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W muzycznych zasobach Biblioteki Gdańskiej PAN odnajdujemy interesujące kolekcje 

pochodzące z darowizn osób prywatnych. W zbiorach przekazanych przez XIX-wiecznych 
gdańskich kolekcjonerów ówczesnej Bibliotece Miejskiej (Danziger Stadtbibliothek) znajdują 
się cenne muzykalia. Część kolekcji pochodząca z tych źródeł posiada katalogi bibliotek 
prywatnych, jak np. zbiory Theodora Friedricha Kniewela1, Celestyna Mrongowiusza2 czy 
Adolfa Mundta3. W opublikowanym w 1911 roku katalogu4 Otto Günther uwzględnił ręko-
piśmienne muzykalia pochodzące z XIX-wiecznych prywatnych bibliotek luterańskich pasto-
rów T. F. Kniewela i A. Mundta, a takŜe przekazanych przez gdańskiego astronoma Ernsta 
Kaysera. Przedstawienie zawartości zbioru rękopisów muzycznych ostatniego z wymienio-
nych kolekcjonerów jest przedmiotem niniejszej wypowiedzi. 

Rękopiśmienne muzykalia wraz z róŜnorodną spuścizną Ernsta Kaysera zostały 
przekazane przez właściciela bibliotece Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku (Danziger 
Naturforschende Gesellschaft)5. Po śmierci Kaysera w 1907 roku, dzięki darowiźnie Towa-
rzystwa Przyrodniczego następnym właścicielem kolekcji została Biblioteka Miejska w Gdań-
sku. Otto Günther w swoim katalogu przy 11 sygnaturach rękopisów muzycznych pocho-
dzących z kolekcji Kaysera podaje następującą uwagę: „1907 geschenkt von der Naturfor-
schenden Gesellschaft in Danzig aus dem Nachlasse des Astronomen Dr. Ernst Kayser”6. 
Pełen zasób jego spuścizny nie jest dziś znany7, wiemy jednak, Ŝe w kolekcji muzykaliów 
gdańskiego astronoma obok rękopisów muzycznych znajdowały się równieŜ druki8. Fakt 
obecności zbiorów muzycznych w spuściźnie E. Kaysera budzi zainteresowanie kim był 
właściciel kolekcji i jakie były jego muzyczne upodobania. 

W tym miejscu wydaje się celowe przedstawienie Ŝyciorysu gdańskiego astronoma9, 
postaci, która zapisała się w historii XIX wiecznego Gdańska. Friedrich Ernst Kayser urodził 

                                                 
1  BG PAN sygn. Cat. Bibl. 63. 
2  BG PAN sygn. Cat. Bibl. 64. 
3  BG PAN sygn. Cat. Bibl. 65 cz. 3. 
4  OTTO GÜNTHER, Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek, Teil 4: Die musikalischen Handschriften der 

Stadtbibliothek und der in ihrer Verwaltung befindlichen Kirchenbibliotheken von St. Katharinen und St. Johann in 
Danzig, Danzig 1911. 

5  Danziger Naturforschende Gesellschaft od połowy XVIII wieku prowadziło wielostronną działalność nauko-
wą. Spadkobiercą i kontynuatorem jego działalności jest obecnie Gdańskie Towarzystwo Naukowe. 

6  O. GÜNTHER, op. cit., s. 1, 41-44. 
7  W przypadku spuścizny E. Kaysera Biblioteka Gdańska PAN nie posiada katalogu prywatnej biblioteki 

kolekcjonera. 
8  Ze zbiorów druków muzycznych E. Kaysera znane są obecnie 3 pozycje inwentarzowe BG PAN: Klavier-

kompositionen I (sygn. Ee 1552) Klavierkompositionen II (sygn. Ee 1553) Klavierkompositionen III (sygn. Ee 1554). 
Są to 3 zbiory współoprawnych druków muzycznych pochodzących z austriackich i niemieckich wydaw-
nictw XIX wieku. Por. BARBARA DŁUGOŃSKA, Wariacje Alojzego Stolpego (?–1824) w zbiorach Biblioteki Gdańskiej 
Polskiej Akademii Nauk, w: Muzyka fortepianowa XII, Gdańsk 2001 [Prace Specjalne, 59], s. 129-132. 

9  Dane biograficzne na podstawie: A. MOMBER, Friedrich Ernst Kayser. Sein Leben und Wirken, „Schriften der 
Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig“ Neue Folge 1908, Bd. 12 H. 2, s. 58-74. 



się 27 marca 1830 roku w Gdańsku. Jego ojciec Johann Ludwig, pochodzący z Królewca, 
pracował w Gdańsku jako urzędnik celny. Był z zamiłowania kolekcjonerem ksiąŜek, monet 
oraz osobliwości przyrodniczych. Interesował się równieŜ astronomią. Pasje ojca odziedzi-
czył syn. Ernst Kayser w latach 1840-1852 uczęszczał do miejskiego gimnazjum w Gdańsku. 
Szczególnie uzdolniony był w dziedzinie matematyki i fizyki, a takŜe wykazywał talent 
muzyczny. W 1852 roku wstąpił na uniwersytet w Halle, gdzie przez 2 semestry studiował 
nauki ścisłe i przyrodnicze oraz filozofię. W 1853 roku przeniósł się do Królewca. Na 
tamtejszym uniwersytecie był słuchaczem wykładów i seminariów z matematyki i fizyki, 
m.in. u słynnego teoretyka Franza Neumanna (1798-1895), twórcy tzw. „królewieckiej szkoły 
niemieckiej fizyki”. W Królewcu E. Kayser podjął pierwsze obserwacje astronomiczne, które 
w latach 1857-1859 zaowocowały publikacjami w czasopismach naukowych. Nie przyjął 
jednak posady astronoma w królewieckim obserwatorium i powrócił do Gdańska. 

