellen und
Darstellungen zur schlesischen Geschichte 28) s. 60.

zapelniajq zas p6lki bibliotek w Enköping, Kal
mar, Linköping, Lund, Skarze, Uppsali i Visby.
Szkoda, ze omawianych w tym podrozdziale da
nych nie zechcial autor ksiq.zki zilustrowac jakq.s
mapkq. lub chocby tabelq..
Drugi rozdzial monografii Motnik poswiycil
dzielom Handla utrwalonym w drukach zbio
rowych. Repertuar ten istotnie stanowi odryb
nq. warstwy recepcji jego spuscizny; daremnie
jednak jest szukac w omawianej pracy og6lnej
charakterystyki tego rodzaju ir6del8. Jej autor
podaje tylko, ze mialy one istotne znaczenie dla
ksztaltowania repertuaru wielu zespol6w mu
zycznych. Zamiast og6lnej ich oceny omawia
zas szczeg6lowo wszystkie trzynascie druk6w
z kompozycjami Handla (wystypujqcymi tarn
nawet pojedynczo), zakl6cajq.c rozsqdne propor
cje z poprzednim rozdzialem i ukrywajq.c istotne
dla tematu ksiq.zki fakty w nader rozbudowanym
opisie heurystycznym. Podane tu obserwacje Sq,
oczywiscie, bardzo ciekawe i poszerzajq stan wie
dzy na temat srodowisk, w kt6rych obracal sü;
kompozytor. Tym bardziej, ze przy kazdym z tych
druk6w autor z imponujq.eq werwq. usiluje odna
lezc posrednik6w, dziyki kt6rym motety Handla
trafily do oficyn Antwerpii, Brunszwiku, Budzi
szyna, Dylingi, Lipska, Gothy, Heilbronn, Mona
chium, Norymbergi, Pragi i Strasburga. Oddziel
ne oril6wienie druk6w zbiorczych nie pozwala
jednak na uchwycenie wsp6lnej charakterystyki
recepcji tego repertuaru, czego konsekwencjq
jest takze brak wniosk6w odnoszqcych siy do tej
czysci spuscizny muzycznej Handla.
Niejasne kryteria metodologiczne ksztaltujq
tresc trzeciego rozdzialu ksiq.zki, poswiyconego
repertuarowi przekazanemu w zr6dlach ryko
pismiennych. Nieco szerszy, niz w poprzednim
rozdziale, wstyp ujawnia wprawdzie refleksjy
autora nad jego calosciq.; ze wskazanej jednak
powyzej przyczyny, nie wiq.ze go autor z brakujq
cymi wnioskami z poprzedniego rozdzialu ksiq.z
ki. Tym bardziej zaskakujqce jest pojawienie sü;
w podsumowaniu monografii obserwacji, wedle
kt6rej najwiykszq populamosciq cieszylo sü;
zaledwie 10% calej kompozytorskiej spuscizny
Por.: Jeremy Rache: ,,Anthologies and
Dissemination of Early Baroque ltalian Sacred Music".
Soundings. A Music Journal 4 (1974) s. 6.
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Gallusa (s. 374). Byc moze, gdyby niechyc autora
wobec metod statystycznych byla chocby odrobi
ny mniejsza, wnioski tego typu wyglqdalyby wia
rygodniej: W innym miejscu pracy (s. 150) Mot
nik podaje pary najbardziej popularnych tytul6w
motet6w Handla i zauwaza, ze wykorzystywane
byly one czysto w protestanckich i katolickich
gimnazjach lacinskich Europy, eo potwierdzic by
pewnie mogla zn6w nieujawniona statystyka. Co
ciekawe, zr6dla te przekazujq tw6rczosc Handla
przede wszystkim na terenie Slqska, Luzyc, Ba
warii i obecnej Slowacji: a wiyc poza centralnym
geograficznie obszarem Czech, Moraw i Dolnej
Austrii. Sugestia, ze na tym ostatninf terenie za
recepcjy odpowiadaly najliczniej tarn obecne
druki (s. 151) prosilaby siy tez o rozwiniycie.
