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Adam Jarzębski kompozytor, skrzypek dworu brandenbuľskiego w Beľlinie i kapeli
królewskiej Wazów w Warszawie, budowniczy pałacu w Ujazdowie, autor wierszowanego
opisu Warszawy - jest postacią wybitną w dziejach polskiej kultury XVII wieku. Jego
różnorodną działalnością i twórczością interesowano się już od dość dawna. Najstarszą
wzmiankę o Jarzębskim odnajdujemy u J. Matthesona (Grundlage eineĺ Ehren- Pfor'ŕě '
Hamburg 1740)' który wymienił nazwisko Jarzębskiego jako jednego z twórców kanonów
zamieszczonych w Cľibrum Musicum M. Scacchiego (Wenecja 1643). w piśmiennictwie
polskim początkowo zwrócono uwagę na utwór literacki Jarzębskiego Gościniec abo
kľotkie opisanie Warszawy z okolicznościami jej, dla kompaniej dworskiej (\N arszawa 1643,

wyd. nowe Warszawa |974). J. U. Niemcewicz przerobił to dziełko poetyckie na prozę i
pod tytułem opisanie Warszawy, jaką byla w roku ]643 zamieścił w Zbiorze pamiętników
historycznych o dawnej Polszcze (t. III, Warszawa 1822) ' Z tego źĺődła wielokrotnie
cytowano fragmenty Gościńca; pĺzyczyĺiło się ono rőwĺież do powstania błędnego
mniemania o istnieniu pamiętników Jarzębskiego (S. Jaszowski: Dzieje krótkie teatrów
polskich, w: Czasopism Naukowy Księgozbioru publicznego imienia ossolińskich, Lwőw 1830,
III,z.4; M. Wiszniewski'' Historya literatury polskiej,t'Y\ Kraków 1845; A. Sowiński: Ĺes
musiciens polonais et slayes anciens et lnodernes, Paris 1857, por.: A. Sowiński: Slownik
muzyków potskich dawnych i nowotzesnyth' Paryż 1874). We wstępie do nowego wydania
Gościńca z roku 1909 W. Korotyński opublikował oparty na badaniach archiwalnych
obszerny życiorys Jarzębskiego, pomijając jednak całkowicie jego dorobek kompozytorski,
mimo że już wcześniej spis utworów muzycznych został opublikowany.

Wiadomośó o rękopisie wrocławskim z utworami Jarzębskiego zamieścił po raz pierwszy
E. Bohn (Die musikalischen Handschriften des XVI. und XVII. Jahľhunt]erts in der
Stadtbibliothek zu Breslau. Wrocław l890), a następnie informację tę powtóľzył R. Eitner
(Biographisch- Bibliogľaphisches Quellenlexikon der Musiker und Musikgelehrten chľistlicher
Zeitrechnung bis Mitte des neunzehnten Jahrhundeľls, t. V, Lipsk l90l). W polskiej
literaturze muzykologicznej zwrócili uwagę na kompozycje Jarzębskiego H' opieński (Adam
Harzebski, nieznany kompozytor polski XVII-go wlełu, ,,Nowa GazeÍa" l909 nr 1) oraz
Z. Jachimecki (Zapomniany kompozylor polski z XVII wieku. Adam Harzebski, ,,Czas" 2 Yl
1909, í Adam Jarzębski jako kompozytor koncertów i kancon,,,Młoda Muzyka'' 1909 nr 20),
który opublikował również pierwsze większe studium o kompozycjach Jarzębskiego
(Wplywy wloskie w muzyce polskiej,cz.I: 1540_1640, Kraków 19l1)' Dalsze ważne szczegóły
biograÍiczne o Jarzębskim przyniosła praca C. Sachsa (Musik und opeľ am kuľbľandenburgi-
schen Ho.f, Berlin 1910). A. Simon (Polnische Elemente in deľ deutschen Musik, Zirich |9|6)
zidentyfikowała muzyka Jarzębskiego, cytowanego pĺzez C. Sachsa jako Czarzebski,
Zatzebskí Lub ZerwiÍZki, z kompozytorem utworów instrumentalnych z rękopisu wrocław-
skiego, a utożsamienie polskiego skrzypka działającego w berlińskiej kapeli z twórcą
Canzoni ě concerti znalazło następnie odbicie w pracach muzykologów niemieckich, między
innymi A. Mosera (Gescłichte des Violinspiels, Berlin l923' i Geschichte deľ deutschen
Musik, t' II, Stuttgart-Berlin 1923), który wśród muzyków dworu berlińskiego wymienił
Polaka, A. Harzebskiego, jako autora koncertów instrumentalnych. Nowe materiały do.
życiorysu Jarzębskiego dotyczące |aÍ 1620_30 ogłosił H. Feicht (Przyczynki do dziejów
kapeli króleł,skiej w ĺI/arszawie za rządów kapelmistrzowskich M' Scacchiego, ,,Kwartalnik
Muzyczny'' 19Ż9 ĺr 2), a na historyczne znaczęnię utwoľów instrumentalnych tego
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kompozytora zwrócił uwagę E' H. Meyer (Die mehľsĺimmige Spielmusik des ]7' Jahrhun-

