


OLDRICH PETRAS

KOMPOZYCJE MARCINA MIELCZEWSKIEGO 
W ARCHIWUM ARCYBISKUPIM W KROMIERYŻU

Archiwum arcybiskupie w Kromieryżu przechowuje dziś 
wielką ilość starych muzykaliów z administracyjnego terytorium 
biskupstwa a późniejszego arcybiskupstwa ołomunieckiego. Wartość 
naukową tych zabytków powiększa okoliczność, że wszystkie ma
teriały przechowuje się, o ile można, w poszczególnych zespołach 
oryginalnych, które tworzą części samodzielne archiwum muzycz
nego, a równocześnie zachowują swój pierwotny porządek. Do naj
znaczniejszych cymeliów kromieryskiego archiwum muzycznego 
należy zbiór barokowych utworów muzycznych, które składano 
stopniowo w kromieryskiej rezydencji biskupiej za czasów działal
ności i za bezpośrednią inicjatywą kochającego sztukę biskupa Ka
rola Liechtensteina-Castelcorna (1664— 1695)*). Od imienia założy
ciela zbiór ów do dziś nosi imię Liechtensteina * 2). Dochowany do 
dziś inwentarz zbioru poucza, że pierwotnie obejmował on około 
1400 pozycji; z biegiem czasu powstały, co prawda, liczne straty, 
mimo to jednak zbiór pozostał jednym z najbogatszych źródeł po
znania środkowo-europejskiej muzyki barokowej. Zbiór Liechten
steina obejmuje obok muzyki kościelnej mnóstwo zabytków instru
mentalnej muzyki świeckiej. Materiał ten ogranicza się niemal wy
łącznie do rękopisów; obok wielu autografów przeważają współcze
sne, lub tylko nieco młodsze odpisy; najpóźniejsze pochodzą z końca

O biskupie Karolu Liechtensteinie — Castelcornie zob. P i l a r z ,  M o
r a  v e t z, Moraviae historia III, 1787, str. 544—551.

2) Szczegóły o zbiorach Liechtensteina podaje B r e i t e n b a c h e r  An
tonin w artykule „Hudebni archiv kolegiatniho kostela zw. Morice v Kro- 
merizi“, opublikowanym, jako nadzwyczajny dodatek „Casopisu Vlastenec- 
keho v Olomouci“, 1928.



XVII wieku3 4). Podział zbioru przeprowadzono według rodzajów 
kompozycji na 14 grup. Jeśli chodzi o podane nazwiska autorów, to 
przeważa współczesna produkcja wiedeńska, i zarówno autorów po
chodzenia rodzimego, jak i emigrantów włoskich. Drugie miejsce 
zajmuje silnie reprezentowana muzyka miejscowa, przede wszyst
kim morawska, w mniejszym stopniu czeska i śląska. Także twór
czość włoska reprezentuje dość liczną grupę kompozycji. Jest kilka 
kompozycji pochodzenia bawarskiego, frankońskiego, turyngskiego. 
saskiego i polskiego.

Muzyka polska, której zabytki w krajach czeskich, zwłaszcza 
w czasach dawniejszych, znajdujemy bardzo rzadko, reprezento
wana jest w zbiorze Liechtensteina jedną pozycją inwent.; pod sy
gnaturą B-III-75 znajdujemy kompozycję z napisem ,,Vesperae 
Dominicales“, której autorem jest niewątpliwie polski kompozytor 
barokowy Marcin Mielczewski (zmarł w r. 1651)5). Początek je j 
brzmi:

Carytus

Aitws

T e r r o r

j). c.
Zabytek ma rozmiary 21X30 cm, 50 stron zapisanych in folio 
i okładkę, na której pierwszej stronie zapisano tytuł kompozycji: 
,,Vesperae Dominicales 4 Voc. 2 Yiolini 1 Fagotto 4 Yoces Capella.

3) Pierwotny inwentarz zbiorów pochodzi z końca XVII w.; zob. wyżej 
cytowaną publikację, str. 8.