Ernst Kayser w 1860 roku został członkiem Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku. 
Pełnił funkcję kierownika obserwatorium astronomicznego i jednocześnie bibliotekarza To-
warzystwa Przyrodniczego. W czasie pełnienie obowiązków astronoma gdańskiego obser-
watorium Kayser przyczynił się do powiększenia i unowocześnienia stanu aparatury badaw-
czej. Dzięki tym inicjatywom mógł w ciągu ponad 30 lat realizować badania astronomiczne, 
wyniki których relacjonował na cyklicznych posiedzeniach sekcji fizyki i chemii Towarzys-
twa Przyrodniczego oraz publikował rozprawy naukowe w czasopismach specjalistycznych 
w Niemczech10. Jako bibliotekarz Towarzystwa Przyrodniczego Kayser wydał pierwszy dru-
kowany katalog księgozbioru Towarzystwa. Był takŜe donatorem bogatego legatu11. Zmarł 
12 lipca 1907 roku w Gdańsku12. 

Pomimo pełnienia podwójnych obowiązków astronoma i bibliotekarza Towarzystwa 
Przyrodniczego Kayser znajdował czas na realizację swoich zainteresowań związanych 
z muzyką. Obdarzony słuchem absolutnym od najmłodszych lat wykazywał uzdolnienia 
muzyczne. W latach królewieckich studiów naleŜał do amatorskiego zespołu kwartetu smy-
czkowego. Po powrocie do Gdańska pomimo rozlicznych zajęć, znajdował czas, aby uczes-
tniczyć w „popołudniach kwartetowych” u swego przyjaciela Kämmera13. Kayser do późne-
go wieku regularnie bywał słuchaczem gdańskich koncertów. Ulubionym instrumentem 
gdańskiego astronoma były skrzypce, ale grał równieŜ na fortepianie. Instrument ten był je-
dnocześnie obiektem jego badań naukowych. W rozprawie Akustyczne studia nad fortepianem 
(1875) przedstawił pomysł konstrukcji nowego aparatu do strojenia instrumentu14. Tak więc 
postać gdańskiego astronoma to przykład naukowca, w którego Ŝyciu muzyka odgrywała 
waŜną rolę nie tylko jako przedmiot zainteresowań „amatora”, ale takŜe „znawcy”. 

Jakie były zainteresowania muzyczne Kaysera jako „miłośnika muzyki”? Na to pytanie 
moŜna odpowiedzieć przedstawiając zawartość muzycznych rękopisów z kolekcji gdańskie-
go astronoma. Zarówno tych, które znajdują się w zbiorach BG PAN (tabela I/1) jak i zagi-

                                                 
10  W uznaniu zasług w dziedzinie astronomii Uniwersytet Wrocławski w 1894 roku przyznał Kayserowi do-

ktorat honoris causa. 
11  Był to legat pośmiertny wynoszący 73758 marek. Por. L. JANKOWSKA, Biblioteka Towarzystwa Przyrodniczego,  

w: Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku. W 250 rocznicę załoŜenia, red. Jerzy Szukalski, Gdańsk 1993, s. 83, 86.  
12  W źródłach leksykograficznych podawano mylnie datę śmierci Kaysera (12 lipca 1902). Por.: K. LAKOWITZ, 

hasło: Kayser, Friedrich Ernst, w: Altpreußische Biographie, Hrsg. Christiam Krollman, Bd. 1, Königsberg 1936, 
s. 328 oraz Mirosław Gliński, Ludzie dziewiętnastowiecznego Gdańska, Gdańsk 1994, s. 51. 

13  A. MOMBER, op. cit., s. 61-62. Prawdopodobnie chodzi tu o gdańskiego kupca i skrzypka Rudolpha Kämmera, 
który w latach 70-tych XIX wieku kierował w Gdańsku instytucją „Philharmonische Konzerte”. Por. BARBARA 

ZAKRZEWSKA-NIKIPORCZYK, śycie muzyczne Pomorza w latach 1815-1920, Gdańsk 1982 [Kultura Muzyczna 
Północnych Ziem Polski, Nr 2], s. 73. 

14  Akustische Studien am Klavier, „Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig“ Neue Folge 1875, H. 4.  



nionych, o których istnieniu informuje nas katalog Otto Günthera (tabela I/2). Wśród 11 
sygnatur BG PAN pochodzących ze spuścizny Kaysera odnotowujemy 8 rękopisów poje-
dynczych i 2 rękopisy zbiorcze15. W większości zawierają one utwory fortepianowe16. Tylko 
jeden rękopis z kolekcji Kaysera to zapis utworu skrzypcowego z towarzyszeniem fortepia-
nu17. W zbiorach rękopiśmiennych muzykaliów Kaysera, w których odnajdujemy zapisy 
utworów muzycznych, wyjątek stanowi nietypowy manuskrypt będący 3-częściowym 
podręcznikiem teorii muzyki18.  

Czy na podstawie dominacji muzyki fortepianowej w kolekcji Kaysera moŜna przy-
puszczać, iŜ był to repertuar, który szczególnie interesował gdańskiego astronoma jako wy-
konawcę? Kayser, jak wiemy, grał zarówno na fortepianie jak i na skrzypcach. Tak więc 
o doborze repertuaru nie zadecydowały względy pragmatyczne. Wydaje się, Ŝe Kayser gro-
madząc swoja kolekcję sugerował się typowymi dla amatorów II połowy XIX wieku 
upodobaniami preferującymi fortepianową muzykę salonową19. 

