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WSTĘP 

W dziesiątym numerze czasopisma „Prace Naukowe Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna” publikujemy dwanaście arty-

kułów. Trzon zeszytu tworzą teksty, które omawiają zagadnienia dotychczas 

nieopracowane w piśmiennictwie muzykologicznym. Pierwszych sześć artyku-

łów dotyczy analiz stylo-krytycznych utworów muzycznych. Kolejne trzy teksty 

oparte są głównie na badaniach źródeł prasowych i są poświęcone historii recep-

cji muzyki. Rozważania o charakterze naukowym zamyka artykuł stojący na 

pograniczu psychologii muzyki i pedagogiki muzycznej. W części ostatniej pre-

zentujemy dwa teksty o charakterze popularnonaukowym dotyczące twórców 

działających w XX i XXI wieku.  

Zeszyt otwiera artykuł Katarzyny Babulewicz pt. Kadencje Wandy Lan-

dowskiej do „Koncertu fortepianowego d-moll” KV 466 W.A. Mozarta w per-

spektywie porównawczej. We wstępie  Autorka omawia literaturę przedmiotu, 

wskazując na jej ubogość. Dalej przeprowadza analizę porównawczą kadencji 

kompozycji W. Landowskiej z szeregiem innych, powstałych do tego koncertu, 

autorstwa począwszy od Ludwiga van Beethovena, przez kadencje Clary Schu-

mann, Johannesa Brahmsa, Charlesa Valentina Alkana, Ferruccio Busoniego, do 

Bedřicha Smetany włącznie. W drobiazgowej analizie muzycznej Autorka wy-

kazuje dużą erudycję muzykologiczną Landowskiej, jako kompozytorki. Przed-

stawiona w artykule problematyka badawcza dotychczas nie była poruszana  

w literaturze przedmiotu. 

Dwa artykuły napisane przez Marylę Renat dotyczą natomiast muzyki 

skrzypcowej. Pierwszy z nich, pt. Sonata d-moll op. 9 Karola Szymanowskiego – 

geneza – technika kompozytorska – recepcja opinie, przedstawia syntezę zna-

nych już informacji na temat tego dzieła oraz jego dokładną analizę formalną  

i stylo-krytyczną. Drugi, zatytułowany Elementy rodzimego folkloru w polskich 

sonatach skrzypcowych XX wieku, prezentuje mało znane lub zapomniane dzieła 

polskiej współczesnej muzyki skrzypcowej. Autorka dotarła również do takich 

kompozycji, które nie zostały dotychczas opublikowane i pozostają w rękopi-

sach. Zatem ze względu na walory poznawcze treści niniejszego artykułu zasłu-

guje on na szczególną uwagę.  

Monika Karwaszewska w pracy Czwarta „Symfonia” Henryka Mikołaja 

Góreckiego jako przejaw „muzyki w muzyce” omawia ostatnie dzieło H.M. Gó-

reckiego, powstałe stosunkowo niedawno, bo 2006 roku. Celem artykułu jest 
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przedstawienie utworu w perspektywie intertekstualnej, jako przejawu muzyki 

inkluzywnej w twórczości śląskiego kompozytora. 

Tematykę dotyczącą współczesnej muzyki rosyjskiej porusza Magdalena Sto-

chniol w artykule pt. Szukając tożsamości na styku kultur. „Pasja wg św. Jana” 

Sofii Gubajduliny. Autorka koncentruje się na przedstawieniu elementów kultury 

Wschodu i Zachodu obecnych w największym dziele rosyjskiej kompozytorki. 

Kolejny artykuł, autorstwa Rastislava Adamko, publikujemy w dwóch wer-

sjach językowych – w oryginalnej słowackiej, pt. Hudobný jazyk v sakrálnych 

dielach 21. storočia na Slovensku, oraz w tłumaczeniu na język polski – Język 

muzyczny w słowackich kompozycjach sakralnych XXI wieku. Praca przede 

wszystkim przedstawia współczesne słowackie kompozycje sakralne, które po-

wstały z inicjatywy pracowników Katedry Muzyki na Wydziale Pedagogiki 

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku, w ramach grantu Ministerstwa Edu-

kacji Słowacji (KEGA) Musica nova spiritualis, zrealizowanego pod kierownic-

twem dr Zuzany Zahradníkovej. 

W dalszej części zeszytu prezentujemy trzy artykuły poświęcone recepcji 

muzyki. Pierwszy z nich, napisany przez Magdalenę Dziadek pt. Muzyka Cho-

pina w międzywojennym Wiedniu, oparty jest na analizie austriackich źródeł 

prasowych dwudziestolecia międzywojennego. Stanowi ważny przyczynek do 

chopinologii. 

Następnie, w pracy pt. Wykonania muzyki Władysława Żeleńskiego w Wied-

niu, Michał Jaczyński kontynuuje swoje dociekania naukowe, których wyniki – 

dotyczące życia i twórczości polskiego kompozytora – publikowaliśmy po raz 

pierwszy w poprzednim numerze naszego czasopisma (2014, nr 9, s. 63–77). 

Tym razem Autor skupia się na recepcji muzyki W. Żeleńskiego w Wiedniu, 

wykorzystując m.in. ówczesne artykuły, które ukazały się w austriackiej prasie. 

Drugi blok tematyczny zamyka artykuł Marcina Tadeusza Łukaszewskie-

go pt. Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny. Praca przedstawia działal-

ność publicystyczną polskiego kompozytora, pedagoga, krytyka i animatora 

muzycznego żyjącego w latach 1936–1978. Znajdziemy w niej również szczegó-

łowe omówienie stanu badań nad życiem i twórczością W. Łukaszewskiego. 

 Rozważania o charakterze naukowym kończy praca autorstwa Anny Pękali 

i Aleksandra Semenowa pt. Diagnoza poziomu zdolności muzycznych uczniów 

edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na Ukrainie na podstawie badań własnych. 

Jest to rodzaj komunikatu z przeprowadzonych badań. W celu postawienia dia-

gnozy Autorzy posłużyli się testem Edwina E. Gordona Średnia miara słuchu 

muzycznego. 

Na końcu niniejszego numeru prezentujemy dwa artykuły o charakterze po-

pularnonaukowym. Pierwszy z nich, napisany przez Annę Stachurę-Bogus- 

ławską, przedstawia – na podstawie znanych publikacji – współpracę dwóch 

wielkich twórców: Igora Strawińskiego – kompozytora i Wacława Niżyńskiego 

– choreografa.  
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Autorką drugiej pracy jest Olena Kolisnyk. Jej tekst, pt. Twórczość Euge-

niusza Stankowicza – inspiracje doby globalizmu, omawia w zarysie meandry 

współczesnej muzyki ukraińskiej i charakteryzuje warsztat kompozytorski, język 

muzyczny oraz związki utworów E. Stankowicza z dziełami innych twórców.  

Wszystkie artykuły posiadają abstrakty w języku polskim i angielskim,  

a w przypadku Autorów reprezentujących instytucje słowackie i ukraińskie 

streszczenia zamieszczono również w ich językach ojczystych. 

 

Marta Popowska 
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Katarzyna BABULEWICZ  

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Kadencje Wandy Landowskiej do Koncertu  

fortepianowego d-moll KV 466 W.A. Mozarta  

w perspektywie porównawczej
*
 

Pierwsza i trzecia część tego koncertu są bardzo 

romantyczne. Mozart jawi się w nich jako młodszy 

brat Beethovena1. 

Wanda Landowska o Koncercie d-moll  

Wanda Landowska przeszła do historii głównie jako wykonawczyni dzieł 

przeszłości i pedagog, zajmowała się również działalnością twórczą. Dziś rzadko 

wspomina się o tym, że w młodości planowała karierę kompozytorską. Z taką 

właśnie intencją po ukończeniu klasy fortepianu Aleksandra Michałowskiego  

w Warszawskim Instytucie Muzycznym rozpoczęła studia u Heinricha Urbana  

w Berlinie (studiowali u niego również Ignacy Jan Paderewski, Józef Hofman, 

Henryk Opieński i Mieczysław Karłowicz). Znamienne jest, że początkowo jej 

talent kompozytorski oceniano wyżej niż wykonawczy. Przykładowo, Antoni 

Sygietyński w recenzji opublikowanej na łamach „Kuriera Warszawskiego” po 

pierwszym publicznym koncercie artystki, na którym wykonywała m.in. własne 

utwory, ostro skrytykował jej grę, natomiast przypisał predyspozycje do tworze-

nia muzyki
2
. Również Karłowicz z entuzjazmem śledził sukcesy Landowskiej, 

zarówno pianistyczne, jak i kompozytorskie. Pochlebnie wypowiadał się na te-

mat działalności swej koleżanki w listach i artykułach publikowanych na łamach 

                                                 
*
  Niniejszy szkic stanowi wybór z analiz i obserwacji, które zaprezentowane zostały w pracy 

magisterskiej autorki, zob. K. Babulewicz, Kadencje Wandy Landowskiej do koncertów na in-

strumenty klawiszowe G.F. Haendla, J. Haydna i W.A. Mozarta, Kraków 2015, praca magister-

ska napisana pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Dziadek. 
1  „The first and third movements of this concerto are very romantic. Mozart here appears as  

a younger brother of Beethoven” (Landowska on Music, London 1965, s. 314). 
2  W. Szekałow, Wanda Landowska jako kompozytorka, „Ruch Muzyczny” 1987, nr 1, s. 20. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2015.10.01


12 Katarzyna BABULEWICZ 

polskich czasopism. Co więcej, zauważyć można pewne analogie na gruncie 

twórczości młodych polskich kompozytorów: oboje pisali serenady (na orkiestrę 

smyczkową, na wiolonczelę i fortepian), oboje zwrócili się też w kierunku pie-

śni, preferując w dodatku teksty tych samych poetów – Marii Konopnickiej, 

Zygmunta Krasińskiego, Hermanna Kletke
3
. Pochlebnie o kompozycjach Lan-

dowskiej wypowiedzieli się też m.in. Milij Bałakiriew i Sergiusz Taniejew,  

a pierwszy z kompozytorów podkreślił „słowiańską naturę” jej utworów
4
. 

W dorobku kompozytorskim Landowskiej znajduje się m.in. kilka opubliko-

wanych za jej życia utworów fortepianowych i pieśni solowych, opracowanie 

polskich pieśni ludowych pt. Five Polish Folksongs, kadencje do koncertów forte-

pianowych, a także kilka utworów wokalnych, kameralnych i orkiestrowych, które 

nigdy nie ukazały się drukiem. Twórczość Landowskiej nie cieszy się zaintereso-

waniem badaczy – jak dotąd nie doczekała się kompleksowego opracowania, po-

święcone zostały jej natomiast artykuły. Pierwszy z nich, zatytułowany Wanda 

Landowska jako kompozytorka, opublikował w roku 1987 Władimir Szekałow
5
, 

zaś dwa kolejne, z lat dziewięćdziesiątych, czyli Utwory fortepianowe Wandy 

Landowskiej oraz „Dlaczego muzyce współczesnej brak melodyjności?” (o kom-

pozycjach Wandy Landowskiej), są autorstwa Magdaleny Dziadek
6
.  

Dostępne spisy prac Landowskiej różnią się między sobą, głównie dlatego, 

że sama autorka podawała niekiedy dwa różne tytuły danej kompozycji bądź 

wymieniała swe prace ogólnikowo, np. jako „różne pieśni” czy „kilka utworów”. 

W Bibliotece Jagiellońskiej przechowywany jest autoryzowany spis utworów 

Landowskiej, sporządzony przez artystkę w roku 1907 na prośbę krakowskiego 

działacza muzycznego Stanisława Bursy
7
. Nie ma w nim jeszcze mowy o ka-

dencjach, stąd wniosek, że powstały one później – najprawdopodobniej w okoli-

cach I wojny światowej, najpóźniej do połowy lat 20. XX w. Kadencje do 

dwóch koncertów: D-dur Haydna i d-moll Mozarta opublikowała firma Breit-

kopf & Härtel w 1920 roku
8
; z lat 20. pochodzi też większość wzmianek praso-

wych dotyczących wykonywania przez Landowską koncertów z własnymi ka-

dencjami. Landowska skomponowała kadencje do dziewięciu koncertów na 

instrumenty klawiszowe, a poza koncertami do trzeciej części Sonaty fortepia-

nowej B-dur KV 333 Mozarta. Wśród koncertów znalazły się: Koncert B-dur op. 4 

nr 6 Haendla, Koncert D-dur op. 21 Haydna oraz siedem koncertów Mozarta. 

                                                 
3  Tamże, s. 19. 
4  Tamże, s. 20. 
5  Zob. tamże, s. 19–21.  
6  Zob. M. Dziadek, Utwory fortepianowe Wandy Landowskiej, „Prace Specjalne Akademii Mu-

zycznej w Gdańsku”, nr 53, Gdańsk 1995, s. 103–116; tejże, „Dlaczego muzyce współczesnej 

brak melodyjności?” (o kompozycjach Wandy Landowskiej), „Canor” 1994, nr 3 (10), s. 27–30. 
7  Sygnatura mikrofilmu to 7527 III. 
8  Na podstawie informacji zawartej na niemieckim portalu MUGI: http://mugi.hfmt-hamburg.de/ 

Artikel/Wanda_Landowska [dostęp: 30.05.2015]. 
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Rękopisy kadencji Landowskiej nie są dostępne w Europie. Analiza dwóch  

z nich – do Koncertu d-moll Mozarta – która jest przedmiotem niniejszego arty-

kułu, przeprowadzona została na podstawie druków, które opublikowane były  

w USA w latach 1959–1963 przez nowojorską oficynę Broude Brothers w serii 

Music for Keyboard, w której wydawano utwory dwudziestowiecznych kompo-

zytorów pochodzących z różnych państw europejskich. Warto nadmienić, że 

choć kadencje Landowskiej wciąż nie doczekały się omówienia, już w roku 

1987 Władimir Szekałow we wspomnianym artykule wyróżnił je na tle całej 

twórczości kompozytorki, pisząc o „zasługujących na szczególną uwagę kaden-

cjach do koncertów Händla, Haydna i Mozarta”. Co ciekawe, te niewielkich 

rozmiarów kompozycje zainteresowały nawet Martę Argerich – w 1994 r. pod-

czas nagrania Koncertu D-dur Haydna dla wytwórni Deutsche Grammophon  

w drugiej części wykonała właśnie kadencję Landowskiej
9
. Utwory te są intere-

sującym przykładem łączenia spuścizny przeszłości ze zdobyczami modernizmu 

muzycznego, nadto pozwalają poznać nie tylko warsztat kompozytorski Lan-

dowskiej, ale także wniknąć w szczegóły jej postawy estetycznej. 

Kluczem do zrozumienia kadencji Landowskiej wydaje się ich styl, jednak 

styl rozumiany specyficznie – nie jako wypadkowa środków kompozytorskich,  

a jako rodzaj pracy nad tekstem oryginalnym, próba dania własnego poglądu na 

możliwości tkwiące w dziele. Wszystkie kadencje Landowskiej można w związ-

ku z tym określić wspólnym mianem „kadencji dokomponowanych” (hinzukom-

poniert – wg nomenklatury Hansa Joachima Mosera
10

), a zatem dalece odmien-

nych zarówno względem improwizowanej wstawki z klasycyzmu, jak i popiso-

wej kadencji romantyków. Kadencja „dokomponowana” jest bowiem swoistym 

rodzajem studium kompozytorskiego. Odznacza się dużym wkładem inwencji  

i zaawansowaniem stosowanych procedur kompozytorskich. Jest wykładnią 

osobistego poglądu twórcy na możliwości tkwiące w danym dziele, a interpreta-

cje te odbiegają zazwyczaj od prostych konkluzji wywiedzionych z konceptu 

formalnego i wyrazowego utworu. Aby precyzyjnie opisać reguły, jakimi rządzą 

się owe interpretacje, przydatne okazują się pojęcia zaczerpnięte z najnowszych 

badań literaturoznawczych, mianowicie – z teorii intertekstualności. Kadencję 

uznać wszak należy za gatunek, który już w samej swej istocie pozostaje inter-

stekstualny – przecież i w tym przypadku do czynienia mamy z „tekstem pisa-

nym na tekście”. Ponadto, kontekst intertekstualności wydaje się wart przywoła-

nia ze względu na czas powstania kadencji Landowskiej – pochodzą one z mo-

dernizmu, a zatem z okresu, w którym twórcy różnych dziedzin sztuki szczegól-

nie lubowali się w odwołaniach do rozmaitych tekstów kultury. Na gruncie mu-

zycznym widoczne było to szczególnie wśród neoklasyków, których środowisko 

Landowska miała okazję poznać, mieszkając w Paryżu.  

                                                 
9  Kompozycja Landowskiej pojawiła się na płycie Szostakovich: Concerto for Piano, Trumpet 

and String Orchestra, op. 35 / Haydn: Concerto for Piano and Orchestra in D Major, Hob. 

XVIII:11, wydanej w roku 1994 przez wytwórnię Deutsche Grammophon. 
10  Zob. hasło Kadenz, [w:] H.J. Moser, Musikalisches Wörterbuch, Leipzig – Berlin 1923, s. 57–58. 
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Wszystkie kadencje Landowskiej łączy przede wszystkim intelektualne, eru-

dycyjne, choć przy tym i bardzo emocjonalne, podejście kompozytorskie. Ze-

stawienie ich z kadencjami innych twórców pozwala porównać, jak odczytali 

dane arcydzieło. Jak wiadomo jednak, nie wszystkie koncerty cieszyły się rów-

nym powodzeniem wśród kompozytorów, jeśli chodzi o pisanie kadencji.  

W niektórych przypadkach kadencje Landowskiej pozostają więc jedynymi, 

które udało się odnaleźć w literaturze muzycznej. Innym razem, jak w casusie Kon-

certu Koronacyjnego czy Koncertu d-moll Mozarta, dysponujemy całkiem po-

kaźnym spektrum porównawczym. Między innymi dlatego spośród wszystkich 

kadencji Landowskiej kadencje do drugiego z tych koncertów wybrane zostały 

jako główny wątek niniejszego szkicu. Jako kontekst przywoływane są kompo-

zycje innych twórców. Uwzględniono jednak tylko te kadencje, które dostępne 

były w czasach Landowskiej, rezygnując w ten sposób z omówienia chociażby 

kadencji Paula Badury-Skody (ur. 1927) czy Petera Breinera (ur. 1957). 

Wanda Landowska ozdobiła swymi kadencjami dwie części Koncertu d-moll 

KV 466 Mozarta – część I i III. Zanim jednak do nich przejdziemy, zatrzymajmy 

się na moment, aby przyjrzeć się, w jaki sposób do tego samego zadania pode-

szli inni kompozytorzy. Do najczęściej wykonywanych dziś kadencji do części 

pierwszej Koncertu należy kadencja Beethovena. Jest ona wirtuozowska, choć 

fragment prawdziwie popisowy występuje dopiero w zakończeniu. Beethoven 

przywołuje oba główne tematy partii fortepianu, miejscami występują też na-

wiązania do frazy rozpoczynającej ekspozycję orkiestry. Zasadnicze znaczenie 

dla przebiegu kadencji ma tutaj wariacyjne przekształcanie tematów i ukazywa-

nie ich w nowej fakturze. Materiał z koncertu pojawia się w kolejności niezgod-

nej z oryginalną. Wyeksponowane są tryle, stanowiące ważny element techniki 

pianistycznej kompozytora. Kadencja przypomina małą kompozycję o własnym 

toku rozwoju (przykład 1).  

 

Przykład 1. L. van Beethoven, Kadencja do cz. 1 Koncertu d-moll KV 466 Mozarta, t. 1–8. 
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Kadencja Johanna Nepomuka Hummla do tegoż utworu również ma zna-

miona wirtuozowskie. Tutaj szczególnie zaznacza się obecność stylu brillant, co 

słychać już od początku kadencji – rozpoczyna ją wirtuozowski przebieg oparty 

na motywach gamowo-pasażowych. Z innych środków typowych dla stylu bril-

lant można wymienić bardzo rozbudowane tryle, jak również stosowanie drob-

nych podziałów rytmicznych oraz grup nieregularnych, podkreślających wirtu-

ozowski charakter kadencji. Hummel wykorzystuje drugi temat fortepianu 

(przez większość czasu tryb zamieniony jest na minorowy) oraz drugi łącznik 

orkiestry. Dla sposobu pracy Hummla z utworem oryginalnym ważne jest to, że 

oprócz właściwej kadencji wprowadza w kilku miejscach wstawki ornamental-

ne. Potwierdza to zamysł doposażenia tekstu Mozarta w elementy improwiza-

cyjne, a to z kolei stanowi przykład unowocześnienia języka kadencji w stosunku 

do oryginału, zgodnie ze stylem autora wstawki oraz stylem epoki (przykład 2).  

 

Przykład 2. J.N Hummel, Kadencja do cz. 1 Koncertu d-moll KV 466 Mozarta (początek). 

Podobny wniosek nasuwa się w przypadku kolejnej kadencji, autorstwa 

(niemalże) rówieśnika Chopina, Charlesa-Valentina Alkana. Skomponował on 

kadencję sporych rozmiarów – trwa około czterech minut. O ile obie wspomnia-

ne do tej pory kadencje do Koncertu d-moll wprowadzały rozwiązania nieznane 

pianistyce czasów Mozarta, a jednocześnie podążały za zaproponowanym przez 

niego typem wyrazu, o tyle Alkan tworzy wstawkę utrzymaną w całkowicie 

innej stylistyce. Francuski kompozytor opracowuje materiał z koncertu, wyko-

rzystując specyficzne cechy swego warsztatu, takie jak eksploatowanie najniż-

szych i najwyższych rejestrów fortepianu, upodobanie do perkusyjnego trakto-

wania instrumentu (poprzez repetowanie akordów przy zastosowaniu staccato), 

a przede wszystkim – podkreślanie biegłości technicznej wykonawcy (typ wirtu-

ozerii podobny Lisztowi). Z koncertu Mozarta wykorzystane zostaje dość dużo 

materiału. Rozpoczyna nawiązanie do tematu pierwszego fortepianu, następnie 
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przekształcany jest temat drugi orkiestry, drugi łącznik z ekspozycji orkiestry, drugi 

temat fortepianu, pojawiają się nawiązania do rozpoczęcia ekspozycji. Eksponowa-

ny jest czynnik rytmiczny, przez co (jak również przez daleko idące zmiany harmo-

niczne) charakter ulega całkowitemu przeobrażeniu względem kompozycji wyj-

ściowej. Szczególnie widać to w części środkowej kadencji Alkana, wyodrębnionej 

określeniem Alla sinfonia in C. Fragment ten zasługuje na uwagę także z innej przy-

czyny – stanowi ciekawy przykład myślenia intertekstualnego, bliskiego przecież  

i Landowskiej. Kompozytor nawiązuje mianowicie do Symfonii C-dur KV 551 

(przykład 3). (Landowska przykładowo w kadencji do Koncertu B-dur Haendla 

również nawiązuje do innego utworu niż kompozycja wyjściowa: wykorzystuje 

bardzo obszerny cytat, w dodatku nie z dzieła Haendla, a J.S. Bacha). 

 

Przykład 3. Ch.V. Alkan, Kadencja do cz. 1 Koncertu d-moll KV 466 Mozarta, t. 26–29. 

Wracając jednak do Koncertu d-moll Mozarta: kadencja koncertującej pia-

nistki Clary Schumann należy do kadencji „technicznych”, co oznacza, że naj-

większe znaczenie ma czynnik popisowy, nie zaś eksploatowanie materiału  

z koncertu, co wynika najprawdopodobniej stąd, że przeznaczyła ją autorka do 

własnego użytku jako pianistka. Duży udział ma tu pierwiastek motoryczny.  

Z kompozycji Mozarta wykorzystany zostaje głównie temat drugi fortepianu 

(przy zmienionej harmonice). Pojawia się stosunkowo późno, kadencja nie jest 

też nasycona jego brzmieniem (przykłady 4 i 5).  

  

Przykład 4. C. Schumann, Kadencja do cz. 1 Koncertu d-moll KV 466 Mozarta, t. 1–5. 
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Przykład 5. C. Schumann, Kadencja do cz. 1 Koncertu d-moll KV 466 Mozarta, t. 23–26. 

Znacznie więcej pracy nad materiałem motywicznym włożył w swą kaden-

cję Johannes Brahms. Stanowi ona ukłon w stronę Clary Schumann, z którą 

Brahmsa łączyły więzy przyjaźni i bliskiej współpracy – ramy kadencji tworzy 

cytat pierwszych taktów jej opracowania. Z materiału tegoż wstępu uczynił 

kompozytor akompaniament dla dalszych partii kadencji. O wiele większy 

udział ma w przypadku Brahmsa materiał oryginalny koncertu – w tym przy-

padku wykorzystane zostają oba tematy fortepianu (a zatem – główne myśli 

muzyczne kompozycji). Przy prezentowaniu materiału oryginalnego uwidacznia 

się ta sama zasada, co u Clary Schumann – zacytowany zostaje motyw czołowy 

Mozarta, zaś dalszy przebieg frazy pochodzi już z inwencji kompozytora. Dość 

duża ruchliwość harmoniczna oraz obecność zalążków pracy przetworzeniowej 

to kluczowe elementy warsztatu kompozytorskiego Brahmsa, tutaj nadal istotne, 

wręcz przeważające nad elementem popisowym (przykład 6). 

 

Przykład 6. J. Brahms, Kadencja do cz. 1 Koncertu d-moll KV 466 Mozarta, t. 1–3. 

Kolejny autor kadencji do omawianej części Koncertu d-moll Mozarta – 

Bedřich Smetana (który sam był koncertującym pianistą i opracował kadencję  

z myślą o sobie jako wykonawcy) – szczególnie upodobał sobie kształtowanie 

przebiegu kadencji bez zastosowania podziału metrycznego. W ten sposób zbu-

dował znaczną część kadencji, co podkreśla jej wirtuozowski charakter oraz 

improwizacyjną proweniencję. Duży udział ma tutaj ruch po rozłożonych akor-
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dach oraz progresyjne powtarzanie motywów od kolejnych dźwięków. Występu-

je wiele cech charakterystycznych dla pianistyki późniejszej względem Mozarta 

(m.in. pochody w oktawach równoległych i podwójne tryle). Smetana, podobnie 

jak Beethoven, eksponuje też ruch triolowy. Kadencja ma budowę trzyczęścio-

wą. W ogniwie środkowym (zawierającym podział na takty) przywołany zostaje 

drugi temat fortepianu, wzbogacony m.in. o arpeggio (przykład 7). 

 

Przykład 7. B. Smetana, Kadencja do cz. 1 Koncertu d-moll KV 466 Mozarta, środek kadencji 

(ok. 1∕4 przebiegu). 

Kadencja Ferruccio Busoniego również bazuje na czynniku wirtuozowskim 

(występują brawurowe, wielodźwiękowe pochody, pasaże, łamane oktawy itd.). 

Wykorzystany zostaje pierwszy temat fortepianu (jego obecność podkreślona 

jest poprzez rozpoczęcie kadencji od cytatu). Poza nim włączony zostaje mate-

riał z orkiestry – tym razem jest to drugi łącznik z pierwszej ekspozycji. Posze-

rzona zostaje skala fortepianu. Nie występują tryle. Harmonika nie jest szcze-

gólnie silnie przekształcona (przykład 8). 

 

Przykład 8. F. Busoni, Kadencja do cz. 1 Koncertu d-moll KV 466 Mozarta, t. 1–9. 
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Przejdźmy do kadencji Landowskiej. Jej kadencja do części pierwszej oma-

wianego utworu liczy trzydzieści cztery takty, nie należy więc do najbardziej 

rozbudowanych w dorobku kompozytorki. Ma przejrzystą budowę formalną, 

jeśli za kryteria podziału na ogniwa przyjąć występujący w nich materiał z kon-

certu. Zauważyć można, że kompozytorka dołożyła starań, aby ów materiał pre-

zentowany był zgodnie z kolejnością pojawiania się w koncercie. Sam jego wy-

bór jest, jak postaramy się dowieść, wysoce oryginalny. 

Landowska posłużyła się bliskim klasykom symetrycznym schematem re-

pryzowym. Kadencja rozpada się na cztery odcinki podobnej długości. Wszyst-

kie mieszczą się w ramach tonacji głównej d-moll. Odcinek pierwszy (o sche-

macie 1 + 4 + 4) składa się z dwóch fraz: pierwsza ma charakter swobodny, 

quasi-improwizowany, stanowi rodzaj przejścia, przy czym w sposób charakte-

rystyczny dla ogółu kadencji Landowskiej następuje wyhamowanie ruchu. Pod 

względem harmonicznym jest kadencją zawieszoną, po której następuje druga 

fraza czterotaktowa. Słychać w niej nawiązania do ekspozycji orkiestrowej czę-

ści Koncertu d-moll, jednak nie do wprowadzonego tam przez Mozarta tematu 

(jak w kadencji Beethovena do tego samego utworu), lecz do epilogu tejże eks-

pozycji (przykład 9).  

  

Przykład 9. W. Landowska, Kadencja do cz. 1 Koncertu fortepianowego d-moll KV 466 Mozarta, 

t. 6–9. 

Rozpoczynające się od przedtaktu drugie ogniwo kadencji, również ośmio-

taktowe, bazuje natomiast na przekształceniach tematu drugiego fortepianu 

(przypomnijmy: Beethoven wykorzystuje temat pierwszy). Materiał – przenie-

siony do tonacji głównej utworu, czyli d-moll – ukazany jest dwukrotnie w po-

staci powtórzenia progresyjnego (w relacji pół tonu w górę), z tym że druga 

fraza zaopatrzona jest w zmiany wariacyjne. Akompaniament również nawiązuje 

do Mozartowskiego oryginału, jednak ulega urozmaiceniu przez wydzielenie  

w nim dwóch głosów pozornych (dolny ma ulubioną przez Landowską postać 

nuty stałej) (przykład 10). 
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Przykład 10. W. Landowska, Kadencja do cz. 1 Koncertu fortepianowego d-moll KV 466 Mozar-

ta, t. 10–16. 

Ogniwo trzecie (4 + 3 takty) wnosi ożywienie rytmiczne – pojawiają się 

przebiegi gamowe, początkowo silnie schromatyzowane, następnie ujednolicone 

do postaci gamy A-dur. Ostatni ośmiotakt kadencji nawiązuje do jej początku – 

powraca ruch ósemkowy, a często spotykane u Landowskiej przekorne spowol-

nienie ruchu pod koniec kadencji podkreśla jeszcze zalecenie piu lento, ponow-

nie sięga też kompozytorka do materiału ekspozycji orkiestrowej, a konkretnie – 

do drugiej frazy przypomnianej już poprzednio myśli z epilogu. Ukazuje ją  

w pełni brzmienia harmonicznego, z zachowaniem wszystkich głosów partytury. 

O ramowym schemacie, w którym wspomnienie ekspozycji orkiestry okala 

reminiscencje partii fortepianu, przypominają także oznaczenia dynamiczne i wy-

razowe. Ogniwa zewnętrzne wykonywane są nieco lżej, w dynamice piano, choć 

również z ekspresją. Ogniwa środkowe rozpoczynają się w forte. W ich przebiegu 

pojawiają się jednak różne odcienie dynamiczne (nawet pp). Ogólny schemat dy-

namiki w kadencji układa się dość nietypowo – kadencja kończy się w piano. 

Ponieważ towarzyszy mu określenie più lento, można metaforycznie stwierdzić, iż 

kadencja usypia. Taka decyzja kompozytorska staje się jasna po konfrontacji 

oznaczeń dynamicznych z partyturą koncertu. Również u Mozarta przebieg dyna-

miczny następuje od piano, przez różne odcienie, aż po finalne piano pianissimo.  

Landowska, podobnie więc jak klasyk wiedeński, umiejętnie łączy nastrój 

dramatyzmu z cichym brzmieniem. Kompozytorka była zdania, iż Mozart pod-

kreślał w swym koncercie raczej rzewność niż patos, czułość i delikatność niż 

namiętność. Jej uwadze nie umknęła jednak burzliwość nastroju części pierwszej 

Koncertu d-moll – w dowcipny sposób chwali ją nawet za brak wzniosłości  

i egzaltacji: 
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Romantyzm Mozarta ma w sobie młodzieńczą świeżość. Jego akcenty są raczej melan-

cholijne niż patetyczne. Jego wylewność jest bardziej czuła niż pełna namiętności. Jego 

burze – które swoją drogą nigdy nie kompromitują się wrzaskami rozpaczy ani grandilo-

kwencji – pryskają w promiennym nastroju drugiej części, Romanzy, utrzymanej w naj-

czystszym włoskim guście11. 

Kadencja ma więc bardzo długie i „mocne” zakończenie: przez całe trzy takty 

kompozytorka powtarza akord dominantowy, ozdabiając go podwójnymi trylami, co 

jest kolejnym, wręcz ostentacyjnym nawiązaniem do kadencji Beethovena i w ogóle 

pianistyki Beethovenowskiej. Fakt ten nie jest przypadkowy, Landowska uważała 

wszak kompozycję Mozarta nie tylko za romantyczną, ale wręcz bardzo romantycz-

ną, a wiedeńskiego mistrza nazwała w związku z tym młodszym bratem Beethovena. 

Kadencja nie ma jednak charakteru popisowego, wirtuozowskiego, jaki wystę-

puje zarówno w wersji Beethovena, jak i w kadencjach do tego koncertu napisanych 

przez innych kompozytorów. Landowska pieczołowicie oznakowuje frazowanie, 

pedalizację, artykulację i dynamikę, wprowadza również szereg szczegółowych 

oznaczeń agogicznych i wyrazowych. Dzięki temu zostaje podkreślony romantycz-

ny sposób prowadzenia narracji. Zachowany zostaje oryginalny rejestr brzmienia 

fortepianu, ale przede wszystkim – ogólna koncepcja wyrazowa kompozycji Mozar-

ta. Landowska, podobnie jak autor Koncertu d-moll, czyni przebieg bardzo drama-

tycznym. Dynamika ma dużą rozpiętość, wprowadzonych zostaje więcej oznaczeń 

niż u klasyka wiedeńskiego. Pojawiają się też, niestosowane w czasach Mozarta, 

typowo romantyczne określenia, takie jak: liberamente ed espressivo, poco a poco 

agitato, cantabile, più animato, più lento, czy con espressione. Swą romantyczną 

interpretację utworu, który sam w sobie wyraźnie przełamuje już estetykę klasyczną, 

Landowska podkreśla jednak przede wszystkim zastosowaniem pedalizacji. 

Druga kadencja do tegoż koncertu, do części trzeciej, wyróżnia się ciekawą ge-

nezą, jeśli chodzi o pochodzenie zastosowanego materiału. W tym przypadku Lan-

dowska wykazała się nie tylko znajomością stylistyki osiemnastowiecznej, umiejęt-

nościami przetwarzania oryginalnych tematów, tworzenia pastiszów i łączenia ich ze 

zdobyczami późniejszych epok, ale również żyłką archiwisty i badacza manuskryp-

tów. Historię powstania kadencji opowiedziała kompozytorka w tekście opublikowa-

nym w tomie Landowska on Music, zaś w drukowanej partyturze kadencji napisała 

następującą dedykację: „Poświęcam tę kadencję pamięci Euzebiusza Mandyczew-

skiego, archiwisty Gesellschaft der Musikfreunde w Wiedniu, który w roku 1909 

(podczas Festiwalu Haydna) ujawnił mi istnienie tego autografu tematu Mozarta”
12

. 

                                                 
11  „This Mozartean romanticism, though, has an adolescent freshness. Its accents are plaintive 

rather than full pathos. Its effusiveness is more tender than impassioned. Its tempests – which 

by the way never degrade themselves with shrieks of despair or grandiloquence – dissolve natu-

rally into a radiant serenity in the second movement, Romanza, in the purest Italian taste” 

(Landowska on Music, London 1965, s. 314). 
12 W. Landowska, Cadenzas for the Piano Concerto No. 20, in d minor, K. 466 by W.A. Mozart, 

Nowy Jork 1963, s. 4. 
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Powstaniu kadencji towarzyszyły bowiem następujące okoliczności.  

W pierwszej dekadzie dwudziestego wieku autograf Koncertu d-moll spoczywał 

w bibliotece wiedeńskiego Towarzystwa Miłośników Muzyki. Mimo że utwór 

został wykonany przez Mozarta już następnego dnia po ukończeniu kompozycji, 

to cenione przez późniejsze generacje dzieło nie doczekało się za życia klasyka 

wysztychowania. Jedynym materiałem badawczym z tego okresu pozostał zatem 

rękopis. Stał się on przedmiotem zainteresowania Landowskiej. Udostępnił go 

jej wspomniany muzykolog i kompozytor, Euzebiusz Mandyczewski. W rękopi-

sie szczególną uwagę Landowskiej zwróciła obecność tematu, którego brakuje  

w znanej powszechnie wersji koncertu. Charakter pisma pozwolił stwierdzić, iż 

temat ten został zapisany przez tę samą osobę, co reszta utworu (zatem jest ory-

ginalny). Zanotowano go tym samym atramentem. Metrum i tonacja są zgodne  

z zastosowanymi w tej części. Wszystko to pozwoliło Landowskiej skierować 

tok myślenia w następującym kierunku: 

[…] zauważyłam niezwykle interesujący szczegół. Mozart skomponował jeszcze jeden 

temat do ostatniej części tego koncertu. Został on zapisany tą samą ręką i tym samym 

atramentem, co reszta manuskryptu. Ów temat jest również w tej samej tonacji i metrum 

co ten, który posłużył za podstawę ronda. Co więcej, istnieje duże podobieństwo w cha-

rakterze obu tematów. Pierwszy z nich wykorzystałam w swej kadencji13.  

Mimo logicznej argumentacji, w rzeczywistości trudno przyznać Landow-

skiej rację, a tym samym uznać ów fragment rękopisu za dowód na istnienie 

dodatkowego tematu, niewykorzystanego w wersji ostatecznej III części koncer-

tu. Wykorzystana przez Landowską „nowa” myśl muzyczna wykazuje ewident-

ne podobieństwo z drugim (figuracyjnym) członem I tematu z części pierwszej 

tego koncertu. Wersja przytoczona w kadencji przez Landowską jest prawdopo-

dobnie jego pierwotnym szkicem, nieposiadającym jeszcze charakterystycznego 

motywu czołowego, skonstruowanego z szeregu „motywów-westchnień”. Rysu-

nek linii melodycznej jest na tyle zbieżny z drugim członem tematu I, iż trudno 

stwierdzić, aby owa myśl mogła stanowić temat alternatywny czy dodatkowy, 

mający pojawić się w części trzeciej obok zastosowanego jako podstawa ronda. 

Mimo zaistniałej nadinterpretacji działanie Landowskiej uznać można za od-

ważną próbę zaprezentowania słuchaczowi pierwotnej wersji koncertu. Wersji, 

która pierwotnie istnieć by mogła tylko w wyobraźni Mozarta, a dzięki działaniu 

Landowskiej – stać się dostępną słuchaczom. Nawet jeśli nie w postaci ronda  

z dodatkowym tematem, to przynajmniej w granej podczas jego wykonania, 

prezentującej ów „porzucony” temat, kadencji. 

                                                 
13  „[…] I noticed a detail of the greatest interest. Mozart had originally written another theme for 

the last movement of this concerto. It is in the same hand and written with the same ink of the 

rest of the autograph. This former theme is also in the same tonality and the same meter as the 

one which served as a basis for the rondo. Moreover there is a great similarity of character be-

tween those two themes. I used the first in my cadenza” (Landowska on Music, s. 314). 
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Ze wzmianki prasowej, która ukazała się w roku 1912 w warszawskim 

„Przeglądzie Muzycznym”, dowiadujemy się, że Landowska podczas występu  

w stolicy zagrała Koncert d-moll z własną kadencją właśnie w ostatniej części. 

Donosi o tym autor podpisany jako T.Cz. w rubryce zatytułowanej Koncerty
14

. 

Można więc w tym – rzadkim – przypadku ustalić orientacyjną datę powstania 

kadencji, byłyby to zatem lata upływające pomiędzy odnalezieniem „nowego” 

tematu w rękopisie (1909) a pierwszą prezentacją koncertu Mozarta z własną 

kadencją (przed 1912).  

Myśl muzyczna z wiedeńskiego manuskryptu nie stanowi podstawy dla całej 

kadencji. Poza nią występują też nawiązania do drugiego tematu ronda oraz 

epilogu orkiestry z tej części. Po raz kolejny wprowadzanie nowego materiału 

sygnalizowane jest zmianami agogiczno-wyrazowymi (i na tej podstawie wy-

dzielić można w kadencji części). Co więcej, ponownie widać dbałość o przywo-

ływanie rozwiązań z koncertu w kolejności zgodnej z tą, którą zastosował Mo-

zart. Kadencja staje się więc w takim przypadku rodzajem subiektywnego  

(i wybiórczego) streszczenia wątków. 

Dla porównania, kadencja Beethovena do tej samej części koncertu bazuje na 

materiale najbardziej oczywistym, tzn. na temacie głównym ronda. Jest znacznie 

bardziej wirtuozowska, wykazuje większe komplikacje harmoniczne. W jej końco-

wej fazie duży udział mają różnego rodzaju tryle: od trylów na sąsiadujących 

dźwiękach, po tryl podwójny, którego górny składnik obejmuje aż dziewięć taktów. 

W kadencji Landowskiej występują natomiast dwa mordenty, zaś tryle w ogóle nie 

są stosowane. Wśród szczegółów decydujących o pewnym podobieństwie dwóch 

kadencji wymienić można chociażby odcinki z długonutowymi dwudźwiękami,  

a przede wszystkim – zastosowanie odcinka bez podziału taktowego. Beethoven 

umieszcza taki wirtuozowski odcinek w początkowej fazie kadencji (Landowska zaś 

pośrodku, odcinek ten jest mniej popisowy) (przykład 11). 

 

Przykład 11. L. van Beethoven, Kadencja do cz. 3 Koncertu d-moll KV 466 Mozarta, t. 30–36. 

Raczej popisowy charakter ma również kadencja Clary Schumann. Duży 

udział mają tu pasaże oraz ruch po rozłożonych akordach. Wykorzystany zostaje 

epilog orkiestry oraz temat główny ronda. Kadencja kończy się, na wzór Beetho- 

venowskiej, podwójnym trylem (przykład 12). 

                                                 
14  M. Dziadek, Utwory fortepianowe Wandy Landowskiej, s. 110. 
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Przykład 12. C. Schumann, Kadencja do cz. 3 Koncertu d-moll KV 466 Mozarta, t. 56–58. 

Do kadencji popisowych należy też kadencja Bedřicha Smetany. Tak jak 

wstawka jego autorstwa do części pierwszej tego koncertu, ma budowę ramową. 

Została oparta na motywie pochodzącym z tematu ronda oraz na materiale wła-

snym Smetany. Kadencja ma niewielkie rozmiary, a dość dużą część wypełnia 

odcinek o charakterze motorycznym, kiedy to partie obydwu rąk wykonywane 

są unisono (przykład 13). 

 

Przykład 13. B. Smetana, Kadencja do cz. 3 Koncertu d-moll KV 466 Mozarta, t. 34–37. 

Kadencja Landowskiej w całości oparta jest na tematach Mozarta w tym ro-

zumieniu, iż pozostają one cały czas słyszalne. W dodatku nie są poddawane 

zmianom wariacyjnym. Zastosowane faktury mieszczą się w konwencji klasycz-

nej. Kadencja należy do bardziej rozbudowanych w kolekcji autorki – liczy 132 

takty (plus odcinek bez podziału taktowego). 

W obrębie kadencji panuje czytelny podział na trzy fazy (wskazują na nie 

już same zmiany tempa, określeń tych jest jednak więcej niż trzy, gdyż niektóre 

wydzielone w ten sposób odcinki mają charakter przejściowy). Po fazie wstępnej 

(quasi recitativo) następuje Allegro, po nim Più lento, a ostatnie większe ogniwo 

to Presto. Być może nie było to intencją kompozytorki, jednak można by zary-

zykować stwierdzenie, iż kadencja ma formę bliską sonatinie. Nawiązanie wy-

dawałoby się zasadne zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że część kon-

certu, do którego kadencja powstała, ma formę ronda sonatowego.  

Kadencję rozpoczyna (w piano) odcinek wstępny, oparty na równoległych 

pochodach, nawiązujących do pierwszego tematu ronda. Nastrój ulega radykal-

nej zmianie wraz z rozpoczęciem się Allegra. Faktura staje się cienka, w basie 

pojawia się preferowana przez Landowską nuta stała oraz kontrapunktyczne 

prowadzenie głosów. Temat rozpoczyna się po pauzie, co wraz z przyjętym ty-

pem akompaniamentu przynosi skojarzenia z J.S. Bachem. Wszystko po to, aby 
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wyeksponować partię prawej ręki, w której rozbrzmiewa rzekomo najatrakcyj-

niejszy komponent tej kadencji – „ciekawostka historyczna”, czyli ów odnale-

ziony w archiwum, „niewykorzystany” przez Mozarta temat. Ma on regularną 

budowę okresową (4 + 4) (przykład 14).  

 

Przykład 14. W. Landowska, Kadencja do 3 cz. Koncertu fortepianowego d-moll KV 466 Mozar-

ta, t. 10–24. 

Zostaje zaprezentowany w całości, a następnie w opracowaniu wariacyjnym. 

Od tego momentu w akompaniamencie brzmią pary dźwięków niczym w orga-

num (choć dźwięk dolny pozostaje bez zmian). Opracowanie wariacyjne staje 

się natomiast polem do zabaw dynamiką: ten sam motyw (d cis h a) prezento-

wany jest najpierw w crescendo, a następnie w decrescendo. Pojawiają się nie-

obecne wcześniej mordenty, a następnie powraca niecały temat (ze zmianami, 

powodującymi, iż rejestr przesuwa się w górę). 

Rozpoczyna się pastisz, który wypełnia do końca to ogniwo. Nastrój zmienia 

się na bardziej burzliwy. Podstawą pastiszu nadal jest wspomniany temat. Po-

czątkowo jego motyw czołowy pojawia się w inwersji i staje się podstawą 

ukształtowania frazy, która powtarzana będzie imitacyjnie przez obie partie for-

tepianu. Następnie motyw czołowy jest cytowany od różnych dźwięków przy 

akompaniamencie arpeggiowanych akordów przy zastosowaniu pedału. Wystę-

pują wzmocnienia oktawowe. Następuje wirtuozowski pasaż przez trzy oktawy, 

wykonywany przez lewą rękę. W kolejnym odcinku, aby dobrze pokazać temat, 

rozszerzony zostaje rejestr fortepianu, powstaje duża odległość pomiędzy partią 

prawej i lewej ręki. W ten sposób uzyskane zostają dodatkowo efekty kolory-

styczne. Całe ogniwo kończy odcinek Meno mosso, którego charakter jest typowy 

dla kadencji: występują pochody triolowe nieskrępowane podziałem taktowym. 

Kolejna część kadencji, Più lento, opiera się na drugim temacie ronda 

(wprowadzonym w koncercie po raz pierwszy przez fortepian). Rozbudowany 
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zostaje akompaniament. Landowska dopracowuje też oznaczenia frazowania. 

Temat nie jest prezentowany ani razu w całości w postaci oryginalnej – już na 

początku pojawia się z wariacyjnymi zmianami w drugiej części, których rodzaj 

narzuca sposób kształtowania ogniwa Più lento aż do końca. 

Trzecia część kadencji to Presto. Zwiększenie tempa podkreślone zostaje nie 

tylko oznaczeniem słownym – pojawia się nawet wskazówka: półnuta = 160  

(a w części pierwszej tempo wynosiło 150). Tutaj wykorzystany zostaje epilog 

orkiestry. Pojawiają się nawiązania do różnych typów faktur Mozartowskich. 

Przeważa motoryka. Znamienne jest, że dopiero na sam koniec kadencji, w pia-

no pianissimo, pojawia się jeszcze temat główny ronda, najbardziej rozpozna-

walny komponent tej części koncertu (przykład 15). 

 

Przykład 15. W. Landowska, Kadencja do 3 cz. Koncertu fortepianowego d-moll KV 466 Mozar-

ta, t. 125–133. 

Landowska w obydwu kadencjach do Koncertu d-moll (podobnie jak w po-

zostałych tego typu kompozycjach) umiejętnie połączyła własną interpretację 

tekstu utworu z typem wyrazowości zasugerowanym przez klasyka, unikając 

rozwiązań rażąco przekraczających idiom epoki. Nie zrezygnowała jednocześnie 

z nadawania tym miniaturowym kompozycjom cech, które wyróżniają je na tle 

kadencji innych kompozytorów, a do wyróżników owych należą m.in.: kończe-

nie kadencji w dynamice piano, pieczołowite oznaczanie frazowania, stosowanie 

nuty stałej, kontrapunktyczne prowadzenie głosów, niestandardowe wybory co 

do wykorzystywanego materiału z koncertu (często pochodzi z partii orkiestry)  

i brak nacisku na aspekt czysto popisowy. Kadencje zaświadczają o rozległej 

wiedzy historycznomuzycznej Landowskiej i o dążeniu do realizowania w prak-
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tyce postulatów formułowanych werbalnie w pismach, stanowią też dowód na 

wielką wrażliwość muzyczną, będąc jednocześnie kolejnym rodzajem hołdu, 

jaki artystka składała w trakcie całej swej działalności dawnym mistrzom. 

Odnośnie do stosunku Landowskiej do twórczości Mozarta warto na koniec 

przytoczyć jeszcze jeden szczegół, dość znamienny. W roku 1937, w czasie 

praskiego festiwalu Mozartowskiego, aby podkreślić swą rolę jako dziedziczki 

sztuki Mozarta, klawesynistka zażądała wypisywania na afiszach inicjałów swoich 

dwóch imion – „W.A.”, czyli: Wanda Aleksandra – jak Wolfgang Amadeusz
15

… 
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Abstrakt 

Kadencje Wandy Landowskiej do Koncertu fortepianowego d-moll KV 466 

W.A. Mozarta w perspektywie porównawczej 

Wanda Landowska, wybitna interpretatorka muzyki dawnej, pedagog, w młodości swą przy-

szłość wiązała z karierą kompozytorską. Na dorobek artystki składają się utwory fortepianowe  

i pieśni, spora liczba dzieł kameralnych oraz kadencje do szeregu koncertów, które osobiście 

wykonywała. Wanda Landowska skomponowała kadencje do koncertów na instrumenty klawi-

szowe trzech kompozytorów: G.F. Haendla, J. Haydna i W.A. Mozarta. Nie są to kompozycje  

o charakterze popisowym – należą one do odmiany nazywanej w piśmiennictwie niemieckim 

„kadencją dokomponowaną”. Każda z nich to rodzaj erudycyjnego komentarza na temat stylu 

                                                 
15  M. Dziadek, Występy Wandy Landowskiej w Pradze, referat wygłoszony na XV Konferencji 

„Muzyka fortepianowa”, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, grudzień 2014,  

s. 6 (materiał niepublikowany). 

http://dx.doi.org/%0b10.2307/841521
http://dx.doi.org/%0b10.2307/841521
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danego koncertu. Kadencje te są zaawansowane pod względem użycia technik kompozytorskich,  

a w szczególności – bliskiej Landowskiej – sztuki kontrapunktu. Zdradzają też głęboką wiedzę 

historycznomuzyczną klawesynistki oraz jej rozeznanie w środkach kompozytorskich z różnych 

okresów, choć jednocześnie pozostają zasadniczo zgodne stylistycznie z kompozycjami, do któ-

rych powstawały. Celem niniejszego szkicu jest zaprezentowanie typowych strategii Landowskiej 

jako autorki kadencji na przykładzie kadencji do I oraz III części Koncertu fortepianowego d-moll 

KV 466 W.A. Mozarta. Wybór ten związany jest z jednej strony z faktem, że kadencje te ukazują 

w sposób reprezentatywny najważniejsze elementy kompozytorskiego metiér artystki, z drugiej 

zaś z tym, że analizując je, dysponujemy szerokim spektrum porównawczym – Koncert d-moll 

cieszył się bowiem szczególnie dużym powodzeniem wśród kompozytorów, jeśli chodzi o pisanie 

kadencji. Analiza porównawcza korpusu źródeł ilustrujących temat umożliwiła ukazanie podo-

bieństw i różnic w odczytaniu Mozartowskiego arcydzieła przez Landowską i przez innych twórców.  

Słowa kluczowe: Wolfgang Amadeusz Mozart, Wanda Landowska, koncert fortepianowy, ka-

dencje do koncertów fortepianowych. 

Abstract 

Wanda Landowska’s cadenzas for W.A. Mozart’s Piano concerto  

in d minor KV 466 from a comparative perspective 

Wanda Landowska, who is an outstanding interpreter of early music and educator, intended in 

her youth to be a composer. She composed piano pieces and songs, a fair number of chamber 

music pieces and cadenzas for several concertos that she herself performed. Among her cadenzas 

there are compositions for keyboard concertos of three composers: G.F. Haendel, J. Haydn and 

W.A. Mozart. They are not examples of virtuoso pieces, but rather belong to the subgenre of ca-

denza called hinzukomponiert in the German literature. Each of them is a kind of Landowska’s 

erudite commentary on the style of the original work. What distinguishes them is the presence of 

advanced compositional techniques, in particular - the counterpoint (the composer’s favorite one). 

They show the author’s deep knowledge of the history of music and her good understanding of 

compositional techniques from different periods. At the same time they are substantially in line 

with the compositions to which they were created. The aim of this article is to present typical 

strategies of the composer, using as an example cadenzas for only one concerto – Mozart’s Piano 

concerto in d minor KV 466 (1st and 3rd movement). This choice is associated on the one hand 

with the fact that they present a variety of elements typical of Landowska’s compositional métier, 

on the other – many other composers have written cadenzas for this piano masterpiece, which 

gives us a broad range of comparisons. Thus there is a great opportunity to compare Landowska’s 

interpretation with the work of others and to show the similarities and differences.  

Keywords: Wolfgang Amadeusz. Mozart, Wanda Landowska, piano concerto, cadenzas in pi-

ano concertos. 
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Sonata d-moll op. 9 Karola Szymanowskiego.  

Geneza – technika kompozytorska – recepcja – opinie 

Wstęp 

Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 9, młodzieńcze dzieło Karola Szyma-

nowskiego, należy dziś do trwałych pozycji polskiej literatury wiolinistycznej. 

Uznana za dzieło znaczące, funkcjonuje stale w repertuarze koncertowym. Celem 

niniejszego opracowania jest scalenie i podsumowanie wszelkich informacji na 

temat dzieła oraz prezentacja dogłębnej analizy formy i języka dźwiękowego we 

wszystkich jego przejawach. Układ treści opiera się na czterech zagadnieniach:  

— genezie utworu,  

— recepcji,  

— technice kompozytorskiej,  

— opinii w literaturze muzykologicznej.  

Styl muzyki skrzypcowej Szymanowskiego na ogół jest utożsamiany z dzie-

łami środkowego okresu, którego kwintesencję zawierają: Nokturn i Tarantella 

op. 28, Mity op. 30 oraz I Koncert skrzypcowy op. 35, kompozycje z lat 1915–

1916. Styl ten objawia się głównie w specyficznym traktowaniu kolorystyki 

skrzypcowej i wysoce oryginalnym kształtowaniu melosu. Nie bez znaczenia był 

współudział przyjaciela kompozytora, wybitnego skrzypka, Pawła Kochańskie-

go, w kreowaniu tego idiomu. Szymanowski, z natury człowiek skromny i na 

ogół niepopadający w stan zachwytu nad własną twórczością, tym razem był 

świadomy rangi swych dokonań i wystawił sobie wysoką ocenę, sformułowaną 

w prywatnej korespondencji do żony skrzypka:  

Bo my z Pawełkiem stworzyliśmy w Mitach i Koncercie nowy styl, nowy wyraz gry 

skrzypcowej, rzecz pod tym względem zupełnie epokową1.  

                                                 
1  List do Zofii Kochańskiej z marca 1930, oprac. T. Chylińska, [w:] Dzieje przyjaźni. Korespon-

dencja Karola Szymanowskiego z Pawłem i Zofią Kochańskimi, PWM, Kraków 1971, s. 242. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2015.10.02
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I tutaj już warto zaznaczyć, że zalążki dojrzałego stylu, zwłaszcza w war-

stwie melodycznej, widoczne są już w Sonacie skrzypcowej d-moll. Ona sama 

jest pierwszym poważnym dziełem skrzypcowym, wpisującym się w neoroman-

tyczny nurt muzyki polskiej. Osąd historii nadał tej kompozycji status utworu  

o szlachetnej inwencji, doskonale wyważonej stronie wyrazowej i dużych walo-

rach jako dzieła kameralnego. Krytyczne uwagi niektórych badaczy muzyki 

autora Harnasiów, dotykające zwłaszcza problematyki wpływów na stylistykę 

Sonaty d-moll innych współczesnych Szymanowskiemu twórców, nie przysła-

niają jednak jej wartości artystycznej. 

Geneza 

Impulsem do powstania Sonaty d-moll była przyjaźń kompozytora ze zdol-

nym skrzypkiem amatorem, Bronisławem Gromadzkim, którego Szymanowski 

poznał w latach nauki szkolnej w Elizawetgradzie. Przyjaciel żywił spore uzna-

nie dla pierwszych utworów Karola, skomponowanych w Tymoszówce oraz 

podczas studiów prywatnych u Zygmunta Noskowskiego w Warszawie
2
. Gro-

madzki opublikował już po wojnie, 10 lat po śmierci kompozytora, artykuł pt. 

Wspomnienia o młodości Karola Szymanowskiego na łamach „Ruchu Muzycz-

nego”. Autor pisze w nim o powstaniu młodzieńczej opery przyjaciela, a także  

o wielu innych, dość licznych utworach, skomponowanych w latach szkolnych:  

[…] w owych czasach elizawetgradzkich sprzed okresu nauki u Noskowskiego Karol 

ustawicznie pisał, czynił notatki motywów i projektów muzycznych, które już wówczas 

w nim nurtowały3.  

Szkolny „kolega” wspomina o kompozycjach później niewłączonych do 

opusowanych dzieł, wśród których były dwie sonaty fortepianowe (g-moll i fis- 

-moll) oraz I Sonata skrzypcowa, nieidentyczna z Sonatą op. 9. Gromadzki za-

uważa, że utwory te nie zachowały się, „unicestwiła je prawdopodobnie zawie-

rucha wojenna”
4
. 

Informacje Gromadzkiego o pierwszych próbach twórczych Karola potwier-

dza kuzyn kompozytora, Jarosław Iwaszkiewicz, który w swoich wspomnie-

niach, kreślonych barwnym językiem literackim, tak oto o nim pisze:  

Był to – zwłaszcza dla rodziny i ciotek nie znających się na rzeczach artystycznych – po 

prostu młody człowiek, który próbował dyletancko komponować, jak to czyniła jakaś 

ciocia Keyzer czy również starszy brat Karola. Wszakże to o nim pisała do Anny Szyma-

nowskiej jedna z dalszych jej krewnych: „słyszę, że Katot piękne sonaty układa […]”5. 

                                                 
2  T. Chylińska, Karol Szymanowski i jego epoka, t. 1, Musica Iagellonica, Kraków 2008, s. 107. 
3  Cyt. za: S. Łobaczewska, Karol Szymanowski. Życie i twórczość (1882–1937), PWM, Kraków 

1950, s. 157. 
4  Tamże. 
5  J. Iwaszkiewicz, Spotkania z Szymanowskim, PWM, Kraków 1976, s. 17; Anna Szymanowska 

– matka kompozytora, Katot – młodzieńczy pseudonim kompozytora. 
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A w uwagach Iwaszkiewicz dodaje: 

Jest to uboczne, choć naiwne potwierdzenie istnienia młodzieńczych sonat fortepiano-

wych i skrzypcowych Szymanowskiego, o których mówi w swych wspomnieniach Gro-

madzki, o których mnie i sam Szymanowski wspominał6. 

Bardzo dojrzały język i technika przetworzeniowa oraz ukształtowanie fak-

tury w Sonacie d-moll op. 9 sugerują, że zapewne nie była to pierwsza próba 

Karola w tym gatunku. Wszystkie cechy tego utworu przemawiają za tym, że 

młody adept kompozycji „ćwiczył się” już wcześniej w formie sonaty kameral-

nej. Wskazywani przez monografistów Szymanowskiego mentorzy jego wcze-

snego stylu, dawcy wzorca, są trafnie rozpoznani (o czym dalej), lecz trudno 

jednoznacznie uchwycić określony model – pierwowzór.  

Rękopis Sonaty d-moll datowany jest na rok 1903, w pierwodruku mylnie 

została podana data 1904. Jak relacjonuje Teresa Chylińska, kopię utworu  

z dedykacją ofiarował przyjacielowi w marcu 1904 roku, wraz z oddzielną adno-

tacją następującej treści:  

Drogi Bronku! Obcowanie z Tobą dało mi więcej, niż się Tobie wydaje – niechże ten mar-

ny utwór będzie wyrazem nie tylko przywiązania, ale i wdzięczności mojej dla Ciebie7. 

Pierwsze, niepubliczne wykonanie Sonaty d-moll miało miejsce w Elizawet-

gradzie, w rodzinnym gronie. Iwaszkiewicz relacjonuje: 

Cała rodzina, Zalescy, Neuhausowie, Przyszychowscy, Taubowie – wszyscy zasiedli  

w salonie domu Szymanowskich, aby wysłuchać kompozycji. Wykonawcami byli Feliks 

Szymanowski, który po ciężkiej chorobie powracał wówczas do fortepianu i stary skrzy-

pek mieszkający opodal, Polak, pan Jandel, chodzący zawsze w obszernym płaszczu  

z peleryną, z długą, siwą brodą, był bardzo charakterystyczną figurą8. 

Z kolei autorka największej monografii snuje przypuszczenie: 

Zdumienie musiało ogarnąć słuchaczy już od pierwszego akordu, od namiętnej, drama-

tycznej frazy skrzypiec, przez liryczną słodycz melodii, która pozostanie jakby pieczęcią 

odciśniętą na całej muzyce Karola. To już nie był szkolny, uczniowski utwór, lecz dzieło 

zrodzone z autentycznego twórczego porywu, muzyka czarująca i sugestywna9. 

W pamięci Iwaszkiewicza to pierwsze, rodzinne wykonanie Sonaty d-moll utrwa-

liło się poprzez jeden, niefrasobliwy szczegół, a wszystko w tonie żwawej opowieści: 

Niewiele już pamiętam z samego wykonania sonaty, której cała rodzina wysłuchała z na-

bożeństwem, ale mam w oczach taki moment, kiedy w połowie drugiej części wujaszek 

podnosi się ze swojego fotela i na swych miękkich butach, […] podchodzi do zatopione-

go w muzyce Jandla. „Przepraszam”, mówi wuj, „to miejsce zdaje się trzeba grać pizzi-

cato”. I rzeczywiście. Jandel się poprawia, i sonata szczęśliwie dobiega do końca10. 

                                                 
6  Tamże. 
7  T. Chylińska, Karol Szymanowski…, s. 108. 
8  J. Iwaszkiewicz, dz. cyt., s. 41. 
9  T. Chylińska, Karol Szymanowski…, s. 108. 
10  J. Iwaszkiewicz, dz. cyt. s. 42. 
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Pierwodruk Sonaty ukazał się w Berlinie w 1911 roku, w oficynie Spółki 

Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich
11

. 

Recepcja 

Sonata d-moll już za życia Szymanowskiego była wielokrotnie wykonywa-

na, także z udziałem kompozytora w roli pianisty.  

Oficjalne, publiczne prawykonanie miało miejsce dopiero 6 lat od jej po-

wstania, 3 kwietnia 1909 roku w Warszawie, z udziałem zaprzyjaźnionych już 

wówczas z Szymanowskim artystów: Pawła Kochańskiego i Artura Rubinsteina. 

Pierwszy recenzent, Aleksander Poliński
12

, opublikował swoją krytykę w „Ku-

rierze Warszawskim”. Zdanie tego wpływowego krytyka na temat nowego 

utworu było niejednolite odnośnie do kolejnych części. Krytykę z racji pierwszej 

oceny przytoczmy w całości: 

[…] pp. Kochański z Rubinsteinem wykonali najciekawszy numer programu wczoraj-

szego: Sonatę d-moll Szymanowskiego na skrzypce i fortepian. Dzieło to utworzył autor 

przed kilku laty, w tych dobrych czasach, kiedy to komponował muzykę nie jak dziś (ani 

na chwilę nie wątpię, że chwilowo) wypracowanie rozdźwiękowe gwoli torturowania 

uszu bliźnich swoich. Toteż w sonacie, a przynajmniej w dwóch pierwszych jej czę-

ściach, panuje muzyka czysta, muzyka w sercu poczęta i sercem odczuta. Temat pierw-

szy, energiczny w rytmice, dobrze kontrastuje z poważnym, o szerokiej melodii drugim. 

Tak zwana przeróbka, doskonale jest tu uwita z motywów głównych. Całość tej części, 

utrzymana w zupełnie prawidłowej, tak zwanej „wielkiej” formie […] udatnie zakańcza 

pięknie pomyślana „koda”. 

Część drugą, A-dur, osnuł autor na b. śpiewnej melodii o nader zajmującym rysunku, 

tę zaś melodię oparł na podłożu harmonii wykwintnej i zbluszczył arabeskami delikatną 

robotą polifoniczną. 

W finale nie mogłem się dopatrzyć ani konturów którejś ze znanych form, ani celo-

wości gwałtownych modulacji i jakichś dziwacznych nastrojów. Całość tego finału, po-

kurczonego i rozczochranego w formie, o wiele mniej dobre wrażenie wywierał aniżeli 

dwie pierwsze części sonaty, piękne istotnie, zasobne w świeże pomysły, melodyjne  

i harmoniczne, a tym samym dużą wartość posiadające13.  

                                                 
11 Kolejne wydania to: Universal Edition, Wiedeń 1913; PWM, Kraków 1955, 1967, 1978. 
12  Aleksander Poliński był postacią bardzo zasłużoną w polskiej kulturze muzycznej przełomu 

XIX i XX wieku. Był zbieraczem rodzimych zabytków muzycznych, to on odnalazł Sonatę  

D-dur S.S. Szarzyńskiego. Jako recenzent współpracował z trzema czasopismami: „Kurierem 

Warszawskim”, „Tygodnikiem Ilustrowanym”, oraz pismem „Echo Muzyczne i Teatralne”. 

„Poliński – zbieracz i badacz – przewyższa o wiele znaczeniem Polińskiego-krytyka” – pisze 

Stefan Jarociński w biogramie Polińskiego zawartym w Antologii polskiej krytyki muzycznej 

XIX i XX wieku (PWM, Kraków 1955, s. 291). Znany był z zachowawczych poglądów, z du-

żym dystansem oceniał nowatorskie dążenia kompozytorów młodopolskich. 
13  A. Poliński, Sonata d-moll Szymanowskiego, „Kurier Warszawski” 1909, nr 94, [w:] Antologia 

polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku (do roku 1939), oprac. S. Jarociński, PWM, Kraków 

1955, s. 315–316. 
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Sam kompozytor zwięźle wspomniał o tej krytyce w liście do Stefana 

Spiessa z 14 kwietnia 1909 r.:  

Paweł i Artur doskonale grali moją Sonatę – krytyki były mdłe i niewyraźne. Pal ich diabli14.  

W latach początków kariery kompozytorskiej Szymanowskiego Sonata d-moll 

była często wykonywanym utworem. Początkowo autor żywo interesował się jej 

losami, wielokrotnie wspominał o niej w swej bogatej korespondencji, właśnie 

przy okazji jej wykonań i planów wydawniczych. Kolejny list, również adreso-

wany do Spiessa, w ostatnim akapicie zawiera uwagę o kolejnym wykonaniu 

utworu: 

Wczoraj był ostatni koncert kameralny, na którym Paweł z Melcerem grali moją Sonatę 

(nawiasem mówiąc – podle), ale powodzenie było kolosalne, wyobraź sobie: musiałem 

parę razy wyłazić na estradę. Krytyki świetne (Poliński nawet napisał: „wspaniała sona-

ta”) – chociaż jak się domyślasz, głupie bardzo15. 