4) Odpis kompozycji jako part znajduje się w posiadaniu autora artykułu.
5) Tego poglądu jest B r e i t e n b a c h e r  A.; zob. w cytowanej publika

cji stronę 104. O M. Mielczewskim zob. Eitner XLVI, str. 471, a także hasło 
Mielczewski w Pazdirka muzycznym słowniku naukowym (1939).
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Con Organo. (A. M. Miltzovsky)“. Oprócz tego są na tejże stronicy 
zapisane dwie sygnatury: nr 12 i nr 75; druga jest przekreślona. 
Zabytek jest kompletny i bardzo dobrze zachowany, pismo wyraźne, 
czytelne; papier gruby, stosunkowo lichy. Nuty spisano według po
szczególnych głosów, których razem jest 12: cantus concertans, al- 
tus concertans, tenor concertans, bassus concertans, yiolino 1-mo, 
violino 2-do, jeden instrumentalny part basowy, który należy, we
dług danych na okładce, do fagotu, dalej na parcie bez oznaczenia 
sopran capella, alto cap., tenore cap., basso cap., a w końcu part 
cyfrowanego basu z napisem: „Organo" 6).

Kwestii pochodzenia tych nut nie można rozstrzygnąć z całą 
pewnością. Ani na okładce, ani na partach nie ma ani jednej 
wzmianki, gdzie i kiedy nuty powstały i kto je  spisał. Również brak 
pewnych znaków pomocniczych, które by wskazywały na pocho
dzenie tak właśnie zapisanych znaków muzycznych. Jedynie znak 
wodny papieru na okładce świadczy, że papier pochodzi z Sumberku 
z lat 1676— 1700 7). Ta okoliczność, a także strona paleograficzna 
zabytku czyni wielce prawdopodobne przypuszczenie, że mamy do 
czynienia z odpisem kompozycji Mielczewskiego, sporządzonym ry
chło po r. 1676 na Morawach dla potrzeb nadwornej kapeli biskupa 
Karola Liechtensteina w Kromieryżu, i to prawdopodobnie w je j 
zasięgu. Również z formy zapisu nazwiska Mielczewskiego (Mil- 
tzovsky) można wnosić o czeskiej (morawskiej) proweniencji od
pisu. Zagadnienie autorstwa, tzn. czy można uważać Mielczew
skiego i Miltzovsky’ego za jedną i tę samą osobę, spróbuję poniżej 
oświetlić rozbiorem stylu kompozycji i konfrontacją z niektórymi 
innymi krytycznie zestawionymi kompozycjami.

Strona paleograficzna zapisu ,,Vesperae Dominicales" nie może 
udzielić pewnej odpowiedzi. Możemy tylko stwierdzić, że odpisu 
dokonało dwu ludzi (4 party voces a capella pisane są inną ręką, niż 
party pozostałe). Typ pisma nutowego wskazuje na pochodzenie 
krajowe i podobieństwo do innych zapisów miejscowych zachowa
nych w zbiorze Liechtensteina; odnosi się to zwłaszcza do drugiego 
pisarza (party voces capella). Wyraźne pismo głównego pisarza ma 
m. in. charakter typowy w nienaturalnie skośnych górnych kodach 
nut ósemkowych z chorągiewką8). Oczywiście dopiero po szczegó

6) Zob. Muzyka Polska, V, str. 538.
7) Ustalenia dokonał dr I n d r a B., archiwariusz b. Archiwum Krajo

wego w Opawie.
8) Zob. dodatek.



łowym zbadaniu i opracowaniu zbioru Liechtensteina ze stanowiska 
paleograficznego można by wyciągnąć wnioski konkretne i w pełni 
zużytkować także drobne właściwości paleograficzne poszczegól
nych znaków.