derts in Nord- und Mitteleuľopa, Kassel 1934).

w 1938 r. ukazała się we Lwowie pierwsza obszerna monograĺta poświęcona życiu i
twórczości muzyczĺĄ Jarzębskiego pióra J. J. Dunicza Adam Jaľzębski i jego ,,Canzoni e

concerti'' (1627), stanowi ąca dziś podstawowe źĺódło wiadomości o kompozytoĺze. Uzu-
pełniają ją nowsze prace: Z. M. Szweykowskiego (,,Missa sub concerto''Adama Jarzębskie-

gp, ,,Muzyka'' t968 nr 4.1, który opublikował informację o odnalezieniu głosu basowego z

řIissa sub Con1erlo - przekreśliło to długotrwały Sąd o kompozytorze jako twóriy

wyłącznie utworów instrumantalnych - i w. Tomkiewicza (Adam Jarzębski jako serwitor

królewski Qlrzyczynki biogľaJiczne), w: Studia Hieľonymo Feicht septuagenąľio dedicata.

Kraków ,!967), oĺaz wstęp do nowego wydania Gościńca, Warszawa 1974, uściślające

niektóre szczegőły bio graficzne.
Adam Jarzębski urodził się około 1590 r. w Warce nad Pilicą. Rodzice Katarzyna i

Stanisław, zwany Sukiennikiem należeli do średnio zamożnego mieszczaństwa; sądzi

się, że ostatnie z nich zmarło w 1639 r., ponieważ wówczas ngstąpił podział majątku

rodzinnego' Dane dotyczące dzieciństwa, młodości i studiów Ja;zębskiego są dotychczas

nieznane. Wiadomo tylko, że miał dwie siostry. od około 1612 r. był skrzypkiem w Zespole

elektora brandenburskiego Jana Zygmlĺta w Berlinie. W owym czasie kapela ta pĺzeżywała

swój rozkwit; działali w niej instrumentaliści niemieccy, angielscy (ze sławnym gambistą

Walterem Rowe), a także mlzycy polscy i czescy. Kierowana była przez pĺzybyłego Íu z

Pragi kompozytora utworów chóralnych Nicolausa Zaĺgilsa, a działalnośó jej qświetniali i
doskonalili śpiewacy włoscy (Bernardo Pasquini i Alberto Maglio). Pobyt w Berlinie dał

Jarzębskiemu możliwośó poznania twórczości Zachodnioeuropejskiej. Byó może odbywał

również podróże po Niemczech, o czym mogłyby świadczyó tytuły niektóĺych jego

kompozycji, utworżone od nazw miast (Spandawa, Ber1in, Norymberga).
.w l6l5 r' otrzymał Jarzębski roczny urlop na pobyt we Włoszech. Chociaż nie wiadomo

dokładnie, w jakich włoskich miastach przebywał, pĺzypuszczać można, że - wobec

bliskich kontaktów elektora brandenburskiego z księciem Ferdynandem Gonzagą - udał

się między innymi do Mantui. We Włoszech też prawdopodobnie poznał Jarzębski

bliżej twórczośó instrumentalną tamtejszych kompozytoĺów,
lPrzypuszcza się, że do Niemiec kompozytor już nie powrócił i zapewne od 1617 r.

przebywał na dworze Zygmunta III Wazy jako członek kapeli królewskiej. Działalnośó

