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Obiekt badań i cele badawcze 

Przedmiotem badań były druki muzyczne i książki o tematyce muzycznej z 

warszawskim adresem wydawniczym, opublikowane w latach 1875-1918, przechowywane w 

gdańskich bibliotekach – Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 

(dalej BG AMuz.), Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego (dalej BUG), Bibliotece Gdańskiej 

PAN (dalej BG PAN) i w dwóch filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

(dalej WiMBP). Przebadano również zasoby biblioteki Seminarium Duchownego oraz 

Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, niestety bez rezultatów w postaci odnalezionych 

druków. 
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W czasie przygotowywania materiałów do artykułu Kolekcja muzyczna Kazimierza 

Czekotowskiego (1901-1972) w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. 

Stanisława Moniuszki w Gdańsku, który został opublikowany w tomie 11 czasopisma „Z 

Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” w 2017 r., autorka odkryła, że gdańskie 

repozytoria muzyczne nie były dotąd badane pod kątem kolekcji varsavianów (przebadano 

natomiast m.in. zasoby Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Narodowej, Ossolineum). Nie 

powstał też żaden spis muzykaliów z warszawskim adresem wydawniczym wydanych po 

1875 r. Istnieją jedynie wykazy druków nutowych (nie tylko z warszawskim adresem 

wydawniczym) wydanych do 1875 r., sporządzone na podstawie kwerend w bibliotekach 

warszawskich1 lub występujące w opublikowanych bibliografiach2, zaś szczegółowymi 

badaniami bibliologicznymi (jednak bez studiów proweniencyjnych) objęto tylko druki 

warszawskie wydane do 1865 r.3  

Wyodrębniono więc kilka problemów badawczych, hierarchizując je ze względu na 

przedmiot studiów. Do zasadniczej problematyki autorka zaliczyła znalezienie odpowiedzi na 

pytanie o znaczenie warszawskich publikacji muzycznych dla historii polskiego szkolnictwa 

muzycznego i krzewienia polskiej kultury muzycznej w Gdańsku. Poprzez porównanie 

gdańskiego zbioru z przebadanymi przeze autorkę kolekcjami muzykaliów spoza Gdańska, 

próbowano potwierdzić bądź obalić hipotezę zakładającą, że księgozbiór zachowany w 

Gdańsku stanowi znaczący wycinek obrazu warszawskiej edytorskiej wytwórczości 

muzycznej. Analizując proweniencje varsavianów podjęto także próbę zbadania „drogi”,  jaką 

                                                 
1 Zob. na przykład: A. Prosnak, Chopinowskie cimelia nutowe w Bibliotece AMFC [Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie], Warszawa 1993; tenże, Cimelia AMFC [Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie] po 1850, Warszawa 2003; tenże, Dawne nuty drukowane w cimeliach AMFC [Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie], Warszawa 1997. Zob. też Katalog zbiorów [Towarzystwa 
imienia Fryderyka Chopina]. Biblioteka. Nuty, oprac. J. Ohrt, Warszawa 1969; A., I. Spózowie, Katalog polskich 

druków muzycznych 1801-1875 w zbiorach biblioteki, muzeum i archiwum Warszawskiego Towarzystwa 

Muzycznego im. Stanisława Moniuszki, Warszawa 2000. 
2 Przede wszystkim W. Tomaszewski, Bibliografia warszawskich druków muzycznych 1801-1850, Warszawa 
1992, a także: Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego, oprac. K. Michałowski, Kraków 1955; 
Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego. Suplement za lata 1955-1963 i uzupełnienia za lata 

poprzednie, oprac. K. Michałowski, Kraków 1964; Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego. Suplement 

II za lata 1964-1974 i uzupełnienia za lata poprzednie, oprac. K. Michałowski, Kraków 1978; Bibliografia 

polskiego piśmiennictwa muzycznego. Suplement III za lata 1975-1985 i uzupełnienia za lata poprzednie, oprac. 
A. Jazdon i K. Michałowski, Warszawa 2006. Pomijając fakt, iż dotąd nie opracowano bibliografii nut 
wydanych po 1875 roku, istniejące spisy muzykaliów wcześniejszych powstały na podstawie kwerend 
przeprowadzonych w największych zbiorach Warszawy, Poznania, Wrocławia i Krakowa. Wedle wiedzy 
autorki, w Gdańsku takich prac nie prowadzono. 
3 W. Tomaszewski, Warszawskie edytorstwo muzyczne w latach 1772-1865, Warszawa 1992. Istnieją 
opracowania traktujące repertuar wydawniczy wyłącznie w sposób ogólny, ujmujące muzykalia w kategorii 
sztuki i rozpatrujące je zbiorczo wraz z teatraliami i publikacjami poświęconymi estetyce druków, zob. np. S. 
Arct, E. Pawłowska, Wydawcy warszawscy w latach 1878-1914, [w:] Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie, 
pod red. S. Tazbira, Warszawa 1961, s. 320-384. 
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pokonały warszawskie muzykalia począwszy od opuszczenia drukarni aż do momentu 

włączenia ich do zasobów bibliotek gdańskich. Celem pracy było również uzupełnienie 

istniejących spisów bibliograficznych o muzykalia warszawskie przechowywane w Gdańsku, 

pomijane przez badaczy w dotychczasowych kwerendach. 

 Dodatkowym zagadnieniem poruszonym w rozprawie jest charakterystyka 

muzycznych metod zecerskich, graficznych i drukarskich nie tylko w ujęciu lokalnym, ale 

także w odniesieniu do ówczesnego edytorstwa europejskiego; charakterystyka druków 

muzycznych publikowanych przez warszawskich wydawców (z uwzględnieniem nut 

ukazujących się w wydawnictwach periodycznych) starająca się wykazać muzyczne 

specjalizacje edytorów, m.in. na podstawie grupowania muzykaliów w seriach 

wydawniczych; charakterystyka współpracy między wydawcami (firmami oraz nakładcami) a 

zakładami drukarskimi; wykaz muzycznych zakładów drukarskich, które cieszyły się 

największym powodzeniem wśród warszawskich nakładców muzycznych. Przede wszystkim 

rozprawa zawiera pierwszą próbę przedstawienia środowiska drukarzy muzycznych 

działających w Warszawie w okresie 1875-1918. 

 

Materiał badawczy 

Autorka, jako kustosz BG AMuz., posiada bezpośredni dostęp do zbiorów, w trakcie 

badań możliwe więc było swobodne przeprowadzanie weryfikacji zapisów katalogowych 

sporządzanych w tej bibliotece przez ostatnie 70 lat; poszukiwania interesujących 

varsavianów autorka przeprowadziła „z natury”, wybierając druki bezpośrednio ze zbiorów. 

Miała również wgląd do dokumentacji BG AMuz. ewidencjonującej wpływy. Kolekcja 

muzyczna BG PAN – zidentyfikowana na podstawie analizy katalogów kartkowych i 

katalogu online, została przebadana później z autopsji, zwłaszcza zapisy proweniencyjne. 