Po tym koncercie z kolei ukazała się także recenzja Felicjana Szopskiego  

w czasopiśmie „Goniec”. Wedle jego słów II część Sonaty wywarła na publicz-

ności największe wrażenie: 

Najwięcej zaciekawiała nas część trzecia wieczoru, w niej pp. Melcer i Paweł Kochański 

zagrali Sonatę skrzypcową K. Szymanowskiego. Rezultat był taki, że ulegając życzeniu 

słuchaczów trzeba było powtórzyć część drugą Sonaty. Widać, że publiczność musiała 

odczuć piękno tego utworu, mimo wcale nie zwyczajnych środków, jakimi autor się wy-

powiada. […] stwierdzam, że przemawia w niej z siłą wielki talent Szymanowskiego 

[…] i kojarzy się z wyrafinowaną kulturą artystyczną […]16. 

I dlatego w jednym z dalszych listów do tego samego przyjaciela kompozy-

tor określił ją nawet jako „rzecz pod każdym względem popularną” (list  

z 11 grudnia 1910 r.)
17

. 

A jak przyjmowano Sonatę d-moll za granicą? Dwukrotnie została wykona-

na w Londynie: w roku 1913 (24 kwietnia, Paweł Kochański i Hamilton Harty)  

i w 1914 (25 kwietnia, Kochański i Rubinstein). Tam również spotkała się  

z pozytywną, pochlebną oceną. Jeden z londyńskich recenzentów skierował 

uwagę bardziej na kwestię współpracy skrzypcowo-fortepianowej w utworze. 

Relacjonował („The Times”, 25 kwietnia 1913): 

Nie brak tej muzyce idei, nie ma też śladu manieryzmu. Obydwa instrumenty mają sze-

rokie pole do popisu, prowadzenie obu partii jest wyraziste, robi wrażenie jakby muzyka 

ta łatwo spływała spod pióra18. 

                                                 
14  K. Szymanowski, Z listów, oprac. T. Bronowicz-Chylińska, PWM, Kraków 1958, s. 43. 
15  K. Szymanowski, Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora, t. 1, 

1903–1919, zebrała i opracowała T. Chylińska, PWM, Kraków 1982, s. 211. 
16  Tamże, s. 212. 
17  Tamże, s. 248. 
18  Cyt. za: Między kompozytorem i wydawcą. Korespondencja Karola Szymanowskiego z Univer-

sal Edition, oprac. T. Chylińska, PWM, Kraków 1978, s. 47. 
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Inny krytyk w tym samym dniu na łamach czasopisma „The Daily Telegraph” 

był bardziej powściągliwy, ale wyraził opinię pozytywną, klasyfikując utwór 

jako bardziej tradycyjny: 

Karola Szymanowskiego Sonata […] może nie jest dosłownie arcydziełem, lecz okazała 

się bardo miła do słuchania. Fala modernizmu nie porwała – jak się zdaje – p. Szyma-

nowskiego, woli on wyrażać się raczej językiem sprzed 15–20 lat, niż dzisiejszym19. 

W późniejszych latach, gdy język muzyczny kompozytora uległ silnym 

przemianom, Szymanowski nie przywiązywał do swojej młodzieńczej Sonaty 

skrzypcowej, tak jak i do I Sonaty fortepianowej op. 8, większej wagi. Odnosił 

się do niej nawet z pewnym lekceważeniem. Wspomina o tym Stefania Łoba-

czewska, która osobiście kompozytora znała: 

Sama byłam świadkiem, jak wyrażał niechęć do umieszczania jej w programach swych 

koncertów kompozytorskich20.  

Przez wiele lat należała do rzadziej wykonywanych utworów Szymanow-

skiego, przytłumiona wielkością Mitów, czy I Koncertu skrzypcowego. W latach 

swej „promocji” otrzymywała recenzje akceptujące, podkreślające jej kunszt 

wyrazowy. Ale o trwałości dzieła decyduje również kompozytorka technika, 

która jest przecież nośnikiem wartości estetycznej.  

Technika kompozytorska  

Klucz do wszelkiej treści sztuki leży w jej technice. 

(Th.W. Adorno) 

Technika kompozytorska w dużym stopniu decyduje o profilu stylu indywi-

dualnego twórcy. Środki techniczno-warsztatowe w danej epoce są często zbli-

żone, lecz sposób ich zastosowania i korelacji w kształtowaniu muzycznej narra-

cji – odmienne u różnych kompozytorów. Jak wiadomo, okres późnoromantycz-

ny, do którego utwór Szymanowskiego stylistycznie należy, dysponuje szeroką 

paletą środków warsztatowych i ekspresyjnych. Poetyka twórczości przełomu 

XIX i XX wieku bazuje na zdobyczach romantyków, wchłaniając jednocześnie 

nowe jakości kolorystyczne.  

Muzykę Szymanowskiego cechowały niezmiennie: silna ekspresja, wyrafi-

nowana kolorystyka i złożony, wielowarstwowy tok narracji. Właściwości te 

objawiają się na wszystkich etapach jego twórczości, niezależnie od dokonują-

cych się w niej przemian stylistycznych. Spośród wczesnych dzieł cyklicznych 

kompozytora Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 9 wyróżnia się – w po-

równaniu z innymi, zwłaszcza fortepianowymi utworami – prostotą wypowiedzi.  

                                                 
19  Tamże. 
20  S. Łobaczewska, dz. cyt., s. 217. 
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1. Architektonika 

Sonata d-moll odznacza się bardzo wyraźną artykulacją budowy architekto-

nicznej. Jest trzyczęściowa: 

I.  Allegro moderato. Patetico, 

II.  Andantino tranquillo e dolce, 

III. Finale. Allegro molto, quasi presto. 

Części skrajne ujęte są w formę sonatową, część środkowa w prosty układ 

ABA1.Przebieg narracji muzycznej we wszystkich częściach bazuje niemal wy-

łącznie na materiale tematycznym. Ogniwa ekspozycyjne wypełnia również  

w całości motywika tematyczna, a odcinki łącznikowe są silnie zredukowane. 

Płaszczyzny tematyczne zbudowane są z dwóch faz: 

1) ekspozycji właściwej tematu, 

2) ewolucyjnego rozwoju materiału tematycznego. 

Główny temat w częściach skrajnych jest szerzej rozbudowany od tematu 

pobocznego. Ogniwa przetworzeniowe części I: Allegro moderato. Patetico i III: 

Finale. Allegro molto, quasi presto bazują na prostych zasadach pracy tema-

tycznej, co wynika z faktu intensywnego rozwoju ewolucyjnego tematów  

w ekspozycji, natomiast ogniwa repryzowe przedstawiają nowe opracowania 

płaszczyzn tematycznych. Część II: Andante tranquillo e dolce zbudowana jest 

według zasady przeciwstawienia skrajnym, lirycznym i bardziej rozbudowanym 

ogniwom środkowego epizodu scherzando, wnoszącego kontrast wyrazowy  

i nowe jakości kolorystyczne. Józef Michał Chomiński, porównując Sonatę  

d-moll z wcześniejszą I Sonatą fortepianową op. 8 kompozytora, zauważa:  

[…] w konstrukcji cyklu nie powtórzył schematu Sonaty fortepianowej, wykorzystując 

układ trzyczęściowy […]. Mimo to nie odszedł od wzorów klasycznych. Część drugą 

wyposażył w środkowy epizod Scherzando, piu mosso, który syntetyzuje główne elemen-

ty cyklu czteroczęściowego. Jest to ważny moment w rozwoju formy cyklicznej, gdyż 

taką metodę Szymanowski będzie stosował w późniejszej symfonii i sonacie21.  

2. Budowa współczynników formalnych 

2.1. Płaszczyzny tematyczne 

W Sonacie d-moll myśli tematyczne wykazują dwa typy budowy: złożony, 

wieloodcinkowy, o zmiennych frazach, oraz symetryczny i jednolity motywicz-

nie. Pierwszy typ budowy występuje w temacie pierwszym I części. Pozostałe 

tematy reprezentują drugi typ. Każdy z tematów wraz z etapem rozwojowym 

tworzy kilkudziesięciotaktową płaszczyznę. Wspólną cechą wszystkich tematów 

jest dwufazowość toku rozwojowego. 

Najbardziej złożoną postać posiada temat główny I części (pierwszy typ 

budowy). Składa się z pięciu muzycznych myśli, jednostek materiałowych, są to: 

                                                 
21 J.M. Chomiński, Historia muzyki polskiej, cz. 2, PWM, Kraków 1996, s. 84. 
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a – inicjalny pasaż wznoszący skrzypiec na tle akordu fortepianu (następstwo 

wysokości dźwiękowych pasażu jest figuracyjnym wariantem zwartego 

akordu fortepianu); 

b – fraza główna tematu w partii skrzypiec z wyartykułowanym motywem punk-

towanym w trzykrotnej emisji; 

c – układ trzech akordów fortepianu, kontrapunktujący frazę główną (motyw 

wznoszący); 

d – opadający pasaż skrzypiec, zamykający główny tok tematu (sekwencyjna 

figura); 

e – fraza końcowa espressivo, dopełniająca (kontrapunkt fortepianu w ruchu 

przeciwnym). 

 

Przykład 1. K. Szymanowski, Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 9, część I: Allegro mode-

rato. Patetico, pierwszy temat z oznaczeniem elementów składowych. 

Przykład 1 ukazuje ekspozycję właściwą tematu. Cała płaszczyzna pierw-

szego tematu posiada dwie fazy: w pierwszej, obejmującej 18 taktów następuje 

ekspozycja wyszczególnionych powyżej pięciu jednostek, z ich rozwinięciem 

(powstaje tu również dwuczłonowa budowa), w drugiej jednostki poddane są 

fluktuacjom. W pierwszej fazie zachodzi równowaga wszystkich myśli muzycz-

nych, w drugiej (takty 19–39) wiodącą rolę pełni motyw c, prowadzony paralel-

nie w dwóch głosach w ruchu rozbieżnym wraz z postacią inwertywną. Składo-

we elementy występują tutaj sukcesywnie i symultatywnie w obydwu partiach. 

Skrzypce i fortepian współpracują wymiennie w technice dialogu. Omawiany 
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temat jest zatem zróżnicowany w budowie i charakterze ekspresyjnym. Jednost-

ki a b c tworzą jedno zdanie – inicjalną tezę, o wznoszącej linii melodycznej, 

kolejne – d i e – konstruują drugie zdanie, wyraźnie przeciwstawne, o melosie 

opadającym. Szymanowski tworzy więc rodzaj tematu antytetycznego
22

.  

SCHEMAT UKŁADU ELEMENTÓW MATERIAŁOWYCH  

W PŁASZCZYŹNIE I TEMATU I CZĘŚCI  

Pierwsza faza 

Vn: a  b  d  e  a1  c1  d1  x  

Pfte: a  c  d  e  a1  b  d2  c2  

Druga faza 

Vn: x  c4  ci  ci  a2  b1  

Pfte: c3  x  c5  x  x  ci  

x – materiał dopełniający, nietematyczny 

i – inwertywna postać motywu 

Płaszczyzna tematu pobocznego jest mniej rozbudowana. Linię tematu two-

rzy kilkakrotne powtórzenie lirycznej frazy skrzypiec (nowy element f), w której 

pierwszoplanowym czynnikiem jest opadająca triola ćwierćnutowa. Integralny 

element stanowi polirytmiczna warstwa akompaniująca, zróżnicowana w struk-

turze interwałowej (kolejny element materiałowy g). Temat drugi w całym prze-

biegu jest jednolity wyrazowo. 

Temat II części, Andante tranquillo e dolce, dwunastotaktowy, złożony jest 

z trzech czterotaktowych fraz (a a1 a2), opartych na tej samej treści motywicznej. 

Pierwsza faza płaszczyzny tematycznej zawiera dwie emisje linii tematu: forte-

pianową i skrzypcową. Fortepianową arabeską oddzielona została druga faza. 

Ewolucyjny rozwój przedstawia się w postaci dialogu obydwu instrumentów, 

melodyka tematu poddana jest interwałowym przekształceniom, następuje roz-

wój faktury do czterech warstw. 

Prostą, symetryczną budową odznacza się temat główny III części, Finale. 

Allegro molto, quasi presto. Złożony jest z dwóch różnych materiałowo cztero-

taktowych zdań (a b). Wiodącą frazę zawartą w pierwszym zdaniu podają oby-

dwa instrumenty w imitacyjnym przeprowadzeniu. Zdanie b tworzy dopełnienie 

wznoszącej linii tematu zdania a. Drugi temat, także symetryczny, zbudowany 

został również z dwóch czterotaktowych zdań a a1. Dalszy rozwój płaszczyzny 

dokonuje się poprzez technikę dialogowania fraz obydwu tematów z zastosowa-

niem wielokrotnych transpozycji. Zatem już w ekspozycji kompozytor stosuje 

                                                 
22  Termin „temat antytetyczny” wprowadził do teorii Hans Mersmann (por. J.M. Chomiński, 

Wielkie formy instrumentalne, t. 2, seria: Formy muzyczne, PWM, Kraków 1987, s. 216  

i E. Mizerska-Golonek, J. Targosz, Forma sonatowa. Ogólna koncepcja formy. Tektonika i ar-

chitektonika tematu sonatowego, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1997, s. 49). 



38 Maryla RENAT 

zasadę syntetyzowania materiału tematycznego. Każda płaszczyzna tematyczna 

sonaty zwieńczona jest wyrazową kulminacją.  

2.2. Ogniwa przetworzeniowe 

Technika przetworzeniowa bazuje głównie na transpozycjach wybranych 

elementów tematów zestawianych z nowym kształtowaniem faktury. W obrębie 

tych elementów następują zmiany interwałowe, nowe rozwinięcia motywów, 

włączanie ich w układ akordowy, zmiany rejestrów. W niewielkim stopniu sto-

sowane są zmiany rytmiczne. W I części sukcesywna, ciągła wymienność mo-

tywów obydwu tematów tworzy narrację o zmiennym charakterze, z kolei część 

finałowa posiada przetworzenie jednolite w układzie fakturalnym. Ścisła selek-

cja wątku poddanego prostej pracy przetworzeniowej jest tutaj wynikiem inten-

sywnej pracy tematycznej w ekspozycji. 

Fragment środkowy II części, scherzando, piu moto konstrukcyjnie tworzy 

trójdzielny układ repryzowy na wzór klasycznego tria. Bazą jest prosta fraza  

w izorytmicznych pionach akordowych i krótkiej artykulacji, rozwija się ona  

w sześciotaktowe, symetryczne zdanie. Partia skrzypcowa postępuje tutaj  

w dwudźwiękach pizzicato, co w połączeniu ze staccatową artykulacją akordów 

fortepianu wnosi czynnik kolorystyczny, o lekkim zabarwieniu groteskowym, 

wzmocniony przeniesieniem tej treści do wysokiego rejestru w odcinku środko-

wym scherzando.  

2.3. Ogniwa repryzowe 

W częściach I i III zachowują ogólny plan ekspozycji. Płaszczyzny pierw-

szego tematu w obu częściach ulegają skróceniu, niektóre motywy tematyczne 

są zredukowane, przez to powstają odmienne warianty w następstwie sukcesyw-

nym. Ponadto uformowane zostają w inne ujęcia relacji fortepianowo-skrzypco- 

wej niż w ekspozycji. W Finale zaznaczają się również istotne zmiany faktural-

ne. Płaszczyzny tematu pobocznego są zbliżone do ekspozycyjnych. 

Repryza II części nie nawiązuje wprost do ekspozycji, lecz tworzy nowe 

opracowanie tematu. Wprowadza inną figurę akompaniującą w drobniejszych 

wartościach rytmicznych, powodującą ożywienie narracji, wnosi też nowe figu-

racje skrzypcowe i staje się kolejnym etapem ewolucyjnego rozwoju tematu 

głównego. Bez zmian natomiast zachowana zostaje sama linia tematu.  

3. Technika pracy tematycznej 

Powyższe wnioski na temat budowy współczynników formalnych zawierały 

już ogólne uwagi o środkach technicznych pracy tematycznej. O rodzaju zasto-

sowanego środka technicznego decyduje ukształtowanie melorytmiczne lub 

układ harmoniczno-fakturalny poszczególnych elementów tematów. Niektóre  

z nich, jak np. transpozycje czy modyfikacje interwałowe występujące najczę-
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ściej, dotyczą większości materiału tematycznego. Bliższe spojrzenie porów-

nawcze na przebieg kolejnych, wyodrębnionych elementów treści w realizacji 

formy pozwala wysnuć dalsze, bardziej precyzyjne wnioski.  

3.1. Analiza pracy tematycznej w przebiegu formy 

Poniżej wyszczególniono elementy wszystkich tematów i środki pracy tema-

tycznej, które w odniesieniu do nich zostały zastosowane.  

CZĘŚĆ I 

Pierwszy temat zbudowany jest z pięciu elementów materiałowych:  

1) Element a, pasaż skrzypcowy – występuje 11 razy w przebiegu I części (por. 

przykład 1). 

 Środki techniczne: 

– transpozycje, 

– zmiany struktury interwałowej, 

– modyfikacje rytmiczne. 

2) Element b, fraza główna tematu – występuje 9 razy w przebiegu I części. 

 Środki techniczne: 

– transpozycje, 

– przeniesienie w wyższy rejestr, 

– wyodrębnienie motywu cząstkowego do utworzenia kulminacji w prze-

tworzeniu. 

3) Element c, układ trzech akordów – występuje 7 razy w przebiegu I części. 

 Środki techniczne: 

– inwersje rysunku melodycznego, 

– zmiany treści harmonicznej, 

– wyodrębnienie trzydźwiękowego rysunku melodycznego, przeniesienie 

do partii skrzypcowej w kulminacji płaszczyzny tematycznej. 

4) Element d, opadający pasaż skrzypiec – występuje 4 razy w przebiegu  

I części. 

 Środki techniczne: 

– transpozycje, 

– zmiany struktury interwałowej, 

– wyodrębnienie motywu cząstkowego, pojedynczej figury zastosowanej 

również w kolejnym elemencie e. 

5) Element e, fraza końcowa pierwszego tematu – występuje 4 razy w przebie-

gu I części. 

 Środki techniczne: 

– transpozycje, 

– inwersje rysunku melodycznego. 

Drugi temat składa się z dwóch elementów materiałowych, są to: 
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1) Element f, liryczna fraza skrzypcowa tematu – występuje 23 razy (w ekspo-

zycji 8 razy, w przetworzeniu 6 razy, w repryzie z kodą 9 razy). 

 Środki techniczne: 

– transpozycje, 

– zmiany interwałowe motywu czołowego (rozszerzanie skoku melodycz-

nego w trioli ćwierćnutowej). 

2) Element g, figuracyjna warstwa akompaniująca, fakturalne otoczenie melo-

dyki drugiego tematu. 

 Środki techniczne: 

– zmienność formuły melorytmicznej. 

Nadrzędną cechą pracy tematycznej I części jest syntetyzowanie materiału 

we wszystkich ogniwach. W toku narracji na plan pierwszy wysuwają się trzy 

elementy tematyczne: a, b (z pierwszego tematu) i f (z drugiego tematu). Świad-

czy o tym wysoka częstotliwość ich występowania. Decydują też o zróżnicowa-

nym charakterze ekspresyjnym całej części. Każdy z tych elementów jest nośni-

kiem innego typu ekspresji: 

a – burzliwy, dynamiczny, określający stan dążenia, 

b – patetyczny, melodycznie statyczny, określający stan trwania, 

f – liryczny, śpiewny, osadzony w spokojnym ruchu rytmicznym, określający 

stan refleksji. 

CZĘŚĆ II 

Temat ogniwa A w swym ewolucyjnym toku odznacza się ciągłością bez 

wewnętrznych podziałów. 

Środki techniczne: 

– wysnuwanie fraz pochodnych, 

– wyodrębnianie pierwszej i trzeciej frazy tematu, 

– zmiany struktury interwałowej, 

– zagęszczanie faktury, 

– wprowadzanie nowych elementów materiałowych (figuracje skrzypcowe). 

Temat ogniwa B tworzy zamkniętą myśl, kształtowaną szeregowo, która  

w środkowym odcinku poddana została krótkiemu przekształceniu. 

Środki techniczne: 

– zmiany struktury interwałowej, 

– zmiany rejestru, 

– wprowadzenie kontrapunktującej kantyleny. 

Główną zasadą pracy tematycznej części wolnej jest stopniowy rozwój jed-

nolitego materiału stymulowany rozszerzaniem pola faktury, również stopnio-

wym narastaniem dynamiki i przekształcaniem strony wyrazowej od liryki sku-

pionej, ściszonej do liryki ekspansywnej. 

CZĘŚĆ III 

Pierwszy temat tworzy zamkniętą myśl muzyczną. 
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Środki techniczne: 

– wyodrębnienie pierwszego zdania, 

– inwertywne przekształcenie pierwszej frazy, 

– transpozycje, 

– zmiany struktury interwałowej, 

– imitacje. 

Drugi temat jest również zamkniętą myślą muzyczną. 

Środki techniczne: 

– wyodrębnienie pierwszego zdania, 

– inwertywne przekształcenia, 

– transpozycje. 

Nadrzędnym środkiem technicznym stosowanym w obydwu tematach części III 

jest symultatywne zespalanie ich motywiki. Praca tematyczna syntetyzuje dwa od-

rębne elementy tematyczne, skupiając się na ich przekształceniach melicznych. 

Ze względu na odmienną budowę i charakter tematów w poszczególnych czę-

ściach praca tematyczna w każdej z nich obejmuje nieco inny zakres środków tech-

nicznych. Trzy spośród nich stosowane są w odniesieniu do wszystkich tematów: 

1) wyodrębnianie elementów składowych tematów, 

2) zmiany struktury interwałowej wraz z inwersją, 

3) transpozycje, przyjmujące często postać sekwencyjnych powtórzeń wybranej 

frazy. 

Rzadziej występują zmiany rytmiczne i włączenie nowych elementów mate-

riałowych, niewystępujących w pierwszym ukazaniu tematu. Zakres środków 

technicznych zastosowanych na danym odcinku formy zależy wprost od kon-

strukcji tematu, jego stopnia złożoności. Tematy rozbudowane: pierwszy temat  

I części i temat II części, determinują większą selekcję elementów składowych  

i mniejszy stopień przekształceń na poziomie motywicznym. Krótsze i zwarte  

w budowie tematy poddane są większym modyfikacjom melodycznym. 

Siłą napędową pracy tematycznej są zmiany tonalno-harmoniczne. Sonatę 

cechuje ciągła zmienność tonalna, najsilniejsza w I części, umiarkowana w III,  

a najbardziej stabilna w części II. Stopień zmian tonalnych koreluje się ze stroną 

ekspresyjną, najbardziej złożoną w I części, Allegro moderato. Patetico. Wychy-

lenia modulacyjne postępują w tym utworze zwykle do tonacji niższych. 

4. Plan tonalny utworu 

Nadrzędny plan tonalny trzech części posiada odniesienie dominantowe: 

I część: d-moll, 

II część: A-dur, 

III część: d-moll. 

Części skrajne zwieńczone są kodą w jednoimiennej tonacji durowej. 

Pomiędzy tematami rysują się także tradycyjne relacje tonalne: kwintowe, 

paralelne, jednoimienne oraz – w jednym przypadku – sekundowe: 
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I CZĘŚĆ: 

Ekspozycja 

Pierwszy temat: d-moll 

Drugi temat: g-moll 

Repryza 

Pierwszy temat: d-moll 

Drugi temat: e-moll 

II CZĘŚĆ: 

Temat ogniwa A: A-dur 

Temat ogniwa B: a-moll 

Temat ogniwa A1: A-dur 

III CZĘŚĆ: 

Ekspozycja 

Pierwszy temat: d-moll 

Drugi temat: F-dur 

Repryza 

Pierwszy temat: d-moll 

Drugi temat: D-dur 

5. Właściwości melodyki 

Język dźwiękowy Sonaty d-moll Szymanowskiego wpisuje się w styl neo-

romantyczny, toteż oczywistym jest fakt, iż melodyka staje się tu głównym no-

śnikiem wyrazu. Warstwa melodyczna jest fundamentem narracji. W tematach 

przy każdorazowej ich projekcji zachowany jest niezmienny układ rytmiczny. 

Zmiany interwałowe, następujące w wybranych motywach, stosowane są na 

etapie budowania kulminacji, np. w temacie pobocznym I części zmiana ta pole-

ga na zwiększaniu skoku interwałowego w motywie czołowym od kwarty 

zmniejszonej, poprzez sekstę, do septymy wielkiej. W tym samym celu stoso-

wane są inwersje zwrotów melodycznych (temat poboczny finału).  

5.1. Struktura interwałowa 

Śledząc strukturę interwałową toku melodycznego Sonaty d-moll, stwier-

dzamy silną dominację kroków sekundowo-tercjowych. Szeroki jest zakres wa-

riantów tych struktur. Konstytuują one zarówno narrację kantylenową, jak i pa-

saże, a fragmentarycznie przejawiają się w figuracyjnym akompaniamencie. 

Powstaje przez to pośredni rodzaj figuracji melodyczno-harmonicznej. Józef 

Michał Chomiński potwierdza tę właściwość melodyki we wczesnych utworach 

Szymanowskiego, która jest pokrewna muzyce Aleksandra Skriabina
23

. 

                                                 
23  J.M. Chomiński, Studia nad twórczością Karola Szymanowskiego, PWM, Kraków 1969, s. 52–53. 
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Przykład 2. K. Szymanowski, Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 9, temat A II części. 

 

Przykład 3. K. Szymanowski, Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 9, pasaż skrzypcowy 

pierwszego tematu I części. 

Często także występuje kilkudźwiękowy ruch sekundowy, połączony  

z większym skokiem interwałowym, ten z kolei ma miejsce pomiędzy motywa-

mi. Postępowanie melodyki do wyższych rejestrów zachodzi stopniowo, zwykle 

według zasady sekwencyjnych powtórzeń wybranego motywu czy pasażu. Dla-

tego rysunek melodyczny w omawianym utworze tworzy łagodną linię falistą. 

Rola obydwu instrumentów w realizacji strony melodycznej jest niemal równo-

rzędna, z lekką przewagą głosu skrzypcowego.  

5.2. Struktura rytmiczna 

Ukształtowanie rytmiczne posiada wiodące znaczenie w różnicowaniu wyra-

zowym motywów tematycznych. Połączenie długiej wartości z rytmem punkto-

wanym w drugiej frazie tematu, otwierającego Sonatę d-moll, jest momentem 

kluczowym wspomnianej powyżej wyrazowej antytezy
24

. W odróżnieniu od 

początkowego, ósemkowego, pasażu jest owa fraza statyczna melicznie, lecz 

bardzo wyrazista rytmicznie. W tematach pobocznych części skrajnych zauwa-

żamy odmienną właściwość: zwrot rytmiczny złożony jest z przedłużonej ligatu-

rą dłuższej wartości z grupą niemiarową. W obydwu częściach zwrot ten pozo-

                                                 
24  Na wyrazowe właściwości rytmu zrywanego w utworach Szymanowskiego zwraca uwagę  

J.M. Chomiński w Studiach: „Podobną rolę [do muzyki Skriabina – przyp. M.R.] spełnia rytm 

zrywany w wielu utworach Szymanowskiego. Zwłaszcza jego tematy zawdzięczają swoją siłę 

wyrazu motywom opartym na wykorzystaniu takich struktur rytmicznych” (s. 48). 
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staje w opozycji względem miarowego, figuracyjnego akompaniamentu, postę-

pującego w drobnych, regularnych grupach rytmicznych. Takie polirytmiczne 

zespolenie linii melodycznej i głosów towarzyszących determinuje narrację li-

ryczną i jednocześnie dynamiczną w sukcesywnym rozwoju, obejmującą całe 

płaszczyzny tematów pobocznych.  

Odmienny rodzaj spokojnej, refleksyjnej, liryczno-statycznej narracji przed-

stawia temat części wolnej. Jego ukształtowanie melorytmiczne opiera się na 

trzykrotnym powtórzeniu bardzo prostej formuły. Rozwój tematu wzbogaca tę 

formułę poprzez włączanie drobnego ruchu akompaniującego, opartego na po-

wtarzanych grupach. 

6. Faktura a harmonika i tonalność 

6.1. Uwagi ogólne 

Szeroki zakres różnicowania faktury w Sonacie Szymanowskiego implikuje 

w znacznym stopniu problematykę harmoniki. Oddziaływanie pola harmonicz-

nego pozostaje w ścisłej zależności od międzygłosowych relacji rytmicznych  

i przyjętej postaci faktury. Ogólne spojrzenie na wertykalne ukształtowanie nar-

racji prowadzi do wniosku, że jej nadrzędną cechą jest niestabilność treści har-

monicznej, ustawiczna jej zmienność. Większość układów akordowych posiada 

charakter przejściowy, prowadzący do kolejnego następstwa. Spora liczba 

dźwięków obcych, nierównoczesne działanie poszczególnych wysokości współ-

brzmienia w korelacji rytmicznej zaciera kontur brzmienia układów akordo-

wych. Dotyczy to zwłaszcza fragmentów utrzymanych w fakturze polifonizują-

cej oraz figuracyjnej. Ta ostatnia, typowa w partii fortepianowej tematów kanty-

lenowych, tworząca typ figuracji melodyczno-harmonicznej, odznacza się sil-

nym oddziaływaniem czynnika linearnego. W tych wypadkach harmonika jest 

wypadkową współdziałania linii tematu głosu skrzypcowego, figuracyjnego 

kontrapunktu i linii basu.  

6.2. Kształtowanie faktury  

Zmienność układów fakturalnych zakłada odmienne zasady kształtowania 

sukcesywnego faktury w każdej części Sonaty. Obraz faktury I części jest nie-

ciągły. Częste jej zmiany na odcinkach kilkutaktowych są wynikiem złożonej 

budowy tematu głównego i patetycznego charakteru wyrazowego. Pomiędzy 

trzema naprzemiennie występującymi rodzajami faktury: akordowym, figuracyj-

nym i polifonizującym na przestrzeni całej części dają się wyróżnić typy pośred-

nie (np. akordowo-figuracyjne). 

W ogniwie przetworzeniowym partia fortepianu tworzy układ czterowar-

stwowy, towarzyszący linii skrzypcowej (przykład 4). 
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Przykład 4. K. Szymanowski, Sonata d-moll na skrzypce i fortepian, I część, takty 102–106, 

czterowarstwowa faktura. 

W części środkowej kształtowanie faktury przyjmuje układ stopniowego 

ewolucyjnego rozwoju w ogniwach A i A1, wychodzącego od prostego, homo-

fonicznego ujęcia fortepianowego, poprzez figuracyjne ostinato, kontrapunktu-

jące skrzypcowy temat, aż do rozszerzenia tego układu w fakturę czterowar-

stwową (podobnie jest w I części, w której linia tematyczna skrzypiec postępuje 

z dopełnieniem harmonicznym, formułą figuracyjną i kontrapunktującą linią 

basu). Ogniwo B części środkowej wnosi kontrast w postaci ujęcia czysto akor-

dowego, w krótkiej artykulacji. 

Równomierna, wręcz taneczna, pulsacja rytmiczna (metrum 
6
∕8) części fina-

łowej decyduje o doborze przejrzystych układów fakturalnych, zwłaszcza  

w ukształtowaniu rytmiki. Ale i tu można mówić o znacznym zróżnicowaniu 

balansującym w licznych konfiguracjach figuracyjno-akordowych. 

6.3. Struktury akordowe 

Zakres środków harmonicznych należy do tonalności rozszerzonej. Najwyż-

szą częstotliwość wykazują szeregi akordów molowych septymowych i zmniej-

szonych, w połączeniach sukcesywnych występują wszystkie rodzaje relacji 

interwałowych, bez dominacji którejkolwiek z nich. Dużą rolę dla brzmienia 

odgrywają alteracje, stosowane w swej tradycyjnej funkcji dźwięków prowadzą-

cych. Pionowe struktury akordowe uwypuklają składniki dysonujące poprzez ich 

zdwajanie. Równomierne rozłożenie dźwięków daje brzmienia zwarte i spójne.  

Dobór treści harmonicznej, opartej w większości na następstwach nieroz-

wiązywanych akordów dysonansowych (tzw. miękka dysonansowość), decyduje 

o aurze ekspresyjnej, dającej odczucie myśli niedopowiedzianych, niezamknię-

tych (dotyczy to zwłaszcza tematów pobocznych części skrajnych) i o bardziej 

brzmieniowym niż funkcyjnym wymiarze. Zastosowanie prostych akordów kon-

sonansowych ograniczone jest do kadencji kończących całą część lub występu-

jących w momencie inicjowania nowej myśli.  
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Z kolei w funkcji typowo kolorystycznej kompozytor zastosował opadający 

szereg kilkunastu trójdźwięków z środkowym trytonem w III części, poprzedza-

jący emisję tematu pobocznego (przykład 5). 

 

Przykład 5. K. Szymanowski, Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 9, III część, takty 218–219. 

Język muzyczny Sonaty d-moll wykazuje także łatwo uchwytną zależność 

między harmoniką i rytmiką. Wielodźwiękowe, pionowe struktury zwartych 

akordów przyjmują wyłącznie postać długich, wytrzymywanych wartości, nato-

miast współbrzmienia prowadzone w ruchu ćwierćnutowym redukują liczbę 

składników do czterech lub trzech. Każdorazowe rozdrobnienie rytmiczne (ruch 

ósemkowy lub szesnastkowy) redukuje pionowe struktury i przechodzi w figura-

cyjnie rozłożone pole harmoniczne. Oczywiście podyktowane to jest względami 

wykonawczymi.  

Harmonika Szymanowskiego w omawianym utworze bazuje naprzemiennie 

na funkcyjności i brzmieniowości (jednostce harmonicznej w roli wartości kolo-

rystycznej), a więc odpowiada aktualnym tendencjom dokonującym się w mu-

zyce początku XX wieku. 

6.4. Faktura a tonalność 

Pomiędzy fakturą a językiem harmoniczno-tonalnym istnieje prosta, wprost 

proporcjonalna zależność. Zagęszczanie i rozszerzanie faktury wiąże się stale  

z nasileniem chromatyki i dalszymi odniesieniami tonalnymi (stale do niższych 

tonacji). Zjawisko to jednocześnie jest ściśle związane z budowaniem kulminacji. 

Każdy współczynnik formalny – z wyjątkiem ogniwa B części środkowej – 

zwieńczony jest wyrazową kulminacją, która pokrywa się z momentem kulmi-

nacyjnego rozwoju faktury. Porównajmy plan tonalny pierwszej projekcji tematu 

z miejscami kulminacyjnymi we wszystkich częściach (tabela 1).  
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Tabela 1 

I część 

pierwszy temat 

drugi temat 

Pierwsza projekcja 

d-moll 

g-moll 

Kulminacja 

f-moll (con passione) 

des-moll 

II część 

temat A 

 

A-dur 

 

A-dur (affettuoso) 

III część 

pierwszy temat 

drugi temat 

 

d-moll 

F-dur 

 

d-moll 

F-dur 

W I części szczytowy punkt rozwoju płaszczyzn tematów przypada w naj-

dalszych wychyleniach, w częściach II i III strategia jest inna: liczne zmiany 

tonalne w toku narracji w kulminacji powracają do tonacji głównej. Warto tutaj 

odnieść się ponownie do kwestii budowy tematów. Złożona konstrukcja głów-

nego tematu części wyzwala w sposób naturalny silniejsze przemiany tonalne,  

a symetryczne w budowie tematy II i III części generują prostszy plan tonalny.  

Pomiędzy diatoniką i chromatyką zachowana jest równowaga. Chromatyka 

tradycyjnie stymuluje rozwój strony wyrazowej.  

7. Relacje interinstrumentalne 

Kameralny dialog fortepianu i skrzypiec postępuje komplementarnie w reali-

zacji treści muzycznej. Zdublowanie melodycznego układu dźwiękowego w obu 

instrumentach Szymanowski stosuje wyłącznie w kulminacjach. Skrzypce zyskują 

niewielką przewagę w prowadzeniu melodycznych myśli tematycznych, zwłasz-

cza tematów pobocznych. Faktura skrzypcowa jest eksponowana głównie w za-

kresie ekspresji melodycznej, która jest szeroko wykorzystana, obejmuje wszyst-

kie rejestry instrumentu. Środki ornamentalne i figuracyjne występują epizodycz-

nie w funkcji tła. Kantylena skrzypcowa przejawia niektóre cechy późniejszego 

stylu kompozytora w postaci zalążkowej, takie jak: prowadzenie długiej, synko-

powanej frazy (II temat I części), przejścia do wysokiego rejestru poprzez skoki 

interwałowe na szeregu synkop, długie szerokie frazy o falistym rysunku.  

Partia skrzypcowa jest podporządkowana ogólnej dramaturgii utworu. John 

Głowacki, omawiając kolorystykę i technikę skrzypcową Szymanowskiego, 

stwierdza, że w tym utworze: 

partia skrzypcowa nie jest zbyt skomplikowana od strony wykonawczej i całkowicie leży 

w granicach możliwości przeciętnego skrzypka. Sama forma utworu nawiązująca raczej 

do tradycji klasycznych nie wymaga ani zbyt wielu wirtuozowskich poczynań, ani też 

efektów kolorystycznych25.  

                                                 
25 J. Głowacki, Kolorystyka a technika skrzypcowa w twórczości Szymanowskiego, [w:] Karol 

Szymanowski, Księga Sesji Naukowej poświęconej twórczości Karola Szymanowskiego, 

Warszawa 23–28 marca 1962, Uniwersytet Warszawski 1964, s. 76. 
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Uwaga ta jest słuszna w odniesieniu do strony czysto technicznej, lecz nie 

można jej odnieść do strony wyrazowej dzieła, gdyż ta wymaga od wykonaw-

ców dojrzałości interpretacyjnej i wysokiej jakości dźwięku. Ów zakres tech-

niczno-ekspresyjny zbliżony jest do wiodących romantycznych sonat skrzypco-

wych (Schumann, Brahms, Franck, Faure). 

Partia fortepianu odznacza się większym bogactwem techniczno-faktural- 

nym. Najbardziej złożoną postać przyjmuje we fragmentach kantylenowych 

Sonaty, w których – przypomnijmy – dwukrotnie osiąga układ czterowarstwo-

wy. Szeroka gama ujęć fakturalnych partii fortepianu konstytuuje zmienność 

toku narracyjnego. 

Dialogujący charakter współdziałania duetu kameralnego to dobrze znany  

z tradycji klasyczno-romantycznej wzorzec. Został on przez początkującego 

kompozytora wszechstronnie wykorzystany i oparty na wysokim poziomie in-

wencji. Indywidualna wizja Szymanowskiego polega na równoczesnym zespa-

laniu wielu inspiracji płynących z muzyki mistrzów, których dzieła młody wów-

czas kompozytor przyswajał (Chopin, Brahms, Skriabin, Strauss). Przywołajmy 

przy tej okazji fragment wypowiedzi Ludomira Różyckiego ze Wspomnień  

o Szymanowskim („Muzyka” 1937, nr 4–5) o metodzie pracy Szymanowskiego: 

Kiedy pisał swą sonatę fortepianową (pierwszą), ileż razy zastawałem Szymanowskiego 

przy fortepianie, studiującego z całą drobiazgowością strukturę pasażów fortepianowych 

Chopina i Skriabina. […] Kiedy pokazywał mi skomponowaną muzykę, imponowała mi 

solidność i dojrzałość faktury i skupienie inwencji26. 

Sonata d-moll w literaturze muzykologicznej 

Rodzima i zagraniczna literatura muzykologiczna dotycząca życia i twórczo-

ści Karola Szymanowskiego jest już bardzo obfita. Powstały liczne monografie, 

artykuły, studia. Omawiana Sonata, jako utwór młodzieńczy, była najszerzej 

komentowana w monografiach. Muzykologiczne analizy wczesnych etapów 

twórczości posiadają wspólną cechę, mianowicie doszukują się wpływów innych 

kompozytorów, czy to w bardziej ogólnym kształcie, czy też w szczegółach 

konstrukcji, melodyki, faktury. Tak ma się rzecz również w przypadku Sonaty  

d-moll. Przegląd muzykologicznych opinii dokonany będzie w porządku chrono-

logicznym. 

Pierwszym opiniodawcą utworu był przyjaciel Szymanowskiego, muzykolog 

Zdzisław Jachimecki, który jeszcze za życia autora Mitów opublikował pracę 

Karol Szymanowski. Rys dotychczasowej twórczości. Nestor polskiej muzykolo-

gii wskazuje na dojrzałość Sonaty d-moll, określa także jej przynależność styli-

styczną: 

                                                 
26 Cyt. za: S. Golachowski, Karol Szymanowski, PWM, Kraków 1977, s. 14–15. 
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Sonata na skrzypce i fortepian op. 9 d-moll powstała wprawdzie w okresie nauki u No-

skowskiego, ale nie należy do prac szkolnych Szymanowskiego. Młody kompozytor, któ-

ry nie znał skrzypiec z praktyki osobistej, okazał tu zadziwiającą – jak na tę pierwszą 

próbę – pewność w traktowaniu tego instrumentu. Tematyka jej nie ma cech na wskroś 

oryginalnych, jest w tej muzyce trochę retoryki, ale w ustępie środkowym (andantino 

tranquillo e dolce) zakwita tu kwiat szczerej poetyczności. Pod względem stylu należy 

poważną tę kompozycję zaliczyć do kierunku neoromantycznego, zostającego pod auspi-

cjami Schumanna i po części Brahmsa27. 

Opinia ta jest trafna i rzeczowa. Sformułowana została w latach, w których 

muzyka „Karola z Atmy” wkroczyła już w okres narodowy i przeszła silną ewo-

lucję. Trzy lata później niemiecki muzykolog, Hans Mersmann, w pismach trak-

tujących o europejskiej muzyce kameralnej komentuje utwór w kontekście utwo-

rów Ludomira Różyckiego i także już z perspektywy Mitów, o których nadmie-

nia w dalszych swych uwagach. Mersmann wskazuje na właściwość Sonaty d-moll, 

na którą żaden z następnych autorów nie zwrócił uwagi: 

Die stilistischen Wurzeln des gleichaltrigen Karol Szymanowski liegen vielleicht von 

denen Rozyckis nich sehr Weil entfern, doch hat dieser Komponist eine starke Entwick-

lung durchgemacht, die ihn völlig in die Problematik der gegenwärtigen Musik hinein-

führte. Eine Violinsonate Opus 9 steht noch jenseits dieer Entwicklung, zeigt aber in ih-

rem Hauptsatz schon die Verbindung eines gewissen konstruktiven Pathos mit rhapsodi-

schen Elementen. 

[Stylistyczne korzenie Karola Szymanowskiego nie są zbyt oddalone od Różyckiego, 

choć kompozytor ten przeszedł silny rozwój, który całkowicie wprowadził go w proble-

matykę muzyki współczesnej. Sonata skrzypcowa op. 9 znajduje się na tym etapie roz-

woju, w którym rzeczą nadrzędną jest połączenie konstruktywnego patosu z elementami 

rapsodycznymi – tłum. M.R.]28. 

Wskazanie na cechy wyrazowe jako nadrzędne, na rapsodyczność utworu 

jest oczywiste w odniesieniu do dzieł neoromantycznych. Szkoda tylko, że autor 

tej lakonicznej wzmianki nie określa dokładniej owych „rhapsodischen Elementen”. 

Stanisław Golachowski w swej zwięzłej monografii, wydanej w 1948 roku
29

, 

nie komentuje Sonaty d-moll. Dwa lata później Stefania Łobaczewska opubli-

kowała obszerną monografię kompozytora. Zawiera ona, obok rozważań ogól-

nohistorycznych, dokładne charakterystyki utworów. Sugeruje w stosunku do 

Sonaty d-moll klasyczno-brahmsowski wzorzec i jednocześnie zauważa odmien-

ność tematów Szymanowskiego w porównaniu ze wzorcem: 

Jest to utwór, który należałoby nazwać pod względem całego nastawienia i ujęcia for-

malnego klasycznym, mimo, że wyzyskuje wszystkie zdobycze kompozytorów neoro-

mantycznych […]. Wzorem, który przyświecał tu Szymanowskiemu były prawdopodob-

                                                 
27 Z. Jachimecki, Karol Szymanowski. Rys dotychczasowej twórczości, Skład Główny w Księgarni 

Jagiellońskiej, Kraków 1927, s. 12. 
28 H. Mersmann, Die Kammermusik, Band IV: Europäische Kammermusik des XIX und XX 

Jahrhunderts, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig 1930, s. 189. 
29 Kolejne wydania: PWM 1977, 1982. 
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nie sonaty na skrzypce i fortepian Brahmsa: ten sam tutaj zakrój epicki, którego potem 

nie spotkamy już u Szymanowskiego, gdyż podyktowany tu został faktem oparcia się na 

Brahmsie, jako na wzorze formalnym, to samo klasyczne, zgodne z tradycją traktowanie 

tematyki, mimo, że jej wyraz muzyczny nie pokrywa się bez reszty z wyrazem melodyki 

brahmsowskiej. W melodyce Sonaty Szymanowskiego jest wiele z klasyków, ale jest też 

i coś z niepokoju skriabinowskiego, wyciskającego tak wyraźne piętno na niektórych for-

tepianowych kompozycjach Szymanowskiego z tego okresu i coś z szerokiego rozmachu 

Sonaty skrzypcowej Cezara Francka. Utworu tego nie można nazwać kompozycją szkol-

ną, a jednak mniej w nim z Szymanowskiego, niż w każdym innym utworze z tego okre-

su, napisanym na fortepian czy orkiestrę30. 

Na Brahmsa, jako „ojca chrzestnego” Sonaty d-moll wskażą ponownie ko-

lejni opiniodawcy, ale – zwłaszcza w pracach muzykologów angielskich – Sona-

ta A-dur Francka będzie uznana jako główne źródło inspiracji. Łobaczewska 

także go wcześniej zasugerowała.  

Odwołajmy się teraz do pracy o innym charakterze – do książki wiolinistów- 

-pedagogów (opublikowanej z początkiem lat 60.), omawiającej skrótowo,  

w sposób historyczny, całokształt literatury skrzypcowej. Autorzy hierarchizują 

Sonatę d-moll w kontekście całej spuścizny Szymanowskiego i oczywiście wy-

mieniają mentorów. Formułują uwagę następującą: 

Pomimo, iż jest to utwór pochodzący z młodych lat twórczości Szymanowskiego  

i w ogólnej hierarchii jego dzieł nie odgrywa poważniejszej roli, to przecież stanowi on 

istotną pozycję w polskiej literaturze sonat skrzypcowych. Podobnie jak w innych kom-

pozycjach Szymanowskiego pochodzących z tego samego wczesnego okresu, są tam 

jeszcze ślady oddziaływania neoromantyków niemieckich jak Brahmsa, Regera,  

R. Straussa, a z rosyjskich współczesnych – Skriabina31. 

W 1967 roku w Londynie ukazała się pierwsza angielskojęzyczna monogra-

fia autorstwa Bogusława Maciejewskiego. W krótkich wzmiankach o Sonacie  

d-moll czytamy: 

This work was inspired by Wieniawski’s tradition and Kochański’s great virtuosity. The 

central movement combines the slow movement and scherzo. It is Frankian in texture but 

very Slavonic in its youthful, melodious context32. 

[Utwór ten był zainspirowany twórczością Wieniawskiego i wirtuozerią Kochańskiego. 

Centralna część łączy część wolną i scherzo. Swą strukturą nawiązuje do Francka, lecz 

świeżość melodyki wskazuje na korzenie słowiańskie – tłum. P. Czarnecka-Jaskóła]. 

Z pierwszym zdaniem trudno się zgodzić, gdyż nie sposób dopatrzeć się  

w omawianym tu utworze śladów stylu Wieniawskiego, a jeżeli chodzi o postać 

Pawła Kochańskiego, to z biografii kompozytora wiemy, że w czasach elizawet-

gradzkich i studiów warszawskich Szymanowski nie znał jeszcze osobiście Ko-

chańskiego. Trzeba jednak zauważyć, że Maciejewski jako jedyny podkreśla 

                                                 
30 S. Łobaczewska, dz. cyt., s. 216–217. 
31 Z. Jahnke, Z. Sitowski, Literatura skrzypcowa. Rys historyczny, PWM, Kraków 1962, s. 118. 
32 B. Maciejewski, Karol Szymanowski. His Life and Music, London 1967, s. 27. 
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„korzenie słowiańskie” melodyki Sonaty – choć należy to rozumieć jako nieza-

leżność melodycznej strony od wzorców z kręgu zachodnioeuropejskiego. 

W edycji źródłowo-krytycznej całej spuścizny Szymanowskiego, zainicjo-

wanej w 1965 roku, przewidziano 26 tomów. Tom 12: Utwory skrzypcowe, wy-

dany w 1978 roku, zawiera obszerne omówienie pióra Adama Walacińskiego, 

będące akademicką oceną Sonaty d-moll; autor podkreśla – podobnie jak S. Ło-

baczewska – pewien dystans samego kompozytora do swojego utworu:  

W jej klasycyzującej – mimo użycia neoromantycznych środków – konwencjonalności, 

wyraźnym uzależnieniu się od wzorców sonat skrzypcowych Brahmsa i dość jeszcze 

sztywnym niekiedy traktowaniu instrumentalnego duetu, widać raczej dążenie młodego 

kompozytora do solidnego opanowania tradycyjnej trzyczęściowej formy cyklicznej, niż 

bardziej zindywidualizowane poczynania twórcze, bez porównania dobitniej zaakcento-

wane we wczesnych utworach fortepianowych i pieśniach. […] Sam kompozytor wyrażał 

się o niej w listach z pewną żartobliwą ironią – to jednak grywał ją wielokrotnie z róż-

nymi wykonawcami, również w latach późniejszych33. 

Ponownie został przywołany wzorzec Brahmsa oraz konwencja rodem z kla-

sycyzmu.  

Kolejna opinia (postępując nadal chronologicznie), autorstwa Jima Samsona, 

upatruje silne podobieństwo Sonaty d-moll do Sonaty A-dur C. Francka. Angiel-

ski muzykolog porównuje wprost fragmenty obu utworów, podkreśla ich wspól-

ną konwencję w relacji pomiędzy partią skrzypiec i fortepianu: 

As in the Piano Sonata, many of the gestures in the work are modeled rather self-

consciously on late-Romantic styles in Western Europe, and its proximity to the famous 

sonata by César Franck in particular is too marked to be fortuitous. The opening violin 

flourish is close to that in the second movement of Franck’s work, while the second sub-

ject of the first movement is reminiscent of the second subject of Franck’s second 

movement. Szymanowski, like Franck, retains a concertante convention in writing for 

the two instruments, a convention which was already coming under considerable strain 

by the late nineteenth century. As melodic paragraphs became more sustained and long-

breathed in the Romantic period it became more and more difficult for material to be 

shared satisfactorily by two such different instruments as piano and violin34. 

[Podobnie jak w Sonacie fortepianowej, wiele gestów w utworze jest opartych raczej 

świadomie na późnoromantycznym stylu zachodniej Europy, a jego podobieństwo  

w szczególności do słynnej sonaty Cesara Francka jest zbyt wyraźne, by mogło być 

przypadkowe. Skrzypcowy wstęp jest zbliżony do wstępu w drugiej części utworu 

Francka, a drugi temat pierwszej części przypomina drugi temat drugiej części Francka. 

Szymanowski, podobnie jak Franck, utrzymuje konwencję concertante dla obu instru-

mentów, od jakich odchodzi się w końcu dziewiętnastego wieku. Zważywszy, iż zwroty 

melodyczne stały się w okresie romantycznym dłuższe i długooddechowe, coraz trudniej 

było w sposób satysfakcjonujący podzielić materiał pomiędzy fortepian i skrzypce – 

tłum. M.R.]. 

                                                 
33 A. Walaciński, Wstęp, [w:] Utwory skrzypcowe, seria: Karol Szymanowski. Dzieła, t. 12, PWM, 

Kraków 1978, s. XI. 
34 J. Samson, The music of Szymanowski, Kahn & Averill, London 1980, s. 48. 
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Jim Samson akcentuje w dalszych rozważaniach integralność elementów 

tematycznych, czyniąc jednocześnie porównania z I Sonatą fortepianową. 

Następna angielska monografia, autorstwa Christophera Palmera, wydana  

w 1983 roku, nie zawiera szerszego komentarza czy też opinii na temat utworu, 

autor wymienia ją jedynie w rozdziale biograficznym, w kontekście działań pia-

nistycznych kompozytora
35

. 

Rok 1997 przyniósł kolejną polską monografię ukazującą całokształt dzia-

łalności i twórczości Szymanowskiego w zwięzłej i przystępnej formie. Autor, 

Tadeusz Andrzej Zieliński, skupia się na części środkowej Sonaty, 

która – sama w sobie – stanowi chyba najwybitniejsze dzieło instrumentalne z wczesne-

go okresu Szymanowskiego. Tylko nieznajomością jej przez wykonawców można tłu-

maczyć fakt, że ten cudowny „poemat” w A-dur nie stał się w swoim czasie sławną  

i ulubioną pozycją repertuaru skrzypcowego. Natchniona uczuciem, niezapomniana me-

lodia powraca w różnych wariantach (wyraźny związek z forma chopinowską), oparta  

o niezwykle subtelne harmonie. Już wstępna fraza fortepianu wskazuje, że kompozytor 

dobiera tu akordy bardziej ze względu na ich walor sensualno-kolorystyczny, niż funk-

cyjny, a wrażenie to potęguje pierwsze wejście tematu w skrzypcach, łączące miękką, 

dysonansowość z czystą diatoniką36. 

Zieliński „pokusił się” o porównanie z Debussym: 

Szymanowski wkroczył tu na analogiczną drogę, co młody Debussy (którego wówczas 

jeszcze nie znał); analogia ta uderza jeszcze w ostatnich, pentatonicznych taktach.  

W istocie są to harmoniczne i estetyczne konsekwencje wysnute z pewnych kart twór-

czości Chopina37. 

Autor zauważa pierwsze zwiastuny późniejszego stylu Szymanowskiego: 

Subtelna, zmysłowa kolorystyka tej środkowej części Sonaty sprzężona z przejmującym 

liryzmem, wyraża się również niekiedy w delikatnej ornamentyce skrzypiec, co stanowi 

nieśmiałą zapowiedź kolorystyki późniejszych Mitów38. 

Najszerzej opisuje II część, co wynika zapewne z autorskich założeń Zieliń-

skiego, których celem jest uwypuklenie wyrazowych własności muzyki Szyma-

nowskiego, co zostało podkreślone w tytule książki. O I części kreśli jedno zda-

nie, przywołując – ponownie – utrwalonych już we wcześniejszych pracach 

mentorów (czyli Francka i Brahmsa). Część finałową komentuje w powiązaniu  

z późniejszą o 10 lat Tarantellą, zauważając związki między utworami: 

Pewną śmiałością dźwiękową odznacza się finał […] z groteskowo-sarkastycznym wstę-

pem, który daje przedsmak efektownego wejścia Tarantelli po Nokturnie. W przyszłym 

opusie 28, oraz świetnym epizodem sul ponticello, będącym pierwszym u Szymanow-

skiego przykładem rytmicznego upojenia, ekscytacji równomiernym, ostrym pulsem – 

                                                 
35 Ch. Palmer, Szymanowski, British Broadcasting Corporation, London 1983, s. 15. 
36 T.A. Zieliński, Szymanowski. Liryka i ekstaza, PWM, Kraków 1997, s. 34–35. 
37 Tamże. 
38 Tamże. 
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ten rodzaj uczuciowego napięcia odnajdziemy później […] w wielu dziełach ostatniego 

okresu39. 

Cennym wkładem Zielińskiego jest spostrzeżenie „prekursorskich” cech  

w języku Sonaty. Ostatnie zdanie kieruje uwagę na czynnik kolorystyczny, bar-

dziej wyrazisty niż we wczesnych utworach fortepianowych. 

Alistair Wightman w swojej monografii Sonacie d-moll poświęca jeden aka-

pit. Jak wielu wcześniejszych muzykologów tak i ten autor silnie akcentuje uza-

leżnienie jej od stylu Francka, przypuszczając, że pierwowzór, czyli wydanie 

Sonaty A-dur Francka dostarczył Szmanowskiemu Kochański po studiach  

w Brukseli
40

. Nie odmawia utworowi jednak wartości. Czyni uwagi co do kla-

sycznych schematów formalnych, spójności tematycznej I części. Ocenia ją na-

stępująco: 

This is a thoroughly attractive and deservedly popular piece, but as yet the violin-writing 

shows none of the startling originality of the later works41. 

[Jest to wyjątkowo atrakcyjny, zasłużenie popularny utwór, aczkolwiek kompozycja na 

skrzypce nie wykazuje żadnej zdumiewającej oryginalności, jaka cechuje późniejsze pra-

ce – tłum. P. Czarnecka-Jaskóła]. 

Zofia Helman, w encyklopedycznym ujęciu twórczości Szymanowskiego 

komentując wczesne dzieła, określone podtytułem Dziedzictwo romantyczne, 

akcentuje dwie właściwości utworu: wyraźny przejaw indywidualnych cech 

melodyki i wrażliwość na brzmienie
42

, a Jadwiga Paja-Stach w pracy syntetycz-

nej poświęconej muzyce polskiej poza kolorystyką brzmienia podkreśla „bogac-

two odcieni fakturalnych w obu instrumentach”
43

. 

Opinia Teresy Chylińskiej w wielkiej trzytomowej monografii już częściowo 

została zacytowana w paragrafie o genezie Sonaty d-moll. Wróćmy jeszcze na 

chwilę do jej rozważań. Autorka czyni także aluzję do wpływów, jakim poddany 

był młody Szymanowski, wskazując na wzorce zaobserwowane u Francka: 

Spójność tematyczną zapewnia utworowi bardzo charakterystyczny, dynamiczny i pełen 

pędu wstępujący motyw początkowy. Musiał się Karol zasłuchać w Sonatę skrzypcową 

A-dur Francka, ale też wzór był wspaniały, a młodemu Szymanowskiemu udało się 

wzbogacić polski repertuar skrzypcowy o dzieło, które do dziś zachowuje żywą atrakcyj-

ność44. 

                                                 
39 Tamże, s. 36. 
40 Jak już wcześniej zaznaczono odnośnie do opinii Maciejewskiego, w okresie powstania Sonaty 

d-moll Szymanowski i Kochański nie znali się jeszcze osobiście, zatem taka wersja wydarzeń 

nie może być prawdopodobna. 
41 A. Wightman, Karol Szymanowski. His Life and Work, Ashgate, Aldershot 1999, s. 40. 
42 Z. Helman, hasło: Szymanowski Karol, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. Dziębow-

ska, część biograficzna, t. 10: Sm–Ś, PWM, Kraków 2007, s. 285. 
43 J. Paja-Stach, Muzyka polska od Paderewskiego do Pendereckiego, Musica Iagellonica, Kra-

ków 2009, s. 85. 
44 T. Chylińska, Karol Szymanowski…, s. 108. 
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Francuski monografista Didier van Moere jeszcze silniej i dobitniej, niż au-

torzy angielscy akcentuje związki Sonaty d-moll z dziełami Francka i Brahmsa. 

Czyni to w sposób skrupulatny i wręcz przesadny, prawdopodobnie pod wpły-

wem literatury angielskojęzycznej. Poświęca sonacie cały paragraf, zatytułowa-

ny Czekając na Kochańskiego. Zacytujmy fragment wskazujący na przejęcie 

uwag od Wightmana: 

Szymanowski ne parvient pas vraiment à échapper à l’emprise de Brahms et de Franck, 

don’t les ombres rodent entre les portées. 

Cela se sent dès l’Allegro moderato initial, qui ressortit à la forme sonate 

traditionnelle, avec son second theme exposé dans le relative majeur et repris à la tonique 

dans une réexposition quasi littérale. Szymanowski se souvient ici du deuxième 

movement, Allegro,également en ré mineur, de la Sonate de Franck, qu’il a pu entendre 

au cours d’un concert public ou privè, à moins que, comme le suggère Alistair 

Wightman, Kochański n’en ait rapport la partition de ses etudes à Bruxelles. La montée 

du violon avant l’exposé du premier theme fait irrésistiblement penser à Franck, sans 

parler du caractère passionné de l’ensemble du movement45. 

[Szymanowskiemu nie udaje się wydostać spod wpływów Brahmsa i Francka, których 

cienie krążą pomiędzy nutami.  

Można to wyczuć, począwszy od wstępnego Allegro moderato, które pojawia się  

w postaci tradycyjnej sonaty, z drugim tematem wyeksponowanym w równoległej gamie 

dur i powtórzonym tonalnie w repryzie prawie identycznie. Szymanowski opiera się tu na 

drugiej części Allegro, utrzymanej również w tonacji d-moll, Sonaty Francka, którą mógł 

usłyszeć podczas koncertu publicznego bądź prywatnego, chyba że jak sugeruje Alistair 

Wightman, Kochański przywiózł partyturę z Brukseli, gdzie odbywał studia. Partia 

skrzypiec narastająca przed ekspozycją pierwszego tematu przywodzi nieodparcie na 

myśl Francka, nie wspominając już o płomiennym charakterze całości tej części – tłum. 

P. Czarnecka-Jaskóła]. 

W dalszym opisie wylicza kolejne zbieżności z sonatą Francka, które pod-

kreślał już Jim Samson. Powołuje się również na spostrzeżenia T.A. Zielińskie-

go o „impresjonistycznej trosce o kolor”, a nawet wspomina o uwagach Z. Ja-

chimeckiego
46

. 

Szerszego omówienia Sonaty d-moll dokonała Maryla Renat, autorka mono-

grafii o polskiej sonacie skrzypcowej. Z racji monograficznego charakteru pu-

blikacji odnosi jej wartość do całokształtu rodzimej twórczości w tym gatunku: 

Sonata d-moll na tle spuścizny Szymanowskiego bez wątpienia nie należy do jego najwy-

bitniejszych dzieł, lecz w kontekście wszystkich sonat skrzypcowych powstałych w muzyce 

polskiej ostatniego stulecia z pewnością należy do panteonu dzieł pierwszorzędnych47. 

Wymieniając liczne cechy muzycznej prozodii utworu, autorka zwraca uwa-

gę na zalążki indywidualnego stylu dzieł skrzypcowych autora Mitów:  

                                                 
45  D. van Moere, Karol Szymanowski, Fayard, Paris 2008, s. 58. 
46  Tamże, s. 59. 
47 M. Renat, Sonata skrzypcowa w muzyce polskiej XX wieku, Wyd. AJD w Częstochowie, Czę-

stochowa 2012, s. 95.  
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Kantylena skrzypcowa przejawia już niektóre cechy późniejszego stylu kompozytora: fa-

lista, meandryczna fraza, przechodząca do wysokiego rejestru skokami interwałowymi na 

szeregu synkop48. 

W dalszym rozdziale śledzi kształtowanie strony ekspresyjnej w poszcze-

gólnych częściach, dochodząc do wniosku, że proces kształtowania strony eks-

presyjnej jest w tym dziele złożony i wykazuje wysoki stopień energetyki
49

. 

Porównując opinie muzykologów na temat Sonaty d-moll Szymanowskiego, 

dochodzimy do wniosku, że tworzą one dwie grupy: 

1) podkreślającą wpływy utytułowanych kompozytorów neoromantycznych: 

Brahmsa, Francka, Skriabina (Jachimecki, Łobaczewska, Sitowski-Jahnke, 

Maciejewski, Walaciński, Samson, Wightman, częściowo Chylińska, Moere), 

2) akcentującą wysoką wartość artystyczną i cechy zapowiadające przyszły, 

dojrzały styl (Zieliński, Renat). 

Zestawiając opinie muzykologów ukierunkowanych na poszukiwanie wpły-

wów, zauważamy, że w miarę ukazywania się kolejnych prac wytworzyła się 

tradycja kojarzenia języka młodego Szymanowskiego ze stylem Brahmsa  

i Francka. Ma ona swoje korzenie w muzykologicznej, bardziej ogólnej, tradycji 

doszukiwania się we wczesnych utworach kompozytorów wpływów innych 

twórców, tych o ustalonej, wysokiej randze. Dlatego takie nastawienie pośród 

opinii o interesującej nas Sonacie jest przeważające. 

Spojrzenie na dzieła młodzieńcze uwolnione od poszukiwania wzorców  

i ukierunkowane na cechy indywidualne występuje rzadziej. O ile wskazywanie 

wzorców jako źródeł inspiracji ułatwia klasyfikację stylistyczną dzieła lub dzieł, 

o tyle „wytykanie” młodemu kompozytorowi podobieństw pomiędzy tematami 

czy innymi szczegółami nie wydaje się stosowne. Tym bardziej że nie mamy 

absolutnej pewności, w jakim stopniu 21-letni Szymanowski znał sonaty skrzyp-

cowe Brahmsa i Francka
50

. Autorzy tego typu analiz, oprócz wskazania podo-

bieństw do owych sonat jednocześnie nie zadali sobie trudu spojrzenia na Sonatę 

d-moll z punktu widzenia jakości inwencji, techniki kompozytorskiej (bardzo 

dojrzałej jak na młodzieńczy utwór) i przemawiającego własną (oczywiście, że 

neoromantyczną) poetyką. Co najwyżej porównywali ją z powstałą w tym sa-

mym czasie I Sonatą fortepianową. Należy też podkreślić, że rodzima muzyko-

logia skupia się bardziej na bezsprzecznych walorach utworu, niosącego bardzo 

jeszcze nieśmiało zalążki stylu indywidualnego. 

Niezależnie od opinii wielu piszących o muzyce, utwory o szczególnej wy-

mowie, wysokim poziomie artystycznym i silnym wyrazie ekspresji zawsze 

                                                 
48  Tamże, s. 96. 
49  Tamże, s. 262–264. 
50 Rzecz ciekawa, że nie próbowano dostrzec podobieństw Sonaty d-moll z pięknymi sonatami 

skrzypcowymi E. Griega, również „płomiennymi” w wyrazie (zwłaszcza III Sonata c-moll, któ-

ra powstała dokładnie w tym samym roku, co Sonata A-dur Francka, czyli w 1886), czy też  

z sonatami G. Faurego.  
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utorują sobie drogę do sal koncertowych. Zostają zauważone i docenione przez 

wybitnych wykonawców i rzesze słuchaczy. Do takich dzieł należy obecnie 

Sonata d-moll. Wpisuje się ono trwale w późnoromantyczną kameralistykę  

i stanowi ważną pozycję w polskiej, a także europejskiej literaturze sonatowej.  

Dyskografia 

1) Dawid Ojstrach (vn), Władimir Jampolski (pfte), Columbia, 33CX1201= 

FCX355=QCX10160 (1955). 

2) Dawid Ojstrach (vn), Lew Oborin (pfte), ZSRR D – 05181 (1961). 

3) Polish Prizeuinners of International Competitions in Holland play 

Szymanowski, Elżbieta Sobkowicz (piano), Robert Szreder (vn), Muza, 

SX0717A, S – 3 XW – 1486.  

4) 20
th
 Century Polish Music for Violin and Piano, Muzyka polska XX wieku 

na skrzypce i fortepian (K. Szymanowski, G. Bacewicz, W. Lutosławski); 

Patrycja Piekutowska (vn), Beata Bilińska (pfte), DUX 0544, Warszawa 

2006. 

5) Karol Szymanowski, Violin Sonata, Mythes, Notturno and Tarantella, Miri-

am Kramer (vn), Niolas Durcan (pfte), Naxos 8.557748, 2007.  
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Abstrakt 

Sonata d-moll op. 9 Karola Szymanowskiego.  

Geneza – recepcja – technika kompozytorska 

Artykuł syntetyzuje wszelkie informacje, komentarze, omówienia na temat Sonaty d-moll na 

skrzypce i fortepian op. 9 Karola Szymanowskiego i prezentuje dokładną analizę formy i języka 

dźwiękowego tego dzieła. Układ treści zawarty jest w 5 paragrafach: 1) Wstęp, 2) Geneza,  

3) Recepcja, 4) Technika kompozytorska, 5) Sonata d-moll w literaturze muzykologicznej. 

Pierwszy z nich podaje wstępne uwagi o stylu skrzypcowym kompozytora. Drugi przytacza 

wszystkie dane i okoliczności, dotyczące powstania Sonaty d-moll na podstawie polskiego pi-

śmiennictwa. Trzeci to przegląd recenzji utworu po pierwszych publicznych wykonaniach w Pol-

sce i za granicą. Czwarty paragraf jest centralną częścią artykułu i traktuje o technice kompozytor-

skiej. Podzielony został na 7 zagadnień: 1. Architektonika, 2. Budowa współczynników formal-

nych, 3. Technika pracy tematycznej, 4. Plan tonalny utworu, 5. Właściwości melodyki, 6. Faktura 

a harmonika i tonalność, 7. Relacje interinstrumentalne. Rozważania analityczne ujęte zostały  

w dwustopniową strukturę, z zaakcentowaniem zagadnień szczegółowych. Analiza formy i środ-

ków techniczno-wyrazowych utworu ma na celu ukazanie dojrzałości twórczej tego młodzieńcze-

go dzieła. Ilustrowana jest pięcioma przykładami zapisu nutowego. Ostatni paragraf stanowi prze-

gląd opinii na temat Sonaty d-moll Szymanowskiego, zawartych w literaturze polskiej i obcoję-

zycznej (niemieckiej, angielskiej, francuskiej), poświęconej biografii i twórczości kompozytora.  

