10.2478/umcsart-2013-0005

ANNALES
U N I V E R SI TAT I S M A R I A E C U R I E - SK ã OD OWSK A
LU BLI N – POLON I A
VOL. X, 2

SECTIO L

2012

Instytut Muzyki UMCS

JADWIGA I TOMASZ JASIýSCY

Estetyczne walory XIX-wiecznych rökopisów muzycznych
z koĈcioäa Ĉw. Mikoäaja w Bielsku-Biaäej
The Esthetic values of 19th-century musical manuscripts
from St. Nicholas Church in Bielsko-Biaäa

W zbiorze muzykaliów koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku-Biaáej (dawniej
Bielsku), pochodzących z okresu od koĔca XVIII wieku do pierwszych dekad
drugiej poáowy XIX stulecia – mających juĪ swoją literaturĊ muzykologiczną1
i kilka opracowaĔ edytorskich2 – szczególną uwagĊ przyciągają rĊkopisy. Nie
chodzi jednakĪe tym razem o ich zawartoĞü repertuarową, pod wieloma wzglĊdami skądinąd bardzo interesującą, w niektórych wypadkach wprost intrygująZob.: J. JasiĔska, Tradycje muzyczne koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku-Biaáej. 1800-1945,
t. 1-2, praca doktorska, Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin
1998; eadem, Dawne muzykalia koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku-Biaáej, „Annales Universitatis
Mariae Curie-Skáodowska. Artes” VIII/2 2010, s. 117; T. JasiĔski, Missa in Dis „Die ZauberÀöte”
z dawnego rĊkopisu koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku-Biaáej. Mozart czy misty¿kacja? (zob. artykuá
w niniejszym numerze).
2
Zob.: V. C. Czajanek, Dwa utwory religijne na chór i orkiestrĊ. Os justi. Ach, die Stunde, wyd.
J. i T. JasiĔscy, Lublin 2009, ss. 48; Abbé M. Stadler, Miserere, wyd. T. JasiĔski, „Liturgia Sacra.
Liturgia – Musica – Ars” 18: 2012 nr 2, s. 641-653; F. Schoen, nieznany kompozytor z pierwszej
poáowy XIX wieku, Ofertorium O Benigne alme Deus i trzy graduaáy, wyd. T. JasiĔski, Lublin 2012,
ss. 84; F. Schoen, nieznany kompozytor z pierwszej poáowy XIX wieku, Requiem in mortem Auctoris,
wyd. T. JasiĔski, Lublin 2013, ss. 84; Missa in Dis „Die ZauberÀöte”. Nieznane dzieáo sygnowane
nazwiskiem Mozarta. Partytura, facsimile rĊkopisu, wyd. T. JasiĔski, Lublin 2014, ss. 229.
1
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cą, lecz o stronĊ estetyczną. Wiele bowiem z zachowanych w bielskiej Ğwiątyni egzemplarzy to przekazy wykonane niezwykle starannie, z wielką dbaáoĞcią
o czytelnoĞü oraz wygląd zapisu nutowego i tekstu sáownego. WiĊkszoĞü z nich
sporządzona zostaáa na papierze czerpanym, a pismo postawione zostaáo esencjonalnym inkaustem, który na kartach papieru okazaá siĊ trwaáy do dzisiaj; tylko
sporadycznie nuty i litery nieco wyblakáy. Dodaü trzeba, Īe wszelkie, nieliczne
skądinąd, Ğlady zniszczenia, ubytki manuskryptów, wynikające z ich uĪywania
i upáywu czasu, zostaáy w swojej epoce i nieco póĨniej pieczoáowicie podreperowane, a rĊkopisy zabezpieczone, gáównie przez róĪnego rodzaju podklejenia,
doklejenia, które scalają rozerwany papier, a nawet uzupeániają jego niewielkie
ubytki w poszczególnych kartach gáosowych. CaáoĞü zatem jest nie tylko rzetelnie sporządzona, ale i bardzo dobrze zakonserwowana.