Jeśli chodzi o stronę formalną omawianej kompozycji Miel
czewskiego, to mamy przed sobą zbiór czterech opracowanych mu
zycznie tekstów psalmowych z nieszporów niedzielnych: ,,Dixit 
Dominus“, ,,Confitebor“, „Beatus vir“, „Laudate pueri“ oraz „Ma- 
gnificat“. Cała kompozycja ma zatem pięć samodzielnych części. 
Poszczególne części, tworzące zamknięte całości muzyczne, opraco
wano pod względem formalnym według zwykłych sposobów cha
rakterystycznych dla muzyki wcześniejszego baroku. Zasadniczym 
czynnikiem formalnym jest podkład tekstowy: każdy odcinek tek
stu przynosi z zasady nową tematykę muzyczną. Zasadniczo wiąże 
się to opracowanie kompozycyjne z dawniejszą motetową techniką 
kompozycyjną. W epoce barokowej dochodzą do głosu pewne środki 
kompozycyjne, które z gruntu komplikują zestrój kompozycji: są 
to zwłaszcza technika chóralna i instrumentacja. Oba te czynniki 
są przyczyną wielkich rozmiarów całości kompozycyjnych, które 
w nieszporach Mielczewskiego szczególnie rzucają się w oczy. 
W budowie całości zaznacza się tu zwykła w tej epoce zasada tek
toniczna: kontrast rytmiczno-agogiczny. Poszczególne części nieszpo
rów świadczą wszakże o tym, że kompozytor nie używa tego kom
pozycyjnie niearchitektonicznego środka w sposób schematyczny. 
I tak część pierwsza — ,,Dixit Dominus“ — podzielona jest na 4 czę
ści różne taktowo i agogicznie, z których pierwsza, w takcie C 
(56 t.), tworzy w znacznym stopniu samodzielną całość. Druga 
część w takcie 3/2 (36 t.), rozpoczyna się wierszem: „Dominus 
a dextris“; do niej nawiązuje urywek: „Propterea exaltabit caput“, 
C (7 t.), jako cząsteczka trzecia. Część kończąca (37 t.) z tekstem 
„Gloria Patri“ jest znowuż w takcie 3/2. Podobnie podzielona jest 
druga część ,,Confitebor“: C (60 t.); 3/2 (55 t.); C (10 t.); 3/2 (9 t.); 
C (56 t.). Część trzecia „Beatus vir“ nie ma takich składników; 
w całym swym rozmiarze (127 t.) wypracowana jest w kontynuo
wanym toku tematycznym w równej agogice, w takcie 3/2. Bardzo 
bogate rozczłonkowanie ma część 4 — „Laudate pueri“: C (27 t.j; 
3/2 (11 t.); C (23 t.); 3/2 (8 t.); C (19 t.); 3/2 (19 t.); C (14 t.); 
3/2 (29 t.); C (13 t.).Na trzy wyraźnie kontrastujące cząstki rozdzie
lona jest część ostatnia „Magnificat“: C (31 t.); 3/2 (31 t.); C (88 t.). 
Te części poszczególne wiążą się z sobą zasadniczo tak, że finał



cząstki poprzedniej jest tonem początkowym następnej. Widocznie 
członowanie według odcinków tekstowych tworzy podstawową 
strukturę formalną, a zagadnienie tektoniki pozostaje całkiem na 
uboczu.

Struktura formalna zależy wprost od instrumentacji, w szcze
gólności zaś zasadza się na technice chórów. „Nieszpory1* Mielczew
skiego są przede wszystkim kompozycją wokalną, której aparat 
wykonawczy tworzy normalny mieszany czterogłos solowy (CATB), 
tj. voces concertantes, obok tego chóralna czwórka takich samych 
głosów, tzn. voces capella. Zespół instrumentalny tworzy trio dwóch 
dyszkantowych i jednej basowej partii, obsadzonych dwojgiem 
skrzypiec i fagotem. Prowadzenie głównego basu przypada orga
nom. Najważniejszą funkcję ma solowy czterogłos. W jego fakturze 
znajdujemy zasadniczo homofoniczną recytację tematu i rozprowa
dzenie go techniką imitacyjną.

Dosyć często występują poszczególne głosy solowo, zazwyczaj 
w deklamacji śpiewnej całego wiersza. Faktury wielogłosowej pro
stej bądź „zamierzonej“ nie znajdujemy, najwyżej tylko je j zazna
czenie, które świadczy o przewadze akordowo-harmonijnego spo
sobu myślenia kompozytora. Takie interesujące rozwiązanie znaj
dujemy, poza innymi miejscami, w wierszu początkowym części 
„Magnificat“. Tu następuje sopran w intonacji tekstu w nutach 
długich, która to intonacja przypomina cantus firmus starej tech
niki polifonicznej. Dalsze głosy przynoszą tematykę własną, co 
prawda nigdy w wielogłosie właściwym; prowadzenie głosu nie jest 
samodzielne, lecz dostosowane do faktury harmonicznej 9). W isto
cie chodzi o imitacje eksponowane rytmicznie; często można obser
wować syrrytmiczną współbieżność między dwoma głosami w roz
maitych kombinacjach. Również następstwo głosów (3 takty po 
wystąpieniu sopranu), równocześnie syrrytmiczny tenor z basem, 
a o pół taktu później alt, nie wskazuje żadnego „zamiaru" pracy 
wielogłosowej. Zwłaszcza dominujący charakter sopranu (przypo
mina cantus firmus) całkiem znika po cytacji jednego wiersza; 
w dalszym przebiegu dostosowuje się sopran tematycznie do innych 
głosów. Wielki zespół wokalny (Voces Capella) ma przede wszyst
kim funkcję rejestru dynamicznego. Zaznacza się to na miejscach