Jacy twórcy reprezentowani są w kolekcji rękopisów muzycznych gdańskiego 
astronoma? W tabeli II przedstawiono wykaz nazwisk kompozytorów wraz z tytułami 
utworów, które znalazły się w zbiorach Kaysera. Wybór repertuaru muzycznego dokonany 
przez właściciela kolekcji pozwala bez wątpliwości stwierdzić, iŜ pozostajemy w kręgu 
kompozytorów muzyki salonowej20. Kim byli twórcy modnych w XIX wieku „morceau de 
salon”? Obok wybitnych kompozytorów i wirtuozów jak Franciszek Liszt i Sigismund 
Thalberg, czy waŜnych dla rozwoju polskiej kultury muzycznej twórców jak Ignacy Feliks 
Dobrzyński, Apolinary Kątski, Karol Magnus, większość nazwisk naleŜy rozpatrywać jedy-
nie w kontekście historycznych i społecznych uwarunkowań popularności muzyki salono-
wej w XIX wieku. W kolekcji Kaysera odnajdujemy nazwiska kompozytorów muzyki salo-
nowej róŜnej narodowości: austriackiej, belgijskiej, czeskiej, francuskiej, niemieckiej i polskiej. 
W większości przypadków byli to kompozytorzy i jednocześnie pianiści. Stąd salonowa 
muzyka fortepianowa w ich twórczości była gatunkiem uprzywilejowanym i jednocześnie ze 
względu na panującą modę przynoszącym popularność w całej Europie. 

W kolekcji Kaysera najliczniej reprezentowana jest twórczość Juliusa Schulhoffa, kom-
pozytora i pianisty pochodzenia czeskiego, znanego wirtuoza koncertującego w roŜnych 
ośrodkach europejskich. Był twórcą wielu utworów fortepianowych w stylu muzyki salo-

                                                 
15  Z dwóch rękopisów zbiorczych zachował się tylko jeden, Ms. 4195 (tabela I/1). Drugi rękopis, Ms. 4200, 

zaginął (tabela I/2). Por. O. GÜNTHER, op. cit., s. 43-44. 
16  Są to rękopisy: Ms. 4186- 4191, Ms. 4195, Ms. 4200. W rękopisie Ms. 4194 utwór przeznaczony jest na fortepian 

lub organy.  
17  Jest to rękopis Ms. 4185. 
18  Rękopis Ms. 4002 zawiera podręcznik Studien in der Theorie der Musik pochodzący z I połowy XIX wieku. 

Składa się on z 3 części: (1) Generalbaß. Beim Org. Wilsing zu Wesel; (2) Contrapunct (Einfacher) Nachahmung und 
Canon; (3) Beispiele und Ausarbeitung zum II Theil... . Autora pierwszej części podręcznika, „organisty Wilsinga 
z Wesel” nie udało się zidentyfikować. Na stronie tytułowej 1. części znajduje się inskrypcja: „Vorlesungen 
vom 7. Mai bis 25. Juni 1833”. 

19  Jedynie trzy rękopisy nie potwierdzają tych preferencji. Są to Ms 4194 (Acht Fugen für das Pianoforte oder Orgel 
C. F. G. Leube) oraz Ms 4200 (Studien in der Theorie der Musik) świadczące o zainteresowaniu Kaysera 
problemami teorii generałbasu i kontrapunktu. Natomiast Ms 4185 zawiera jedyny w kolekcji utwór na 
skrzypce z towarzyszeniem fortepianu, jednak takŜe naleŜący do gatunku muzyki salonowej (Morceau de 
Salon en style de Mazurek... Apolinarego Kątskiego). 

20  Jedyny wyjątek stanowi casus gdańskiego kompozytora – organisty w kościele św. Piotra w Gdańsku, Carla 
Friedricha Gottlieba Leube (1779-1837). W tym miejscu pragnę podziękować Panu Jerzemu Marianowi Mi-
chalakowi za wskazanie informacji źródłowych pochodzących z Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz 
Biblioteki Gdańskiej PAN, które umoŜliwiły ustalenie danych biograficznych C. F. G. Leube. 



nowej, cenionym przez XIX-wiecznych pianistów21 oraz kompozytorów22. We współczes-
nych leksykonach podkreśla się poetyckość jego utworów fortepianowych23, a takŜe umie-
jętność łączenia aury brillante z cechami dobrego rzemiosła kompozytorskiego24. 

Obok Schulhoffa w zbiorze muzykaliów Kaysera odnajdujemy utwory innych typo-
wych przedstawicieli muzyki salonowej jak: Tekla Bądarzewska, Wilhelm Kuhe, Louis J. A. 
Lefébure-Wély, Theodor Oesten, Charles Voss25. W repertuarze Kayserowskiej kolekcji nie 
mogło zabraknąć tak popularnych salonowych utworów jak Modlitwa dziewicy Tekli Bąda-
rzewskiej26, czy nokturnu Les Cloches du Monastère L. J. A. Lefébure-Wély27. W kolekcji gdań-
skiego astronoma reprezentowana jest teŜ twórczość innych pianistów i kompozytorów jak: 
Theodor von Döhler, Jacques M. J. Gregoir, Charles Mayer, Emile Beunie Prudent. Ich kom-
pozycje fortepianowe równieŜ odpowiadają kategoriom stylistycznym muzyki salonowej. 
Natomiast utwory Johanna Straussa i Augusta Conradiego naleŜy rozpatrywać w kontekście 
uŜytkowej muzyki tanecznej. Fakt, iŜ w rękopiśmiennych muzykaliach Kaysera znalazł się 
materiał tak konsekwentnie dobrany pod kątem stylistyki typowej dla muzyki salonowej, 
moŜe świadczyć o dobrej znajomości właściciela kolekcji modnego repertuaru. 