Najistotniejsze wszakĪe, iĪ niektóre z rĊkopisów – i nie jest to bynajmniej
wąski margines – daleko przekraczają próg poprawnoĞci rzemiosáa skryptorskiego. Odsáaniają tego rodzaju tendencje gra¿czne i zdobnicze, iĪ w niejednym wypadku moĪemy mówiü o wejĞciu w sferĊ bliską przekazom sztuk plastycznych,
gdzie „obraz” tekstowo-nutowy – jako taki – zasáuguje na ogląd w kategoriach
estetycznych. Litery i sáowa, nuty, pauzy i akcydencje, cyfry i rozmaitego rodzaju inne znaki, inskrypcje, dopiski, tytuáy etc. – wszystko to razem po wielokroü
wspóátworzy wizerunek, który Ğciąga na siebie uwagĊ walorami wizualnymi.
Proponujemy zatem maáą „galeriĊ” muzycznej „gra¿ki”, wybierając z bardzo
pojemnej i róĪnorodnej caáoĞci ocalaáych „obrazów” jedynie niektóre, reprezentatywne dla wskazanej tendencji, przykáady3.
Przy utworach zawartych w manuskryptach podajemy – o ile jest to wiadome – datĊ powstania
lub nabycia przez bielski koĞcióá rĊkopisu oraz jego numer w Katalogu tematycznym muzykaliów
zawarty w cytowanym artykule JasiĔskiej, Dawne muzykalia…, s. 92-142. Ilustracje pochodzą
z nastĊpujących rĊkopisów: Mueller, Graduale „O Deus amor meus”, 1844, [nr 82] (il. 1, 5, 7);
Johann Baptist Schiedermayr, Missa in D, 1852, [nr 104] (il. 2); Johann Melchior Dreyer, VI Missae,
[nr 21-26] (il. 3); Strobl, In D Pangelinqua [sic!] Pastori, 1828, [nr 126] (il. 4); Josef Blachach,
Offertorium „Justus ut palma Àorebit”, 1844, [nr 4] (il. 6); Anonim, Offertorium in D, 1845, [nr
140] (il. 8); Mozart, Missa in Dis, przed 1816, [nr 81] (il. 9, il. 18); Lieberatus Geppert, Messe in Es,
1853, [nr 52] (il. 10, 21); [Georg Ignaz] Linek, Mottetto vel Graduale, [nr 80, zachowana tylko uciĊta
karta tytuáowa] (il. 11, 22); Jan Leopold Kunerth, Pangelinqua [sic!] in F, [nr 60] (il. 12); [František
Xaver Brixi], Missa in D, [nr 6] (il. 13); [Franz Xaver Süssmayr], Missa in B, [nr 127] (il. 14);
Theny, Missa Pastoralis, 1831, [nr 130] (il. 15, 16); Anonim, Graduale, [nr 137] (il. 17); Anonim,
Veni Sancte Spiritus, [nr 153] (il. 19); Brachtl, Pastoralis Missa brevis, 1805, [nr 5] (il. 20); Theny,
Messe in C, 1857, [nr 129] (23); Gesanglehre, 1877 (il. 24). Prócz przytoczonych tu ilustracji
estetyczny poziom bielskich manuskryptów dokumentują facsimile rĊkopisów zawierających
Missa in Dis i utwory Floriana Schoena, zaprezentowane we wspomnianych edycjach Ĩródáowych.
Por. F. Schoen, nieznany kompozytor z pierwszej poáowy XIX wieku, Ofertorium…, s. 9-14;
F. Schoen, nieznany kompozytor z pierwszej poáowy XIX wieku, Requiem…, s. 9-16; Missa in
Dis…, s. 127-184.