Podobnie było w przypadku zbiorów BUG oraz WiMBP, w których zapewniono autorkę, że 

wszystkie przechowywane zbiory mają swoje opisy w katalogu online. Po ich przeszukaniu i 

znalezieniu interesujących muzykaliów, zweryfikowała znalezione tytuły z autopsji. 

 

Sposoby weryfikacji adekwatności materiału badawczego 

Priorytetowym zadaniem było ustalenie bądź weryfikacja datacji interesujących 

varsavianów, zwłaszcza w przypadku druków nutowych. W tym celu porównano druki 

przechowywane w zbiorach gdańskich z opisami katalogowymi tych samych wydawnictw 

znajdujących się w innych zasobach polskich (przede wszystkim w Bibliotece Narodowej w 

Warszawie) i w zachowanych katalogach wydawniczo-księgarskich z drugiej połowy XIX w. 
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z informacjami zawartymi w Bibliografii polskiej XIX. stólecia Karola Estreichera i w 

Bibliografii polskiej 1901-1939 ukazującej się od 1986 r. Pozyskane w ten sposób dane 

skonfrontowano z innymi informacjami wykorzystując wszelkie dostępne źródła i 

opracowania dotyczące nakładców i typografów warszawskich drukujących muzykalia. 

Znajomość szczegółów ich życia bądź działalności miała w wielu przypadkach decydujący 

wpływ na ustalenie daty wydania badanych druków. Następnie, na podstawie analizy historii 

działalności edytorów, autorka ustaliła, że Warszawa była pierwszym lub jedynym miejscem 

wydania badanych muzykaliów. 

 

Struktura rozprawy 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Odpowiadają one dwóm zasadniczym wątkom 

rozważań, od których uzależniony był dobór literatury przedmiotu i odpowiedniej 

metodologii badań. Pierwszy z nich, „warszawski”, obejmuje trzy początkowe rozdziały, 

drugi („gdański”) jest przedmiotem analizy w rozdziale czwartym i piątym. 

Rozdział 1, Kultura muzyczna Warszawy w latach 1875-1918 obejmuje zagadnienia 

związane ze wszelkimi przejawami kultury muzycznej wszystkich grup społecznych miasta, 

ukazane przeglądowo na podstawie podstawowych opracowań4. Przedstawiono w nim grupy 

społeczne (a także mniejszości narodowe i wyznaniowe) mające udział we współtworzeniu 

warszawskiej kultury muzycznej a także charakterystykę społeczną, polityczną i gospodarczą 

poszczególnych grup społecznych w Warszawie oraz ich rolę i znaczenie w życiu 

kulturalnym miasta. Rozdział prezentuje „pejzaż muzyczny” Warszawy, w którym owe grupy 

mogły realizować potencjalne lub rzeczywiste potrzeby kulturalne, m.in. w obrębie 

półprofesjonalnej działalności warszawskich zespołów muzycznych, w ramach działalności 

Warszawskich Teatrów Rządowych (zwłaszcza bogata oferta opery i operetki), czy w 

organizacji wyższego szkolnictwa muzycznego5, które ustabilizowało i nobilitowało zawód 

muzyka. 

                                                 
4 Głównie są to opracowania starsze, wciąż jednak uważane za wartościowe, m.in.: T. Łepkowski, Początki klasy 

robotniczej Warszawy, Warszawa 1956; J. Żurawicka, Inteligencja warszawska w końcu XIX wieku, Warszawa 
1978; A. Żarnowska, Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1985; S. Kowalska-
Glikman, Drobnomieszczaństwo w dziewiętnastowiecznej Warszawie, Warszawa 1987; M. Nietyksza, Przemiany 

demograficzne w Warszawie 1795-1939, [w:] Społeczeństwo Warszawy w rozwoju historycznym, kom. red. J. 
Kazimierski i in., Warszawa 1977, s. 285-300; M. Siennicka, Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj. 
Druga połowa XIX i początek XX wieku, Warszawa 1998; A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i 

kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000; L.T. Błaszczyk, Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w 

XIX i XX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa 2014. 
5 Najpełniejsze opracowania na temat szkolnictwa dotyczą historii Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina, począwszy od powołania Instytutu Muzycznego Warszawskiego, zob. m.in. M. Dziadek, Od Szkoły 

Dramatycznej do Uniwersytetu. Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie 1810-2010. [T. 1:] 1810-1944, 
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W Rozdziale 1 autorka poszukuje i formułuje odpowiedź na pytanie: czy, i w jakim 

stopniu, oferta wydawnicza z końca XIX wieku stanowi odzwierciedlenie aktywności 

kulturalnej warszawian. 

Rozdział 2, Drukarstwo muzyczne na tle typografii warszawskiej w latach 1875-1918 - 

skupia się na warszawskich drukarniach. Przedstawia ich typologię, wyodrębniając zakłady 

jednoosobowe i spółki oraz działalność drukarską dużych firm, a także wpływ drukarskich 

nowinek technicznych na jakość edycji warszawskich muzykaliów. W rozdziale tym znalazła 

się również analiza typograficzna muzykaliów warszawskich wydanych po 1875 r. (zarówno 

nut jak i książek), w tym charakterystyka metod zecerskich, graficznych i drukarskich 

stosowanych przy produkcji druków muzycznych nie tylko w ujęciu lokalnym, ale także w 

odniesieniu do ówczesnego edytorstwa europejskiego. Autorka prezentuje także tabelaryczny 

wykaz firm drukarskich produkujących muzykalia, opracowany na podstawie własnej analizy 

druków nutowych zarejestrowanych w bibliografiach i katalogach bibliotecznych, 

zamieszczonych w bibliotekach cyfrowych oraz odnotowanych w prospektach wydawniczych 

z XIX w. 

Rozdział 3, Wydawnictwa i księgarnie muzyczne działające w Warszawie w latach 

1875-1918 obejmuje problematykę związaną z warszawskimi wydawcami, nakładcami 

muzycznymi, księgarniami nakładowymi oraz edytorami działającymi na rynku wydawnictw 

ciągłych. Podobnie jak w przypadku drukarzy, typologia wydawców uwzględnia różne 

rodzaje współpracy, począwszy od zakładów jednoosobowych, poprzez dwu- i kilkuosobowe 

spółki oraz duże firmy. Autorka prezentuje także historię firm wydawniczych i księgarskich 

oraz osobistą aktywność drukarzy, księgarzy i wydawców muzykaliów, a także określa i 

omawia rodzaje druków muzycznych publikowanych przez warszawskich wydawców (z 

uwzględnieniem nut ukazujących się w wydawnictwach periodycznych). Podsumowaniem tej 

części rozdziału jest tabelaryczny wykaz zakładów drukarskich, które cieszyły się 

największym powodzeniem wśród warszawskich nakładców muzycznych. W Rozdziale 3 

znajduje się ponadto charakterystyka bibliologiczna (w tym wykaz zidentyfikowanych 

znaków wydawniczych) oraz treściowa materiału badawczego (warszawski repertuar 

wydawniczy w rozróżnieniu na zawartą w dziełach muzycznych obsadę wykonawczą oraz 

formę muzyczną), omówienie serii i cyklów wydawniczych ze szczegółowym ich podziałem 

m.in. ze względu na przeznaczenie wykonawcze, formę muzyczną, czy wartości dydaktyczne. 