Jarzębskiego w kapeli królewskiej przypadła na lata bujnego jej rozwoju za kapelmistrzo-

stwa A. Pacellego, A' F. Aneria i M' Scacchiego. W kapeli zygmmta III, a następnte

Władysława IV, Jarzębski pozostał do końca życią-Pracajego była na dworze królewskim

wysoko ceniona, a popularność t zĺaczęnie Jarzębskiego wśród mieszczaństwa Warszawy

szybko wzrastały' Wielokrotnie obdarowywany był przywilejami: l ó I 162l otrzymał w

dzierŻawę młyn w pobliżu wsi Kąkolewnica na LubelszczyŻĺie, a przywllejem z dnia 28 IV

1621'r. kró1 Zygmlnt III nadał mu w dożywotĺią dzieĺżawę dwa młyny we wsi Skotniki
Wielkie w Sandomierskiem w nagrodę za słuŻbę na dworze pełnioną od kilku lat (ab aliquot

iam annis) ' Na tej podstawie można w przybliżeniu określić rok wstąpienia Jarzębskiego na

dwór królewski, nie udało się bowiem dotychczas odna|eŻé dokumentu nadania serwito-

ratu. otrzymał również dożywotnie wójtostwo wsi Piaseczno na Kujawach na mocy

przywileju nadanego lO v 16ŻŻ przez Zygml'ĺta III, a 10 IX tegoż roku - prawo

dożywotniego pobierania dochođów z pięciu młynów na przedmieściu rodzinnej Warki,
ponadto także rőżne dobra na mocy praw spadkowych. Przed 1630 r. Jarzębski był również
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nauczycielem na dworach Wojciecha Radzimińskiego, Sebastiana Wołuckiego i Stanisława
Lubomirskiego. w 1630 r. ożenił się z Elżbietą z Siennickich, wdową po malarzu i ławniku
warszawskim Piotrze Cybulskim, i z tej racji zajmował się podziałem majątku po
Siennickich (kamienice na Starym Mieście). w 1635 ľ. kierował budową pałacu królew-
skiego w Ujazdowie.

Książeczka Jarzębskiego Gościniec abo krotkie opisanie |[/arszawy, dedykowana Ada-
mowi Kazanowskiemu, marszałkowi nadwornemu koronnemu, ukazała się w ló43 r.
prawdopodobnie w drukarni Elerta' Ten poetycki utwór, niezbyt wartościowy pod
względem literackim, bogaty jest w opisy budowli ówczesnej Warszawy; dostarcza wielu
szczegőłow o obyczajach i życil muzycznym miasta. W tym samym roku w Wenecji u A.
Vincentiusa ukazało się Cribrum Musicum M. Scacchiego z dodatkiem Xenia Apollinea,
który zawierał kanony napisane pĺzez członkow kapeli królewskiej, a wśród nich kanon
More yeteľum Jarzębskiego. Był to jedyny utwór muzyczny wydany drukiem za życia
kompozytora. 5 II 1648 r. Jarzębski otrzymał prawa obywatelskie i został wpisany do
rejestru zaprzysiężonych obywateli miasta Starej Warszawy (Regestrum civium iuratoľum
Antiquae Varsaviae), wszedł więc do patrycjatu miejskiego stolicy. W grudniu 1648 r.

sporządz1ł testament; zmarł w Warszawie, w domu przy ul. Świętojańskiej l. najprawdo_
podobniej na początku 1649 r., pozostawiając troje dzieci: Szymona, Władysława i córkę
Mariannę. obaj synowie byli także muzykami Szymon członkiem kapeli królewskiej, a
Władysław budowniczym instrumentów muzycznych'

Adam Jarzębski na|eży do czołowych przedstawicieli muzyki polskiej XVII wieku. Na
podstawie zachowanej twórczości wnosió można, że był on kompozytorem wszechstronnym.
Z zakresll muzyki wokalnej znamy jedynie fragmenty Missą sub concerto (głos basowy) oraz
dwugłosowý kanon enigmatyczny w kwincie More veteľum, natomiast z mlzyki instrumen_
talnej zbiór 27 kompozycji zespołowych. Zbjőr Íeĺ ma w historii muzyki polskiej zĺaczeĺie
szczegőlne. Stanowi oĺ - poza 3 fantazjami Mikołaja Zieleńskiego - pierwszy większy
korpus polskich kompozycji na zespoły instrumentalne, a ponadto pod względem formal_
nym i techniczno-kompozytoĺskim nie odbiega od najwartościowszych wzorów tego
gatunku w Europie.