3
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Najbardziej bodaj rzucającą siĊ w oczy cechą bielskich manuskryptów, i to
zdecydowanej wiĊkszoĞci z nich, jest piĊkne pismo nutowe. Nuty i wszelkie inne
znaki skáadające siĊ na zapis muzyczny naniesione zostaáy z wielką dbaáoĞcią
o ich ksztaáty i wzajemne rozplanowanie na piĊcioliniach. Rezultatem jest przejrzysty, dobrze uporządkowany obraz symboli muzycznych, noszący znamiona
przemyĞlanej „kompozycji” gra¿cznej. Bardzo wyraĨnie widaü, Īe wszystko to
wyszáo spod pióra osób znających swój fach i podchodzących do rzeczy z sumiennoĞcią, nie bez pewnej teĪ estetycznej wyobraĨni. Przykáadów moĪna by
przytoczyü wiele. Egzempli¿kacjami niech bĊdą fragmenty partii skrzypiec
I z Graduale „O Deus amor meus” Muellera (zob. il. 1) oraz partii organowego
basso continuo z Missa in D Johanna Baptista Schiedermayra i zestawu VI Missae Johanna Melchiora Dreyera (zob. il. 2-3). Bez wątpienia moĪna tu mówiü
o kunszcie skryptorskim.
Do tak cyzelowanego zapisu nutowego dochodzi z reguáy równie starannie
naniesiony tekst sáowny. Podpisane pod nutami gáosów wokalnych sáowa niemal bez wyjątku wyróĪniają siĊ wysokim poziomem kaligra¿i. Są ksztaátne, formowane piĊknym charakterem, kaĪdorazowo w jednorodnym, czĊsto w wysoce
zindywidualizowanym stylu, i co teĪ uderzające, niemal w ogóle pozbawione
báĊdów czy choüby drobnych usterek, które wymagaáyby bieĪących korekt. Stale
dostrzegamy, Īe i tekst sáowny – podobnie jak nuty – wpisywany byá z rozwagą,
bez poĞpiechu, z wielką dbaáoĞcią, zarówno o czytelnoĞü sáów, jak i ich gra¿czne
atuty. Widzimy to – miĊdzy innymi – w rĊkopisach z kompozycjami In D Pangelinqua Pastori Strobla i Graduale „O Deus amor meus” Muellera (zob. il. 4-5),
naleĪących do wyróĪniających siĊ pod tym wzglĊdem.
KwintesencjĊ dbaáoĞci o kaligra¿czną stronĊ pisma odnajdujemy na kartach
tytuáowych, z bardzo ozdobnymi niekiedy inicjaáami i wielorakimi, mniej lub
bardziej zaawansowanymi ornamentami. NajczĊĞciej spotykamy tu wzorowo
prowadzoną kursywĊ, wzbogacaną rozmaitym detalami zdobniczymi, fantazyjnymi zawijasami i esami-Àoresami, czego przykáadami mogą byü karty tytuáowe Offertorium „Justus ut palma Àorebit” Josefa Blachacha i przywoáanego juĪ
dwukrotnie Graduale „O Deus amor meus” Muellera (zob. il. 6-7). Niekiedy
– choü to juĪ rozwiązania jednostkowe – zdarzają siĊ teĪ i takie karty tytuáowe,
których gra¿czne ujĊcie jest ewidentnym naĞladowaniem ozdobnych kart tytuáowych, jakie pojawiaáy siĊ w ówczesnych drukach muzycznych. Tego rodzaju
zabieg znajdujemy w przekazie anonimowego Offertorium in D, z bardzo bogato zdobioną majuskuáą w samym tytule dzieáa (OFFERTORIUM) i stylizacją
czcionki neogotyckiej w wykazie obsady wykonawczej utworu (zob. il. 8).