                                                                                                                                                         
Warszawa 2011, por. Z. Kozak-Wawrzyńska, Kultura muzyczna Warszawy jako tło działalności Instytutu 

Muzycznego w latach 1879-1901, Warszawa 1969; A. Rutkowska, Działalność pedagogiczna Instytutu 

Muzycznego Warszawskiego (1860-1918), Warszawa 1967; taż, Rola społeczna Instytutu Muzycznego 

Warszawskiego i znaczenie jego działalności dla polskiej kultury muzycznej, Warszawa 1980. 
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Autorka prezentuje też publikacje informujące o wydanych drukach muzycznych: katalogi 

wydawniczo-księgarskie i anonse prasowe. 

Rozdział 4, Warszawskie druki muzyczne z lat 1875-1918 w bibliotecznych zbiorach 

gdańskich rozpoczyna „gdańską” część dysertacji. Autorka zwraca uwagę na intensywny, 

mający swój początek w latach międzywojennych, rozwój polskiej kultury muzycznej na 

Wybrzeżu. Wielu polskich artystów przyjeżdżało z głębi kraju, głównie z Warszawy (były to 

znane w świecie muzycznym nazwiska, m.in. Aleksander Wielhorski (1888-1952), Irena 

Dubiska (1899-1989), Marguerita Trombini-Kazuro (1891-1979), Kazimierz Wiłkomirski  

(1900-1995), Kazimierz (1901-1972) i Maria (1897-1982) Czekotowscy), a także z Poznania 

(Feliks Nowowiejski (1877-1946), Roman Heising (1901-1989)) i ze Śląska (Jan Kiepura 

(1902-1966), Zbigniew Śliwiński (1934-2003)). Wielu gdańskich artystów mogło przed 

wojną swobodnie prowadzić swoją działalność (Tadeusz Tylewski (1898-1959) i Hubert 

Strobel (1910-1996)); po II wojnie dołączyli do nich Henryk Hubertus Jabłoński (1915-1989), 

Edward Żuk (daty życia nieznane) i Lubomir Szopiński (1913-1961).  

Ważna była ożywiona działalność chórów, głównie amatorskich, a także orkiestr na 

poziomie umożliwiającym realizację ambitnych planów koncertowych z udziałem m.in. 

Eugenii Umińskiej (1910-1980), Witolda Małcużyńskiego (1914-1977), Henryka Sztompki 

(1901-1964). Pod koniec lat dwudziestych zainicjowano polskie szkolnictwo muzyczne – w 

1929 r. Jan Niwiński założył Polskie Konserwatorium Muzyczne Macierzy Szkolnej w 

Gdańsku oraz prywatną szkołę muzyczną w Gdyni; w 1934 r. powstała Szkoła Muzyczna im. 

Fryderyka Chopina w Gdyni. 

Po II wojnie światowej powołano Filharmonię Bałtycką (w 1945 r. w Gdańsku) oraz 

zainicjowano działalność operową (1949 – dwa Studia Dramatyczne: pierwsze działające w 

Sopocie i w Gdańsku-Wrzeszczu, drugie przy Filharmonii Bałtyckiej) i operetkową (1958 – 

powołanie Teatru Muzycznego w Gdyni pod kierunkiem Danuty Baduszkowej (1919-1978)). 

W 1947 r. powołano polską uczelnię muzyczną: Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną 

(dalej PWSM) w Sopocie (w 1966 r. została przeniesiona do Gdańska, w 1981 przyjęła 

obecną nazwę – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki). Pierwsze grono 

profesorskie tworzyli wybitni muzycy, m.in. K. i M. Czekotowscy, Jan Gorbaty (1902-1999), 

Władysław Walentynowicz (1902-1999), Stefan Śledziński (1897-1986), Zenon Feliński 

(1898-1971), Jan Ekier (1913-2014), R. Heising. 

W dalszej części rozdziału autorka zwraca uwagę na brak polskich wydawnictw 

muzycznych na Wybrzeżu (prawdopodobnie jedynym muzycznym wydawcą był działający 

od 1927 lub 1928 r. w Gdyni poznański edytor Marian Niemierkiewicz (1877-1951)). Po II 
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wojnie światowej działalność kulturalna na terenie Trójmiasta, w tym edytorska i muzyczna, 

potrzebowała odbudowy od podstaw. Ruch wydawniczy miał początkowo charakter 

społeczny, skupiano się przede wszystkim na aktualnych potrzebach politycznych i 

edukacyjnych, a muzyka ze zrozumiałych względów miała marginalne miejsce w ofercie 

wydawców – odnotowano jedynie jednostkowe wydania nut, np. pieśni marszowe z nutami 

opublikowane przez Spółdzielnię Wydawniczą „Żeglarz” działającą w Gdyni w latach 1946-

1949. Przemysł poligraficzny aż do lat 70. był najgorzej rozwijającą się gałęzią gospodarki na 

Wybrzeżu. Nuty drukowano zazwyczaj w powstałych w 1946 r. Zakładach Graficznych w 

Gdańsku, następnie, od 1959 r. w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim (dalej ZK-P) w 

Wejherowie. PWSM swoje publikacje drukowała przede wszystkim w drukarni „Nowator” w 

Gdyni. 

Wydawnictwo PWSM było pierwszym w Trójmieście edytorem stricte muzycznym. 

Pierwsze publikacje ukazały się w 1957 r. Inicjatorem działalności edytorskiej uczelni był 

doc. Konrad Pałubicki (1910-1992). Dopiero od 1984 r. w ofercie PWSM pojawiły się nuty – 

w serii „Muzyka Pomorza” ukazał się tylko jeden numer zawierający materiał tego typu: 

partytura Drugiego koncertu na organy, sopran (lub tenor) i dzwony H.H. Jabłońskiego. Ten 

zakres działalności Wydawnictwa uczelni rozwinął się w pełni dopiero po 2000 roku. 

Obok publikacji PWSM, rynek wydawniczy Pomorza wypełniała oferta ZK-P w 

Wejherowie; obok dzieł literatury i publikacji mających na celu przypomnienie, utrwalenie i 

ochronę całokształtu dorobku kulturalnego i historii Kaszub, Wydawnictwo ZK-P 

publikowało także teksty i nuty pieśni kaszubskich. 