Określenie czasu gromadzenia kolekcji rękopisów muzycznych Kaysera jest zagadnie-
niem problematycznym – nie posiadamy informacji umoŜliwiających datowanie poszczegól-
nych rękopisów. W większości przypadków nie jest równieŜ znany czas powstania utworów 
muzycznych, które znalazły się w zbiorach Kaysera28. Na podstawie danych faktograficz-
nych dotyczących lat Ŝycia i twórczości kompozytorów reprezentowanych w zbiorze moŜna 
określić przedział czasu, w jakim prawdopodobnie powstały utwory tworzące repertuar 
muzyczny kolekcji Kaysera. Najwcześniej datowane – pochodzą z 1829 roku29, zaś większość 
kompozycji powstała w drugim i trzecim ćwierćwieczu XIX stulecia30. Kilka utworów 
z kolekcji gdańskiego astronoma mogło zaistnieć w ostatnich latach XIX wieku31. 

                                                 
21  Friedrich Wieck twórczość Schulhoffa – obok Chopina, Hellera, Henselta i Meyera – zaliczył do wyŜszej 

kategorii muzyki salonowej. Cyt. za: IRENA PONIATOWSKA, Muzyka fortepianowa i pianistyka w wieku XIX, 
Warszawa 1991, s. 281. 

22  Styl muzyki fortepianowej Schulhoffa, podobnie jak Chopina, określano jako „subtelny styl salonowy”, („fei-
nen Salonstyl”), por. „Neue Zeitschrift für Musik” XLVII (1857), s. 283; cyt. za: ANDREAS BALLSTAEDT, TOBIAS 

WIDMAIER, Salonmusik. Zur Geschichte und Funktion einer bürgerlischen Musikpraxis, Stuttgart 1989 [Beihefte 
zum Archiv für Musikwissenschaft 28], s. 256. 

23  R. QUOIKA, hasło: Schulhoff Julius, w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Bd. 12, Kassel 1965.  
24  Schulhoff Julius, hasło w: Hugo Riemanns Musiklexikon, Bd. 2, elfte Auflage, Berlin 1929, s. 1664. 
25  Wymienieni twórcy uwzględnieni zostali przez A. Ballstaedta i T. Widmaiera w „Katalogu kompozytorów 

muzyki salonowej”. Por. A. BALLSTAEDT, T. WIDMAIER, op. cit., s. 365-371. 
26  Utwór Bądarzewskiej Modlitwa dziewicy, wydany w Warszawie w 1856 roku a następnie w ponad 80 nakła-

dach w Anglii, Niemczech, Włoszech, a takŜe w Ameryce i Australii, znany przede wszystkim jako La prière 
d’une Vierge. Por. Bądarzewska Tekla, hasło w: Encyklopedia muzyczna PWM, t. 1, Kraków 1979, s. 215. 

27  Dzięki nokturnowi Les Cloches du Monastère francuski kompozytor stał się popularny w Niemczech. Por. 
Lefébure-Wély, hasło w: Riemanns Musiklexikon. Personenteil II, Mainz 1959/1961, s. 45. 

28  Jedynie w odniesieniu do 7 kompozycji z kolekcji Kaysera znana jest data powstania utworu lub wydania 
drukiem (por. tabela II). 

29  Są to następujące utwory: KAROL LUDWIK MAGNUS, Polonez z motywów Paganiniego (1829) i J. STRAUSS, 
Charmant Walzer op. 31 (1829). 

30  Biorąc pod uwagę daty Ŝycia kompozytorów i ich aktywności twórczej moŜna załoŜyć, iŜ większość 
utworów z kolekcji powstała w tym czasie. Potwierdzają tę opinię nielicznie znane dane faktograficzne 
dotyczące powstania następujących utworów: APOLINARY KĄTSKI, Mazurek op. 4 (1843), IGNACY FELIKS 

DOBRZYŃSKI, Resignation op. 48 (1846), FRANZ LISZT, Wagners Lohengrin. Elsas Brautzug zum Münster (1852) oraz 
Wagners Tannhäuser. Einzug der Gäste auf Wartburg (1853), TEKLA BĄDARZEWSKA, Modlitwa dziewicy (1856). 

31  Jako późna twórczość następujących kompozytorów: Ch. Vossa, W. Kuhe i J. Schulhoffa. 



Tak więc w rękopiśmiennych zbiorach Kaysera odnajdujemy repertuar muzyczny, któ-
rego czas powstania odpowiada okresowi rozwoju muzyki salonowej od późnych lat 20-tych 
XIX wieku aŜ do końca stulecia. Był to jednocześnie juŜ w latach 40-tych czas kryzysu 
w muzyce tego gatunku, spowodowany sprowadzeniem poziomu wypowiedzi artystycznej 
do przeciętności zrozumiałej dla mieszczańskiego odbiorcy. Muzyka salonowa nie osiągnęła 
juŜ nigdy wysokiej rangi artystycznej utworów Chopina z lat 30-tych. Robert Schumann 
zauwaŜył w 1841 roku, Ŝe muzyka salonowa stała się „mieszanką sentymentalizmu i forte-
pianowych pasaŜy”32. W rozumieniu Schumanna powiązanie tytułu utworów z gatunkiem 
muzyki salonowej oznaczało rezygnację z wyŜszych wartości artystycznych33.  