Problematyka poruszana w artykule poparta jest licznymi cytatami, zaczerpniętymi z monogra-

fii badaczy polskich i obcych. Artykuł zwieńczony jest wnioskami końcowymi. Do tekstu dołą-

czono wykaz nagrań płytowych omawianej Sonaty.  

Słowa kluczowe: polska muzyka skrzypcowa XX wieku, sonata skrzypcowa, Karol Szymanowski.  

Abstract  

Sonata in D minor, Op. 9 by Karol Szymanowski.  

Genesis – reception – compositional technique 

The article synthesizes all information, analyses and comments on ‘Sonata in D minor for vio-

lin and piano’, op. 9 by Karol Szymanowski, and offers a thorough study of the musical form and 

language of the work. The content is divided into 5 paragraphs: 1) Introduction, 2) Genesis,  

3) Reception, 4) Compositional technique, 5) ‘Sonata in D minor’ in musicological literature. 

The first of these makes preliminary observations on the composer’s violinistic style. The second 

lists all the data and circumstances relating to the creation of ‘Sonata in D minor’ on the basis of Polish 

literature. The third one examines the reviews of the work after the first public performances in Poland 

and abroad. The fourth section, which constitutes the central part of the article, deals with the composi-

tional technique and has been divided into 7 areas: 1. Architecture, 2. The structure of formal elements, 

3. Thematic work technique, 4. The tonal plan of the composition 5. Melody characteristics 6. Texture 

vs harmony and tonality 7. Interinstrumental relations. Analytical considerations have been included in  

a two-part structure, detailing the specific issues. The analysis of the form as well as technical and ex-

pressive devices of the work aims to show the artistic maturity of this youthful work. It is illustrated with 

five examples of musical notation. The last section provides an overview of opinions on the ‘Sonata in  

D minor’ by Szymanowski, expressed in Polish and foreign literature (German, English, French) dedi-

cated to the biography and works of the composer. 

The issues raised in the article are supported by numerous quotations from monographs by 

Polish and foreign scholars. The article, crowned with final conclusions, contains an annex listing 

the Sonata recordings. 

Keywords: Polish violin music of the 20th century, the violin sonata, Karol Szymanowski. 
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Elementy rodzimego folkloru  

w polskich sonatach skrzypcowych XX wieku 

Wstęp 

Elementy folklorystyczne przenikały do muzyki artystycznej od najdawniej-

szych czasów. Ich obecność zawsze najsilniej zaznaczała się w formach tanecz-

nych, które ze swej natury służyły twórczej sublimacji tańców różnego pocho-

dzenia. Tańce narodowe, wywodzące się z pratradycji każdej społeczności, stały 

się symbolem kulturowym zarówno całych narodów, jak i lokalnych grup et-

nicznych. Stylizacje tańców wywodzących się ze sztuki ludowej przenikały do 

form cyklicznych, a także do świata dzieł scenicznych. Sonata wchłaniała pier-

wowzory taneczne od początków swego istnienia (np. barokowa sonata da ca-

mera była układem suitowym, cyklem tańców stylizowanych). Klasyczna sonata 

obecnością menueta zachowała więź z formą taneczną. Romantyzm i neoroman-

tyzm w formach cyklicznych jeszcze częściej sięga do skarbca ludowej tradycji, 

także w symfonii i koncercie instrumentalnym. Sonata XX wieku podtrzymuje tę 

tradycję pomimo silnych przemian w technice kompozytorskiej. 

W analizie polskich sonat skrzypcowych ostatniego stulecia zawierających 

elementy rodzimego folkloru muzycznego przyjęto następujące problemy ba-

dawcze:  

— Które elementy rodzimego folkloru zaistniały w gatunku polskiej sonaty 

skrzypcowej?  

— W jaki sposób zostały zastosowane w utworach?  

— Jakie techniki kompozytorskie wykorzystano do ich opracowania?  

— Jaką funkcję nadali im poszczególni twórcy? 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2015.10.03


60 Maryla RENAT 

Stylizacje rodzimych tańców narodowych w polskich sonatach 

skrzypcowych I połowy XX wieku 

Autor historii muzyki polskiej XX wieku wymienia cztery zasadnicze spo-

soby podejścia do folkloru: 

1. Opracowanie ludowego oryginału tak, że stanowi on osnowę melodyczną 

utworu, pojawia się w nim bez zmian lub ze zmianami.  

2. Wykorzystanie melodii ludowych jako cytatów wtopionych w „odautorską” 

całość.  

3. Stylizacja muzyki ludowej.  

4. Osiągnięcie specyficznej atmosfery i stylu narodowego bez uciekania się do 

stylizacji czy cytowania
1
. 

Sposób potraktowania materiałowych elementów znamiennych dla ludowe-

go archetypu przyjmuje różną postać i w każdym przypadku tworzy swój nie-

powtarzalny kształt, zależny wprost od indywidualnej wypowiedzi twórcy, jego 

inwencji. Wspólne są postawy wobec materiału ludowego, wymienione powy-

żej, ale najbardziej interesujące dla analityka jest badanie tego zjawiska na po-

ziomie mikroformy, tworzącej zawsze swój niepowtarzalny wariant. 

Polska sonata skrzypcowa ostatniego stulecia, reprezentowana przez ponad 

170 utworów, kontynuuje tradycję wplatania w tok kompozycji elementów ro-

dzimego folkloru, choć czyni to doraźnie. Są to niemal wyłącznie stylizacje pol-

skich tańców narodowych. W polskiej twórczości omawianego gatunku odnie-

sienia do polskich tańców narodowych zawiera 10 kompozycji, z których 3 po-

zostały w rękopisie. Jeden z utworów podejmuje stylizację elementu folkloru 

góralskiego. Poniższa analiza tych sonat zachowuje porządek chronologiczny, 

poprzedzona jest informacjami biograficznymi, gdyż większość owych utworów 

należy do tzw. nurtu „zapomnianej muzyki polskiej”.  

1. Michał Józefowicz, Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 12 (1902) 

Michał Józefowicz (1869–1941) był pianistą, kompozytorem, krytykiem 

muzycznym i urzędnikiem. Pochodził z Litwy, studia muzyczne odbył w Peters-

burgu. Mieszkał i pracował w Libawie na Łotwie, potem działał w Wilnie jako 

urzędnik w Banku Towarzystw Spółdzielczych. Jako muzyk wykładał w Kon-

serwatorium Muzycznym w Wilnie. Komponował utwory fortepianowe, skrzyp-

cowe, także lżejsze gatunki (operetki). Utwory swe publikował w Lipsku. Trud-

nił się też krytyką muzyczną
2
. 

                                                 
1  K. Baculewski, Współczesność. Część 1: 1939–1974, seria: Historia muzyki polskiej, t. 7, Sut-

kowski Edition, Warszawa 1996, s. 157. 
2  J. Krassowski, hasło: Józefowicz Michał, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, t. 2: Biogramy, 

red. M. Podhajski, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna 

im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk – Warszawa 2005, s. 347–348. 
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Sonata d-moll op. 12 jest jedynym utworem instrumentalnym Józefowicza, 

który doczekał się komentarzy analitycznych. Została nagrodzona na konkursie 

kompozytorskim im. Konstantego Lubomirskiego. Pierwszy raz wykonano ją  

w Libawie, w roku powstania, zaraz potem ukazała się drukiem w oficynie Ge-

bethner & Wolf w Warszawie. Na stronie tytułowej widnieje dedykacja dla dy-

rektora orkiestry Filharmonii Warszawskiej, Emila Młynarskiego. Prawykonanie 

sonaty zostało przyjęte przez krytykę bardzo pozytywnie. Korespondent „Echa 

Muzycznego i Teatralnego” skreślił uwagi następujące: 

Utwór był przyjmowany entuzjastycznie przez licznie w sali zgromadzoną publiczność. 

Jako zalety nowej kompozycji podnoszą recenzje wielką świeżość pomysłów, opracowa-

nie formy znakomite, o charakterze narodowym. Wykonanie spoczęło w rękach autora, 

który został obdarzony wieńcem laurowym, oraz pierwszego koncertmistrza orkiestry 

kurhauza, p. Sopronyiego3. 

Sonata d-moll, utrzymana w stylistyce neoromantycznej, posiada 3części.  

I część, Con molto passione, w formie sonatowej oparta jest na symetrycznie 

zbudowanych tematach, które poddane ewolucyjnemu rozwojowi tworzą postać 

płaszczyzn. Pierwszy temat, o patetycznym wyrazie, częstych akcentach, wypo-

wiada się linią niespokojną, uwydatniającą motyw punktowany. Drugi temat 

kontrastuje śpiewnym, potoczystym charakterem, jednostajnym ukształtowa-

niem rytmicznym. Przetworzenie uformowane tradycyjnie, z dwukrotną kulmi-

nacją, stosuje przede wszystkim pracę motywiczną (przekształcanie motywu 

czołowego).  

II część, Andante maestoso e molto espressivo, o budowie repryzowej ABA1 

i recytatywnym głównym temacie skrzypiec, emanuje wyrazowością skupioną, 

refleksyjną, a w ogniwie środkowym elegijną. Język dźwiękowy wypowiada się 

falistą, nieco statyczną, melodyką i łagodną chromatyką. Partia skrzypcowa,  

w całej sonacie skomponowana konwencjonalnie, jest nośnikiem melodycznym, 

natomiast bardzo rozbudowana faktura fortepianowa emanuje wielopostaciową 

techniką figuracyjną i akordową (szerokie, arpeggiowe piony akordowe  

w II części). Rozmaitość ujęć fakturalnych jest największym walorem Sonaty  

d-moll Józefowicza. 

III część, Allegro, jest stylizacją krakowiaka, co zostało odnotowane w pod-

tytule. Utrzymana w jednoimiennym D-dur w języku dźwiękowym jest w po-

równaniu z częściami poprzednimi najprostsza i wnosi silny kontrast wyrazowy. 

Krakowiak wkomponowany został w formę sonatową, co jest nietypowe  

w utworach stylizujących tańce. Obydwa tematy są symetrycznymi okresami  

i wyrazowo ukształtowane zostały komplementarnie. Pierwszy temat, 16-tak- 

towy, w charakterze dziarski, energiczny, silnie uwypukla rytmikę synkopującą. 

Obydwa instrumenty ściśle współdziałają w realizacji toku melorytmicznego. 

                                                 
3  W. Poźniak, Muzyka kameralna i skrzypcowa, [w:] Z dziejów polskiej kultury muzycznej, t. 2: 

Od Oświecenia do Młodej Polski, PWM, Kraków 1966, s. 501. 
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Fortepian w górnym głosie dubluje linię melodyczną skrzypiec, a w motywach 

szesnastkowych podaje ósemkowe motywy kontrapunktujące. Harmonika bazuje 

na podstawowych funkcjach (przykład 1). 

 

Przykład 1. M. Józefowicz, Sonata d-moll op. 12, III część Allegro, pierwszy temat krakowiaka, 

takty 1–11. 

Drugi temat, 8-taktowy, w fis-moll, jest w melorytmice i harmonice jeszcze 

prostszy, spokojniejszy, bardziej statyczny. Józefowicz upraszcza go rytmicznie, 

eliminując synkopy, charakterystyczne dla pierwszego tematu; pozostawia na-

tomiast akcent na słabej części taktu. Pomimo wyłączenia synkopy (ważnej ce-

chy rytmicznej krakowiaka) jeszcze bardziej zbliża się do ludowej prostoty, 

także poprzez wprowadzenie do akompaniamentu fortepianowego burdonów 

kwintowych w długich wartościach, imitujących wiejską kapelę. Powtórzony 

czterokrotnie, ze zmianami w fakturze i nagłymi zmianami dynamiki (przejście  

z piano do forte feroce), w całokształcie tworzy płaszczyznę materiałowo jednolitą 

(przykład 2).  

Przetworzenie posiada budowę dwufazową. W pierwszej, krótkiej fazie pod-

daje przeróbce temat drugi, głównie od strony harmonicznej. Motyw czołowy 

tematu przenoszony jest do różnych tonacji. W drugiej fazie zjawia się materiał 

pierwszego tematu, tudzież ukazywany w różnych, odległych tonacjach. Prze-

platany jest motywami figuracyjnymi, pochodnymi drugiego tematu. Gwałtowne 

zwroty modulacyjne są tu nadrzędnym środkiem techniki przetworzeniowej,  



 Elementy rodzimego folkloru… 63 

a z niego wynikają zmiany w strukturach melorytmicznych. Jednocześnie nastę-

puje ożywienie rytmiczne i zagęszczenie struktur akordowych. Zachowana jest 

jednak w tym przetworzeniowym procesie formuła synkopy. W repryzie mate-

riał ekspozycji powraca bez większych zmian (drugi temat w h-moll), koda ba-

zuje na materiale pierwszego tematu.  

 

Przykład 2. M. Józefowicz, Sonata d-moll op. 12, III część, Allegro, drugi temat krakowiaka, 

takty 50–64. 

Z wyjątkiem harmonicznych przekształceń w przetworzeniu język dźwięko-

wy w krakowiaku przedstawia się – w porównaniu z poprzednimi częściami – 

jako prostszy, by zachować i uwypuklić cechy tańca. Krakowiak i jego rdzennie 

ludowe cechy jako matryca w III części Sonaty d-moll Józefowicza stoi na 

pierwszym planie. Kompozytor podporządkowuje swoją inwencję oraz środki 

warsztatowe melorytmicznym cechom tańca, uwypukla je. Służy temu przede 

wszystkim prostota faktury (zwarte piony akordowe na głównych częściach 

taktu, prosta technika oktawowa, burdony). W porównaniu z I i II częścią sta-

nowi wyłom, oderwanie od przyjętego w nich typu wypowiedzi. Można snuć 

przypuszczenie, że krakowiak powstał niezależnie jako samodzielny utwór  

i włączony został do sonaty jako część finałowa
4
. 

Pierwszy komentator tej sonaty w polskim piśmiennictwie muzykologicz-

nym, Włodzimierz Poźniak, doszukuje się w tematach I i II części nawiązań do 

wielkich twórców europejskich doby późnoromantycznej, a krakowiakowi od-

mawia wartości artystycznej – w rezultacie wystawia odmienną ocenę każdej  

z części: 

                                                 
4  Twórczość Józefowicza jest nieznana. Jego sylwetkę uwzględniają dwa źródła: Słownik muzy-

ków polskich (t. 1, ISPAN, PWM, Kraków 1964) oraz obszerny leksykon Kompozytorzy polscy 

1918–2000… (t. 2).  
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Utwór nie odznacza się oryginalnością, niemniej zawiera wiele fragmentów wykazują-

cych inwencję melodyczną kompozytora, umiejętność wytworzenia dość głębokiego na-

stroju i opanowanie techniki kameralnej. Do takich należy zwłaszcza pierwszy temat 

części I, przywodzący na myśl Balladę Brahmsa, brzmi w nim też nuta posępna, charak-

terystyczna dla kompozytorów północnych (Sibelius). Drugi temat wykazuje dość wy-

raźnie nawiązania do Liszta (Preludia). Część II […] z kontrastującą częścią środkową, 

utrzymana w podobnym charakterze, jest pod względem inwencji melodycznej uboższa. 

Najsłabiej przedstawia się część III, krakowiak, nieciekawa ani z punktu widzenia styli-

zacji, ani warsztatu kompozytorskiego5. 

Ocena wartości utworu dokonana wyłącznie z punktu widzenia środków 

techniki kompozytorskiej (bardzo przecież zaawansowanych w muzyce przeło-

mu XIX i XX wieku) siłą rzeczy nie może być wysoka. Jednak w nurcie twór-

czości stylizującej rodzime tańce część „krakowiakowa” Sonaty d-moll jest  

z pewnością warta odnotowania. 

2. Henryk Melcer, Sonata G-dur na skrzypce i fortepian (1907) 

Sonata G-dur była trzecim z kolei utworem kameralnym Melcera. Powstała 

w 1907 roku, prawykonanie jej miało miejsce 7 stycznia 1908 roku we Lwowie 

na wieczorze sonat skrzypcowych (wyk. Wacław Kochański, Henryk Melcer). 

Jest 4-częściowa, zbudowana według wzorca romantycznego, ze scherzem  

w II części (I. Allegretto, II. Scherzo. Presto con brio, III. Andante cantabile,  

IV. Allegro giocoso).  

W ramach poszczególnych części cyklu sonatowego zauważamy dużą swobodę kon-

strukcyjną – dotyczy to zwłaszcza formy allegra sonatowego, która występuje w Sonacie 

dwukrotnie – w skrajnych częściach utworu. 

Tak komentuje utwór monografistka Melcera
6
. Środkowe części wykazują 

budowę ABA1. Melcer wplata zasadę integracji cyklu poprzez przypomnienie  

w części IV fragmentów obydwu tematów części I. Elementem nawiązującym 

do rodzimego folkloru jest otwierający sonatę temat pierwszy I części, przyjmu-

jący cechy mazurka. Włodzimierz Poźniak, autor wstępu do wydania, komentuje 

go tak:  

Pewnego rodzaju unikatem, zarówno w muzyce polskiej, jak i obcej, jest ujęcie I tematu 

jako mazurka. Taniec ten, zwłaszcza w odmianie oberkowej, występuje nieraz w cyklach 

sonatowych jako scherzo lub finał, tutaj jednak znalazł zastosowanie jako pierwszy czo-

łowy temat, który zwykle zawiera materiał dla całego cyklu7. 

Melcer na bazie mazurkowej frazy, najpierw podanej przez fortepian, buduje 

dwufazową płaszczyznę tematyczną. Pierwszą fazę wypełnia dwukrotna projek-

                                                 
5  W. Poźniak, dz. cyt. 
6  K. Piątkowska-Pinczewska, Henryk Melcer-Szczawiński. Życie i twórczość, Instytut Pedago-

giczno-Artystyczny UAM, Kalisz – Poznań 2002, s. 129. 
7  W. Poźniak, Wstęp, [w:] Henryk Melcer, Sonata G-dur na fortepian i skrzypce, PWM, Kraków 

1974, s. 4. 
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cja 8-taktowego tematu, bardzo prostego, złożonego z dwóch powtórzonych 

zdań (mały okres odpowiadający). Melodyka budowana na rozłożonych trójdź-

więkach, zmniejszonych i molowych, kołującym kształcie melodyki nawiązuje 

do charakteru oberka. Interesujące jest ujęcie harmoniczne tematu: w poprzedni-

ku bazuje na dominancie w C-dur, w następniku powtarzającym dokładnie me-

lodię poprzednika otrzymuje odmienną harmonizację, stosującą głosy kontra-

punktujące. Drugą projekcję tematu w A-dur poprzedza figuracyjny recytatyw 

skrzypiec, rozpoczynający się na dźwiękach tematu, a potem przechodzi w po-

stać swobodnego preludiowania. Skrzypcowa inwokacja posiada charakter 

wstępu, wprowadzenia do drugiej fazy tematu pierwszego (przykład 3). 

 

Przykład 3. H. Melcer, Sonata G-dur na fortepian i skrzypce, I część Allegretto, temat pierwszy, 

takty 1–13. 

Druga faza to temat właściwy. Skrzypce intonują nowe zdanie z kantyleno-

wą melodyką, lekko akcentującą punktowany rytm mazura (przykład 4).  

 

Przykład 4. H. Melcer, Sonata G-dur na fortepian i skrzypce, I część Allegretto, temat pierwszy, 

druga faza, takty 29–37. 
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Po projekcji zdania drugiej fazy temat rozwija się ewolucyjnie w dialogach 

obydwu instrumentów. W dalszym toku poddany jest pracy przetworzeniowej. 

Fraza mazurowa z punktowanym rytmem zostaje wyodrębniona i poddana pracy 

tematycznej. Kompozytor zachowuje w niej niezmiennie model rytmiczny, two-

rząc liczne warianty melodyczne. Drugi temat liryczny płynie spokojną linią 

skrzypcową na tle ostinatowych figur fortepianu, nie posiada już odniesień do 

mazurka. 

W przetworzeniu pojawia się najpierw nowy materiał, pochodny od drugie-

go tematu, natomiast punktowany motyw mazurowy z pierwszego tematu zjawia 

się w kulminacji jako środek podkreślający wyrazowy punkt kulminacyjny prze-

tworzenia. Odnośnie do techniki przetworzeniowej Melcera Włodzimierz Poź-

niak czyni następujące uwagi: 

Wiadomo, że melodie ludowe, jako reprezentujące typ „zamknięty”, nie nadają się do 

pracy przetworzeniowej, u której podstaw leżą momenty rozwojowe. Melcer niewątpli-

wie zdawał sobie sprawę i starał się w sposób widoczny rozwiązać te trudności. Dokonał 

tego bardzo pomysłowo, ożywiając przebieg tematu częstymi i szybkimi modulacjami 

oraz nadając mu zwartość, a zarazem płynność przez odpowiednie ujęcie dialogu między 

obu instrumentami8. 

Repryza podejmuje materiał ekspozycji ze zmianami fakturalnymi i tonal-

nymi. Pierwszy mazurkowy temat ukazany jest w tonacji F-dur, zachowuje dwa 

recytatywy skrzypiec, lecz cała płaszczyzna tematu ulega skróceniu. W ostatniej 

części Sonaty powraca kilkutaktowy odcinek drugiej fazy z rytmem mazurowym 

wraz z fragmentem drugiego tematu w odcinku poprzedzającym repryzę. Pełni 

zatem rolę tematu integrującego materiał sonaty.  

W melodyce głównego tematu IV części, Allegro giocoso Melcer stosuje 

zwroty pentatoniczne, co także należy odczytać jako daleką reminiscencję do 

najstarszych polskich melodii ludowych, opartych na pentatonice anhemitonicz-

nej
9
. Warto też zwrócić uwagę na niektóre oryginalne cechy części środkowych. 

II część, Scherzo. Presto con brio, zawiera oryginalnie rozplanowany temat  

w motywicznym dialogu obydwu instrumentów (w metrum 
9
∕4), a trio jest styli-

zacją starofrancuskiego musette. W III części, Andante cantabile, wprowadza 

technikę ostinatową w postaci figuracyjnej w partii fortepianu. Jak w wielu so-

natach neoromantycznych bardzo skrócona jest repryza.  

Sonata G-dur Melcera w ocenie pierwszego badacza plasuje się na wysokiej 

pozycji: 

Kompozytor w tym utworze nie trzymał się utartych szablonów formalnych, umiał zna-

komicie rozwinąć pracę przetworzeniową i nadać całemu dziełu charakter bardzo zwarty 

przez podkreślenie jego cykliczności. Dzięki nieprzeciętnym walorom artystycznym So-

                                                 
8  W. Poźniak, Wstęp…, s. 4. 
9  Melodie oparte na skalach petatonicznych występowały w różnych regionach Polski. Ich liczne 

przykłady zawierają prace Oskara Kolberga, Łucjana Kamieńskiego, Władysława Skierkow-

skiego (J. i M. Sobiescy, Polska muzyka ludowa i jej problemy, PWM, Kraków 1973, s. 368–371). 
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nata Melcera należy do czołowych osiągnięć polskiej muzyki kameralnej na przełomie 

XIX i XX wieku10. 

Zastosowanie cech melorytmicznych tańców mazurowych w nadrzędnym 

temacie utworu decyduje o jego muzycznym charakterze, także o doborze środ-

ków warsztatowych. Temat-mazurek wprowadzony przez Melcera do gatunku 

sonaty jest także świadectwem przenikania liryki do dzieł cyklicznych, zjawiska 

znamiennego w romantycznej literaturze instrumentalnej.  

3. Józef Szulc, Sonata a-moll na skrzypce i fortepian op. 61 (przed 1908) 

Nieznana jest dokładna data powstania utworu. Na podstawie języka dźwię-

kowego, osadzonego jeszcze w XIX wieku, można przypuszczać, że została 

skomponowana w pierwszej dekadzie XX wieku
11

. Sylwetka Józefa Szulca jest 

uwzględniona w bardziej szczegółowych leksykonach, lecz twórczość jego ule-

gła zapomnieniu. Pochodził z Warszawy, był synem dyrygenta Teatru Wielkie-

go, Henryka Szulca, kompozytora muzyki tanecznej oraz miniatur instrumental-

nych. Za życia Józefa doceniano jako pianistę (studiował pod kierunkiem Mau-

rycego Moszkowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego). Natomiast w arkana 

kompozycji wprowadzał go Zygmunt Noskowski, a później Jules Massenet  

w Paryżu
12

.  

Józef Szulc był twórcą operetek, muzyki filmowej. Ale z gatunku muzyki 

klasycznej pozostawił również pokaźną liczbę pieśni, Sonatę skrzypcową a-moll 

oraz miniatury skrzypcowe
13

. Sonata a-moll została wydana w Paryżu w oficy-

nie Ancienne Maison Baudoux Haussmann, z dedykacją dla ojca Henryka
14

. 

Autorka monografii poświęconej polskiej sonacie skrzypcowej podaje zwięzłą 

charakterystykę utworu:  

Sonata a-moll jest czteroczęściowa, muzycznie zwarta i ciekawie zróżnicowana wyrazo-

wo. Obydwa tematy I części należą do typu kantylenowego, kontrastują tylko rysunkiem 

melodycznym. II część przyjmuje nietypowe ukształtowanie treści, polegające na prze-

plataniu dwóch wątków: spokojnego, quasi-walcowego i kontrastującego, rytmicznego, 

opartego na wyrazistym motywie. III część to oberkowo-mazurowe scherzo, a żywioło-

                                                 
10 W. Poźniak, Wstęp…, s. 5. 
11  Skrzypek i pedagog Jarosław Pietrzak, który dokonał nagrania tej sonaty, podaje w komentarzu 

płytowym, że powstała przed 1908 rokiem (Komentarz płytowy, [w:] Joseph Szulc (1875–

1956), Works for Violin and Piano, Jarosław Pietrzak – skrzypce, Julita Przybylska-Nowak – 

fortepian, Dux 0951, 2014, s. 7. 
12  J. Krassowski, hasło: Szulc Józef, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000…, s. 990; 

http://readperiodicals.com [dostęp: 7.01.2011]. 
13  Sonata a-moll Józefa Szulca posiada dwa nagrania płytowe: 1) Acte Préalable 0271 z 2013 

roku, wraz z Sonatą D-dur Franciszka Brzezińskiego (Irena Kalinowska-Grohs – skrzypce, 

Barbara Pakura – fortepian) 2) Dux 0951z 2014 roku (Joseph Szulc, Works for Violin and Pia-

no, Jarosław Pietrzak – skrzypce, Julita Przybylska-Nowak – fortepian).  
14  Wydanie to jest dostępne w zbiorach biblioteki Uniwersytetu w Rochester oraz na stronie 

internetowej Petrucci Music Library (J. Pietrzak, dz. cyt.). 
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wy finał przynosi interesujące momenty przetworzeniowe, słabo rozwinięte w poprzed-

nich częściach. Faktura tej sonaty wyrażona jest prostymi środkami, odczuwalny jest 

wpływ muzyki tanecznej, operetkowej kantyleny, a język dźwiękowy – eklektyczny na 

tle innych sonat z tego okresu15. 

I część, Allegro ma non troppo, posiada formę sonatową, II część, Andante 

sostenuto, tworzy powtarzający się układ dwudzielny ABA1B1AB, III część, 

Presto mam non tanto, układ repryzowy ABA1, a IV część, Allegro assai, jest 

rondem sonatowym.  

Przedmiotem naszych rozważań będzie część III, która jest oryginalnie 

skomponowanym scherzem-mazurkiem, silnie podkreślającym ludowy archetyp. 

Jak wyżej nadmieniono, ogólny plan formy tworzy układ repryzowy, lecz zespo-

lony został z techniką wariacyjną. Główną tonacją tej części jest D-dur, w toku 

narracji tonacja często się zmienia. Temat symetryczny, okresowy zestawia ce-

chy oberka i mazura. Pierwsze czterotaktowe zdanie to oberkowa, o kołującym 

kształcie melodyki figuracja budowana na rozłożonych trójdźwiękach, z uży-

ciem kwarty lidyjskiej (gis). Akompaniament fortepianowy imitujący praktykę 

ludową wykonuje ostinatowo burdony kwintowe w zdwojeniach i miarowych 

ćwierćnutach. W przebiegu całego tematu stosuje tylko dwie funkcję: T i D 

(przykład 5).  

 

Przykład 5. J. Szulc, Sonata a-moll na skrzypce i fortepian op. 61, III część, Presto, ma non 

troppo, temat, takty 1–14. 

Ośmiotaktowe okresy są powtarzane w wariacyjnych opracowaniach za po-

mocą standardowych środków: figurowanie tematu, rozszerzanie funkcji harmo-

nicznych, zmiany tonacji, alternacja materiału między instrumentami. Prostota 

                                                 
15  M. Renat, Sonata skrzypcowa w muzyce polskiej XX wieku, Wydawnictwo im. Stanisława 

Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012, s. 103. 
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tematu (w dalszych powtórzeniach) wzbogacana jest chromatycznymi przej-

ściami w kontrapunktującej linii prawej ręki fortepianu. Ogniwo A to cykl  

5 wariacji, zwieńczony powrotem tematu i kodą. Trio (ogniwo B ), L’istesso 

tempo w tonacji G-dur pomimo zmiany faktury i metrum na parzyste 
2
∕4, nadal 

nawiązuje do tematu, podając jego motywy w silnym uproszczeniu – to jak epi-

zod spowolnienia w tańcu, powstrzymania ruchu, rodzaj interludium. Początko-

wa, oberkowa formuła figuracyjna tematu przekształca się w formułę kwintoli, 

burdony pustych kwint zostają, tyle że w długich wartościach rytmicznych. Owa 

pusta kwinta jest w całym scherzu niczym sygnatura, znak szczególny swego 

pierwowzoru inspiracji, stale przechodzi między trzema głosami, w partii skrzy-

piec „dotyczy” pustych strun (przykład 6).  

 

Przykład 6. J. Szulc, Sonata a-moll na skrzypce i fortepian op. 61, III część, Presto, ma non 

troppo, takty początkowe Tria, takty 175–190. 

Górne głosy prowadzą prostą, miarową melodykę, dopełnioną przesuwany-

mi akordami. Trio jest rozdzielone na dwie fazy. Druga, Vivacissimo, pozostaje 

w parzystym metrum i kształtuje kolejny quasi-wariant głównego tematu scherza.  

Repryza jest skrócona w stosunku do wariacyjnej ekspozycji. Powraca do  

4 wariacji materiału tematycznego, z pominięciem tematu w wersji zasadniczej. 

Muzyczny tok tegoż scherza-mazurka kształtowany szeregowaniem odcinków, 

bez wątpienia wykazuje wpływy zasady budowy utworów tanecznych, z gatun-

ku muzyki ludowej i popularnej, w których to utwory są często składankami 

różnych wariantów tego samego tańca. Ich wyrazem jest również prosty podział 

na melodię i akompaniament, przeważający w fakturze – tylko w nielicznych 

fragmentach kompozytor sięga do techniki kontrapunktowania oraz bardziej 

wyrafinowanej chromatyki (koda ogniwa A). Idiom mazurkowy wypełnia całą 

część Sonaty a-moll, jest rzadko spotykanym typem stylizacji, syntetyzującym 

charakter scherza z tańcem ludowym. Został więc zastosowany w makroformie.  
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Józef Szulc w swojej koncepcji tej części sonaty przerzuca pomost między 

ludowym autentykiem, konwencją klasycznej formy i użytkową muzyką ta-

neczną. Podobnie jak w Sonacie d-moll Józefowicza wzorzec ludowy jest domi-

nujący w środkach warsztatowych.  

4. Franciszek Brzeziński, Sonata D-dur na skrzypce i fortepian op. 6 (1910) 

Franciszek Ksawery Brzeziński (1867–1944) znany był bardziej jako krytyk 

i publicysta niż kompozytor. Z zawodu był prawnikiem, wykształconym  

w Dreźnie. Edukację pianistyczną odbył u Jana Kleczyńskiego, a kompozycję 

studiował u Maxa Regera w Lipsku. Pozostawił w swej tece kompozytorskiej 

kilkanaście solowych utworów fortepianowych, Koncert fortepianowy i Sonatę 

skrzypcową. W utworach fortepianowych, postępując śladami swego niemiec-

kiego pedagoga, Brzeziński często stosuje polifonię i wielokrotnie sięga do for-

my fugi. Jako krytyk prowadził dział recenzji muzycznych w „Kurierze War-

szawskim” w latach 1916–1921 oraz w innych czasopismach, takich jak „Nowi-

ny Muzyczne”, „Rzeczpospolita”. Publikował też artykuły w „Sztuce”, „Muzy-

ce”, „Muzyce Polskiej”, napisał monografię o Bedřichu Smetanie
16

. 

Utwory Brzezińskiego należą stylistycznie do epoki neoromantycznej. Sona-

ta D-dur ukazała się w druku w 1910 roku (Peters, Lipsk). Jest utworem orygi-

nalnie ukształtowanym, w którym następuje zderzenie niezwykłej prostoty, 

wręcz banalności myśli tematycznych ze złożonością faktury w ich rozwinię-

ciach i fragmentach łącznikowych. Przekłada się to na funkcje obydwu instru-

mentów: skrzypce pełnią rolę melodyczną, fortepian tworzy tło harmoniczne  

o bogatej akordyce, z dużą dozą chromatyki, porusza się w szerokim polu 

dźwiękowym. W 3-częściowej budowie formalnej każda z części tworzy wy-

padkowe układy hybrydyczne. Forma sonatowa I części, Allegro moderato, sto-

piona została z techniką wariacyjną, wieloodcinkowy tok II części, Largo, za-

wierający replikę repryzowości, również sięga po środki wariacyjne. Finał, 

Vivace, o fazowej budowie w makroformie, wykazuje układ dwudzielny i cechy 

formy łukowej.  

Elementy ludowości w postaci rytmów mazurowych przejawiają się w tema-

tach części skrajnych, a zwłaszcza w części III. Towarzyszą im typowo ludowe 

środki w akompaniamencie, burdonowe basy, a zaraz obok „doprawione” są 

chromatycznymi figuracjami i gamowymi przejściami. Technika zespalania 

prostych układów melodycznych z quasi-regerowską chromatyką ukazuje się tu 

w pełni.  

Pierwszy temat I części, Allegro moderato, otwierający sonatę, jest śpiewny, 

pastoralny w wyrazie, złożony z regularnych dwutaktowych fraz. W rozwoju 

przyjmuje postać śpiewnych figuracji. Łącznik jest rozwinięciem prozodii tema-

                                                 
16  E. Szczepańska-Gołas, Brzeziński Franciszek, hasło, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, część 

biograficzna, t. 1: a b, red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 1979, s. 450. 
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tu, a w ośmiu ostatnich taktach wprowadza cytat popularnej piosenki Wlazł ko-

tek w partii skrzypcowej – fortepian figuracyjnie go kontrapunktuje, w kore-

spondencji motywicznej (przykład 7).  

 

Przykład 7. F. Brzeziński, Sonata D-dur na skrzypce i fortepian op. 6, I część, Allegro moderato, 

cytat melodii Wlazł kotek oraz początek drugiego tematu, takty 38–54. 

Trudno odczytać intencje tego banalnego cytatu, wydaje się on wyrazem 

przekornej reakcji na komplikacje języka dźwiękowego dzieł modernizmu, silnie 

rozwiniętego w muzyce niemieckiej. Zaraz po nim wkracza drugi temat, w cha-

rakterze „chłopskiego” mazura (grave, sul G), rubaszny w rysunku melodycz-

nym, oparty na jednotaktowym schemacie rytmicznym (w h-moll). Kolejne mo-

tywy są wariantowaniem pierwszego motywu, z zatrzymaniem na dłuższej war-

tości. Pauzowany akompaniament akordowy na słabych wartościach rytmicz-

nych taktu dodaje tu nieco groteskowego charakteru. Zdaniowa, asymetryczna 

budowa tematu ewokuje wrażenie improwizowanej przygrywki ludowej. Tonal-

nie jest dwoisty, bowiem melodia skrzypcowa całkowicie diatoniczna ujęta jest 

w eolskim h-moll, natomiast akordy fortepianu w h-moll harmonicznym.  

W ostatnich taktach tematu fortepian postępuje po chromatycznie opadających 

akordach, dodając brzmieniowej pikanterii i waloru kolorystycznego. Lecz temat 
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ten intonowany poco meno mosso w tonie trochę ściszonym, ze skoczną partią 

fortepianu, jakby „maskuje” swą nutę ludową. 

W przetworzeniu motywy obydwu tematów przeplatają się i poddane zostają 

przekształceniom tonalnym w nowej oprawie fakturalnej. Szczególnie często 

eksponowany jest motyw czołowy drugiego tematu, wielokrotnie powtarzany,  

z wariantowaniem struktury interwałowej oraz korespondencją motywiczną mię-

dzy skrzypcami i fortepianem. Motyw czołowy drugiego, „chłopskiego” tematu 

jest w dalszym toku użyty w funkcji kontrapunktu frazy tematu pierwszego. 

Repryza powraca do materiału ekspozycji, ale w postaci wariacyjnej. Mazu-

rowy temat drugi przyjmuje nowy kształt: główny motyw zyskuje rytm punkto-

wany (w fortepianie), prowadzony jest też w odmiennym od ekspozycyjnego 

kontekście fakturalnym, harmonicznie pełniejszym, bez pauz. Skrzypce prowa-

dzą linię kontrapunktującą, z użyciem akordów na pierwszą część taktu. Zmienia 

się też tryb tonacji (D-dur). W partyturze oznaczony jest adnotacją in tempo con 

fuoco. W porównaniu z pierwszym ukazaniem w ekspozycji dokonuje się  

w repryzie transformacja fakturalno-wyrazowa drugiego tematu. Z umiarkowa-

nej w charakterze „przygrywki” przechodzi do postaci pełnego wybrzmienia,  

z wymianą partii instrumentalnych (melodia – fortepian, towarzyszenie – 

skrzypce) (przykład 8). 

 

Przykład 8. F. Brzeziński, Sonata D-dur na skrzypce i fortepian op. 6, I część, Allegro moderato, 

temat drugi w repryzie, takty 232–236. 

Charakter mazurowy przenika także całą III część, Vivace. Temat pierwszy 

to mazurek w polifonizującej fakturze i tonacji d-moll. Skoczny rysunek melo-

dyki wkracza na tle trzymanych akordów, harmonicznie „opozycyjnych” wzglę-

dem tematu. Z niego kształtuje się ewolucyjnie rozwijana płaszczyzna, w toku 

nieregularnych rytmicznie figuracji. O ludowej proweniencji świadczy partia 

fortepianu, postępująca w miarowych akordach, z nutą pedałową w basie. Drugi 

temat w jednoimiennym D-dur kontynuuje rytm mazurowy w symetrycznej me-

lodyce, podany przez fortepian z kontrapunktem skrzypiec. Charakterystyczne 

są tu burdony kwintowe, a także „zakłócenia” rytmiczne w postaci kwartolo-

wych przejść melodycznych. Charakterystyczne jest użycie kwarty lidyjskiej gis 

na zmianę z diatonicznym g (przykład 9). 
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Przykład 9. F. Brzeziński, Sonata D-dur na skrzypce i fortepian op. 6, III część Vivace, drugi 

temat, takty 67–80. 

Jest też i trzeci temat w C-dur, zapowiedziany quasi-przygrywką, „przytupu-

jący” na rozłożonych trójdźwiękach, określony jako molto gaio e rustico. Banal-

ne zwroty melodyczne ponownie „chłopskiego” mazura oparte na trójdźwiękach 

prowadzone są na tle równie prostego akompaniamentu, naśladującego kapelę: 

basy na głównych wartościach i skrzypce z „prymką” i drugie skrzypce orna-

mentujące temat w ostinatowym wychyleniu sekundowym. Brzeziński czyni tu 

aluzję do ludowej praktyki grania w heterofonii (równoczesne wykonanie melo-

dii oraz jej ornamentalnego wariantu). Następujące dalej rozwinięcie trzeciego 

tematu wnosi technikę przetwarzania motywu czołowego. 

Finał posiada niezwykle oryginalny plan formalny, mianowicie tworzy dwu-

dzielną makroformę o łukowo-przetworzeniowym układzie ogniw: ABCC1B1A1B1C1 

koda. Pomiędzy głównymi ogniwami są łączniki. Taka budowa podyktowana 

była ludowym wzorcem, w którym występuje kilka mazurów kolejno po sobie, 

przedzielonych improwizacyjnymi przejściami. W łącznikach III części wkracza 

nasilenie chromatyki, która pełni rolę muzycznej sublimacji. 

Franciszek Brzeziński, polski krytyk I połowy XX wieku, daje w swej sona-

cie wysoce oryginalny przykład zastosowania melodyczno-rytmicznych właści-

wości mazura, w której muzyczny charakter ludowego autentyku podany jest in 

crudo i dopełniony jest od zewnątrz elementami profesjonalnego języka sztuki 

wysokiej. 

5.  Witold Friemann, Sonata e-moll „Polska” na skrzypce i fortepian op. 15 

(1913) 

Witold Friemann (1889–1977) wykształcenie muzyczne odebrał najpierw  

w Konserwatorium Warszawskim (u Z. Noskowskiego i R. Statkowskiego),  
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a w latach 1909–1914 studiował kompozycję w Lipsku u Maxa Regera. Lata 20. 

spędził we Lwowie, gdzie wykładał w Konserwatorium i na Uniwersytecie im. 

Jana Kazimierza. Prowadził tez działalność koncertową i publicystyczną
17

. 

Interesująca nas Sonata e-moll pochodzi z okresu studiów w Niemczech. 

Sam Friemann we wspomnieniach pisał o swoim pedagogu i genezie Sonaty 

„Polskiej” tak: 

Jako nauczyciel kontrapunktu i kompozycji był Reger […] niezrównany. Wymagającym 

był bardzo; zadawał mi niezliczoną wprost ilość fug, chorałów, kanonów i przeróżnych 

form muzycznych […]. Wreszcie nadeszła chwila, gdy Reger polecił mi napisać sonatę 

skrzypcową. Powziąłem myśl napisania jej w charakterze polskim zarówno pod względem 

rytmicznym jak i melodycznym. I tu okazała się cała niezwykła wiedza Regera, który znał 

doskonale charakterystyczne dla polskiego folkloru zwroty melodyczne i udzielił mi przy 

tej sposobności kilka wykładów o właściwościach melodycznych w muzyce poszczegól-

nych narodów europejskich, […] on pierwszy dał mi właściwe pojęcie o istocie stylizacji18. 

Sonata e-moll op. 15 pozostała w rękopisie w zbiorach Biblioteki Narodowej  

w Warszawie. Zachował się w całości manuskrypt sporządzony przez kompozytora 

w 1921 roku, w okresie lwowskim, z dedykacją dla Adolfa Chybińskiego (fot. 1).  

 

Fot 1. W. Friemann, fragment strony tytułowej Sonaty e-moll z dedykacją dla Adolfa Chybińskiego. 

                                                 
17  J. Bauman-Szulakowska, hasło: Friemann Witold, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000…, s. 220. 
18  Cyt. za: A. Mitscha, Witold Friemann. Życie i twórczość, Akademia Muzyczna im. K. Szyma-

nowskiego w Katowicach, Zeszyt Naukowy 17, Katowice 1980, s. 18. 
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Przykład 10. W. Friemann, Sonata e-moll „Polska” op. 15, I część, Allegro, pierwszy temat, takty 1–23. 

Sonata e-moll jest 4-częściowa: I. Allegro, II. Presto, III. Andante, IV. Fina-

le. Presto. Podobnie jak Sonata G-dur Melcera tworzy układ typowy dla neoro-

mantycznych sonat, w których szybkie scherzo figuruje w II części cyklu. Już 

otwierający Sonatę pierwszy temat I części, określony con fuoco, posiada cha-

rakter mazura. Ekspozycja tematu zachowuje klasyczną zasadę kolejności 

(pierwsza projekcja w partii fortepianu, drugie ukazanie w partii skrzypiec  

z nową harmonizacją). W budowie jest okresem muzycznym zewnętrznie roz-

szerzonym. Miarowa, prosta rytmika, diatoniczna melodyka z przewagą ruchu 

sekundowego – oto jego podstawowe cechy. Pierwsze dwa zdania oparte są na 

e-moll eolskim i harmonicznym na zmianę. W rozszerzeniu drugiego zdania 

wkracza rytm punktowany. Akordowa oprawa oraz technika oktawowa na 
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głównych częściach taktu imitują wykonawczą praktykę ludową (temat skrzyp-

cowy na pierwszym akordzie eksponuje dwie kwinty, co także jest nawiązaniem 

do praktyki ludowych skrzypków). Melodyka tematu w partii skrzypiec jest 

powtórzona bez zmian, natomiast partia fortepianu daje nową oprawę harmo-

niczną, utrzymaną w tej samej szacie fakturalnej, co w pierwszym ukazaniu. Są 

tu proste zestawienia bliskich sobie akordów (na uwagę zwracają połączenia 

medianowe). Friemann stapia klasyczną harmonizację z ludową metrorytmiką  

i praktyką wykonawczą (przykład 10). 

 

Przykład 11. W. Friemann, Sonata e-moll „Polska” op. 15, IV część, Presto, temat pierwszy „alla 

mazurka”, takty 1–17. 

Drugi temat w E-dur, śpiewny, w fakturze polifonizującej (kantylenowa linia 

skrzypiec na tle figuracyjnego kontrapunktu fortepianu) nie zawiera już elemen-

tów ludowych. W przetworzeniu temat pierwszy traktowany jest fragmentarycz-

nie, poddany ornamentacji (fortepian wykonuje triolowe figuracje oplatające 

prosty temat). Jest również materiałem kody – zostaje ukazany przez skrzypce  

w bardzo wysokim rejestrze w oktawach, z zachowaniem modelu rytmicznego, 

ale z wprowadzeniem chromatyki w partii fortepianu. 

Element ludowy silnie zaznaczony został w części ostatniej, Finale,  

w G-dur, posiadającym adnotację „alla mazurka”. Temat finału w charakterze 
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jest podobny do tematu I części – miarowa rytmika ćwierćnutowa i ósemkowa, 

sekundowy ruch melodyczny. Przewaga ósemkowej motoryki i brak rytmów 

punktowanych wskazują na stylizację oberka. Technikę ludowego „grania” pod-

kreślają kwintowe burdony w lewej ręce fortepianu, trzymane na ligaturach  

w drugiej projekcji tematu (przykład 11).  

Część finałowa skomponowana jest w formie ronda sonatowego o schemacie:  

AB (drugi temat) A1C (epizod Prestissimo) A2B1 Koda (incipit tematu I cz.) 

Drugi temat w E-dur tworzy materiał pierwszego kupletu, jest pokrewny te-

matowi pobocznemu I części. Natomiast temat pierwszy „alla mazurka” w ko-

lejnych dwóch refrenach występuje w odmiennych wariantach fakturalnych, np. 

w refrenie A2 stosuje przeniesienie oktawowe do wysokiego rejestru skrzypiec  

i nowe opracowanie faktury fortepianu z pauzami na pierwszej części taktu.  

W kodzie Friemann przytacza początek tematu I części, który staje się klamrą 

zamykającą utwór (podobnie jak miało to miejsce w Sonacie G-dur Melcera). 

Witold Friemann w Sonacie e-moll „Polskiej” podejmuje mazurowy ele-

ment folkloru w sposób fragmentaryczny, wtapiając go w melorytmikę głów-

nych tematów części skrajnych. Wprowadza koloryt stylizacji w duchu narodo-

wym w wiodących współczynnikach formy, ale bez kontynuacji w dalszej narra-

cji. Wykazuje w swym wyborze pokrewieństwo do wcześniej omówionych so-

nat Melcera i Brzezińskiego.  

6. Stefan Bolesław Poradowski, 3 Sonatiny na 2 skrzypiec op. 11 a (1923) 

Stefan Bolesław Poradowski (1902–1967) związany był z poznańskim środo-

wiskiem muzycznym, gdzie działał jako pedagog i dyrygent. Wielotorową dzia-

łalność muzyczną łączył z inną pasją artystyczną – fotografiką. Twórczość Pora-

dowskiego obejmująca ok. 200 pozycji, wyrastała z tradycji późnoromantycznej,  

a w dojrzałej twórczości przejął orientację neoklasyczną. Większość kompozycji 

Poradowskiego powstała w okresie międzywojennym
19

. W tym czasie, jeszcze 

podczas studiów kompozytorskich w poznańskim Konserwatorium w klasie Hen-

ryka Opieńskiego, powstał cykl 6 sonatin na 2 skrzypiec, z których 3 zostały wy-

dane przez oficynę „Barwicki” w 1925 roku w Poznaniu. Wydawca wydrukował 

te utwory jako „Duos” tylko w formie głosów I i II skrzypiec, bez wydruku party-

tury. Są to kompozycje bardzo proste, tonalne, o przeznaczeniu pedagogicznym, 

adresowane do uczniów na poziomie podstawowym.  

W Duo nr 2, w II części, występuje krótki cykl wariacji, oparty na temacie 

„Tempo di mazurka”. Temat regularny, okresowy powtarza ośmiokrotnie stan-

dardowy schemat rytmiczny, melodyką zbudowaną zdaniowo. Temat poddany 

zostaje technice wariacyjnej, polegającej na prostym figurowaniu, zmianie trybu, 

                                                 
19  J. Tatarska, hasło: Poradowski Stefan Bolesław, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000…,  

s. 778–779. 
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wprowadzeniu nowej pulsacji rytmicznej, np. na triolowej, a także na zmianie 

charakteru wyrazowego – czyli stosuje standardowe środki wariacyjne. Pierwsze 

dwie wariacje mają charakter ornamentalny, trzecia jest liryczna, a w IV wariacji 

przekształca rytm mazura w rytm poloneza. Jest to interesujący chwyt wariacyj-

ny, dający uczniom możliwość zapoznania się z rytmami polskich tańców naro-

dowych oraz ich porównania z środkami techniki wariacyjnej
20

 (przykład 12). 

 
 

 

Przykład 12. S.B. Poradowski, Duo nr 2, II część, temat „Tempo di mazurka” i wariacja 4 Alle-

gretto (przekształcenie rytmu mazura w rytm poloneza), partia I skrzypiec, takty 1–15; 128–141. 

W Duo nr 3 zamieścił Poradowski poloneza o małej formie prostej, trzyczę-

ściowej typu a b a, z triem pośrodku. Obydwa przykłady w całości są utrzymane 

w charakterze i metrorytmice tańców określonych w tytule części. Są to utwory 

krótkie, zwięzłe, w których kompozytor daje lekcję z zakresu polskich tańców.  

7. Alfred Gradstein, Sonatina C-dur na skrzypce i fortepian (1937) 

Alfred Gradstein (1904–1954) wykształcenie muzyczne odebrał w Warsza-

wie oraz w Wiedniu. Młodość spędził we Francji, gdzie przebywał aż do końca 

II wojny światowej. Tam też publikował swoje utwory, głównie fortepianowe, 

oraz zajmował się upowszechnianiem muzyki w środowiskach robotniczych. Po 

wojnie powrócił do Polski, osiedlił się w Warszawie. Stał się gorliwym sprzy-

mierzeńcem haseł socrealizmu, czego dał wyraz w swych utworach z lat powo-

jennych, zwłaszcza w pieśniach masowych
21

. 

Sonatina C-dur powstała we Francji. Pozostała w rękopisie, dostępnym  

w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Powstawała w latach 1934–1937: 

                                                 
20  Niestety, utwory te nie funkcjonują w praktyce pedagogicznej. 
21  A. Walaciński, hasło: Gradstein Alfred, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM…, t. 3: e f g, PWM, 

Kraków 1987, s. 436. 
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II i III część w 1934 roku, I część w 1936, a IV część w 1937 roku. W rękopisie 

kompozytor po każdej części zapisał datę jej ukończenia. Styl wypowiedzi Sona-

tiny należy do nurtu neoklasycznego, którego cechy w odmianie francuskiej 

poznał i przyjmował w latach pobytu w Paryżu. Gradstein w swej kompozycji 

stosował „mazurowe” ukształtowanie tematów w II, III i IV części, tak jak to 

czynili jego poprzednicy. Nowym czynnikiem jest tu dyskretnie wprowadzana 

polimetria oraz neotonalny język dźwiękowy. 

II część, Andante, w formie repryzowej ABA1B1 (repryza integrująca mate-

riał A i B) rozpoczyna wstęp, anonsujący pierwszy motyw tematu. Sam temat  

w budowie melorytmicznej zawiera metryczne rozszerzenie drugiej frazy  

w metrum 
4
∕4 z adnotacją poco sostenuto, co powoduje jakby zawieszenie toku 

melodycznego. Powstaje układ złożony z trzech taktów w metrum 
3
∕4 i jednego 

w 
4
∕4. Schemat ten jest powtórzony trzykrotnie i dopełniony regularnym zdaniem 

znów w 
3
∕4. Temat skrzypcowy kontrapunktuje fortepian kunsztownymi figura-

cjami (przykład 13). 

 

Przykład 13. A. Gradstein, Sonatina C-dur na skrzypce i fortepian, II część Andante, temat, takty 26–36. 

W środkowym ogniwie temat mazurowy poddany jest melodycznym rozwi-

nięciom i wariacyjnym przekształceniom. W dwóch początkowych wariacjach 

zachowana jest zasada naprzemienności metrum trzy- i dwudzielnego, w kolej-

nych dwóch przekształcone frazy tematu w partii fortepianu są ornamentowane 

triolowymi figuracjami skrzypiec. Ogniwo repryzowe wnosi nowe opracowanie 

tematu (nowe treści w głosach towarzyszących), w którym tylko motyw czołowy 

i końcowy pozostają bez zmian. Główne struktury tematu są zestawione z kunsz-

townym kontrapunktowaniem figuracyjnym. Nowym elementem są skrzypcowe 

akordy i dwudźwięki. Kompozytor tworzy w ten sposób kulminacyjną postać 

tematu, co podkreśla dynamika ff. 
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III część, Scherzo – Canon oparte jest na temacie, bardzo pokrewnym do 

tematu II części. Jego motyw czołowy (powtarzany kilkakrotnie) jest identyczny 

z motywem poprzedniej części (przykład 14).  

 

Przykład 14. A. Gradstein, Sonatina C-dur na skrzypce i fortepian, III część, Scherzo – Canon, 

temat, takty 1–8. 

Temat prowadzony jest kanonicznie (w oktawie) pomiędzy dwoma głosami 

z opóźnieniem jednej wartości, z towarzyszeniem harmonicznym lub kontra-

punktującym trzeciego głosu. Mazurowy element poddany jest zatem technice 

polifonicznej. Technika kanoniczna odnosi się tylko do ukształtowania dwóch 

głosów w pierwszym ogniwie. Środkowy epizod Scherza, Meno mosso tranquil-

lo, podaje nową myśl, ewolucyjnie rozwijaną, opartą na jednym, stale prze-

kształcanym motywie, a repryza powtarza bez zmian materiał ekspozycji. 

IV część, Con brio, ma przy oznaczeniu agogicznym adnotację „Tempo  

quasi di mazurka”. Posiada formę repryzową ABA1, a więc nietypową jak na 

finał sonaty. Zarówno temat, jak i materiał tej części jest najbardziej oryginalny 

w całej Sonatinie – ukształtowany został z nieregularnych fraz, zmiennej moty-

wiki, w której zwroty melodyczne przeplatane są akordami na różnych częściach 

taktu w metrum dwudzielnym. W płaszczyźnie tematu stale stosowana jest polime-

tria, z wymiennością metrum 
3
∕4 i 

2
∕4. W drugim odcinku pierwszego ogniwa A, Pre-

sto, następuje duży kontrast poprzez wprowadzenie motorycznej figuracji. 

Ogniwo B jest – w porównaniu z ogniwami skrajnymi – krótkie, pełni właściwie 

rolę figuracyjnego małego intermedium pomiędzy ogniwami A i A1 (przykład 15). 

 Część IV kończy motoryczna koda. Ze względu na budowę formalną, zde-

cydowaną dominację materiału tematycznego i jego struktur pochodnych całą  

IV część należy uznać za stylizację, mazurek w roli finału sonaty (tak jak kra-

kowiak w Sonacie d-moll Józefowicza). Regularna polimetria trój- i dwumiaro-

wych taktów w szybkim tempie oddala związek materiału tej części z mazuro-

wym prawzorem, przywołanym w podtytule. Uwypukla bardziej indywidualny 

język kompozytora, a przede wszystkim jego własną wizję stylizacji powszech-

nie znanego tańca, osadzoną już w języku XX-wiecznym (innowacjach metro-

rytmicznych).  
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Przykład 15. A. Gradstein, Sonatina C-dur na skrzypce i fortepian, IV część, Con brio, temat, 

takty 1–16. 

Gradstein w swojej Sonatinie poddaje melodyczno-rytmiczny archetyp ma-

zura bardziej kunsztownym opracowaniom, z zastosowaniem polimetrii i techni-

ki polifonicznej. Neotonalny język dźwiękowy zawiera sporą dozę chromatyki. 

Mamy tu zatem do czynienia z wyższym niż w sonatach pierwszej dekady XX 

wieku (Józefowicz, Melcer, Brzeziński, Friemann) stopniem przekształceń, co 

jest oczywiście wynikiem także ogólnoeuropejskich przemian w technice kom-

pozytorskiej, zaistniałych w drugiej i trzeciej dekadzie XX wieku. 

8. Stanisław Wisłocki, Sonata F-dur na skrzypce i fortepian (1942) 

Stanisław Wisłocki (1921–1998), późniejszy wybitny dyrygent, rozpoczynał 

swoją drogę artystyczną od prób kompozytorskich. Autorka monografii o pol-

skiej sonacie skrzypcowej o okolicznościach powstania utworu pisze: 

Z informacji przekazanych przez siostrzeńca kompozytora i spadkobiercę, Tadeusza De-

szkiewicza wynika, że pomysł skomponowania utworu skrzypcowego zrodził się pod 

wpływem kontaktu młodego Wisłockiego z George Enescu. Ten wielki, rumuński skrzy-

pek i kompozytor zaproponował polskiemu muzykowi studia kompozytorskie w swojej 

klasie. Wisłocki, zachęcony propozycją Enescu, napisał Sonatę, którą dedykował swemu 
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mistrzowi. Wkrótce jednak początkujący kompozytor, aby poświęcić się całkowicie dy-

rygenturze, świadomie na jakiś czas zaprzestał kompozycji. Pomimo tej zmiany z rumuń-

skim kompozytorem pozostał w serdecznej przyjaźni22. 

Sonata F-dur pozostała w rękopisie, który znajduje się w posiadaniu spad-

kobiercy. Odznacza się bardzo zaawansowaną techniką kompozytorską, jak na 

początkującego kompozytora. Jest 3-częściowa i niejednolita stylistycznie.  

I część, Maesto, prezentuje typ impresjonistycznej faktury, z dużą dozą wyrafi-

nowanej kolorystyki oraz bitonalnością pomiędzy partią skrzypcową i fortepia-

nową (F-dur w skrzypcach i górnej pięciolinii fortepianu, Fis-dur w dolnej pię-

ciolinii fortepianu). Jednocześnie intensywna dynamika, niespokojna, nieregu-

larna melodyka przywołują rys ekspresjonistyczny. Ujęta jest w formę sonatową, 

w której obydwa tematy silnie uwypuklają czynnik kolorystyczny poprzez figu-

racyjną finezję i artykulację (np. tremolanda). Przetworzenie poddaje przeróbce 

różne odmiany faktury, a nie struktury tematyczne. Wspomniana bitonalność 

kreuje język dźwiękowy w ekspozycji i repryzie. 

Część II, Adagio, zatytułowana Fantazia-Prelud, przedstawia późnoroman-

tyczny typ kształtowania, ze wstępną, improwizacyjną inwokacją skrzypiec. Jej 

forma buduje trójfazową, ewolucyjnie kształtowaną liryczną narrację. 

Finał Sonaty to Rondo-krakowiak, będący wyraźnym ukłonem w stronę neo-

klasycznych stylizacji tanecznych z mocno wyartykułowanymi elementami gro-

teski. III część jest wręcz klasycznie skonstruowanym rondem sonatowym  

o schemacie ABA1CA2B1A3koda. Skoczny temat, żywy i symetryczny w budo-

wie w melorytmicznej fizjonomii, jest niezwykle finezyjny i kapryśny. Inicjalna 

figuracyjna fraza skrzypiec rozpoczyna się w wysokim rejestrze. Ruchliwa ryt-

mika, kręta melodyka, akompaniament silnie pauzowany tworzą mimo wszystko 

regularny, 16-taktowy okres muzyczny w metrum 
2
∕8. Temat ukazany w partii 

skrzypiec przechodzi do fortepianu, który go powtarza, według zasady alternacji 

materiału tematycznego w sonacie kameralnej. Charakterystyczny dla krakowia-

ka rytm synkopowany występuje w zakończeniu fraz, przez co jego oddziaływa-

nie na taneczny charakter tematu jest nieco słabsze. Zdecydowanie większą rolę 

w ukształtowaniu tematu pełni figuratywność i silna zmienność tonalna pomię-

dzy sąsiadującymi motywami figuracyjnymi (przykład 16).  

Kuplety zachowują topos krakowiaka, pierwszy z nich B wprowadza drugi 

temat, epizod C podaje nową myśl o charakterze groteski, a B1 transponuje drugi 

temat do innej niż w B tonacji. Temat poboczny meno mosso płynie łagodniejszą 

melodyką, lecz zachowuje skoczność, a w zakończeniu dodaje humorystyczne 

glissando w ambitusie oktawy, w obydwu partiach. Refren w kolejnych powro-

tach ulega zmianom melorytmicznym, a w trzecim i czwartym ukazaniu (A2 i A3) 

jest skrócony. W epizodzie środkowym C na plan pierwszy wysuwa się element 

groteski. Gwałtowne skoki w formułach akompaniujących fortepianu uwypukla-

                                                 
22  M. Renat, dz. cyt., s. 135. 
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ją taneczno-skoczny charakter. Kodę kształtują ciągi figuracyjne, oparte na mo-

tywie czołowym głównego tematu. Finał Sonaty F-dur w całości jest stylizacją 

krakowiaka, wszystkie współczynniki formy odwołują się do wzorca taneczne-

go. Idiom krakowiaka decyduje o materiale dźwiękowym całej części. 

 

Przykład 16. S. Wisłocki, Sonata F-dur na skrzypce i fortepian, III część, Rondo-krakowiak, 

Allegro vivace temat pierwszy, takty 1–10. 

Inspiracje folklorystyczne w sonatach II połowy XX wieku 

W twórczości gatunku sonaty skrzypcowej II połowy XX wieku, przewyższa-

jącej liczebnie spuściznę I połowy (ponad 80 pozycji), nawiązania do elementów 

polskiego folkloru występują sporadycznie
23

. Nurty awangardowe, zaistniałe  

w latach 60. i początku 70., skierowały uwagę kompozytorów w stronę technolo-

giczną, a specyfikację środków artykulacyjnych i czysto brzmieniowych na grun-

cie sonaty skrzypcowej. Ponowny zwrot w stronę tradycji, lecz już w odmiennej 

postaci niż w neoklasycyzmie, w orientacji postmodernistycznej nie pociągnął za 

sobą powrotów do inspiracji folklorystycznych w omawianym gatunku.  

Poniżej przedstawione dwie sonaty poruszają się nadal w stylu neoklasycz-

nym, który funkcjonował na gruncie sonaty skrzypcowej jeszcze długo, zwłasz-

                                                 
23  Rzeczą znamienną jest fakt, że Grażyna Bacewicz, autorka największej liczby sonat pośród 

wszystkich polskich twórców sonat skrzypcowych, w swoich ośmiu utworach nie podjęła inspira-

cji folklorystycznych, silnie obecnych w jej miniaturach oraz innych utworach kameralnych czy 

koncertach instrumentalnych. Chodzi tu zwłaszcza o piękne stylizacje oberka (np. w I Kwintecie 

fortepianowym).  
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cza u kompozytorów prowadzących twórczość kompozytorską w nurcie ubocz-

nym całokształtu swej działalności, częstokroć podyktowaną czynnikami peda-

gogiczno-społecznymi. Trzecia utrzymana jest w stylistyce klasycznego post-

modernizmu, syntetyzuje dawną, barokową technikę snucia motywicznego ze 

swobodną organizacją wysokości dźwiękowych, wzbogaconą polirytmią i me-

trycznymi odcinkami.  

9. Jerzy Kolasiński, Sonatina na skrzypce i fortepian „alla rustico” (1971) 

Jerzy Kolasiński (1906–1981) zasłużył się w polskim życiu muzycznym lat 

powojennych głównie na polu pedagogicznym i organizacyjnym. Był zaanga-

żowany w zagadnienia wychowania muzycznego, a twórczość prowadzoną  

w nurcie ubocznym podporządkował celom pedagogicznym
24

. Pośród jego 

utworów kameralnych znajduje się Sonatina na skrzypce i fortepian z podtytu-

łem „alla rustico” (w stylu wiejskim). Została ona opublikowana w 1971 roku 

przez Agencję Autorską w Warszawie. Jest to utwór tonalny, trzyczęściowy,  

o charakterze pedagogicznym. Skomponowany w prostej fakturze, w budowie 

cyklu odchodzi od tradycyjnych wzorców, zachowując jedynie formę sonatową 

w I części, Allegretto con moto. II część, Moderato maestoso, tempo di polacca 

rustica, nawiązuje do pierwotnego, ludowego poloneza o śpiewnym charakte-

rze
25

. Ustęp ten ułożony został w małą, prostą formę repryzową aba1. Pierwsze 

dziesięciotaktowe ogniwo to imitacja ludowej śpiewki o nieregularnym następ-

stwie fraz. Melodyka jest kołująca, złożona z szeregowania podobnych, warian-

towanych motywów. Odcinek środkowy daje szczyptę groteski przednutkami na 

repetowanych dźwiękach (przykład 17). 

 

Przykład 17. J. Kolasiński, Sonatina „alla rustico”, II część, Moderato maestoso, takty począt-

kowe 1–5. 

                                                 
24  K. Paździora, hasło: Kolasiński Jerzy, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM…, t. 5: k l ł, PWM, 

Kraków 1997, s. 136. 
25  Śpiewane polonezy ludowe miały jednostajną rytmikę, http://folklor.blox.pl [dostęp: 

8.01.2016]. 
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Z kolei III część, Allegro marziale e ben marcato, stylizuje praktykę pol-

skich ludowych kapel (burdony kwintowe), ale w metrorytmice utrzymana jest 

w charakterze polki.  

10. Jerzy Młodziejowski, Sonata na dwoje skrzypiec (1972) 

Interesującą stylizację jednego z elementów muzyki podhalańskiej wnosi 

Sonata na dwoje skrzypiec Jerzego Młodziejowskiego (1909–1985), opubliko-

wana w 1972 roku przez Agencję Autorską. Odniesienie do muzyki podhalań-

skiej w twórczości tego zapomnianego kompozytora jest oczywiste. Często bo-

wiem Młodziejowski sięgał do wątków muzyki góralskiej. Świadczą o tym cho-

ciażby tytuły jego utworów orkiestrowych i wokalnych: Orawa, Tatrzańskie 

drzewa, uwertura Tańcowali zbójnicy, poemat symfoniczny Wysoko z przełęczy. 

Tematyka taternicza była przedmiotem jego działalności naukowej i piśmienni-

czej (w 1935 roku uzyskał doktorat z geografii). Stylistycznie poruszał się  

w nurcie postromantycznym, impresjonistycznym i neoklasycznym, z silnym 

akcentem folklorystycznym (stylizował również muzykę ludową Wielkopolski  

i Śląska)
26

.  