Powojenny rynek książki Trójmiasta tworzyły więc głównie muzykalia wydane poza 

regionem, sprowadzane przez przedstawicieli trójmiejskich księgarń, przedstawicielstwa 

księgarskie i wydawnicze działające w innych regionach (do lat 1951-1953 działały jeszcze 

prywatne wydawnictwa muzyczne). Od 1950 r. publikacje muzyczne wydawców 

ogólnopolskich trafiały do księgarń trójmiejskich za pośrednictwem „Domu Książki” w 

Warszawie; dotyczyło to m.in. druków Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (dalej PWM), 

założonego w 1945 r. w Krakowie. Mimo dość bogatego repertuaru wydawniczego (dzieła 

kompozytorów aktualnie działających, wiele serii naukowych, podręczniki muzyczne), PWM 

nie spełniało rzeczywistych potrzeb rozwijającej się polskiej kultury muzycznej Trójmiasta, 

zwłaszcza w sferze koncertowej, artystycznej jak i dydaktycznej w zakresie nauczania gry i 

śpiewu na poziomie wyższym. PWM drukowało bowiem dzieła na wielkie składy 

symfoniczne, w postaci pełnych partytur, w tym dzieła na orkiestry dęte i odeonowe 

przejętego przez PWM w 1953 r. Działu Muzycznego Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” 
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działającego pod kierownictwem Witolda Rudzińskiego (1913-2004). Dodatkowo, ze 

względu na ograniczenia, jakie narzucał w latach 50. XX wieku Centralny Urząd 

Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, tzn. wycofywanie ze sprzedaży 

śpiewników i pieśni zakwestionowanych przez cenzurę oraz niskiej jakości edytorskiej 

wydawanych kompozycji, autorka rozprawy zakłada, iż była to bezpośrednia przyczyna 

wykorzystywania, nie tylko w szkolnictwie, w dużym stopniu nut przedwojennych 

zachowanych w prywatnych kolekcjach. 

Kolejną część Rozdziału 4 stanowi omówienie historii, funkcji i profilu każdej z 

bibliotek gdańskich, w których znaleziono muzykalia warszawskie wydane w latach 1875-

1918, zbiorcza analiza typograficzna i bibliograficzna zbadanego zbioru oraz jego 

charakterystyka pod względem zawartości muzycznej. W BG AMuz. autorka znalazła 26 

tytułów: podręczniki z zakresu teoretycznych przedmiotów muzycznych (zasady muzyki, 

kontrapunkt, harmonia, formy muzyczne) i historii muzyki, w tym dwie szkoły gry na 

fortepian; biografie i materiały do życia i twórczości Stanisława Moniuszki (1819-1872) i 

Fryderyka Chopina (1810-1849), w szczególności cenne Niewydane dotychczas pamiątki po 

Chopinie (Warszawa 1904)6; publikacje pomocne w nauce (nie posiadające jednak funkcji 

podręczników); książki z zakresu wykonawstwa lub percepcji muzyki. Dwie pozycje 

stanowią pierwsze wydania7. 

W BG AMuz. znajduje się również 371 tytułów nut. Są to wydania utworów 

kompozytorów żyjących w XIX oraz na przełomie XIX i XX wieku – tylko trzech twórców 

pochodziło z XVII, kilkunastu  z XVIII wieku. Pod względem formalnym i obsadowym są to 

przede wszystkim pieśni na głos i fortepian, aranżacje arii z oper w opracowaniu partii 

orkiestrowej na fortepian, aranżacje utworów fortepianowych na głos i fortepian (seria 

„Utwory Chopina Ułożone do Śpiewu” Gebethnera i Wolffa), duety wokalne z 

towarzyszeniem fortepianu, jeden tercet z towarzyszeniem fortepianu8, jedyna pełna partytura 

                                                 
6 Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie, listy Chopina do rodziny i rodziny do niego, listy pani Sand i jej 

córki, listy Wodzińskich, listy uczennic i znajomych Chopina, korespondencja p. Stirling, rozmaitości, oprac. M. 
Karłowicz, Warszawa: Sgł. Jan Fiszer ; Warszawskie Towarzystwo Muzyczne Sekcja im. Chopina, 1904. BG 
AMuz., nr inw. K 6699; sygn. 09 - Kar-Nie. 
7 T. Joteyko, Zasady muzyki, podręcznik do użytku szkół muzycznych, Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta 
(Drukarnia M. Arcta, Warszawa – Nowy Świat 41), cenz. 1914. BG AMuz., nr inw. K 28000; sygn. 09 - Jot-Zas  
(drugie wydanie M. Arct opublikował w 1926 roku) i H. Makowski, I. Pilecki, Zasady harmonii ułożone przez 
nauczycieli przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznem. Warszawa: I. Plewiński (W litografii J. 
Plewińskiego ulica Damiłowiczowska, No. 7 [Litografowane faks. rękopisu]), [przed 1898]. BG AMuz., nr inw. 
K 18507; sygn. 09 - Mak-Zas. 
8 A. Dargomyžskij, Nocowała chmurka złotowłosa = Nočevala tučka zolotaâ, trio [na sopran, tenor, baryton i 
fortepian], tekst ros. M. Lermontowa, Warszawa: Idzikowski Leon (w Drukarni Społecznej Stowarzyszenia 
Robotników Chrześcijańskich, Pl. Grzybowski 3/5 ; [nuty:] Sztych. K. Drzewiecki), [po 1911]. BG AMuz., nr 
inw. N 44349; sygn.: 78(0.068) Dargo A – Nocev. 
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(litografowane faksymile rękopisu9), kompozycje fortepianowe (na dwie lub w mniejszej 

ilości na cztery ręce), głównie zawarte w seriach dydaktycznych, jednostkowe przypadki 

utworów na różne składy kameralne (skrzypce i fortepian, trio na skrzypce, wiolonczelę i 

fortepian). 

Kolekcja zawiera najpopularniejsze warszawskie serie wydawnicze, w tym obszerną 

serię dzieł F. Chopina publikowaną sukcesywnie w latach 1902-191510 w cyklu „Oeuvres de 

Piano, Édition de Jean Kleczyński ; Revue et corrigée ďaprès les premières autorités 

pédagogiques et artistiques par Rodolphe Strobl”. 

BG PAN posiada w zbiorach 33 tytuły spełniające przyjęte w rozprawie kryteria. Nuty 

obejmują tylko trzy tytuły: S. Moniuszko, Halka (cenz. 1904)11 i Straszny dwór (cenz. 1898)12 

oraz Raptularzyk Lutni 1887-190113 wydany nakładem i wydrukowany w 1901 r. , w którym 

zawarto pieśni chóralne kompozytorów polskich i zagranicznych z przełomu XIX i XX wieku 

w układzie oryginalnym (partytura chóralna). Książki stanowią podręczniki z zakresu teorii i 

historii muzyki napisane przez wykładowców Instytutu Muzycznego Warszawskiego: 

Michała Mariana Biernackiego, Henryka Opieńskiego oraz Władysława Żeleńskiego i 

Gustawa Roguskiego; pierwsze wydania śpiewników zawierających polskie pieśni ludowe (z 

nutami lub bez) począwszy od XVI wieku zebrane przez Zygmunta Glogera (1845-1910)14; 

libretta operowe: Władysława Ludwika Anczyca, Włodzimierza Wolskiego (1824-1882), 

Jana Chęcińskiego oraz dziennikarza i literata Władysława Leśniewskiego (pseudonim Izydor 

Oracz, 1855-1893); wydawnictwa zbiorowe, w których zamieszczono krótkie utwory 

muzyczne, wydane w celu zebrania funduszy na konkretny cel: Na pomoc! („Wydawnictwo 