Wbrew obiecujqco zapowiadajqcym siy hi
potezom, gl6wnq tresc tego rozdzialu Motnik
poswiycil jednak utworom przekazanym tylko
za posrednictwem ir6del rykopismiennych: za
r6wno tych lacinskich, jak i niemieckojyzycznych,
stanowiqcych zresztq margines calej tw6rczosci
kompozytora. Material ten jest tym bardziej trud
ny do interpretacji, ze przekazy zr6dlowe wielu
z tych utwor6w uniemozliwiajci jednoznaczne
ustalenie ich autorstwa: te same utwory przypi
sywane sq r6znym kompozytorom. Wqtpliwosci
tych nie rozwiqzq jednak obszernie podawane
informacje biograficzne o tychze kompozytorach,
byc moze pomoglyby zas kwerendy w dostyp
nych powszechnie bazach danych czy katalo
gach tematycznych. Jesli autor nie wyklucza, ze
przypisywany Handlowi motet Orationem meam
audi Domine jest adaptacjq kt6rejs canzony Gio
vanniego Ferrettiego (s. 170), powinien chyba
to sprawdzic w katalogu Lincolna9 i albo rzecz
potwierdzic, albo jq wykluczyc. Z przekazanych
w rykopisach kompozycji Handla Motnik wybral
do om6wienia przede wszystkich utwory niefigu
rujcice w om6wionych wczesniej drukach, choc
takze i to kryterium nie jest przez niego prze
strzegane w spos6b scisly. Rozbudowana w tej
czysci pracy analiza stylokrytyczna kompozycji
sluzy weryfikacji ich autorstwa, co zresztq nie za
wsze doprowadza do jednoznacznego rezultatu.
9 Harry B. Lincoln: The Jtalian Madrigal and
Related Repertoires. Indexes to Printed Collections. New
Haven 1988.

W ybrany do analizy repertuar jest tez punk
tem wyjscia do poruszenia tematu kontrafaktury
(dotyczqcej nie tylko motetu Angeli laetantur,
b<tdcicego prawdopodobnie adaptacjci pane
girycznego Undique flammatis 10 ), a takze wy
stypowania niekt6rych kompozycji po obydwu
stronach barykady konfesyjnej potrydenckiej
Europy. Zjawisko to dotyczy oczywiscie r6wniez
nieom6wionych w tym podrozdziale motet6w
Handla, kt6re znane Sq takze z przekaz6w dru
kowanych; analizie tego zjawiska nie sluzy wiyc
wybrana przez autora strategia prezentacji zr6del. Znacznie bardziej wiarygodnym swiadkiem
rzeczywistej historycznie recepcji Sq wlasnie
zr6dla fykopismienne, w szczeg6lnosci zas tabu
latury, kt6rych znaczenie podkreslil autor w ko
lejnym rozdziale swojej monografii. Szkoda, ze
nie skorzystal tu ze sposobnosci, aby pokusic siy
o jakcis interpretacjy faktu zachowania siy mote
t6w Handla przede wszystkim w rykopisach pro
testanckich osrodk6w Europy: miastach takich
jak Bardej6w, Brzeg, Enköping, Grimma, Kiez
mark, Legnica, Lewocza, Neresheim, Rajhrad,
Sztokholm, Tybinga i Wrodaw. To samo zjawisko
obserwujemy w przypadku kompozycji Handla
z tekstem niemieckim, kt6re utrwalone zostaly
niemal wylqcznie w zr6dlach ewangelickich.
Temat ten otwiera jednak kolejny, czwarty
rozdzial ksiqzki, poswiycony aspektom wyko
nawczym spuscizny kompozytorskiej Handla.
Autor zastanawia siy nad fenomenem popu
larnosci wyksztalconego w klasztornym ( augu
stianskim, benedyktynskim, jezuickim, norber
tanskim?) konwikcie katolickiego kompozytora
wlasnie w krygach protestanckich. Trafnie wska
zuje na zgodnosc ideal6w estetycznych tw6rczo
sci Gallusa z programem ideowym dzialajqcych
na terenie Niemiec szk6l lacinskich, kantorii
i p6l-amatorskich zespol6w convivium musicum.