Sonata na dwoje skrzypiec posiada 4 części: I. Prolog. Andante molto,  

II. Toccata pianissima. Allegro, III. Wierchowa. Largo, IV. Epilog. Energico. 

Następstwo części wskazuje na większą swobodę w traktowaniu cyklu sonato-

wego, zbliża się bardziej do układu suitowego, co zresztą zaznaczało się w wielu 

sonatach skrzypcowych II połowy XX wieku. Cechą formy wszystkich części 

Sonaty Młodziejowskiego jest swoboda w kształtowaniu i zupełny brak powta-

rzalności materiału. Język dźwiękowy wszak neotonalny, jest schromatyzowany, 

w strukturach akordowych obydwu partii skrzypcowych tworzy akordy polihar-

moniczne. III część, Wierchowa. Largo, podejmuje stylizację tzw. „Wierchowej 

nuty”. W folklorze podhalańskim nazwa ta oznacza melodię śpiewaną przez 

górali w wolnym tempie, zbudowaną tylko z jednego, powtarzanego zdania. 

Wykonywana jest dwu- i wielogłosowo
27

. W stylizacyjnym ujęciu Młodziejow-

skiego narracja tej części posiada charakter improwizacji. Zbudowana jest  

z szeregu melodyczno-harmonicznych sekwencji, które są różnej długości. 

Struktura tonalno-modalna Wierchowej osadzona zasadniczo w dur-moll zawiera 

współbrzmienia bez tercji i w bliskim sąsiedztwie współbrzmienia tercjowe, 

dysonansowe. Rozpoczyna się dwutaktowym motywem wstępnym na trójdź-

więku D-dur. Druga sekwencja-fraza, trzytaktowa brzmi jak zawołanie, w któ-

rym pierwsze współbrzmienie to nałożenie dwóch kwint na sąsiednich stopniach 

(e
1 
– h

1
 – d

2
 – a

2
) i kadencja z pustą, zdwojoną kwintą (przykład 18). 

                                                 
26  D. Jasińska, hasło: Młodziejowski Jerzy, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM…, t. 6: m, PWM, 

Kraków 2000, s. 285–286. 
27  Hasło: Wierchowa nuta, [w:] Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 1995, s. 956. 
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Przykład 18. J. Młodziejowski, Sonata na dwoje skrzypiec, II część, Wierchowa. Largo, począt-

kowe sekwencje, partie I i II skrzypiec, takty 1–6. 

Trzecia sekwencja trzytaktowa jest melodycznym rozwinięciem drugiej  

(w D-dur), z kadencją na współbrzmieniu g–d
1
–fis

1
, czwarta dwutaktowa po-

nownie jak zawołanie zawieszone na fermacie. Piąta sekwencja pięciotaktowa,  

o falistej linii, prowadzona trzy- i czterogłosowo, tworzy współbrzmienia bi-

funkcyjne (np. ostatni akord f
1
–b

1
–cis

2
–a

2
). Szósta sekwencja, najdłuższa, dzie-

więciotaktowa, podaje najpierw melodię na wycinku skali góralskiej, z akompa-

niamentem repetowanych tercji, przechodzi w śpiew dwugłosowy w różnych 

interwałach, wchodzących w dwóch taktach w unison. Po nim następuje powrót 

motywu początkowego w E-dur i zwrot kadencyjny, z kwartą lidyjską, tak ty-

pową dla góralskich melodii (przykład 19).  

 

 

Przykład 19. J. Młodziejowski, Sonata na dwoje skrzypiec III część, Wierchowa, końcowe takty 

(24–29). 

Wierchowa pełni funkcję części wolnej Sonaty, jest przykładem interesującej 

stylizacji nietanecznego elementu folkloru podhalańskiego.  

11. Joanna Bruzdowicz, I Sonata „Il Ritorno” na skrzypce solo (1990) 

Z sonat ostatniej dekady XX wieku należy wymienić jedynie I Sonatę „Il Ri-

torno” na skrzypce solo Joanny Bruzdowicz (ur. 1943) z 1990 roku, nawiązują-

cej w języku dźwiękowym do dawnych technik, a w ostatniej części do polone-

za. Nie jest to jednak stylizacja, lecz przywołanie charakteru tańca, które ma 

podtekst okolicznościowy. Podtytuł Sonaty „Powrót” związany był z powrotem 

do ojczyzny polskiego skrzypka Adama Korniszewskiego, któremu utwór był 
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dedykowany
28

. Fakt powrotu muzyka do kraju kompozytorka muzycznie skore-

lowała z powrotem do dawnych technik, zespolonych jednak ze swobodnie 

kształtowanym materiałem wysokościowym i polimetrią sukcesywną. Z owych 

dawnych technik zachowuje ewolucyjne kształtowanie, repryzową budowę formal-

ną, miarowość rytmiki, a w jej ramach epizodycznie stosowaną motoryczność. 

I część, Introduzione. Adagio cantabile, o ciągłej narracji, improwizacyjnym 

charakterze, jest daleką reminiscencją powolnych, bachowskich „adagiów”, 

otwierających jego solowe sonaty. II część, Esposizione. Allegro sviluppo, wy-

chodzi od marszowego tematu, rozwijając go w motoryczny tok, według zasady 

stopniowego zagęszczania ruchu rytmicznego. Moment wyrazowej kulminacji 

wyraża jeden powtarzany motyw na jednym dźwięku – kompozytorka stosuje tu 

kulminację poprzez kontrast struktury. Po niej następuje odcinek ad libitum 

(ametryczny), quasi-kadencja oraz powrót materiału ekspozycji ze zmianami  

w organizacji wysokości. III część, Intermezzo. Romanca, lento con dolcezza, 

rubato, w śpiewnej narracji podtrzymuje miarowość rytmiczną, w prostym re-

pryzowym ujęciu formy. I w tym kontekście wcześniejszych części następuje  

IV część, Finale. Vivo alla polacca. Polonezowy temat bazuje – podobnie jak  

w częściach poprzednich – na miarowej rytmice, z akcentem na pierwszej części 

taktu (przykład 20).  

 

Przykład 20. J. Bruzdowicz, Sonata „Il Ritorno”na skrzypce solo, IV część, Finale. Vivo alla 

polacca, temat, takty 1–9. 

Temat ten nie jest zamkniętą jednostką formalną, przechodzi płynnie w figu-

racyjne rozwinięcie, tak jak miało to miejsce w muzyce barokowej. W epizodzie 

środkowym, meno mosso, treść wypowiada się urywanymi motywami, potem 

buduje kulminacyjny odcinek powrotem miarowych figuracji, zwieńczony falu-

jącą figuracją ad libitum. Repryza powraca do motywiki tematycznej, oczywi-

ście przekształconej względem ekspozycji. Nie mamy tu do czynienia ze styliza-

cją poloneza sensu stricto. Jest to tylko daleka reminiscencja, wspomnienie po-

loneza jako patriotycznego symbolu muzycznego, jakim był on zawsze w pol-

skiej literaturze muzycznej.  

                                                 
28 Informacja od kompozytorki, przekazana pocztą elektroniczną 1 listopada 2011. 
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Podsumowanie  

W polskich sonatach skrzypcowych XX wieku zaistniały odniesienia do 

czterech źródeł rodzimego folkloru:  

— tańców mazurowych,  

— krakowiaka,  

— poloneza, 

— folkloru podhalańskiego. 

Wypełniają one całą, jedną część cyklu (najczęściej ostatnią) lub kształtują 

charakter metrorytmiczny tematów, czyli podstawowych współczynników for-

my, są melodyczną osnową. Elementy tańców mazurowych były najliczniej 

reprezentowane i wystąpiły w 6 sonatach: Henryka Melcera, Józefa Szulca, 

Franciszka Brzezińskiego, Witolda Friemanna, Alfreda Gradsteina, Stefana Bo-

lesława Poradowskiego. Stylizacje krakowiaka zaistniały w dwóch utworach: 

Michała Józefowicza i Stanisława Wisłockiego, a polonez w trzech: Stefana 

Poradowskiego, Jerzego Kolasińskiego i Joanny Bruzdowicz. Folklor podhalań-

ski jest podstawą stylizacji tylko w jednej pozycji, w Sonacie Jerzego Młodzie-

jowskiego. 

Pierwsze źródło inspiracji folklorystycznej – idiom mazurkowy mieszczący 

w sobie stylizację mazura i oberka – jest najszerzej reprezentowany i poddawany 

zabiegom kompozytorskim, odmiennym w każdej z sonat. Cechą wspólną więk-

szości utworów nawiązujących do tańców mazurowych jest wkomponowanie 

ich w struktury melorytmiczne tematów i zespalanie z indywidualną techniką 

kompozytorską.  

Najprostszy model reprezentuje Sonata D-dur Franciszka Brzezińskiego, po-

legający na powtarzaniu w strukturze tematów podstawowego schematu ryt-

micznego mazura, w połączeniu z prostą, diatoniczną melodyką (partia skrzy-

piec). Partia fortepianowa tego utworu zawiera indywidualne środki techniczne, 

harmonikę typu klasycznego, która fragmentarycznie tylko sięga po burdonowe 

kwinty, typowe dla kapel ludowych.  

Bardziej zaawansowany, wysublimowany rodzaj wtapiania elementu ludo-

wego przedstawia Sonata G-dur Henryka Melcera, w której mazurkowy temat 

wkomponowany jest w tok recytatywny, a w technice przetworzeniowej wyod-

rębniony zostaje punktowany motyw czołowy tematu, który jest ważnym środ-

kiem fakturalnej i wyrazowej kulminacji, na poziomie mikroformy. Istotnym 

współczynnikiem warsztatu kompozytora korelowanym z mazurkowym idio-

mem jest harmonika (różna harmonizacja tego samego tematu w dwóch kolej-

nych ukazaniach). Pozwala ona postrzegać walory tematu ludowej proweniencji 

w różnym kontekście, który jednak nie zaciera zasadniczego charakteru tematu. 

W Sonacie a-moll Józefa Szulca idiom mazurkowy przybiera funkcję sche-

rza, wypełnia całą część cyklu, syntetyzuje się z formą krzyżową, repryzowo- 

-wariacyjną. 
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Witold Friemann w swej Sonacie e-moll „Polskiej” zbliża się do koncepcji 

Melcera, z tą różnicą, że na dłuższych odcinkach powtarza rytm mazurowy  

w tematach. W I i III części stosuje prostszą, miarową rytmizację w akompa-

niamencie, sięga też do środków ludowej praktyki wykonawczej (puste kwinty 

w partii skrzypiec), wplatając je na pojedynczych, pierwszych miarach taktów. 

Najbardziej zaawansowany model stylizacji występuje w Sonatinie C-dur 

Alfreda Gradsteina (chronologicznie najpóźniejszej) – prosty schemat rytmiczny 

poddany jest zabiegom polimetrycznym i polifonizującym kunsztownym kon-

trapunktom figuracyjnym (II część), ten sam model mazurowy jest także użyty 

jako materiał kanonu. Tylko finał Sonatiny C-dur można uznać za stylizację 

mazura, bardzo jednak wyrafinowaną, mającą wpływ na całokształt cyklu, styli-

zacja tańca w funkcji całej części.  

Z powyższych analiz wynika wniosek, że idiom mazurkowy, obejmujący 

odniesienia do mazura i oberka, występuje w dwóch postaciach:  

— w kształtowaniu struktur tematycznych w formie sonatowej (częściej: Mel-

cer, Brzeziński, Friemann, Gradstein, II i III cz.), 

— w tworzeniu stylizacji jako części utworu (rzadziej: Szulc, Poradowski, 

Gradstein, IV cz.). 

Krakowiak zaistniał jako stylizacja w całokształcie części, pełniącej funkcję 

tanecznego finału sonaty. U obydwu reprezentantów cechy tańca utrzymane są 

w toku całej części, także w tematach pobocznych i epizodach czy łącznikach. 

Cechom gatunkowym tego tańca podporządkowane są środki indywidualnej 

techniki kompozytorskiej, prostsze w Sonacie d-moll Michała Józefowicza 

(zwarta, prosta harmonizacja w blokach akordowych), bardziej wyrafinowane  

w rytmice i harmonice w Sonacie F-dur Stanisława Wisłockiego. Stylizacja 

krakowiaka w młodzieńczej Sonacie F-dur Stanisława Wisłockiego zawiera już 

typowe cechy tanecznych kompozycji utrzymanych w duchu folklorystycznym, 

które jakże licznie pojawiły się w muzyce polskiej lat powojennych. Niezależnie 

od indywidualnej techniki kompozytorskiej różnice te wynikają w dużym stop-

niu z odległości czasowej (40 lat) dzielącej te sonaty. Warto nadmienić, że  

w omawianym gatunku sonaty skrzypcowej stylizacja krakowiaka wystąpiła  

w pierwszym i ostatnim utworze okresu I połowy XX wieku. 

Do modelu stylizacji należy „akcent podhalański” w Sonacie na dwoje 

skrzypiec Jerzego Młodziejowskiego, jedyny przykład inspiracji ludowością, 

nietaneczną. 

W Sonatinach Stefana Bolesława Poradowskiego i Jerzego Kolasińskiego 

elementy tańców narodowych (mazur, polonez) występują w toku całej części  

i pełnią – jak cały utwór – funkcję dydaktyczną, a reminiscencja charakteru po-

loneza w Sonacie „Il Ritorno” Joanny Bruzdowicz spełnia funkcję symbolu 

patriotycznego. 

Spośród czterech wymienionych na początku artykułu sposobów podejścia 

do folkloru w polskich sonatach skrzypcowych zaistniały dwa: 1) jako osnowa 
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melodyczna (mazur, polonez) i 2) sposób – stylizacja (krakowiak, mazurek). 

Nawiązania do folkloru, będące jednym z bardzo ważnych inspiracji w działa-

niach kompozytorów, mimo zmiennej częstotliwości występowania są wyrazem 

przywiązania twórców do kultury narodowej i w tym sensie miały swą linię 

rozwojową w polskiej sonacie skrzypcowej.  
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Abstrakt 

Elementy rodzimego folkloru w polskich sonatach skrzypcowych XX wieku 

Artykuł ukazuje inspiracje folklorystyczne zawarte w polskich sonatach skrzypcowych powsta-

łych w XX wieku: Rozważania analityczne dotyczą 8 dzieł z I połowy i 3 z II połowy XX wieku. 

Większość tych kompozycji należy do nurtu tzw. „zapomnianej muzyki polskiej”. Oto ich wykaz  

z datowaniem: 

— Michał Józefowicz, Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 12 (1902), 

— Henryk Melcer, Sonata G-dur na skrzypce i fortepian (1907), 

— Józef Szulc, Sonata a-moll na skrzypce i fortepian op. 61 (przed 1908), 

— Franciszek Brzeziński, Sonata D-dur na skrzypce i fortepian op. 6 (1910), 

— Witold Friemann, Sonata e-moll „Polska” na skrzypce i fortepian op. 15 (1913), 

— Stefan Bolesław Poradowski, 3 Sonatiny na dwoje skrzypiec op. 11a (1923), 

— Alfred Gradstein, Sonatina C-dur na skrzypce i fortepiano (1937), 

— Stanisław Wisłocki, Sonata F-dur na skrzypce i fortepian (1942), 

— Jerzy Kolasiński, Sonatina na skrzypce i fortepian „alla rustica” (1971), 

— Jerzy Młodziejowski, Sonata na dwoje skrzypiec (1972), 

— Joanna Bruzdowicz, I Sonata „Il Ritorno” na skrzypce solo (1990). 

Omówienie tych utworów następuje w porządku chronologicznym. Celem przeprowadzonych 

analiz jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Które elementy polskiego folkloru zaistniały w sonacie polskiej XX wieku?  

2. W jaki sposób zostały zastosowane, a więc jakie techniki kompozytorskie wykorzystano w ich 

opracowaniu?  

3. Jaką funkcję nadali tym utworom poszczególni twórcy?  

Każdy z utworów poddany jest analizie rozpatrującej wymienione wcześniej problemy badawcze 

i zilustrowany przykładami nutowymi. Z badań wynika, że w tym gatunku zaistniały cztery elementy 

polskiego folkloru, zastosowane w odmienny sposób przez różnych twórców. Należą do nich: 
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— cechy melorytmiczne tańców mazurowych (w strukturach tematów oraz jako stylizacja  

w funkcji części sonaty – w 6 utworach),  

— stylizacje krakowiaka w funkcji finału sonaty – w 2 utworach,  

— nawiązanie do charakteru poloneza (cechy melorytmiczne tematów w 2 utworach),  

— stylizacja śpiewów góralskich, tzw. „Wierchowej nuty” w funkcji części wolnej – w 1 utworze.  

Słowa kluczowe: polska sonata skrzypcowa XX wieku. 

Abstract 

Local folklore elements in 20th century Polish violin sonatas 

The article shows folklore inspirations contained in Polish violin sonatas composed throughout 

the 20th century: analytical considerations apply to 8 works created in the first half and 3 in the 

second half of the 20th century. Most of these compositions, listed below with dates, belong to the 

so-called current of ‘Forgotten Polish music’: 

— Michał Józefowicz, Sonata in D minor for violin and piano op. 12 (1902), 

— Henryk Melcer, Sonata in G major for violin and piano (1907), 

— Józef Szulc, Sonata in A minor for violin and piano op. 61 (before 1908), 

— Franciszek Brzeziński, Sonata in D major for violin and piano op. 6 (1910), 

— Witold Friemann, Sonata in E minor „Polish” for violin and piano op. 15 (1913), 

— Stefan Bolesław Poradowski, 3 Sonatinas for two violins op. 11a (1923), 

— Alfred Gradstein, Sonatina in C major for violin and piano (1937), 

— Stanisław Wisłocki, Sonata in F major for violin and piano (1942), 

— Jerzy Kolasiński, Sonatina for violin and piano „alla rustica” (1971), 

— Jerzy Młodziejowski, Sonata for two violins (1972), 

— Joanna Bruzdowicz, I Sonata „Il Ritorno” for violin solo (1990). 

The paper discusses these works in chronological order. The purpose of the analysis is to find 

answers to the following questions: 

1. Which elements of Polish folklore appeared in the 20th century Polish sonata?  

2. How were they implemented, and therefore what compositional techniques were used in their 

creation?  

3. What function was ascribed to these works by individual composers?  

Each of the compositions is analysed with reference to the above mentioned research problems 

and illustrated by examples of musical notation. Research shows that four elements of Polish 

folklore occur in this genre and that they are implemented in various ways by different authors. 

These include: 

— melo-rhythmic features in mazurka dances (in the theme structure and in the stylization of  

a movement in sonata – in 6 musical pieces), 

— „krakowiak” stylization in the finale movement of sonata – in 2 pieces, 

— a reference to the polonaise style (melo-rhythmic features in the themes of 2 pieces),  

— Górale songs stylization, the so-called „Wierchowa nuta” (‘Wierchowa genre’ – two-voice or 

multivocal melodic idea of mountain peak slow-pace songs – consisting of 1 musical phrase 

with repetition, sung by Polish Górale in Podhale) in the slow movement – in 1 piece. 

Keywords: 20th century Polish violin sonata. 
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Czwarta Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego  

jako przejaw „muzyki w muzyce” 

Długo oczekiwana przez badaczy twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego 

symfonia, opatrzona tytułem Tansman Epizody, powstała na zamówienie m.in. 

Andrzeja Wendlanda, dyrektora Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu In-

dywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana w Łodzi. Jak wiadomo, 

Wendland zabiegał o tę kompozycję już od końca lat 90. ubiegłego wieku. Już  

w 1998 roku, kiedy spotkał się w Katowicach z Góreckim podczas jubileuszu 

65. urodzin kompozytora, określił szczegóły kompozycji, pisanej specjalnie na 

Festiwal Tansmanowski
1
. Kluczowe parametry kompozycji ustalono dopiero 

podczas dziesięciogodzinnego spotkania w 2002 roku, dotyczące chociażby 

składu wykonawczego utworu, a mianowicie, że będzie to dzieło w dowolnej 

formie, przeznaczone na wielką orkiestrę symfoniczną, z możliwością użycia 

solistów i chóru. Nie było jeszcze wtedy mowy, że będzie to konkretnie IV Sym-

fonia. Zamówienie złożyły ponadto trzy instytucje przy wsparciu Instytutu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, tj. London Philharmonic Orchestra i South-

bank Centre w Londynie, kierowane przez Gustavo Dudamela Los Angeles 

Philharmonic Association, oraz Radio 4 NTR ZaterdagMatinee i Concertgew- 

bouw w Amsterdamie. 

Kompozytor ukończył pracę nad utworem w sierpniu 2006 roku, pozosta-

wiając niedokończony autograf w postaci skróconej wersji partytury, będącej 

wyciągiem fortepianowym, zawierającym uwagi instrumentacyjne oraz dotyczą-

ce dynamiki i tempa. Kompozytor zdecydował, aby to jego syn – Mikołaj Gó-

recki – uzupełnił i zinstrumentował dzieło, według jego wskazówek, i doprowa-

dził do światowego prawykonania.  

Światowa premiera symfonii odbyła się po śmierci kompozytora, 12 kwiet-

nia 2014 roku w Royal Festival Hall w Londynie w wykonaniu London Phil-

                                                 
1  Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych „Tansman” w Łodzi. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2015.10.04
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harmonic Orchestra pod dyrekcją Andreya Boreyki, rozpoczynając cykl zapla-

nowanych wykonań dzieła. Anglia okazała się najbardziej dogodnym miejscem 

dla rozpowszechnienia kompozycji, gdyż to waśnie tam odbyła się zakończona 

wielkim sukcesem promocja i recepcja III Symfonii i również tam rozpoczęła się 

długoletnia współpraca kompozytora z wydawnictwem Boosey & Hawkes.  

14 stycznia 2015 roku Symfonię zaprezentowano słuchaczom w Walt Disney 

Concert Hall, w wykonaniu Los Angeles Philharmonic, również pod dyrekcją 

Andreya Boreyki. Kolejną premierę kompozycji można było śledzić 14 lutego 

2015 w Concertgebouw w Amsterdamie, w wykonaniu holenderskiej Radio 

Filharmonisch Orkest, którą poprowadził Reinbert de Leeuw. Najbardziej jednak 

oczekiwanym wydarzeniem była polska premiera, która odbyła się następnego 

dnia w Filharmonii Łódzkiej, w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 

Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, pod batutą Mirosława 

Jacka Błaszczyka. Warto zaznaczyć, iż Łódź to rodzinne miasto Aleksandra 

Tansmana, co tłumaczy wybór miejsca polskiej premiery kompozycji. 

Od powstania III Symfonii, tj. Symfonii pieśni żałosnych, do IV Symfonii 

„Tansman Epizody” minęło aż 30 lat. W tym czasie Górecki komponował 

głównie muzykę na kameralne składy. IV Symfonia jest zupełnie inna od swoich 

„poprzedniczek” – od awangardowej I Symfonii „1959” (1959), pełnej refleksji 

II Symfonii „Kopernikowskiej” (1972) oraz mistrzowskiej i medytacyjnej  

III Symfonii „Pieśni żałosnych” (1976). Obok nawiązań do własnej twórczości 

pojawiają się w niej aluzje do utworów innych kompozytorów. Symfonia prze-

znaczona jest na ogromną, blisko stuosobową, obsadę wykonawczą, obejmuje: 

poczwórną obsadę instrumentów dętych drewnianych i blaszanych, perkusję, 

smyczki oraz fortepian w quasi-solistycznej funkcji i organy obligato. 

Znaczenie tytułu „Tansman Epizody” 

Tytuł kompozycji „Tansman Epizody” jest dosyć enigmatyczny i automa-

tycznie kieruje odbiorcę w stronę inspiracji kompozytorskiej. Jednak to nie mu-

zyczna stylistyka tansmanowska wpłynęła na tytuł dzieła. Początkowo Górecki 

zakładał różne tytuły dla utworu, takie jak: passacaglia, wariacje, czy epizody. 

Ostatecznie pozostawił „epizody”, które utożsamiał z czterema ustępami Symfo-

nii: szybki (Deciso – marcatissimo), wolny (Largo), szybki (Deciso – marcatis-

simo, tranquillo e cantabile, deciso – marcato), szybki (Allegretto – marcato). 

Materiał dźwiękowy tematu Symfonii stanowią muzyczne litery wywiedzione  

z imienia i nazwiska polskiego kompozytora – Aleksandra Tansmana
2
.  

W udźwiękowieniu liter Górecki pominął te, które pozbawione są skojarzeń  

                                                 
2  Podobny zabieg zastosował kompozytor już w Valentine Piece op. 70 na flet i dzwonek (1996), 

w którym materiał dźwiękowy jest odzwierciedleniem liter imienia i nazwiska Carol Wincenc, 

dla której napisany został utwór.  
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z muzycznym znakiem, tj. „k” i „n”. Pod względem struktury muzycznej temat 

stanowi trzy motywy dźwiękowe przedzielane uderzeniami w trzy bębny (mały, 

średni i wielki): dwa motywy pięciodźwiękowe i trzydźwiękową kodę: 

A L E K S A N D E R T A N S M A N 

a a1(la) e1 – es1 a1| – d1 e1 d1(re) c1(ut) a 1| – es1 e1(mi) a1 – 

Henryk Mikołaj Górecki na początku partytury zaprezentował pełen materiał 

dźwiękowy tematu w postaci diagramu – podobnie jak podaje się serię w utwo-

rach dodekafonicznych, z przyporządkowaniem poszczególnych wysokości 

dźwięków do liter – wyjaśniając tym samym muzyczny szyfr. Pięciodźwiękowy 

materiał tematyczny stał się w Symfonii podstawą konstrukcji zarówno linii me-

lodycznych, jak i współbrzmień akordowych. Materiał tematu Górecki zastoso-

wał wyłącznie w skrajnych częściach Symfonii. W finale temat poddany jest 

przekształceniom wariacyjnym.  

Konstrukcja formalna w perspektywie intertekstualnej 

Liczne nawiązania do utworów Karola Szymanowskiego, Ryszarda Wagnera 

czy Oliviera Messiaena oraz do własnej twórczości symfonicznej i kameralnej 

dają możliwość spojrzenia na dzieło w perspektywie intertekstualnej, jako na 

obecność „muzyki w muzyce”. A o i n t e r t e k s t u a l n o ś c i, jak zaznacza 

Michał Głowiński:  

można mówić tylko wtedy, gdy odwołanie do tekstu [utworu] wcześniejszego jest ele-

mentem budowy znaczeniowej tekstu [utworu], w którym ono się dokonuje, czy też […] 

gdy dokonuje się semantyczna aktywizacja dwóch tekstów [utworów], jednak czynni-

kiem przewodnim jest tekst, odwołujący się, aktywizacja zaś tekstu będącego przedmio-

tem nawiązania – zjawiskiem wtórnym3. 

IV Symfonia staje się zatem kolejnym w twórczości Henryka Mikołaja Gó-

reckiego przykładem m u z y k i  i n k l u z y w n e j,  która jak pisze Mieczy-

sław Tomaszewski: 

wchłania, przejmuje ów obcy fragment w sposób z całością zestrojony […], a ten kon-

kretny fragment muzyki prymarnej – w sposób specyficzny wzbogaca muzykę nową. 

[…] Owa muzyka prymarna pojawia się w niej jako moment wyróżniony, znaczący, naj-

częściej wprost symboliczny. Jako środek dla przekazania kompozytorskiego envoi4.  

                                                 
3  M. Głowiński, Intertekstualność, groteska, parabola: szkice ogólne i interpretacje, seria: Prace 

wybrane, t. 5, Klasycy Współczesnej Myśli Humanistycznej, Towarzystwo Autorów i Wydaw-

ców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2000, s. 13–14. 
4  M. Tomaszewski, Utwór muzyczny w kontekście czasu i miejsca, [w:] Dzieło muzyczne. Estety-

ka, struktura, recepcja, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005, 

s. 25–26. 
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Nawiązania do Szymanowskiego są niemalże oczywiste – Henryk Mikołaj 

Górecki, jak wiadomo, od najmłodszych lat fascynował się twórczością Szyma-

nowskiego, o czym świadczą jego słowa: „Tam, gdzie podążał Szymanowski, 

zmierzam i ja”
5
. Ponadto aluzje do fragmentów ze Stabat Mater Karola Szyma-

nowskiego oraz z Pierścienia Nibelunga Ryszarda Wagnera czy organowych 

mikstur i kwartetu Oliviera Messiaena uzasadniają konkretne fascynacje mu-

zyczne Góreckiego, o których opowiadał w rozmowie z Marcinem Gmysem
6
.  

O swych fascynacjach Wagnerem i studiowaniu jego partytur opowiadał Górec-

ki w 2004 roku także Bohdanowi Pociejowi. Zainteresowanie Wagnerem  

jako genialnym kompozytorem skupia się na tym, co on robi z muzyką, jak ją kształtuje, 

rozwija, formuje, przekształca; jak wykorzystuje tkwiące w niej harmoniczno-formo- 

twórcze energie, […] aby do gruntu pojąć jego myśl muzyczną7. 

Analizując konstrukcję formy w symfoniach Góreckiego, zauważa się pewną 

konsekwencję w jej budowaniu. I Symfonia posiada klasyczny czteroczęściowy 

układ cyklu (Inwokacja, Antyfona, Chorał, Lauda), programowa II Symfonia 

„Kopernikowska” na sopran i baryton solo, chór mieszany i orkiestrę, podzielo-

na jest na dwie skontrastowane, ale jednakowe pod względem czasu trwania 

części, w których ekspresja sukcesywnie narasta, dążąc do końcowej kulminacji 

formy, z kolei III Symfonia, tj. „Symfonia pieśni żałosnych”, zbudowana jest  

z trzech części, gdzie część pierwsza ujęta jest w budowę repryzową typu ABA1, 

druga w dwudzielną formę repryzową typu AAB tzw. Barform, zaś trzecia sta-

nowi ludową pieśń zwrotkowo-wariacyjną.  

W ostatniej, Symfonii „Tansman Epizody”, Górecki powrócił do czteroczę-

ściowego układu cyklu, w którym dominuje zasada kontrastu materiału muzycz-

nego. Jak zaznaczył kompozytor w rozmowie z Andrzejem Wendlandem, po-

szczególne „części symfonii nie są oddzielnymi, samodzielnymi formami, ale są 

powiązane tematycznie, jedno z drugiego wynika […] dlatego nie można ich 

wykonywać oddzielnie”
8
.  

Część pierwsza utworu – epizod pierwszy – budowana jest w oparciu o ma-

teriał zaprezentowanego przez kompozytora „tematu Tansmana”. Materiał tema-

tyczny zharmonizował Górecki, budując akordy molowe i durowe bez kwinty, 

które przesuwa równolegle (a, e, es, a; d, e, d, C, a; es, e, a). W ten sposób zhar-

monizowany temat jest podany wręcz dosłownie, brzmiąc jak w unisonie, przez 

co zostaje w pamięci słuchacza aż do końca utworu. Uporczywie powtarzane 

                                                 
5  A. Thomas, Górecki, PWM, Kraków 1998, s. 117. 
6  M. Gmys, Czarne kwiaty. Henryk Mikołaj Górecki (1933–2010), dwutygodnik.com, muzyka, 

Narodowy Instytut Audiowizualny, ISSN 2299-8128, http://www.dwutygodnik.com/artykul/ 

1602-czarne-kwiaty-henryk-mikolaj-gorecki-1933-2010.html [dostęp: 19.04.2015]. 
7  B. Pociej, Bycie w muzyce. Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego, Akade-

mia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2005, s. 174–175. 
8  B. Bolesławska-Lewandowska, Górecki. Portret w pamięci, PWM, Kraków 2013, s. 412. 
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piony akordowe, po prezentacji danego motywu dźwiękowego tematu, przedzie-

lane są uderzeniami w trzy bębny (por. przykład 1). 

 

 

Przykład 1. H.M. Górecki, IV Symfonia „Tansman Epizody” op. 85, cz. I – prezentacja tematu 

głównego, © Copyright 2013 by Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd. 

Co istotne, od taktu 24 słuchacz doświadcza zaburzenia eufonicznych i pu-

stych brzmień, które Górecki osiągnął poprzez nałożenie na siebie różnych 

akordów. Dysonansowe współbrzmienia powstają na skutek nałożenia akordu 
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es-moll granego przez pianistę i organistę na akordy brzmiące w orkiestrze:  

d-moll, e-moll, C-dur i a-moll bez kwinty. W materiale kody tematu powraca 

natomiast Górecki do konsonansowych współbrzmień, rozpisując pianiście  

i organiście te same składniki akordów co w orkiestrze. Na zakończenie ustępu 

narrację przerywają pauzy generalne, po których pojawia się sekwencja sześciu 

dysonansowych, granych ostro w dynamice fff współbrzmień a
9>

7<, przedzielanych 

również głośnymi uderzeniami w bębny, które prowadzą bezpośrednio do kolejnej 

części Symfonii. Owa sekwencja pojawia się również w następnym ustępie.  

 

 

Przykład 2. H.M. Górecki, IV Symfonia „Tansman Epizody” op. 85, cz. II, (t. 32–39; 104–110),  

© Copyright 2013 by Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd. 
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Epizod drugi to część pełna kontemplacji, liryzmu i melancholii, w której 

swą obecność zaznacza głębokie zakorzenienie twórcy w polskiej tradycji. Cho-

dzi tu o użycie przez kompozytora „obiegnika Góreckiego” (wg Adriana Tho-

masa), który tworzą wznoszący interwał tercji małej i opadający półton. Obie-

gnik ten obecny jest m.in. w Stabat Mater op. 53 Karola Szymanowskiego  

(w finałowej części Chrystus niech mi będzie grodem). Górecki już wcześniej 

użył tego motywu melodycznego (motyw dźwiękowy: a
1
, c

2
, h

1
, a

1
) w wariacji 4 

z Wariacji op. 4, w głównym temacie sopranu w III Symfonii „Pieśni żało-

snych” op. 36, oraz w części I Małego Requiem dla pewnej polki op. 66 (partia 

fortepianu). Fragmenty zawierające przetransponowany obiegnik, grane w rów-

noległych tercjach przez dwa klarnety i waltornie na tle smyczków, stanowią 

aluzję do finałowej części Stabat Mater – Chrystus niech mi będzie grodem 

Szymanowskiego. Za pierwszym razem kompozytor przedziela obiegnik klaste-

rem zbudowanym z sekund wielkich cis-dis, który realizują dzwonki i fortepian, 

wprowadzając tym samym pewien niepokój w modlitewnym „śpiewie” klarne-

tów i waltorni, za drugim zaś razem, kończąc epizod, Górecki pomija „fałszy-

wy” element, ale zmienia charakter obiegnika, wprowadzając obniżenie VI stop-

nia gamy z e
1
 na es

1 
(por. przykład 2, t. 32–39; t. 104–110).  

Epizod trzeci w charakterze scherza
9
 ujął Górecki w trójfazową formę repry-

zową typu ABA1, w której to faza centralna wymaga szczególnej uwagi i analiz. 

Dynamiczna i pełna energii faza A (deciso marcatissimo) operuje tzw. motywem 

oplatającym, zwanym inaczej „mottem Góreckiego”, któremu towarzyszy 

akompaniament w postaci ostinata harmonicznego. Motto stanowią u Góreckie-

go trzy dźwięki, które tworzy pochód sekundowy (sekunda wielka i półton), 

które kompozytor wykorzystał wcześniej, np. w III Symfonii, II cz. Muzyczki IV, 

Miserere, I cz. Koncertu na klawesyn. W fazach skrajnych trzeciego epizodu A  

i A1 ów motyw grają energicznie i zdecydowanie w tercjach waltornie i puzony 

na tle rytmicznego akompaniamentu smyczków w rytmie i stylistyce mahlerow-

skiego marsza, który można skojarzyć z karykaturą socrealizmu. W fazie A1 

motyw Góreckiego pojawia się w oryginalnej postaci.  

Faza środkowa B Tranquillo e cantabile to jeden z dłuższych fragmentów 

Symfonii. Górecki potraktował tę fazę jako formę „intymnej wypowiedzi”,  

w której instrumenty w kameralnej obsadzie „śpiewają” liryczną melodię, jak to 

wcześniej uczynił w Lerchenmusik czy III Kwartecie smyczkowym „…pieśni 

śpiewają” op. 67. Język muzyczny oraz dramatyzm tej fazy przywołuje skoja-

rzenia z napisanym w obozie Kwartetem na koniec czasu O. Messiaena. Priory-

tetową rolę zyskuje wiolonczela, na tle łagodnego akompaniamentu fortepianu, 

która „śpiewa” liryczną i pełną ekspresji arię. W zasadzie współtworzy ona linię 

                                                 
9  A. Wendland, Henryk Mikołaj Górecki IV Symfonia Tansman Epizody, [w:] Książeczka pro-

gramowa „Tansman Festival” 15.02.2015, Stowarzyszenie Promocji Kultury im. A. Tansma-

na, Łódź, s. 10, http://www.tansman.lodz.pl/sites/default/files/Gorecki_Tansman_folder.pdf 

[dostęp: 18.04.2015].  
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melodyczną ukrytą w partii fortepianu, opadającą chromatycznie w dół. Do wio-

lonczeli dołączają skrzypce oraz flet piccolo, zdwajając w oktawie dźwięki wio-

lonczeli. W momencie włączenia się do „śpiewu” fletu piccolo, w fortepianie 

milknie „śpiew”, a pozostaje wyłącznie plan towarzyszący (por. przykład 3).  

  

Przykład 3. H.M. Górecki, IV Symfonia „Tansman Epizody” op. 85, cz. III (t. 91–94), © Copyri-

ght 2013 by Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd. 

Epizod czwarty można przyrównać do muzycznej „mozaiki” różnych pomy-

słów konstrukcyjnych, które powracają w opracowaniu wariacyjnym (por. dia-

gram 1).  

Pomysł konstrukcyjny a b a b c b c1 d 

zakres taktów t. 1–6 t. 7–10 t. 11–15 t. 16–19 t. 20–21 t. 22–25 t. 26–29 t. 30–34 

 

e a1 b1 a1 b2 c b2 c2 f 

t. 35–70 t. 71–74 t. 75–80 t. 81–83 t. 84–90 t. 91–92 t. 93–99 t. 100–125 t. 126–135 

 

g f1 f2 h f2 i 

t. 136–140 t. 141–159 t. 160–171 t. 172–175 t. 176–181 t. 182–186 

Diagram 1. Schemat formalny finałowego epizodu 

W tej części Górecki nawiązał na zasadzie aluzji do własnej twórczości, do 

utworów muzycznych innych kompozytorów oraz przypomniał główny temat 

Symfonii z innym opracowaniem harmonicznym. Finałowy epizod rozpoczyna 

wariacyjne opracowanie tansmanowskiego motywu z pierwszego ustępu Symfo-

nii, z tym że jeden ze składników motywu zamienił kompozytor enharmonicz-

nie, tj. dźwięk es na dis. Dynamiczny i ostry akompaniament oraz konstrukcja 

linii melodycznej granej w unisono przez oboje i klarnety przywołują na myśl 

muzykowanie klezmerów. Być może Górecki chciał w tym fragmencie zaakcen-
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tować żydowskie pochodzenie Tansmana? Żydowski fragment (pomysł a) prze-

dziela łącznik oparty na opadających chromatycznie oktawach (pomysł b), pro-

wadząc bezpośrednio do fragmentu, opartego na energicznie powtarzanym ak-

centowaniu współbrzmienia akordowego w tonacji A-dur (pomysł c). Akordy te 

stanowią aluzję do III części Allegro. Deciso – assai z Małego Requiem dla 

pewnej polki pp. 66 (por. przykład 4). 

 

Przykład 4. H.M. Górecki, IV Symfonia „Tansman Epizody” op. 85, cz. IV, (t. 16–20), © Copyri-

ght 2013 by Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd. 

Z kolei fragment określony w partyturze jako Giocoso (pomysł e), wprowa-

dzony po krótkim łączniku (pomysł d), stanowi aluzję do części III Concertino 

Concerto-Cantata op. 65 na flet i orkiestrę Góreckiego. Po tymże materiale po-

wraca materiał muzyczny pomysłów konstrukcyjnych a, b i c w opracowaniu 

wariacyjnym. Wszystkie te pomysły konstrukcyjne prowadzą do głównego te-

matu Symfonii w wersji oryginalnej, który poddany został zmianom harmonicz-

nym i instrumentacyjnym – od solo fortepianu do pełnej orkiestry symfonicznej 

(pomysły f, f1, f2). Temat tansmanowski Górecki rozpisał pianiście w postaci 

tzw. akordów Góreckiego w przewrotach sekstowych i kwartsekstowych: F, d, a, 

As, fis, B, C, B, C, F, B, C, B, As, fis. Solo fortepianu stanowi jak gdyby przy-

gotowanie do wejścia cyklu akordów w przewrocie (B, g, ges
5<

, es), prowadzo-

nych przez tutti orkiestry (łącznie z organami), w którym na plan pierwszy wy-

suwa się grupa instrumentów dętych blaszanych, stanowiąc aluzję do motywu 
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Zygfryda z Pierścienia Nibelunga Ryszarda Wagnera. Dzięki temu czterotakto-

wemu fragmentowi Górecki wprowadził do swej Symfonii późnoromantyczny 

koloryt (pomysł g). Po pauzie generalnej Górecki powraca do materiału tema-

tycznego, który realizuje cała orkiestra. Rytmiczne uderzenia w bębny oraz or-

gany, które oprócz tego, że powodują dwuznaczność tonacyjną, wzmagają na-

pięcie, zbliżając utwór do osiągniecia końcowej kulminacji. Górecki, używając 

w tym momencie organów realizujących klastery, chciał, jak się wydaje, nawią-

zać do kompozycji Oliviera Messiaena, które były mu bliskie. Na uwagę zasłu-

guje fragment, którym kompozytor przerywa prezentację tematu Tansmana (pomysł 

h). Chodzi o cztery eufoniczne durowe akordy Góreckiego grane przez skrzypce, 

altówki i wiolonczele A, D, A, D (Molto lento – Molto largo – Cantabile). 

Utwór kończy się charakterystycznym dla Góreckiego długim tremolem 

bębnów, które rozpoczyna się od poziomu dynamiki pppp, do poziomu ffff, pro-

wadząc do konsonansowego akordu A-dur – tzw. „akordu światła”, w maksy-

malnej dynamice sffff, podobnie jak ma to miejsce w III Symfonii, stanowiąc 

kulminację dzieła (pomysł i). 

IV Symfonia „Tansman Epizody” jest bez wątpienia dziełem podsumowują-

cym dorobek Henryka Mikołaja Góreckiego, wpisując się w jego tzw. „fazę 

twórczości późnej”, którą Mieczysław Tomaszewski nazywa „momentem za-

grożenia egzystencji” i wkraczania kompozytora w Conradowską „smugę cie-

nia”, dającą poczucie zagrożenia egzystencji
10

. Jak pisze Teresa Malecka:  

muzyka Góreckiego – począwszy od lat 80. – […] jest twórczością późnego modernizmu 

przełomu XX i XXI wieku i może jednak to właśnie ta twórczość w swej z jednej strony 

prostocie i ograniczeniu pieśni religijnych i ludowych, a z drugiej w nostalgiczności, za-

dumie i niekonwencjonalności kameralistyki zostanie kiedyś określona jako styl późny  

w rozumieniu Wallisa11,  

czyli jako dzieła, [które jest] „[…] najbardziej przejmujące, najgłębiej ludzkie – lub dzie-

ła, które torowało drogę sztuce przyszłości […]”12. 

Ostatnia z symfonii Góreckiego stanowi zatem swoiste hommage dla Alek-

sandra Tansmana, pomimo tego iż nie znalazło się w utworze ani jedno nawią-

zanie do jego muzyki. W Symfonii słuchacz doświadcza panoramy środków 

stylistycznych, jakich używał Górecki w całej swej twórczości, są to: klastery, 

chorałowe piony akordowe, liryczne i medytacyjne partie solowe, duża obsada 

wykonawcza kontra kameralna, rytmiczne fragmenty przeciwstawione wolnym, 

rozciągniętym w czasie, repetytywność oraz dźwiękowa tkanka przywołująca 

zarówno sacrum, jak i profanum w muzyce. 

Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że każdy element IV Symfonii 

„Tansman Epizody”, będący wyrazem szeroko pojętej „muzyki w muzyce”, był 

                                                 
10  M. Tomaszewski, Życia twórcy punkty węzłowe. Rekonesans, [w:] Muzyka w dialogu ze sło-

wem, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 38.  
11  T. Malecka, Henryk Mikołaj Górecki. Styl późny, „Res Facta Nova” 2000, 11, s. 146–147. 
12  Tamże, s. 147, za: M. Wallis, Późna twórczość wielkich artystów, PIW, Warszawa 1975, s. 9. 
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przemyślany przez kompozytora i świadomie użyty, co potwierdzają jego słowa 

wypowiedziane w 1988 roku podczas dyskusji okrągłego stołu w Akademii Teo-

logii Katolickiej w Warszawie: 

Dla mnie muzyka jest rezultatem religijnej koncentracji i medytacji. Wszystkie nuty kre-

ślone na pięcioliniach są komentarzem tych spraw i rzeczy, które widzę, przeżywam. 

[…] Cieszę się tym, co widzę i podziwiam Tego Kogoś, który to wszystko stworzył13.  
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Abstrakt 

Czwarta Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego  

jako przejaw „muzyki w muzyce” 

Długo wyczekiwana na świecie Symfonia nr 4 „Tansman Epizody” na orkiestrę symfoniczną  

z organami i fortepianem obbligato H.M. Góreckiego powstała już w 2006 roku, jako hołd złożony 

Aleksandrowi Tasmanowi – kompozytorowi słowiańskiemu. Górecki pozostawił dzieło swojemu 

synowi Mikołajowi Góreckiemu w rękopisie do zinstrumentowania. Kompozycja została napisana 

na zamówienie czterech instytucji, w tym Andrzeja Wendlanda, dyrektora Międzynarodowego 

Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych Tansman w Łodzi. Jak już wiadomo, utwór 

po śmierci kompozytora został dokończony przez Mikołaja Góreckiego i czterokrotnie prawyko-

nany (Londyn, Los Angeles, Amsterdam, Łódź). Światowa premiera kompozycji odbyła się  

12 kwietnia 2014 roku w Londynie przez London Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Andreya 

Borejki. Czteroepizodowa symfonia nie jest kontynuacją swojej „poprzedniczki” – Symfonii pieśni 

żałosnych, a tytuł utworu błędnie kieruje odbiorcę w stronę twórczości Tansmana. To nazwisko 

kompozytora zawarte w tytule staje się muzycznym anagramem, będącym budulcem głównego 

tematu symfonii. Celem artykułu jest przedstawienie utworu w perspektywie intertekstualnej, jako 

przejawu muzyki inkluzywnej w twórczości H.M. Góreckiego.  

Słowa kluczowe: Mikołaj Górecki, współczesna muzyka polska, symfonia. 

Abstract 

Henryk Mikołaj Górecki’s Symphony No. 4  

as Manifestation of ‘Music Within Music’ 

A long awaited in the world, H.M. Górecki’s Symphony No. 4 ‘Tansman’s Episodes’ for grand 

orchestra with obbligato organ and piano was written in 2006, as a tribute to a Slav composer, 

Aleksander Tansman. Górecki left the short score manuscript for his son, Mikołaj Górecki, to 

orchestrate. The composition was commissioned by four institutions, including the Tansman Inter-
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national Festival of Music Personalities in Łódź, represented by the Festival director, Andrzej 

Wendland. After the composer’s death, the work was completed by Mikołaj Górecki and has had 

four premieres (London, Los Angeles, Amsterdam, Łódź). The world premiere of the composition 

took place on April 12, 2014 in London, performed by London Philharmonic Orchestra directed by 

Andrey Borejko. The four-episode symphony is not a continuation of its “predecessor” – ‘Sym-

phony of Sorrowful Songs’, and the title of the piece misleadingly directs the audience towards the 

works of Tansman. The composer’s name, included in the title, becomes a musical anagram which 

is the building material for the symphony’s main theme. The aim of the presentation is to show the 

work from an intertextual perspective, as a manifestation of inclusive music in the artistic output 

of H.M. Górecki. 

Keywords: Mikołaj Górecki, contemporary Polish music, symphony. 
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Szukając tożsamości na styku kultur.  

Pasja wg św. Jana Sofii Gubajduliny 

Sofia Gubajdulina (ur. 1931) to dziś niewątpliwie jedna z najbardziej cenio-

nych kompozytorek muzyki współczesnej. Większość swojego twórczego życia 

spędziła w Związku Radzieckim. Dopiero w 1992 roku, już jako ponad sześć-

dziesięcioletni, dojrzały twórca, wyemigrowała na Zachód i zamieszkała nieda-

leko Hamburga. Wyjazd ten okazał się czynnikiem decydującym dla poznania 

jej twórczości przez szerokie grono odbiorców. Owocem tego stały się liczne 

zamówienia i prawykonania jej utworów, udział w międzynarodowych festiwa-

lach, wywiady oraz publikacje muzykologiczne. Emigracja sprawiła, iż Gubaj-

dulina cieszy się uznaniem zarówno w krajach byłego ZSRR, jak i w Europie 

Zachodniej czy USA. W swojej twórczości łączy elementy kultury wschodniej  

i zachodniej, funkcjonując na ich pograniczu. Podejmując próbę interpretacji jej 

twórczości, zasadnym stało się pytanie o odrębność twórczą Gubajduliny w kon-

tekście tradycji rosyjskiej oraz o indywidualny styl kompozytorki i jego kore-

spondencję względem kulturowej spuścizny krajów bloku wschodniego. 

Gubajdulina urodziła się Czystopolu
1
, a wychowała w Kazaniu – stolicy re-

publiki tatarskiej, której wyjątkowość objawia się co najmniej w trzech perspek-

tywach: etnicznej, religijnej i historycznej. Zarówno Czystopol, jak i Kazań za-

mieszkiwane są przez ludność o zróżnicowanych korzeniach narodowościo-

wych: Rosjan, Tatarów i Czuwaszy. Owo zróżnicowanie narodowościowe po-

                                                 
1  Czystopol (ros. Чистополь) – miasto w rejonie Tatarstanu. Pierwotna nazwa to Czyste Pole. 

Pierwsze zmianki dotyczące osady pojawiają się w XVII weku. W 1781 roku nadano mu prawa 

miejsce oraz zmieniono nazwę na Czystopol. W większości zamieszkiwane przez Rosjan  

(ok. 65%), ale również Tatarów (ok. 30%) i mniejszość Czuwaszy (ok. 2%). W polskim pi-

śmiennictwie muzykologicznym w biogramach kompozytorki błędnie rozpowszechniona na-

zwa Christopol (por. Książki programowe Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej 

Warszawska Jesień).  

http://dx.doi.org/10.16926/em.2015.10.05
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ciąga za sobą różnorodność wyznaniową. Obok siebie żyją wyznawcy prawo-

sławia, islamu i buddyzmu. Istotnym jest więc nie tylko wielokulturowy charak-

ter tej republiki, lecz również to, iż Gubajdulina wzrastała w atmosferze akcep-

tacji i poszanowania odmienności kulturowo-religijnej. 

Różnorodność narodowa i wyznaniowa dotyczyła również rodziny kompo-

zytorki: matka, Fenja, była Rosjanką, ochrzczoną w Kościele prawosławnym 

(choć niepraktykującą w wieku dorosłym), natomiast ojciec, Asgat – rdzennym 

Tatarem, wywodzącym się z linii muzułmańskich imamów, który przy tym sam 

był ateistą. W filmie Fire and the Rosen kompozytorka zróżnicowanie kulturowe 

widzi jeszcze szerzej: 

Czuję, że ukształtowały mnie cztery różne kultury. Kulturę tatarską odziedziczyłam 

dzięki rodzinie ojca, dzięki matce – poznałam kulturę słowiańską. Istotną rolę w moim 

życiu odegrali nauczyciele – m.in. dyrektor szkoły muzycznej, który był z pochodzenia 

Żydem. Czułam z nim tak silne pokrewieństwo, że był dla mnie jak drugi ojciec. Jednak 

moim duchowym pokarmem była i jest kultura niemiecka – twórczość Goethego, Hegla, 

Novalisa, Bacha, Weberna, Haydna, Mozarta, Beethovena […]. Odczuwam tę różnorod-

ność kultur wewnątrz mnie2.  

„Zaciekawienie” odmiennością kulturową zaszczepione jej jako dziecku 

uwidacznia się w wielu kompozycjach Gubajduliny. Kompozytorka sięga m.in. 

po odmienne kulturowo teksty, jak w kantacie Noc w Memfis do tekstów staro-

żytnej poezji egipskiej, w Rubaijat do tekstów arabskich. Gubajdulina włącza  

w skład tradycyjnego, orkiestrowego zespołu instrumenty ludowe, nader często 

jest to bajan czy ludowe instrumenty perkusyjne. Najmocniej manifestują się 

jednak elementy kultury prawosławnej i zachodniej, wynikające z odmiennego 

traktowania czasu muzycznego.  

Pasja wg św. Jana – na styku kultur 

Swoistym opus magnum kompozytorki, będącym syntezą odmiennych kul-

turowo elementów, jest Pasja wg św. Jana. Dzieło zostało zamówione przez 

Helmuta Rillinga
3
 oraz Stuttgarcką Akademię Bachowską w ramach projektu 

Pasja 2000. Ideą przewodnią projektu było uczczenie 250. rocznicy śmierci Jana 

                                                 
2  „I feel I’m a mixtere just of two bloods, but of four. On my father's side I am a Tatar and in my 

mother’s side I am Slavic. But a large role was played in my life by the director of the music 

school. I took him as a second ather – this is my Jewish Jews. And my spiritual nourishment 

came from German culture – Goethe, Hegel, Novalis, Bach, Webern, Haydn, Mozart, Beetho-

ven… There was such a diversity of origins inside me”. Z filmu Fire and the Rosen, Portrait of 

Sofia Gubajdulina, BBC, tłum. własne.  
3  Helmut Rilling (ur. 1933), niemiecki dyrygent. Studiował grę na organach, kompozycję i dyry-

genturę chóralną w Stuttgarcie. Od 1965 roku prowadził zespół Stuttgart Bach Collegium.  

W 1981 roku założył Stuttgart Bach Academy. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki daw-

nej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Jana Sebastiana Bacha.  
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Sebastiana Bacha, a wybór pasji jako gatunku miał przypomnieć – na przełomie 

tysiącleci – o „korzeniach” europejskiej muzyki „poważnej”, związanej z litur-

gią i tematyką biblijną.  

Podjęcie muzycznego gatunku pasji w zgodzie z tradycją prawosławną po-

stawiło przez Gubajduliną zasadniczy problem: w jaki sposób połączyć tak róż-

ne tradycje i kultury – wielowiekową tradycję zachodnią, utożsamianą niejedno-

krotnie ze spuścizną pasyjną Jana Sebastiana Bacha, i całkowicie odmienną kul-

turę wschodnią? Tym bardziej że w Kościele prawosławnym brak jest tradycji 

pasyjnej, co wiąże się z jednej strony z zakazem stosowania instrumentów  

w kościele, z drugiej zaś z niedocenianiem „sztuki przedstawiania”.  

Od samego początku zdawałam sobie sprawę z podstawowych trudności, z jakimi wiąże 

się pisanie Pasji po rosyjsku. Tradycja rosyjskiego kościoła prawosławnego nie pozwala 

na użycie instrumentów – ani podczas mszy, ani podczas innych uroczystości kościel-

nych. Nie ma żadnego zewnętrznego, technicznego pośrednika pomiędzy człowiekiem  

a Bogiem – tylko własny głos i świeczka w dłoni. Najważniejsze jest jednak to, że w ko-

ściele prawosławnym nie ma w ogóle tradycji wykonywania pasji. W rosyjskim sposobie 

myślenia ‘sztuka przedstawiana’ była zawsze uważana za drugorzędną w stosunku do 

‘sztuki bezpośredniego doświadczenia’. Zwyczaje kościelne odrzucają jakiekolwiek od-

niesienia do sztuki przedstawiania o naturze teatralnej4.  

W komentarzu do polskiego prawykonania podczas Festiwalu Warszawska 

Jesień czytamy:  

Gubajdulina powróciła do własnych korzeni, dokonując fuzji podniosłości ceremonii ro-

syjskiego kościoła prawosławnego z dramatem biblijnej Pasji z Ewangelii św. Jana, z na-

łożoną nań apokaliptyczną wymową Apokalipsy św. Jana. Te dwa topoi przenikają oba 

jej utwory – St. John Passion oraz St. John Easter5.  

Konstrukcja i przesłanie tekstu 

Przedstawione w dziele wydarzenia z życia Chrystusa obejmują sceny od 

ostatniej wieczerzy do momentu złożenia w grobie. Tekst ewangeliczny został 

uzupełniony o fragmenty Objawienia Janowego. Wprowadzone zostały ponadto 

inkrustacje z Księgi Izajasza oraz z Listu do Hebrajczyków. Pomysł wykorzy-

stania obu tekstów w kompozycji doprowadził do zupełnie nowej interpretacji 

teologicznej: wybrane wersety uzupełniają się, stanowiąc dla siebie nawzajem 

„odpowiedź”.  

Układ kolejnych części oraz odniesień do wykorzystanych fragmentów roz-

działów przedstawia tabela 1. 

                                                 
4  M. Anderson, Z programu festiwalu BBC Proms, 2002, przeł. B. Bolesławska, cyt. za: Książka 

programowa 46. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, 

2003, s. 263.  
5  Tamże, s. 262.  
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Tabela 1. 

 Tytuł części Źródło ewangeliczne Źródło apokaliptyczne Inne księgi biblijne 

Cz. I Słowo Jn 1 — — 

Cz. II Obmycie nóg Jn 13 Ap 7 i 19 Hbr 10 

Cz. III Przykazanie wiary Jn 14 — — 

Cz. IV Przykazanie miłości Jn 15 — — 

Cz. V Nadzieja Jn 17 — — 

Cz. VI Liturgia w Niebie — 
Ap rozdz. 4–7 oraz 

19 
— 

Cz. VII 

Zdrada, wyparcie się, 

biczowanie, potępie-

nie 

Jn 18–19 — Hbr 10, Iz 53 

Cz. IX Droga na Golgotę 
Jn 4–5, 7, 9–10 

Jn 19 
Ap 8–9 — 

Cz. X 
Niewiasta obleczona 

w słońce 
Jn 1 Ap 11–12 — 

Cz. XI Złożenie w grobie  Jn 19 ponadto 1 i 7 — — 

 Siedem czasz gniewu Jn 1 Ap 10 i 16 — 

Teksty trzech części (VI, IX oraz XI) niemalże wyłącznie opierają się na 

wersetach Apokalipsy (uzupełnione są jedynie o jeden werset Jn 1, 1) Natomiast 

z Objawienia Janowego wykorzystane zostały: (1) scena przedstawiającą Chry-

stusa-Baranka siedzącego na tronie i otwierającego kolejne pieczęci (Ap, rozdz. 

7 i 19); (2) scena przedstawiająca Aniołów sprowadzających na ziemię plagi 

(Ap, rozdz. 8–9); (3) scena przedstawiająca Niewiastę obleczoną w słońce (Ap, 

rozdz. 11–12); oraz (4) scena przedstawiająca sąd na światem: „czasze zagłady” 

wylewające nieszczęścia na świat (Ap., rozdz. 10 i 16).  

Oprócz naprzemiennego użycia tekstów, Gubajdulina w poszczególnych 

częściach wprowadziła jednoczesną realizację dwóch różnych tekstów. Taki 

przykład odnajdujemy m.in. w części VII, w momencie pojmania Jezusa. Chór 

przyjmuje wówczas rolę komentującą: „Oto idę, aby spełnić wolę Twoją” (Hbr 

10, 9). I dalej, w tej samej części, w momencie sądu nad Chrystusem; chór uzu-

pełnia: „Jak baranek na rzeź prowadzony” (Iz 53 7); powracają też użyte wcze-

śniej słowa z Listu do Hebrajczyków.  

Ze względu na sposób „splecenia” tekstów apokaliptycznego i ewangelicz-

nego najciekawsza jest część VIII. Teksty ewangeliczny oraz apokaliptyczny 

współistnieją obok siebie lub przedstawiane są równocześnie (np. w cz. VIII 

Droga na Golgotę – teksty solistów oraz partie chóru). Ewangelia prezentowana 

jest przez bas solo, Objawienie Janowe przez baryton.  

Głosom solowym towarzyszą dwa chóry. Tekst przez nie prezentowany sta-

nowi rodzaj komentarza względem tekstu głównego. Przykładem może być de-
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klamowane i powtarzane wielokrotnie zawołanie: „Eto Christos!” [On Me-

sjasz!], z każdym powtórzeniem przybierające na sile i przechodzące z drugiego 

planu na plan pierwszy. Na tle zawołania „Eto Christos!” naprzemiennie reali-

zowane są teksty z Ewangelii oraz Apokalipsy.  

W tabeli 2 zilustrowano sposób kompilacji owych różnych tekstów powie-

rzonych partiom solowym (bas, baryton) w części VIII (fragment początkowy). 

Wybrane problemy słowno-muzyczne 

Przyjęcie zamówienia pasyjnego od Helmuta Rillinga postawiło przed Gu-

bajduliną zasadnicze pytanie: w jaki sposób wprowadzić ten typowo zachodni 

gatunek muzyczny w obszar kultury prawosławnej, tak by nie zakłócić specyfiki 

wynikającej z jej tradycji. Zasadniczą kwestię wymagającą rozwiązania stanowił 

fakt nieistnienia muzycznego gatunku pasji w kulturze wschodniej. Gubajdulina 

musiała więc dokonać adaptacji pasji na gruncie muzyki prawosławnej. Problem 

ten spowodował, iż w odmienny sposób podeszła do obsady wykonawczej, po-

wierzając jej inne niż w zachodniej muzyce pasyjnej role. W akcji dramatycznej 

udział biorą cztery głosy solowe (sopran, tenor, baryton, bas), dwa chóry mie-

szane o zróżnicowanej obsadzie oraz rozbudowany skład orkiestry symfonicz-

nej, wzbogacony o instrumenty perkusyjne oraz – rzadziej wykorzystywane – 

instrumenty dęte. Zmiana roli i charakteru obsady wykonawczej spolaryzowała 

się w dwóch zasadniczych zakresach: odmiennego względem zachodniego wy-

czucia czasu, związanego ze specyficznym dla tradycji wschodniej kontempla-

cyjnym charakterem, oraz odmiennej dramaturgii.  

Moja muzyka także jest w pewnym sensie oddramatyzowana. Chciałam, aby wszyscy 

wykonawcy – muzycy, soliści, orkiestra – byli narratorami… jak gdyby ewangelistami. 

Jest to koncepcja odmienna aniżeli u Bacha, gdzie są konkretne postaci dramatu. Tutaj 

tego nie ma. Cała kompozycja jest epiczna. Dramat rozgrywa się między niebem a zie-

mią. W samym tekście nie mamy do czynienia z dramatem: opowiadają wszyscy, jak 

gdyby usiedli wkoło, ktoś komentuje, ktoś dopowiada… To rodzaj opowiadania6.  

Głosy solowe nie zostały podzielone zgodnie z powierzoną im rolą czy 

przynależnością do danej postaci, lecz kryterium podziału stało się źródło tekstu 

– ewangeliczne lub apokaliptyczne – oraz związany z tekstem odmienny typ 

muzycznego przedstawienia. Bas i tenor prezentują niemal wyłącznie tekst 

Ewangelii, natomiast baryton i sopran – tekst Objawienia Janowego. W ten spo-

sób powstają dwie niezależne „muzyczne wizje”, w których wydarzenia rozgry-

wają się w dwóch światach: ziemskim oraz niebiańskim.  

Wprowadzony przez Gubajdulinę podział tekstów jest równie czytelny dla 

słuchacza, gdyż wiąże się z zastosowaniem określonych środków muzycznych,  

                                                 
6  D. Cichy, M. Stochniol, Między Ewangelią a ciągiem Fibonacciego, „Ruch Muzyczny” 2008, 2, s. 6.  
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a efekt podziału na dwa różne światy wzmacnia obsada instrumentalna. Wyda-

rzenia związane z ukrzyżowaniem prezentowane są jakby z dystansem, nato-

miast wizje apokaliptyczne wymagały użycia odpowiednio ekspresyjnych środ-

ków muzycznych. Bas prezentuje tekst ewangeliczny w wolnej i wyciszonej 

narracji, rytmika opiera się zwykle na długich i regularnych wartościach. Do 

specyfiki melodycznej należy stosowanie pochodów diatonicznych, nierzadko 

wykorzystujących wycinki skal modalnych. Taki sposób muzycznej prezentacji 

tekstu ewangelicznego przywodzi na myśl praktykę chóralną śpiewu prawo-

sławnego. Do najbardziej charakterystycznych środków wyrazu należy tu spo-

wolniony czas muzyczny, niekiedy wręcz poczucie „pozaczasowości”, zawarte 

w partii basu, jak również charakterystyczny niski rejestr. Medytacyjny, niemal 

rytualny charakter melorecytacji osiągnięty został na kilka sposobów, m.in. po-

przez: powtarzalność zwrotów melodycznych, centralizację wokół jednego 

dźwięku, wahadłowy, jednostajny, a zarazem powolny ruch wartości rytmicz-

nych. Melodyka partii basu kształtowana jest w oparciu o krok sekundowy oscy-

lujący wokół jednego dźwięku centralnego, będącego stałym punktu odniesienia. 

W śpiewie obowiązuje zgodność z akcentem słownym, zanotowanie według 

określonych wartości rytmicznych wynika z naturalnego rytmu mowy ludzkiej. 

Sposób ukształtowania rytmicznego także mieści się w pewnych stałych ramach: 

rozpoczynają drobniejsze wartości, na końcu których (na końcu frazy) występuje 

wartość dłuższa, wyhamowanie i wybrzmienie. Tekst jest przedstawiony głów-

nie sylabiczne, co przekłada się na jego dużą czytelność. Melizmaty, jeżeli  

w ogóle mają zastosowanie, to przede wszystkim w zakończeniach fraz. W cało-

ści taki sposób narracji składa się na kontemplacyjny charakter i oddramatyzo-

wanie warstwy muzycznej.  

Z kolei fragmenty apokaliptyczne pozostają w całkowitym kontraście 

względem ewangelicznych. Dominuje chromatyka, szerokie skoki interwałowe, 

drobne i nieregularne wartości rytmiczne. Rysunek linii melodycznej jest 

schromatyzowany, zawierający zwykle szereg interwałów dysonujących. Burz-

liwy charakter podkreśla partia instrumentalna poprzez zastosowanie rozbudo-

wanego instrumentarium i wielowarstwowej faktury. Wprowadzony względem 

fragmentów ewangelicznych kontrast realizowany jest na płaszczyźnie interwa-

łowej, skalowej i dynamicznej. Odnosi się do partii solowych barytonu, sopranu, 

w wyjątkowych sytuacjach także i tenoru. Odmienny sposób melodycznego 

opracowania tekstu apokaliptycznego osiągnięty zostaje przez zastosowanie 

prostych środków technicznych: wprowadzenie chromatyki, duże skoki interwa-

łowe, dysonanse, szeroki ambitus melodii, a także nierzadko wysoki rejestr wy-

konawczy, podkreślający ekspresję fraz partii solowych. Istotne znaczenie od-

grywa tu również element dynamiczny.  

Ten specyficzny sposób prowadzenia narracji muzycznej najwyraźniej uwi-

dacznia się w cz. VIII kompozycji. Instrumentalne „sygnały” zwiastują zmianę 

tekstu z ewangelicznego na apokaliptyczny i odwrotnie. Z punktu widzenia 
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przejrzystości narracji jest to szczególnie istotne, gdyż pozwala odbiorcy śledzić 

równocześnie przebieg wydarzeń na ziemi i na niebie. Te pierwsze zwiastuje 

każdorazowo wejście marsza żałobnego. Prezentowany jest on przez grupę in-

strumentów dętych blaszanych i towarzyszy kolejnym krokom Chrystusa na 

Golgotę. Ze względu na zachowaną typową rytmikę marszową, fakturę homofo-

niczną oraz paralelne kwinty jest łatwo uchwytny nawet w gęstej fakturze in-

strumentalnej.  

Orkiestra wykorzystuje rozbudowaną obsadę instrumentalną, w której trady-

cyjny, symfoniczny skład wzbogacony został o szereg instrumentów dętych 

blaszanych (m.in. tubę kontrabasową, tuby wagnerowskie, puzon kontrabaso-

wy), klawiszowych (fortepian, organy, syntezator) oraz rozbudowaną, trzynasto-

osobową grupę instrumentów perkusyjnych. Ze względu na specyficzną kon-

strukcję tekstu oraz brak podziału na role, zadaniem orkiestry jest przede 

wszystkim podkreślenie pewnych właściwości tekstu. Osiągnięte to zostaje na 

dwa sposoby: zmianę obsady instrumentarium oraz stosowanie motywów prze-

wodnich. Z tego punktu widzenia znaczenie ma zmiana liczby i rodzaju instru-

mentarium. Gubajdulina stosuje wprowadzoną wcześniej zasadę, polegającą na 

stosowaniu stałych „zestawów instrumentalnych”. Kryterium doboru zwykle jest 

rejestr: niski lub wysoki (np. w części I: skrzypce solo, dzwonki, flety, oboje). 