Na kartach tytuáowych doĞü czĊsto spotykamy takĪe równieĪ specjalne wyróĪnienia gra¿cznie tytuáów dzieá. Litery bywają tu znacznie pogrubione, wy-
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posaĪone w rozmaite zdobienia, co widzimy na przykáad w tytule Missa in Dis
sygnowanej nazwiskiem Mozarta czy w Messe in Es Lieberatusa Gepperta (zob.
il. 9-10). Obok tego pojawiają siĊ tytuáy bez pogrubieĔ, ograniczone do uĪycia
kursywy, ale z kolei wyposaĪone – przede wszystkim w inicjale – w tak wymyĞlne i nawarstwiające siĊ zdobienia, Īe trudno jest ustaliü pierwszą literĊ sáowa.
Dobrym tutaj przykáadem jest tytuá utworu autorstwa Linka, Mottetto vel Graduale, w którym litery M i G ukryte są w gąszczu ornamentów i trudno byáoby je
zidenty¿kowaü bez kontekstu caáych wyrazów, tj. „Mottetto” i „Graduale” (zob.
il. 11).
Ozdobne pismo – w rozmaitych jego odmianach – widzimy takĪe w licznych
nazwach i okreĞleniach bĊdących immanentnymi skáadnikami zapisu tekstowo-nutowego: nazwach gáosów, okreĞleniach agogicznych, oznaczeniach rodzaju
obsady (np. solo, tutti) i wielu innych. Niemal zawsze spotykamy tu specjalne
zabiegi gra¿czne, m.in.: faliste ornamenty przy „Violino 1mo” w Pangelingua in F
Jana Leopolda Kunertha (zob. il. 12), wyszukane i doĞü skomplikowane inicjaáy
w Missa in D Františka Xavera Brixiego i Missa Pastoralis Theny’ego (zob. il.
13, 15), obok tego takĪe ksztaáty prostsze acz gustowne, jak w Missa in B Franza
Xavera Süssmayra i anonimowym Graduale (zob. il. 14, 17), wreszcie – co juĪ
wyjątkiem – miniaturowe „kompozycje” gra¿czne, jak widzimy to w rĊkopisie
zawierającym Missa Pastoralis Theny’ego, gdzie ozdobny inicjaá napisu „Cornuo 2do in D”, wyposaĪony w inne dodatkowe drobne detale gra¿czne (strzaáki
z „choinkami”), mieĞci w sobie inskrypcjĊ „Bielitz dem 1ten Februar 831” (zob.
il. 16).
Inicjaáy to osobny rozdziaá bielskich rĊkopisów; są ich najbardziej uderzającym – i jednoczeĞnie najczĊstszym – elementem dekoracyjnym. Jak juĪ mogliĞmy zauwaĪyü, ozdobne majuskuáy otwierają tytuáy dzieá i poszczególnych ich
czĊĞci, nazwy gáosów, oznaczenia temp i inne okreĞlenia. Mają przy tym ksztaáty
rozmaite – kanciaste, faliste, obáe, zdobione esami-Àoresami, niekiedy zwielokrotnionymi. W niemaáej czĊĞci dokumentują to zresztą zaprezentowane juĪ ilustracje.
Warto wszakĪe pokazaü jeszcze jeden przypadek pisania i traktowania inicjaáu, pochodzący z rĊkopisu bĊdącego przekazem Missa in Dis sygnowanej nazwiskiem Mozarta, nota bene rĊkopisu, który wyróĪnia siĊ na tle pozostaáych manuskryptów wáaĞnie ozdobnoĞcią inicjaáów. Najbardziej rzucają siĊ w oczy ujĊcia
litery „K” otwierającej sáowo „Kyrie”. KaĪdorazowo kopista zdobi ją jednakową
manierą, opartą na paralelizmach pogrubionych linii falistych, w poszczególnych
jednak gáosach czyni to zawsze w nieco inny sposób. I tak powstaáy swoiste gra¿czne „wariacje ornamentalne” na temat litery „K”, stanowiące jedno z najbardziej efektowych zdobieĔ przywoáanego rĊkopisu (zob. il. 18).