Wazne obserwacje towarzyszci takze refleksji na
temat stosunku kompozytora do praktyki wo
kalno-instrumentalnej, ozywionej w Europie
za sprawci szkoly weneckiej. Zdaniem autora,
10 Marc Desmet: ,,Establishing a chronology of
Jacob Handl's printed masses. Evidence and problems".
W: The Musical Heritage of the Jagiellonian Era. Red.
Pawel Gancarczyk, Agnieszka Leszczynska. Warszawa
2012 ss. 155-168.
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przedmowa do trzeciego tomu Opus musicum
Handla, w kt6rej kompozytor pisze wprost o po
tencjale wykonan wokalno-instrumentalnych,
stanowi najwczesniejszy na p6lnoc od Alp przy
klad nasladowania idiomu kompozytorskiego
Andrei Gabrielego. Ten ostatni zaledwie cztery
lata wczesniej wydal w Wenecji epokowy zbi6r
Psalmi Davidici, opatrujqc go w6wczas analo
gicznym komentarzem. 0 ile jednak Gabrieli
opisywal tradycjy profesjonalnych scuole grandi
muzycznej stolicy Europy, intencjq Handla bylo
zaszczepienie tego stylu w zwyklych osrodkach
koscielnych kontynentu. Innowacyjny charak
ter techniki polich6ralnej Gallusa potwierdza
z jednej strony dojrzala faktura jego kompozycji,
z drugiej zas - grono nasladowc6w, wydajqcych
swe dziela takze w praskiej oficynie Nigrina.
0 tym zas, ze kompozycje Handla byly wy
konywane przez aparat wokalno-instrumentalny,
zaswiadczajq zgodnie przytaczane przez Motni
ka archiwalia kaplicy sw. Gertrudy w Hambur
gu, w kt6rym juz w roku 1609 spiewano Alleluia
Handelii mit Zinken unde Bassunen. Okazjq dla
analogicznej realizacji byl jubileusz obchodzony
w brzeskim Gymnasium Illustre (1618), kiedy
to motety Handla (prawdopodobnie Quam di
lecta tabemacula tua i Laus et perennis gloria)
byly „gesungen und gespielt". Szczeg6lnq rangq
w muzyce liturgicznej zar6wno kryg6w katolic
kich, jak i protestanckich, cieszyly siy oczywiscie
organy. Ich stalq obecnosc w praktyce wykonaw
czej potwierdzajq zar6wno zachowane instrukcje
hierarchii koscielnych oraz liczne ir6dla posred
nie. Poswiadczajq one nie tylko zywe kultywo
wanie wykonan altematim, ale takze popularnej
w protestanckich Kirchenordnungen praktyki
Motetten-Schlagen. Swiadectwem jej obecnosci
Sq takze ir6dla slqskie, m.in. przytaczany w mo
nografii opis actio liturgica utrwalony w legnic
kim rykopisie Libr. mus. 69, w kt6rego tresci od
najdujemy zresztq kontrafaktury i parodie kilku
motet6w Handla.
Nastypny rozdzial ksiqzki poswiycony zostal
w calosci praktyce intawolacji instrumentalnej
(gl6wnie organowej) w kompozycjach Jacoba
Handla. Jest to zasadne o tyle, ze przeszlo trzy
sta pü;cdziesiqt jego utwor6w zachowalo siy w tej
wlasnie formie w okolo szescdziesiyciu srodko-

woeuropejskich tabulaturach. Historycznq rangy
tego przekazu potwierdza charakter i funkcja
tych rykopis6w, kt6rym takze warto siy blizej
przyjrzec. W kolejnych podrozdzialach Motnik
przedstawia wiyc poszczeg6lne aspekty praktyki
intawolacji: jej uniwersalne walory edukacyjne,
poznawcze i praktyczne. Ich tresc umiejytnie
konfrontuje z cytatami wsp6lczesnych teorety
k6w (Paix, Praetoriusa, Stadena, Viadany, We
rckmeistera i Woltza) oraz z najwazniejszymi
zr6dlami utrwalonymi w tej formie: zar6wno
drukowanymi, jak i rykopismiennymi. Niemalo
uwagi poswiyca praktycznym walorom zreduko
wanych form intawolacji (okreslanych za Cleve
landem Johnsonem jako „Komprimierung und
Kontrahierung"), stopniowo zblizajqcych siy do
techniki bassa seguente i bassa continuo. Poru
sza takze kwestie zwiqzku tej praktyki z technikq
dyminucyjnq, czysto obecnq w zr6dlach transpo
zycjq i innymi ingerencjami w struktury kompo
zycji, wreszcie zagadnieniami tekstowania zapisu
muzycznego, taktu i menzury.