Podobnie ocenia się muzykę salonową XIX wieku z perspektywy dzisiejszych czasów. 
Carl Dahlhaus zakwalifikował ten gatunek do kategorii tzw. „muzyki średniej”. Jest to mu-
zyka, która pozostaje poza obszarem sztuki przez duŜe „S”, co jednak nie oznacza, Ŝe wyka-
zuje cechy złego rzemiosła kompozytorskiego34. Wydaje się, Ŝe równieŜ adekwatnym termi-
nem w stosunku do muzyki salonowej jest inne określenie Dahlhausa: „muzyka trywialna” 
czyli „tryb ułomny – modus deficiens – muzyki będącej ongiś jednocześnie funkcjonalną i ar-
tystyczną; muzyka trywialna jest pozostałością po muzyce autonomicznej, po jej oddzieleniu 
się od muzyki uŜytkowej”35. Zgodnie ze znaczeniem terminu „trywialny” (pospolity, płaski, 
powszechny, oklepany) moŜna stwierdzić, Ŝe muzyka salonowa II połowy XIX wieku uległa 
trywializacji. Była produktem seryjnym nie przekraczającym dobrze znanych norm. Trywial-
na muzyka salonowa nie będąc oryginalna na pierwszy plan wysuwała detal. WaŜną rolę 
odgrywała ornamentyka. Ten „trywialny efekt [...] poznać po tym, Ŝe jest doczepiony do 
prostej struktury, zamiast ją przenikać”36. Muzyka salonowa wykazująca cechy trywialności 
odpowiadała gustom publiczności II połowy XIX wieku, która na pierwszy plan wysuwała 
przystępność sztuki i jednocześnie kategorię dekoracyjności. Preferowanie ornamentyki, 
a takŜe dąŜenie do epatowania słuchacza banalnymi kantylenowymi melodiami sugeruje 
określenie stylistyki muzyki salonowej jako „spłyconego stylu brillant”37. 

Jakie cechy stylistyczne charakteryzują tak rozumiany styl salonowy? W interpretacji 
Ireny Poniatowskiej styl salonowy określa typ i dyspozycja środków technicznych i wyrazo-
wych. Środki techniczne charakteryzuje lekkość figuracji typowa dla wirtuozerii brillant. 
Typ środków wyrazowych moŜna określić jako sentymentalną uczuciowość o liryczno-ele-
gijnym tonie w aurze wytworności i elegancji38. Obserwujemy charakterystyczne przeciwsta-
wianie odcinków kantylenowych i figuracyjnych podobnie jak w stylu brillant. Jednak 
w utworach salonowych, wirtuozowskie środki dodawane były do schematycznej formy bez 
głębszego uzasadnienia39. Celem był popis sam w sobie. Takie było bowiem zapotrze-

                                                 
32  „Gemisch von Sentimentalität und Clavierpassage”, por. „Neue Zeitschrift für Musik“  XV (1841), s. 118;  

cyt. za: A. BALLSTAEDT, hasło Salonmusik, w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil, Bd.8, Kassel 1998, 
szp. 863. 

33  Cyt za: I. PONIATOWSKA, op. cit., s. 281. 
34  CARL DAHLHAUS, O XIX-wiecznej „muzyce średniej”, w: TENśE, Idea muzyki absolutnej, tłum. Antoni Buchner, 

Kraków 1988, s. 471. 
35  CARL DAHLHAUS, Muzyka trywialna a sąd estetyczny, w: op. cit., s. 443. 
36  TamŜe, s. 456. 
37  I. PONIATOWSKA, op. cit, .s 281. 
38  TamŜe, s. 279. 
39  Opinię tę potwierdza analiza formalna wybranych utworów fortepianowych zachowanych w kolekcji Kayse-

ra (por. tabela I/1). Analizie poddano 11 utworów, za wyjątkiem kompozycji J. Straussa i C. F. G. Leube. 
Stwierdzono, Ŝe środki techniczne stylu brillant nie wpłynęły na schematycznie traktowaną formę repryzową 
typu ABA w miniaturach programowych i tańcach. W przypadku fantazji fortepianowych na tematy ope-
rowe róŜnorodność zastosowanych wirtuozowskich kategorii technicznych była waŜnym kryterium partyku-



bowanie ówczesnego wykonawcy amatora, który pragnął popisać się umiejętnościami 
błyskotliwej gry. Środki wirtuozowskie, które dodawały utworom salonowym specyficznej 
aury brillant były to stereotypowe zabiegi techniczne: skalowe lub pasaŜowe szybkie 
przebiegi figuracyjne w obrębie pełnej klawiatury, rozłoŜone i łamane akordy, duŜe skoki, 
błyskotliwe zmiany rejestru, dynamiczne tryle i tremola. 

W utworach salonowych zabiegiem czysto zewnętrznym i nie zawsze uzasadnionym 
było częste wprowadzanie róŜnorodnych oznaczeń ekspresyjnych40. Przesada w stosowaniu 
określeń wyrazowych miała być rekompensatą ubogich współczynników dzieła takich jak 
banalna melodyka, schematyczna rytmika, uproszczona harmonika. Typowe dla muzyki 
salonowej naduŜywanie określeń wyrazowych nie miało wpływu na przejrzystość przebiegu 
formalnego. Zachowanie bowiem regularności fraz, zdań i okresów było środkiem 
ułatwiającym odbiór i wykonanie utworu przez amatorów. 