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WarstwĊ zdobniczą wzbogacają okazjonalnie wáasnorĊczne podpisy skryptorów lub/i wáaĞcicieli rĊkopisów – z reguáy wpisywane fantazyjnie, z mniej lub
bardziej subtelnymi zdobieniami. Manierą zdobniczą áączącą kilka róĪnych autografów, chyba doĞü popularną w bielskim oĞrodku, jest ukoĞny ornament záoĪony
z kilku równolegáych kresek, krzyĪujący siĊ z kreskami poziomymi (powstaje
tu swoisty „krzyĪ”) lub opleciony esami-Àoresami. Widzimy to m.in. na koĔcu
nazwiska „Schrott” z karty tytuáowej anonimowego Veni Sancte Spiritus (zob. il.
19), wewnątrz nazwiska „Zoldaria” w inskrypcji „De Scripsit Franz Zoldaria”
z przekazu Pastoralis Missa brevis Brachtla (zob. il. 20) czy wreszcie w zwieĔczeniu inskrypcji „Eigenthum des Franz Metzner 26/9 1853” karty tytuáowej
Messe in Es autorstwa Lieberatusa Gepperta. Są równieĪ inne peáne fantazji
i elegancji podpisy, pozbawione zasadniczo ornamentalnych dodatków, ale pisane wyjątkowo piĊkną kursywą, z umiarkowanie jedynie zdobionymi inicjaáami
i subtelnymi podkreĞleniami, jak na przykáad podpis „Jac. Zdrahalik” na karcie
tytuáowej Mottetto vel Graduale Linka (zob. il. 22).
Dodajmy jeszcze, Īe tendencje zdobnicze zauwaĪamy wielokrotnie przy rozmaitych lapidarnych dopiskach, stanowiących prawie nieodáączny element utrwalonego obrazu nutowego. Jeden z przykáadów to sáowo „Finis”, bardzo czĊsto,
rutynowo niemalĪe wpisywane na koĔcu kompozycji. W Missa in C Theny’ego
reguáą jest, Īe kaĪdy gáos wieĔczy dopisek „Finis”, wpisywany przez kopistĊ po
wielokroü, wprawdzie w doĞü podobnej zawsze manierze, ale jednak kaĪdorazowo z inaczej poprowadzonym ornamentem (zob. il. 23).
Demonstrowane tu walory sztuki skryptorskiej wiąĪą siĊ niemal wyáącznie
z najstarszymi manuskryptami bielskiej fary, tj. poczynając od rĊkopisów powstaáych prawdopodobnie jeszcze w schyáku XVIII stulecia, a koĔcząc na przekazach z pierwszej dekady drugiej poáowy XIX wieku4. Jakkolwiek zdarzają siĊ
takĪe i tu niekiedy egzemplarze wykonane mniej starannie i bez szczególnych
ambicji estetycznych, to jednakĪe zdecydowana wiĊkszoĞü rĊkopisów z tego
czasu wyróĪnia siĊ wielką dbaáoĞcią o czytelnoĞü i – co nas specjalnie interesuje – estetyczny wygląd zapisu dzieáa muzycznego. W póĨniejszych natomiast
rĊkopisach, tj. powstających od lat szeĞüdziesiątych XIX do pierwszych dziesiĊcioleci XX wieku, tendencja ta odchodzi w przeszáoĞü. Sporządzane wówczas
rĊkopisy – pod wzglĊdem liczebnoĞci w coraz wiĊkszym stopniu ustĊpujące edycjom drukowanym – wyraĨnie dystansują siĊ od tekstowo-muzycznej kaligra¿i
4
Do skryptorów, którzy sporządzali ówczesne rĊkopisy muzyczne, naleĪeli: Ignaz Bartsch,
Joseph Bramer, Joseph Jastross, Franz Metzner, Valentin Nowak, Josef Schenk, Jos. Joa. Schrott,
Jos. Skalitzky, Antoni Veith, Jac. Zdrahalik i Franz Zoldaria. Niektórzy z nich byli nauczycielami
w przykoĞcielnej szkole katolickiej, równoczeĞnie teĪ muzykami i wáaĞcicielami muzykaliów. Zob.