Specyficznym nurtem recepcji jest repertu
ar utrwalony w traktatach teoretycznych, kt6rych autorzy bardzo czysto cytowali fragmenty
kompozycji Handla jako exempla rozwiqzan
kompozytorskich. Ze wzglydu na doskonalosc
Handlowskiego kontrapunktu, przyklady te tra
fialy najczysciej do rozdzial6w poswiyconych wy
kladowi nauki o dwunastu skalach modalnych.
Cytaty z kompozycji Gallusa na ponad p6l wieku
zadomowily siy na dobre w srodkowoeuropej
skim pismiennictwie teoretycznym i sqsiadowa
ly z analogicznymi przykladami zaczerpniytymi
z tw6rczosci Giovanniego Pierluigiego da Pale
strina czy Orlanda di Lasso. Wsr6d najwazniej
szych dl·a tego nurtu recepcji zr6del wymienic
nalezy M&Jootroua Setha Calvisiusa (1592), Ar
tis Musicae, methodice legibus logicis informatae
libri duo Johannesa Magirusa (1596), Musicae,
das ist der freyen lieblichen Singkunst Matemusa
Beringera (1610), Musices poeticae Johanna Nu
ciusa (1613) i Kurtzer doch ausführlicher Bericht
von den modis musicis Conrada Matthaei (1652).
Tw6rczosc Gallusa jest dla teoretyk6w muzyki
r6wniez ir6dlem doskonalych przyklad6w figur
retorycznych, eo poswiadczajq m.in. traktaty Jo
achima Burmeistera i Michaela Praetoriusa.
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Ostatni rozdzial monografii Motnika po
swütcony jest szczeg6lnemu przypadkowi recep
cji tw6rczosci Gallusa, jak,i wywolal jego motet
Ecce quomodo moritur iustus. Ta niezwykla kom
pozycja cieszyla süt niemal nieprzerwan,i popu
larnosciq od samego poczqtku jej istnienia po
czasy nam wsp6lczesne. Motnik koncentruje süt
tu jednak na siedemnasto- i osiemnastowiecznej
recepcji motetu, fenomen dziewiytnastowiecz
nego nim zainteresowania zd,izyl juz om6wic
w pierwszym rozdziale swojej monografii. Gene
Zy calego zjawiska autor upatruje w utrwaleniu
Ecce quomodo w potrydenckiej Agenda seu Ritus
Sacramentorum (1591) Hieronima ·Powodow
skiego i wydanej juz po synodzie piotrkowskim
Rituale Sacramentorum (1631). Jesli jednak
polskie liturgika mialy dla recepcji tego motetu
roly tak znaczqcq, dlaczego nie potwierdza jej re
cepcja tej kompozycji w polskich zr6dlach ryko
pismiennych? Sam autor przyznaje, ze nie zna
my swiadectw historycznych, potwierdzaj,icych
faktyczne wykonywanie tej kompozycji podczas
liturgii Wielkiego Pi,itku, jak chcieli tego wydaw
cy obydwu wzmiankowanych agend. Podobnie
nieuzasadniona jest sugestia autora, ze obecnosc
motetu w polskich ksiygach liturgicznych byla
bezposrednim wynikiem zabieg6w bpa Andreasa
Jerina, zaangazowanego podobno w inicjowanie
reform trydenckich w Polsee (s. 295).