9) Także odchylenie się od właściwej faktury jest zwykłe już w pierwszej 
połowie XVII w. w Europie środkowej. Należy je tłumaczyć silnym wpływem 
współczesnej muzyki włoskiej „szkoły" weneckiej. Co do typologii kompozycji



dźwiękowo wystopniowanych, zarówno w pasażach akordowych 
jak i wielogłosowych, zasadniczo tak, że każdy głos idzie za odpo
wiednim głosem solowej czwórki wokalnej. Partie zespołu chóral
nego są zatem właściwie skróconymi partiami zespołu solowego. 
Takie rozwiązanie jest około połowy XV II wieku powszechnie sto
sowane.

Grupa instrumentalna 2 violini i basso, występująca w kom
pozycji Mielczewskiego, jest charakterystyczna niemal dla całej 
epoki muzyki barokowej, przede wszystkim włoskiej. W Europie 
środkowej, głównie w krajach niemieckich, o wiele częściej wystę
pują liczniejsze zespoły instrumentalne, smyczkowe i dęte 10). Jest 
rzeczą ciekawą, że Mielczewski skłaniał się raczej ku triowej obsa
dzie włoskiej, niż ku bogatej i potężnej orkiestracji niemieckiej. 
Grupa instrumentalna występuje zawsze jako całość; obie partie 
skrzypcowe zależą ściśle wzajemnie od siebie; partia basowa (fagot) 
przyłącza się w istocie do partii basso continuo, ale wprowadza 
wiele figuracyj melodycznych i tworzy z głosami skrzypiec natu
ralną grupę (nie jest zatem zwykłym tylko wzmocnieniem basso 
continuo). Stosowanie imitacji w poszczególnych głosach instrumen
talnych jest dosyć częste. Pod względem technicznym są partie in
strumentalne całkiem proste i bynajmniej nie wybijają się ponad 
poziom swojej epoki. Do zespołu instrumentalnego należą przeważ
nie krótsze interludia między poszczególnymi wierszami tekstu, 
które ożywieniem rytmicznym i melodycznym kontrastują z par
tiami głosowymi. Część Laudate pueri ma 14-taktową symfonię 
wstępną. W ekspozycji synchronicznej ze składnikiem wokalnym 
bywa zespół instrumentalny od niego zasadniczo niezależny. In- 
strumentacja jest u Mielczewskiego bardzo ważnym czynnikiem, 
gdyż instrumenty prowadzące melodię reprezentują formy melo
dyjnie bardzo żywe, typowe dla polskiej muzyki barokowej.

Żywą melodyką, wykazującą pierwiastki ludowe, odznaczają 
się także partie głosów wokalnych. Weźmy dla przykładu ,,Dixit 
Dominus", t. 4 i d.

tego rodzaju i porównań szerszych, zob. U r s p r u n g  Otto, Die katholische 
Kirchenmusik, Handbuch der Musikwissenschaft, Potsdam (1931), 2 Kap. Fi- 
guralmusik in concerto und a capella, str. 203 i nast.

10) Częste posługiwanie się powiększonym zespołem instrumentów dętych, 
zwłaszcza puzonami, wiąże się najściślej z dojrzałą kulturą muzyczną miej
skich trębaczy wieżowych. Bliżej o tym por. S t e d r o ń  Bohumir, Spolećenski 
óikoly hudby v 18. stuleti. V Casopise Matice Moravske LXIX, 1950, str. 300 
i nast.