Utwory instrumentalne Jarzębskiego przezĺaczone są na Ż,3 i 4 głosy instrumentalne i
basso continuo. Kompozytor oznaczał najczęściej tylko rejestry i różne zestawienia głosów;
sporadycznie wymieniał konkretne instrumenty (viola bastarda, puzon, fagot). Przebieg linii
melodycznej i typ figuracji w głosach ĺajwyższych wskazuje na możIiwośó użycia skrzypiec,
z wyjątkiem utworów, w których bardzo duży ambitus wymaga zastosowania violi.
Wyrazem przejęcia najnowszych zdobyczy w zakresie instrurnentacji jest wprowadzenie
obsady triowej.

Kompozycje instrumentalne Jarzębskiego wykazują dwa typy kształtowania formy.
Pierwszy z nich stanowią opĺacowania pierwowzoru wokalnego. Z porównania znaĺych
pierwowzorów (motety: In Deo speravit C. Meruli' Cąnĺate Đomino G. Gabĺie\ego, Corona
aurea G. F. da Falestrina i chanson Susanna videns' O. di Lasso) z opracowaniami
.ĺarzębskiego wynika, że kompozytor stosował w nich daleko idące przekształcenia;
redukował liczbę głosów pierwowzoru wokalnego' szeroko posługiwał się ornamentacją i
zmianami wariacyjnymi oraz wprowadzał włásne motywy w takim stopniu, że w efekcie
powstawały kompozycje bardzo daleko odbiegające od pierwowzoru. Do tego typu
utworów należy osiem kompozycji opatrzonych łacińskimi tytułami pierwowzorów wokal-
nych i prawdopodobnie cztery koncerty na 2 głosy i basso continuo. Do drugiego typu
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należą oryginalne utWory instrumentalne, jak dziesięć koncertów na 3 głosy i basso continuc

o tytułach pochodzących od nazw miast bądź zwtązaĺych z charakterem kompozycjr oral

zespół pięciu canzon.
Niezależnie od tytułów nadawanych pĺzez kompozytora wszystkie te utwory utrzyman(

są w formie canzony lub ricercaru. Elementy riceĺcarowe występują przede wszystktm rł

kompozycjach związanych genetycznie z pierwowzorami wokalnymi. Wszystkie kompozycjt

instrumentalne Jarzębskiego są wieloodcinkowe; cecha ta jest szczególnie wyraŹna v

utworach repĺezentujących typ canzony. Jarzębski wykorzystywał w szerokim zakresiĺ

technikę imitacyjną z elementami koncertującymi oraz technikę wariacyjną' Ponadt<

stosował częSto kontrasty fakturalne, metforytmiczne i dynamiczne. Z innych zabiegóv

technicznych w utworach Jarzębskiego pojawiają się: tremolo i efekty echa' W lini

melodycznej nasyconej figuracją instrumentalną odnajdujemy przykłady ĺőżĺego oddziały

wania techniki wariacyjnej: od ornamentalnego opracowyw anĺa fraz aż po daleko idące icl

przekształcenia. Do zasobu środków włączył kompozyÍor Lakże chromatykę w postac

wypełnionej chromatycznie kwarty w Chromatica. Wiele motywów melodycznych opiera si

na lninterwale tercji, kwintY !r na trojdźwięku, co może mieó wpływ na interpretacJę stron:

tonalnej utworów. Tonalność utworów Jarzębskiego nie jest jednoliÍa, poĺieważ łącz''

oddziaływanie tradycyjnych skal kościelnych z wyĺażną tendencją stosowania systemu duĺ

-moll.
Zastosowanie obsady triowej, przejęcie formy canzony ramowej' świadome kształtowani

linii melodycznej w oparciu o element harmoniczny, oryginalne sposoby opracowywanl

utworów wokalnych na instrumenty z Zastosowaniem różnorodnych wariacyjnych prze

kształceń stanowią podstawowe cechy twóĺczości Jarzębskiego i decydują o jej wybitnyr

znaczeĺil w historii muzyki instrumentalnej polskiego baroku, plasując ją jednocześnie l

najbardziej postępowym nurcie muzyki europejskiej tego czasu'

Kompozycje Adama Jarzębskiego zachowały się do naszych czasów w następującyc

źródłach:' Pu II 3, Ps 308a, Bs 40073' CM.