Znacznie wiycej o skali faktycznej recepcji
Ecco quomodo m6wi,i zr6dla protestanckie, i to
juz od roku 1587, kiedy to utw6r ten spiewano
przy okazji pogrzebu rektora gimnazjum w Zgo
rzelcu. W srodowiskach protestanckich motet
6w pelnil zresztq przede wszystkim funkcjy
piesni pogrzebowej, aczkolwiek potwierdzona
jest takze jego obecnosc w opracowaniach wiel
kopi,itkowych pasji. Autor monografii wylicza
protestanckie druki zawieraj,ice przekaz motetu
Handla w kolejnych wersjach i niemieckojyzycz
nych adaptacjach oryginalnego tekstu. Z uwagi
na to, ze ewangelickie kancjonaly pelnily w tym
czasie funkcjy normatywn,i dla tradycji litur
gicznej, mozna uznac, ze pojawienie siy tarn tej
piesni bylo tozsame z ich zaleceniem do wyko
nania. Wskaz6wki na ten temat odnajdujemy
w kancjonalach Laurentiusa Stipheliusa (1607),
Bartholomeusa Gesiusa (1611), Christopha

Demantiusa (1620), Erasma Widmanna (1622),
Laurentiusa Erharda (1659) i Gottfrieda Vo
peliusa (1682). Potwierdzeniem takiego stanu
rzeczy Sq przytoczone przez autora ksi,izki liczne
swiadectwa wykonania tego utworu pochodz,ice
z Coburga, Celle, Hamburga, Halle, Kr6Iewca,
Lipska, Lüneburga i Szczecina, gdzie omawia
ny utw6r znalazl siy w libretcie wystawianego
w tym miescie Actus musicus de divite et Lazaro
Andreasa Fromma (1649), oczywiscie z tekstem
niemieckim Die Seelen der Gerechten sind in
Gottes Hand. Irin,i przer6bky Ecce quomodo
znajdujemy w wystawianym w Zytawie drama
cie Tobias und der Schwalbe Christiana Weisego
(1682), na eo wyrainie wskazuje tekst didaska
li6w spektaklu.
Kilkustronicowe „Zusammenfassung" (ss.
315-321) podsumowuje opisow,i czysc ksiqzki,
ale jej wcale nie konczy, bowiem na kolejnych jej
387 stronach znajduj,i siy rozmaite aneksy i wy
kazy, ujawniaj,ice nie tylko ogromn,i erudycjy
autora, ale takze budz,ic,i szacunek ilo§c wlozo
nej przez niego w ty publikacjy pracy. Dodatki te
same w sobie stanowiq o wartosci naukowej tej
publikacji i tworzq solidny fundament, przydatny
do dowolnych badan naukowych, zaplanowa
nych w tym b,idz pokrewnym zakresie. Wykazy
opracowane s,i w niezwykle rzeczowy i czytel
ny spos6b, z dolozeniem wszelkich mozliwych
staran o rzetelnosc naukow,i zawartych w nich
tresci i dbalosc O najwyzsz,i jakosc techniczn,i
warsztatu naukowego autora. Obok wykazu za
chowanych druk6w imiennych Jacoba Handla,
znajdziemy tu wyb6r tekst6w niekt6rych kontra
faktur jego motet6w, wykaz stosowanych w pracy
skr6t6w oraz imponuj,iq bibliografiy (ss. 337390), obejmuj,iq zr6dla pierwotne i wt6rne,
edycje nutowe, a takze internetowe bazy danych
i dyskografiy.
Centraln,i jednostk,i tej czysci ksiqzki jest
sygnalizowany r6wniez w jej tytule obszerny ka
talog tematyczny (ss. 391-678), wykorzystuj,icy
utrwalonq juz w bibliografii przedmiotu nume
racjy katalogu Edo Skulja 11 , uzupelniony jed
nak o siedemdziesiyciostronicowy wykaz zr6del
rykopismiennych i drukowanych zaopatrzony
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w kr6tki opis kazdego ir6dla z podaniem litera
tury oraz krzyzowymi odwolaniami do numer6w
katalogowych. Sam katalog obejmuje 544 rekor
dy (uwzglydnia wiyc takze kompozycje o nie
pewnej atrybucji), z kt6rych kazdy zawiera: tytul,
incipit muzyczny, ir6dla drukowane (r6wniez
w traktatach teoretycznych) oraz rykopismien
ne, przekazy w intawolacjach, ewentualnie takze
model parodii, spos6b opracowania i pojawia
jqce siy w zapisach nutowych wskaz6wki wyko
nawcze, wreszcie takze wsp6lczesne edycje danej
kompozycji. Uzupelnieniem tej czysci pracy jest
przydatny wykaz funkcji liturgicznej dla kolej
nych motet6w z serii Opus musicum, a takze in
deks os6b oraz indeks wszystkich utwor6w wraz
z odsylaczami do numer6w omawianego katalo
gu tematycznego.