Fragment ten poglądowo nam naświetli nie tylko melodyczny, ale 
i harmoniczny charakter kompozycji, technikę głosów wokalnych 
j poziomo polifoniczny sposób muzycznego myślenia kompozytora. 
Melodyka ma strukturę diatoniczną, przebiega wciąż w małych in
terwałach i płynnych liniach. Przeważnie, głównie w pasażach chó
ralnych i w obsadzie tutti, jest naczelnym czynnikiem w harmonii; 
sens melodyczny ustępuje na plan dalszy, zaznacza się jednak 
szczególnie wyraźnie w interludiach instrumentalnych i w kontra
stowym zestawieniu wobec harmonicznie pojętych fraz wokalnych.



Melodyka interludiów instrumentalnych jest nader ożywiona i wy
kazuje rysy specyficzne ludowo zabarwionej melodyki Mielczew- 
skiego z typowym podwojeniem tercjowym.

Dixit Dominus, t. 10 i d.:
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Ważnym momentem w omawianej kompozycji jest harmonika, 
która się odznacza prostą strukturą akordową, rozmaitością funkcji 
harmonicznych (pobocznej funkcji harmonicznej), częstym ruchem 
modulacyjnym i niedostatkiem chromatyki. Wskutek tego harmo
nika ta ma charakter omal archaiczny, dostojny i poważny, co jest 
zasadniczym rysem całej kompozycji. Swoim szczególnym charak
terem różni się harmonika Mielczewskiego (i innych kompozytorów 
polskich) zarówno od współczesnej harmoniki włoskiej, jak i nie
mieckiej. Sformułowania harmoniczne kody są bardzo proste, za
sadniczo pojawia się prosty kwarto wy passus na dominancie kody 
autentycznej. Niekiedy dołącza się przebieżnik toniki.

Dixit Dominus, t. 56:



Albo figura diatoniczna — Magnificat, koda (zamknięcie).
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Godna wzmianki jest tonalność, która w całości nie wykazuje 
wielkich różnic, ogranicza się do zmian tonacji najbliższej filiacji. 
Pojawia się wszelako, co prawda jedynie w nieznacznej mierze 
i bez stanowczego zamierzenia, jako pierwiastek tektoniczny. Po
szczególne części nie są jednak pisane w tej samej tonacji. Część 
druga i ostatnia mają zasadniczą tonację F dur (ze znakowaniem 
uprzednim), odmiennie niż części pozostałe, napisane w C dur.

Cechą osobliwą kompozycji Mielczewskiego, z którą spotykamy 
się także w ,,Vesperae Dominicales“, jest częste synkopowanie 
w strukturze rytmicznej. Np. forma rytmiczna Dixit Dominus, 
t. 12 i n.:

V i o l n ] 0

— eksponowana jest w tutti.
Według zewnętrznych znaków strukturalnych i według charak

teru wewnętrznego, możemy uważać ,,Vesperae Dominicales“ z całą 
pewnością za kompozycję Marcina Mielczewskiego. Przypuszczenie 
takie potwierdza porównanie z innymi jego kompozycjami, a także 
z kompozycjami z innych dziedzin stylu. To, co w dotychczas przez 
nas przeprowadzonym rozbiorze określiliśmy jako typowe, uwa
żamy za typowe i w innych kompozycjach Mielczewskiego, przede 
wszystkim żywą melodykę, jak stwierdzają przykłady:



Deus in nomine Tuo, Concerto a 4 n), t. 29 i n. (eon motto):
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n) W II tomie edycji „Wydawnictwa Dawnej Muzyki Polskiej — wydali 
Adolf Chybiński i Kazimierz Sikorski.

12) W VI tomie tejże edycji, wydali Adolf Chybiński i Zdzisław Jahnke.



Dalej mamy trio w instrumentalnej obsadzie: 2 violini, bas, fi
gurujące w obu kompozycjach Mielczewskiego, a służące nam jako 
materiał porównawczy. Również ujęcie pracy polifonicznej i syn- 
kopowana struktura rytmiczna kompozycji tego autora zgadzają się 
całkowicie z analogicznymi właściwościami kompozycji kromie- 
ryskiej.