Pu II 3 partyturowy odpis rękopisu nr 1l1 z dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławi
sporządzony przez M' Szczepańską. Rękopis wrocławski zaginął podczas II wojn

światowej. Pieľwszy opis zawartości rękopisu wrocławskiego znajduje się w: E. Bohl
op.cit. Poniżej podajemy opis tego rękopisu w oparciu o cytowaną pracę J. J. Dunicza
porównaniu z odpisem M. Szczepańskiej. Rękopis wrocławski nie był autografem, le<

kopią i zawierał 28 numerowanych utworów instrumentalnych Adama Jarzębskiego orz

niekompletne Echo a 4 vocibus S. Scheidta i 9 sonat ĺa3,4i 5 głosów A. M. Grandieg,

obejmował 5 ksiąg (względnie zeszytów) głosowych formatu in folio (czteľy pierwsze księ

30x20,5 cm, piąta 3I,5x21,5 cm). Wszystkie księgi miały współczesną oprawę półsztywn

pÍzy czyÍn brzegi kart przy oprawie zostały obcięte ' Líczba kart: 1 księga '27 ka
zapisanychilniezapisana,2księga-25kaĺtzapisanychi3niezapisane,3księga-l
kart zapisanych i 3 nie zapisane (fol. lOv- l1r i l6r- l8v)' 4 księga - 20 kart zapisanyct
2 nie zapisane (fol. 18_22), 5 księga (drugi egzempl arz) - 7 kart zapisanych. Cztel
pierwsze księgi miały jednakowy gatunkowo papier o znaku wodnym kwiatu lilii umi

szczoĺej w íaÍczy, nad którą znajdowała się korona. Pod Íarczą mieściły się litery WI
Karty w księdze piątej były różnego gatunku i miały różne znaki wodne: bądź lilii' bą<

tarczy w jednej jej połowie z herbowym pasem poprzecznym' w drugiej - z jodłą (przy czy

Íarczę, na której znajdowała się korona, otaczały dwa lwy), bądź wielkiej tarczy podzielon
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wewnątrz nu t ĺttu mniejszych, o níewyľaŹnym rysunku, bądŹ wreszcie cyÍiy 4. Filigrany,
przedstawiające Íarczę w jednej połowie z pasem popÍzecznym' w drugiej zaś z jodłą (herb
miasta Thann w Alzacji) oÍaz LaÍczę z lilią wewnątrz, były alzackie; litery WR były
inicjałami Wendelina Riehela, założycie\a i właściciela papierni w Strasburgu w XVI w.

Karty tytułowe czterech pierwszych ksiąg, poza nazwami głosów (Prima yox, Seconda
vox, Bassus siye terliai Basso conlinuo), miały następujący napis: Canzoni ě ConceľtiI A Due,
Tre ě Quattľo Voci, I Cum Basso Continuo I Di I Adamo Haľzebsky I Polono I Anno 

I

MDCXXVII (w 3 i 4 księdze opuszczono słowa: Cum Basso Continuo). Piąta księga głosowa'
zawierająca powtórzone z 4 księgi basso continuo czterogłosowych canzon (ĺĺ Ż4 28)

Jarzębskiego oraz czwaÍÍy, a ewentualnie i piąty głos pięciu sonat (nr XV_XIX) o' M.
Grandiego, Zatytułowana była: Cinque Canzoni a Quatro Voci Di Adamo Harzebsky Polono
Anno MDCXXVII. W rękopisie wrocławskim nad każdym głosem poszczególnych utworów
zamíeszczoĺo różne inskrypcje (por. komentarz).