JasiĔska, Tradycje muzyczne…, t. 1, s. 74-81.
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i zdobnictwa. Nawet jeĞli bywają wzglĊdnie czytelne, to zapis nutowy i charakter
pisma zrywają z ambicjami estetycznymi. Niekiedy nawet znaki nutowe i sáowa
nanoszone są w sposób wrĊcz niedbaáy, tworząc czysto uĪytkowy juĪ „produkt”
– zwykáą kopiĊ, sáuĪącą li tylko celom praktycznym.
Ale jest tu jeden wyjątek. To pochodząca z 1877 roku rĊkopiĞmienna Gesanglehre, spisana najpewniej w Ğrodowisku sióstr Notre-Dame w Bielsku, ĞciĞle związanych z bielskim koĞcioáem Ğw. Mikoáaja, mających teĪ swoją siedzibĊ
tuĪ obok Ğwiątyni. 107-stronicowy rĊkopis, z rĊcznie narysowanymi piĊcioliniami, oprawny w tekturĊ, zawiera w swojej pierwszej czĊĞci zwiĊzáy wykáad
zasad muzyki (m.in. wartoĞci nut, pauz, nazwy dĨwiĊków, interwaáów, kluczy,
skal, rodzaje taktów, tonacji, terminy muzyczne), w drugiej zaĞ czĊĞci przynosi
osiemdziesiąt 2- i 3-gáosowych opracowaĔ (w tym kanony) na gáosy ĪeĔskie;
są to ujĊcia utworów popularnych, ludowych (róĪnych nacji i regionów), koĞcielnych, patriotycznych, Ğwieckich i religijnych kompozycji róĪnych twórców,
m.in. Franza Abta, Johanna Caspara Aiblingera, Carla Gotthelfa Gläsera, Josepha
Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Hansa Georga Nägelego5. CaáoĞü jest
wzorem kaligra¿i, najdalej posuniĊtej starannoĞci i dokáadnoĞci. Jednak tym, co
najbardziej zwraca uwagĊ w sferze estetycznej, są niesáychanie ozdobne tytuáy,
które poprzedzają zapisy muzyczne, i to bez wyjątku wszystkich pozycji zbioru.
WymyĞlne esy-Àoresy, bogate ornamenty roĞlinne, geometryczne, kunsztownie
zdobione pismo neogotyckie, niekiedy iluzje przestrzennoĞci, przy zastosowaniu
róĪnych odcieni tego samego koloru, i inne jeszcze niuanse zdobnicze – wszystko to skáada siĊ na bardzo wyszukany, „secesyjny” wizerunek gra¿czny okreĞleĔ
tytuáowych, który swoją drogą – w kontekĞcie caáej zawartoĞci rĊkopisu – sprawia nawet wraĪenie pewnego przesytu i nadmiaru. Cząstkową ilustracją stylistyki i poziomu gra¿cznego zbioru niech bĊdą tytuáy: Stricklied, Mein Gärtchen,
Maria unsere Mutter, Hirtengesang i Ave Maria (zob. il. 24). Bez wątpienia wiĊc
Gesanglehre to wyjątkowy dokument starannoĞci i stylu zdobniczego, równoczeĞnie teĪ nadzwyczajnej pracowitoĞci jej autora (autorki?). Na tle wszystkich
innych bielskich rĊkopisów z póĨnych dekad XIX stulecia jawi siĊ jako unikat
i prawdziwy rarytas.

5

Por. ibid., s. 204.