Rozpatrzywszy inne cechy stylu, spostrzegamy, że Mielczewski 
swą techniką zbliża się najbardziej do twórczości włoskiej. Ma to 
zastosowanie zwłaszcza dla ujęcia dźwiękowego i urządzenia apa
ratu przewodzącego. Dzięki jednak własnej inwencji muzycznej 
różni się kompozytor polski znacznie od twórczości włoskiej; silnie 
zaznaczają się u niego specyficzne cechy rodzime, przede wszystkim 
w melodyce i w harmonice. Jest rzeczą całkiem naturalną, że pod 
względem oryginalności muzycznej atoi muzyka polska najbliżej 
muzyki czeskiej. Ujawnia się to w żywej melodyce, w oczywistej 
przewadze diatoniki, a w dziedzinie harmoniki, w niedostatku chro- 
matyki i w prostych formułach zakończeniowych. Także szczególne 
ujęcie polifonii (formy wielogłosowe, zależne od funkcji harmonicz
nej, jako zasadniczego czynnika inwencji muzycznej) jest charakte
rystyczne zarówno dla kompozycji polskich, jak i dla czeskich.

Lecz i obok tych wspólnych cech można skonstatować drobne 
różnice w stylu muzyki czeskiej i polskiej. Pomijając już szczególne 
znaczenie pierwiastków ludowych13), które to mocno i zdecydo
wanie zaznaczają się w muzyce barokowej już w połowie XV II w., 
trzeba stwierdzić, że melodyka polskiej muzyki barokowej jest for
malnie swobodniej traktowana, niż w muzyce czeskiej, w której 
silna skłonność ku motywicznej, a później także i tematycznej okre
sowości zapowiada naturalną, klasy cyzującą tendencję muzyki 
czeskiej, która się bardzo wybitnie zamanifestowała zwłaszcza 
w XV III wieku. Należy podkreślić, że struktury barokowych kom
pozycji drugiej ćwierci XV II wieku, zwłaszcza niewłoskich, świad
czą o nieustaleniu się stylu i o przenikaniu różnych tendencji stylo- 
twórczych. Także w fakturze harmonicznej znajdujemy wybitne 
różnice między barokową muzyką czeską i polską. W muzyce pol
skiej, w szczególności u Mielczewskiego, spotykamy się stosunkowo 
często z ubocznymi funkcjami harmonicznymi; są to widocznie

1:J) Pierwiastek ludowy w melodyce muzyki barokowej jest problemem 
do dziś niezupełnie wyjaśnionym. Ludowe motywy melodyczne są u autorów 
barokowych uwydatnione celowo, lecz tylko jako środek dla ożywienia tema
tyki, bez jakiegokolwiek bliższego zainteresowania dla oryginalności i czy
stości muzyki ludowej.



ostatnie wpływy starego systemu tonacji kościelnych, które nadają 
kompozycji wyraz specyficzny, ciężki. W utworach czeskich spoty
kamy się zaś, odwrotnie, z harmoniką bardzo jasną, polegającą naj
częściej na głównych funkcjach harmonicznych. Tym się tłumaczy 
klasycy żująca tendencja muzyki czeskiej. Dla porównania przy
patrzmy się pracom kompozytorów czeskich, którzy są Mielczew- 
skiemu najbliżsi pod względem tematu i kompozycji, mianowicie: 
Adama Michny z Otradovic, a zwłaszcza Bartłomieja Bulovskie- 
go 15), którego dwie kompozycje podobne do ,,Vesperae Dominica- 
les“ 16) Mielczewskiego pozwalają przeprowadzić pouczające po
równanie. Tak np. Bulovskiego Psalmi Dominicales (sygn. B-III-85) 
i Psalmi (sygn. B-III-67) ilustrują, w jaki sposób jeden autor mógł 
kompozycję tego samego rodzaju rozmaicie rozwiązać. Poszcze
gólne części kompozycji pierwszej są stosunkowo małe, tak np. 
Magnificat ma razem 42 takty całe. Kompozycja druga natomiast 
pomyślana jest szeroko, podobnie jak Mielczewskiego ,,Vesperae 
Dominicales". Je j pierwsza część (Dixit Dominus) ma 92 takty; 
druga (Confitebor) — 11 C +  6 3/2 +  97 C; trzecia (Beatus vir) — 42 C 
+  8 3/1 +  125 C. Te właśnie dwa odmienne plany tektoniczne przeja
wiają się w identycznej a bogatej obsadzie aparatu prowadzącego, 
zwykłej w ówczesnej twórczości czeskiej: sześciogłosowy, mieszany 
zespół wokalny (CCATTB), 2 yiolini, 4 tromboni (alt, 2 tenori, bas), 
basso continuo (organy). Najbardziej interesujące i ważne jest po
równanie pod względem metodyki i harmoniki, które możemy wy
kazać na przykładzie B. Bulovsky, Psalmi Dominicales (B-III-85), 
Dixit Dominus, t. 11 i n.:
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Spotykamy tu żywą formę metodyczną w zdublowaniu tercjo
wym (w skrzypcach), analogicznie jak u Mielczewskiego, a zarazem 
obserwujemy delikatne różnice w strukturze melodycznej, jak to 
już wyżej opisano.