Fragmenty wykorzystujące orkiestrowe tutti należą do wyjątku. Z kolei we 

fragmentach towarzyszących głosom solowym orkiestra tworzy fluktuacyjne 

plamy brzmieniowe. Efekt falowania i drgania wzmocniony jest przez zastoso-

wanie odpowiedniej artykulacji: flażolety, tremolo czy frullato w instrumentach 

dętych. Zatem typ wybranego brzmienia ma znaczenie ilustrujące i odzwiercie-

dlające ekspresję tekstu.  

Na styku kultury Wschodu i Zachodu 

Przedstawiona charakterystyka Pasji wg św. Jana Sofii Gubajduliny ukazuje 

istotny dla jej twórczości związek muzyki z preferowaną przez nią chrześcijań-

ską wizją świata i człowieka. Gubajdulina na nowo podejmuje refleksję nad 

losem człowieka w kontekście pytań egzystencjalnych, a zaproponowana wizja 

sztuki wierna jest idei tzw. sztuki wysokiej, kunsztownej i otwartej na rozmaicie 

rozumianą ideę piękna. Zwrot ten jest wynikiem szukania łączności z wielowie-

kową tradycją kulturową, bowiem kultura nosi „piętno” religii, gdyż w każdym 

człowieku istnieje pierwotna potrzeba doświadczenia uczuć wzniosłości i za-

chwytu, a sztuka potrafi spełnić funkcję przedstawienia „duchowej prawdy  

o losie człowieka”. 
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Abstrakt  

Szukając tożsamości na styku kultur.  

Pasja wg św. Jana Sofii Gubajduliny 

Artykuł ukazuje problematykę obecności elementów kultury Wschodu i Zachodu w twórczości 

rosyjskiej kompozytorski Sofii Gubajduliny na przykładzie jednego z najważniejszych dzieł w jej 

dorobku – Pasji wg św. Jana. Tekst podejmuje w pierwszej kolejności takie zagadnienia, jak 

obecność gatunku pasji w tradycji kościoła wschodniego i źródła inspiracji dla powstania utworu. 

Następnie wskazane zostały źródła tekstu kompozycji oraz ich teologiczny wydźwięk. Na koniec 

ma miejsce charakterystyka najważniejszych elementów muzycznych stanowiących z jednej stro-

ny o łączności Pasji Janowej z kulturą Wschodu i Zachodu, z drugiej zaś o rozpoznawalnym 

idiomie stylistycznym tej kompozytorki.  

Słowa kluczowe: Sofia Gubajdulina, rosyjska muzyka współczesna, muzyka religijna, pasja. 

Abstract 

Searching for identity at the crossroads of cultures.  

St John Passion by Sofia Gubaidulina 

The article presents the issue of coexistence of eastern and western cultural elements in the ar-

tistic output of the Russian composer Sofia Gubaidulina, using as an example one of her most 

important works – ‘St John Passion’. The text gives priority to such questions as the presence of 

the genre of passion in the Eastern Church tradition or the source of inspiration for a work of art. 

Then author indicates the sources of the composition text and their theological meaning and finally 

describes the most important musical elements, which bind ‘St John Passion’ to the eastern and 

western culture and simultaneously constitute a recognizable stylistic idiom of the composer. 

Keywords: Sofia Gubajdulina, contemporary Russian music, religious music, passion. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
Edukacja Muzyczna 2015, z. X, s. 119–134 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2015.10.06  

Rastislav ADAMKO  

Katolicki Uniwersytet w Rużomberku 

Język muzyczny w słowackich kompozycjach  

sakralnych XXI wieku  

Problem języka muzycznego w liturgii można rozpatrywać z różnych aspek-

tów. Zasadniczo jednak trzeba najpierw wskazać na ścisłe powiązanie słowa  

z muzyką w ramach tego gatunku muzycznego. W liturgii słowo pełni bardzo 

ważną rolę, ponieważ jest przekaźnikiem prawd wiary. W rozwoju historycznym 

muzyka nie ograniczyła się tylko do pogłębienia ekspresji mowy, ale dzięki 

własnej estetyce i różnorodności środków wyrazu w każdej epoce reprezentuje 

odmienny język muzyczny, który oddziałuje na człowiecze ciało i ducha
1
. An-

drew Wilson-Dickson uważa, że wpływy muzyki dotyczą trzech wymiarów: 

ekstatycznego, symbolicznego oraz retorycznego
2
. Ekstatyczny wymiar przeja-

wia się w natychmiastowej reakcji człowieka na muzykę, zwłaszcza na element 

rytmiki oraz metryki, który doprowadzony do pewnego poziomu jest w stanie 

zawładnąć umysłem słuchaczy oraz ich ciałem. Stan transu w niektórych reli-

giach wywoływany jest celowo. Mówi o tym Biblia, opisując obrzędy pogań-

skie, ale też niektóre przejawy kultu obecne wśród narodu wybranego. Ekstaza 

jest również i dziś nieodzownym elementem kultu niektórych chrześcijańskich 

kościołów w Afryce, ale też chrześcijańskiej muzyki „młodzieżowej” w kulturze 

zachodniej. Pierwotny kościół rozumiał jednak muzykę kultową odrębnie –  

w kategoriach symbolu. Muzyka ze swoim wewnętrznym porządkiem była sym-

bolem nieskończenie większego porządku Bożego stworzenia. Z tym ściśle łą-

czy się kategoria piękna, której obecność w muzyce liturgicznej była konieczna  

i niepodważalna. Ostatni wymiar muzyki – retoryczny – charakteryzuje się jako 

jej zdolność do wyrażania emocji, głębokiego wnętrza ludzkiej świadomości. 

Zwłaszcza praktyka i teoria muzyki baroku rozwinęły ten wątek – do złożonych 

                                                 
1  I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, 

Polihymnia, Lublin 2000, s. 99–100. 
2  A. Wilson-Dickson, Historia muzyki chrześcijańskiej, Vocatio, Warszawa 2007, s. 12–15. 
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systemów zawierających zestawy figur retoryczno-muzycznych z określonymi 

działaniami afektowymi. 

W muzyce europejskiej, która zrodziła się głównie z muzyki liturgicznej, 

chrześcijańskiej, nastąpiły zmiany, które łączyły się ze stopniową sekularyzacją 

samej muzyki. Od okresu baroku muzyka dzieli się na dwa nurty – kościelny 

(stile antico) i świecki (stile moderno). W drugiej połowie XVIII wieku ścierają 

się ze sobą dwie przeciwstawne koncepcje języka muzycznego. Pierwsza, którą 

uaktualnił J.Ph. Rameau, rozumie muzykę w pitagorejskim sensie – jako daną od 

Boga, opartą na odwiecznym i niezmiennym języku harmonii kosmosu. Druga, 

którą lansowali J.J. Rousseau i encyklopedyści, rozumiała muzykę jako język 

intersubjektywny, zdolny do wyrażania uczuć, świata wewnętrznego jednostki. 

Z tego rozumienia zrodziło się hedonistyczne traktowanie muzyki, typowe dla 

okresu oświecenia, ale też kolejnych epok, do naszych czasów włącznie. Zada-

niem muzyki było i jest towarzyszenie różnym formom życia, bez posiadania 

artystycznej autonomii. „Zredukowano zatem muzykę do piękna, czyli do tego, 

co jest powszechnie zrozumiałe i każdemu dostępne”
3
. Rewolucja francuska  

i związany z nią przełom kulturowy spowodowała utwierdzenie w przekonaniu  

o wolności jednostki w sensie jej absolutnej autonomii. Z tego zrodziła się ro-

mantyczna idea muzyka-geniusza, bohatera, którego zadaniem jest buntować się 

przeciw tradycji oraz tworzyć na podstawie intuicji. Jego muzyka – postrzegana 

jako język aniołów – powinna przemawiać do uczuć wszystkich słuchaczy. Re-

akcja na tego typu traktowanie muzyki pojawiła się w końcu XIX wieku w po-

staci szukania nowych systemów tonalnych, rozwiązań technicznych oraz po-

glądów estetycznych. Doprowadziło to do powstania różnych kierunków i styli-

styk – impresjonizmu, ekspesjonizmu, dodekafonii, serializmu, punktualizmu, 

neostyli oraz kolejnych kierunków bazujących na koncepcji konstruktywizmu, 

aleatoryki, czy innych założeniach. Bogata w swoich przejawach muzyka „po-

ważna” XX wieku musiała stopniowo, w coraz większym zakresie, konkurować 

z muzyką rozrywkową, która rozwijała się bardzo szybko. Muzyka „klasyczna” 

znalazła się w kryzysie, ponieważ przemawia tylko do małej grupy zaintereso-

wanych, a jej język jest trudny do zrozumienia dla całej reszty słuchaczy, którzy 

delektują się komercyjnymi wytworami muzyki rozrywkowej
4
. 

W takiej oto złożonej kulturowo sytuacji podejmowane były ustalenia Sobo-

ru Watykańskiego II, starające się odnowić liturgię, a wraz z nią także muzykę. 

Jesteśmy świadkami procesu, którego nie da się zatrzymać, polegającego na 

stopniowym wypieraniu z liturgii muzyki „klasycznej” przez muzykę rozryw-

kową. Być może przyczyny tego należy szukać również w tym, że nie znaleźli-

śmy jeszcze odpowiedniego języka muzycznego dla współczesnej muzyki litur-

gicznej, wyrastającej z tradycji klasycznych. Pojawiły się już pewne propozycje 

                                                 
3  I. Pawlak, Muzyka liturgiczna…, s. 101–102. 
4  J. Šafářík, Dějiny hudby, III. díl (20. století), Nakladatelství Jan Piszkiewicz, Věrovany 2006,  

s. 321–325. 
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począwszy od jednogłosowych śpiewów przeznaczonych dla klasycznego zgro-

madzenia liturgicznego, poprzez śpiewy z Taize, gospel, po kompozycje kra-

kowskiej grupy zrzeszonej wokół dominikanów, czy Pawła Bębenka lub Piotra 

Rubika i innych. Podobnych prób na Słowacji nie było. W krajach niemieckoję-

zycznych powstało dużo więcej utworów reprezentujących „nową” muzykę, 

która ma ambicje funkcjonować w liturgii. Podejmowano również refleksje na 

temat jej percepcji zarówno w grupie słuchaczy – uczestników liturgii, jak i wy-

konawców, którzy są często muzykami amatorami
5
. 

Jedną z propozycji słowackiej współczesnej muzyki liturgicznej są utwory, 

które powstały dzięki inicjatywie pedagogów Katedry Muzyki na Wydziale Pe-

dagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. Są one przeznaczone do 

wykonania raczej przez wykształconych muzyków kościelnych niż przez wspól-

noty
6
. Chodzi o kompozycje muzyki sakralnej zamówione w konkretnym celu, 

który można określić jako dążenie do stworzenia artystycznie ambitnego reper-

tuaru współczesnej muzyki liturgicznej.  

Inicjatorom projektu chodziło o umiejętne połączenie kilku aspektów – sfery kompozy-

cyjnej, pedagogicznej, interpretacyjnej oraz liturgicznej – jak też o skromną próbę po-

wrotu autentycznej, „zaawansowanej” artystycznie twórczości sakralnej do środowiska, 

w którym nie miała ona na Słowacji większego powodzenia, i z którego niestety powoli 

odchodzi7. 

Z 14 kompozycji, które powstały na zamówienie
8
, jedna jest instrumentalna, 

cztery wokalne a cappella oraz dziewięć wokalno-instrumentalnych. W ostatniej 

grupie znalazły się kompozycje przeznaczone na głos lub głosy solowe (6) oraz 

na chór mieszany (3). Wszystkie z akompaniamentem organów, ewentualnie 

również skrzypiec, fletu, wiolonczeli i kontrabasu. Tak więc od strony aparatu 

wykonawczego chodzi raczej o instrumenty tradycyjnie wykorzystywane  

w muzyce sakralnej wielu epok, a dzisiaj w większości parafii stosunkowo łatwo 

dostępne. 

                                                 
5  Zob. R. Wippermann, Die neue Musik in der Liturgie, [w:] Musik im Raum der Kirche, Fragen 

und Perspektiven, red. W. Bönig i in., Matthias-Grünewald-Verlag, Stuttgart 2007, s. 422–431. 

R. Bahr, Traditionelle Satztechniken und neue musikalische Idiome, [w:] Geschichte der 

Kirchenmusik, B. III Das 19. und frühe 20. Jahrhundert. Historische Bewusstsein und neue 

Aufbrüche, red. W. Hochstein, Ch. Krummacher, Laaber-Verlag, Laaber 2013, s. 266–286. 
6  Inicjatywa ta wiąże się z grantem, pod tytułem: Musica nova spiritualis, który Katedra Muzyki 

(konkretnie dr Z. Zahradníkova) otrzymała od grantowej agencji Ministerstwa Edukacji Słowa-

cji (KEGA). 
7  P. Hochel, Wprowadzenie do koncertu, [w:] Programový bulletin Nová slovenská hudba: 

XXVII. ročník festivalu k storočnici Dezidera Kardoša, Bratislava 7–14 november 2014, Spolok 

slovenských skladateľov, Bratislava 2014, s. 8. 
8  Warunki zamówienia omówione zostały w artykule Z. Zahradnikovej, odpowiedzialnej za 

grant. Zob. Z. Zahradníková, Musica nova spiritualis – úsilie o revitalizáciu slovenskej du-

chovnej hudby, „Muzikologické fórum, Časopis České společnosti pro hudební vědu” 2014,  

nr 1–2, s. 184. 
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Elementy archaizacji 

Tradycyjnym już środkiem wykorzystywanym we współczesnej muzyce li-

turgicznej jest archaizacja. Przejawia się ona np. wyborem przez kompozytora 

dawnej formy muzycznej, tak jak w przypadku trzech kompozycji chóralnych  

a cappella Roberta Dinuša – dwa offertoria: Bonum est confiteri (IV i XXXIV ty-

dzień okresu zwykłego) i Lauda anima mea (III tydzień okresu wielkanocnego) oraz 

hymn: Jesu dulcis memoria. Oprócz renesansowej formy motetu linearnego autor 

wykorzystał w nich technikę prowadzenia głosów typową dla przedstawicieli szkoły 

rzymskiej, szczególnie Palestriny. Nieskomplikowana czterogłosowa faktura, z wą-

skim ambitusem linii melodycznych poszczególnych głosów, oraz niewielkie roz-

miary utworów świadczą o tym, że komponowano je z zamiarem przeznaczenia ich 

do wykonania przez przeciętne chóry parafialne. W podtytule każdego z utworów 

autor zaznaczył jego funkcję liturgiczną
9
 (przykład 1). 

 

Przykład 1. R. Dinuš, Lauda anima mea Dominum, fragment początkowy. 

Związek z tradycją muzyki renesansowej można zauważyć w jedynym utwo-

rze instrumentalnym przeznaczonym dla skrzypiec i organów – Mysterium au-

torstwa Rastislava Adamko. Chodzi o nawiązanie do motetu O beata Trinitas 

G.P. Palestriny poprzez wykorzystanie głównego motywu melodycznego c–h–a
10

, 

symbolizującego tajemnicę (mysterium) Trójcy Najświętszej. 

Utwór swoją konstrukcją nawiązuje do wariacji ostinatowych. Ostinato po-

wierzone jest organom. Jego dwa najniższe głosy prowadzone są nieustannie  

                                                 
9  Z. Zahradníková, Musica nova…, s. 185–186. 
10 G.P. Palestrina w prawdzie wykorzystuje motyw b–a–g. Chodzi tu raczej o przejęcie idei trzech 

opadających dźwięków. 
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w interwale decymy. Natomiast w głosie najwyższym pojawia się omawiany 

motyw trójdźwiękowy. Ostinato jednak nie przebiega tradycyjnie tylko w jednej 

tonacji, ale przenoszone jest kolejno do nowych tonacji: a – E – G – e – a. Tę 

koncepcję można porównać do założeń minimal music. Poszczególne płaszczy-

zny tonalne zamknięte są kadencjami wewnętrznymi wykorzystującymi dosko-

nałe współbrzmienia kwintowe, co sprawia wrażenie zwrotkowości. Każda 

zwrotka jest w partii skrzypiec kolejną wariacją na trójdźwiękowy motyw prze-

wodni. Powtarzające się ostinato symbolizuje jedyność Boga, natomiast wariacje 

– odmienność poszczególnych Osób Boskich
11

. 

Po jeszcze starsze techniki sięgnął Rastislav Adamko w utworze Proglas. 

Zostało to podyktowane charakterem tekstu, który pochodzi z IX wieku. Poetyc-

ki wstęp do tłumaczenia ewangelii Janowej na język starosłowiański napisał św. 

Konstantyn Filozof (św. Cyryl) – ewangelizator narodów słowiańskich na Wiel-

kich Morawach; na język słowacki przetłumaczył go V. Turčány. Z 111 werse-

tów
12

 R. Adamko wykorzystał 75 (w. 1–49, 86–111). Od strony muzycznej po-

jawiają się odniesienia do średniowiecznej muzyki bizantyjskiej oraz do pierw-

szych form wielogłosowości – diaphonia basilica. Współbrzmienia interwałów 

doskonałych – kwart i kwint – wskazują na wielogłosowość zachodnią. Dekla-

macyjna melodyka nadaje tekstowi powagę oraz dobrą zrozumiałość. Każda 

zwrotka posiada jeden schemat melodyczny, przy czym schematów jest w sumie 

pięć (A B C D E). W czterech pierwszych (A B C D) tekst został powierzony 

naprzemiennie głosom żeńskim i męskim, przy czym głosy pozostałe prowadzą 

bourdon w postaci pojedynczego dźwięku lub współbrzmienia kwinty, wykony-

wanego murmurando. W schemacie E pojawia się faktura trzygłosowa z tekstem we 

wszystkich głosach. Schematy melodyczne A, B, i E mają charakter dramatyczny, 

natomiast C i D liryczny. Dobierane są odpowiednio do charakteru tekstu. Kolej-

ność schematów jest następująca: ABCD – ABCD – A – E – ABCD – E 

Tradycyjne formy muzyczne 

Z tradycyjnych form kompozytorzy sięgali najczęściej po pieśni w jej róż-

nych odmianach. Szczególne upodobanie w tej formie ma Víťazoslav Kubička, 

który sześciokrotnie opracował jeden tekst, przedstawiający poetycką parafrazę 

psalmu 70 Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, który w liturgii Kościoła kato-

lickiego funkcjonuje jako introit na XVIII niedzielę zwykłą. Autorka tekstu, 

Sylvia Kaščáková, stworzyła trzy regularne czterowersowe strofy, w których 

rym jest naprzemienny – występuje 7 i 5 sylab. Jako pewnego rodzaju refren na 

końcu pojawia się powtórzony pierwszy wers, zamykający i scalający cały utwór 

na sposób klamry. Chodzi o utwory krótkich rozmiarów (od 43 do 87 taktów)  

                                                 
11  Z. Zahradníková, Musica nova…, s. 185. 
12  Tekst ma w sumie 111 wersów, co symbolizuje chrześcijańską tajemnicę Trójjedynego Boga. 
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w nieparzystym (
3
∕4 – I, II, IV, V) lub parzystym (

4
∕4 – III, VI) metrum. Od strony 

formalnej wszystkie te utwory można zaliczyć do grupy pieśni przekomponowa-

nej. Autor sugeruje się budową tekstu, tworząc frazy melodyczne pokrywające 

się z wersetami tekstu. Prawie we wszystkich utworach (oprócz nr IV) podział 

formalny na ustępy pokrywa się z podziałem tekstu na strofy.  

Za element archaizujący można uważać wybór materiału dźwiękowego, któ-

ry mieści się w średniowiecznych skalach modalnych: doryckiej (I, IV, VI) oraz 

eolskiej (II, III, V), czasami w transpozycji. Obie te skale łączy molowy charak-

ter, który z kolei został podyktowany przez ogólną atmosferę tekstu nacechowa-

ną błaganiem, prośbą w sytuacji zagrożenia i trudności. 

W sylabicznym toku melodii autor stara się poprzez kantylenę lub deklamacje 

oddać charakter tekstu, wykorzystując w tym też figury retoryczno-muzyczne:  

— saltus duriusculus: ból serca (bolí od hrdze – IV), znajdowanie się nad prze-

paścią (stojím na hrane – V), zagubienie (ja sa strácam – VI) (przykład 2); 

 

Przykład 2. V. Kubička, Bože, príď mi na pomoc IV, fragment melodii sopranu. 

— aclamatio: Bože (I, IV) (przykład 3); 

 

Przykład 3. V. Kubička, Bože, príď mi na pomoc I, fragment melodii sopranu. 

— mutatio per modus: kontrast dzień – noc; váhanie (IV) (przykład 4). 

 

Przykład 4. V. Kubička, Bože, príď mi na pomoc IV, fragment partytury. 
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Akompaniament powierzony organom i skrzypcom jest prosty, na pierwszy 

plan wysuwa się linia melodyczna z silnie naładowanym emocjonalnie tekstem. 

Skrzypce w większości przypadków zdwajają melodię sopranowego sola, 

wprowadzają materiał tematyczny w krótkich wstępach lub intermezzach. Akor-

dowa faktura organów jest czasami ożywiona motorycznym ruchem rytmicz-

nym, kumulującym napięcie emocjonalne (I, IV). Od strony wykonawczej cho-

dzi o stosunkowo proste utwory, dostępne dla wykształconych muzyków ko-

ścielnych. Tylko partie wokalne z najwyższym dźwiękiem g
2
 mogą nastręczać 

pewnych problemów wykonawczych (II, III). 

Formę arii wykorzystali Rastislav Dubovský, Peter Hochel, Stanislav Hochel 

i Peter Groll. 

Aria Ave Maria Rastislava Dubovskiego przeznaczona jest na głos solowy 

(sopran lub sopran koloraturowy bądź tenor) z akompaniamentem organów. 

Budowa utworu koresponduje z dwuodcinkową budową tekstu antyfony maryj-

nej. Muzyka, poprzez dobór oraz umiejętne wykorzystanie kolorystyki poszcze-

gólnych płaszczyzn tonalnych, przechodzi od pogodnego wyrazu na początku 

(Des), poprzez gradację (C – e), do uwielbienia i chwały owocu żywota Maryi – 

Jezusa (A). Gradacja swój punkt kulminacyjny osiąga na kolejnym słowie, 

Sancta (As), którym rozpoczyna się druga faza utworu. Powraca materiał z po-

czątku pierwszej fazy w tonacji Des-dur, z którym ponownie zjawia się pogodny 

wyraz. Nowa płaszczyzna tonalna Es-dur przynosi gradację na tekście ora pro 

nobis peccatoribus. Punkt kulminacyjny przypada na najwyższy dźwięk kompo-

zycji es
3
 (lub ossia b

2
) na słowie ora (módl się), podkreślając wstawiennicze 

działanie Matki Bożej w niebie (przykład 5).  

 

Przykład 5. R. Dubovský, Ave Maria, fragment partytury z momentem kulminacyjnym. 
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Kolejny ważny wyraz, peccatoribus, autor podkreśla poprzez wyraźny me-

lodycznie motyw, zawierający skok kwarty zwiększonej – symbol grzechu, zła, 

śmierci. Motywem tym rozpoczyna się również aria, przez co zyskuje on funkcję 

scalającą kompozycję. Człowiek świadomy swojej sytuacji, nacechowanej 

grzesznością, zwraca się w modlitwie do Matki Bożej o wstawiennictwo, opiekę 

i pomoc. Kolejny odcinek tekstu, nunc et in hora mortis nostrae, pojawia się 

dwukrotnie, najpierw na melodię motywu zła, następnie w gradacji melodycznej 

i harmonicznej w tonacji Des-dur (TIII – S – T – (D) – D). Aria kończy się po-

kornym i jakby w ciszy wypowiedzianym Amen (przykład 6).  

 

Przykład 6. R. Dubovský, Ave Maria, początkowy fragment z motywem grzechu, zła, śmierci. 

Utwór ten jest przykładem zastosowania retoryki muzycznej. Jego muzyka 

doskonale wyraża afekty ukryte w tekście oraz podkreśla znaczenie poszczegól-

nych słów. Autor osiągnął to poprzez sugestywną melodykę, przemyślaną bu-

dowę oraz bogatą i nasyconą harmonię. 

W porównaniu do poprzedniego opracowania słynnej antyfony maryjnej 

kompozycja Petra Grolla Ave Maria jest bardziej statyczna. Jednostki metrycz-

ne, zorganizowane w trójdzielne (
3
∕4) i parzyste takty (

4
∕4), w bardzo wolnym 

tempie tracą swoje znaczenie. Sylabiczna melodia bazuje na kombinacjach kro-

ków sekundowych i tercjowych ze skokami kwarty w połączeniu z wręcz eks-

presjonistyczne kształtowaną statyczną harmonią. Stwarza to atmosferę modli-

twy, która ma miejsce jakby poza realiami czasowymi i przestrzennymi. Wraże-

nie to wywołuje niestabilne centrum tonalne, co widać w kadencjach, gdzie czę-

sto zamiast toniki pojawia się dominanttonika (dominantowy kwartsekstowy 

akord z toniczną finalis w basie) – t. 17, 31, 67. Niestabilność tonalna umocnio-

na jest jeszcze dodatkowo dysonansami i bogato nasyconą harmonią. Dysonanse 

te są umiejętnie rozłożone w szerokiej fakturze organowej. Autor sięga raczej po 

niskie, ciemne rejestry dźwiękowe. Jedynie w punktach kulminacyjnych przy 
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wyrazach Jesus (t. 24–29), ora pro nobis (t. 46–51) oraz w zakończeniu poja-

wiają się dźwięki z oktawy dwu- i trzykreślnej. 

W interakcji tekst–muzyka należy podkreślić respektowanie struktury tekstu. 

Dwa zdania tekstowe odpowiadają dwóm fazom przebiegu muzycznego, które 

są uzupełnione trzecią fazą z końcowym amen. W aspekcie retorycznym wyko-

rzystane są słowa mortis nostrae, które kompozytor ukształtował za pomocą 

figury saltus duriusculus (dwie septymy: f
2
–g

1
, g

2
–a

1
), oraz wyraz Jesus, na 

którym pojawia się figura anabasis. 

Jeśli chodzi o budowę, to pod tym względem do poprzedniej kompozycji 

zbliżony jest utwór Ave Maria Stanislava Hochela. Dwa zdania i końcowe 

amen wyznaczają trzy fazy, które można ująć w schemacie A – A
1
 – coda. Kom-

pozycja z formą dwudzielnej arii przeznaczona jest na głos solowy z akompa-

niamentem organów. Chodzi o utwór z bogato rozwiniętą śpiewną melodyką 

oraz późnoromantycznym ujęciem harmonii, w pięciogłosowej fakturze, czasami 

osiągającej sześciogłos. Stosunkowo częste zmiany agogiczne, rytmy punktowa-

ne oraz ruchliwy akompaniament nadają kompozycji dynamiczny charakter  

z punktem kulminacyjnym na słowie Jesus. 

Peter Hochel dla swojej sopranowej arii z akompaniamentem organów wy-

brał tekst Ubi caritas.  

Pod powierzchnią przejrzystej trójdzielnej symetrycznej formy i wręcz „popularnego” 

słodkiego wyrazu można odkryć nie tylko skoncentrowaną pracę motywiczną, czy też 

przemyślany „wędrujący” plan tonalny (obficie wykorzystujący kolorystykę chroma-

tycznego pokrewieństwa tercjowego), ale również – z racji wolnego tempa oraz wyrazisto 

kreowanych linii melodycznych – zaskakujące wymagania dla interpretacji wokalnej13. 

 

Przykład 7. P. Hochel, Ubi caritas, początkowy fragment. 

Autor wykorzystał dwie zwrotki znanego hymnu, przy czym sugerował się 

strukturą tekstu. Refren z dwukrotnie powtórzonym tekstem pojawia się jako 

klamra na początku i na końcu kompozycji, jednak w dwóch różnych tonacjach 

D i Des. Poszczególne wersety zaopatrzone są w deklamacyjną melodię o długo-

ści dwóch taktów, ośmiokrotnie powracającą z wariacyjnymi przekształceniami 

w sześciu tonacjach (h – F – E – C – A – E). Melodia ta kulminuje w ostatnich 

                                                 
13 Z. Zahradníková, Musica nova…, s. 187. 
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dwóch odcinkach, zwłaszcza na słowach Et in medio nostri sit Christus Deus, 

gdzie wokalistka sześciokrotnie osiąga najwyższy dźwięk arii a
2
.  

Tabela 1. P. Hochel, Ubi caritas, budowa i plan tonalny utworu 

Tekst Refren (2×) 

I zwrotka II zwrotka 

Refren (2×) + rozszerzenie I i II 

wers 
III w. IV w. 

I i II 

w. 
III w. IV w. 

Tonacja D h F E C A E Des 

Kompozycja ta odznacza się bogatą inwencją melodyczną, wyrażoną  

w pięknej kantylenowej linii melodycznej głosu solowego oraz nasyconą har-

monią z nieustannie zmieniającymi się płaszczyznami tonalnymi. Jej liryczny 

charakter odpowiada nastrojowi tekstu, przez co wpisuje się do symbolicznego 

nurtu muzyki chrześcijańskiej. 

Ľuboš Bernáth wybrał dla swojej dwugłosowej arii tekst Ecce panis ange-

lorum (ostatnie cztery zwrotki sekwencii Lauda Sion), który tradycyjnie wyko-

rzystywany jest jako śpiew na communio w liturgii mszalnej. Utwór przeznaczo-

ny jest dla sopranu i altu solo, akompaniament natomiast tworzą trzy instrumen-

ty – organy, skrzypce i flet. 

Utwór posiada piękne linie melodyczne, prowadzone plastycznie w duetach: 

sopran–alt, flet–skrzypce, ale też alt–flet, sopran–flet. Wszystkie głosy wokalne  

i instrumentalne brzmią razem dopiero na końcu kompozycji. 

Nowoczesne środki wyrazu można obserwować w harmonii, która jest tutaj 

bogata ze względu na liczbę wykorzystanych płaszczyzn tonalnych, których jest 

sześć: f, g, G, c, a, C. Różne figury rytmiczne wzbogacające akompaniament 

partii organów i dwóch instrumentów w pewnych momentach sprawiają, że mu-

zyka ta ma dynamiczny charakter (przykład 8). 

 

Przykład 8. L. Bernáth, Ecce panis angelorum, początkowy fragment. 

Podział muzyczny podyktowany jest podziałem tekstu. Oprócz czterech zdań 

tekstowych kompozytor samodzielnie potraktował końcowe amen. W ten sposób 

powstała pięcioodcinkowa struktura ABCC
1
A

1
 z elementem repryzowości. 
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Tabela 2. L. Bernáth, Ecce panis angelorum, budowa i plan tonalny utworu 

Tekst 
I 

(Ecce panis) 

II 

(In figuris) 

III 

(Bone pastor) 

IV 

(Tu qui cuncta) 
Amen 

Takty 1–20 21–28 29–36 37–46 47–58 

Tonacja f g G – c G – a a – C 

Struktura A B C C1 A1 

Umiejętne połączenie elementów tradycyjnych, czy wręcz dawnych, ze 

współczesnymi można znaleźć w kompozycji Ľuboša Bernátha O salutaris 

hostia, przeznaczonej na chór i organy. Dawnym elementem jest tutaj renesan-

sowa imitacja inicjalna lub nawet syntaktyczna, wykorzystana w skrajnych ustę-

pach, połączona z harmonicznie nasyconym akompaniamentem w organach 

(klastery), pulsującym w synkopowanych rytmach. W kontrastowym pod 

względem wykorzystanej techniki ustępie środkowym (contrapunctus simplex), 

oprócz prowadzenia faktury w czterogłosie, występują też odcinki dwugłosowe, 

na sposób Josquinowskich bicinii. Archaiczne jest też zakończenie kompozycji 

w głosach wokalnych, stworzone tylko z konsonansów doskonałych. Natomiast 

w partii organów ostatnie współbrzmienie jest typowo współczesne – zabarwio-

ne obcym dźwiękiem (przykład 9). 

 

Przykład 9. L. Bernáth, O salutaris Hostia, początkowy fragment. 

Tekst tego hymnu eucharystycznego autorstwa św. Tomasza z Akwinu skła-

da się z dwóch czterowersowych zwrotek oraz słowa amen. Kompozytor podzie-

lił go w następujący sposób: 
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Tabela 3. L. Bernáth, O salutaris Hostia, budowa i plan tonalny utworu 

Tekst Technika Budowa Tonacja 

O salutaris Hostia 
Imitacja inicjalna 

Contrapunctus floridus 

Imitacja inicjalna 

Contrapunctus floridus 

A C – a 
Quae caeli pandis ostium: 

Bella premunt hostilia, 

Da robur, fer auxulium. 

 

Uni trinoque Domino 

Contrapunctus simplex 

(Nota contra notam) 
B Es – c 

Sit sempiterna gloria, 

Qui vitam sine termino 

Nobis donet in patria. 

 

Amen. 
Imitacja 

Nota contra notam 
A1 C 

Podobne połączenie dawnych i współczesnych technik muzycznych znajdu-

jemy w kompozycji Mirka Krajči Psalmus 131 (Domine, non est exaltatum cor 

meum – Panie, moje serce się nie pyszni). Utwór przeznaczony jest na chór mie-

szany oraz dwoje skrzypiec i organy. Trzy wersy tego krótkiego psalmu stały się 

podstawą dla trzyodcinkowej budowy muzycznej. Wersy 1 i 3 otrzymały fakturę 

homofoniczną, natomiast drugi – polifoniczną. Poszczególne wersety poprze-

dzone są wstawkami instrumentalnymi. Skrzypce grają w dialogu stworzonym 

przez imitację lub korespondencję motywiczną. W obsadzie widać pewną grada-

cję środków. Pierwszy werset śpiewa chór a cappella, drugi – z akompaniamen-

tem organów, trzeci zaś z udziałem wszystkich instrumentów (tabela 4). 

Tabela 4. M. Krajči, Psalmus 131, budowa i plan tonalny utworu 

Budowa A B C 

Tekst  I werset  II werset  III werset 

Takty 1–10 11–25 25–31–36 36–52 52–57 58–72 

Coro       

Vn 1       

Vn 2        

Org       

Technika  Contr. simplex  Contr. floridus  Contr. simplex 

Tonacja C C h h – Des – F F – Es Es – Des – Ges – C 

Centrum t. G  Fis/E    

W harmonii obserwować można połączenie klasycznych tonacji z przesunię-

ciem centrum tonalnego o kwintę wyżej lub niżej. W ten sposób powstaje wra-
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żenie średniowiecznej modalności, które dodatkowo wzmocnione jest częstym 

wykorzystywaniem paralelnych kwint, szczególnie w dolnym planie organów. 

Kwinty występują też w partii skrzypiec na sam koniec utworu. 
Linie melodyczne poszczególnych głosów wokalnych i instrumentalnych 

odznaczają się niezwykłą śpiewnością, szczerością oraz żarliwością. Dynamika 

wychodzi z ciszy, kulminuje w forte i ponownie wraca do ciszy. Wszystkie te 

zabiegi prowadzą do stworzenia atmosfery absolutnego zaufania, spokoju, zaży-

łości i miłości człowieka do Boga, który w nim znajduje doskonałą ucieczkę, 

bezpieczeństwo i radość. 

W kolejnych dwóch kompozycjach chóralnych (Psalmus 12 i Psalmus 13) 

Mirko Krajči wykorzystał takie środki, jak deklamacja chóralna zbliżona do 

parlando, dysonansowa harmonia z klasterami, elementy polichóralności. 

Współczesne środki kompozytorskie na szeroką skalę wykorzystał Peter 

Groll w kompozycji chóralnej Ave verum corpus, z akompaniamentem organów, 

wiolonczeli i kontrabasu. Pięciogłosowa faktura chóralna naładowana jest dyso-

nansowymi brzmieniami, które często przybierają postać klasterów. Chociaż 

znaki przykluczowe tradycyjnie sugerują płaszczyznę tonalną, to w rzeczywisto-

ści może być tutaj mowa jedynie o jakimś centrum tonalnym, które pojawia się 

najczęściej w linii basowej organów lub kontrabasu, czasami też w głosach chó-

ralnych. Kompozytor całą swoją uwagę skumulował na cierpieniu Chrystusa na 

krzyżu, które starał się w ekspresyjny sposób wyrazić w harmonii, kolorystyce  

i dynamice. W tym celu też powtórzył wers Vere passum
14

. W skrajnych ustę-

pach na sposób figury retoryczno-muzycznej aclamatio pojawia się uroczysta 

atmosfera uwielbienia i chwały. Ciekawy jest też ustęp b, w którym to tajemnica 

wcielenia wyrażona została przez sugestywny klaster z sukcesywnym wprowa-

dzaniem głosów, które poszczególne wyrazy mają dzielone na sylaby. 

Tabela 5. P. Groll, Ave verum corpus, budowa i plan tonalny utworu 

Tekst Tempo Tonacja/Centrum Budowa 

Ave verum corpus, 

natum de Maria Virgine. 
Largo 

c-moll/g 

c-moll/es – g 
A 

a 

b 

Vere passum, immolatum 

in cruce pro homine. 

Moderato 

g-moll/c 

B 

c 

Cuius latus perforatum 

fluxit aqua et sanguine: 

g-moll/c 

g-moll/g 
d 

vere passum, immolatum 

in cruce pro homine. 
g-moll d1 

Esto nobis praegustatum 

in mortis examine. 

Meno mosso 

Andante 
h-moll/d 

e 

f 

Ave verum corpus, 

natum de Maria Virgine. 
Largo 

c-moll/g 

C-dur/c 
A1 

a1 

b1 + f 

                                                 
14  Tekst został tutaj potraktowany w sposób wybiórczy, ponieważ brak jest ostatnich wersów  

O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu, fili Mariae. 
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Ten sam tekst (Ave verum corpus) wybrał dla swojej chóralnej kompozycji  

a cappella Milan Dubovský. Autor ten wykorzystał atonalną harmonię jako 

podstawowy środek wyrazu. W napięciach harmonicznych powstałych w wyni-

ku linearnego prowadzenia głosów oddaje kompozytor dramat cierpienia Chry-

stusowego na krzyżu oraz ludzkiej grzeszności, z powodu której śmierć zapano-

wała nad człowiekiem. 

Tabela 6. M. Dubovský, Ave verum corpus, budowa utworu 

Tekst Budowa Takty 

Ave verum corpus, 

natum de Maria Virgine. 
a 1–15 

Vere passum, immolatum 

in cruce pro homine, 
b 16–23 

cuius latus perforatum 

fluxit aqua et sanguine: 
c 24–34 

esto nobis praegustatum 

in mortis examine. 
d 35–40 

O Jesu dulcis, o Jesu pie, 

o Jesu fili Mariae 
e 41–45 

Miserere mei. Amen. a1 46–54 

Czterogłosowa faktura jest w jednym miejscu zagęszczona do sześciogłosu, 

gdzie dysonanse są jeszcze bardziej słyszalne. Jest to celowe podkreślenie zna-

czenia słów esto nobis praegustatum in mortis examine. Wyraz mortis autor 

podaje trzykrotnie. W fakturze nota contra notam wybijają się na pierwszy plan 

wszystkie melizmaty. Te kompozytor stosuje na ważnych dla niego słowach – 

Maria, immolatum, latus perforatum, miserere. Kolejnym środkiem stosowanym 

w celu uwypuklenia znaczenia słowa jest jego powtarzanie. W ten sposób pod-

kreślone zostały wyrazy: Maria Virgine, latus perforatum, sanguine, mortis, 

miserere. 

Zakończenie 

Współczesna muzyka sakralna na Słowacji wyrasta z wielowiekowej trady-

cji. Kompozytorzy chętnie sięgają do wzorców muzyki dawnej. Przejawia się to 

w stosowaniu form muzycznych, technik kompozytorskich, idiomów brzmie-

niowych oraz skal modalnych. Te archaizujące elementy starają się jednak wło-

żyć w kontekst współczesnych wzorców brzmieniowych, technik pracy z mate-

riałem dźwiękowym, form otwartych itp. Wspólną cechą wszystkich tych utwo-

rów jest powrót do melodyki kantylenowej, ściśle złączonej z tekstem. Właśnie 

takie wymagania stawiały muzyce liturgicznej wszystkie dokumenty Kościoła 
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katolickiego. W tym sensie kompozytorzy słowaccy zrozumieli dotychczasowe 

postulaty, stwarzając jednak różnorodny, ale na pewno klarowny język muzycz-

ny, który – mam nadzieje – znajdzie swoich odbiorców – interpretatorów i słu-

chaczy. 
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Abstrakt 

Język muzyczny w słowackich kompozycjach sakralnych XXI wieku  

Jesteśmy świadkami procesu stopniowego wypierania z liturgii muzyki klasycznej i zastępo-

wania jej muzyką rozrywkową. Zjawiska tego jak do tej pory nie udało się zatrzymać. Czy jego 

przyczyny nie należy upatrywać również w tym, że nie znaleźliśmy jeszcze odpowiedniego języka 

muzycznego dla współczesnej muzyki liturgicznej, wyrastającej z klasycznych tradycji? Jedną  

z nowych propozycji są utwory muzyczne, które powstały dzięki inicjatywie pedagogów Katedry 

Muzyki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku, które omawia niniej-

szy artykuł. Są one przeznaczone raczej dla wykształconych muzyków kościelnych niż dla zgro-

madzenia liturgicznego. 

Analiza tych dzieł pokazała, że współczesna twórczość muzyki sakralnej na Słowacji wyrasta  

z wielowiekowej tradycji. Kompozytorzy chętnie sięgają po dawne formy muzyczne, techniki 
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kompozytorskie, wzorce brzmieniowe, skale modalne. Te archaizujące elementy starają się wdro-

żyć w kontekst współczesnego języka brzmieniowego współczesne techniki pracy z materiałem 

dźwiękowym, formy otwarte itp. Wspólną cechą wszystkich tych utworów jest powrót do melody-

ki kantylenowej, ściśle złączonej z tekstem. Właśnie takie wymagania stawiały muzyce liturgicz-

nej wszystkie dokumenty Kościoła katolickiego. W tym sensie kompozytorzy słowaccy zrozumieli 

dotychczasowe postulaty dotyczące muzyki we współczesnym Kościele. Stworzyli różnorodny  

i na pewno zrozumiały język muzyczny, który – mam nadzieję – znajdzie swoich odbiorców, 

interpretatorów i słuchaczy.  

Słowa kluczowe: słowackie kompozycje sakralne XXI wieku, muzyka sakralna, muzyka 

współczesna. 

Abstract 

The musical language in XXI
th

 century Slovak sacred compositions 

We are witnessing a process of gradual displacement of classical music from the liturgy in fa-

vour of light music. It has not yet been possible to halt this phenomenon. Shouldn’t we see the 

reason for this also in the fact that we did not yet find an appropriate musical language for con-

temporary liturgical music, rooted in the classical tradition? The article describes one of the new 

proposals, which are the pieces of music created thanks to the initiative of the academic staff 

working in the Department of Music of the Faculty of Education at the Catholic University in 

Ružomberok. They are intended rather for trained church musicians than for a liturgical assembly. 

The analysis of these works showed that the contemporary sacred music in Slovakia stems from 

centuries of tradition. The composers are eager to reach for old musical forms, compositional 

techniques, sound patterns and modal scales. These archaising elements are aimed at introducing 

into the context of contemporary musical language, modern techniques of working with sound 

material, open forms etc. A common feature of all these musical pieces is the return to cantilena – 

a cantilena closely connected to the text. Such requirements were imposed upon liturgical music 

by all the documents of the Catholic Church. In this sense, the Slovak composers understood the 

existing demands concerning music in the contemporary church. They created a diverse and cer-

tainly understandable musical language, which – I hope, will find its audience, interpreters and 

listeners.  

Keywords: 20th century Slovak sacred compositions, sacred music, contemporary music. 

 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
Edukacja Muzyczna 2015, z. X, s. 135–149 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2015.10.07  

Rastislav ADAMKO  

Katolícka univerzita v Ružomberku 
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Na problém hudobného jazyka v liturgii možno nazerať z viacerých hľadísk. 

V zásade však treba najprv poukázať na úzke spojenie slova a hudby v tomto 

hudobnom druhu. V liturgii má slovo veľmi dôležitú funkciu, pretože je 

sprostredkovateľom právd viery. V historickom vývoji sa hudba neobmedzila 

iba na zdôraznenie výrazu reči, ale vďaka svojej vlastnej estetike a veľkému 

počtu samostatných výrazových prostriedkov vytvorila v každej epoche vlastný 

slovník, ktorý jej umožnil pôsobiť na ľudské telo a ducha
1
. Podľa Andrewa 

Wilson-Dicksona má pôsobenie hudby tri prejavy: extatický, symbolický  

a rétorický
2
. Extatický rozmer sa prejavuje v okamžitej reakcii človeka na 

hudbu, zvlášť na element rytmu a metra, ktoré v istých dimenziách dokážu 

ovládnuť myseľ i telo poslucháčov. Stav extázy sa v niektorých náboženstvách 

vyvoláva zámerne. Hovorí o tom Biblia pri opise pohanských rituálov, ale aj pri 

niektorých kultových prejavoch vyvoleného národa. Aj dnes patrí extáza  

k dôležitým prvkom kultu niektorých kresťanských cirkví v Afrike, ale aj 

kresťanskej „mládežníckej“ hudby v západnej kultúre. Prvotná cirkev však 

chápala hudbu vo svojom kulte v úplne iných kategóriách, v kategóriách 

symbolu. Hudba so svojím vnútorným poriadkom bola pre nich symbolom 

nekonečne vyššieho poriadku Božieho stvorenia. S tým sa úzko spája kategória 

krásy, ktorej prítomnosť v liturgickej hudbe bola nutná a nespochybniteľná. 

Posledný rozmer hudby, rétorický, je charakteristický schopnosťou vyjadrovať 

emócie, hlboké vnútro ľudského vedomia. Zvlášť prax a teória barokovej hudby 

rozvinula tento prvok v zložitých systémoch obsahujúcich súbory rétoricko- 

-hudobných figúr s presne definovaným afektovým pôsobením. 

                                                 
*
  Táto štúdia vznikla v rámci riešenia projektu KEGA s názvom „Musica nova spiritualis“  

(č. 027KU-4/2012). 
1 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, 

Polihymnia, Lublin 2000, s. 99–100. 
2 A. Wilson-Dickson, Historia muzyki chrześcijańskiej, Vocatio, Warszawa 2007, s. 12–15. 
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V európskej hudbe, ktorá sa zrodila hlavne z kresťanskej liturgickej hudby, 

sa odohrali zmeny spájajúce sa s postupnou sekularizáciou samotnej hudby. Od 

obdobia baroka sa hudba delí na dva smery – chrámový (stile antico) a svetský 

(stile moderno). V druhej polovici 18. storočia stáli proti sebe dve antagonistické 

koncepcie hudobného jazyka. Prvá, ktorú aktualizoval J.P. Rameau, chápala 

hudbu v pytagorejskom zmysle ako večný a nemenný Bohom daný jazyk, ako 

harmóniu celého vesmíru. Druhá, ktorú vyznávali J.J. Rouseau a encyklopedisti, 

chápala hudbu ako intersubjektívny jazyk, schopný vyjadrovať city, vnútorný 

svet jednotlivca. Z tohto chápania vzniklo hedonistické vnímanie hudby, typické 

pre obdobie osvietenstva, ale aj pre nasledujúce epochy vrátane našich čias. 

Poslaním hudby bolo a aj dnes je sprevádzať rôzne formy života bez nároku na 

umeleckú autonómiu. „Hudba sa tak redukovala na kategóriu krásy, teda na to, 

čo je všeobecne pochopiteľné a každému prístupné”
3
. Francúzska revolúcia  

a s ňou spojený kultúrny prelom viedli k upevneniu presvedčenia o slobode 

jednotlivca v zmysle jeho absolútnej autonómie. Z tohto vznikla romantická idea 

hudobníka – génia, hrdinu, ktorého úlohou je búriť sa proti tradícii a tvoriť na 

základe intuície. Jeho hudba, vnímaná ako anjelský jazyk, mala osloviť city 

všetkých poslucháčov. Reakcia na takéto chápanie hudby sa dostavila na konci 

19. storočia v podobe hľadania nových tonálnych systémov, nových technických 

riešení a estetických názorov. Viedlo to k vzniku rôznych smerov a štýlov – 

impresionizmu, expresionizmu, dodekafónie, serializmu, punktualizmu, 

neoštýlov a ďalších smerov, spočívajúcich na koncepcii konštruktivizmu, 

aleatoriky či iných prostriedkoch. Rôznorodý a na prejavy bohatý hudobný jazyk 

20. storočia sa čoraz viac musel deliť o svoje pozície s tzv. „zábavnou hudbou“, 

ktorej popularita rástla závratnou rýchlosťou. Tzv. „vážna hudba“ sa ocitla  

v kríze, ktorá vyvrcholila v súčasnej situácii, keď je artificiálna hudba určená len 

pre malú skupinu zasvätených, avšak jej jazyk je ťažko pochopiteľný pre celý 

zvyšok ľudí, ktorí sa naplno vyžívajú v komerčných produkciách zábavnej 

hudby
4
. Do takejto kultúrne zložitej situácie prišli závery Druhého vatikánskeho 

koncilu, ktorý sa snažil obnoviť liturgiu a spolu s ňou aj hudbu. Sme svedkami 

zatiaľ nezadržateľného procesu postupného vytláčania klasickej hudby z liturgie 

hudbou zábavnou. Či azda nie je potrebné príčiny tohto stavu hľadať aj v tom, že 

sme zatiaľ nenašli patričný hudobný jazyk pre súčasnú liturgickú hudbu, ktorý 

by vyrastal z klasických tradícií?  

Objavili sa už síce isté ponuky počnúc od jednohlasných spevov, určených 

pre klasické liturgické zhromaždenie, cez spevy z Taizé, gospel, kompozície 

krakovskej skupiny zoskupenej okolo dominikánov alebo Pawla Bębenka či 

Piotra Rubika a iných, avšak z oblasti tzv. „artificiálnej hudby“ ich v našich 

krajinách zatiaľ nebolo veľa. 

                                                 
3  I. Pawlak, Muzyka liturgiczna…, s. 101–102. 
4  J. Šafářík, Dějiny hudby, III. díl (20. století), Nakladatelství Jan Piszkiewicz, Věrovany 2006,  

s. 321–325. 
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V nemeckom jazykovom prostredí sa už viac napísalo o percepcii tzv. 

„novej hudby“ v liturgii, vzniklo oveľa viac kompozícií, ktoré využívajú nové 

skladateľské techniky a majú ambíciu využitia v litrugii, a hľadajú sa spôsoby, 

ako amatérskych hudobníkov pôsobiacich v cirkevných spoločenstvách priviesť 

k chápaniu a k uvedomelej interpretácii týchto hudobných diel
5
. 

Jednou z ponúk, ktorá je určená skôr pre vzdelaných cirkevných hudobníkov, sú 

hudobné diela, ktoré vznikli vďaka iniciatíve pedagógov Katedry hudby na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
6
. Ide o sakrálne hudobné 

diela, objednané s konkrétnym cieľom, ktorý sa dá definovať ako snaha vytvoriť 

umelecky náročný repertoár súčasnej liturgickej hudby.  

Iniciátorom projektu tak išlo o harmonické zladenie hneď niekoľkých kultúrnych 

aspektov – sféry kompozičnej, pedagogickej, interpretačnej i liturgickej – ako aj  

o skromný pokus vrátiť pôvodnú, umelecky „náročnejšiu” sakrálnu tvorbu do prostredia, 

v ktorom sa jej na Slovensku celé desaťročia príliš nedarilo a z ktorého sa v poslednej 

dobe dokonca už celkom vytráca7. 

Zo štrnástich kompozícií, ktoré vznikli na objednávku
8
, jedna je 

inštrumentálna, štyri vokálne a cappella a deväť je vokálno-inštrumentálnych 

diel. V poslednej skupine sú skladby určené pre sólový hlas alebo hlasy (šesť)  

a pre miešaný zbor (tri), všetky so sprievodom organa, prípadne aj huslí, flauty, 

violončela a kontrabasu. Z hľadiska inštrumentária ide skôr o tradičné nástroje, 

ktoré boli využívané v sakrálnej hudbe mnohých epoch a dnes sú vo väčšine 

farností pomerne ľahko dostupné.  

Archaické prvky 

Tradičným prostriedkom využívaným v súčasnej liturgickej hudbe je 

archaizácia. Prejavuje sa napr. tým, že skladateľ vyberá tradičnú hudobnú formu 

tak ako v prípade troch zborových diel a cappella Róberta Dinuša – dve ofertóriá 

                                                 
5  Pozri: R. Wippermann, Die neue Musik in der Liturgie, [w:] Musik im Raum der Kirche, 

Fragen und Perspektiven, red. W. Bönig i in., Matthias-Grünewald-Verlag, Stuttgart 2007,  

s. 422–431. R. Bahr, Traditionelle Satztechniken und neue musikalische Idiome, [w:] 

Geschichte der Kirchenmusik, B. III Das 19. und frühe 20. Jahrhundert. Historische 

Bewusstsein und neue Aufbrüche, red. W. Hochstein – Ch. Krummacher, Laaber-Verlag, 

Laaber 2013, s. 266–286. 
6  Táto iniciatíva sa spája s projektom, ktorý dostala Katedra hudby v osobe Dr. Z. Zahradníkovej 

od grantovej agentúry Ministerstva školstva SR (KEGA) pod názvom: Musica nova spiritualis. 
7  P. Hochel, [Úvodné slovo ku koncertu], [w:] Programový bulletin Nová slovenská hudba: 

XXVII. ročník festivalu k storočnici Dezidera Kardoša, Bratislava 7.–14. november 2014, 

Spolok slovenských skladateľov, Bratislava 2014, s. 8. 
8 Podmienky v objednávke sú opísané v štúdii Z. Zahradnikovej, zodpovednej za grant. Por.  

Z. Zahradníková, Musica nova spiritualis – úsilie o revitalizáciu slovenskej duchovnej hudby, 

„Muzikologické fórum, Časopis České společnosti pro hudební vědu“ 2014, č. 1–2, s. 184. 
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Bonum est confiteri (4. a 34. týždeň Cezročného obdobia) a Lauda anima mea 

(3. týždeň Veľkonočného obdobia) a hymnus Jesu dulcis memoria. Okrem 

renesančnej formy lineárneho moteta autor využil techniku vedenia hlasov 

typickú pre predstaviteľov rímskej školy, zvlášť Palestrinu. Nekomplikovaná 

štvorhlasná faktúra s úzkym ambitom melodických línií jednotlivých hlasov  

a dĺžka skladieb svedčia o tom, že autor ich vytvoril s jasným zámerom 

ponúknuť ich amatérskym farským zborom. V podnázve každej zo skladieb 

autor zaznamenal jej liturgickú funkciu
9
. 

 

Príklad 1. Róbert Dinuš, Lauda anima mea Dominum, úvodný fragment. 

Súvislosť s tradíciou renesančnej hudby je zrejmá tiež v jednom 

inštrumentálnom diele určenom pre husle a organ s názvom Mystérium od 

autora Rastislava Adamka. Ide tu o nadväznosť na moteto G. P. Palestrinu  

O beata Trinitas, vďaka využitiu hlavného melodického trojtónového motívu  

c–h–a
10

 symbolizujúceho tajomstvo Najsvätejšej Trojice. 

Skladba svojou konštrukciou nadväzuje na ostinátne variácie. Ostináto 

realizuje organ. Jeho dva najnižšie hlasy sú permanentne vedené v intervale 

decimy. V najvyššom hlase sa objavuje spomínaný trojtónový motív. Ostináto 

však nie je vedené tradične len v jednej tónine, ale je transponované vždy do 

novej tóniny: a – E – G – e – a. Túto koncepciu možno prirovnať k zásadám 

minimal music. Jednotlivé tonálne plochy uzatvárajú vnútorné kadencie  

s využitím dokonalých súzvukov kvínt, čo spôsobuje dojem strofickosti. Každá 

strofa je v husľovom parte novou variáciou na trojtónový hlasný motív. 

                                                 
9  Z. Zahradníková, Musica nova…, s. 185–186. 
10  G.P. Palestrina v skutočnosti využil motív b–a–g. Ide tu však skôr o prebratie idey troch 

klesajúcich tónov ako symbolu Najsvätejšej Trojice. 
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Opakujúce sa ostináto je symbolom Božej jedinosti, naopak variácie poukazujú 

na rôznosť jednotlivých božských osôb
11

. 

Ešte staršiu techniku využil R. Adamko v skladbe Proglas. Vyplynulo to  

z charakteru textu, ktorý pochádza z 9. storočia. Poetický úvod k prekladu 

Jánovho evanjelia do staroslovienčiny napísal sv. Konštantín Filozof (sv. Cyril), 

evanjelizátor slovanských národov na Veľkej Morave, do súčasného 

slovenského jazyka ho preložil V. Turčány. Zo 111 veršov
12

 R. Adamko využil 

75 (1 – 49, 86 – 111). Z hudobnej stránky sú inšpirácie jednoznačne 

nasmerované k stredovekej byzantskej hudbe a k prvým formám viachlasu – 

diaphonia basilica. Súzvuky dokonalých intervalov – kvárt a kvínt – poukazujú 

na západný viachlas. Deklamačná melódia dáva textu vážnosť a dobrú 

zrozumiteľnosť. Každá strofa má jednu melodickú schému, pričom schém je  

v celej skladbe päť (A B C D E). V štyroch schémach (A B C D) je text zverený 

striedavo raz ženským a raz mužským hlasom, pričom ostatné hlasy interpretujú 

bourdon v podobe jedného tónu alebo súzvuku kvinty v brumende. V schéme E 

sa objavuje trojhlasná faktúra s textom vo všetkých hlasoch. Melodické schémy 

A, B a E majú dramatický charakter, kým schémy C a D sú lyrické. Využité sú 

tak, aby zodpovedali charakteru textu. Poriadok schém v celej skladbe je 

nasledovný: ABCD – ABCD – A – E – ABCD – E. 

Tradičné hudobné formy 

Z tradičných hudobných foriem skladatelia najčastejšie využívali pieseň v jej 

rôznych podobách. Zvláštnu záľubu v tejto forme má Víťazoslav Kubička, 

ktorý 6-krát spracoval jeden text – poetickú parafrázu žalmu 70 „Bože, príď mi 

na pomoc”, čo sa v liturgii Katolíckej cirkvi využíva ako introit na 18. cezročnú 

nedeľu. Autorka textu, Silvia Kaščáková, vytvorila tri pravidelné štvorveršové 

strofy, v ktorých striedavo využíva sedem a päť slabík a striedavý rým. Ako 

refrén istého druhu sa na konci objavuje prvý verš, ktorý uzatvára a spája celé 

dielo ako svorka. Ide o krátke hudobné diela (od 43 do 87 taktov) v nepárnom 

(
3
∕4 – I, II, IV, V) alebo párnom (

4
∕4 – III, VI) metre. Z formálnej stránky všetky 

tieto skladby možno označiť za prekomponované piesne. Autor vychádza zo 

štruktúry textu, keď tvorí melodické frázy zhodné s veršami textu. Skoro vo 

všetkých skladbách (okrem čísla IV) sa formálne delenie na úseky zhoduje  

s delením textu na strofy. 

Za archaizujúci prvok možno považovať výber tónového materiálu, ktorý sa 

zakladá na stredovekých modálnych stupniciach: dórskej (I, IV, VI) a aiolskej 

(II, III, V), niekedy v transpozícii. Obidve tieto stupnice spája molový charakter, 

                                                 
11  Z. Zahradníková, Musica nova…, s. 185. 
12  Text má spolu 111 veršov, čo symbolizuje kresťanské tajomstvo trojjediného Boha. 
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ktorý vyplýva z celkovej atmosféry textu poznačenej úpenlivou prosbou  

v situácii ohrozenia a ťažkostí. 

V sylabickom toku melódie sa skladateľ snaží pomocou kantilény, prípadne 

deklamácie, zvýrazniť charakter textu, pričom využíva aj rétoricko-hudobné 

figúry:  

— saltus duriusculus: bolesť srdca (bolí od hrdze – IV), nachádzanie sa nad 

priepasťou (stojím na hrane – V), strácanie sa (ja sa strácam – VI); 

 

Príklad 2. Víťazoslav Kubička, Bože, príď mi na pomoc IV, fragment melódie sopránu. 

— aclamatio: Bože (I, IV); 

 

Príklad 3. Víťazoslav Kubička, Bože, príď mi na pomoc I, fragment melódie sopránu. 

— mutatioper modus: kontrast deň – noc, váhanie (IV). 

 

Príklad 4. Víťazoslav Kubička, Bože, príď mi na pomoc IV, fragment partitúry. 

Sprievod, ktorý realizuje organ a husle, je jednoduchý, zdôrazňujúci 

melodickú líniu s emočne silne nabitým textom. Husle vo väčšine prípadov 

zdvojujú melódiu sopránového sóla s introdukciou tematického materiálu  

v krátkych úvodoch alebo medzihrách. Akordická faktúra v parte organu je 
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občas oživená motorickým rytmickým pohybom, ktorý kumuluje emočné 

napätie (I, IV). 

Z interpretačného hľadiska ide o pomerne jednoduché skladby, prístupné pre 

solídnych cirkevných hudobníkov. Iba vokálne party s najvyšším tónom g
2
 môžu 

spôsobovať isté interpretačné problémy (II, III). 

Formu árie využili Rastislav Dubovský, Peter Hochel, Peter Groll  

a Stanislav Hochel. 

Ária Ave Maria Rastislava Dubovského je určená pre sólový hlas 

(koloratúrny soprán, soprán alebo tenor) so sprievodom organa. Stavba 

hudobného diela korešponduje so štruktúrou textu dvojdielnej mariánskej 

antifóny. 

Hudba pomocou umného využívania koloristiky jednotlivých tonálnych 

plôch prechádza od pokojného výrazu na začiatku (Des) cez gradáciu (C – e)  

k zvelebovaniu a oslave plodu Máriinho života – Ježiša (A). Gradácia svoj 

kulminačný bod dosahuje na nasledujúcom výraze Sancta (As), ktorým sa začína 

druhá fáza skladby návratom materiálu zo začiatku prvej fázy v tónine Des dur,  

s ktorou sa vracia pokojný výraz. Nová tonálna plocha Es dur prináša gradáciu 

na texte ora pro nobis peccatoribus. Kulminačný bod dosahuje na najvyššom 

bode kompozície es
3
 (ossia b

2
) na slove ora (oroduj), čím zdôrazňuje príhovor 

Panny Márie v nebi.  

 

Príklad 5. Rastislav Dubovský, Ave Maria, fragment s kulminačným bodom skladby. 
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Ďalší dôležitý výraz peccatoribus autor zdôrazňuje pomocou melodicky 

výrazného motívu, obsahujúceho skok zväčšenej kvarty – symbol hriechu, zla  

a smrti. Týmto motívom sa tiež začína samotná ária, čím plní funkciu svorky 

celej kompozície. Človek, vedomý si svojej situácie, poznačenej hriešnosťou, 

obracia sa v modlitbe k Božej Matke a prosí ju o príhovor, ochranu a pomoc. 

Nasledujúci úsek textu nunc et in hora mortis nostrae odznie dvakrát, najprv 

s melódiou motívu zla, neskôr v melodickej a harmonickej gradácii v tónine Des 

dur (TIII – S – T – (D) – D). Ária sa končí pokorným a akoby v tichu 

vypovedaným Amen. 

 

Príklad 6. Rastislav Dubovský, Ave Maria, úvodný fragment s motívom hriechu, zla, smrti. 

Táto ária je príkladom rétorického chápania hudby, ktorá dokáže dokonale 

vyjadriť afekty ukryté v texte a zdôrazniť význam jednotlivých slov. Autor to 

dosiahol pomocou sugestívnej melódie, premyslenej stavby a bohatej a nasýtenej 

harmónie. 

Pri porovnaní s predchádzajúcim spracovaním slávnej mariánskej antifóny 

kompozícia Petra Grolla Ave Maria je viac statická. Metrické jednotky 

zorganizované v trojdielnych (
3
∕4) a v párnych (

4
∕4) taktoch vo veľmi pomalom 

tempe strácajú svoj rytmický význam. Sylabická melódia spočívajúca na 

kombináciách sekundových a terciových krokov so skokmi kvarty v spojení  

s priam expresionisticky formovanou statickou harmóniou vytvára atmosféru 

modlitby mimo časových a priestorových reálií. Tento dojem vyvoláva 

nestabilné tonálne centrum, čo je viditeľné v kadenciách, kde sa často namiesto 

toniky objavuje dominanttonika (dominantný kvartsextakord s tonickou finálou 

v base) – t. 17, 31, 67. Tonálna nestabilnosť je zosilnená aj disonanciami bohato 

nasýtenou harmóniou. Tieto disonancie sú umne rozložené v širokej organovej 

faktúre. Autor využíva skôr nízke temné zvukové registre. Iba v kulminačných 

bodoch pri slovách Jesus (t. 24‒29), ora pro nobis (t. 46‒51) a v závere sa 

objavujú tóny z dvoj- a trojčiarkovej oktávy. 
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Vo vzťahu medzi textom a hudbou je potrebné zdôrazniť rešpektovanie 

štruktúry textu. Dve vety textu zodpovedajú dvom hudobným fázam, ktoré sú 

doplnené treťou fázou so záverečným Amen. V rétorickom aspekte sú využité 

slová mortis nostrae, ktoré skladateľ stvárnil pomocou figúry saltus duriusculus 

(dve septimy f2-g1, g2-a1) a slovo Jesus, na ktorom sa objavuje figúra anabasis.  

Ak ide o stavbu diela, z tohto hľadiska sa k predchádzajúcej skladbe 

približuje kompozícia Ave Maria Stanislava Hochela. Dve vety a záverečné 

Amen určujú tri fázy, ktoré sa dajú vyjadriť schémou A – A1 – coda. 

Kompozícia s formou dvojdielnej árie je určená pre sólový hlas so sprievodom 

organa. Ide o skladbu s bohato rozvinutou spevnou melodikou  

a s neskororomantickým harmonickým sprievodom v päťhlasnej organovej 

faktúre, ktorá sa občas rozširuje na šesť hlasov. Pomerne časté agogické zmeny, 

bodkované rytmy a pohyblivý sprievod dávajú kompozícii dynamický charakter 

s kulminačným bodom na slove Jesus. 

Peter Hochel si pre svoju sopránovú áriu so sprievodom organa vybral text 

Ubi caritas. „Pod povrchom jeho priezračnej (trojdielnej symetrickej) formy  

a priam až »popovo« sladkého výrazu možno odhaliť nielen pozoruhodne 

koncentrovanú motivickú stavbu či premyslene »putujúci« tonálny plán (hojne 

využívajúci najmä farebnosť chromatických terciových príbuzností), ale 

vzhľadom na veľmi pomalé tempo a výrazne klenuté melodické línie tiež 

prekvapivé nároky na vokálnu interpretáciu.”
13

 

 

Príklad 7. Peter Hochel, Ubi caritas, úvodný fragment. 

Skladateľ si zo známeho hymnu vybral dve strofy, pričom sa inšpiroval 

štruktúrou textu. Refrén s dvakrát zopakovaným textom sa ako svorka objavuje 

na začiatku a na konci skladby, avšak v dvoch rôznych tóninách: D dur a Des 

dur. Jednotlivé verše využívajú deklamačnú melódiu v dĺžke dvoch taktov  

a osemkrát sa vracajú vo variačných premenách v šiestich tóninách. (h – F – E – 

C – A – E). Melódia vrcholí v dvoch posledných úsekoch, zvlášť na slovách et 

in medio nostri sit Christus Deus, kde speváčka šesťkrát siaha po najvyššom 

tóne árie a
2
. 

                                                 
13  Z. Zahradníková, Musica nova…, s. 187. 
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Tabuľka 1. Peter Hochel, Ubi caritas, štruktúra a tonálny plán skladby 

Text 
Refrén 

(2×) 

I.strofa II.strofa 

Refrén (2×) + rozšírenie I. a 

II.verš 
III. v. IV. v. 