Kompozytorzy muzyki w stylu salonowym wykazywali zdecydowane preferencje 
w doborze gatunków i form. Najbardziej reprezentatywne dla muzyki salonowej były: utwo-
ry charakterystyczne z programowymi tytułami, tańce, opracowania muzyki wokalnej, poe-
tyckie gatunki romantyczne41. Cały repertuar muzyczny kolekcji Kaysera moŜna przyporąd-
kować wymienionym czterem kategoriom gatunków i form (tabela III). Kolejnym wyróŜ-
nikiem utworów w stylu salonowym było uprzywilejowanie określonych treści pozamuzy-
cznych. Według Ireny Poniatowskiej42 moŜna wyróŜnić sześć zasadniczych sfer pozamu-
zycznych, którym odpowiadały tytuły utworów salonowych. Są to: emocje, wspomnienia 
krajów i miast, zjawiska natury i świata zewnętrznego, rekreacja towarzyska, obrazy o te-
matyce narodowej, okoliczności Ŝycia współczesnego. Wymienione sfery pozamuzyczne 
znajdują egzemplifikację w zbiorze muzycznym Kaysera (tabela IV). 

Interesujące jest rozwaŜenie doboru repertuaru muzyki salonowej w rękopiśmiennej 
kolekcji gdańskiego astronoma w kontekście zawartości funkcjonujących w II połowie XIX 
wieku druków muzycznych, popularnych „Albumów salonowych”. Przyjmując dla porów-
nania wyniki badań A. Ballstaedta i T. Widmaiera dotyczące muzyki salonowej w II połowie 
XIX wieku w niemieckich i austriackich wydawnictwach moŜna stwierdzić, iŜ repertuar ko-
lekcji Kaysera jest odzwierciedleniem zawartości typowych edycji drukarskich muzyki salo-
nowej. Bowiem zarówno w doborze gatunków i form43 jak i preferencji do określonych treści 
pozamuzycznych, którym odpowiadały tytuły utworów44 jest wyborem porównywalnym 
z obiegowym repertuarem ówczesnych wydawnictw muzyki salonowej. Tak więc zawartość 
kolekcji Kaysera świadczy o upodobaniach muzycznych przeciętnego mieszczańskiego 
muzyka amatora II połowy XIX wieku. Repertuar muzyczny w rękopiśmiennych zbiorach 

                                                                                                                                                         
lacji przebiegu formalnego. Por.: M. CZECHOWSKA, Styl brillant w utworach fortepianowych zachowanych w ręko-
piśmiennych zbiorach BG PAN, praca magisterska (maszynopis), Akademia Muzyczna, Gdańsk 2004, s. 129-130. 

40  Przesadne uŜywanie oznaczeń ekspresyjnych moŜna zauwaŜyć takŜe w kompozycjach z kolekcji Kaysera. 
W analizowanych utworach (por. przypis 39) najczęściej występowały następujące określenia wyrazowe: ap-
passionato, brillante, cantabile, con disperazione, con espressione, con grazia, con sentimento, con tristezza, 
eleganza, grandioso, impetuosamente, leggiero, leggieramente, pomposo, religioso. 

41  I. PONIATOWSKA, op. cit., s. 301-301. 
42  TamŜe, s. 297-299. 
43  Według A. Ballstaedta i T. Widmaiera w wydawnictwach muzyki salonowej najczęściej występowały typowe 

małe formy XIX wieku (utwory charakterystyczne, impromptus, nokturny) oraz tańce (głównie walce i 
polki). Por. A. BALLSTAEDT, T. WIDMAIER, op. cit., s. 383. 

44  Według A. Ballstaedta i T. Widmaiera tytuły utworów salonowych odnosiły się przede wszystkim do te-
matyki związanej z takimi pojęciami jak: zjawiska przyrody, Ŝycie uczuciowe i duchowe oraz mieszczański 
styl Ŝycia. Por. TamŜe, s. 382. 



gdańskiego astronoma jest odzwierciedleniem gustów typowego odbiorcy muzyki 
salonowej rozumianej jako „poŜywienie dyletantów”45. 

Tabela I/1. Rękopisy muzyczne BG PAN kolekcji E. Kaysera (zachowane). 

Sygnatura BG PAN Zawartość rękopisu (odpis źródłowy tytułu) 

Ms 4002 · Studien in der Theorie Der Musik. Ersten Theil. 
Generalbaß. Beim Org. Wilsing zu Wesel. 

· [Studien in der Theorie Der Musik]. Zweiter Theil. 
Contrapunct (Einfacher), Nachahmung und Canon. 

· Beispiele und Ausarbeitung zum 2. Theile der Studien in der Theorie der Musik. 
Einfacher Contrapunct – Nachahmung – Canon. 