Rękopis wrocławski za:wierał następujące utwory Adama Jaľzębskiego w podanej
ko1einości:

l. Concerto primo
2. Conceľto secondo
3. Concerto leľZo
4. Concerto quąľto
5. Diligam Te Domine
6. Cantate Domino
7. Secunda paľŠ
8. In Deo speľavit
9. In Te Domine speravi

70. Susanna videns
ll. Venite exsulĺemus
1Ż. Cantate Joh. Gabrielis
13. Coľona auľea
14. Nova.Casa

15. Küstľinellą
16. Sentinella
17.. Berlinesa
18. Chromaticą
19. Spandesa
20. Könifg]sberga
21. Tamburetta
22. Bentľovąta
23. Norimberga
24. Canzon prima
2í Canzon secondą
26. Canzon teľzą
27. Canzon quarta
28. Canzon quinta

Kopista posługiwał się następującymi kluczami: wiolinowym (względnie liteľą G) na
drugiej i pierwszej linii, wszystkimi kluczami ,,c" oraz basowym i kontrabasowym. Ze
znaków przykluczowych występował tylko bemol; znaki przygodne - kĺzyżyk i bemol -powtarzane były dość często nawet w obrębie jednego taktu; funkcję kasownika pełniły
odpowiednio: krzyżyk i bemol (najczęściej występował krzyżyk kasujący bemol przy
dŹwięku b). Ozĺaczeĺia taktowe były następujące: C, 3 i j (to ostatnie dotyczy proporcji, a
nie metrum). Kreski taktowe oddzielały grupy nut ĺa|eżące do jednego.taktu lub frazy dwu-
i więcejtaktowe. W częściach o metrum paIzystym przeważały drobne.wartości nut (od
półnuty do trzydziestodwójki); w częściach o metrum niepaĺzystym zgodnie z ówczesny-
mi tendencjami przeważały wartości większe (od brevis do ósemki). Na końcach
utworów pojawiały się longi z feĺmaÍą- Grupy nut dľobnych wiązane były za pomocą kresek
prostych' rzadziej falistych. W dwóch utworach występowały nuty zaczernione (w częściach
o metrum nieparzystym) jako pozostałośó notacji mensuľalnej' Łuki występowały jedynie
przy ligaturach, wiążąc nuty o tej samej wysokości. Kopista popľawił dostľzeżone błędy.za
pomocą dwu kreseczek pĺowadzonych od główki w górę lub w dół' wskazując właściwą
wysokość nuty.



odpis rękopisu wrocławskiego, sporządzony przez Marię Szczepańską, znajduje się w
oddziale Zbiorőw Muzyczĺych Biblioteki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
sygn. Zb.[iór] Chyb.[ińskiego] Dział II teczka 3' Odpis zawiera wszystkie kompozycje A.
Jarzębskiego z zachowaniem ich kolejności w rękopisie wrocławskim oraz rozwíązanle
kanolt More yeterum' Jest to zapis ołówkowy na papierze osiemnastosystemowym o
wymiarach 25 x 35cm; luźne karty paginowane są w obrębie poszczególnych utworów.
ogólna liczba zapisanych kart.wynosi l93. o odpisie odnotowano nad poszczególnymi
głosami inskrypcje z ksiąg głosowych, opatrzono utwory tytułami i kolejnymi numeraml'
Zachowano oryginalne klucze i znaki akcydencyjne, poprawki z rękopisu wrocławskiego
oraz uwzględniono różne wersje zapisu basso continuo y canzonach. odpis zawiera
ponadto sugestie M. Szczepańskiej dotyczące uzupełnienia znaków akcydencyjnych oraz
uwagi analityczne.

Fs 308a - rękopiśmienna tabulatura organowa (zw' Tabulaturą Pelplińską) z ok. ló30 r.

znajduje się w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie, t. I_vI sygn. 30zt-308a
(382_386a). Dokładny opis tabulatury por.: Antiquitates Musicae in Polonia. Ed. by
H. Feicht: Yol.. I The Pelplin Tablature. Á Thematic Catalogue. Ed. by A. Sutkowski,
A. Osostowicz-Sutkowska. Graz-W arszawa 1963; Vol. II-YII The Pelplin Tablature.
Fącsimile ' Part l 6. Ed' by A' Sutkowski, A. Osostowicz-Sutkowska. Graz-Warszawa
|964_65; Vol. VIII The Pelplin Tablature. Instľumental Compositions. Tľanscriptions.
Editorial Elaboration by řI. Feicht. Transcriptions and Concordances by A' Sutkowski.
Graz-Warszawa 1970.

w vI t. tabulatuľy, sygn. 308a (386a), pomiędzy 144 kompozycjami różnych autorów
znajduja się pod nr 29_3| ÍÍzy canzony Adama Jarzębskiego, znane już z rękopisu
wrocławskiego jako Canzon prima, Canzon seconda i Canzon terza. Są Ío: Canzon I a 4 

|

Adami Ja I rzemskj |- ]0ĺĺol. 8Iv-82r). Canzon I a 4| Eiusdem I Ad. Jarz. l ]D ĺĺol.
B2v-83r), Canzon I a 4 ] Eiusdem I Ad ' Jarz. l - ł_ (fol 83v-84r).