I. a II. 

v. 
III. v. IV. v. 

Tónina D h F E C A E Des 

Skladba sa vyznačuje bohatou melodickou invenciou vyjadrenou v peknej 

kantilénovej melodickej línii sólového hlasu a nasýtenou harmóniou s neustále 

sa meniacimi tonálnymi plochami. Jej lyrický charakter zodpovedá atmosfére 

textu, čím sa zapája do symbolického smeru kresťanskej hudby. 

Ľuboš Bernáth si pre svoju dvojhlasnú áriu vybral text Ecce panis Angelorum 

(posledné štyri strofy sekvencie Lauda Sion), ktorý sa tradične využíva ako spev na 

prijímanie v omšovej liturgii. Skladba je určená pre soprán a alt sólo a sprievod 

tvoria tri nástroje – organ, husle a flauta. Kompozícia je charakteristická plastickými 

melodickými líniami vedenými v dvojhlasoch: soprán – alt, flauta – husle, ale tiež 

alt – flauta, soprán – flauta. Všetky vokálne a inštrumentálne hlasy znejú spolu až na 

konci kompozície. Moderné výrazové prostriedky sú evidentné v harmónii, ktorá je 

bohatá vzhľadom na viaceré tonálne plochy, ktorých je tu spolu šesť: f, g, G, c, a, C. 

Rôzne rytmické figúry obohacujúce sprievod v parte organa a dvoch melodických 

nástrojov, ktoré v istých momentoch priam koncertujú, spôsobujú, že táto hudba má 

dynamický charakter.  

 

Príklad 8. Ľuboš Bernáth, Ecce panis Angelorum, úvodný fragment. 

Hudobná štruktúra vyplýva zo štruktúry textu. Okrem štyroch viet textu 

skladateľ samostatne spracoval záverečné Amen. Takto vznikla päťdielna 

štruktúra ABCC
1
A

1
 s prvkom reprízovosti. 

Tabuľka 2. Ľuboš Bernáth, Ecce panis Angelorum, štruktúra a tonálny plán skladby 

Text 
I. 

(Ecce panis) 

II. 

(In figuris) 

III. 

(Bone pastor) 

IV. 

(Tu qui cuncta) 
Amen 

Takty 1–20 21–28 29–36 37–46 47–58 

Tónina f g G – c G – a a – C 

Štruktúra A B C C1 A1 
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Zaujímavé spojenie tradičných či priam starých prvkov so súčasnými možno 

nájsť v kompozícii Ľuboša Bernátha O salutaris Hostia určenej pre zbor a organ. 

Dávnym prvkom je tu renesančná iniciálna, ba priam syntaktická imitácia, 

využitá v krajných dieloch kompozície s harmonicky nasýteným sprievodom 

organa (klastre), ktorý pulzuje v synkopových rytmoch. V kontrastnom strednom 

diele (contrapunctus simplex) okrem štvorhlasu znejú aj dvojhlasné úseky na 

spôsob josquinovských bicínií. Archaický je aj záver kompozície vo vokálnych 

hlasoch, vytvorený výlučne z dokonalých konsonancií. V parte organa je 

posledný akord typicky moderný – zafarbený cudzím tónom.  

 

Príklad 9. Ľuboš Bernáth, O salutaris Hostia, úvodný fragment. 

Text tohto eucharistického hymnu autorstva sv. Tomáša Akvinského 

pozostáva z dvoch štvorveršových strof a z aklamácie Amen. Skladateľ ho 

rozdelil nasledujúcim spôsobom: 

Tabuľka 3. Ľuboš Bernáth, O salutaris Hostia, štruktúra a tonálny plán skladby 

Text Technika Stavba Tónina 

O salutaris Hostia 
Iniciálna imitácia 

Contrapunctus floridus 

Iniciálna imitácia 

Contrapunctus floridus 

A C – a 
Quae caeli pandis ostium: 

Bella premunt hostilia, 

Da robur, fer auxulium. 

 

Uni trinoque Domino 

Contrapunctus simplex 

(Nota contra notam) 
B Es – c 

Sit sempiterna gloria, 

Qui vitam sine termino 

Nobis donet in patria. 

 

Amen. 
Imitácia 

Nota contra notam 
A1 C 
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Podobné spojenie starých a súčasných skladateľských techník nachádzame  

v skladbe Mirka Krajčiho Psalmus 131 (Domine, non est exaltatum cor meum 

– Pane, moje srdce sa nevystatuje). Kompozícia je určená pre miešaný zbor, 

dvoje huslí a organ. Tri verše tohto krátkeho žalmu sa stali základom pre 

trojdielnu hudobnú stavbu. Verše 1 a 3 dostali homofónnu faktúru, kým druhý 

verš faktúru polyfonickú. Jednotlivé verše predchádzajú inštrumentálne 

predohry. Husle hrajú v akomsi dialógu vytvorenom vďaka imitácii alebo tiež 

motivickej korešpondencii. V práci s nástrojovým obsadením je viditeľná istá 

gradácia prostriedkov. Prvý verš spieva zbor a cappella, druhý so sprievodom 

organa a až tretí so všetkými nástrojmi. 

Tabuľka 4. Mirko Krajči, Psalmus 131, štruktúra a tonálny plán skladby 

Stavba A B C 

Text  I. verš  II. verš  III. verš 

Takty 1–10 11–25 25–31–36 36–52 52–57 58–72 

Coro       

Vn 1       

Vn 2        

Org       

Technika  Contr. simplex  Contr. floridus  Contr. simplex 

Toónina C C h h – Des – F F – Es Es – Des – Ges – C 

T. centrum G  Fis/E    

V harmónii je viditeľné spojenie klasických tónin s technikou presunutia 

tonálneho centra o kvintu vyššie alebo nižšie. Takto vzniká dojem stredovekej 

modality, ktorá je navyše umocnená častým využívaním paralelných kvínt, 

zvlášť v dolnom pláne organového partu. V paralelných kvintách hrajú aj husle 

na konci skladby. 

Melodické línie jednotlivých hlasov – vokálnych aj inštrumentálnych sú 

neobyčajne spevné, úprimné a vrúcne. Dynamika vychádza z ticha, kulminuje vo 

forte a znova sa vracia do ticha. Všetky tieto prostriedky vedú k vytvoreniu 

atmosféry absolútnej dôvery, pokoja a lásky človeka k Bohu, ktorý v ňom 

nachádza dokonalé útočisko, bezpečie a radosť. 

V ďalších dvoch zborových kompozíciách (Psalmus 12 a Psalmus 13) Mirko 

Krajči využil také prostriedky ako zborová deklamácia, približujúca sa  

k parlandu, disonančná harmónia s klastrami a prvky polychórie.  

Súčasné skladateľské techniky v širokej miere využil Peter Groll v zborovej 

kompozícii Ave verum corpus so sprievodom organa, violončela a kontrabasu. 

Päťhlasná zborová faktúra je nabitá disonančnými súzvukmi, ktoré často 

získavajú podobu klastrov. Hoci predznamenanie tradične napovedá tonálnu 

plochu, v skutočnosti sa tu dá hovoriť iba o nejakom tonálnom centre, ktoré sa 
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najčastejšie objavuje v basovej linke organa či kontrabasu, občas aj v zborových 

hlasoch. Skladateľ celú svoju pozornosť upriamil na Kristovo utrpenie na kríži, 

ktoré chcel vyjadriť pomocou harmónie, koloristiky a dynamiky. Pre tento cieľ 

využil aj opakovanie verša vere passum.
14

 V krajných dieloch akoby vo forme 

rétoricko-hudobnej figúry acclamatio znie slávnostná atmosféra zvelebovania  

a oslavy. Zaujímavý je tiež diel b, v ktorom je tajomstvo vtelenia vyjadrené 

sugestívnym klastrom s postupným pripájaním hlasov, ktoré majú delené slabiky 

jednotlivých slov.  

Tabuľka 5. Peter Groll, Ave verum corpus, štruktúra a tonálny plán skladby 

Text Tempo Tónina/Centrum Stavba 

Ave verum corpus, 

natum de Maria Virgine. 
Largo 

c moll/g 

c moll/es – g 
A 

a 

b 

Vere passum, immolatum 

in cruce pro homine. 

Moderato 

g moll/c 

B 

c 

Cuius latus perforatum 

fluxit aqua et sanguine: 

g moll/c 

g moll/g 
d 

vere passum, immolatum 

in cruce pro homine. 
g moll d1 

Esto nobis praegustatum 

in mortis examine. 

Meno mosso 

Andante 
h moll/d 

e 

f 

Ave verum corpus, 

natum de Maria Virgine. 
Largo 

c moll/g 

C dur/c 
A1 

a1 

b1 + f 

Ten istý text Ave verum corpus využil vo svojej zborovej kompozícii  

a cappella Milan Dubovský. Tento autor použil atonálnu harmóniu ako 

základný výrazový prostriedok. V harmonických napätiach, ktoré vznikajú 

vďaka lineárnemu vedeniu hlasov, skladateľ vyjadruje drámu Kristovho utrpenia 

na kríži a ľudskej hriešnosti, pre ktorú zavládla smrť nad človekom. 

Tabuľka 6. Milan Dubovský, Ave verum corpus, štruktúra skladby 

Text Stavba Takty 

Ave verum corpus, 

natum de Maria Virgine. 
a 1–15 

Vere passum, immolatum 

in cruce pro homine, 
b 16–23 

cuius latus perforatum 

fluxit aqua et sanguine: 
c 24–34 

 

                                                 
14  Text nie je využitý v celku, pretože tu chýbajú záverečné verše: O Jesu dulcis, O Jesu pie,  

O Jesu, fili Mariae. 
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Tabuľka 6. Milan Dubovský, Ave verum corpus… (pokračovanie) 

Text Stavba Takty 

esto nobis praegustatum 

in mortis examine. 
d 35–40 

O Jesu dulcis, o Jesu pie, 

o Jesu fili Mariae 
e 41–45 

Miserere mei. Amen. a1 46–54 

Štvorhlasná faktúra je na jednom mieste zhustená do šesťhlasu, kde sú 

disonancie ešte zreteľnejšie. Je to zámerné zdôraznenie slov esto nobis 

praegustatum in mortis examine. Slovo mortis skladateľ uvádza trikrát. Vo 

faktúre nota contra notam sú veľmi počuteľné všetky melizmy. Tie skladateľ 

používa na slovách, ktoré považuje za dôležité: Maria, immolatum, latus 

perforatum, miserere. Ďalším prostriedkom na zvýraznenie slova je jeho 

zopakovanie. Týmto spôsobom boli zvýraznené výrazy: Maria Virgine, latus 

perforatum, sanguine, mortis, miserere. 

Záver 

Súčasná tvorba sakrálnej hudby na Slovensku vyrastá z dávnej tradície. 

Skladatelia radi siahajú po tradičných hudobných formách, starých 

skladateľských technikách, dávnych zvukových ideáloch, modálnych tóninách. 

Tieto archaizujúce prvky sa však snažia vložiť do kontextu súčasných 

zvukových ideálov, techník práce s hudobným materiálom, otvorených foriem 

atď. Spoločným znakom všetkých uvedených skladieb je návrat ku kantilénovej 

melodike, úzko spojenej s textom. Práve takéto požiadavky voči liturgickej 

hudbe majú všetky cirkevné dokumenty. V tomto zmysle slovenskí skladatelia 

porozumeli doterajším požiadavkám Cirkvi, pričom vytvorili rôznorodý, ale 

určite zrozumiteľný hudobný jazyk, ktorý – v čo dúfam – nájde svojich 

adresátov – interpretov i poslucháčov. 
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Zhrnutie  

Hudobný jazyk v sakrálnych dielach 21. storočia na Slovensku 

Sme svedkami postupného vytláčania vážnej hudby z liturgie a jej nahrádzania populárnou 

hudbou. Tento jav sa zatiaľ nepodarilo odvrátiť. Nie je azda na príčine aj to, že zatiaľ sa nám 

nepodarilo nájsť vhodný hudobný jazyk pre súčasnú liturgickú hudbu, jazyk, ktorý by vychádzal  

z klasických tradícií, ale využíval by aj moderné vyjadrovacie prostriedky? Jednu z nových ponúk 

predstavuje súbor hudobných diel, ktoré vznikli na podnet pracovníkov Katedry hudby na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorými sa zaoberá autor tohto 

príspevku. Dané skladby sú určené viac pre školených hudobníkov než pre interpretáciu celým 

liturgickým zhromaždením. 

Analýza týchto diel poukázala na skutočnosť, že súčasná tvorba sakrálnej hudby na Slovensku 

vyrastá z dávnej tradície liturgickej hudby. Skladatelia radi využívajú tradičné hudobné formy, 

dávne skladateľské techniky, zvukové ideály, modálne tóniny. Tieto archaizujúce prvky sa snažia 

zapojiť do súčasného hudobného jazyka, do moderných skladateľských postupov, prípadne spojiť 

s tzv. otvorenými formami. Spoločným znakom všetkých týchto hudobných diel je návrat ku 

kantiléne v melodike, ktorá je úzko spojená s textom. Práve takéto požiadavky na liturgickú hudbu 

majú všetky cirkevné dokumenty. V tomto zmysle slovenskí skladatelia porozumeli doterajším 

požiadavkám Cirkvi, pričom vytvorili rôznorodý, ale určite zrozumiteľný hudobný jazyk, ktorý 

azda nájde svojich adresátov v radoch interpretov i poslucháčov. 

Kľúčové slová: slovenské sakrálne skladby 21. storočia, liturgická hudba, súčasná artificiálna hudba. 
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Muzyka Chopina w międzywojennym Wiedniu 

Aby obiektywnie ocenić rolę, jaką odgrywała muzyka Chopina w między-

wojennym Wiedniu, należy poświęcić chociaż kilka słów na scharakteryzowanie 

jej recepcji w tym mieście w poprzednich okresach – w początkach XX wieku 

oraz w czasie I wojny światowej, co jest zadaniem trudnym, ponieważ uczciwe 

omówienie tego tematu wymagałoby napisania obszernej monografii uwzględ-

niającej m.in. specyficzny kontekst, jakim był status muzyki polskiej oraz do-

robku innych tzw. krajów koronnych w stolicy Habsburgów. Bez pobieżnego 

wglądu w ów kontekst nie sposób jednak zrozumieć właściwie istoty międzywo-

jennego dyskursu chopinologicznego toczącego się w Austrii, którego nadrzędną 

cechą była – w odróżnieniu od konkurencyjnego ośrodka berlińskiego – nie 

zmiana, lecz kontynuacja
1
. Wiedeń utrzymał po I wojnie światowej zdobytą  

w XIX wieku renomę „miasta muzyki” (Musikstadt) i wręcz – jak to podsumo-

wał Theodor Adorno – dyktatora „światowego języka muzyki” (Weltsprache der 

Musik)
2
, co przełożyło się na jego siłę przyciągania jako ośrodka kształtowania 

karier artystycznych. Z drugiej strony, po 1918 roku została zachowana specy-

ficzna hierarchia wiedeńskiego życia muzycznego, przesądzająca o sukcesie 

                                                 
1  Dzieje recepcji muzyki Chopina w Wiedniu na początku XX wieku i dwudziestolecia między-

wojennego nie były jeszcze syntetycznie omawiane. Poświęcony piśmiennictwu niemieckoję-

zycznemu rozdział antologii Chopin w krytyce muzycznej (do I wojny światowej) (autor: J. Dra-

heim; red. I. Poniatowska, NIFC, Warszawa 2011) zawiera jedynie XIX-wieczne źródła wie-

deńskie. Opracowany przez autorkę niniejszego artykułu korpus źródeł niemieckojęzycznych 

ilustrujących recepcję Chopina w dwudziestoleciu międzywojennym (Chopin w niemieckim pi-

śmiennictwie muzycznym (1918–1939), [w:] Chopin w krytyce muzycznej (1918–1939), red.  

I. Poniatowska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2015) został z konieczności 

ograniczony do materiałów opublikowanych w Niemczech. Niniejszą pracę należy traktować 

jako uzupełnienie wymienionych publikacji, w pełni czytelne w powiązaniu z nimi. 
2  Zob. U. Jung-Kaiser, Wie klang Wien um 1808?, [w:] Musik in Leipzig, Wien und anderen 

Städten im 19. und 20. Jahrhundert: Verlage – Konservatorien – Salons – Vereine – Konzerte, 

red. S. Keym, K. Stöck, Leipzig 2011, s. 314. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2015.10.08
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określonych grup społecznych i narodowościowych. U progu XX wieku na 

szczycie tej hierarchii stała działalność dworskiej opery oraz towarzystw orkie-

strowych, w dalszej kolejności interesowano się towarzystwami oratoryjnymi, 

muzyką kościelną i kameralną, na końcu zaś – kameralistyką i występami wirtu-

ozów. Prymat w życiu muzycznym naddunajskiej stolicy sprawowali muzycy 

narodowości niemieckiej i zasymilowani Żydzi. Z wielkim trudem przedzierała 

się na stołeczne sceny i estrady muzyka narodów podległych koronie. Poza wy-

jątkami, takimi jak Erkel, Dvořák czy Smetana, którzy odnieśli w Wiedniu suk-

ces jako autorzy oper i muzyki symfonicznej, przedstawiciele tych narodów 

mogli się przebić na austriacki rynek jedynie jako dostarczyciele muzyki użyt-

kowej, głównie stylizowanych tańców w opracowaniu na fortepian lub małe 

składy kameralne, spełniających warunek wtopienia elementu kolorytu lokalne-

go w uniwersalny styl muzyki europejskiej
3
. Notabene już u progu XX wieku 

krytyka wiedeńska sygnalizowała przesyt tego rodzaju produkcją. Jeśli chodzi  

o muzykę Chopina, funkcjonowała ona w omawianym okresie w Wiedniu trojako: 

jako element żelaznego repertuaru wirtuozów, w których gronie byli wręcz spe-

cjaliści od Chopina (Chopin-Spielern), jako produkt kultury salonowej oraz jako 

emblemat Polski i polskości. Co ciekawe, wśród działających w Wiedniu u pro-

gu XX wieku wirtuozów specjalizujących się w Chopinie byli – poza kilkoma 

spektakularnymi wyjątkami, jak Ignacy Jan Paderewski, który swój ostatni kon-

cert dał w Wiedniu w 1910 roku, czy Rosjanin Wladimir von Pachmann – głów-

nie muzycy narodowości niemieckiej i zasymilowani Żydzi – ci ostatni zazwy-

czaj przybyli ze Wschodu, tj. z Galicji i z Rosji. Najsławniejsi chopiniści: Eugen 

d’Albert, Leopold Godowski, Theodor Pollack, Alfred Grünfeld, Wilhelm Bac-

khaus, Moritz Rosenthal, byli u progu I wojny światowej już u schyłku kariery. 

Tuż przed wybuchem wojny oraz w czasie jej trwania pojawili się w Wiedniu 

młodzi pianiści grający Chopina: z Niemców Alfred Hoehn i Emil von Sauer,  

a spośród przyjezdnych ze Wschodu m.in. Ignaz Friedman, Leo Sirota, Korneliusz 

Czarniawski, Richard Byk, Mieczysław Horszowski, Artur Rubinstein, Severin 

Eisenberger, Michał von Zadora, Jerzy Lalewicz, Juliusz Wolfsohn, Klara Czop- 

-Umlauf. Trzy ostatnie z tych osób były reprezentantami grupy polskiej inteli-

gencji, która zamieszkała w Wiedniu w czasie wojny. 

Na wiedeńskich koncertach wirtuozów muzyka Chopina brzmiała w charak-

terystycznym wyborze: grano głównie utwory wirtuozowskie, a więc etiudy, 

sonaty, ballady, koncerty, preludia, impromptus czy scherza, do tego walce  

i kilka mazurków; najrzadziej zaś wykonywano polonezy, zbyt mocno kojarzące 

się z muzyką narodową. 

Pozycja Chopina jako wybitnego przedstawiciela europejskiego romantyzmu 

muzycznego była w Wiedniu niewzruszona. Jego utwory były stale dostępne  

                                                 
3  Zob. S. Keym, Symphonie-Kulturtransfer. Untersuchungen zum Studienaufenthalt polnischer 

Komponisten in Deutschland und zu ihrer Auseinandersetzung mit der symphonischen Traditi-

on 1867–1918, Hildesheim – Zürich – New York 2010, s. 278–279. 



 Muzyka Chopina w międzywojennym Wiedniu 153 

w wielu wydaniach, studiowano je także w szkołach muzycznych wszystkich 

typów. Można powiedzieć bez wielkiej przesady że w Wiedniu przełomu XIX  

i XX wieku nie było niemal dnia, w którym na tutejszych estradach nie roz-

brzmiewałaby muzyka Chopina. Ale to dopiero mała część rzeczywistości, na 

którą złożyła się jeszcze intensywna, wręcz uporczywa, obecność muzyki Cho-

pina jako zbanalizowanego produktu kultury masowej. Niektóre utwory polskie-

go kompozytora pełniły podobną funkcję jak Modlitwa dziewicy Tekli Bąda-

rzewskiej w Polsce – stanowiły podstawę domowego i salonowego wykonaw-

stwa amatorskiego. Były to przede wszystkim wczesne nokturny i walce oraz 

Impromptu-fantazja cis moll. To właśnie ich nadmiernie częste, a przy tym 

przeważnie jedynie amatorskie prezentacje przyczyniły się do utrwalenia się 

wizerunku Chopina jako kompozytora sentymentalnej muzyki salonowej. Nic 

dziwnego, że posługiwanie się owym ułatwionym, zbanalizowanym chopinow-

skim repertuarem wzięto z czasem w Wiedniu za symbol muzycznego nieuctwa. 

Posłużę się kolejnym przykładem z gatunku prasowej satyry. Tytuł Ach, jakże 

wykształcony nosi następująca anegdota, opowiedziana w dialekcie wiedeńskim 

na łamach popularnego pisma „Kikeriki” w 1907 roku: „Grają Chopina? Zatem 

przecież nie może zabraknąć impromptu”
4
. Nazwisko Chopina skojarzone  

z uwielbianymi przez amatorów, a zwłaszcza przez kobiety, nokturnami i wal-

cami przewijało się nieustannie w drukowanych w wiedeńskich gazetach senty-

mentalnych powieściach i nowelach o pociągających tytułach w rodzaju Nok-

turn, Die Tänzerin (Tancerka), Das weissgekleidete Mädchen (Biało odziana 

panienka). W owej tandetnej literaturze muzyka Chopina stanowiła oczywiście 

symbol miłości – dziewiczej, matczynej, czy też miłości do ojczyzny. I ten trend 

bezlitośnie komentowała prasa satyryczna
5
, co nie zapobiegło dalszemu eksplo-

atowaniu chopinowskiej metafory. O tym, że szeroka wiedeńska publiczność 

kocha Chopina, wiedzieli autorzy przeróbek jego muzyki. Pomijając transkryp-

cje autorstwa profesjonalnych kompozytorów (jak Max Reger i Joseph Marx), 

sukces jako „przerabiacze” Chopina odnieśli komponujący wirtuozi; wśród nich 

wypada wymienić choćby Godowskiego i Rosenthala, a z młodszych – Broni-

sława Hubermana, którego skrzypcowe opracowania nokturnów osiągnęły  

w Wiedniu wielką popularność. W przedwojennym Wiedniu rozbrzmiewały 

także transkrypcje wokalne popularnych utworów Chopina. Od czasu do czasu 

wykonywano jeszcze mazurki opracowane przez Paulinę Viardot. Wokalne 

                                                 
4  „Spielt man Chopin? So derf aach eppes ein Impromptus nix fehlen”. Gott, wie gebildert!, 

„Kikeriki” 1907, nr 30, s. 2. 
5 Np. opublikowana w „Neues Wiener Journal” w 1910 roku jednoaktówka Paula Carrary Don 

Juan, vierzig Jahre alt (Don Juan czterdziestoletni), w której autor podkreśla sentymentalizm 

sytuacji za pomocą didaskaliów typu „w oddali rozlega się muzyka Chopina”, czy humory-

styczne opowiadanie Ein Abschiedfest autorstwa Hugo Wolfa, drukowane w 1916 roku w tygo-

dniku „Die Muskete”, gdzie w rozmowie starszej pani pojawia się uwaga, że Chopin jest jej 

ulubionym kompozytorem i że niegdyś (!) płynnie grała jego wszystkie preludia. 
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opracowanie Nokturnu Es-dur op. 9 nr 2 miała w swoim repertuarze gwiazda 

opery wiedeńskiej Selma Halban-Kurz. Był to jej numer popisowy, „doprowa-

dzający damy do płaczu”, jak odnotował kronikarz najpoważniejszego wiedeń-

skiego dziennika „Neue Freie Presse”
6
. 

Szczególnie ukochali muzykę Chopina tancerze. Jego utwory – niekiedy opa-

trzone nowymi, atrakcyjnymi tytułami: Walzer in Rot, Pierrot, Amazonentanz, Me-

nuet – były osnową wieczorów wykonywanych przez Lenę Amsel, Gretę Wiesen-

thal, Olgę Desmont, Lenę Petz, Friedę von Derra, Lo Hesse, Ritę Sacchetto, Gertru-

dę Barrison oraz parę taneczną Lisa Kressa – Fritz Ferrari. W 1914 roku jeden ze 

stołecznych pokazów mody, który notebene odbył się nocą, zaszczyciła swoim wy-

stępem do muzyki Chopina primabalerina z Petersburga Tamara Karsawina
7
.  

W repertuarze sceny dworskiej utrzymywał się regularnie balet Sylfidy. W 1907 

roku w Josephstadttheater grano z sztukę Chopin – z sukcesem kasowym, którego 

dyrekcji teatru najwyraźniej pozazdrościł komentator satyrycznego tygodnika „Figa-

ro”
8
. W stołecznych kinach wyświetlane były ilustrowane muzyką Chopina filmy 

Nokturn Chopina i Walc pożegnalny. Do tego dochodzi jeszcze notoryczne eksplo-

atowanie niektórych dzieł Chopina w funkcji użytkowej: Polonez A-dur otwierał 

wiedeńskie bale i koncerty amatorskich orkiestr, a oficjalnym pogrzebom towarzy-

szyły niezmiennie dźwięki Marsza żałobnego z Sonaty b-moll.  

W okresie I wojny światowej muzyce chopinowskiej przybyła kolejna funk-

cja: emblematu polskości i symbolu polskiego patriotyzmu, oczywiście popraw-

nego politycznie, czyli utożsamionego z patriotyzmem austriackim. Już kilka dni 

po wybuchu wojny w wychodzącym w Wiedniu tygodniku polskiej mniejszości 

„Die Polen” (red. Władysław Jaworski) ukazał się artykuł polsko-niemieckiego 

autora Bernarda Scharlitta pt. Das kriegerische Element in Chopin (Element 

wojenny u Chopina), w którym autor przytoczył kilka oczywistych przykładów 

użycia przez Chopina idiomu „militarnego” (Etiuda rewolucyjna, Polonez As-dur 

itd.)
9
. W publicystyce austriackiej tworzonej dla pozyskania polskiej publiczno-

ści obraz muzyki Chopina towarzyszył np. tekstowi na temat odrodzenia Polski
10

 

oraz współtworzył sentymentalny portret Polki
11

. W pierwszych latach wojny  

w Wiedniu odbywało się mnóstwo koncertów charytatywnych na rzecz rannych 

polskich legionistów; organizowały je zarówno stołeczne instytucje (łącznie  

z operą dworską
12

), jak i osoby prywatne – tu trzeba wspomnieć o całej serii 

                                                 
6 „Das Nokturne von Chopin rührte die Damen zu Tränen”. Das Konzert, „Neue Freie Presse”  

z 15.05.1917, s. 9. 
7 Zob. Modenschau um Mitternacht, „Neuigkeits-Welt-Blatt” z 29.03.1914, s. 18. 
8  Zob. karykatura w „Figaro” z 16.03.1907, s. 7. 
9  B. Scharlitt, Das kriegerische Element in Chopin [Element wojenny u Chopina], „Polen” 1915, 

z. 3, nr 32, s. 143–145. 
10 Polens Auferstehung, „Neue Freie Presse” z 7.11.1916, s. 3. 
11 Die Polin, „Die Neue Zeitung” z 12.03.1916, s. 6. 
12  5 listopada 1914 roku w ramach Akademii artystów opery dworskiej na rzecz poszkodowanych 

w Galicji i Bukowinie pieśni Chopina i inne pieśni polskie śpiewała Selma Halban-Kurz – 

gwiazda rodem z Bielska-Białej. 
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koncertów chopinowskich, które zorganizował w latach 1914–1916 mieszkający 

w Wiedniu pianista rodem z Warszawy Juliusz Wolfsohn; poza koncertami na 

rzecz rannych zrealizował on cykl poważniejszych wieczorów chopinowskich, 

na których występował jako prelegent amerykański monografista Chopina James 

Huneker, również spędzający okres wojny w habsburskiej stolicy. Najbardziej 

znanym epizodem „wojennej” recepcji muzyki Chopina jest premiera 3-aktowej 

sztuki dramatycznej o wydźwięku patriotycznym pt. Der weisse Adler, autorstwa 

Victora Leona i H. Regela, ilustrowanej muzyką Chopina przysposobioną przez 

Raoula Madera. Sztuka ta, wystawiona w 1917 roku, utrzymała się w repertu-

arze do końca wojny. W okresie I wojny światowej Wiedeń stał się też „przymu-

sowym” miejscem pracy dla pianistów, którzy mieli obywatelstwo austriackie. 

Na przykład w latach 1914–1916 nieustannie koncertował tu (a także w drugiej 

stolicy monarchii – Budapeszcie) mieszkający poprzednio w Berlinie Ignaz 

Friedman. 

W okres międzywojenny weszła wiedeńska recepcja Chopina z całym bo-

gactwem wyżej scharakteryzowanego inwentarza. Istotniejszą nowością była 

jedynie pokoleniowa wymiana reprezentacji pianistów grających Chopina  

w austriackiej stolicy. Największym autorytetem pozostał czynny jeszcze Wil-

helm Backhaus. Wśród stosunkowo niewielu nowych chopinistów narodowości 

niemieckiej warto wymienić Alfreda Hoehna (on i Backhaus pojawili się jako 

jurorzy na warszawskich konkursach im. Chopina w 1932 i 1937 roku; dodajmy 

w tym miejscu od razu, że Wiedeń miał również swojego laureata konkursu –  

w 1932 roku wyróżnienie zdobył Kurt Engel), Elly Ney, Wilhelma Kempffa 

oraz odnoszącego sukcesy w latach 30. Johannesa Straussa, natomiast liczną  

i silną reprezentację chopinistów innych narodowości, działającą nie tylko  

w Austrii, lecz w całym obszarze niemieckojęzycznym (łącznie z Pragą i Buda-

pesztem) stworzyli głównie Francuzi i emigracyjni Rosjanie: Alfred Cortot, 

Robert Casadesus, Frederick Lamond, Sergiusz Rachmaninow, Nikołaj Orłow, 

Julius Isserlis, Aleksandr Braiłowski, Wladimir Horowitz. Wzięciem cieszyli się 

również pianiści pochodzenia ukraińskiego: Lubka Kołessa (córka rektora ukra-

ińskiego uniwersytetu w Pradze) i Leo Sirota. Polskim pianistom niełatwo było 

wywalczyć sobie miejsce na wiedeńskich estradach. Nie pokazywał się tu już po 

wojnie prawie wcale Raoul Koczalski – zdobył bowiem na nowo publiczność 

Berlina, co jest bardzo charakterystyczne dla czasów powojennych, kiedy stolica 

Republiki Weimarskiej zaczęła skutecznie konkurować z Wiedniem o pozycję 

muzycznej stolicy Europy. Polskiego pochodzenia pianiści mieszkający  

w Wiedniu w czasie wojny ruszyli w świat (jak Seweryn Eisenberger i Jerzy 

Lalewicz) lub wrócili do kraju; Juliusz Wolfsohn zaangażował się po wojnie  

w propagowanie muzyki żydowskiej i nie grał już Chopina, natomiast do 1939 

pokazywał się często w Wiedniu z muzyką Chopina Ignaz Friedman oraz zupeł-

nie już dziś zapomniany Korneliusz Czarniawski (próbujący działać również 

jako kompozytor). Jeśli chodzi o Friedmana – swój pierwszy koncert w stolicy 

Austrii zagrał on już z początkiem 1920 roku. Grywał tu regularnie do wybuchu 
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II wojny jako solista i kameralista, oczywiście nie tylko Chopina – sukcesy od-

nosił także jako wykonawca Liszta, Beethovena, Mendelssohna, Czajkowskiego, 

był tez zapraszany do prawykonań nowych utworów. 

Autentycznie zaistnieć udało się z początkiem dwudziestolecia międzywo-

jennego zaistnieć w Wiedniu – poza Friedmanem – tylko trzem pianistom uro-

dzonym na ziemiach polskich: Arturowi Rubinsteinowi (który debiutował tam 

jeszcze przed wojną, w 1901 roku), Janowi Smeterlinowi
13

 oraz Eduardowi 

Steuermannowi. Ten ostatni był uczniem Arnolda Schönberga w zakresie kom-

pozycji, pierwszym wykonawcą jego utworów fortepianowych oraz autorem 

transkrypcji m.in. sekstetu Verklärte Nacht; w połowie lat 20. wyjechał za swo-

im profesorem do Berlina. Pozycja muzyki Chopina w życiu koncertowym 

Wiednia nie zmieniła się w stosunku do sytuacji sprzed wojny; nadal grano 

Chopina dużo, niemal codziennie. W drugiej połowie lat 20. w Wiedniu nazwi-

sko Chopina nie schodziło już z afiszy. Dla przykładu, w przeciągu dwóch mie-

sięcy – od lutego do marca 1927 roku (kiedy niemiecki świat muzyczny obcho-

dził uroczyście 100-lecie śmierci Beethovena
14

) w Wiedniu odbyły się dwa wie-

czory chopinowskie – w wykonaniu Wilhelma Backhausa oraz uczennic Hedwi-

ge Kanner
15

, zespół baletowy Anny Pawłowej zaprezentował Chopinianę,  

a pojedyncze utwory Chopina znalazły się w programach Seweryna Eisenberga, 

Claudio Arraua, Leo Siroty, Bronisława Hubermana (transkrypcje), oraz Artura 

Rubinsteina, który nb. został zarekomendowany publiczności wiedeńskiej na ła-

mach „Neue Freie Presse” jako uczeń Józefa Joachima – przypomniano, że to on 

jako pierwszy odkrył talent Rubinsteina i przedstawił chłopca Paderewskiemu
16

. 

Znaczną, choć nie tak dużą, jak można by się spodziewać, rolę odegrało  

w propagowaniu muzyki Chopina polskie poselstwo kierowane w latach 20. 

przez Karola Badera. Z jego inicjatywy 15 stycznia 1927 roku odbyły się  

w Wiedniu Dni Polskie. Częścią Dni była akademia chopinowska zorganizowa-

na w elitarnym Akademietheater (koncert Chopina zagrał w jej trakcie Jan Sme-

terlin). Stronę polską reprezentował na niej Juliusz Twardowski, były minister 

ds. Galicji w rządzie cesarskim, prezes Polsko-Austriackiej Izby Handlowej  

w Wiedniu, oraz – jak podała polska prasa – Karol Szymanowski
17

, stronę au-

striacką – dyrektor wiedeńskiego konserwatorium Joseph Marx
18

. Można dodać, 

                                                 
13  W prasie austriackiej omawianego okresu pisano jego nazwisko jako Smeterling bądź Schme-

terling. 
14  Obchody rozpoczęły się w Wiedniu 2 lutego, a centralne uroczystości odbyły się 20 marca 

1927 roku. 
15  Ta wybitna pianistka była żoną Moritza Rosenthala. 
16  Theater und Kunst Nachrichten, „Neue Freie Presse” z 10.03.1927, s. 9. 
17  Jednak z korespondencji Szymanowskiego wynika, że w styczniu 1927 nie opuścił on ani razu 

Zakopanego. Prawdopodobnie nie skorzystał z zaproszenia ze względu na stan zdrowia. 
18 Zob. M. Orlicz, Żywe pomosty kultury, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1927, nr 21, s. 5;  

K. Zieleniewski, Obcy w Polsce. Kronika poloników. Austria, „Przegląd Współczesny” 1927,  

t. 21, nr 60, s. 167. 
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że rok wcześniej Joseph Marx reprezentował wiedeńskie środowisko muzyczne 

podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Chopina w Warszawie. 

Dynamiczną popularyzację muzyka Chopina zawdzięczała wiedeńskiej roz-

głośni radiowej RAWAG, działającej od końca 1924 roku. Początkowo w jej 

programie przeważały wykonania muzyki na żywo. W doborze osób zaprasza-

nych do żywych wykonań widać przewagę pianistów mieszkających w Wiedniu 

oraz emigracyjnych Rosjan nad chopinistami reprezentującymi Polskę – ci od-

wiedzali Wiedeń nader rzadko. Recitale bądź koncerty chopinowskie
19

 zagrali na 

żywo w Radio Wien: Juliusz Wolfsohn, Jakub Gimpel
20

, Ignaz Friedman, Julius 

Isserlis, Moritz Rosenthal. Godzinny program chopinowski zaprezentował  

w 1932 roku austriacki laureat warszawskiego konkursu chopinowskiego Kurt 

Engel
21

. Zaproszono też innego laureata konkursu z 1932 roku – emigracyjnego 

Rosjanina Alexandra Uninskiego. Zagrał Koncert e-moll Chopina pod dyrekcją 

Nikołaja Malko. Pojedyncze utwory Chopina figurowały też oczywiście w pro-

gramach mieszanych pianistów, zarówno sławnych, jak i dziś już zapomnianych 

(ta ostatnia grupa składała się wyłącznie z artystów miejscowych). 

Od 1928 roku nadawano na stołecznej antenie w ramach wymiany radiowej 

cykliczne transmisje koncertów z różnych ośrodków środkowoeuropejskich
22

.  

W programach wieczorów polskich (pierwszy odbył się w maju 1928 roku
23

) 

rozbrzmiewała muzyka Chopina, ale, o dziwo, nie za często – najprawdopodob-

niej twórcy polskich programów uznali jego muzykę za dobro europejskie. Na 

przykład Artur Rubinstein wybrał jako przedmiot swego występu na wiedeńskiej 

antenie Koncert B-dur Brahmsa
24

. W drugiej połowie lat 30. jako wykonawcy 

koncertów radiowych transmitowanych z Warszawy pojawili się Józef Turczyń-

ski, Margerita Trombini-Kazuro, Zbigniew Drzewiecki oraz Henryk Sztompka. 

W programach radiowych pojawiały się zwykle drobne utwory Chopina,  

z wyjątkiem wieczorów symfonicznych, w czasie których grano koncerty. Kil-

kakrotnie wykonawcy sięgnęli po utwory mniej znane, np. Julius Isserlis zagrał 

w duecie z żoną Rondo C-dur na dwa fortepiany (1931), a Emanuel Feuermann 

wykonał Sonatę wiolonczelową g-moll, również wspólnie z małżonką (1932). 

W latach 30. nadawano już na antenie Radia Wien mnóstwo muzyki z płyt. 

Z nagrań chopinowskich wykorzystywano najczęściej te autorstwa Paderew-

skiego, Godowskiego, Backhausa, Rosenthala, Friedmana, Kempffa, Sauera, 

Cortota, Arraua, Rachmaninowa, Braiłowskiego, Horowitza, Lubki Kołessy, 

                                                 
19  Z orkiestrą radiową prowadzoną przez Oswalda Kabastę.  
20  Pianista ten, urodzony we Lwowie, mieszkał w Wiedniu od 1924 roku. Był uczniem Eduarda 

Steuermanna. 
21  Zob. Sendeprogramme, „Radio Wien”, 27.05.1932, s. 38. 
22  W roku 1930 ofertę tych transmisji rozszerzono na całą Europę – przybrały wtedy nazwę Eur-

opäische Konzerte. 
23  Zob. Sendeprogramme, „Radio Wien”, 21.05.1928, s. 7. 
24  Zob. Sendeprogramme, „Radio Wien”, 6.02.1931, s. 43. 
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Artura Rubinsteina. Popularnością cieszyły się także skrzypcowe transkrypcje 

Bronisława Hubermana. 

W okresie międzywojennym pozostał Chopin ulubionym kompozytorem 

konsumentów kultury masowej, w szczególności pianistek amatorek, uczennic 

szkół muzycznych i tancerzy. Wiedeńskie kina wyświetlały niestrudzenie sen-

tymentalne filmy oparte na wątkach z biografii Chopina lub wykorzystujące 

chopinowskie melodie. W roku 1938 pojawił się na tutejszych ekranach La mort 

du Cygne (Śmierć łabędzia) z muzyką Chopina i Gounoda, popularnością cieszył 

się też dawniejszy obraz Abschiedwalzer (Walc pożegnalny). Pochodząca z tego 

filmu piosenka In mir klingt ein Lied (W moim wnętrzu dźwięczy pieśń), z tek-

stem Ernsta Melischki, w opracowaniu Aloisa Melichara, stanowiąca transkryp-

cję Etiudy E-dur op. 10 nr 3, stała się jednym z największych wiedeńskich prze-

bojów ostatnich lat międzywojennych; wielokrotnie wydawano ją drukiem  

i nadawano w radio. Warto wspomnieć, że w drodze kontynuacji tradycji tran-

skrybowania muzyki Chopina zaczęto też popularyzować opracowania jazzowe 

popularnych chopinowskich melodii (powodzeniem cieszyła się np. przeróbka 

Walca cis-moll op. 64 autorstwa Louisa Gruenberga), co krytycznie nastawieni 

obserwatorzy powitali ze szczególnym niesmakiem. Tu dochodzimy do najbar-

dziej charakterystycznej dla międzywojnia kwestii, jaką był rosnący opór części 

wiedeńskiej krytyki wobec procesu komercjalizacji i banalizacji muzyki Chopi-

na w nurcie kultury masowej, a także konwencjonalizacji jej wykonawstwa  

w nurcie koncertowym. W owej krytyce prym wiedli współpracownicy założo-

nego w 1918 roku przez pisma „Musikblätter des Anbruch”, jednego z najpo-

ważniejszych europejskich pism propagujących muzykę nowoczesną. Autor 

jednej z recenzji koncertowych umieszczonych w drugim roczniku pisma (1920) 

odniósł się ogólnie do kwestii standaryzacji repertuaru pianistycznego: „Porcja 

Bacha, kilogram Beethovena (z akcentem na drugą sylabę!) i trzy puszki kon-

serw z Chopina” – tak miał wyglądać z początkiem lat 20. typowy model recita-

lu fortepianowego; uwaga o błędnym akcentowaniu nazwiska Beethovena na-

prowadza czytelnika na myśl, iż do wytworzenia się tego modelu przyczynili się 

przybysze ze Wschodu
25

.  

W „Musikblätter des Anbruch” debiutował jako publicysta przywołany wy-

żej pianista polskiego pochodzenia Eduard Steuermann. Tylko raz dotknął on 

problematyki chopinowskiej, i to również a rebours, używając przykładu muzy-

ki Chopina jako przejawu przebrzmiałej już romantycznej estetyki wirtuozow-

skiej
26

. Konkluzja jego artykułu ÜberdieAufgaben des modernenPianisten  

[O zadaniach nowoczesnych pianistów], opublikowanego w 1920 roku, brzmi: 

                                                 
25 „Eine Dose Bach, ein Kilo Beethoven (Betonung auf der zweiten Silbe!) und drei Büchsen 

Chopin”. R.S. Hoffmann, Wiadomości koncertowe [Konzeertnachrichten], „Musikblätter des 

Anbruch” 1920, z 14, s. 635. 
26 E. Steuermann, Über die Aufgaben des modernen Pianisten [O zadaniach nowoczesnych piani-

stów], „Musikblätter des Anbruch” 1920, nr 14, s. 487–488. 
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Mamy dziś wielu specjalistów od Brahmsa i Chopina, jak również , niestety, tych, którzy 

nieświadomie wszystko grają pod Brahmsa i Chopina […]. Dla nowoczesnego muzyka 

istnieje tylko muzyka nowoczesna! Muzyka jest tylko wtedy m u z y k ą, kiedy jest 

muzyką n o w ą  […]. Trzeba nasłuchiwać, co mówią czasy, co mówią wielcy tych 

czasów, jak przeszłość dźwięczy w naszej współczesności, i nie zapominać, że ten, kto 

nie mówi czegoś n o w e g o, nie mówi n i c27. 

Na łamach „Musikblätter des Anbruch” debiutował także jako publicysta 

muzyczny Theodor Wiesengrund Adorno. Przed opuszczeniem Austrii zdążył 

tam opublikować szereg szkiców i recenzji prezentujących kluczowe elementy 

swego światopoglądu, w tym świadomość kryzysu, w jakim pogrążyła się sko-

mercjalizowana kultura mieszczańska. Dwukrotnie użył Adorno tytułów utwo-

rów chopinowskich jako symboli owego kryzysu: skrytykował znane nam już 

skądinąd zjawiska: nadmierną eksploatację Poloneza A-dur jako „obowiązko-

wego kawałka na otwarcie prowincjonalnych bali mieszczańskich”
28

 oraz użyt-

kowanie przez mieszczańskie społeczeństwo utworów Chopina jako osławio-

nych „szlagierów” (padł przykład walców oraz – po raz kolejny – Fantaisie-

Impromptu)
29

. W 1931 roku Franz Leo Human (kompozytor, dyrygent, publicy-

sta prasowy i radiowy, prezes wiedeńskiego Związku Śpiewaczego Robotników) 

opublikował w „Musikblätter des Anbruch” wyniki przeprowadzonej przez sie-

bie wśród uczniów ankiety, mającej za zadanie wysondować ich gusta muzyczne 

na podstawie wysłuchania zestawu utworów klasycznych, romantycznych i mo-

dernistycznych. Wnioski z badania były podejrzanie zbieżne z intencją autora  

i programem „Musikblatter”: młodzież, pochodząca z różnych klas społecznych, 

jednoznacznie zadeklarowała entuzjazm dla muzyki Bartóka, co się zaś tyczy 

Chopina – twierdzono, że jest nudny, monotonny, a w jego muzyce ciągle się 

coś powtarza. „Chopin został przez wszystkich odrzucony” – tak brzmi konklu-

zja omawianego materiału
30

.  

Wiedeńskie piśmiennictwo poświęcone Chopinowi jest dość skromne – 

ogranicza się głównie do okazjonalnych artykułów powielających dawne tropy 

interpretacji Chopina jako „Ariela fortepianu”. Odnajdziemy je w okoliczno-

ściowym tekście Chopin R.S. Hoffmanna, opublikowanym w tygodniku „Radio 

Wien” z okazji 100 rocznicy opublikowania Wariacji op. 2 polskiego twórcy
31

. 

Nie celebrowano specjalnie w Wiedniu przypadającej w 1929 roku setnej rocz-

nicy wizyty Chopina w habsburskiej stolicy. Co prawda, wypadła ona poza se-

zonem koncertowym (w sierpniu), w dodatku w dniach, kiedy uwaga środowi-

ska muzycznego była skupiona na odbywającym się wtedy Salzburger Festspie-

                                                 
27  Tamże, s. 488. 
28 „Eröffnungsstück von Provinzbürgerballen”. Glossen-Teil. Programme [Część uzupełniająca. 

Programy], „Musikblätter des Anbruch” 1920, z. 6, s. 241. 
29  T. Wiesegrund Adorno, Nachtmusik [Muzyka nocą], „Musikblätter des Anbruch” 1929, z. 1, s. 17. 
30  F.L. Human, Reaktionäre Musikunterricht [Reakcyjne wychowanie muzyczne], „Musikblätter 

des Anbruch” 1931, z. 2/3, s. 57. 
31  R.S. Hoffmann, Chopin, Radio Wien” 1924, z. 19, s. 736. 
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le. Jedyny wyraźny ślad pamięci Wiedeńczyków o Chopinie w rocznicowym 

okresie to artykuł nierozszyfrowanego autora posługującego się pseudonimem 

Schwidernoch pt. F.F. Chopin. Poeta przy fortepianie [F.F. Chopin. Der Poet 

Am Klavier], rozwijający dziewiętnastowieczny topos Chopina nadwrażliwca  

w oparciu o rozważania nad psychiką artysty i jego towarzyszki George Sand. 

Żadna z tamtejszych międzywojennych gazet nie pokusiła się o opublikowanie 

historycznego opracowania na temat pobytu Chopina w Wiedniu, być może 

dlatego, że bardzo solidny materiał na ten temat opublikowała w 1916 roku Lola 

Lorme (pisarka i tłumaczka, autorka niemieckich przekładów monografii Hune-

kera o Chopinie i Liszcie) na łamach „Fremden-Blatt”
32

. 

W dwudziestoleciu międzywojennym nie pojawił się w Wiedniu żaden mu-

zykolog ani krytyk, który specjalizowałby się w Chopinie. Poza hasłami w en-

cyklopediach i leksykonach oraz odpowiednimi rozdziałami w podręcznikach 

historii muzyki, twórczość Chopina omawiano jedynie sporadycznie, i to głów-

nie posługując się przekładami publikacji wybitnych chopinologów francuskich. 

W „Neue Freie Presse” opublikowano w 1932 roku artykuł Eduarda Herriota 

Chopin der Dichter des Klaviers [Chopin poeta fortepianu], a w 1934 – fragment 

pracy Eduarda Ganche’a pt. Um Chopins Herkunft [O pochodzeniu Chopina]. 

Ostatni zryw zainteresowania prasy wiedeńskiej Chopinem przypada na 

okres wzrostu nastrojów profaszystowskich. Chopin został tam wówczas (po-

dobnie jak w III Rzeszy) wywindowany na piedestał przez obrońców klasyki, 

walczących z „wywrotową” muzyką nowoczesną. W przededniu wiedeńskiego 

koncertu Alfreda Cortota – uznawanego w całym obszarze niemieckojęzycznym 

za wzorcowego wykonawcę muzyki Chopina – ukazały się notatki prasowe 

przedstawiające pianistę właśnie jako obrońcę wielkiej klasyki, mającego odwa-

gę walczyć muzyką Chopina, Schumanna, Debussy’ego i Ravela przeciwko 

degeneracji nowoczesnej kultury 

[…] w tych nieinteresujących czasach, w których nie walczy się już o artystyczne ideały, 

które nie mają swego Wagnera, swego Brahmsa ani swego Debussy’ego33. 

Z przedstawionego materiału wynika, że pozycja muzyki Chopina w mię-

dzywojennym Wiedniu nie była nadmiernie wysoka, zwłaszcza jeśli idzie o po-

święconą mu uwagę publicystów i muzykologów. Gdybyśmy jednak chcieli 

wydać ostateczną, zobowiązującą opinię na ten temat, musielibyśmy uwzględnić 

fakt, że Wiedeń nie był odizolowaną wyspą na mapie europejskiej kultury, lecz 

cząstką kultury całego regionu niemieckojęzycznego. Po uwzględnieniu tej 

oczywistości okaże się na przykład, że brak wiedeńskich publikacji o Chopinie 

wynika z faktu, iż wydano ich mnóstwo w Niemczech. Również wnioski na 

                                                 
32  L. Lorme, Chopin in Oesterreich, „Fremden-Blatt” z 21.07.1916, s. 1–2. 
33 „[…] die desinteressierte Zeit, die für keine künstlerische Ideale mehr kämpfen wird, die keinen 

Wagner, keinen Brahms und keinen Debussy hat”. Alfred Cortot über Moderne Musik [Alfred 

Cortot o muzyce nowoczesnej], „Neues Wiener Tagblatt” z 2.02.1938, s. 15. 



 Muzyka Chopina w międzywojennym Wiedniu 161 

temat recepcji muzyki Chopina w nurcie koncertowym powinny zostać powią-

zane z wiedzą na temat warunków politycznych i ekonomicznych, w których 

działali pianiści i organizatorzy życia koncertowego – wszak na początku lat 30. 

Wiedeń przeżył kryzys nie mniejszy niż pozostałe części Europy. Wreszcie, 

surowość naszej opinii o stosunku Wiedeńczyków do muzyki Chopina powinna 

zostać zrewidowana za pomocą sprawiedliwej oceny biegu spraw chopinow-

skich w międzywojennej Polsce – i tu wnioski mogą nie być tak optymistyczne, 

jak by się mogło wydawać. Przedstawiony w tym tekście materiał traktuję jako 

próbkę, mającą zachęcić do dalszych badań nad recepcją muzyki Chopina  

w Europie początków XX wieku. Okazuje się bowiem, że nasza wiedza na ten 

temat nie jest póki co zadowalająca. 
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Abstrakt  

Muzyka Chopina w międzywojennym Wiedniu 

Celem artykułu było zebranie najważniejszych wiadomości dotyczących recepcji muzyki Cho-

pina w Wiedniu w XX-leciu międzywojennym. Rzut oka wstecz na sprawy chopinowskie  

w Wiedniu początku XX stulecia i czasów I wojny światowej pozwolił wyróżnić kilka najważniej-

szych działów tej recepcji, kontynuowanych w latach 1918–1939. Są to: życie koncertowe, nurt 

muzyki popularnej, chopinowskie „intermedia” (taniec, teatr, film) oraz piśmiennictwo muzyczne 

– popularne i profesjonalne. Przytoczone w artykule źródła zostały zinterpretowane z uwzględnie-

niem tła społeczno-politycznego. Najważniejszy wniosek wypływający z przeglądu źródeł dotyczy 

dwutorowości przebiegu wiedeńskiej recepcji Chopina w omawianym okresie: muzyka polskiego 

kompozytora podlegała z jednej strony funkcjonalizacji prowadzącej do nadmiernej eksploatacji  

i łączącej się z tym trywializacji wybranej części jego dorobku, drugiej – była przedmiotem mi-

strzowskich interpretacji pianistycznych oraz uważnej refleksji ze strony fachowych krytyków 

muzycznych. W celu uniknięcia nadmiernych uogólnień i uproszczeń autorka proponuje na koniec 

spojrzenie na dorobek międzywojennej Chopinologii i „chopinofanii” wiedeńskiej z szerszej per-

spektywy recepcji Chopina w ośrodkach niemieckojęzycznych.  

Słowa kluczowe: Chopin, recepcja muzyki Chopina. 

Abstract 

Chopin’s music in the interwar Vienna 

The aim of the article was to gather the most relevant information concerning the reception of 

Chopin’s music in the interwar Vienna. A glance back at Chopin’s matters in Vienna during the 

early 20th century and World War I led us to distinguish some dominant sections into which the 

reception of his works can be divided and which were continued between 1918–1939. These are: 

concert life, popular music, Chopin’s ‘intermedia’ (dance, theatre, film) and music literature – 

popular and professional. The sources cited in the paper have been interpreted with reference to 

the political and cultural background. The main conclusion that could be drawn from the sources 

review concerns the duality of Chopin’s reception in Vienna during the period in question: the 

music of the Polish composer was subject to functionalization that led to overexploitation, and 

consequently to trivialisation of a part of his output, and on the other hand it was the object of 

brilliant piano interpretations and thorough analyses by expert music critics. In order to avoid any 

overgeneralisations or simplifications, the author proposes a review of the interwar Vienna Cho-

pinology and ‘chopinofania’ (a keen interest in Chopin’s person and work) works from a broader 

perspective referring to Chopin’s reception in German circles. 

Keywords: Chopin, reception of Chopin’s music. 
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Ryc. 1. Władysław Żeleński (1868), rysunek autorstwa Artura Grottgera, przyjaciela kompozytora 

z czasów paryskich 

Źródło: „Tygodnik Ilustrowany” 1885, nr 115, s. 176. 

W czasach największej aktywności kompozytorskiej i koncertowej Włady-

sława Żeleńskiego, która przypadła na okres od lat 70. XIX wieku do wybuchu  

I wojny światowej, Wiedeń pozostawał stolicą tzw. Przedlitawii – austriackiej 

części wielonarodowej monarchii konstytucyjnej, Austro-Węgier. Jako twór 

wielonarodowościowy, Austro-Węgry narażone były na wewnętrzne konflikty 

już od początku swego istnienia
1
. Powszechnie wiadomo, iż austriaccy Niemcy 

stanowili tylko nieco ponad 20% populacji monarchii; w podobnej sytuacji de-

                                                 
1  Na króla Węgier koronował się Franciszek Józef I w czerwcu 1868 roku, nazwę „Austro- 

-Węgry” wprowadzono urzędowo 14 listopada tegoż roku. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2015.10.09
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mograficznej byli Węgrzy. Nic więc dziwnego, iż ze strony Czechów, Polaków, 

Ukraińców, a także Chorwatów, Rumunów, Słowaków, Serbów, Słoweńców, 

czy wreszcie Włochów wysuwane były niemal nieustannie żądania dotyczące 

zwiększenia znaczenia danej grupy etnicznej w strukturze państwa. Od czasu do 

czasu przeradzały się one w otwarte dążenia narodowo-wyzwoleńcze. Deklaro-

wana w tzw. ustawach zasadniczych
2
 Przedlitawii równoprawność wszystkich 

grup i języków narodowych nie miała wiele wspólnego z rzeczywistością – ofi-

cjalnie używany był wyłącznie język niemiecki; idee równościowe przekreśliło 

ostatecznie odrzucenie w drugiej połowie lat 90. XIX wieku rozporządzeń języ-

kowych rządu Kazimierza Badeniego, które zakładały zrównanie języka cze-

skiego z niemieckim w Czechach i na Morawach
3
. 

Trudna, pełna politycznych i społecznych napięć na linii Niemcy-Słowianie, 

sytuacja kulturowa nie pomagała polskim kompozytorom zaistnieć w Wiedniu – 

mieście, które w powszechnej świadomości było muzyczną stolicą środkowej 

Europy i które, poprzez działalność wpływowych krytyków muzycznych, m.in. 

słynnego Eduarda Hanslicka, kształtowało gusta i nowe mody artystyczne. We-

dług Magdaleny Dziadek, „muzyka polska nie zaistniała nigdy w Wiedniu jako 

produkt narodowej mniejszości”, czego powodem miał być brak w tym ośrodku 

mniejszości narodowej zorganizowanej na tyle, by aktywnie wspierać rodzimą 

kulturę i pielęgnować własną narodową tożsamość
4
, oraz fakt, iż osiadli  

w Wiedniu polscy twórcy (wirtuozi, śpiewacy) wykazywali raczej tendencję do 

asymilacji – to działalność w duchu „kosmopolitycznym” przybliżać ich miała 

do sukcesu. 

Próbę „zdobycia” publiczności wiedeńskiej podjął w latach 70. XIX wieku – 

mimo świadomości powyższego biegu spraw słowiańskich w stolicy – Włady-

sław Żeleński. Być może ośmielił go fakt, że był już wtedy dość znany w Pradze 

– mieście, które, ze względu na odgrywaną rolę ośrodka dwukulturowego, jak 

również pochodzącą jeszcze z czasów Mozarta sławę miasta muzycznego, 

znacznie lepiej wypadało w konkurencji z Wiedniem niż rodzinne miasto Żeleń-

skiego – Kraków.  

Próbując sprostać wymaganiom wiedeńskich przedsiębiorców koncerto-

wych, którzy od słowiańskich twórców oczekiwali dostarczania niemal wyłącz-

nie drobnych utworów muzycznych, najlepiej instrumentalnych (na „słowiań-

ską” symfonikę nie było zapotrzebowania, podobnie jak na operę i twórczość 

pieśniową w językach narodowych), Władysław Żeleński zainicjował swą obec-

                                                 
2  Österreiche Staatsgrundgesetzte, ogłoszone 21 grudnia 1867 roku. 
3  K. Kasza, Sytuacja polityczna i narodowościowa w Austro-Węgrzech w latach 1848–1918, 

http://historia.org.pl/2009/09/03/sytuacja-polityczna-i-narodowosciowa-w-austro-wegrzech-w-

latach-1848-1918 [dostęp: 9.11.2015]. 
4  Wyjątkiem miał być okres I wojny światowej, gdy w Wiedniu znalazła się duża grupa imigran-

tów z Galicji – inteligencji i dobrze sytuowanej szlachty. Zob. M. Dziadek, (Nie)gościnny Wie-

deń, „Opcje. Kwartalnik Kulturalny” 2015, nr 3(100), s. 26–27. 
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ność w stolicy Przedlitawii, prezentując opus fortepianowe. 22 grudnia 1871 

roku na „wieczorze nowości” (Novitäten-Soirée), zorganizowanym przez wy-

dawcę specjalizującego się w nowościach – i równocześnie kompozytora – Got-

tharta, pianistka Auspitz-Kolar wykonała jego 6 Charakterstücke op. 17
5
. Nie-

długo potem (w marcu 1872 roku) pieśń Kukułka ze zbioru 5 śpiewów do ręko-

pisu królodworskiego zabrzmiała w nieznanym wykonaniu na koncercie, który 

odbył się w 10 rocznicę założenia wiedeńskiego stowarzyszenia śpiewaczego 

Slavisches Gesangverein, specjalizującego się – jak sama nazwa wskazuje –  

w propagowaniu muzyki słowiańskiej
6
. Tuż po ukończeniu studiów Żeleński  

z powodzeniem zadebiutował w Wiedniu właśnie jako autor tego cyklu pieśni 

(śpiewała je kilka razy publicznie działająca tam polska śpiewaczka Helena Za-

wiszanka). Od tego momentu założone przez Czecha Arnosta Förchgotta Tova-

čovskiego Slawisches Gesangverein niemal rokrocznie wykonywało pieśni,  

a nawet utwory symfoniczne Żeleńskiego. Nie należy jednak zapominać, że 

działalność stowarzyszenia stanowiła typową etniczną niszę – nie pretendowało 

ono, z oczywistych przyczyn politycznych, do zajęcia wybitnej pozycji w życiu 

muzycznym Wiednia. Niezależnie od kontaktów ze Slavisches Gesangverein 

Żeleński starał się więc o kontakty z tamtejszymi instytucjami reprezentującymi 

krąg oficjalny – niemieckojęzyczny. 

W kwietniu 1875 roku miało miejsce wykonanie „ładnego kanonu” (ein hü-

bsches Canon) – jak go określono w prasie – na kolejnym „wieczorze nowości” 

zorganizowanym przez wspomnianego wyżej Gottharta. Utwór ten – nie odno-

towany w istniejących spisach dzieł Żeleńskiego – miał odnieść sukces. Grała 

pianistka Gabriele Joel, a koncert odbył się w Sali Bösendorfera
7
. 

Jako kompozytor poważnej muzyki kameralnej zadebiutował Żeleński  

w Wiedniu 5 grudnia 1878 roku Triem E-dur op. 22 na fortepian, skrzypce  

i wiolonczelę
8
. Był to debiut z udziałem znakomitych wykonawców: działające-

go od 1849 roku Kwartetu Josefa Hellmesbergera (był on uznawany za czołowy 

tego typu zespół wiedeński – spadkobiercę Kwartetu Schuppanziga, z którym 

współpracował sam Beethoven
9
) oraz pianisty Juliusa Epsteina, profesora kon-

                                                 
5  Inf.: Theater und Kunst, „Fremden-Blatt”, 24.12.1871, s. 5. Wiosną 1872 roku utwór ten ukazał 

się drukiem w wydawnictwie Gottharda z dedykacją dla pani Auspitz-Kolar (inf.: F. Schelle, 

Feuilleton, Musikalische Neuigkeiten, „Die Presse”, 23.04.1872, s. 3). 
6  Inf.: Kleine Chronik, „Wiener Sonn-und Montagszeitung”, 18.03.1872, s. 3. W następnych 

latach Żeleński podtrzymywał kontakt ze Słowiańskim Związkiem Śpiewaczym, czego skut-

kiem było kilka dalszych prezentacji pieśni solowych bądź chóralnych (zob. dalej). 
7  Inf.: Theater, Kunst und Literatur, „Morgen-Post”, 24.04.1875, s. 4; Konzerte, „Neues Frem-

den-Blatt”, 24.04.1875, s. 13. 
8  Utwór został napisany z myślą o konkursie ogłoszonym przez Warszawskie Towarzystwo 

Muzyczne w 1873 r. (zob. G. Roguski, Ze świata muzycznego, „Tygodnik Ilustrowany” 1875, 

nr 412, s. 332), w Warszawie dzieło zaprezentowane zostało zaś po raz pierwszy na poranku 

muzycznym w Resursie Kupieckiej, który odbył się w 1881 roku. 
9  Zob. Fünfzig Jahre Hellmesberger-Quartett, „Neues Wiener Journal”, 5.11.1899, s. 8. 
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serwatorium wiedeńskiego. Koncert odbył się w małej Sali Towarzystwa Przy-

jaciół Muzyki w ramach serii wieczorów Hellmesberger-Quartett. Fakt opubli-

kowania recenzji z tego koncertu przez czołowe wiedeńskie dzienniki, jak rów-

nież przez niemieckie czasopisma muzyczne prowadzące rubrykę koresponden-

cji, świadczy o tym, że było to wydarzenie o dużej randze, którą zapewniła mu 

obecność wybitnych wykonawców. Nie wiemy nic na temat kulis organizacji 

koncertu Żeleńskiego; niewykluczone, że jego protektorem był ktoś z polskiej 

arystokracji mieszkającej w Wiedniu. Opinie recenzentów wygłoszone po kon-

cercie były jednak niekorzystne dla Żeleńskiego. Recenzent „Wiener Sonn-und 

Montags-Zeitung” napisał, iż utwór nie odznacza się szczególną inwencją i nie 

wywołuje głębszego wrażenia
10

, w dzienniku „Die Presse” znalazła się uwaga: 

„sądząc po tej pracy, nie śmiemy wierzyć, że Żeleński został powołany do wyż-

szych rzeczy”
11

, zaś czołowy wiedeński krytyk Eduard Hanslick, nie odmawia-

jąc Żeleńskiemu całkiem talentu, zaznaczył, iż jest on jakby „wymęczony, mało 

skoncentrowany i prawdopodobnie szczęśliwy jedynie w małych formach”. 

Przeanalizowawszy solidnie poszczególne części utworu, stwierdził, iż w każdej 

z nich znajdują się „luki, puste miejsca, które wyraźnie wskazują, iż kompozytor 

nie ma nam już nic do powiedzenia i doprowadza rzecz do końca jedynie za 

pomocą mechanicznego rozwijania i sztukowania”
12

. 

Cytowaną wyżej recenzję Hanslicka streścił warszawski „Przegląd Tygo-

dniowy”, donosząc o wiedeńskim debiucie Żeleńskiego, jak i o samym – po-

chlebnym dla Żeleńskiego – fakcie, iż zechciał o nim napisać sam Hanslick. Na 

podstawie tego sprawozdania, zamieszczonego w felietonie redakcyjnym Echa 

warszawskie (jego autorem był Aleksander Świętochowski), można poznać 

szczegóły taktyki, jaką przyjmowali nieraz polscy krytycy, informując czytelni-

ków o zagranicznych sukcesach rodzimych kompozytorów. Wedle wersji pol-

skiego felietonisty okazało się, że Hanslick napisał o talencie Żeleńskiego do 

małych form, pochwalił szczęśliwy wybór tematu, szlachetne zacięcie i melo-

dyjność. Błędami miały być natomiast: brak wytchnienia, przerwy w narracji  

i zapełnianie ich wstawkami zupełnie obcymi wobec głównej myśli
13

. 

                                                 
10  „Besonderer Geistreichtum ist in diesem Trio eben nicht zu entdecken; man hört nicht ungern 

zu, ohne irgend einen tieferen Ausdruck zu empfanden oder fröhlich gestimmt zu werden”. 