                                                 
9 S. Moniuszko, Milda, kantata mitologiczna litewska partytura orkiestrowa sprawdzona i do druku przyg. przez 
P. Maszyńskiego, sł.: J.I. Kraszewski, Warszawa: Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, Sekcja im. S. 
Moniuszki ; sgł. Gebethner i Wolff, [1909]. BG AMuz., nr inw. N 18833; sygn. 78(0.068) Moniu S – Milda. 
10 Datowanie zbioru m.in. na podstawie: J.M. Chomiński, T.D. Turło, Katalog dzieł Fryderyka Chopina = A 

catalogue of the works of Frederick Chopin, Kraków 1990, s. 261-263. 
11 S. Moniuszko, Halka, opera w czterech aktach [...], partytura fortepianowa ze śpiewem, sł. W. Wolski. Wyd. 
nowe, przejrz. i popr., Warszawa ; Kraków: Gebethner i Wolff (Pospieszna Lit. i Sztych. Nut J. Mękarskiego N 
17 Aleksandrja w Warszawie), cenz. 1904. BG PAN, sygn. III 249893. 
12 S. Moniuszko, Straszny dwór, opera w czterech aktach z których pierwszy w dwóch odsłonach, słowa J. 
Chęcińskiego, partycya fortepianowa ze śpiewem. Warszawa ; Kraków: Nakład i własność wydawców 
Gebethner i Wolff filia w Łodzi ; G. Gebethner i Spółka (Moscou: Gravé et impr. chez P. Jurgenson), dozvoleno 
cenzuroû, Varšava, 4 Maâ 1898 g. [druk po 1899]. 309 s., 31 cm. BG PAN, sygn. III 129631. 
13 Raptularzyk „Lutni” 1887-1901, Warszawa: nakład i własność wydawców Gebethner i Wolff (Kraków: G. 
Gebethner i Sp.), 1901, 95 s. ; 12x19 cm. BG PAN, sygn. I 176507. 
14 Starożytnik, archeolog, etnograf i krajoznawca. Zajmował się m.in. gromadzeniem pieśni, które publikował od 
lat 70. XIX do początku XX wieku w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Gloger wydawał także opracowania 
muzyki ludowej przygotowane przez profesjonalnych kompozytorów, m.in. P. Maszyńskiego (pierwsze wydanie 
Skarbca strzechy naszej – Lwów 1894, drugie – Kraków 1894) i Z. Noskowskiego (Pieśni ludu, Kraków 1892), 
przede wszystkim w celu popularyzowania muzyki ludowej w środowisku wykształconych muzyków. Zob. T. 
Brzozowska-Komorowska, Zygmunt Gloger i popularyzacja folkloru, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1864-

1918, pod red. H. Kapełuś i J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1982, s. 104-121. 
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zbiorowe na korzyść powodzian”) – książka wydana w 1884 r.15, Sami sobie („Książka 

zbiorowa na rzecz Warszawskiej Kasy Literackiej „Grosz do Grosza”) – zbiór wydrukowany 

w 1900 r.16 oraz zbiorek O rannym żołnierzu17 opublikowany w 1917 r. pod redakcją 

Stanisława Dzikowskiego (1884-1951)18; biografie F. Chopina; książki z zakresu analizy 

muzycznej i historii muzyki nie spełniające funkcji podręczników; omówienia dzieł z nutami 

oraz słowniczki terminologii muzycznej. 

W BUG znajdują się cztery doskonale zachowane egzemplarze Historyi literatury 

arabskiej z ilustracyami J.A. Święcickiego wydane w 1901 r.19, libretto W. Anczyca, Chłopi 

arystokraci, szkic dramatyczny w jednym akcie ze śpiewami wydane pomiędzy 1892 a 1900 

r.20, śpiewnik Glogera Starodawne dumy i pieśni,  z 1877 r.21, a wśród nut Śpiewnik dla dzieci 

op. 34 (cenz. 1890) Z. Noskowskiego22 i Błażek opętany z 1907 r.23 W.L. Anczyca. 

                                                 
15 Na pomoc! Wydawnictwo zbiorowe na korzyść powodzian, Warszawa: w lipcu 1884 r. w Księgarni 
Gebethnera i Wolffa (Druk. Ig. Zawiszewskiego, Nowy Świat 46). 28, [7] s. : il. ; 42 cm. BG PAN, sygn. Su II 
22356. Od s. 7: kilkutaktowe utwory odbite techniką litograficzną w zakładzie Feliksa Juliana Kasprzykiewicza 
(1840-1915) przy ul. Miodowej 4. Są to faksymile rękopisów Ludwika Grossmanna (1835-1915), Gustawa 
Friemanna (1842-1902) i Stanisława Tokarzewskiego (daty życia nieznane). 
Na dalszych stronach odbito pieśni Jana Kleczyńskiego (1837-1895), Emanuela Kani (1827-1887), Piotra 
Maszyńskiego (1855-1934), Leopolda Lewandowskiego (1831-1896), Leokadii Myszyńskiej (1858 lub 1862-
1930), Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), Władysława Rzepki (1854-1932), Wilhelma Troschla (1823-
1887), następnie kolejne kilkutaktowe utworki Ludmiły Mikorskiej (1849-1898), Eugeniusza Pankiewicza 
(1857-1898), Gustawa Roguskiego (1839-1921), ale nie są one sygnowane przez firmę Kasprzykiewicza. 
16 Sami sobie. Książka zbiorowa na rzecz Warszawskiej Kasy Literackiej „Grosz do Grosza”, Warszawa: 
nakładem Warszawskiej Kasy Literackiej, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1900. [4], III, [1], 291, [1], III s. : 
il., nuty, err. ; 25 cm. BG PAN, sygn. I 64867. Opublikowano tu faksymile rękopisów fragmentów utworów 
muzycznych autorstwa: Tadeusza Joteyki, (1872-1932) Mieczysława Karłowicza (1876-1909), Stanisława van 
der Noot Kijeńskiego (1857-1939), Feliksa Konopaska (1860-1930), Ignacego Antoniego Kossobudzkiego 
(1873-1926), P. Maszyńskiego, Henryka Melcera (1869-1928), Władysława Millera (1863-1929), Adama 
Münchheimera (1830-1904), Stanisława Niewiadomskiego (1857-1936), G. Roguskiego, Henryka Skirmuntta 
(1869-1939), Feliksa Starczewskiego (1868-1945), Giuseppe Verdiego (1813-1901), Leokadii Wojciechowskiej 
z Myszyńskich (1858 lub 1862-1930) i Władysława Żeleńskiego (1837-1921). 
17 O rannym żołnierzu. Ulotne pismo zbiorowe pod redakcją Stanisława Dzikowskiego, Warszawa: klisze i druk 
Zakładów Graficznych B. Wierzbicki i S-ka, Chmielna 61, 1917. BG PAN, sygn. I 92257. Na s. 12-13 
zamieszczono faksymile rękopisu pieśni Spokojnie nam tu, spokojnie op. 11 Stefana Malinowskiego (1887-
1944) do słów Feliksa Gwiżdża (1885-1952) – odbitkę wykonano w Zakładach Graficznych B. Wierzbickiego i 
Spółki przy ul. Chmielnej 61. 
18 Dziennikarz i powieściopisarz, a także redaktor czasopism o tematyce społecznej i satyrycznej. 
19 J.A. Święcicki, Historya literatury arabskiej z ilustracyami, Warszawa: Redakcya i Administracya [Biblioteki 
Dzieł Wyborowych] (drukarnia A.T. Jezierskiego, Nowy Świat 47), cenz. 14 Iûlâ 1901 g. (Historya literatury 
powszechnej w monografijach z ilustracyjami [...] ; T. 3). ZS BUG: sygn. 099026/3 ; 0168669/3. 
20 W. Anczyc, Chłopi arystokraci. Szkic dramatyczny w jednym akcie ze śpiewami, wydanie nowe, [Warszawa:] 
Nakład Gebethnera i Wolffa, Kraków: G. Gebethner i Spółka. (Kraków druk. W.L. Anczyca i spółki), [przed 
1921]. 71, [1] s. ; 16 cm. ZS BUG: sygn. 0120462. 
21 Z. Gloger, Starodawne dumy i pieśni, Warszawa: nakład Księgarni Gebethnera i Wolffa, (druk. K. 
Kowalewskiego, ul. Królewska Nr 23), 1877, III, [1], 152 s. ; 18 cm. ZS BUG: sygn. I 71253. 
22 Z. Noskowski, Śpiewnik dla dzieci op. 34, słowa M. Konopnickiej, muzyka…, Warszawa: Wydawnictwo 
Spółki Nakładowej, cenz. 1890. VII, [1], 158, [3] s. : il. ; 23 cm. (druk: W.L. Anczyca i Spółki, pod zarządem J. 
Gadowskiego). ZS BUG: sygn. II 52987.  
23 W. Anczyc, Błażek Opętany, krotochwila w 1 akcie ze śpiewami przez.., muz. Wł. Rzepki, nakład Gebethnera i 
Wolffa, Kraków: G. Gebethner i Spółka. (Kraków druk. W.L. Anczyca i spółki), rok. 1907, nowa paginacja 16 s. 
ZS BUG: sygn. 0120462. 
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Również WiMBP posiada kilka egzemplarzy wspomnianej już Historyi literatury 