Ms 4185 · Morceau de Salon en style de Mazurek pour Violon av. Acc. de Piano Apollinary 
de Kontski op. 4 

Ms 4186 · Polonez z Motywów Paganiniego skomponowany na Forte Piano przez K. 
Magnus 

Ms 4187 · Grande Fantaisie pour le Piano sur Norma composèe par Prudent. Op. 17 
Ms 4188 · Grande Fantaisie pour le Piano: Les Huguenots de Mayerbeer par Sigismond 

Thalberg 
Ms 4189 · La Dolcezza Pensée Fugitive pour Piano dédiée à Mademoiselle Catherine de 

Timkowsky par Charles Mayer 
Ms 4190 · Nouvelle Grande Valse pour le Piano-Forte composée et dédiée à Mademoiselle 

Aline de Wiriguine Demoiselle d’honneur de Sa Majesté l’Imperatrice de toutes les 
Russies par Charles Mayer. oe. 56 

Ms 4191 · Charmant Walzer von Johann Strauss. 31tes Werk 
Ms 4194 · Acht Fugen für das Pianoforte oder die Orgel von Carl Fried. Gottl. Leube 
Ms 4195 · Pensez à Moi. Th. Oesten. Oeuv. 48 No. 11 

· Resignation. I. F. Dobrzyński. Op. 48 
· La Rose de Valencia. Th. Oesten. Op. 48 
· Schwäbisches – Volkslied. Charles Voss. Op. 102 
· Meditations Musicales No 1. Il Reviendra Demain par Joseph Gregoir Op. 54 
· Les Cloches du Monastère. Nocturne par Lefèbure-Wely. Op. 54 

Tabela I/2. Rękopisy muzyczne BG PAN kolekcji E. Kaysera (zaginione). 

Sygnatura BG PAN Zawartość rękopisu (informacje z katalogu Otto Günthera46) 

Ms 4200 · Le Carnaval de Venise arr. pour Piano par Jules Schulhoff Op. 22 
· Seufzer eines Pepita-Enthusiasten für eine Stimme, arr. v. A. Conradi 
· Nocturne par Thèodore Döhler Oeuvre 24 
· Wagners Tannhäuser. Einzug der Gäste auf Wartburg von Franz Liszt 
· Wagners Lohengrin. Elsas Brautzug zum Münster 
· Impromptu – Polka par Jul. Schulhoff Oeuvre 33 
· Souvenir de Kieff. Mazurka. Jules Schulhoff Op. 39 
· Souvenir de Varsovie. Mazurka pour Piano von J. Schulhoff Op. 30 
· Grand Polka di Bravura par Guillaume Kuhe Oeuvre 19 
· Le Jeu des Ondes, Étude de Concert par Guillaume Kuhe Op. 42 
· Souvenir de Moscou. Chant du pêcheur par Jules Schulhoff Op. 32 
· La prière d’une Vierge par Th. Badarzewska 
· Mazurka brillante par Siebmann 
· Mazurka par Badarzewska 

                                                 
45  „Futter für Dilettanten niederen Grades”, por. „Neue Zeitschrift für Musik“ LX (1864), s. 155; cyt. za: A. BALL-

STAEDT, T. WIDMAIER, op. cit., s. 258. 
46  O. GÜNTHER, op. cit., s. 43-44. 



Tabela II. Repertuar muzyczny kolekcji E. Kaysera. 

Kompozytor 
Daty Ŝycia 
kompozytora 

Tytuł utworu47 

Carl Friedrich Gottlieb Leube 1779 - 1837 · Acht Fugen für das Pianoforte oder die Orgel 
Karol Magnus 1790 – 1834 · Polonez z motywów Paganiniego (1829) 
Charles Mayer 1799 – 1862 · La Dolcezza. Pensée Fugitive 

· Nouvelle Grande Valse op. 56 
Johann Strauss 1804 – 1849 · Charmant Walzer op. 31 (1829) 
Ignacy Feliks Dobrzyński 1807 – 1867 · Resignation op. 48 (1846) 
Franciszek Liszt 1811 – 1886 · Wagners Lohengrin. Elsas Brautzug zum 

Münster (1852) 
· Wagners Tannhäuser. Einzug der Gäste auf 

Wartburg (1853) 
Sigismund Thalberg 1812 – 1871 · Grande Fantaisie pour le Piano: Les Huguenots 

de Meyerbeer 
Theodor Oesten 1813 – 1870 · La Rose de Valencia op. 48 

· Pensez à Moi op. 48 
Theodor von Döhler 1814 – 1856 · Nocturne op. 24 
Charles Voss 1815 – 1882 · Schwäbisches-Volkslied op. 102 
Emile Beunie Prudent 1817 – 1863 · Grande Fantaisie pour le Piano sur Norma op. 17 
Louis James Alfred Lefébure-
Wély 

1817 – 1869 
· Les Cloches du Monastère. Nocturne op. 54 

Jacques Mathieu Joseph Gregoir 1817 – 1876 · Il Reviendra Demain op. 54 
(Meditations Musicales nr 1) 

August Conradi 1821 – 1873 · Seufzer eines Pepita-Enthusiasten 
Wilhelm Kuhe 1823 – 1912 · Grand Polka di Bravura op. 19 

· Le Jeu des Ondes, Étude de Concert op. 42 
Apolinary Kątski 1825 – 1879 · Morceau de Salon en style de Mazurek op. 4 

(1843) 
Jules Schulhoff 1825 – 1898 · Le Carnaval de Venise op. 22 

· Souvenir de Varsovie. Mazurka op. 30 
· Souvenir de Moscou. Chant du pêcheur op. 32 
· Impromptu – Polka op. 33 
· Souvenir de Kieff. Mazurka op. 39 

Tekla Bądarzewska 1834 – 1861 · La prière d’une Vierge (1856) 
· Mazurka 

? Siebmann48 ? · Mazurka brillante 

Tabela III. Gatunki i formy muzyczne kolekcji E. Kaysera49. 