Florestan, Conzerte, „Wiener Son-und Montags-Zeitung”, 9.12.1878, s. 3. 
11  „Nach dieser Arbeit zu urtheilen, glauben wir freilich nicht, das der Componist zu etwas höhe-

rem berufen sei”. E. Schelle, Feuilleton. Concerte und Oper, „Die Presse”, 11.12.1878, s. 2. 
12  „Talent spricht ohne Frage aus diesem Werk, allein ein leicht ermattendes, wenig conzertrirtes 

und wahrscheintlich in kleinen Formen glücklicheres Talent […] In allen drei Satzen stellen 

sich aber ziemlich bald Lückenbützer eine leere Stellen, welche deutlich verrathen, das der 

Componist uns eigentlich nichts mehr zu sagen hat und die Sache nur mehr durch mechani-

sches Fortsetzen und Anstückeln zu Ende bringt”. Ed[uard] H[anslick], Feuilleton, Musik, 

„Neue Freie Presse” 1878, nr 5133, z. 10, s. 2. 
13  [Aleksander Świętochowski], Echa warszawskie, „Przegląd Tygodniowy” 1878, nr 51, s. 583. 
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Do niemal identycznych jak Hanslick wniosków doszedł korespondent lip-

skiego tygodnika „Musikalisches Wochenblatt”, wyrażając się jeszcze bardziej 

dobitnie i nie szczędząc w konkluzji złośliwości:  

Nowe Trio fortepianowe Żeleńskiego (niegdysiejszego studenta wiedeńskiego konserwa-

torium [sic!]) wydało się obok kwintetu Goldmarka stosunkowo małe i filisterskie, cho-

ciaż jest to w każdym razie utwór o muzykalnym odczuciu i fakturze. Jako wzory nasu-

wają się tu Beethoven (szczególnie w swoich wielkich triach) i Schumann. Kompozytor 

nie deliberuje wiele, lecz ze zdrową radością tworzenia pisze to, co właśnie mu się nasu-

nie; najbardziej interesująca jest część pierwsza z powodu bogatych harmonicznych 

kombinacji. Prof. Epstein zagrał partię fortepianową z wielkim uczuciem i precyzją. 

Wielki aplauz publiczności przypadł raczej wykonawcy niż kompozycji14. 

Niemal piętnaście lat minęło nim wiedeńscy melomani zetknąć się mogli po 

raz kolejny z postacią Władysława Żeleńskiego. W rodzinnym kraju twórca 

zdążył już w tym czasie zapracować sobie na miano kompozytora wybitnego, do 

czego przyczyniła się podniesiona do rangi narodowego święta lwowska premie-

ra opery Konrad Wallenrod z roku 1885. Kilka lat później nie tylko twórczość 

samego Żeleńskiego, ale muzyka polska w ogóle otrzymały wielką szansę zaist-

nienia na arenie międzynarodowej: latem i wczesną jesienią roku 1892 odbyła 

się bowiem w Wiedniu słynna Wystawa Muzyczno-Teatralna, nawiązywać mia-

ła ona do tzw. powszechnych wystaw znanych już z Londynu i Paryża, a jej 

celem było ukazanie dorobku Europy w dziedzinie muzyki i dramatu. Zaproszo-

ne do udziału w wystawie kraje Europy Środkowej i Wschodniej stanęły przed 

wyzwaniem skonstruowania programów artystycznych, które stanowiłyby  

o jakości ich kultur muzycznych. Wyzwanie podjęły m.in. Węgry, Czechy, 

Chorwacja, Bułgaria i Polska. Przed reprezentantami krajów koronnych stało 

niezwykle trudne zadanie sprostania gustom publiczności wiedeńskiej: wywiąza-

li się z niego doskonale Węgrzy i Czesi, których propozycje świeciły triumfy
15

; 

niestety polskie staggione nie obroniło się przed wysokimi wymaganiami Au-

striaków
16

. W zaprojektowanym przez specjalną komisję programie polskiej 

                                                 
14 „Ein neues Claviertrio von Zelenski (einem ehemaligen Schüler des Wiener Conservatoriums) 

nahm sich neben dem Goldmark’schen Quintett ziemlich klein und spiessbürgerlich aus, doch 

ist es immerhin ein Stück musikalischer Empfindung und Faktur als Vorbilder sehen Beethoven 

(besonders in seinen grossen Trios), und Schumann heraus, der Componist grübelt nicht viel, 

sondern schreibt in gesunder Schaffenlust nieder, was ihm eben einfällt; das erste Satz ist in 

Folge einigen sinnreicher harmonischen Combinationen der interessanteste. Prof. Epstein spiel-

te der Clavierpart des Zelenski’schen Trios mit Geist und Feinheit, der grosse Applaus des Pub-

likums galt wohl noch mehr dem Vortragenden, als der Composition”. Musikbrief. Wien (Fort-

setzung), „Musikalisches Wochenblatt”, 14.02.1879, s. 92. 
15  Z perspektywy tych sukcesów wiedeńscy krytycy ukazywali Czechów jako groźnego kultural-

nego rywala Polaków (zob. Dr. h.p., Feuilleton. Musik. Internationale Musik- und Theater-

Ausstellung in Wien, „Wiener Zeitung”, 12.09.1892, s. 5–6). 
16  Kulisy Wystawy Muzyczno-Teatralnej w Wiedniu – zob. M. Dziadek, Echa prasowe występów 

opery lwowskiej na Wystawie Muzyczno-Teatralnej w Wiedniu w 1892 roku, „Musica Galicia-

na” 2008, t. 11, s. 39–48; tejże, Dyskusja wokół wiedeńskiej wystawy teatralno-muzycznej  
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prezentacji, obok Zabobonu, czyli Krakowiaków i Górali Kurpińskiego, Halki  

i Strasznego dworu Moniuszki, miały znaleźć się też ustępy z oper kompozyto-

rów żyjących – Żeleńskiego (IV akt Konrada Wallenroda), Jareckiego (Mindo-

we) i Münchheimera
17

. Ostatecznie wiedeńska publiczność nie miała okazji 

usłyszeć fragmentów trzech ostatnich dzieł, o czym zadecydował najprawdopo-

dobniej zakaz wzięcia udziału w wystawie nałożony na artystów warszawskich 

scen Teatru Wielkiego i Teatru Rozmaitości przez rosyjskich zarządców owych 

teatrów
18

. Tym samym organizatorom (komitetowi przewodniczył Zygmunt 

Cieszkowski) pozostało jedynie zatrudnienie etatowych śpiewaków z zespołu 

opery lwowskiej; tymi jednak siłami wykonawczymi nie można było zrealizo-

wać wcześniejszych ambitnych założeń. Ze względu na kolejne obostrzenia: 

zakaz przyjazdu do Wiednia warszawskiego towarzystwa śpiewaczego „Lutnia” 

oraz narzucenie Polakom orkiestry wystawowej, nie zabrzmiały też inne pier-

wotnie zaplanowane do wykonania dzieła Żeleńskiego: uwertura W Tatrach  

i muzyka baletowa z Goplany, Psalm na chór męski i pieśń chóralna Nasza 

Hanka
19

. Nie doszła też do skutku zaplanowana przez komitet organizacyjny 

polskiego staggione (w którym notabene zasiadał Żeleński) wystawa rękopisów 

współczesnych polskich kompozytorów zgromadzonych przez Krakowskie To-

warzystwo Muzyczne, na której miały być pokazane partytury naszego kompo-

zytora
20

. W końcu reprezentował go jedynie rysunkowy portret autorstwa Artura 

Grottgera
21

 oraz krótkie hasło biograficzne pióra Franciszka Bylickiego, które 

znalazło się w napisanej na okoliczność Wystawy popularyzatorskiej broszurce 

pt. Die Musik in Polen
22

. 

Po „wiedeńskiej porażce” polskiego staggione anonimowy autor rubryki Na-

si artyści za granicą „Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego” poin-

formował swych czytelników, iż planowane są właśnie w Wiedniu specjalne 

„koncerty rehabilitacyjne”, które miałyby niejako pomóc w odzyskaniu honoru 

przez polską sztukę i ukazaniu jej wreszcie w korzystnym świetle; w repertuarze 

miały się znaleźć również utwory Żeleńskiego
23

. Paradoksalnie okazało się więc, 

iż kompromitacja sztuki polskiej na arenie międzynarodowej dała Władysławo-

wi Żeleńskiemu ponowną szansę wypromowania się na scenie wiedeńskiej. Jak 

doniosło warszawskie „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” z 16 stycznia 

                                                 
z 1892 roku jako antecedens porównawczej metody rozważania problemu narodowości w mu-

zyce, [w:] Topos narodowy w muzyce polskiej okresu postromantyzmu i Młodej Polski, red.  

W. Nowik, Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Warszawa 2008, s. 93–105. 
17  Zob. Wystawa muzyczno-teatralna w Wiedniu, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 

1892, nr 450, s. 233. 
18  M. Dziadek, Dyskusja wokół wiedeńskiej wystawy teatralno-muzycznej… 
19  Wystawa muzyczno-teatralna w Wiedniu…  
20  Inf.: Theater, Kunst und Literatur, „Deutsches Volksblatt”, 6.03.1892, s. 7. 
21  Inf.: Von der polnischen Abteilung auf der Ausstellung, „Die Presse”, 29.06.1892, s. 9. 
22  Franz [!] Bylicki, Die Musik in Polen, Wiedeń 1892, s. 14–15. 
23  Nasi artyści za granicą, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1892, nr 477, s. 550–551. 
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(28 stycznia czasu miejscowego) 1893 roku, „z powodzeniem” został wykonany 

w Wiedniu jego Kwartet smyczkowy A-dur op. 42
24

. Krytycy wiedeńscy obeszli 

się z utworem, zaprezentowanym na debiutanckim wieczorze nowo utworzone-

go kwartetu M. Druckera, łaskawiej niż z wykonanym w 1872 roku Triem. Ano-

nimowy autor rubryki Theater, Kunst und Literatur w dzienniku „Extrapost” 

uznał Kwartet za utwór w „najściślejszym stylu klasycznym”, nadmieniając, że 

za pośrednictwem dzieł kameralnych Żeleński najlepiej ukazuje swą indywidu-

alność
25

. Usatysfakcjonowany poczuciem formy Żeleńskiego był także krytyk 

„Montags-Zeitung”:  

W sobotę 21 stycznia, dał pod kierownictwem pana kapelmistrza M. Druckera złożony  

z wymienionego pana (1 skrzypce) oraz panów J. Capauska ( 2 skrzypce), Fr. Jelinka (al-

tówka) i R. Hillera (wiolonczela) w Sali Bösendorfera swój pierwszy koncert nowo 

utworzony Kwartet Druckera. Program składał się z Kwartetu G-dur Mozarta, Kwartetu 

c-moll op. 18 nr 4 Beethovena i Kwartetu A-dur op. 42 Władysława Żeleńskiego. […] 

Wykonany po praz pierwszy w Wiedniu kwartet Żeleńskiego jest całkiem interesującą 

pracą. Jej pierwsza część „Allegro con brio” brzmi jeszcze trochę zawile; druga część 

„Intermezzo” jest już opracowana klarowniej, a w części trzeciej, śpiewnym „Molto can-

tabile” rozwija się pięknie, wznosząc się do poruszającej namiętności, by znaleźć w czę-

ści ostatniej „Allegro molto vivace” skuteczne rozwiązanie26. 

Wkrótce potem – 26 lutego 1893 roku – odbył się w Wiedniu koncert mono-

graficzny utworów Żeleńskiego. I w tym przypadku nie wiemy nic na temat 

osób, które były zaangażowane w jego przygotowanie. Sam fakt, że koncert się 

odbył, już był sukcesem – nie każdy kompozytor, zwłaszcza zagraniczny, mógł 

sobie pozwolić na zajęcie swoimi utworami całego wieczoru w Wiedniu i nie 

każdy mógł liczyć na publiczność. W przypadku koncertu Żeleńskiego liczono 

(jak nie mieszkała zauważyć austriacka prasa) głównie na publiczność polską – 

sugerowałoby to, że prawdopodobnie organizatorami byli przedstawiciele wie-

deńskiej polonii. Jak doniosła polska prasa, nawet Klub Polski w Wiedniu prze-

łożył swoje niedzielne posiedzenie, aby umożliwić członkom udział w wydarze-

niu. A poprzedziła je intensywna kampania prasowa – o przygotowywanym 

                                                 
24  Nasi artyści za granicą, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1893, nr 487, s. 43.  
25  Theater, Kunst und Literatur (Compositions-Concert Ladislaus Zelenskis), „Extrapost” 1883, 

nr 580, s. 4. 
26  „Samstag, den 21 Jänner gab das unter Leitung des Herrn Conzertmeisters M. Drucker stehende 

aus dem genannten Herrn (1. Violine), ferner den Herren J. Capausek (2. Violine), Fr. Jelinek 

(Viola) und F. Hiller (Violoncell) bestehende, neugebildete Quartet Drucker im Bösendorfer 

Saale seinen ersten Kammer-Musik Abend. Das Programm bestand aus dem Quartett G-dur 

von Mozart, Dem Quartett c-moll op. 18 nr 4 von Beethoven und einen Quartett in A-dur op. 

42 von Ladislaus Zelenski. […]. Das zum ersten Male in Wien aufgeführte Zelenski’sche Quar-

tett ist eine sehr interessante Arbeit, welche im ersten Satze «Allegro con brio» wohl noch et-

was verworren klingt, im zweiten Satze «Intermezzo» sich bereits klarer herausarbeitet und im 

dritten Satze, einem sangvollen «Molto Cantabile» sich schön entwickelt und zu ergreifender 

Leigenschaftlichkeit steigert, um in letztem Satze «Allegro molto vivace» einen wirksamen Ab-

schluss zu finden”. Theater, Kunst und Literatur, Conzerte, „Montags-Zeitung”, 30.01.1893, s. 1. 
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koncercie informowały od połowy miesiąca wszystkie wiedeńskie dzienniki, zaś 

„Wiener Zeitung” zamieściła kilka dni wcześniej cały życiorys Żeleńskiego,  

z uwzględnieniem etapu praskiego, paryskiego (gdzie – jak podano – „praco-

wał”) i polskiego. Zapewniono, że Wiedeń oczekuje na koncert „z wielkim zain-

teresowaniem”
27

.  

Zainteresowanie to nie przełożyło się jednak na uznanie krytyki – wręcz 

przeciwnie – większość recenzji była wprost druzgocąca dla kompozytora. Co 

charakterystyczne, wśród negatywnych ocen koncertu znalazło się kilka z ewi-

dentnym podtekstem politycznym – można mniemać, że Żeleński padł ofiarą 

panujących w stolicy nastrojów antypolskich i zarazem antysłowiańskich. Przy-

czyną tego stanu rzeczy mógł być fakt, że koncert został przygotowany przez, 

działające w Wiedniu od 1862 roku, wspomniane już Słowiańskie Towarzystwo 

Śpiewacze (Slavisches Gesangverein, Slovanský zpěvácký spolek). Oprócz chóru 

męskiego Towarzystwa (w czasach Żeleńskiego kierował nim Anton Buchta)  

o udział w koncercie poproszono czołową wiedeńską orkiestrę Konzertverein,  

a solistką była świeżo zatrudniona w operze wiedeńskiej sopranistka z Warsza-

wy Lola Beeth. Drugim solistą był, również związany ze sceną dworską, Karl 

Grengg. Można więc powiedzieć, ze miał Żeleński znakomitych wykonawców, 

co zresztą prasa podkreśliła. 

Stosunkowo najpochlebniej wyraził się o zaprezentowanych na koncercie 

„rehabilitacyjnym” Żeleńskiego utworach anonimowy recenzent rubryki The-

ater, Kunst und Literatur w dzienniku „Extrapost”. Wzmocnił on nieco pozycję 

Żeleńskiego w oczach czytelników wiedeńskich, nazywając go „najbardziej 

znaczącym żyjącym kompozytorem polskim” oraz przypominając o odbytych 

przez niego studiach muzycznych u Jozefa Krejčíego w Pradze
28

. Utrzymał kry-

tyk opinię o silnie konserwatywnym stylu Żeleńskiego („stark conservatives 

Stil”), świadczącym o uważnym studium klasyków wiedeńskich; jedynie  

w uwerturze Echa leśne „dał się – jak pisał – poznać nowoczesny trend w posta-

ci pełnej orkiestracji i wyrazistej charakterystyki” („wies in der vollen Orchestri-

rung und der scharfen Charakteristik moderne Züge auf”). Wskazane zostały 

również konkretne wpływy: Glucka (w arii z Konrada Wallenroda; chodzi  

o patos przypominający wzory Gluckowskie) oraz Bacha (o studiowaniu jego 

partytur ma świadczyć Psalm 46). Najbardziej znaczącymi punktami programu 

miały być tańce i pieśni, w których przebijać miał bezpośrednio i świeżo charak-

ter narodowy („unmittelbar und frisch dem Nationalcharakter selbst entsprin-

gen”)
29

. O wartości utworów miał więc decydować koloryt lokalny, co było 

zgodne z utartą w ośrodkach niemieckojęzycznych koncepcją dobrej muzyki 

                                                 
27  Kunst und Wissenschaft, „Wiener Zeitung”, 12.02.1893, s. 5. Zob. także: Theater und Kunst-

nachrichten, „Neue Freie Presse”, 26.02.1893, nr 10242, s. 7. 
28  Theater, Kunst und Literatur (Compositions-Concert Ladislaus Zelenskis), „Extrapost” 1893, 

nr 580, s. 4.  
29  Tamże. 
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narodowej jako łączącej niemiecką wiedzę ze słowiańskimi elementami materia-

łowymi. Do grona krytyków, którzy „ułaskawili” Żeleńskiego, należał także 

autor z „Montags-Zeitung”. Na początku wspomniał o wykonanym miesiąc 

wcześniej Kwartecie A-dur jako o „interesującej pracy („eine interessante Arbe-

it”)
30

, następnie wydał dość kwaśną opinię na temat poszczególnych punktów 

programu: krótko zbył uwerturę Echa leśne
31

, o Psalmie 46 napisał, iż jest jak 

najdalszy od idiomu muzyki religijnej – wręcz „świecki”, w pieśniach raziła go 

niezgodność wymowy tekstu i nastroju muzyki oraz to, że Lola Beeth śpiewała 

je po polsku – a więc w języku niezrozumiałym dla wiedeńskiej publiczności,  

a muzykę baletową określił jako trochę zbyt hałaśliwą („etwas allzulürmende”). 

Ostateczny wniosek wypadł jednak na korzyść kompozytora: „znaczący kompo-

zytor wykształcony na dobrej sztuce niemieckiej, który opanował różnorodne 

sposoby kompozycji muzycznej, nieubogi w melodię, w ogólności dzielnie in-

strumentujący”
32

. Najbardziej usatysfakcjonować musiała Żeleńskiego zamiesz-

czona na końcu tekstu propozycja dla dyrektora opery dworskiej Victora Jahna, 

by wystawił całą operę Żeleńskiego, której próbek wysłuchano (tj. arii i chóru  

z Konrada Wallenroda), argumentując – już mniej pochlebnie dla polskiego 

twórcy – że ostatnimi czasy w Hofoper odbyło się wiele nieudanych premier 

drugorzędnych kompozytorów. 

Obszerną recenzję z koncertu Żeleńskiego napisał Eduard Hanslick. Zazna-

czyć należy, iż krytyk docenił Żeleńskiego przede wszystkim jako organizatora 

życia muzycznego, pedagoga, a dopiero na końcu jako kompozytora. Styl pol-

skiego twórcy został oceniony przez niego jako konserwatywny i mający przy-

pominać styl Mendelssohna, nie wykraczać zaś „w stronę moderny”
33

. Hanslick 

podkreślił gruntowne wykształcenie kompozytora, jego bardzo dobre panowanie 

nad formami muzycznymi oraz środkami kontrapunktycznymi i harmonicznymi, 

a także doświadczenie w pracy twórczej; wszystko to jednak nie może, według 

autora, stanowić o genialności artysty (w domyśle – Żeleńskiego), jest jedynie 

narzędziem, którym ów geniusz może się posłużyć.  

Pewien francuski pisarz napisał ostatnio, że geniusz to praca i cierpliwość. Piękne słowa, 

które można zastosować do każdego rękopisu Beethovena. Jak się on męczył, z jaką 

cierpliwością i nakładem pracy tworzył i poprawiał, aż całkowicie wykończył dzieło, te-

go nigdy nie będziemy w stanie dość podziwiać. Ale słowo geniusz jest tak wysokie, że 

pasuje jedynie do takich ludzi. Praca i cierpliwość nie czynią nikogo geniuszem; czyni to 

jedynie „iskra Boża”  

                                                 
30  Theater, Kunst und Literatur, „Montags-Zeitung”, 6.03.1893, s. 1. 
31  Figurowała w programie pod niemieckim tytułem Waldklänge. 
32  „bedeutender, in guter deutscher Art grossgezogener Compositeur, der die verschiedene Zwei-

ge der musikalischen Composition um Sicherheit beherrscht, nicht arm am Melodie ist, und im 

Allgemeinen brav instrumentirt”. Tamże. 
33  E. Hanslick, Feullieton. Conzerte, „Neue Freie Presse” 1893, nr 10251, s. 2.  
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– napisał Hanslick
34

. Przy okazji pokusił się o sformułowanie wprost oczekiwań 

krytyki wiedeńskiej wobec muzyki polskiej: 

Co ciekawe, we wszystkich tych utworach brakowało elementu, którego oczekiwaliśmy  

z największą pewnością – elementu narodowego. Nie ozdobił tych kompozycji nawet 

najmniejszy powiew polskiego ducha, mogły one zostać z powodzeniem skomponowane 

przez autora, który nigdy nie ruszał się z Lipska czy Braunschweigu […]35. 

Zaznaczyć należy, iż jedynym – spośród zaprezentowanych podczas koncer-

tu – utworem, jaki zaciekawił Hanslicka, była uwertura koncertowa Echa leśne. 

„Nieprzyzwoicie znudziła” go natomiast aria basowa z Konrada Wallenroda 

(chodziło z całą pewnością o arię Halbana), napisana w „staromodnym duchu”  

i dawnej formie (recytatyw, część wolna i szybka). 

Na koniec krytyk zaproponował ogólną ocenę stanu polskiej kultury mu-

zycznej, podejmującą znaną nam już kwestię wyższości kulturalnej Czechów  

i Rosjan i niepozostawiającą złudzeń pomoniuszkowskiemu pokoleniu polskich 

twórców: 

Ostatnim genialnym i znaczącym polskim kompozytorem był Chopin. Utalentowany 

Moniuszko nigdy nie zdziałał nic poza własnym krajem i nie zdobył europejskiego zna-

czenia. Odtąd jest cisza. Czesi i Rosjanie zdobyli ostatnio w muzyce wielką przewagę 

nad Polakami36. 

Pozostałe opinie lokalnej prasy dotyczące koncertu Żeleńskiego w Wiedniu 

są – jak nadmieniliśmy wyżej – inspirowane typowo wiedeńskim poczuciem 

wyższości wobec kultur „mniejszych”, a nierzadko wręcz napastliwe. Pozostają-

cy pod pseudonimem autor dziennika „Weltblatt” stwierdził, iż wykształcenie  

i „solidna muzyka” nie wystarczą dla zaspokojenia gustów „rozpieszczonej pu-

bliczności wiedeńskiej”, która żąda oryginalności i indywidualizmu; a sam 

kompozytor może ją interesować wyłącznie jako twórca utworów narodowych
37

. 

Tego samego zdania był recenzent „Wiener Zeitung”, narzekał jedynie, iż Że-

leński tego rodzaju utworów właściwie nie przedstawił:  

                                                 
34  „Ein französischer Schriftsteller hat unlängst gesagt, Genie sei Arbeit und Geduld. Ein schönes 

Wort, das man auf jedes Manuscript von Beethoven setzen könnte. Wie hat sich dieser Mann 

geplagt, mit welcher Geduld an seiner Arbeit geschaffen und gebessert, bis er die Werke her-

vorbrachte die wir nicht genug bewundern können. Aber dieses Wort ist so hoch, das es auch 

nur auf solche Leute passt. Denn Arbeit und Geduld machen doch das Genie nicht aus; das tut 

nur der «göttliche Funke»”. Tamże. 
35  „Merkwürdigerweise fehlte in allen diesen Werken vollständig jedes Element, das wir am 

sichersten erwartet hatten: das nationale. Nicht der leiseste Hauch polnischen Musikgeistes 

streift diese Compositionen; sie könnten von einem Autor herrühren, der niemals aus Leipzig 

oder Braunschweig herausgekommen ist”. Tamże. 
36  „Das letzte geniale polnische Tondichter von bleibender Bedeutung war Chopin. Der talentvol-

le Moniuszko hat nie über sein Land hinausgewirkt und wird nie europäische Bedeutung erlan-

gen. Seitdem ist alles still. Die Czechen und die Russen haben neuestens in der Musik einen 

grossen Vorsprung über den Polen gewonnen”. Tamże. 
37  Alpha, Konzerte, „Weltbatt”, 5.03.1893.  
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dobrze i czysto zrobiona muzyka, w rodzaju, jaki uprawiano w latach 30. i 40. naszego 

stulecia. Nigdzie nie odczuwa się indywidualnego pierwiastka, co ciekawe, prawie nig-

dzie – z wyjątkiem jednej pieśni – nie brzmi polski narodowy rys38. 

Dla odmiany, rys narodowy pieśni Żeleńskiego docenił należycie współ-

pracownik „Oesterreichsche Kunst-Kronik”, rozpoczynając swoją recenzję 

spostrzeżeniem, że bohater koncertu jest jednym z nielicznych kompozytorów 

obcych („fernher”), którzy dostąpili zaszczytu monograficznego koncertu  

w Wiedniu. Pozostałe punkty programu skwitował jako stylistycznie zapóź-

nione (uwertura Echa leśne) bądź błędnie wykoncypowane (aria z Konrada), 

docenił zaś Psalm 46, ale z zaskakującej perspektywy – z typowym wiedeń-

skim akcentem wyższości pochwalił jego kompozytora za znajomość dawnej 

muzyki niemieckiej
39

. 

Jawne akcenty antypolskie i antysłowiańskie znalazły się w recenzji publi-

kowanej w nacjonalistycznym piśmie „Deutsches Volksblatt”. Przez współpra-

cownika pisma Żeleński został przedstawiony lekceważąco jako „kolega Sło-

wianin” („slavische Genosse”), na którego koncert zmobilizowano wszystkich 

mieszkających w Wiedniu Polaków – co było niepotrzebne, bo muzyka i tak się 

nie obroniła. Dalej poznać można konkretne zarzuty: niezrozumiałe, po co kom-

pozytor umieścił w stosunkowo najlepszej uwerturze 4-głosową fugę. Psalm jest 

właściwie muzyką świecką, tańce są „zbyt długie i przegadane” („zu grosse 

Länge und Geschwätzigkeit”), chóry męskie – „zimne”. Jedyny komplement, iż 

utwory chóralne w języku polskim miały autentyczną cechę narodową, neutrali-

zuje sposób jego sformułowania: „oddychały nutą naprawdę obcą” („jedenfalls 

recht «fremd» Anmuthete”). Co znaczyło owo jadowite słówko „fremd”, można 

się zorientować, zestawiając przytoczone zdanie z pochwałą faktu, iż aria z Kon-

rada Wallenroda została zaprezentowana w języku niemieckim. Ostateczny 

„wyrok” to wyjątkowo negatywnie postrzegane ogólne określenie muzyki Że-

leńskiego jako „roboty kapelmistrzowskiej” („Capellmeisterarbeit”)
40

. 

Tak więc talent Żeleńskiego został ukazany we w wspaniałym świetle, ze wszystkich 

możliwych stron. Według mnie, tego mu akurat całkowicie brakuje – 

– kończy się cytowana recenzja. 

                                                 
38  „recht gut und sauber gemachte Musik in der Art, wie man in der Dreissiger und Vierziger 

Jahren umseres Säculums zu componiren pflegte. Nirgends ist ein persönlicher individueller 

Zug zu spüren, merkwürdigerweise klingt auch gar niemals ausser in einem der Lieder, ein na-

tional-polnischer Zug durch […]”. Dr h.p., Feuilleton. Musik (II), „Wiener Zeitung”, 

12.04.1893, s. 23. 
39 Przy okazji autor poinformował czytelników, że już 400 lat temu sztuka polifonii była znana  

w Polsce dzięki działalności niemieckich kompozytorów (miał na myśli H. Fincka). Musikali-

sche Chronik, „Oesterreichsche Kunst-Kronik”, 1.03.1893, s. 134–135. 
40  „Somit hätte sich Zelenski’s Talent in allen möglichen Facetten gezeigt. An herrlichen Licht-

strahlen fehlte es nach unserer Anschauung ganz und gar”. Aus dem Concertsaal, „Deutsches 

Volksblatt”, 4.03.1893, s. 2.  
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Kilka miesięcy później obszerne omówienie koncertu kompozytorskiego zo-

stało opublikowane w wychodzącym w Lipsku tygodniku „Musikalisches Wo-

chchenblatt”, w ramach kilkunastoodcinkowej korespondencji z Wiednia. Za-

wiera ono wszystkie zarzuty wypowiedziane przez poprzednio cytowanych auto-

rów, a ponadto ujawnia pewien pogląd wyrażony przez Żeleńskiego, a szokujący 

dla krytyka niemieckiego lat 90. – epoki, w której kwitł kult Wagnera: 

Większego znaczenia żadnemu z tych wydarzeń41 przypisać nie można. Pan Żeleński 

ukazał się na scenie, posługując się bogatymi środkami [tu wymienieni wykonawcy]. 

Słuchaliśmy Uwertury koncertowej (na próbie zapewnił nas pan Żeleński, że udało mu 

się ona bardziej niż Wagnerowi jego uwertury, jako że Wagner w ogóle nie rozumie, jak 

się prawidłowo pisze uwertury), arie i tańce z różnych oper koncertanta, Psalm, narodo-

we pieśni i chóry, wszystko cnotliwie skomponowane według reguł; uwertura najzupeł-

niej prawidłowa, nawet więcej niż prawidłowa, to znaczy o wiele bardziej konwencjo-

nalna niż uwertury Wagnera, ale nie posiadająca ani śladu indywidualnej siły twórczej. 

Mówimy o „muzyce kapelmistrzowskiej” – w przypadku większości dzieł Żeleńskiego 

moglibyśmy mówić o muzyce dyrektora konserwatorium, [szkolnej] pod względem ro-

boty [kompozytorskiej], uwertura okazała się dziełem stosunkowo najbardziej udanym, 

jednak pod względem jakości myśli [muzycznych] okazała się tylko słabym naśladow-

nictwem Beethovena, Mendelssohna i starego Isouarda (uwertura Joconda)42. 

Prasa polska w charakterystyczny dla siebie sposób zareagowała na krytykę 

redaktorów z Wiednia. Po pierwsze, w ogóle nie komentowano wrogich kompo-

zytorowi i krajowi, z którego pochodził, komentarzy o zabarwieniu politycznym, 

co można uznać za skutek obowiązywania cenzury. Spierano się natomiast o to, 

czy i w jakim sensie można mówić o sukcesie kompozytora. Anonimowy autor 

„Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego” niepowodzenie koncertu wy-

tłumaczył faktem, iż sprawozdawcy zbyt późno otrzymali zaproszenia
43

. Kurio-

zalną notatkę zamieścił „Tygodnik Mód i Powieści”: można się z niej dowie-

dzieć, iż to, że koncert okazał się klęską, było winą przedsiębiorcy koncertowe-

                                                 
41  W korespondencji mowa o dwóch koncertach kompozytorskich, które odbyły się tuż po sobie – 

drugim był koncert kompozytora amatora z Odessy nazwiskiem Bajarski. 
42  „Grosse Bedeutung kann man wohl Keiner der in Rede stehenden Aufführungen zu sprechen. 

Mit reichen Mitteln war die des Hrrn Zelenski in Szene gezetzt [tu wymienia wykonawców]. 

Zu hören gab es eine Concertouverture (von der Hr. Zelenski auf der Probe behauptet haben 

soll, sie sie ihm viel besser gelungen, als R. Wagner die seinigen, denn Wagner habe überhaupt 

nicht verstanden, eine „ordentliche“ ouverture zu schreiben!), Arien und Tänze aus verschiede-

nen Opern des Conzertgebers, einen Psalm, nationale Chöre und Lieder, alle tadellos nach dem 

Regeln des Compositionslehre gesetzt, die Ouverture ganz ordentlich, vielleicht wirklich «or-

dentlicher», d.h. conventionellen zugeschnitten als jede Wagner’sche aber ohne eine Spur in-

nerlicher, eigener Triebkraft. Wie man von Capellmeistermusik spricht, könnte man bei der 

Mehrzahl der Werke des Hrrn Zelenski von Conservatoriumsdirektormusik sprechen. In der 

Arbeit erschien die Conzertouverture noch als das verhältnissmässig wertwohlsste Stück, in den 

Gedanken erwies sie sich als ein schwacher Abklatsch Beethoven’s, Mendelssohn’s und des al-

ten Isouard (ouverture zu «Joconda»)”. Dr Theodor Helm, Tagesgeschichte. Musikbriefe. Wien 

(Fortsetzung), „Musikalisches Wochenblatt” 10.08.1893, s. 460. 
43  Nasi artyści za granicą, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1893, nr 492, s. 101.  
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go Guttmanna, który miał zniechęcać publiczność do zakupu biletów
44

. Z kolei 

kronikarz czasopisma „Świat” obwieścił sukces materialny koncertu Żeleńskie-

go i przekazał, iż obecnych było na nim 1500 osób
45

, co w konfrontacji z infor-

macjami przekazywanymi przez wspomniane wcześniej tytuły prasowe – jedno-

głośnie obwieszczające niską frekwencję podczas wydarzenia – wydaje się cał-

kowicie niewiarygodne. Tym razem jednak ze sprawozdań prezentujących opi-

nie zaczerpnięte z czasopism wiedeńskich nie wykluczono tych, które miały 

wydźwięk negatywny; czytelnik „Echa…” mógł więc przeczytać, iż Żeleński – 

jako „erudyta muzyczny” – komponuje w stylu konserwatywnym, jego utwory 

są „szkolne”, brakuje im oryginalności i „ciepła”, które mogłoby porwać audyto-

rium
46

. Wanda Żeleńska nie odniosła się w swojej korespondencji do opisanych tu 

spraw. W liście do swojej przyjaciółki Izabeli Zbiegniewskiej napisała jedynie: 

Jedziemy do Wiednia z mężem, gdzie pysznie brzmiały jego orkiestralne dzieła, wyko-

nane przez filharmoniczną orkiestrę. Chóry słowiańskie po polsku śpiewały Psalm, Chór 

do Wilii i Strzelców, a primadonna opery, Polka, Lola Beeth, śpiewała pieśni Mickiewi-

cza, Zaleskiego i nad program Łaskawą dziewczynę – to była wielka uroczystość […]47.  

W następnych latach Żeleński nie rezygnował z walki o uzyskanie pozycji  

w Wiedniu, do czego być może zachęcały go stale odnoszone sukcesy w Pradze, 

z którą utrzymywał kontakty do końca życia. Jeszcze w roku pamiętnego mono-

graficznego koncertu z 1893 roku w sławnej oficynie Doblingera ukazał się Pre-

lude Caprice op. 43 Żeleńskiego na fortepian
48

, a trzy lata później w Wiedniu 

zabrzmiał kolejny utwór kameralny – Wariacje na kwartet smyczkowy op. 21,  

w ramach wieczoru kwartetowego Tyberga (14 i 24 marca 1896)
49

. Anonimowy 

autor rubryki Ruch artystyczny i literacki krakowskiego „Czasu” z 6 maja 1904 

roku zamieścił informację dotyczącą kolejnego – ostatniego już – pobytu Wła-

dysława Żeleńskiego w Wiedniu. Kompozytor miał wówczas odwiedzić miasto 

„w celach natury artystycznej”, a konkretnie odegrał – podczas przyjęcia w sa-

lonie słynnego pedagoga fortepianu polskiego pochodzenia Teodora Leszetyc-

kiego – Koncert fortepianowy Es-dur swego autorstwa
50

. Dzieło zostało wyko-

nane z towarzyszeniem drugiego fortepianu i wywrzeć miało „wielkie wraże-

nie”. Polski kronikarz poinformował też, że obecna na spotkaniu „wykwintna 

publiczność” (artyści i przedstawiciele kultury muzycznej Wiednia) odnalazła  

w Koncercie Żeleńskiego same zalety, co miałoby pomóc w planowanej prezen-

                                                 
44  M.S., Nowiny artystyczne, „Tygodnik Mód i Powieści” 1893, nr 12, s. 91.  
45  Kronika, „Świat” 1893, nr 6, s. 136. 
46  Tamże.  
47  List Wandy Żeleńskiej do Izabeli Zbiegniewskiej. Cyt. za: G. Zieziula, Życie i twórczość Wła-

dysława Żeleńskiego w świetle źródeł epistolarnych, „Muzyka” 2008, nr 4, s. 99–100.  
48  Inf.: Österreichische Bibliographie. Musikalien, „Österreichsches Buchhändler-Correspon- 

denz”, 7.10.1893, nr 40, s. 524. 
49  Theater, Kunst und Literatur, „Deutsches Volksblatt”, 22.02.1896, s. 10. 
50  Ruch artystyczny i literacki (Z muzyki), „Czas” 1904, nr 105, s. 3.  
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tacji utworu podczas koncertu publicznego
51

. Niestety, do owego publicznego 

wykonania Koncertu nie doszło.  

Pozostałe fakty związane z recepcją muzyki Żeleńskiego w Wiedniu dotyczą 

jego kontaktów ze środowiskiem polskim i słowiańskim. Pieśni Żeleńskiego kil-

kakrotnie rozbrzmiewały na „koncertach słowiańskich” organizowanych przez 

Slawisches Gesangverein (1885, 1886, 1893, 1897)
52

, pojawiały się na imprezach 

organizowanych przez wiedeńską polonię
53

 oraz w programach mieszanych wy-

konywanych przez polskich artystów
54

. Jak dowodzą publikowane w prasie listy 

gości hotelowych, Żeleński bywał w Wiedniu na wykonaniach swoich utworów.  

Prasa wiedeńska donosiła oczywiście o premierach oper Żeleńskiego w Kra-

kowie i Lwowie, jak również o wykonaniach jego utworów z okazji imprez  

o charakterze państwowym i społecznym (np. otwarcie nowego teatru i otwarcie 

wystawy przemysłowej we Lwowie), były to jednak prawie wyłącznie suche, 

urzędowe notatki. 

W okresie I wojny światowej w Europie pojawił się nowy element życia 

muzycznego – koncerty na rzecz inwalidów wojennych. Wiele takich koncertów 

na rzecz rannych polskich legionistów zorganizowano w pierwszych latach woj-

ny w Wiedniu z udziałem polskiej publiczności, jako że schroniła się tam na 

czas wojny duża część galicyjskiej arystokracji i inteligencji. Były one realizo-

wane pod protektoratem władz austriackich, a ich program muzyczny bądź 

ograniczał się do muzyki Chopina, bądź otrzymywał postać tradycyjnych „skła-

                                                 
51  Tamże.  
52  W 1995 roku chór Slawisches Gesanverein wykonał pieśń Nasza Hanka (w języku niemieckim 

– jako Unser Hannchen) (inf.: Theater und Kunst, „Das Vaterland”, 8.03.1885, s. 9), w 1886 – 

pieśń chóralną Do morza (inf.: Theater und Kunst, „Das Vaterland”, 2.12.1886, s. 12), w 1893 

pieśń chóralną Do Wilii oraz Psalm 46 (inf.: Vereinschronik, „Das Vaterland”, 15.03.1893,  

s. 15). W 1897 roku zaprezentowano uwerturę W Tatrach (inf.: Theater und Kunst, „Das Vater-

land”, 25.04.1897, s. 7, oraz Musik, „Das Vaterland”, 19.05.1897, s. 9). 
53  23 kwietnia 1884 na koncercie muzyki polskiej zorganizowanym przez stowarzyszenie stu-

denckie Ognisko zabrzmiał pod batutą Josepha Hellmesbergera Polonez koncertowy (inf.: The-

ater und Kunstnachrichten, „Die Presse”, 24.04.1884, s. 10). 5 maja 1893 roku to samo stowa-

rzyszenie zorganizowało koncert z okazji polskiego święta Konstytucji 3 maja, a w programie 

znalazły się pieśni Żeleńskiego oraz Romans g-moll na skrzypce (wyk. M. Drucker) (Verein-

schronik, „Das Vaterland”, 5.05.1893, s. 6). Wybiegając nieco w przyszłość – w czerwcu 1908 

roku odbył się w Wiedniu koncert dobroczynny zorganizowany przez kolonię polską pod pro-

tektoratem księżnej Marii Lubomirskiej, udział wziął w nim znany pianista chopinista Theodor 

Pollack oraz śpiewaczka Wanda von Listing, która wykonała m.in. pieśni Żeleńskiego (inf.: 

Wohltätigkeitskonzert, „Neues Wiener Journal”, 24.11.1908, s. 7). 
54  21 marca 1882 pianistka Maria Majewska w programie mieszanym umieściła jako nowość 

Mazurek op. 41 Żeleńskiego (inf.: Theater, Kunst und Literatur, Morgen-Post”, 20.03.1882,  

s. 4). W marcu 1894 roku odbył się koncert pieśni słowiańskich w wykonaniu Bronisławy Wol-

skiej – wśród nich też pieśni Żeleńskiego (inf.: Theater und Kunstnachrichten, „Die Presse”, 

18.03.1894, s. 11). Z późniejszych wydarzeń – w marcu 1911 roku w ramach debiutu polskiej 

śpiewaczki Eugenii Jastrzębskiej również zabrzmiały pieśni Żeleńskiego (inf.: Theater und Mu-

si, „Sport und Salon”, 1.04.1911, s. 12). 
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danek” prezentujących muzykę polską w przekroju od Chopina do Karłowicza. 

Mieściła się w nim oczywiście także muzyka Żeleńskiego – głównie pieśni  

i pojedyncze ustępy z oper. Mocno nagłośniono koncert, który odbył się 11 li-

stopada 1915 roku. Protektorat nad nim objęła księżna Zyta, a dyrygentem był 

Czech Oskar Nedbal, który pracował w Wiedniu już od 1909 roku i wiele zdzia-

łał na rzecz propagowania tam muzyki słowiańskiej. O koncercie, na którym 

wykonano utwory Wagnera (uwertura Polonia), Chopina, Noskowskiego, Że-

leńskiego (kilka pieśni i aria z Konrada Wallenroda), Karłowicza i Niewiadom-

skiego, poinformowały dzienniki wiedeńskie i czeskie
55

. W czerwcu 1916 roku 

odbył się amatorski wieczór polski zorganizowany przez Elzę Bienenfeld. Pro-

gram obejmował utwory od Chopina do Karłowicza i Szymanowskiego, w tym 

pieśni Żeleńskiego przetłumaczone na niemiecki (śpiewała Maria Wysocka)
56

. 

W następnych latach wojny, wraz z pogarszaniem się sytuacji Austrii na fron-

tach, dobroczynne akcje koncertowe osłabły. 

Jak można się zorientować na podstawie zagranicznych kronik prowadzonych 

przez prasę fachową, po rozpadzie monarchii Austro-Węgierskiej utworów Żeleń-

skiego w Wiedniu już prawie nie wykonywano. Nie byli nimi zainteresowani ani 

austriaccy, ani polscy organizatorzy koncertów. Po stronie polskiej oczywistą 

przyczyną była zmiana pokoleniowa – reprezentatywnymi twórcami, których 

utwory wybierano w okresie międzywojennym do programów oficjalnych koncer-

tów muzyki polskiej firmowanych przez polskie władze, stali się przedstawiciele 

Młodej Polski, a następnie twórcy, którzy zdobyli pozycję w kraju po 1918 roku. 

Jedyny odnaleziony przeze mnie przykład włączenia utworu Żeleńskiego do tego 

rodzaju koncertu to koncert dobroczynny zorganizowany w Wiedniu w roku 1928 

pod protektoratem małżonki polskiego posła, Zofii Baderowej
57

. 

Powyższe omówienie działalności koncertowej Władysława Żeleńskiego  

w Wiedniu, prócz wzbogacenia naszej wiedzy na temat zagranicznej recepcji 

twórczości tego kompozytora, adekwatnie obrazuje ówczesną sytuację muzyki 

słowiańskiej na rynku zachodnim: jej status jako twórczości „mniejszej”, ale  

i takiej, którą ocenia się jako zapóźnioną, konserwatywną, mało zaawansowaną 

warsztatowo. Żeleński, choć we własnym kraju wybijał się – szczególnie pod 

względem warsztatu twórczego – spośród całej rzeszy twórców dyletanckich, 

nie mógł sprostać wymaganiom publiczności wiedeńskiej, przy czym nie cho-

dziło jedynie o wspomniane wyżej nacjonalistyczne uprzedzenia ze strony Au-

striaków (jakkolwiek i one wpłynęły na recepcję muzyki Żeleńskiego w naddu-

najskiej stolicy), ale i – przede wszystkim – o oprotestowany przez wiedeńskich 

krytyków rys konserwatywny jego twórczości oraz uprzedzenie do wszelkiego 

                                                 
55  Theater und Kunst, „Fremden-Blatt”, 12.10.1915, s. 9; Theater und Kunstnachrichten, „Neue 

Freie Presse”, 8.10.1915, s. 12; J.P., Polsko-český koncert ve Vidni (rubryka: Divadlo a hudba), 

„Národní Listy”, 17.10.1915, s. 5. 
56  Inf.: Theater und Kunstnachrichten, „Neue Freie Presse”, 5.06.1916, s. 10. 
57  Kronika (Muzyka polska za granicą), „Muzyka” 1928, nr 2, s. 45. 
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rodzaju nowych rozwiązań. Obie cechy utrwaliły w Wiedniu wizerunek Żeleń-

skiego jako „kompozytora archaicznego”, co w konsekwencji skutecznie unie-

możliwiło mu karierę w „muzycznej stolicy Europy” czasów C.K. Austrii.  
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Abstrakt 

Wykonania muzyki Władysława Żeleńskiego w Wiedniu 

Ciekawym, całkowicie dziś nieznanym wątkiem w biografii Władysława Żeleńskiego (1837–

1921) były liczne próby zdobycia przez tego kompozytora uznania na arenie międzynarodowej. 

Jednym z głównych ośrodków muzycznych, w którym działania te były realizowane, okazał się, 

obok czeskiej Pragi, Wiedeń – miasto w powszechnej świadomości pozostające „muzyczną stoli-

cą” Europy Środkowej, politycznie zaś będące stolicą Przedlitawii (austriackiej części Austro- 

-Węgier). Artykuł poświęcony został wiedeńskim wykonaniom utworów muzycznych Władysława 

Żeleńskiego, a za początek opowieści przyjął autor premierę Sechs Charakterstücke op. 17 na 

fortepian, która miała miejsce 21 grudnia 1871 roku. W artykule wyjaśnione zostały przyczyny 

ewidentnej klęski, jaką poniosła polska muzyka – a wraz z nią Władysław Żeleński – na słynnej 

Wystawie Muzyczno-Teatralnej, która odbyła się latem i wczesną jesienią roku 1892. Zrelacjono-

wane zostały też – będące bezpośrednią reakcją na owo niepowodzenie – tzw. „koncerty rehabili-

tacyjne” kompozytora z roku 1893, omówiona została również obecność utworów tegoż twórcy na 

estradach wiedeńskich w czasie I wojny światowej oraz w okresie międzywojennym. Niejako na 

marginesie przedstawione zostały oczekiwania zachodniej krytyki wobec muzyki polskiej (a sze-

rzej: słowiańskiej). Niniejszy tekst pozwala zrozumieć trudną sytuację kompozytorów słowiań-

skich pragnących osiągnąć artystyczny i komercyjny sukces w Wiedniu w okresie istnienia impe-

rium austro-węgierskiego.  

Słowa kluczowe: muzyka polska przełomu XIX/XX wieku, twórczość kompozytorów pol-

skich, muzyka w Wiedniu, muzyka w Austro-Węgrzech, muzyka słowiańska. 

Abstract 

Władysław Żeleński and the performances of his musical pieces in Vienna 

Very interesting yet utterly unknown threads in the biography of Władyslaw Żeleński are his 

numerous attempts to gain the international recognition (1837–1921). One of the major musical 

centers in which Żeleński was promoting his musical output turned out to be, apart from Prague, 

Vienna – the city which was remaining, in the popular consciousness, “the musical capital” of 

Central Europe and politically – the capital of Cisleithania (the Austrian part of Austria-Hungary). 

The article is devoted to the performances of Władyslaw Żeleński’s musical pieces in Vienna. The 

author has adopted as the beginning of the story the premiere of Sechs Charakterstücke Op. 17 for 

piano, which took place on December 21, 1871. The essay explains the causes of the manifest 

failure of Polish music (as well as Władyslaw Żeleński’s one) at the famous Exhibition for Music 

and the Drama, which took place during the summer and early autumn 1892. It deals also with his 

so-called “rehabilitative concerts” dating from 1893 and being the direct reaction to this failure, as 

well as with the presence of his works on Viennese stages during the World War I and the interwar 

period. Further on are mentioned, as a sort of peripheral comment, the expectations of Western 

critics towards Polish (and more broadly: Slavic) composers. The article enables us to understand 

the difficult situation of those Slavic composers who decided to achieve artistic and commercial 

success in Vienna in the period of the Austro-Hungarian empire. 

Keywords: Polish music on the turn of 19th/20th century, output of Polish composers, music in 

Vienna, music in Austro-Hungarian Empire, Slavic music. 
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Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny 

1. Wprowadzenie. Stan badań
1
  

W 2016 roku mija osiemdziesiąta rocznica urodzin Wojciecha Łukaszew-

skiego (1936–1978) – kompozytora, pedagoga, dyrektora częstochowskiej szko-

ły muzycznej w latach 1971–1978, a ponadto krytyka muzycznego i animatora 

muzycznego. Życie i twórczość Łukaszewskiego opisano w wielu pracach na-

ukowych. Piśmiennictwo o nim omówiłem w artykule Stan badań nad życiem  

i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978)
2
. W poniższym zesta-

wieniu ograniczę się więc jedynie do przypomnienia ważniejszych pozycji. 

Dotychczas o Łukaszewskim napisano pięć prac dyplomowych. Dwie z nich 

powstały w Instytucie Muzyki częstochowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

(obecnie Akademia im. Jana Długosza). Pierwszą, pionierską, napisaną w kilka 

lat po śmierci Łukaszewskiego, była praca magisterska Marii Bączyńskiej- 

-Rajchel
3
. Beata Jurga

4
 zbadała muzykę chóralną, M.T. Łukaszewski

5
 – forte-

                                                 
1  Artykuł opieram częściowo na materiale własnego Wprowadzenia, [w:] W. Łukaszewski, 

Muzyczne interludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady, red. M.T. Łukaszewski, Mu-

sica Sacra Edition, Warszawa 2009, s. 11–26. Tekst został zmieniony, znacznie poszerzony  

i uzupełniony. Z Wprowadzenia wykorzystuję tylko informacje odnoszące się do publicystyki 

Łukaszewskiego, pomijając pozostałe zagadnienia. 
2  Zob. M.T. Łukaszewski, Stan badań nad życiem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego 

(1936–1978), „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2013, nr 34, s. 351–365. 
3  Zob. M. Bączyńska-Rajchel, Katalog tematyczny dzieł Wojciecha Łukaszewskiego, maszynopis 

pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem L. Markiewicza, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 

Częstochowa 1981. 
4  Zob. B. Jurga, Twórczość chóralna a cappella Wojciecha Łukaszewskiego, maszynopis pracy 

magisterskiej pisanej pod kierunkiem E. Bogusławskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Czę-

stochowa 1989. 
5  Pisownię własnego nazwiska podaję zgodnie z daną publikacją, a więc odpowiednio: M. Łuka-

szewski lub M.T. Łukaszewski. 
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pianową
6
, a Karol Lipiński-Brańka skrzypcową

7
. W 2012 roku Agnieszka Śro-

dowska
8
 napisała pracę dyplomową o pieśniach Łukaszewskiego. Pierwszą na-

tomiast wydaną drukiem monografią o życiu i twórczości kompozytora była 

książka M.T. Łukaszewskiego
9
 opublikowana w 1997 roku. 

Wyniki badań nad twórczością Łukaszewskiego ukazały się również w arty-

kułach naukowych. Napisali je: Wanda Malko
10

, Grażyna Serdak
11

, M.T. Łuka-

szewski
12

, Elżbieta Jasińska-Jędrosz
13

 i Aleksandra Kłaput-Wiśniewska
14

. Treść 

tych artykułów omówiłem we wspomnianym powyżej Stanie badań nad życiem 

i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978)
15

. Szeregu informacji  

                                                 
6  Zob. M. Łukaszewski, Twórczość fortepianowa Wojciecha Łukaszewskiego, wydruk kompute-

rowy pracy magisterskiej pisana pod kierunkiem B. Kawalli, Akademia Muzyczna im. F. Cho-

pina, Warszawa 1996. 
7  Zob. K. Lipiński-Brańka, Skrzypce w twórczości kompozytorskiej Wojciecha Łukaszewskiego 

(1936–1978), wydruk komputerowy pracy dyplomowej pisanej pod kierunkiem A. Ładomir-

skiego, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław 2012. 
8  Zob. A. Środowska, Młodzieńcze pieśni Wojciecha Łukaszewskiego, wydruk komputerowy 

pracy licencjackiej pisanej pod kierunkiem B. Gogol-Drożniakiewicz, Akademia Muzyczna im. 

S. Moniuszki, Gdańsk 2012. 
9  Zob. M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, Wydawnictwo WSP, Często-

chowa 1997. 
10  Zob. W. Malko, Biografie kompozytorów częstochowskich. Wojciech Łukaszewski, „Almanach 

Częstochowy” 1989, nr 2, s. 29–34. 
11  Zob. G. Serdak, Twórczość Wojciecha Łukaszewskiego na tle polskiej muzyki współczesnej, 

[w:] Częstochowa i jej miejsce w kulturze polskiej, red. A. Zakrzewski, Wydawnictwo WSP, 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Częstochowa 1990, s. 190–215. 
12  Zob. M. Łukaszewski, Charakterystyka twórczości fortepianowej i pedagogicznej Wojciecha 

Łukaszewskiego, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Pedagogika”, z. 7, red. S. Po-

dobiński i R. Derbis, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1998, s. 95–111; tegoż, Wojciech Łu-

kaszewski – kompozytor, pedagog, organizator życia muzycznego, „Saeculum Christianum” 

1999, nr 2, s. 123–138; tegoż, Działalność Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie w latach 

1945–1985, „Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Seria: Edukacja Muzyczna”, z. 1, red.  

M. Popowska, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2005, s. 125–159; tegoż, Życie i działalność 

Wojciecha Łukaszewskiego, [w:] Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga Ju-

bileuszowa dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w osiemdziesiąte urodziny, red.  

G. Darłak i in., Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice 2008, s. 296–311; tegoż, 

Concertino Wojciecha Łukaszewskiego jako przykład łączenia tradycji z nowoczesnością, „Pra-

ce Naukowe AJD w Częstochowie. Seria: Edukacja Muzyczna”, z. 5, red. M. Popowska, Czę-

stochowa 2010, Wydawnictwo AJD, s. 9–52; tegoż, Stan badań nad życiem i działalnością 

Wojciecha Łukaszewskiego…, s. 351–365. 
13  Zob. E. Jasińska-Jędrosz, Wojciech Łukaszewski – postać, którą warto przybliżyć, [w:] Biblio-

teka Muzyczna. Music Library 2007–2009, red. S. Hrabia, A. Spóz, Stowarzyszenie Biblioteka-

rzy Polskich – Sekcja Bibliotek Muzycznych, Warszawa 2010, s. 133–144. 
14  Zob. A. Kłaput-Wiśniewska, Cante jondo w pieśniach do słów F.G. Lorki Wojciecha Łuka-

szewskiego i Marka Minkova, „Prace Zbiorowe Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego”, 

z. 29: Dzieło muzyczne i jego konteksty (5), red. A. Nowak, Bydgoszcz 2009, s. 243–254. 
15  Artykuł jest również dostępny na stronie internetowej czasopisma „Seminare. Poszukiwania 

Naukowe”, http://seminare.pl/pdf/tom34-25-lukaszewski.pdf [dostęp: 20.01.2016]. 
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o Łukaszewskim dostarcza również popularno-wspomnieniowa książka Henryka 

Czarniawskiego
16

.  
Hasła o Łukaszewskim można znaleźć w leksykonie Who’s Who in Music 

and Musicians
17

, Encyklopedii muzycznej PWM
18

, słowniku Kompozytorzy pol-

scy 1918–2000
19

 i jego późniejszej wersji anglojęzycznej
20

, Przewodniku po 

muzyce fortepianowej
21

, Leksykonie polskich muzyków pedagogów
22

 oraz w lek-

sykonach związanych z historią i kulturą Częstochowy: Słowniku biograficznym 

ziemi częstochowskiej
23

, pracach Bohdana Snocha
24

 i Juliusza Sętowskiego
25

. 

Uzupełnieniem piśmiennictwa o Łukaszewskim są wzmianki prasowe, recenzje 

z płyt i koncertów oraz artykuły wspomnieniowe. Ukazywały się one na łamach 

m.in. „Ruchu Muzycznego”, „Muzyki21”, „Twojej Muzy”, „Śpiewaka Śląskiego”, 

„Życia Częstochowy”, „Dziennika Zachodniego”, „Trybuny Śląskiej”, „Gazety 

Wyborczej”, „Niedzieli”, „Nad Wartą”, „Gazety Częstochowskiej”. Wykaz tych 

publikacji znajduje się na stronie internetowej poświęconej Łukaszewskiemu
26

. 

Rękopisy muzyczne utworów Wojciecha Łukaszewskiego przechowuje Bi-

blioteka Narodowa. Pozostałą dokumentację po kompozytorze (zdjęcia, progra-

my, afisze, listy, dokumenty, notatki, szkice muzyczne) rodzina przekazała do 

Gabinetu Zbiorów Muzycznych (Archiwum Kompozytorów Polskich) Biblioteki 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz do Muzeum Częstochowskiego. 

                                                 
16  Zob. H. Czarniawski, Muzyka w moim życiu (zwierzenia nieprofesjonalne), Polihymnia, Lublin 

2007. W. Łukaszewskiemu poświęcony jest rozdział: Muzyczna sztafeta W. M. P. J. M. W. J. 

Łukaszewskich, tamże, s. 243–279. 
17  Zob. hasło: Lukaszewski, Wojciech, [w:] International Who’s Who in Music and Musicians’ Di-

rectory, 9th. Edition, International Biographical Centre, Cambridge 1978. Informacje biograficzne 

zostały zgłoszone do leksykonu przez kompozytora, dlatego hasło nie uwzględnia daty zgonu. 
18  Zob. P. Gago, Łukaszewski Wojciech, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, część biograficzna, 

red. E. Dziębowska, t. 5, PWM, Kraków 1997, s. 470. 
19  Zob. M.T. Łukaszewski, Łukaszewski Wojciech, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, red.  

M. Podhajski, t. 2: Biogramy, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Akademia 

Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Gdańsk – Warszawa 2005, s. 548–550. 
20  Zob. tenże, Łukaszewski Wojciech, [w:] Polish Music. Polish Composers 1918–2010, ed. by  

M. Podhajski, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II, Gdańsk – Lublin 2013, s. 783–784. 
21  Zob. tenże, Przewodnik po muzyce fortepianowej, PWM, Kraków 2014, s. 524–527. 
22  Zob. Leksykon polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red.  

K. Janczewska-Sołomko, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2008, s. 295–296. 
23  Zob. M. Łukaszewski, Łukaszewski Wojciech (1936–1978), kompozytor, pedagog, krytyk mu-

zyczny, [w:] Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej, t. 1, red. A. J. Zakrzewski, Wydaw-

nictwo WSP, Częstochowa 1998, s. 77–80. 
24  Zob. B. Snoch, Mały leksykon Częstochowy, [wyd. w serii: „Almanach Częstochowy”], Towa-

rzystwo Przyjaciół Częstochowy, Częstochowa [b.r.], s. 62–63; tegoż, Mała Encyklopedia Czę-

stochowy, Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, Częstochowa 2002, s. 107.  
25  Zob. J. Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Wydawnictwo 

AJD, Częstochowa 2005, s. 181. 
26  Strona internetowa o Wojciechu Łukaszewskim: www.lukaszewski.waw.pl [dostęp: 20.12.2015]. 
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2. Działalność publicystyczna Wojciecha Łukaszewskiego 

Krytykę muzyczną Łukaszewski uprawiał równolegle do pracy kompozytor-

skiej i pedagogicznej, przy czym nie stanowiła ona podstawy jego działalności, 

była w jakieś mierze zajęciem pobocznym. Od 1968 roku datuje się jego współ-

praca z Filharmonią Częstochowską. Łukaszewski do końca życia (zmarł  

13 kwietnia 1978) tworzył omówienia do programów koncertów symfonicznych 

i kameralnych odbywających się w filharmonii. Spis programów opracowanych 

przez niego obejmuje 145 pozycji, w tym 136 programów koncertów abonamen-

towych i dziewięć książek programowych Ogólnopolskiego Festiwalu Skrzyp-

cowego im. G. Bacewicz
27

. W latach 1968–1971 był prelegentem podczas fil-

harmonicznych koncertów. Wygłaszał również odczyty i wykłady otwarte  

o muzyce. W październiku 1975 roku przebywał w Londynie, gdzie poprowadził 

cykl wykładów o polskiej muzyce współczesnej
28

. W wywiadzie mówił o tym  

w następujący sposób:  

W stolicy Wielkiej Brytanii przebywałem ponad dwa tygodnie, a zaproszony zostałem 

dla wygłoszenia prelekcji na temat polskiej muzyki współczesnej i udziału w koncercie. 

Prelekcje – audycje, ilustrowane nagraniami taśmowymi i płytami, zostały zorganizowa-

ne: jedna w Royal College of Music dla studentów tej uczelni, druga dla młodej Polonii 

angielskiej, przede wszystkim dla słuchaczy szkół wyższych29.  

W sierpniu 1977 roku Łukaszewski, wraz z częstochowskim Zespołem Mu-

zyki Dawnej, przebywał w północnych Włoszech (Florencja, Wenecja) i na La-

zurowym Wybrzeżu (Nicea, Monaco, Genua), gdzie prowadził prelekcje pod-

czas koncertów tego zespołu. Udzielił także wywiadu dla radia ORTF w Nicei, 

który był ilustrowany nagraniami niektórych jego kompozycji. W Częstochowie 

współpracował z działającym na przełomie lat 60. i 70. Klubem Miłośników 

Muzyki (założonym w 1965 roku). W ramach współpracy z tym klubem był 

jednym ze współorganizatorów „Wieczorów umuzykalniających”, odbywają-

cych się w kawiarni Filharmonii Częstochowskiej. Był współorganizatorem 

imprez z cyklu „Prezentujemy młode talenty”, odbywających się w Klubie Mię-

dzynarodowej Prasy i Książki, oraz tzw. „Poniedziałków NOT-owskich” z cyklu 

„Z muzyką do fabryki” i „Wieczorów muzycznych przy świecach”
30

. Podczas 

wielu koncertów był prelegentem. 

Łukaszewski prowadził działalność publicystyczną w latach 1968–1977. 

Współpracował z redakcjami „Życia Częstochowy”, „Gazety Częstochowskiej” 

i „Ruchu Muzycznego”. Tę aktywność rozpoczął wkrótce po powrocie do Czę-

                                                 
27  Spis został zestawiony na podstawie archiwum rodzinnego, przypuszczalnie niekompletnego 

(obecnie w zbiorach Muzeum Częstochowskiego). 
28  Zob. M.T. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 57. 
29  S. Folfasiński, Wojciech Łukaszewski o zagranicznych wojażach i najbliższych planach kompo-

zytorskich, „Gazeta Częstochowska”, 2–8 grudnia 1975, nr 48. 
30  Zob. M.T. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 63. 
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stochowy po studiach kompozytorskich u Nadii Boulanger w Paryżu. Pierwszy 

opublikowany tekst pochodzi z 12 marca 1968 roku
31

, ostatni natomiast z 30 

listopada 1977 roku
32

. Oba ukazały się na łamach „Życia Częstochowy”, wów-

czas mutacji „Życia Warszawy”. Łukaszewski w „Życiu” recenzował przede 

wszystkim koncerty odbywające się w Filharmonii Częstochowskiej. 

Spis jego prac publicystycznych obejmuje 122 pozycje. Najwięcej z nich 

ukazało się na łamach „Życia Częstochowy”. Jest to 115 tekstów, w tym 99 to 

recenzje z różnych imprez muzycznych – przede wszystkim koncertów abona-

mentowych, rzadziej popisów szkolnych, sporadycznie przeglądów zespołów 

amatorskich, a także refleksje z wyjazdów zagranicznych, a 16 to sprawozdania 

z odbywających się w Częstochowie festiwali – Festiwalu Młodzieży Muzycznej 

Jeunesses Musicales (osiem relacji z edycji III–X)
33

 i Ogólnopolskiego Festiwa-

lu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz (siedem relacji z edycji II–IX)
34

.  

Kilka recenzji ukazało się w „Gazecie Częstochowskiej” i w „Ruchu Muzycz-

nym”. W „Ruchu” Łukaszewski opublikował obszerne sprawozdania z trzech 

pierwszych edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Skrzypcowego (1968, 1969, 1970)
35

. 

Prace ogłoszone natomiast w „Gazecie Częstochowskiej” (z lat 1968, 1972, 1975) 

poświęcone były sprawom Społecznego Ogniska Muzycznego w Częstochowie
36

. 

                                                 
31  Zob. W. Łukaszewski, Udane imprezy w Szkołach Muzycznych, „Życie Częstochowy”, 12 

marca 1968, nr 62, s. 6. 
32  Zob. tenże, XII Festiwal Jeunesses Musicales, „Życie Częstochowy”, 30 listopada 1977,  

nr 282, s. 8. 
33  Zob. tenże, III Festiwal Pro Musica, „Życie Częstochowy”, 6 listopada 1968, nr 267, s. 6; 

tegoż, IV Festiwal „Pro Musica”, „Życie Częstochowy”, 21 listopada 1969, nr 278, s. 6; tegoż, 

V Festiwal Jeunesses Musicales de Pologne, „Życie Częstochowy”, 24 listopada 1970, nr 280, 

s. 6; tegoż, VI Ogólnopolski Festiwal „Pro Musica”. Recital fortepianowy Marii Uszok, „Życie 

Częstochowy”, 24 listopada 1971, nr 281, s. 6; tegoż, Festiwal Stowarzyszenia Polskiej Mło-

dzieży Muzycznej, „Życie Częstochowy”, 20 listopada 1972, nr 277, s. 10; tegoż, VIII Ogólno-

polski Festiwal Pro Musica. Soliści zagraniczni. Maraton Filmowy. Wystawy, „Życie Często-

chowy”, 1 listopada 1973, nr 261, s. 8; tegoż, IX Festiwal Jeunesses Musicales, „Życie Często-

chowy”, 27 listopada 1974, nr 282, s. 8; tegoż, X Festiwal Jeunesses Musicales, „Życie Często-

chowy”, 26 listopada 1975, nr 273, s. 8. 
34  Zob. tenże, II Polski Festiwal Skrzypcowy, „Życie Częstochowy”, 5 czerwca 1969, nr 133, s. 6; 

tegoż, III Polski Festiwal Skrzypcowy, „Życie Częstochowy”, 15–16 marca 1970, nr 63, s. 10; tegoż, 

IV Polski Festiwal Skrzypcowy imienia Grażyny Bacewicz, „Życie Częstochowy”, 13 marca 1971,  

nr 62, s. 6; tegoż, V Polski Festiwal Skrzypcowy, „Życie Częstochowy”, 18 marca 1972, nr 66, s. 6; 

tegoż, VI Polski Festiwal Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz, „Życie Częstochowy”, 7 marca 1973, 

nr 56, s. 8; tegoż, VII Polski Festiwal Skrzypcowy, „Życie Częstochowy”, 20 marca 1974, nr 67,  

s. 10; tegoż, VIII Polski Festiwal Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz, „Życie Częstochowy”, 19 mar-

ca 1975, nr 65, s. 8; tegoż, Festiwale skrzypcowe, „Życie Częstochowy”, 26 marca 1976, nr 73, s. 8. 
35  Zob. tenże, I Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy w Częstochowie, „Ruch Muzyczny”, 1–15 lipca 

1968, nr 15, s. 9; tegoż, Festiwal Skrzypcowy w Częstochowie, „Ruch Muzyczny”, 1–15 lipca 1969, 

nr 13, s. 14; tegoż, III Polski Festiwal Skrzypcowy, „Ruch Muzyczny”, 1–15 maja 1970, nr 9, s. 6. 
36  Zob. tenże, Przedszkole wirtuozów, „Gazeta Częstochowska”, 11–17 czerwca 1968, nr 24, s. 5; 

tegoż, Społeczne Ognisko Muzyczne w Kłobucku, „Gazeta Częstochowska”, 7–13 marca 1972, 
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Regularnie pisane przez Łukaszewskiego recenzje dają pogląd na dzieje ów-

czesnego życia muzycznego Częstochowy. Dzięki temu mogą być przydatnym 

materiałem do badań nad dziejami kultury tego miasta w latach 1968–1977. Poka-

zują na przykład, jak wyglądało to życie „na co dzień” – podczas koncertów 

abonamentowych oraz „od święta” – podczas festiwalu Pro Musica (później 

Jeunesses Musicales) i Ogólnopolskiego Festiwalu Skrzypcowego im. G. Bacewicz. 