arabskiej... Święcickiego z 1901 r., publikację Z. Glogera Rok polski w życiu, tradycji i pieśni 

datowaną [po 1900]24 oraz drugie wydanie Słowniczka muzycznego w opracowaniu A. Arcta, 

wydane w 1907 r.25 

Na podstawie przebadanych varsavianów autorka sporządziła tabelaryczny wykaz 

procentowego udziału wydawców w produkcji muzykaliów w Warszawie, w rozróżnieniu na 

edytorów publikujących książki muzyczne oraz nuty, jak również wykazy z jakich drukarni 

korzystali publikując nuty i książki (w oddzielnych tabelach). Następnie autorka 

wyselekcjonowała wyłącznie tych drukarzy, których uznała za stricte muzycznych. Ich wykaz 

(tabela 1) przedstawia obraz warszawskiego muzycznego drukarstwa w latach 1875-1918. 

 

Tabela 1. Drukarnie warszawskie specjalizujące się w publikacjach nutowych na przykładzie muzykaliów z lat 
1875-1918 przechowywanych w zbiorach gdańskich 

Drukarnia Nakładca 

Drukarnia A.T. Jezierskiego Gebethner i Wolff. 

Drukarnia i Litografia B.A. Bukaty w 
Warszawie 

Gebethner i Wolff. 

Drukarnia i Litografia Jana Cotty w Warszawie − Gebethner i Wolff; 

− Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. 

Drukarnia L. Bilińskiego i W. Maślankiewicza Gebethner i Wolff. 

Drukarnia M. Lewińskiego G.K. Sennewald. 

Drukarnia Piotra Laskauera Gebethner i Wolff. 

Drukarnia Rubieszewskiego i Wrotnowskiego 
w Warszawie 

Gebethner i Wolff. 

Drukarnia Społeczna Stowarzyszenia 
Robotników Chrześcijańskich 

− Gebethner i Wolff; 

− Leon Idzikowski. 

Drukarnia W. Piekarniaka Gebethner i Wolff. 

Litografia C.G. Rödera w Lipsku − Gebethner i Wolff; 

− G.K. Sennewald. 

Litografia C. Witanowskiego − „Echo Muzyczne” (bez udziału Rajchmana i 
Frendlera); 

− Ferdynand Hösick; 

− Gebethner i Wolff;  

− Leon Idzikowski; 

− „Meloman”; 

                                                 
24 Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycji i pieśni [...] z czterdziestu rycinami, Warszawa: Jan Fiszer Nowy Świat 
9, cenz. 1900. [4], 384, [2] s., 31 cm. WiMBP 29, sygn. 6235. 
25 Al. A., Słowniczek muzyczny, wyd. 2, Warszawa: nakładem i drukiem M Arcta, 1907, 114 s. ; 14 cm, (Książki 
dla Wszystkich). WiMBP 28, Mag. 81450. 
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− Michał Arct; 

− Wydawnictwo Kasy Przezorności i Pomocy 
Warszawskich Pomocników Księgarskich. 

Litografia i Sztycharnia Nut S. Orgelbranda Sw 

; Drukarnia Samuela Orgelbranda Synów u 
Gebethner i Wolffa 

− Gebethner i Wolff ; 

− Rajchman i Frendler. 

Litografia J.F. Konarzewski i J. Mękarski  − B. Rudzki; 

− Gebethner i Wolff . 

Litografia J. Konarzewskiego ; Litografia i 
Sztycharnia Nut J. Konarzewski tylko u 
Gebethnera i Wolffa 

− Gebethner i Wolff;  

− Stanisław Sadowski. 

Litografia J. Müllera Julian Müller. 

Litografia Mękarskiego ; Pośpieszna Litografia 
i Sztycharnia Nut J. Mękarskiego  u 
Gebethnera i Wolffa ; Litografia i Sztycharnia 
Nut J. Mękarskiego u F. Hösicka 

− F. Hösick; 

− Gebethner i Wolff; 

− G.K. i W.G. Sennewald; 

− Kruziński et Lewi; 

− M. Orgelbrand; 

− M. Arct; 

− Rajchman i Frendler. 

Sztycharnia K. Drzewiecki − F. Hösick; 

− Gebethner i Wolff; 

− L. Idzikowski.; 

Zakład Drukarski Gebethnera i Wolffa Gebethner i Wolff. 

Zakłady Graficzne B. Wierzbicki i Sp. w 
Warszawie 

− F. Hösick; 

− Gebethner i Wolff. 

 

Rozdział 5, Proweniencja warszawskich druków muzycznych z lat 1875-1918 

przechowywanych w repozytoriach gdańskich stanowi ostatnią, zasadniczą część prezentacji 

wyników badań bibliologicznych nad gdańskim zbiorem varsavianów. Autorka rozprawy 

skoncentrowała się tutaj na wpisach oraz pieczęciach naniesionych na warszawskich 

muzykaliach wydanych w latach 1875-1918, zachowanych w bibliotekach gdańskich. 