Es 40073 - rękopis księgi głosowej basu z 1605 r. znajduje się w Staatsbib1iothek der
Stiftung Pręussicher Kulturbesitz w Berlinie, sygn. nr 40073. opis rękopisu por.: Z'
M' Szweykowski: op. cit. Na 162 kartach znajdują się msze, motety, koncerty solowe i inne
utwoĺy kompozyÍoĺőw z przełomu XVI i XVII w., głównie włoskich, a wśród nich
anoniĺnowy przekaz mszy o gloriosa Domina M. Mielczewskiegci.

Na fol. l02v - 106r jako kolejna, 58. pozycja, występuje głos basowy rnszy Adama
'trarzębskiego: Missa A'4' | Á damus Jarzeb. U góry fol. l02v znajduje się napis: Sub Conceľto'

Cil{ dĺllk Críbrum I Musicum I ad Triticum Sifeľticum [...] Authore l Maľco Scacchio. 
I

Romąnĺs I Regiae Majestaĺis Poloniae | & Sueciae Capellae Magistł.o. ! Venetiis Apud
Allexandrum Vincenĺium. MDCXXXXIII. znajduje się w kilku bibliotekach europejskich.
W dodatku do Cľibruln Musicum, Zatytułowanym Xenia Apollinea, zawarte są kanony t tnne
utwory członków kapeli królewskiej w Warszawie'

Na s. 218 dodatku znajduje się kompozycja Adama Jarzębskiego Dn. Aĺlałni Jaľzębski 
I

Canon in hyperdiapente moľe ýeterum. Kanon jest 2-głosowy' w górnej kwincie. Sposób
zapisu świadczy' że jest to kanon enigmatyczny. Melodia zanotowana jest jednogłosowo
punktami; na początku systemu umieszczono po sobie dwa klucze: sopranowy i altowy, a
nad systemem - nuty mensuralne, określające wartości rytmiczne. Wejście drugiego głosu
oznaczoĺo znakiem 'S'



XI

Niniejszy tom Monumenta Musicae in Polonia obejmuje wszystkie zachowane i znane do
dziś dzieła Adama Jarzębskiego. Główną ich częśó stanowią utwory instrumentalne;
wydanie ich było możliwe dzięki pracy Marii Szczepańskiej, która przed II wojną światową
sporządziła odpis zaginionego obecnie rękopisu wrocławskiego. Kolejnośó utworów jest
zgodna z układem rękopisu. Tom zawiera również kanon i głos basowy mszy, zachowane w
innych źródłach' obecna edycja stawia sobie za cel możliwie wierne przekazanie spuścizny
kompozytorskiej Jarzębskiego. W konsekwencji zachowano oryginalne, znajdujące stę w
rękopisie wartości rytmiczne, oznaczeĺia metrycznę i dynamiczne' Prace redakcyjne nad
tekstęm muzycznym, ingerencje edytorskie prowadzące do zmian w zapisie oryginalnym
oraz wszelkie dodatkowe informacje Ô poszczególnych utwoľach zostały odnotowane w
komentaľzu rewizyjnym. Podano w nim m' in. znaki akcydencyjne powtarzające slę w
obrębie jednego taktu, natomiast drobne uzupełnienia tekstu muzycznego umieszczono w
klamrach' W obecnym wydaniu użyto kasownika, którego rolę w rękopisie pełnił krzyżyk
lub bemol w zależności od kontekstu; przypadków takich nie uwzględniono w komentarzu'
Występujące w zapisie źródłowym klucze spľowadzono do klucza wiolinowego i basowego
(z wyjątkiem Tamburetty)' Partię basso continuo podano w postaci oryginalnej, na jednym
systemie liniowym z zachowaĺiem cyfrowania znajdującego się w rękopisie.

Wąnda Rutkowska
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