Gatunki i formy Tytuł utworu Kompozytor 

                                                 
47  Dodatkowo w nawiasie podano rok powstania utworu lub wydania drukiem. Informacje dotyczące 

datowania znane są tylko w przypadku 7 kompozycji. 
48  Na podstawie dostępnych źródeł nie udało się zidentyfikować kompozytora o nazwisku Siebmann. 
49  W tabeli III nie uwzględniono kompozycji: C. F. G. Leube, Acht Fügen für das Piano oder Orgel, poniewaŜ nie 

reprezentuje gatunku muzyki salonowej. 



Gatunki i formy Tytuł utworu Kompozytor 

Utwory charakterysty-
czne z programowymi 
tytułami 

· Il Reviendra Demain op. 54 (Meditations Musicales nr 1) 
· La Dolcezza. Pensée Fugitive 
· La prière d’une Vierge 
· La Rose de Valencia op. 48 
· Le Carnaval de Venise op. 22 
· Le Jeu des Ondes, Étude de Concert op. 42 
· Les Cloches du Monastère. Nocturne op. 54 
· Pensez à Moi op. 48 
· Resignation op. 48 
· Schwäbisches-Volkslied op. 102 
· Seufzer eines Pepita-Enthusiasten 
· Souvenir de Moscou. Chant du pêcheur op. 32 

J. Gregoir 
Ch. Mayer 
T. Bądarzewska 
T. Oesten 
J. Schulhoff 
G. Kuhe 
L. Lefébure-Wély 
T. Oesten 
I. F. Dobrzyński 
Ch. Voss 
A. Conradi 
J. Schulhoff 

Tańce · Charmant Walzer op. 31 
· Grand Polka di Bravura op. 19 
· Impromptu – Polka op. 33 
· Mazurka 
· Mazurka brillante 
· Morceau de Salon en style de Mazurek op. 4 
· Nouvelle Grande Valse op. 56 
· Polonez z motywów Paganiniego 
· Souvenir de Kieff. Mazurka op. 39 
· Souvenir de Varsovie. Mazurka op. 30 

J. Strauss 
G. Kuhe 
J. Schulhoff 
T. Bądarzewska 
Siebmann 
A. Kątski 
Ch. Mayer 
K. Magnus 
J. Schulhoff 
J. Schulhoff 

Opracowania tematów  
z muzyki wokalnej 

· Grande Fantaisie pour le Piano:Les Huguenots de 
Meyerbeer 

· Grande Fantaisie pour le Piano sur Norma op. 17 
· Wagners Lohengrin. Elsas Brautzug zum Münster 
· Wagners Tannhäuser. Einzug der Gäste auf Wartburg 

S. Thalberg 
 
E. Prudent 
F. Liszt 
F. Liszt 
 

Poetyckie gatunki 
epoki romantycznej 

· Nocturne op. 24  T. von Döhler 

 

 



Tabela IV. Sfery pozamuzyczne w utworach kolekcji E. Kaysera50. 

Sfery pozamuzyczne Tytuł utworu Kompozytor 

Emocje · Il Reviendra Demain op. 54 
(Meditations Musicales nr 1) 

· La Dolcezza. Pensée Fugitive 
· La prière d’une Vierge 
· Le Jeu des Ondes, Étude de Concert op. 42 
· Pensez à Moi op. 48 
· Resignation op. 48 
· Seufzer eines Pepita-Enthusiasten 

J. Gregoir 
 
Ch. Mayer 
T. Bądarzewska 
G. Kuhe 
T. Oesten 
I. F. Dobrzyński 
A. Conradi 

Wspomnienie krajów, 
miast 

· La Rose de Valencia op. 48 
· Le Carnaval de Venise op. 22 
· Souvenir de Kieff. Mazurka op. 39 
· Souvenir de Moscou. Chant du pêcheur op. 32 
· Souvenir de Varsovie. Mazurka op. 30 

T. Oesten 
J. Schulhoff 
J. Schulhoff 
J. Schulhoff 
J. Schulhoff 

Zjawiska natury i 
świata zewnętrznego 

· Les Cloches du Monastère. Nocturne op. 54 
· Polonez z motywów Paganiniego (Polonez z dzwonkiem) 

L. Lefébure-Wély 
K. Magnus 

Rekreacja towarzyska 
[tańce] 

· Charmant Walzer op. 31 
· Grand Polka di Bravura op. 19 
· Impromptu – Polka op. 33 
· Mazurka 
· Mazurka brillante 
· Morceau de Salon en style de Mazurek op. 4 
· Nouvelle Grand Valse op. 56. 

J. Strauss 
G. Kuhe 
J. Schulhoff 
T. Bądarzewska 
Siebmann 
A. Kątski 
Ch. Mayer 

Obrazy o tematyce 
narodowej 

· Schwäbisches-Volkslied op. 102 Ch. Voss 

Okolicznościowe Ŝy-
cia współczesnego 
[premiery oper] 

· Grande Fantaisie pour le Piano: 
Les Huguenots de Meyerbeer 

· Grande Fantaisie pour le Piano sur Norma op. 17 
· Wagners Lohengrin. Elsas Brautzug zum Münster 
· Wagners Tannhäuser. Einzug der Gäste auf Wartburg 

S. Thalberg 
 
E. Prudent 
F. Liszt 
F. Liszt 

 
 

                                                 
50  W tabeli IV nie uwzględniono 2 kompozycji: T. VON DÖHLER, Nocturne op. 24 oraz C. F. G. LEUBE, Acht Fugen 

für das Pianoforte oder die Orgel, poniewaŜ nie moŜna ich zakwalifikować do konkretnej sfery pozamuzycznej. 