W konkluzji konstatujemy, że ,,Vesperae Dominicales“ są mi
strzowską pracą kompozycyjną, typową dla epoki około połowy 
XV II wieku i dla słowiańskiego obszaru środkowo-europejskiego, 
a świadczącą o wytrawnym i powszechnym darze ekspresji muzycz
nej kompozytora 14 15 16 17). Wszystko świadczy za tym, że mamy do czy
nienia z kompozycją Marcina Mielczewskiego. W tym utworze 
mamy też rzadki przypadek migracji muzyki polskiej na grunt 
czeski.

Obok zachowanej kompozycji „Vesperae Dominicales“, którą, 
jak wykazaliśmy, najprawdopodobniej można uważać za pracę 
M. Mielczewskiego, kromieryski zbiór Liechtensteina posiada jesz

14 Adam Wacław Michna, wybitny czeski kompozytor kościelny epoki 
baroku, żył w latach 1600—1676. Zob. hasło Michna, P a z d i r k a, Hudebn. 
slovn. naućn. (1939).

15) Bartłomiej Bulowsky, którego działalność przypada na piąte dziesię
ciolecie XVII w., jest prawdopodobnie identyczny z członkiem zakonu jezu
ickiego tegoż nazwiska. Zob. hasło Bukovsky w P a z d i r k a  słowniku, jak 
wyżej (1939).

16) W zbiorze Liechtensteina zachowano 2 kompozycje Bulowskiego: Psal- 
mi, sygn. B-III-67 i Psalmi dominicales cursorii i 12 sygn. B-III-85. Zob. 
A. B r e i t e n b a c h e r ,  op. cit. str. 103—104.

17) U r s p r u n g  Otto, op. cit., i O r e 1 Alfred, Die Katholische Kirchen- 
musik vom 1600—1750. Handbuch der Musikgeschichte I (G. Adler), 1930, str. 
507 i nast.



cze jeden utwór, który wykazuje zamiast nazwiska autora tylko 
inicjały M. M. 18).

Jeśli w zbiorze Liechtensteina znajduje się już jedna kompo
zycja Mielczewskiego, nie za daleko się posuniemy, jeśli przypu
ścimy, że pod skrótem M. M. ukrywa się również Marcin Mielczew- 
ski, zwłaszcza że kolekcja kromieryska nie zna innego autora, który 
mógłby się pod tym skrótem ukrywać.

Rękopis jest opatrzony sygnaturą B-II-210 19), wykonany na 
18 foliach formatu 16,5X20 cm w jednolitych partach, podobnie 
jak zabytek poprzedni. Na pierwszej stronie okładki widnieje napis 
tytułowy : „Triumphalis dies Concertata 8 et sinphoniis" 20), oraz 
sygnatury nr 131 i nr 210 (ostatnia przekreślona). Paleograficznie 
jest dość bliski partom voces capella kompozycji ,,Vesperae Domi- 
nicales" (sygn. B-III-75), pisany jednak inną ręką. Niejasne i nie
zupełne filigrany nie pozwalają ustalić dokładnie pochodzenia pa
pieru. Mamy do czynienia z typową kompozycją barokową, którą 
w swoim czasie nazywano kantatą, concerto lub podobnie, a która 
służyła jako wkładka mszalna w Graduale. Oto początek kompo-

Od ,,Vesperae Dominicales“ różni się ten utwór co prawda 
znacznie swą formą i ujęciem całości, koncertowy styl artystyczny 
zdobywa przewagę nad pełnią tekstu, w istocie jednak wyrasta z tej 
samej zasady formalnej, co kompozycja poprzednia. Tekst kompo
zycji tworzą trzy frazy, z których każda obejmuje cząstkę oddzielną 
(taktowo, rytmicznie i tematycznie różną). Pierwszą i ostatnią 
cząstkę (frazy tekstu) wprowadza mniejsza symfonia instrumen
talna (17 wzgl. 23 takty). W przeciwieństwie do zwykłej techniki 
imitacyjnej w poprzedniej kompozycji, ta wybija się dosyć bogatą 
techniką koncertową (dwuchórową). Interesujący jest aparat pro
wadzący, który tworzą dwa normalne czterogłosowe chóry mie
szane (CATE) i zespół instrumentalny: 4 violini (pierwsza para 
w kluczu wiolinowym, druga w dyszkantowym), 3 tromboni, z któ-