Zarówno w nutach jak i w książkach znalazła wszystkie znane formy wpisów i znaków 

własnościowych: odręczne sygnatury, notatki i dedykacje, ekslibrisy, a także pieczęcie 

rozmaitych księgarń i bibliotek oraz kolekcjonerów. Następnie przeanalizowała dokumentację 

BG AMuz. dotyczącą gromadzenia zbiorów, z której wyselekcjonowała informacje na temat 

źródła (tj. dane osoby, która przekazała egzemplarz) i daty nabycia interesujących 

egzemplarzy druków muzycznych, rodzaju wpływu (dar, wymiana, przydział lub zakup) oraz 

ceny wydawnictw. Kolejnym krokiem było ustalenie przynależności woluminów do 
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konkretnej kolekcji, na podstawie nie tylko znaków własnościowych, ale też wiedzy 

wynikającej z zachowanej bibliotecznej dokumentacji ewidencyjnej. Autorka uznała zbiór za 

celową kolekcję wówczas gdy: istnieją dokumenty potwierdzające jej utworzenie; znaleziono 

przynajmniej jeden druk zawierający pieczęć własnościową lub odręczny podpis, którego 

forma świadczy o istnieniu celowo gromadzonego zbioru lub gdy znaleziono co najmniej dwa 

druki ze zwykłą, odręczną sygnaturą poprzedniego właściciela. 

 Dzięki przeprowadzonym w ten sposób analizom proweniencyjnym autorka 

zidentyfikowała w badanych zbiorach kilka dużych objętościowo kolekcji, przede wszystkim: 

K. Czekotowskiego i M. Bojar-Przemienieckiej (BG AMuz.), Haliny Mickiewiczówny (1923-

2001 ; BG AMuz.), Z. Śliwińskiego (BG AMuz.), Jerzego Michalaka i Waldemara 

Sadowskiego (BG PAN), R. Heisinga (BG AMuz.), Pawła Podejki (1914-1996 ; BG AMuz.), 

Feliksa Rybickiego (1899-1978 ; BG AMuz.) oraz Wacława Kmicica-Mieleszyńskiego 

(1907-1982 ; BG AMuz.). 

 Inne znaki własnościowe autorka posegregowała ze względu na możność identyfikacji 

osób: na postacie mniej lub bardziej znane w środowisku muzycznym – K. Górczyński26 - 

dyrygent chóru mieszanego „Lutnia” w Jutrosinie, woj. wielkopolskie; Karol Larisch (daty 

życia nieznane) – w latach 30. XX wieku dyrygent chóru oraz organista parafii katolickiej św. 

Michała w Grodkowie (woj. opolskie); śpiewak Stefan Belina-Skupiewski (1885-1962); 

pianistka Celina Markowska; pianistka Halina Peszko-Kusiewicz (1930-1999); Krystyna 

Lewińska – pianistka;  Ignacy Sterczyński (1904-1960) - dyrygent; na osoby spoza kręgu 

muzyków: prof. dr Jan Staszewski (1933-2013) – historyk; Andrzej Bukowski (1911-1997) – 

historyk literatury; badacz piśmiennictwa oraz kultury Pomorza i Ziemi Kaszubskiej; Paulina 

Kończanka (lata życia nieznane) – córka Pawła Kończy, dyrektora Wileńskiego Banku 

Ziemskiego – uprawiała działalność upowszechniającą sztukę i kulturę ludową Kresów; 

Władysław Marcinkowski (1858-1947) – rzeźbiarz i prezes poznańskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Sztuk Pięknych; Zofia Kwapiszewska (daty życia nieznane) – harcmistrzyni i 

malarka. Na badanych drukach pojawiają się również nazwiska nieczytelne: „Cz. 

Kafarowski?”, „Lilly [nazwisko nieczytelne]”, „Janina [nazwisko nieczytelne]”; zespół 

znaków: „Do Dzieci Marji” ; „Jego Filsik”? ; „Kraków, d: 5. V. [1]921” lub postacie nieznane 

(„Irena Englertówna” (a także „Irena Englert”, „Głuszkowski”, „M. Gołęmbiowski”, „Halusi i 

Baśki”, „Nowińskiej”). Autorka analizuje także wszystkie znalezione na publikacjach 

pieczęcie księgarń, składów nut i wypożyczalni. 

                                                 
26 Imię oraz okres działalności nieznany. 
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Prezentowane w rozdziale znaki i wpisy własnościowe mówią przede wszystkim o 

funkcji druków muzycznych. Z tego punktu widzenia interesujący jest zwłaszcza rodzaj 

działalności muzycznej i pedagogicznej uprawianej przez właścicieli tych wydawnictw. Na 

przykład Czekotowscy oraz Mickiewiczówna byli wokalistami, zaś Śliwiński – pianistą; ich 

preferencje artystyczne widoczne są w zgromadzonych przez nich publikacjach. 

Prawdopodobnie korzystali z nich w swojej pracy dydaktycznej oraz artystycznej. Także 

obecność znaków własnościowych posiadaczy mniejszych kolekcji świadczy o tym, że 

muzykalia warszawskie w dużym stopniu wypełniały potrzeby na fachowe publikacje. Na 

podstawie analizy pieczęci bibliotek i księgarń autorka podjęła także próbę zrekonstruowania 

drogi, jaką przebyły warszawskie druki muzyczne od wydawcy aż do bibliotek działających 

współcześnie w Gdańsku. Książki muzyczne znalazły się w bibliotekach gdańskich w bardzo 

rozmaity sposób. W większości przypadków, podobnie jak druki nutowe, kupowane były 

przez poprzednich właścicieli w antykwariatach na terenie całego kraju, przez lata 

gromadzone w kolekcjach prywatnych i ostatecznie podarowane lub odsprzedane 

bibliotekom. 

 

 Rozprawę zamyka bibliografia załącznikowa, wykaz tabel i ilustracji oraz dwa 

indeksy: Indeks osób i firm związanych z produkcją warszawskich druków muzycznych w 

latach 1875-1918 i Indeks pozostałych osób. 

Istotną częścią rozprawy jest suplement: Katalog warszawskich druków muzycznych 

oraz piśmiennictwa muzycznego i muzykologicznego z lat 1875-1918 przechowywanego w 

bibliotecznych zbiorach gdańskich składający się z dwóch części: Druki muzyczne oraz 

Książki. W każdej z nich zachowano układ alfabetyczny według nazwiska kompozytora lub 

autora tekstu, następnie tytułu dzieła, daty wydania i numeru wydania. Opisy druków zostały 

sporządzone przez autorkę z autopsji, z wykorzystaniem obowiązujących norm opisu 

bibliograficznego dla druku muzycznego (PN-N-01152-06:1983) oraz dla książki (PNN-

01152-01:1982/Az1:1997). Transliterację cyrylicy na alfabet łaciński sporządzono według 

normy PN-ISO 9–2000. Oprócz numerów inwentarzowych i sygnatur druków 

przechowywanych w gdańskich bibliotekach, w Katalogu odnotowano również fakt 

posiadania danego egzemplarza przez Bibliotekę Narodową, również z podaniem sygnatur. 