Obdarowani tak wieloma materialami nie
powinnismy juz w og6le marudzic, z recenzyj
nego przywileju jednak skorzystamy, odnoto
wujqc np. brak indeksu nazw miejscowych. Jego
sporzqdzenie przyczyniloby siy niewqtpliwie do
wyeliminowania z tekstu ksiqzki wielu usterek

w pisowni miejscowosci, pozwoliloby tez pew
nie jq nieco zracjonalizowac i ujednolicic przede
wszystkim pod wzglydem podawanej wersji jyzy
kowej (szkoda, ze pojawiajq siy one najczysciej
w wersjach niemieckojyzycznych). Nieco wiycej
uwagi przydaloby siy takze samemu indekso
wi os6b; uwazne jego sczytanie z tresciq ksiqzki
mogloby wyeliminowac r6znie podawane wersje
niekt6rych nazwisk. Ponadto, niekt6re z poja
wiajqcych siy w ksiqzce nazwisk, nazw instytucji
i tytul6w druk6w figurujq tarn w hiperpoprawnej
jyzykowo formie, kt6ra powinna byc chyba jed
nak dostosowana do adekwatnych historycznie
norm jyzykowych. Zarzuty te oczywiscie majq na
tle calej pracy Marko Motnika jedynie marginal
ne znaczenie i zadnq miarq jej bardzo wysokiej
oceny nie psujq. Tym bardziej, ze cala publikacja
robi doprawdy imponujqce wrazenie i daje na
dziejy na ciqg dalszy.
TomaszJez
Uniwersytet Warszawski

Irena Bienkowska: Muzyka na dworz e k s iycia Hi eronima Floriana
Radz i willa. Warszawa 2013 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
( = Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varso
viensis Seria B t. 19), ss. 503 + 12 [ilustracje]. ISBN 978-83-235-1121-2
W badaniach muzykologicznych posw1y
conych kulturze muzycznej epoki staropolskiej
dostrzegamy wyrazny - choc ujawniajqcy siy ze
zmiennq intensywnosciq - nurt prac naukowych
majqcych na celu odtworzenie zycia muzycznego
na kr6lewskich i magnackich dworach Rzeczypo
spolitej. Od lat piycdziesiqtych ubieglego wieku
do chwili obecnej ukazaly siy rozmaite publika
cje na ten temat: ksiqzkowe monografie, wiyk
szych rozmiar6w studia i artykuly, mniej lub bar
dziej zwiyzle opracowania przyczynkarskie, tek
sty o charakterze ir6dlowo-dokumentacyjnym,
by przywolac prace Anny Szweykowskiej, Jana
Prosnaka, Zbigniewa Chanieckiego, Elzbiety

Gluszcz-Zwolinskiej, Barbary Przybyszewskiej
-Jarmin.skiej, a zwlaszcza Aliny Z6rawskiej-Wit
kowskiej1. Literatura ta przynosi wiele informacji
Zob. m.in.: Anna Szweykowska: ,,Kapele
magnackie i szlaeheekie w polowie XVIII wieku
w Polsee". Muzyka 8 (1963) nr 1-2 ss. 75-96; tejze:
„Mapa muzykowania w Rzeezypospolitej w polowie
XVIII wieku". Muzyka 16 (1971) nr 2 ss. 85-105; tejze:
Dramma per musica w teatrze Waz6w. Krakow 1977; Jan
Prosnak: ,,Opera polska w teatraeh magnaekieh XVIII
wieku". Muzyka 10 (1965) nr 1 ss. 46-63; Zbigniew
Chanieeki: ,,W sprawie kapeli Stanislawa Lubomirskiego
i poezqtk6w opery wloskiej w Polsee". Muzyka 13 (1968)
nr 3 ss. 58-65; tegoz: ,,Kapele janezarskie jako przejaw
sarmatyzmu w polskiej kulturze muzyeznej". Muzyka
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