18) Zob. w przedmowie Adolfa Chybińskiego do Canzony a 3 (Wydawnic
two Dawnej Muzyki Polskiej VI) — uwagę o zapisaniu na parcie II skrzypiec 
„A 3. D. Violini e Fagotto o Viola M. M.“.

19) Odpis jako part jest własnością autora artykułu.
20) Skrót M. M. jest podany na stronie tytułowej pod tą notatką. Oprócz 

tego przychodzi w nagłówku każdego partu.



rych pierwszy w kluczu altowym, 
w f barytonowym

drugi w C tenorowym, trzeci

i fagot (w kluczu basowym). Generał-bas oddają organy.
Właściwa technika koncertowa przypada obu chórom, zespół 

instrumentalny tworzy zwarty składnik towarzyszący, w którym 
tylko miejscami wybija się wyższą techniką pierwsza para skrzy
piec. Polifonia zaznacza się tylko w jednym fugowym (1. fraza) 
i w jednym kombinowanym zaczęciu imitacyjnym (2. fraza), w ta- 
kimże w podporządkowaniu się fakturze harmonicznej, podobnie 
jak w kompozycji poprzedniej. Melodyka jest wyrównana i nader 
żywa, nieomal wyłącznie diatoniczna; pojawia się też bogata kolo
ratura. Pierwiastkiem konstrukcyjnym jest mały, wyraźny motyw, 
którym operuje się głównie przy pomocy techniki powtarzania. To 
zjawisko pojawia się też w harmonii, gdzie spotykamy się na jed
nym miejscu z progresami modelującymi, przypominającymi styl 
włoski.

Ogólnie faktura harmoniczna jest w tej kompozycji jaśniejsza 
niż w poprzedniej, zwłaszcza funkcje harmoniczne mają stale pełny 
walor.

Jak widać z ustaleń dotychczasowych, kompozycja ,,Trium- 
phalis dies“ znacznie się różni od kompozycji ,,Vesperae Dominica- 
les“, przede wszystkim ujęciem, a zwłaszcza charakterem opraco
wania muzycznego, tak że bezpośrednie porównanie nie da się prze
prowadzić. Przy wszystkich różnicach znajdujemy jednak pewne 
podobieństwa, a przede wszystkim w melodyce, która, choć odzna
cza się wielką żywością i zdecydowanym charakterem świeckim, 
mieści się jednak wśród motywów drobnych, nie rozwija się, 
a wobec tego nie można rozstrzygać o je j specjalnym, polskim, cze
skim, lub innym charakterze 21), jak dowodzą tego przykłady.

Triumphalis dies, t. 10 i n.:
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Lub tamże (temat początkowy) t. 18 i in.:
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Spotykamy się także często ze synkopami w strukturze ryt
micznej, które powyżej określono, jako charakterystyczne dla Miel- 
czewskiego.

W konkluzji stwierdzamy, że, jeśli chodzi o kompozycję „Tri- 
umphalis Dies“, staraliśmy się ustalić autorstwo Mielczewskiego 
na podstawie analizy strukturalnej utworu i konfrontacji je j wy
ników z właściwościami kompozycji ,,Vesperae Dominicales“. Po
równanie to wypadło stosunkowo skromnie. Na pewno możemy 
stwierdzić tylko tyle, że kompozycja ta stylem nie różni się zbyt
nio od kompozycji Mielczewskiego i mogła powstać około połowy 
XV II wieku. Do wniosków bardziej konkretnych dojść by można 
jedynie na podstawie obfitszego i dogodniejszego materiału porów
nawczego. 21

21) W epoce barokowej obserwujemy często, że u kompozytora występuje 
dbałość o wyraźne zachowanie charakteru raczej poszczególnych kompozycji, 
niż całej twórczości. Ten fakt należy mieć na uwadze podczas porównywania.
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