Katalog jest uzupełniony przez trzy indeksy: Indeks kompozytorów i autorów, Indeks 

osób i firm związanych z produkcją varsavianów odnalezionych w bibliotekach gdańskich 

oraz Indeks osób i instytucji znalezionych we wpisach proweniencyjnych. 
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Podsumowanie 

 Zaprezentowane w niniejszej rozprawie wyniki podjętych przez autorkę studiów 

dowodzą, że choć w latach 1875-1918 w sferze kultury muzycznej spotykały się różne grupy 

społeczne Warszawy, to muzyka przez nie uprawiana i słuchana miała odmienne cele i 

funkcje. Zależały one przede wszystkim od takich czynników jak wykształcenie, pochodzenie 

i stan materialny. Uwarunkowania kulturowe, ekonomiczne i polityczne wpływały na sytuację 

i działalność warszawskiego ruchu wydawniczego w badanym okresie także w zakresie 

publikacji muzykaliów. Muzyka miała potencjalnie większą szansę przebicia się przez 

cenzurę, stąd usilne dążenia do utrzymania opery narodowej, popularyzacja polskich 

kompozycji i walka o przekazywanie polskich wartości także w ramach edukacji muzycznej. 

Naturalnie druki muzyczne pełniły też inne funkcje: edukacyjną, rozrywkową i religijną. 

Część z omawianych w rozprawie publikacji tworzyła warsztat muzyczny (teoretyczny i 

wykonawczy) amatorskich i profesjonalnych muzyków w ich twórczości artystycznej. Widać 

to na przykładzie gdańskich varsavianów z badanego okresu, które reprezentują przede 

wszystkim właśnie „wysoką” kulturę muzyczną. Była ona wynikiem działalności 

wykształconych muzyków: organizatorów życia muzycznego, profesjonalnych kierowników 

chórów (w tym także amatorskich), dyrektorów instytucji artystycznych takich jak 

Filharmonia i WTR, a także pedagogów muzycznych i, rzecz jasna, kompozytorów. Stąd 

wśród druków warszawskich z badanego okresu dominuje muzyka fortepianowa i twórczość 

pieśniarska, w mniejszym stopniu chóralna. Stanowiły one odpowiedź wydawców na 

potrzeby w zakresie polskich materiałów dydaktycznych warszawskich ośrodków 

muzycznych działających w latach 1875-1918, zwłaszcza placówek kształcenia muzycznego, 

takich jak IMW i Szkoła Muzyczna WTM. Istotne były też podręczniki do teorii muzyki i 

wydawnictwa nutowe przeznaczone do doskonalenia techniki wykonawczej, w tym 

szczególnie przydatne serie i cykle zawierające dzieła muzyczne kompletowane według 

stopni trudności. Ważną częścią ówczesnej oferty były też dodatki nutowe do czasopism, 

popularyzujące muzykę. 

W rozprawie wykazano również, że mimo różnych ograniczeń wynikających z 

możliwości finansowych warszawskich firm działających w latach 1875-1918, 

warunkujących zwłaszcza inwestycje w modernizację zakładów, nowoczesne technologie, a 

także lokalowych, kadrowych czy np. politycznych (cenzura), warszawska muzyczna oferta 

wydawnicza reprezentowała w skali ogólnopolskiej dość wysoki poziom edytorski i 

merytoryczny. Pod tym względem przodowały oczywiście największe firmy, dysponujące 

własnym zapleczem poligraficznym i księgarskim (Gebethner i Wolff, F. Hösick i M. Arct), 
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korzystające niekiedy z usług wykonawców zagranicznych (np. niemieckich), zapewne m.in. 

dlatego, że w ówczesnej Warszawie nie funkcjonował żaden zakład wyspecjalizowany w 

produkcji nut i książek muzycznych. Tabelaryczne spisy wydawców i drukarzy muzycznych 

oraz wykazy ich relacji produkcyjno-handlowych pozwalają udowodnić, że edytorstwo 

muzyczne okresu popowstaniowego było mocno wpisane w ogólną historię warszawskiego 

drukarstwa i księgarstwa. A na mocy przeprowadzonej analizy typograficznej druków 

nutowych należy uznać, że także pod względem wykorzystywanych technik poligraficznych 

oraz ogólnego poziomu estetycznego druków edytorstwo muzyczne nie odstawało od innych 

form wydawniczych.  

Międzywojenna i powojenna słaba kondycja polskiego muzycznego rynku 

wydawniczego, w tym brak odpowiedniej literatury sprawił, że istotnym wsparciem dla 

szeroko rozumianej działalności muzycznej były najprawdopodobniej prywatne zbiory 

muzyków przyjeżdżających po I, a zwłaszcza po II wojnie światowej na Wybrzeże m.in. z 

Warszawy, aktywnych nie tylko scenicznie, ale również dydaktycznie, organizujących 

szkolnictwo muzyczne i reaktywujących po II wojnie działalność koncertową. Głównie z ich 

kolekcji pochodzą warszawskie muzykalia wydane w latach 1875-1918, które trafiły w 

różnym czasie do gdańskich zbiorów bibliotecznych, przede wszystkim do zasobu BG AMuz. 

Świadczy o tym proweniencja varsavianów muzycznych z badanego okresu, 

zidentyfikowanych przez autorkę w gdańskich zbiorach bibliotecznych (374 tytuły nut i 56 

tytułów książek). Znaki proweniencyjne pozostawione w drukach dowodzą, że największe 

kolekcje varsavianów pochodzą ze zbiorów tych pedagogów  trójmiejskiej Państwowej 

Wyższej Szkoły Muzycznej, którzy karierę i studia rozpoczynali w Warszawie: 

Czekotowskich, H. Mickiewiczówny i Z. Śliwińskiego. Znaki i wpisy własnościowe mówią o 

funkcji tych druków muzycznych, a w zgromadzonych przez te osoby publikacjach widoczne 

są ich preferencje artystyczne. 

Studia nad muzycznymi varsavianami z lat 1875-1918 zostały zrealizowane po raz 

pierwszy. Według autorki, przebadane druki odzwierciedlają repertuar wydawniczy 

warszawskich edytorów z tego okresu pod względem form muzycznych i obsad 

wykonawczych. 

Bardzo ważnym elementem niniejszej rozprawy jest Katalog warszawskich druków 

muzycznych oraz piśmiennictwa muzycznego i muzykologicznego z lat 1875-1918 

przechowywanego w bibliotecznych zbiorach gdańskich. Wskazuje on na potrzebę tworzenia 

podobnych spisów również przez inne biblioteki, posiadające w swoich zasobach polskie 

druki muzyczne z tego okresu. Zaproponowane w niniejszej rozprawie rozwiązania 
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problemów przy opracowywaniu i katalogowaniu muzykaliów z tego okresu stanowią w 

przekonaniu autorki teoretyczną i praktyczną pomoc dla bibliotekarzy. 