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RĊkopisy z koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku-Biaáej mają w duĪej czĊĞci lokalną proweniencjĊ. Jak zaĞwiadczają okazjonalnie naniesione inskrypcje, powstawaáy one w samym Bielsku, obok tego takĪe w siostrzanej Biaáej, pobliskiej
Bystrej czy w nieodlegáym Cieszynie. Papier w niemaáej czĊĞci pochodziá takĪe
z bliskich okolic, m.in. z MazaĔcowic i Ustronia (¿ligrany MATZDORF [niemiecka nazwa MazaĔcowic] i USTRON). W sporym zatem zakresie omawiane
manuskrypty przedstawiają dokument praktyki skryptorskiej z obszaru ĝląska
CieszyĔskiego, gáównie tamtejszych krĊgów koĞcielnych, bez wyjątku przy tym
reprezentujących kulturĊ niemieckojĊzyczną. Trzeba w tym miejscu jeszcze raz
podkreĞliü, Īe bielskie Ĩródáa rĊkopiĞmienne są nie tylko Ğwiadectwem nad wyraz rzetelnego podejĞcia skryptorów do swoich zadaĔ, lecz takĪe cenną pamiątką
tej odmiany kunsztu skryptorskiego, która za sprawą ozdobnoĞci, ustawicznie
i konsekwentnie wprowadzanej, stawia sobie cele estetyczne, dotykając niekiedy
sfery artyzmu. Nie są to oczywiĞcie – co zbĊdne przypominaü – czasy Ğredniowiecznych inkunabuáów, z ich barwnymi inicjaáami, záoconymi iluminacjami,
wybujaáymi bordiurami; i w najmniejszej nawet mierze nie wpisujemy naszego
przedmiotu w tĊ odlegáą – nie tylko w wymiarze czasowym – perspektywĊ. Niemniej, widząc rzecz we wáaĞciwym kontekĞcie, tj. na tle koĔca XVIII i pierwszej
poáowy XIX wieku, trzeba zauwaĪyü, Īe choü dbaáoĞü o estetyczne rysy nie jest
wyáączną wáasnoĞcią bielskich manuskryptów, bo przecieĪ równie piĊkne, od-
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rĊcznie sporządzone egzemplarze spotykamy takĪe gdzie indziej, to równoczeĞnie jednak trzeba odnotowaü, Īe w wielu ówczesnych oĞrodkach rĊkopiĞmienne
przekazy muzyczne czĊsto juĪ nie odznaczaáy siĊ taką starannoĞcią, czytelnoĞcią,
nie mówiąc o widocznym dystansie wobec wycyzelowanego liternictwa, ornamentacji i pociągniĊü mających na celu uzyskanie rezultatu estetycznego. Pod
tym wiĊc wzglĊdem rĊkopisy muzyczne koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku-Biaáej
– postrzegane w caáoĞciowym swoim wizerunku – stanowią cenny i godny uwagi
zabytek.

SUMMARY
The collection of old musical objects in St. Nicholas Church in Bielsko-Biaáa, which
come from the late 18th century through the second half of the 19th century, is worth
noting particularly for its manuscripts. This time it is not their repertory content we are
interested in but their esthetic aspect. Many of the copies are manuscripts made extremely
carefully, with great attention to the legibility and appearance of the musical notation and
the verbal text. The majority of the manuscripts were written on handmade paper and the
entries were made with concentrated ink, which turned out to be durable until the present.
What is most important, however, is that some of the Bielsko manuscripts are far more
than just the products of solid craft of scriptors: they exhibit such graphic and decorative
characteristics that in many cases we could say that we are dealing with products that are
very close to the sphere of ¿ne arts. Indisputable esthetic values are discernible inter alia
in the perfectly ordered manner of and well-formed musical notation, beautiful and highly
calligraphic kinds of handwriting, decorated title pages, exquisite initials and other ornaments, and ¿nally, the ¿ne signatures of copyists and manuscript owners.