Można zauważyć cykliczność imprez: koncerty abonamentowe odbywały się co 

dwa tygodnie, najczęściej w piątki, natomiast festiwale raz lub dwa razy w roku.  

Zebrane prace publicystyczne Łukaszewskiego ukazały się w 2009 r. w zbio-

rze zatytułowanym Muzyczne interludia
37

. Poza napisanym przeze mnie Wpro-

wadzeniem do tej pracy
38

, dotychczas nie podejmowano badań nad działalnością 

publicystyczną Łukaszewskiego. Jest to obszar jego pracy, który warto zbadać, 

zarówno w kontekście uzupełnień do biografii kompozytora, jak i w świetle 

ówczesnego życia muzycznego Częstochowy. Marek Podhajski o aktywności 

organizacyjno-społecznej Łukaszewskiego, w którą wpisuje się też publicystyka 

muzyczna, napisał:  

Nie ulega wątpliwości, że całokształt działalności Wojciecha Łukaszewskiego wpisuje 

się znacząco w panoramę zjawisk, związanych z szeroko rozumianym życiem muzycz-

nym Polski, zwłaszcza w dziesięcioleciu 1967–1977. Mam tu na myśli nie tylko jego do-

konania kompozytorskie, które dokumentuje bogata dyskografia […], ale także jego 

działalność organizacyjną i społeczną na rzecz rozwoju kultury muzycznej Ziemi Czę-

stochowskiej. Potrafił dostrzec blaski i cienie życia muzycznego tego regionu. Nigdy nie 

pozostawał obojętny na jego przejawy. Entuzjastycznie wspierał w swojej publicystyce 

wszelkie cenne inicjatywy i chwalił dokonania, jak też upominał się o wprowadzanie  

w życie zamierzeń, które by korzystnie rzutowały na jakość tego życia, sprzyjały podnie-

sieniu rangi kulturalnej regionu w skali ogólnopolskiej39.  

Z kolei Magdalena Dziadek, w recenzji wspomnianej książki Muzyczne in-

terludia, na łamach czasopisma „Śląsk” pisze o publicystyce Łukaszewskiego  

w następujący sposób:  

Historyk kultury muzycznej znajdzie w pismach Łukaszewskiego gotowy materiał do 

dziejów życia muzycznego w Częstochowie lat 70. Jest to materiał bardzo bogaty […]. 

Zainteresowany badacz znajdzie w pismach Łukaszewskiego gotową kronikę […] imprez 

– obiektywną, jeśli idzie o udokumentowanie faktów, subiektywną i tym więcej ciekawą, 

                                                 
nr 10, s. 4; tegoż, Ognisko Muzyczne na estradzie, „Gazeta Częstochowska”, 1–7 kwietnia 

1975, nr 98, s. 8. 
37  Zob. tenże, Muzyczne interludia… 
38  Tamże, s. 11–26. Spośród pism Łukaszewskiego do wydania wybrałem wszystkie teksty opu-

blikowane w prasie oraz kilka prac niepublikowanych. Są to sprawozdania z wyjazdu na studia 

do Paryża, z podróży na zagraniczne festiwale, maszynopis Refleksji muzycznych z Londynu, któ-

rego nie przyjęła do druku redakcja „Życia Częstochowy” (1977) oraz komentarz Łukaszewskie-

go do jego pracy dyplomowej (1965). Pominąłem natomiast zbiór omówień do programów kon-

certowych Filharmonii Częstochowskiej. 
39  M. Podhajski, fragment recenzji wydawniczej opublikowany na rewersie okładki Muzyczne 

interludia… 
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jeśli idzie o ich ocenę. Wojciech Łukaszewski był zbyt dobrze wykształcony muzycznie, 

by rezygnować w imię codziennej sprawozdawczości z gruntownego – niekiedy sarka-

stycznego – przyglądania się wykonaniom muzycznym, a w szerszym wymiarze – z kry-

tycznego rozważania całego „mechanizmu” życia muzycznego40. 

Na styl wypowiedzi Łukaszewskiego, nie tylko na łamach prasy, przeważnie 

natomiast w codziennych kontaktach, zwrócili uwagę jego przyjaciele, których 

wspomnienia ukazały się w monografii o kompozytorze
41

. Czesław Wieczorek 

zauważa: „Aktywność Jego w pracy zawodowej i publicystycznej przejawiała 

się trafnym osądem rzeczywistości. Chętnie się angażował w organizację festi-

wali i koncertów w Filharmonii […]. W wystawianiu ocen był pobłażliwy dla 

niedojrzałych wykonawców muzyki, tak uczniów, jak i profesjonalistów. Na taki 

gest może sobie pozwolić człowiek rozumny i nieprzeciętny”
42

. Taką postawę, 

chociaż nie wolną od sprawiedliwej i rzeczowej krytyki, można znaleźć również 

w jego pismach. Andrzej Grądman zwrócił uwagę na podobne cechy Łukaszew-

skiego, pisząc we wspomnieniu o nim: „Umiarkowany i taktowny w wypowie-

dziach, lecz każde słowo, zdanie, nieomylnie lokowane jest w celu”
43

. Na spo-

sób wysławiania się Łukaszewskiego zwróciła z kolei uwagę poetka, literat  

i polonistka, Barbara Łągiewka. Pisze ona: „Poznając nieco bliżej Wojciecha 

Łukaszewskiego, zwróciłam uwagę na jeszcze inną zaletę Artysty – umiejętność 

słuchania. W czasie rozmowy był skoncentrowany, a rozmawiał chętnie na te-

mat tekstów poetyckich. Interesował się poezją m.in. K.K. Baczyńskiego  

i K.I. Gałczyńskiego […]. Jego sposób wysławiania się dowodził dużej kultury 

literackiej: dobierał starannie słowa, formułował sądy w sposób zwięzły, nie 

używał nigdy żadnych trywializmów. Był wrażliwy na ekspresję słowa”
44

.  

I jeszcze raz M. Dziadek: „Wojciech Łukaszewski pisał bardzo dobrze: płynnie, 

naturalnie, prosto, wypracowując na swój użytek stały schemat recenzji, dobrze 

widziany w gazecie”
45

. Przytoczone powyżej refleksje można odnieść również 

do pism Łukaszewskiego, które ukazują podobne do przytoczonych własności 

jego języka, stylu pisarskiego i kultury. 

Relacje z koncertów ukazywały się zazwyczaj w odstępach dwutygodnio-

wych, bo z taką częstotliwością odbywały się w filharmonii koncerty abonamen-

towe. Są to przeważnie teksty krótkie, pozwalające jedynie na pobieżną charakte-

rystykę danego koncertu. Łukaszewski nauczył się w tych krótkich tekstach zwra-

                                                 
40  M. Dziadek, Pisma Wojciecha Łukaszewskiego, „Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 

2009, nr 7, s. 71. 
41  Zob. M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 70–99. 
42  Cz. Wieczorek, Wspomnienie o Wojciechu Łukaszewskim, [w:] M. Łukaszewski, Wojciech 

Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 88. 
43  A. Grądman, „Ulubieńcy bogów umierają młodo”. Wspomnienie o Wojciechu Łukaszewskim, 

[w:] M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 86. 
44  B. Łągiewka, Wspomnienie o Wojciechu Łukaszewskim, [w:] M. Łukaszewski, Wojciech Łuka-

szewski. Życie i twórczość, s. 84. 
45  M. Dziadek, Pisma Wojciecha Łukaszewskiego, s. 71. 
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cać uwagę nie tylko na najważniejsze elementy koncertu (jak program i nazwiska 

wykonawców), ale też potrafił celnie i zwięźle sformułować opinię o wykonaniu. 

Z festiwali autor miał zwyczaj pisać obszerniejsze relacje. Omawiał także niektóre 

koncerty szkoły muzycznej lub ognisk muzycznych działających na terenie regio-

nu częstochowskiego. Z rzadka wspominał o nowościach wydawniczych po-

święconych muzyce, wystawach lub innych imprezach organizowanych w tym 

czasie w Częstochowie. W wielu tekstach poruszał także inne problemy, np. 

brak odpowiednich etatów lub instrumentów w składzie orkiestry, problem fre-

kwencji na koncertach itp. 

Łukaszewski obserwował pracę Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej 

przez jedenaście lat swojego życia w Częstochowie – od powrotu z Paryża  

w 1967 roku do przedwczesnej śmierci w 1978 roku. Pozwoliło mu to poznać 

pracę orkiestry z dwóch perspektyw – słuchacza-recenzenta i kompozytora, któ-

rego utwory orkiestra od czasu do czasu wykonywała. Przyglądał się pracy ko-

lejnych szefów zespołu: Zygmunta Szczepańskiego, Leona Jelonka i Zygmunta 

Hassy. Koncerty dopracowane pod względem warsztatowym i artystycznym 

zyskiwały w relacjach Łukaszewskiego pozytywną ocenę, zaś imprezy słabsze 

spotykały się z jego negatywną opinią, wyrażoną jednak w sposób wyważony  

i subtelny. Znając osobiście dyrygentów i muzyków miejscowej orkiestry (nie-

którzy byli z nim zaprzyjaźnieni lub pracowali razem z nim w szkole muzycz-

nej), jako recenzent nie miał łatwego zadania. Starał się jednak o wyrażanie 

obiektywnych i sprawiedliwych sądów. Oto przykłady niektórych relacji
46

: 

Uwerturze zabrakło wykończenia, rozmachu i wyeksponowania pierwiastka dramatycz-

nego, bez czego trudno sobie wyobrazić tę muzykę: strona techniczna utworu została 

jednak dobrze przygotowana tak pod względem czystości brzmienia, jak i pod względem 

rytmicznym. Bolero moglibyśmy zaliczyć do udanych wykonań naszej orkiestry, gdyby 

nie nadmiernie szybkie tempo podyktowane przez dyrygenta. Miała nas porwać monoto-

nia rytmu, a tymczasem wszystko było przyspieszone i, rzecz prosta, niektóre instrumen-

ty nie mogły wygrać swoich partii. Przepięknie natomiast wykonano Rapsodię rumuńską 

G. Enescu, czysto, swobodnie i efektownie47. 

Z kolei w innej recenzji Łukaszewski zwrócił uwagę na wybór repertuaru, 

który uznał za zbyt trudny dla orkiestry, wówczas prowincjonalnej, niebędącej 

jeszcze orkiestrą filharmoniczną. Obok słabych miejsc potrafił jednak sprawie-

dliwie ocenić inne walory koncertu, doceniając fragmenty wykonane dobrze: 

Orkiestra pod batutą dyr. Zygmunta Szczepańskiego, jak na jej możliwości, zupełnie do-

brze wykonała Nagrobek Couperina Ravela i Taniec szkieletów Saint-Saënsa […]. Iberia 

Debussy’ego, arcydzieło orkiestracji, mimo wielkiego nakładu pracy ze strony dyrygenta 

i zespołu, była jednak pozycją chybioną. Trudno omawiać szczegóły wykonawcze dzieła, 

na wystawienie którego – bądźmy szczerzy – jeszcze nas nie stać! […]. Dyrygent wie-

                                                 
46  Wszystkie cytaty pochodzą z recenzji W. Łukaszewskiego. Podaję je za: tegoż, Muzyczne 

interludia… 
47  W. Łukaszewski, Ostatni koncert sezonu, „Życie Częstochowy”, 26 czerwca 1970, nr 151, s. 6. 
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czoru – Zygmunt Szczepański – ciekawie poprowadził Uwerturę Mozarta, uwypuklając 

wejścia tematów i oddając nastrój tajemniczości. Obok niej najlepiej wypadła Symfonia 

D-dur, zagrana lekko, z elegancją. Zabrakło nieco precyzji technicznej i intonacyjnej  

w Serenadzie48. 

Łukaszewski sygnalizował potrzebę utworzenia przy filharmonii profesjo-

nalnego chóru mieszanego. W czasach jego pracy w Częstochowie nie istniał 

żaden zawodowy chór mieszany. Do popularnych zespołów należał na przykład 

Chór Męski Pochodnia (chór Rzemiosła Częstochowskiego), działały chóry przy 

parafiach, z których do znanych należał m.in. Chór Jasnogórski. W wykonaniach 

dzieł oratoryjno-kantatowych brały zazwyczaj udział połączone chóry często-

chowskie (także chór szkoły muzycznej). Prezentacje te należały jednak do 

rzadkości. Pod względem organizacyjnym były trudne do przygotowania, wła-

śnie z powodu braku w mieście profesjonalnego zespołu wokalnego. Kompozy-

tor podkreślał, że łączenie różnych częstochowskich, wyłącznie amatorskich, 

chórów nie zawsze przynosi dobre rezultaty. Rozwiązanie tych problemów wi-

dział w utworzeniu w filharmonii chóru zawodowego. Pisał o tym w następujący 

sposób: 

Jeszcze kilka słów o nie mniej ważnej sprawie, związanej z rozwojem zespołów chóral-

nych w Częstochowie. O prawdziwej muzykalności każdego narodu świadczy stopień je-

go zainteresowania muzyką chóralną, ilością i oczywiście poziomem artystycznym ama-

torskich i zawodowych zespołów śpiewaczych. Pod tym względem ustępowaliśmy daw-

niej innym rozśpiewanym narodom. Obecnie sytuacja uległa radykalnej zmianie. Mamy 

w Polsce wiele zespołów chóralnych, których pozazdrościć może nam cała Europa. Wy-

starczy wymienić choćby te najpierwsze: Chór Politechniki Gdańskiej, Akademicki Chór 

ze Szczecina czy Uniwersytecki z Warszawy, najstarszy zespół śpiewaczy stolicy Lutnia 

czy męska Harfa, nie mówiąc już o zawodowych chórach Filharmonii Krakowskiej, 

Warszawskiej i Słowików poznańskich, które cieszą się niemal legendarną sławą na ca-

łym świecie.  

W Częstochowie na czoło zespołów śpiewaczych wysunęła się Pochodnia, niegdyś 

rywalka warszawskiej Harfy. Z innych zespołów, zaczynających się pomyślnie rozwijać, 

był chór Orkiestry Symfonicznej, z którym już można było wystawić takie arcydzieła 

muzyki oratorskiej, jak Stworzenie świata Haydna i Requiem Mozarta. Jeszcze nie tak 

dawno dyr. Zygmunt Szczepański zaprezentował Częstochowie IX Symfonię Beethovena 

z połączonymi chórami Szkół Muzycznych i Filharmonii oraz Stabat Mater Szymanow-

skiego. Były to pierwsze wykonania tych utworów w Częstochowie. Czyżby więc nasze 

miasto, które liczy już niemal dwieście tysięcy mieszkańców, nie mogło mieć stałego, 

reprezentacyjnego chóru mieszanego przy Filharmonii Częstochowskiej? Warunki są 

idealne, tym bardziej, że w osobie Zygmunta Szczepańskiego Częstochowa pozyskała 

wytrawnego chórmistrza. Potrzebne jest jedynie większe zainteresowanie mieszkańców 

naszego miasta tą sprawą. A więc drodzy miłośnicy śpiewu! Kierownictwo chóru przy Fil-

harmonii Częstochowskiej przyjmuje dalsze zgłoszenia kandydatów, pragnących śpiewać49.  

                                                 
48  Tenże, Koncerty w Filharmonii, „Życie Częstochowy”, 12 maja 1971, nr 113, s. 6. 
49  Tenże, Refleksje o życiu muzycznym Częstochowy, „Życie Częstochowy”, 25 czerwca 1968,  

nr 152, s. 6. 
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Działający w tym czasie przy filharmonii chór mieszany był zespołem ama-

torskim. W późniejszych latach na czoło częstochowskich zespołów wybił się 

dopiero Częstochowski Chór Kameralny, prowadzony przez Krzysztofa Pośpie-

cha i zdobywający laury na zagranicznych konkursach. Było to już jednak po 

śmierci Wojciecha Łukaszewskiego. Chór filharmoniczny poczynił w ciągu 

kilku lat postępy, co Łukaszewski odnotował przy okazji jednego z koncertów: 

Wykonanie wielkiego oratorium Haydna uznać należy za najlepszy występ Amatorskie-

go Chóru Mieszanego przy Filharmonii. Zespół poczynił znaczne postępy: poprawił dyk-

cję, brzmienie, śpiewa z większą pewnością. Wypada pogratulować dyr. Zygmuntowi 

Szczepańskiemu za wytrwały wkład pracy w dzieło reaktywowania chóru i jego przygo-

towanie, a wokalistom życzyć, by śpiewali jeszcze lepiej i występowali z nowymi dzie-

łami muzyki oratoryjnej50. 

Łukaszewski akcentował również potrzebę większego wspierania przez wła-

dze miejskie częstochowskiej orkiestry. Na łamach prasy wskazywał na ko-

nieczność utworzenia nowych etatów czy zakupu instrumentów. Bez trudu, zna-

jąc – jako kompozytor – literaturę muzyczną, potrafił wskazać, z jakich powo-

dów nie można wykonać w Częstochowie określonego repertuaru: 

Z licznych wydarzeń artystycznych, które pozostawiły w pamięci słuchaczy trwały ślad, 

wspomnieć trzeba prawykonania w Częstochowie IX Symfonii Beethovena z udziałem 

połączonych chórów Szkoły Muzycznej i Filharmonii, Stabat Mater Szymanowskiego, 

jak również ciekawe interpretacje IV Symfonii Brahmsa, Eroiki Beethovena, IV Symfonii 

Czajkowskiego, czy też utworów XX wieku: Popołudnia Fauna Debussy’ego, Suity in F 

Roussela. Ciekawych pozycji byłoby więcej, gdyby nie skromny skład orkiestry i brak 

niektórych instrumentów (rożek angielski, klarnet basowy, harfa), co nie pozwala na za-

prezentowanie miłośnikom muzyki w Częstochowie celniejszych pozycji muzyki nowej51. 

W podobny sposób, odnotowując jednak poprawę stanu instrumentarium, pi-

sał po roku:  

Wykonanie po raz pierwszy w Częstochowie całej muzyki do Harnasiów Szymanow-

skiego uznać można za sukces i dobrą zapowiedź na przyszłość – oczywiście pod warun-

kiem zwiększenia obsady orkiestry. Po przeprowadzce do nowej Filharmonii i w obliczu 

korzystnej sytuacji, jaka kształtuje się w muzycznym środowisku Częstochowy, należą 

się chyba dalsze etaty częstochowskim muzykom! Tym bardziej, że zakupiono już kilka 

nowych instrumentów (harfa, wibrafon, klarnet basowy i inne), na których, niestety, nie 

ma kto grać52.  

Władze miejskie i wojewódzkie reagowały na te apele dopiero po subtelnych 

sugestiach. Wszystkie teksty przechodziły wówczas przez Urząd Kontroli, Pu-

blikacji i Widowisk, więc na bardziej dosadną krytykę nie można było sobie 

                                                 
50  Tenże, Zakończenie sezonu muzycznego. Stworzenie Świata i Wanda Wiłkomirska, „Życie 

Częstochowy”, 27 czerwca 1971, nr 153, s. 10. 
51  Tenże, I Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy w Częstochowie, „Ruch Muzyczny”, 1–15 lipca 

1968, nr 13, s. 9–10. 
52  Tenże, Festiwal Skrzypcowy w Częstochowie, „Ruch Muzyczny”, 1–15 lipca 1969, nr 13, s. 14. 
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pozwolić. Możliwe, że wysuwane przez Łukaszewskiego postulaty znajdowały 

oddźwięk, ponieważ po jakimś czasie autor donosił na łamach kolejnych recen-

zji o poprawie warunków, czego przykładem mogą być przytoczone powyżej 

relacje z lat 1968 i 1969. 

Na zakończenie prawie każdego sezonu koncertowego Łukaszewski doko-

nywał podsumowania roku pracy orkiestry i wyciągał wnioski na przyszłość. 

Zwracał przy tym uwagę na postępy orkiestry, której – jeśli jej praca na to za-

sługiwała – nie szczędził pochwał: 

Roczna praca dyrektora Hassy z orkiestrą nie poszła na marne. Wyraźnie dała się zaobser-

wować stopniowa poprawa strony technicznej. Starannie dobierany repertuar dopasowany 

był do możliwości wykonawczych zespołu. Poprawiła się wrażliwość na materię brzmie-

niową, wzrosła odpowiedzialność. Nie musimy się wstydzić niektórych wykonań. Poprawa 

znalazła także potwierdzenie ze strony słuchaczy, którzy liczniej przybywają do Filharmo-

nii, a jest to poważny sukces dyrektora Hassy i całego zespołu. I jeśli miałbym wyrazić ja-

kąś troskę, to jedynie o los chóru mieszanego, który wciąż nie może wyjść z impasu53. 

Po lekturze recenzji z koncertów filharmonicznych widać dbałość, jaką  

w Częstochowie przywiązywano do prezentacji muzyki polskiej, zarówno daw-

nej, jak i współczesnej. Wykonania dzieł Bacewiczówny, Góreckiego, Kilara, 

Lutosławskiego, Łuciuka czy Szałowskiego należały w tamtym okresie niemalże 

do typowego repertuaru abonamentowych wieczorów i były dobrze przyjmowa-

ne przez publiczność. 

Łukaszewski zwracał również baczną uwagę na młodych muzyków lub 

uczniów szkoły muzycznej debiutujących na deskach filharmonii. Przyglądał się 

im z życzliwą uwagą. Starał się uchwycić w ich prezentacjach aspekty pozytyw-

ne i wartościowe. Dostrzegł również młodego Krystiana Zimermana, wówczas 

jeszcze uczestnika polskiej ekipy na IX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 

im. Fryderyka Chopina, który na krótko przed konkursem wystąpił na deskach 

Filharmonii Częstochowskiej. Recenzent napisał wówczas: 

Pierwsze koncerty w nowym sezonie artystycznym orkiestry symfonicznej upłynęły pod 

znakiem występów pianistycznych. Solistami byli: Krystian Zimerman i Andrzej Ratu-

siński […]. Gościliśmy więc prawdziwie utalentowanego wirtuoza, który niedawno 

skończył Liceum Muzyczne, a obecnie jest studentem I roku PWSM w Katowicach. Jego 

pedagogiem, wychowawcą i przewodnikiem muzycznym jest doc. Andrzej Jasiński […]. 

W wykonaniu młodziutkiego artysty usłyszeliśmy Koncert e-moll Chopina i trzy bisowa-

ne utwory tego kompozytora: Mazurka C-dur op. 24, Finał z Sonaty h-moll op. 58 i Etiu-

dę F-dur op. 10. Okazało się, że Zimerman jest niezwykle wrażliwym i subtelnym mu-

zykiem, doskonale przygotowanym technicznie. Dojrzałość artystyczna idzie tu w parze 

z zacięciem wirtuozowskim, precyzją i dokładnością wykonania54. 

W recenzjach dotyczących działalności szkoły muzycznej dominuje ton cie-

pła, serdeczności i raczej życzliwego niż krytycznego spojrzenia. Kompozytor 

                                                 
53  Tenże, Zakończenie sezonu muzycznego, „Życie Częstochowy”, 29 czerwca 1973, nr 154, s. 8. 
54  Tenże, Pierwsze wrażenia, „Życie Częstochowy”, 2 października 1975, nr 227, s. 8. 
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zdawał sobie sprawę zarówno z sukcesów, jak i porażek szkoły. Szczególnie 

podkreślał te pierwsze, starając się dostrzec w koncertach uczniów jak najwięcej 

plusów, zwrócić uwagę na ich indywidualność. W jego recenzjach było miejsce 

na pochwałę młodych adeptów sztuki muzycznej oraz ich profesorów, których 

twórczy wkład w przygotowanie uczniów do koncertów recenzent dostrzegał  

i doceniał. Z życzliwą troską odnosił się do działalności całej szkoły i jej pierw-

szego dyrektora – Tadeusza Wawrzynowicza, którego w 1971 r. został następcą. 

Łukaszewski śledził losy wychowanków szkoły, a gdy miały miejsce koncerty 

absolwentów, podkreślał ich rangę, przedstawiał sylwetki: 

Przyjeżdżają do nas z innych miast, uczelni, renomowanych instytucji muzycznych i sta-

le podtrzymują kontakt ze swymi nauczycielami, ze swoją pierwszą szkołą. Sprawiają 

nam wszystkim wielką radość i wymownie dowodzą o rozwoju naszego środowiska mu-

zycznego. W ramach Jubileuszu Szkół Muzycznych wystąpili na sali kameralnej Filhar-

monii z recitalem, którego wysoki poziom artystyczny i atmosfera na długo pozostaną  

w pamięci. Był to wzruszający i pouczający przykład rozwoju ich talentów muzycznych, 

dostrzeżonych w szkole, a teraz wkraczających w stadium dojrzewania i pogłębiania55.  

Obok recenzji z koncertów Wojciech Łukaszewski dzielił się z czytelnikami 

swoimi wrażeniami z pobytów na zagranicznych festiwalach – w Bratysławie, 

Leningradzie czy Londynie. Omawiał zróżnicowane zagadnienia dotyczące mu-

zyki w Częstochowie. Poruszał często problem frekwencji na koncertach w Fil-

harmonii Częstochowskiej. Instytucja ta przez wiele lat borykała się z proble-

mem skompletowania widowni na koncercie abonamentowym. Festiwale czę-

ściej przyciągały większą publiczność, lecz nie było to regułą. Częstochowa nie 

była wówczas małym miastem (około 200 tysięcy mieszkańców), a w połowie 

lat 70. stała się miastem wojewódzkim. Jednak środowisko muzyczne było wą-

skie i hermetyczne. W mieście działała jedna szkoła muzyczna i filharmonia. 

Funkcjonował też Instytut Muzyki przy miejscowej Wyższej Szkole Pedago-

gicznej, a także Częstochowskie Towarzystwo Muzyczne. Dzisiejsze środowi-

sko muzyczne, chociaż nadal oparte o te instytucje (pojawiły się też nowe, np. 

Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater), ma dużo lepsze możliwości działania 

niż za czasów Łukaszewskiego. Kompozytor już u progu swojej działalności 

recenzenckiej alarmował:  

Jeden z ostatnich koncertów symfonicznych poświęcono przepięknej dawnej muzyce 

polskiej. Przygotowany przez dyr. Zygmunta Szczepańskiego […]. Był jednym z tych 

wieczorów muzycznych, które prowokują i pobudzają do rozważań. Można śmiało 

stwierdzić, że naprawdę „najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska”, co tak wy-

trwale głosił największy polski badacz historii muzyki – Józef Reiss. Taka jest pointa te-

go uroczego wieczoru, na którym – niestety – zabrakło kilku setek częstochowian. Czyż-

by brak zainteresowań tego rodzaju muzyką? Czy pokutuje u nas jeszcze ten dziwny, 

nieuzasadniony kult dla tego, co obce, czego nie mogą zrozumieć inne narody? A może 

                                                 
55  Tenże, Koncert absolwentów Szkół Muzycznych. Przegląd twórczości węgierskiej, „Życie Czę-

stochowy”, 26 marca 1971, nr 73, s. 6. 
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społeczeństwo naszego miasta jest już tak wyrobione, że poza festiwalami „Pro Musica” 

i „Skrzypcowym” nie dostrzega innej, wartościowej przecież muzyki? Po tak udanym 

pierwszym Festiwalu Wiolinistycznym można było sądzić, że Częstochowa stanie się już 

wkrótce ośrodkiem życia muzycznego, który odegra poważniejszą rolę w życiu kultural-

nym Polski. Wspomniany koncert muzyki dawnej pokazał, że tkwimy w sferze marzeń,  

a prawdziwym ośrodkiem żywej muzyki Częstochowa nieprędko zostanie, jeśli jej 

mieszkańcy wykazywać będą w tym kierunku tak skromne zainteresowanie. Czy zresztą 

trzeba częstochowianom przypominać, że mamy w naszym mieście najpiękniejszy przy-

bytek Polihymnii i że od nas zależy jego przyszłość?56. 

W podobnym tonie wykazywał troskę przy okazji relacji z innego festiwalu:  

Emocje festiwalowe mamy już za sobą. Ich wyjątkowa atmosfera, serdeczna i żywa re-

akcja widowni były jednak zjawiskiem przejściowym, skoro na ostatni koncert Tadeusza 

Żmudzińskiego przyszła zaledwie garstka stałych, oddanych sztuce melomanów. Dziwne 

to i niezrozumiałe! W innych miastach koncerty symfoniczne odbywają się w każdy pią-

tek tygodnia i powtarzane są jeszcze w soboty. Nasze dwa wieczory w miesiącu są bar-

dzo przystępną porcją muzyki nawet dla ludzi najbardziej zapracowanych. Czyżby wy-

stępy naszych artystów, podziwianych i cenionych w całym świecie, były dla nas mało 

atrakcyjne?57 

Z inicjatywy Szczepańskiego w Częstochowie od 1966 roku organizowany 

był festiwal „Pro Musica”. W 1968 roku zorganizowano I Ogólnopolski Festiwal 

Skrzypcowy, który po śmierci Grażyny Bacewicz w 1969 roku został nazwany 

jej imieniem. Festiwal stał się imprezą znaną na skalę ogólnopolską. Rangę wy-

darzenia podniósł udział w nim polskich autorytetów muzycznych, m.in.: Ireny 

Dubiskiej, Eugenii Umińskiej i Jerzego Waldorffa
58

. O Festiwalu Łukaszewski 

pisał kilka tygodni później na łamach „Ruchu Muzycznego”:  

I Polski Festiwal Skrzypcowy wypełnił wreszcie puste miejsce wśród imprez muzycz-

nych przybywających Polsce niemal z każdym rokiem. Można mieć uzasadnioną na-

dzieję, że stanie się on stałym, corocznym sympozjum artystycznym najzdolniejszych, 

młodych skrzypków z całej Polski […]. Po tej pierwszej próbie stworzenia stałego Ogól-

nopolskiego Festiwalu Skrzypcowego trzeba stwierdzić, że była to impreza udana i waż-

na. Można prawdopodobnie już teraz żywić nadzieję, że Ministerstwo Kultury i Sztuki, 

które było jej opiekunem i Wydziały Kultury w Katowicach i Częstochowie dołożą 

wszelkich starań, aby Festiwal – dający możliwość startu młodym wiolinistom – nie za-

milkł jakimś samotnym akordem. Wszystko przemawia też za tym, by miejscem tych 

spotkań pozostała Częstochowa, która dysponuje jedną z najlepszych sal koncertowych 

w Polsce. Nasuwają się więc pewne refleksje związane z Częstochową – środowiskiem, 

które mogłoby […] odegrać w przyszłości pewną rolę (mając po temu doskonałe warun-

ki) w muzycznym życiu nie tylko województwa katowickiego, lecz całej Polski59. 

                                                 
56  Tenże, Refleksje o życiu muzycznym Częstochowy, s. 6.  
57  Tenże, Tadeusz Żmudziński – ostatni romantyk, „Życie Częstochowy”, 29 listopada 1973,  

nr 284, s. 10. 
58  Por. M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 35. 
59  W. Łukaszewski, I Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy w Częstochowie, „Ruch Muzyczny”,  

1–15 lipca 1968, nr 13, s. 9–10. 
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W tym samym artykule Łukaszewski opisywał również częstochowskie śro-

dowisko muzyczne. Możliwość publikacji na łamach „Ruchu Muzycznego” była 

dla niego okazją do zwrócenia uwagi ogólnopolskiej społeczności na muzyczną 

Częstochowę. Starał się równocześnie zilustrować ją tyleż obiektywnie, co w jak 

najlepszym świetle. Można powiedzieć, że jako recenzent (lecz nie tylko, także 

jako kompozytor i pedagog) starał się być na zewnątrz ambasadorem swojego 

miasta: 

Miasto dysponuje w tej chwili nowoczesnym gmachem o wspaniałych pomieszczeniach, 

których akustyka przewyższa większość sal koncertowych w Polsce. Po prawie dziesię-

cioletniej budowie, gmach filharmonii – wznoszony całym wysiłkiem społeczeństwa 

Częstochowy, przy poważnym poparciu władz miejskich – okazał się inwestycją po-

trzebną i pożyteczną. Inicjatywa zorganizowania w Częstochowie już II Festiwalu „Pro 

Musica” […] świadczy wymownie o nowej roli, jaką zaczyna odgrywać to miasto. No-

wością jest też wprowadzenie stałych koncertów dawnej muzyki polskiej w wykonaniu 

instrumentalistów miejscowej orkiestry, które odbywają się w stylowych pomieszcze-

niach Miejskiego Ratusza. Piękny budynek Filharmonii jest siedzibą aktywnego i rozwi-

jającego ożywioną działalność Klubu Miłośników Muzyki, którego celem jest pogłębie-

nie kultury muzycznej w społeczeństwie Częstochowy60. 

Nie mogło zabraknąć również wzmianki o szkole muzycznej, w której do-

piero co Łukaszewski rozpoczął pracę pedagogiczną: 

Pisząc o muzycznym profilu miasta nie można pominąć działalności Państwowych Szkół 

Muzycznych I i II stopnia, które pod kierownictwem Tadeusza Wawrzynowicza oraz ca-

łego zespołu jego współpracowników z wielkim powodzeniem realizują swój program 

pracy […]. Najważniejszym jest wreszcie fakt, że Częstochowa zaczyna zwracać na sie-

bie uwagę. Jeżeli te ostatnie wydarzenia muzyczne doprowadzą do stworzenia w Często-

chowie takiego ośrodka artystycznego, który będzie odgrywał jakąś rolę w życiu kultu-

ralnym Polski, stanie się to niewątpliwym dowodem, że muzyka spełnia w życiu tego 

miasta ważne zadanie społeczne61. 

Regularna współpraca kompozytora z „Życiem Częstochowy” zakończyła 

się w roku 1975. W latach 1976 i 1977 napisał już tylko pojedyncze relacje  

z Ogólnopolskiego Festiwalu Skrzypcowego im. G. Bacewicz (26 marca 1976)  

i Festiwalu Jeunesses Musicales (30 listopada 1977). Być może o rezygnacji  

z systematycznego pisania relacji do prasy zadecydował brak czasu. Możliwe 

też, że zniechęciła go odmowa redakcji „Życia” w 1975 r. odnośnie do opubli-

kowania jego refleksji muzycznych po wizycie w Londynie
62

. Redakcja argu-

mentowała (a może była to decyzja cenzury?), że informacje z muzycznego 

Londynu nie zainteresują mieszkańców Częstochowy
63

. Łukaszewski pisał  

o swoich wrażeniach w następujący sposób:  

                                                 
60  Tamże, s. 9–10. 
61  Tamże, s. 9–10. 
62  W. Łukaszewski, Refleksje muzyczne z Londynu, tekst, datowany przez Łukaszewskiego na  

15 listopada 1975, ukazał się dopiero w pracy: W. Łukaszewski, Muzyczne interludia…, s. 229. 
63  Por. M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, s. 57–58. 
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Najbardziej interesowały mnie kontakty z muzykami angielskimi, a szczególnie z mło-

dymi kompozytorami. Umożliwiły mi one poznanie niektórych, wartościowych dzieł 

współczesnych twórców, zgrupowanych przy Royal College of Music. Wartość najlep-

szych osiągnięć muzyki polskiej pomogła mi w znalezieniu z nimi wspólnego języka.  

W jednej z audycji, którą zorganizowali młodzi kompozytorzy, wykonany został – obok 

kameralnych utworów angielskich – również mój Kwartet na cztery puzony. Miałem 

możność zaprezentować im nagrania najnowszych kompozycji polskich, w tym także  

i moich. Muzycy, wśród których spotkałem również Francuzów i Włochów, ciekawi byli 

wszystkiego, co ma związek z muzyką i sztuką w Polsce, z jej strukturą i funkcją spo-

łeczną […]. 

Interesowały mnie w Londynie ślady kontaktów polskich artystów z oficjalnymi 

przedstawicielami angielskiego życia muzycznego. Z satysfakcją stwierdziłem, że na 

bieżący sezon artystyczny zaangażowani zostali do sławnej opery królewskiej Covent 

Garden śpiewaczka Teresa Żylis-Gara i dyrygent Kazimierz Kord. Jest to z pewnością 

ważny etap w ich karierze artystycznej, bowiem Covent Garden to obecnie jedna z naj-

lepszych oper świata […]. 

Z pewnością najważniejszym wydarzeniem polskim w Londynie była premiera opery 

Król Roger Karola Szymanowskiego w teatrze Sadlerss Wells. W programach na bieżący 

sezon artystyczny orkiestr londyńskich odnalazłem nazwiska Wandy Wiłkomirskiej i Wi-

tolda Lutosławskiego. Muzyczne zainteresowania skierowały mnie oczywiście także do 

sal koncertowych, gdzie występowali akurat artyści tej miary, co Artur Rubinstein, Clau-

dio Arrau, wiolonczelista Paul Tortelier. Z orkiestr symfonicznych najbardziej przypadła 

mi do gustu Orkiestra Filharmonii Królewskiej (Royal Philharmonic Orchestra), której 

stałym dyrygentem jest sławny Antal Dorati. Wirtuozowski rozmach i blask tego zespołu 

– szczególnie w takich dziełach, jak poematy Ryszarda Straussa – sprawiają niezapo-

mniane wrażenie […]. 

Na jednym z koncertów kameralnych miałem przyjemność poznać znanego współcze-

snego kompozytora włoskiego – Luciano Berio, który dyrygował swoim koncertem 

kompozytorskim. Solistką była śpiewaczka amerykańska Cathy Berberian, pochodzenia 

armeńskiego. Oboje znani są w Polsce z licznych koncertów na Warszawskiej Jesieni.  

W muzycznych środowiskach wiele się mówiło na temat odbywającego się w tym czasie 

IX Konkursu Chopinowskiego, ale wtedy trudno było jeszcze typować laureatów. Muzy-

cy angielscy z podziwem wyrażali się o Warszawie, która ze swoimi dwiema wspania-

łymi imprezami – Konkursami Chopinowskimi i festiwalami muzyki współczesnej War-

szawska Jesień, stała się dzisiaj czołową stolicą europejskiego życia muzycznego64. 

3. O metodzie redakcji pism Łukaszewskiego do druku 

Na zakończenie kilka informacji o metodzie opracowania pism zebranych 

Wojciecha Łukaszewskiego do druku
65

. Podczas przygotowania do publikacji 

wszystkich prac literackich mojego ojca, napisanych w różnych latach, niezbęd-

ne było ich redakcyjne opracowanie. Zbiór jego prac został w 2009 roku opubli-

kowany – wraz z kilkoma wywiadami przeprowadzonymi z nim w prasie czę-

                                                 
64  W. Łukaszewski, Refleksje muzyczne z Londynu, s. 229–231. 
65  Przytoczone w niniejszym artykule ingerencje redakcji są wyborem ważniejszych. Pozostałe 

opisałem we Wprowadzeniu do cytowanej książki Muzyczne interludia…, s. 23–25. 
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stochowskiej – w jednym tomie zatytułowanym Muzyczne interludia. Recenzje, 

sprawozdania, refleksje, wywiady. Nie jest to jednak w pełni wydanie krytyczno- 

-źródłowe. Ta metoda zakłada bowiem pozostawienie oryginalnego tekstu  

w postaci nienaruszonej. Kompozytor pisał na maszynie (od razu „na czysto”), 

bez żadnych odręcznych notatek, i przygotowany w ten sposób tekst zanosił do 

redakcji. W rodzinnym archiwum nie zachował się jednak żaden oryginalny 

maszynopis ojca (poza cytowanymi wcześniej Refleksjami muzycznymi z Londy-

nu). Nie zdecydowałem się również na poszukiwanie tych maszynopisów  

w archiwach, przyjmując zasadę, że ostateczną wersją jest tekst wydrukowany  

w gazecie. Ponieważ trudno ustalić, czy wersje recenzji, które ukazały się na ła-

mach prasy, były ostatecznymi wersjami autorskimi, czy też były one modyfiko-

wane przez redakcję, zastosowanie metody krytyczno-źródłowej nie znalazło peł-

nego zastosowania w przygotowaniu pism Łukaszewskiego do druku. Za podsta-

wę zbiorczego wydania posłużyły więc teksty opublikowane w prasie
66

. 

Opracowanie redakcyjne tekstów obejmowało połączenie pojedynczych 

zdań w akapity, rozwinięcie niektórych skrótów, ujednolicenie nazw własnych, 

poprawienie nazwisk i tytułów, skorygowanie interpunkcji. W niektórych recen-

zjach jedno zdanie tworzyło jeden akapit. W wąskich szpaltach prasowych mo-

gło to mieć uzasadnienie, lecz w wersji książkowej wskazane wydało się połą-

czenie pojedynczych zdań w spójną całość. Łukaszewski czasami stosował 

wielkie litery dla oznaczenia nazwy instytucji, nie podając jednak jej poprawnej 

nazwy własnej. Pisał, przykładowo, „Krakowska Uczelnia Muzyczna”. Napisane 

wielkimi literami pozostawiłem nazwy własne instytucji, orkiestr i zespołów. 

Łukaszewski, pisząc o orkiestrze Filharmonii Częstochowskiej lub festiwalach 

odbywających się w Częstochowie, często używał wielkich liter. Redagując 

teksty, zdecydowałem się ujednolicić całość, rezygnując z wielkich liter, których 

zastosowanie – poza szacunkiem dla danej instytucji – nie ma językowego uza-

sadnienia. Uwzględniłem jednak wyjątki od przyjętych założeń. W odniesieniu 

do nazwy szkoły muzycznej w Częstochowie pozostawiłem pisownię wielkimi 

literami, mimo że Łukaszewski wielokrotnie używał różnych nazw tej placówki, 

które nie są jej nazwami własnymi, np. Częstochowskie Szkoły Muzyczne, 

Szkoły Muzyczne, Szkoły Muzyczne I stopnia, Państwowe Szkoły Muzyczne 

(wszystkie oznaczają Państwową Szkołę Muzyczną w Częstochowie, dziś Ze-

spół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego). Pozostawiłem także 

nazwę Filharmonia w tych miejscach, gdzie jest mowa o Filharmonii Często-

chowskiej oraz w przypadku nazwy Orkiestry Symfonicznej w Częstochowie, 

której nazwa własna ulegała zmianom na przestrzeni lat, będąc najpierw Miejską 

Orkiestrą Symfoniczną, później Państwową Orkiestrą Symfoniczną, wreszcie 

Orkiestrą Symfoniczną Państwowej Filharmonii w Częstochowie. Poprawiłem 

nie zawsze zgodną z oryginałem pisownię tytułów utworów lub błędne tłuma-

                                                 
66  Tamże, s. 23. 
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czenia niektórych utworów na język polski. Skorygowałem również nieprawi-

dłowo zapisane nazwiska. W niektórych przypadkach okazało się niemożliwe 

precyzyjne ustalenie występującej w danej recenzji pozycji repertuarowej, gdy 

autor wymienia np. symfonię Haydna, nie określając, którą symfonię ma na 

myśli. Porównanie recenzji z ówczesnym repertuarem Filharmonii Częstochow-

skiej byłoby zbyt pracochłonne i przydatne tylko w niewielkim stopniu dla edy-

cji pism Łukaszewskiego i podniesienia ich wartości dokumentacyjnej
67

. Możli-

we, że taką pracę trzeba będzie jednak wykonać w przyszłości.  

Nie ingerowałem natomiast w styl autora. Zdecydowałem się pozostawić 

tekst w takiej formie literackiej, w jakiej go zastałem, aby był on jak najwierniej-

szy oryginałowi i intencjom autora. Niektóre informacje, sugestie poprawek lub 

skorygowane błędy opisałem w przywołanej książce w odnośnych przypisach
68

. 

4. Podsumowanie 

Wojciech Łukaszewski był w latach 1968–1977 jednym z nielicznych profe-

sjonalnych krytyków muzycznych w Częstochowie. Pisujący wówczas recenzje 

prasowe dziennikarze częstochowscy nie byli zawodowo wykształconymi mu-

zykami. Należał do nich m.in. Henryk Czarniawski, który o sobie skromnie po-

wiadał, że „pełni obowiązki muzykologa”
69

, piszący w „Gazecie Częstochow-

skiej” i „Nad Wartą”, czy Andrzej Grądman, znany wieloletni częstochowski 

dziennikarz muzyczny. Łukaszewski z kolei przejął „obowiązki” po kompozyto-

rze Romualdzie Twardowskim, który przez dekadę był związany z Częstocho-

wą, pracując w szkole muzycznej (kierowanej wówczas przez T. Wawrzynowi-

cza) oraz pisząc recenzje muzyczne do „Życia Częstochowy”
70

. Po Łukaszew-

skim natomiast (częściowo już „w trakcie” jego współpracy z lokalnymi redak-

cjami) zakres obowiązków recenzenta przejęła Wanda Malko, stając się cenio-

nym (nie tylko w Częstochowie) krytykiem muzycznym, teoretykiem muzyki  

i historykiem, autorką wielu wartościowych rozpraw o życiu muzycznym Czę-

stochowy. 

Jako krytyk muzyczny Łukaszewski był autodydaktą. W latach 60.  

w PWSM w Warszawie na kierunku kompozycja nie było w programie naucza-

nia zajęć z prelekcji i krytyki muzycznej. Kompozytor miał natomiast pod ręką 

                                                 
67  Tamże, s. 24–25. 
68  Tamże, s. 25 
69  Zob. H. Czarniawski, Muzyka w moim życiu…; cz. 2: Pełniący obowiązki muzykologa,  

s. 107–135. 
70  Twardowski napomknął o tym w swoich wspomnieniach. Zob. R. Twardowski, Było nie minę-

ło, Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa 2000, s. 134: „W koncercie znalazły się utwo-

ry Łuciuka, Szabelskiego i Łukaszewskiego, który przejął po mnie recenzowanie koncertów  

w miejscowym «Życiu»”. 
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dobrze wyposażony księgozbiór, a w nim m.in. Antologię polskiej krytyki mu-

zycznej XIX i XX wieku
71

. Miał w swoich zbiorach zeszyty „Res Facta” o muzyce 

współczesnej, prenumerował też „Ruch Muzyczny”
72

. Do publikacji, które za-

chowały się w bibliotece ojca, należą np. Szkice z estetyki muzycznej Zofii Lis-

sy
73

. Znał prace Adorna, Schaeffera, Chomińskiego, Pocieja, Bristigera. Wiele 

książek, jako nowości wydawnicze, otrzymywał wprost z Polskiego Wydawnic-

twa Muzycznego. Niektóre z nich krótko recenzował (lub tylko anonsował) na 

łamach „Życia Częstochowy”. Sztuki pisania nauczył się więc samodzielnie, 

podpatrując te umiejętności u innych autorów. Na ukształtowanie się jego kwali-

fikacji publicystycznych mogły mieć wpływ także kontakty podczas studiów 

m.in. z kompozytorami i muzykologami Witoldem Rudzińskim i Stefanem Śle-

dzińskim, czy z filozofem Pawłem Beylinem, wykładającym wówczas w PWSM. 

Teksty Łukaszewskiego wyróżniają się kulturą i lekkim piórem. Warsztat 

kompozytorski i myślenie twórcze mogły odgrywać dużą rolę w profilowaniu 

formy i narracji jego literackich wypowiedzi. O takich uzdolnieniach świadczą 

nie tylko prace publicystyczne czy komentarze napisane do programów koncer-

towych Filharmonii Częstochowskiej, ale także jego korespondencja. 

Wyrażam nadzieję, że prace publicystyczne Wojciecha Łukaszewskiego odżyją 

po latach i spotkają się z zainteresowaniem badaczy zajmujących się dziejami życia 

muzycznego Częstochowy, w tym przede wszystkim życiem i twórczością Łuka-

szewskiego oraz problematyką dziennikarstwa muzycznego w Częstochowie.  
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Abstrakt 

Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny  

Artykuł omawia prace publicystyczne Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978) – kompozyto-

ra, pedagoga, dyrektora częstochowskiej szkoły muzycznej w latach 1971–1978, krytyka muzycz-

nego i animatora muzycznego. Na początku artykułu skrótowo omówiono ważniejsze prace na-

ukowe o Łukaszewskim. Obejmują one artykuły naukowe, hasła w słownikach i encyklopediach, 

prace magisterskie. Więcej na ten temat autor pisze w swoim artykule Stan badań nad życiem  

i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978), „Seminare. Poszukiwania naukowe” 

2013, nr 34, s. 351–365. 

Krytykę muzyczną Łukaszewski uprawiał razem z kompozycją i pracą pedagogiczną. Było to 

jednak jego dodatkowe zajęcie. Prowadził on działalność publicystyczną w latach 1968–1977. 

Współpracował z redakcjami takich gazet, jak: dziennik „Życie Częstochowy”, tygodnik „Gazeta 

Częstochowska” i dwutygodnik „Ruch Muzyczny”. Wykaz recenzji Łukaszewskiego obejmuje 

122 pozycje. Najwięcej z nich ukazało się na łamach „Życia Częstochowy”. Jest to 115 tekstów,  

w tym 99 to relacje z koncertów (przede wszystkim regularne recenzje koncertów odbywających 

się w Filharmonii Częstochowskiej), audycji szkolnych, czasem przeglądów zespołów amator-

skich, a także refleksje z wyjazdów zagranicznych. 16 recenzji to sprawozdania z odbywających 

się w Częstochowie festiwali: Festiwalu Młodzieży Muzycznej Jeunesses Musicales i Ogólnopol-

skiego Festiwalu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz. W „Ruchu Muzycznym” Łukaszewski 

opublikował sprawozdania z trzech pierwszych Ogólnopolskich Festiwali Skrzypcowych (1968, 

1969, 1970). Natomiast w „Gazecie Częstochowskiej” (1968, 1972, 1975) pisał o Społecznym 

Ognisku Muzycznym w Częstochowie. Zebrane prace publicystyczne ukazały się w 2009 r.  

w książce Łukaszewskiego pt. Muzyczne interludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady, 

red. M.T. Łukaszewski, Musica Sacra Edition, Warszawa 2009.  

Słowa kluczowe: Filharmonia Częstochowska, „Gazeta Częstochowska”, kompozytor, krytyka 

muzyczna, publicystyka, „Ruch Muzyczny”, szkoła muzyczna, Wojciech Łukaszewski, „Życie 

Częstochowy”. 
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Abstract 

Wojciech Łukaszewski as a music critic 

The article describes Wojciech Łukaszewski’s journalistic work (1936–1978). He was a com-

poser, a teacher, the principal of the music school in Czestochowa from 1971 to 1978, a music 

critic and a music animator. The introduction to the article summarises Łukaszewski’s major sci-

entific works. They include scientific essays, dictionary and encyclopaedia entries as well as mas-

ter’s theses. More information on this subject can be found in my article Stan badań nad życiem  

i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978) [‘The state of research on the life and 

work of Wojciech Łukaszewski (1936–1978)’], published in the journal: „Seminare. Poszukiwania 

Naukowe” [‘Seminare. Scientific research’], 2013, No. 34, pp. 351–365. 

Apart from being a music critic, Łukaszewski was also a composer and a teacher. It was, how-

ever, his additional occupation. Over the period 1968–1977, he was active as a journalist. He 

cooperated with newspapers such as the daily “Życie Częstochowy” [‘Life of Czestochowa’], the 

weekly “Gazeta Częstochowska” [‘Częstochowa Newspaper’], and the biweekly “Ruch 

Muzyczny” [‘Music Movement’]. The list of his reviews covers 122 articles, most of which were 

published in “Życie Częstochowy”. 99 out of 115 texts are concert reviews (mainly the Często-

chowa Philharmonic concert reviews, educational music programs, sometimes amateur groups 

reviews and reflexions from trips abroad). 16 reviews concern the Youth Music Festival 

“Jeunesses Musicales” and Grażyna Bacewicz International Violin Competition. His reviews of 

the three first International Violin Competition were published in “Ruch Muzyczny” [‘Music 

Movement’] (1968, 1969, 1970) while his articles on the Private Music Centre in Czestochowa 

could be read in “Gazeta Częstochowska” [‘Częstochowa Newspaper’] (1968, 1972, 1975). The 

collected journalistic work of Łukaszewski was published in 2009 in his book Muzyczne inter-

ludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady [‘Musical interludes. Reviews, reports, reflec-

tions, interviews’], edited by M.T. Łukaszewski, Musica Sacra Edition, Warsaw 2009. 

Keywords: Częstochowa Philharmonic, “Gazeta Częstochowska”, composer, music criticism, 

journalism, “Ruch Muzyczny”, music school, Wojciech Łukaszewski, “Życie Częstochowy”. 
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Problematykę zdolności muzycznych podejmowało w literaturze przedmiotu 

wielu pedagogów i psychologów
1
. Samo pojęcie uzdolnienia jest złożone i defi-

niuje się je w różny sposób. Na potrzeby niniejszych rozważań przyjęto definicję 

Stefana Szumana, który uzdolnienia rozumie jako cechy psychiczne  

[…] na podstawie których, zależnie od ich rozwoju i wykształcenia, dana osoba w okre-

ślonej dziedzinie osiąga rezultaty ilościowe i jakościowe znacznie lepsze niż te, jakie 

osiągają przeciętnie inni ludzie rozwijający się w tych samych lub podobnych warun-

kach, szkoleni i wychowywani w danej dziedzinie w podobny sposób2. 

Należy mieć świadomość, że umiejętności muzyczne determinowane są 

przez zdolności muzyczne. Te ostatnie są cechą wrodzoną, czymś, z czym każdy 

z nas przychodzi na świat. Rozwój owych zdolności następuje w trakcie kontak-

tu z muzyką – poprzez różne jej formy: śpiew, ruch przy muzyce, granie na in-

strumentach, tworzenie i słuchanie. Stosując w pracy z dziećmi wszystkie umoż-

                                                 
1  Problematyką tą zajmowali się między innymi: E.E. Gordon, Umuzykalnienie niemowląt  

i małych dzieci, Wyd. „Zamiast Korepetycji”, Kraków 1997; tegoż, Sekwencje uczenia się  

w muzyce: umiejętności, zawartość i motywy: teoria uczenia się muzyki, Wyd. WSP w Byd-

goszczy, Bydgoszcz 1999; K. Lewandowska, Rozwój zdolności muzycznych, WSiP, Warszawa 

1978; M. Manturzewska, H. Kotarska, Struktura, czynniki rozwoju i metody pomiaru zdolności 

muzycznych, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, Warszawa 1969;  

B. Tiepłow, Psychologia zdolności muzycznych, Nasza Księgarnia, Warszawa 1957; J. Wier-

szyłowski, Psychologia muzyki, PWN, Warszawa 1981.  
2  S. Szuman, Istota, kierunki i struktura uzdolnień muzycznych, „Szkoła Artystyczna” 1957,  

nr 1–2, s. 11. 
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liwiamy wychowankom w sposób pełniejszy i bardziej harmonijny rozwijanie 

umiejętności muzycznych rozumianych jako nabyte w procesie nauczania moż-

liwości podjęcia i realizacji określonych czynności i zadań
3
. Możemy więc 

stwierdzić, iż osiągnięcia muzyczne rozumiane jako możliwości działania mu-

zycznego są tym, czego się uczymy. Dlatego tak ważna jest znajomość etapów 

rozwoju muzycznego dzieci, doboru sposobów i metod jej stymulowania w do-

stosowywaniu oddziaływań zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Aby dziecko 

mogło utrzymać na odpowiednim poziomie potencjał zdolności muzycznych  

z którymi przychodzi na świat, konieczne jest przyjazne środowisko, które bę-

dzie je utrzymywać.  

A zatem te zdolności są właściwie zawsze kombinacją tego, z czym człowiek się rodzi  

i tego, jakie jest jego bezpośrednie, najbliższe środowisko4.  

Im wcześniej muzyka stanie się dla dziecka przedmiotem emocjonalnie 

atrakcyjnej działalności, tym silniejsze będą jego motywacje w zakresie aktyw-

ności poznawczej i twórczej. Należy odwołać się w tym miejscu do teorii Edwi-

na Eliasa Gordona, który podaje, że w okolicach 9 roku życia zdolności mu-

zyczne stabilizują się i oddziaływania środowiska zewnętrznego przestają mieć 

na nie wpływ. Warto więc przyjrzeć się własnemu dziecku, swojemu wycho-

wankowi, aby nadać mu określoną dynamikę rozwojową, zaszczepiając między 

innymi zainteresowania muzyczne.  

Można i trzeba nauczyć dziecko obserwować, słuchać, słyszeć, reagować i kojarzyć. Edukacja 

muzyczna może mieć bardziej wszechstronne działanie niż mogłoby się wydawać, a muzyka 

to pomost, który nie pozwala dzieciom odczuć, że wkraczają w sprawy trudne i skompliko-

wane, stwarza ogólne przygotowanie do różnych dziedzin sztuki, pracy, życia5.  

Zdając sobie sprawę ze znaczenia oddziaływań środowisk wychowawczych, 

w tym przede wszystkim rodziny i szkoły, w rozwoju zdolności muzycznych 

dzieci, należy podjąć takie działania, które zapewnią wychowankowi optymalne 

ich osiągnięcie.  

Pozostawienie utalentowanych, młodych ludzi bez specjalnej pomocy wychowawczej 

powoduje niejednokrotnie zaniedbanie lub wręcz zmarnowanie potencjałów tak istotnych 

z punktu widzenia potrzeb społecznych i artystycznych6.  

                                                 
3  H. Kotarska, B. Kamińska, Testy osiągnięć muzycznych dla młodzieży szkolnej, WSiP, War-

szawa 1994, s. 47. 
4  E.E. Gordon, Uzdolnienia muzyczne a osiągnięcia muzyczne, [w:] Teoria uczenia się muzyki 

według Edwina E. Gordona, red. E. Zwolińska, W. Jankowski, Wyd. WSP w Bydgoszczy, 

Bydgoszcz – Warszawa 1995, s. 20. 
5  M. Marcinkowska, Problemy wczesnej edukacji muzycznej a rozwój dziecka, [w:] Muzyka  

w nauczaniu zintegrowanym, red. E. Zwolińska, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza 

Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 251. 
6  M. Kisiel, Dziecko uzdolnione muzycznie w edukacji. Specyfika kształcenia i opieki, „Chowan-

na” 2012, t. 2, s. 160. 
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Punktem wyjścia dla działań rodziców, a także formułowania metod i form 

pracy nauczyciela powinna stać się diagnoza, rozumiana jako sprawdzenie  

i ocenianie stanu osiągnięć dziecka w interesującym nas obszarze, uzyskana  

w wyniku pomiaru zdolności melodycznych i rytmicznych badanej grupy. 

Aby zebrać informacje na temat poziomu zdolności muzycznych uczniów 

edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na Ukrainie, przeprowadzono test Średnia 

miara słuchu muzycznego Edwina E. Gordona. Składa się on z dwóch etapów: 

testu Melodii i testu Rytmu. Każdy z nich zawiera 40 zadań właściwych, a także 

kilka poprzedzających je przykładów.  

W każdym zadaniu dziecko porównuje dwa motywy melodyczne (test Melodii) lub ryt-

miczne (test Rytmu) i ma zdecydować, czy są one takie same, czy różne. […] Odpowiedź 

swą zaznacza na arkuszu odpowiedzi, zakreślając odpowiednie obrazki – dwie buzie, 

które są różne. […] test nie wymaga żadnego formalnego wykształcenia muzycznego, ani 

też umiejętności czytania, pisania i liczenia7. 

W badaniach w grupie polskiej wzięło udział 215 uczniów, przy czym anali-

zie poddano: 18 sześciolatków i 96 siedmiolatków – uczniów klas I, 64 ośmio-

latków – uczniów klas II oraz 18 dziewięciolatków z klas III. Pozostałych  

19 uczniów brało udział tylko w jednej części testu i dlatego ich wyniki nie były 

brane pod uwagę. W grupie ukraińskiej badaniom poddano 118 sześciolatków 

rozpoczynających naukę w szkole – wykorzystano 112 testów, oraz 102 uczniów 

kończących pierwszy etap edukacyjny (klasa IV) – wykorzystano 99 testów. 

Badania w grupie polskiej odbyły się w 2014 i 2015 roku w wybranych szko-

łach państwowych na terenie województwa śląskiego. Uczniowie wypełniali test 

Rytmu i test Melodii w odstępach nie dłuższych niż dwa tygodnie. Badania prowa-

dzone były przez współautorkę tekstu oraz 6 studentek specjalności edukacja 

przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.  

Badania w grupie ukraińskiej odbywały się w Łucku w Gimnazjum nr 21 im. 

Myhajla Krawchuka w maju i czerwcu 2015 roku. Współautor tekstu, znający 

język polski, osobiście prowadząc badania równolegle z nagraniami polskiego 

lektora, tłumaczył nazwy obrazków (np. żaglówka, lampa, słoń itd.) na język 

ukraiński. Biorąc również pod uwagę podobieństwo obu języków, można 

stwierdzić, że dzieci nie miały problemów ze zrozumieniem zadań.  

Wyjaśnienia wymagają pojęcia wykorzystane w analizie wyników. 

Centyle to 99 wyróżnionych wartości mierzonej zmiennej, dzielących roz-

kład wyników na sto przedziałów, z których każdy zawiera jeden procent prze-

badanych osób. Centyl o kolejnym numerze p jest to wartość, poniżej której leży 

p% pomiarów
8
. Przykładowo centyl 25 oznacza, że 25% dzieci z grupy normali-

zacyjnej uzyskało wynik niższy. 

                                                 
7  B. Kamińska, H. Kotarska, Średnia miara słuchu muzycznego. Podręcznik do testu Edwina E. 

Gordona. Standaryzacja polska, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina i Centrum Edu-

kacji Artystycznej, Warszawa 2000, s. 9. 
8  Tamże, s. 65. 
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Średnia arytmetyczna wyników to suma wszystkich wyników podzielona 

przez ich liczbę. Wyraża się wzorem 

N

x
X


  

gdzie X  – średnia arytmetyczna, Σ – znak sumy, x – poszczególne wyniki,  

N – liczba wyników. 

Rozpiętość wyników surowych to odległość między najniższym a najwyż-

szym wynikiem testowym uzyskanym w danej populacji. Obszar zmienności 

stanowi różnica między najwyższym a najniższym wynikiem plus jeden. 

Wynik surowy (W.S.) to suma punktów uzyskanych za poprawnie udzielone 

odpowiedzi. 

Pierwszy etap analizy zgromadzonych danych polegał na ustaleniu wyników 

badań dla poszczególnych grup. Ze względu na dużą liczbę badanych uzyskane 

dane przedstawione zostaną dla każdego testu i każdego poziomu w formie 

średniej arytmetycznej.  

Grupa polska 

Tabela 1. Podsumowanie wyników testu kl. I – 6-latki (n = 18) 

 Test melodii Test rytmu Wynik ogólny 

Suma W.S. 530 474 1004 

Średnia arytmetyczna 29,44 26,33 55,78 

Źródło: badania własne. 

Tabela 2. Podsumowanie wyników testu kl. I – 7-latki (n = 96) 

 Test melodii Test rytmu Wynik ogólny 

Suma W.S. 2968 2715 5683 

Średnia arytmetyczna 30,92 28,28 59,20 

Źródło: badania własne. 

Tabela 3. Podsumowanie wyników testu kl. II (n = 64) 

 Test melodii Test rytmu Wynik ogólny 

Suma W.S. 1981 2027 4008 

Średnia arytmetyczna 30,95 31,67 62,62 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 4. Podsumowanie wyników testu kl. III (n = 18) 

 Test melodii Test rytmu Wynik ogólny 

Suma W.S. 598 538 1136 

Średnia arytmetyczna 33,22 29,89 63,11 

Źródło: badania własne. 

Grupa ukraińska 

Tabela 5. Podsumowanie wyników testu kl. I (n = 112) 

 Test melodii Test rytmu Wynik ogólny 

Suma W.S. 3457 3027 6484 

Średnia arytmetyczna 30,87 27,03 57,89 

Źródło: badania własne. 

Tabela 6. Podsumowanie wyników testu kl. IV (n = 99) 

 Test melodii Test rytmu Wynik ogólny 

Suma W.S. 3224 3112 6336 

Średnia arytmetyczna 32,57 31,43 64,00 

Źródło: badania własne. 

Zgodnie z oczekiwaniami, wraz z wiekiem wzrasta średnia arytmetyczna  

w poszczególnych testach. 

Dla bliższego zobrazowania uzyskanych informacji przygotowano zestawie-

nia prezentujące rozpiętość wyników surowych. 

Tabela 7. Rozpiętość wyników surowych (grupa polska) 

Klasa 

Test melodii Test rytmu 

najwyższy 

wynik 

najniższy 

wynik 
Różnica + 1 

najwyższy 

wynik 

najniższy 

wynik 
Różnica + 1 

I 6-latki 35 23 13 34 21 14 

I 7-latki 39 20 20 37 14 24 

II 37 18 20 38 14 25 

III 37 30 8 35 23 13 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 8. Rozpiętość wyników surowych (grupa ukraińska) 

Klasa  

Test melodii Test rytmu 

najwyższy 

wynik 

najniższy 

wynik 
Różnica + 1 

najwyższy 

wynik 

najniższy 

wynik 
Różnica + 1 

I 6-latki 37 19 19 36 17 20 

IV 37 25 13 38 23 16 

Źródło: badania własne. 

Z przedstawionych danych wynika, iż w badanych grupach żadne z dzieci 

nie osiągnęło najwyższego wyniku. W grupie polskiej i ukraińskiej najmniejsza 

rozpiętość zarówno w teście Melodii, jak i teście Rytmu pojawiła się w najstar-

szych grupach.  

Obliczając wyniki, posługiwano się wynikami surowymi uzyskanymi w te-

stach oraz normą centylową. Poniższe zestawienia prezentują zestawienie po-

równujące normy centylowe, zamieszczone w aneksie do testu Średnia miara 

słuchu muzycznego
9
, oraz wyliczone lokalne normy centylowe osiągnięte przez 

badaną grupę. Normy te obliczano wg następującego schematu:  

W.S. Liczebności W.S. (f) 
Liczebności skumulowane 

(cf) 

Procenty 100/N * 

cf 
Ranga centylowa 

W zestawieniach dla grup polskich przyjęto następujące oznaczenia: 

1 – 6-latki uczęszczające do kl. I 

2 – 7-latki uczęszczające do kl. I 

3 – uczniowie klas II 

4 – uczniowie klas III 

W zestawieniach dla grup ukraińskich: 

1 – uczniowie klas I (6-latki) 

4 – uczniowie klas IV 

Tabela 9. Normy centylowe + lokalne normy centylowe dla testu Średnia miara słuchu muzyczne-

go (grupa polska, test melodii) 

W.S. 

1 2 3 4 

W.S. 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 

40 — — — — — — 99 — 40 

39 — — — 99+ 99 — 95 — 39 

38 — — 99 99 95 — 85 — 38 

37 99 — 95 98 85 99+ 75 99+ 37 

                                                 
9  Tamże, s. 80–81. 
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Tabela 9. Normy centylowe… (cd.) 

W.S. 

1 2 3 4 

W.S. 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 

36 95 — 85 96 75 9 65 94 36 

35 85 99+ 75 91 65 91 50 94 35 

34 75 89 65 87 50 7 35 78 34 

33 65 89 50 76 35 64 23 61 33 

32 55 72 35 69 25 58 15 33 32 

31 50 72 25 51 15 45 5 11 31 

30 45 61 15 39 5 39 1 6 30 

29 35 44 5 29 1 23 — 6− 29 

28 25 39 1 20 — 22 — — 28 

27 15 39 — 9 — 20 — — 27 

26 5 22 — 7 — 19 — — 26 

25 1 17 — 4 — 17 — — 25 

24 — 6 — 4 — 12 — — 24 

23 — 6 — 3 — 6 — — 23 

22 — 6− — 3 — 5 — — 22 

21 — — — 3 — 5 — — 21 

20 — — — 1 — 2 — — 20 

19 — — — 1− — 2 — — 19 

18 — — — — — 2 — — 18 

17 — — — — — 2− — — 17 

Źródło: badania własne. 

W teście Melodii w porównaniu z najwyższymi wynikami normy lokalne 

plasują się średnio dwa punkty niżej. Obserwuje się jednak w badanej grupie 

zdecydowanie więcej osób osiągających normy niższe. 

Tabela 10. Normy centylowe + lokalne normy centylowe dla testu Średnia miara słuchu muzycz-

nego (grupa polska, test rytmu) 

W.S. 

1 2 3 4 

W.S. 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 

40 — — — — — — — — 40 

39 — — — — — — 99 — 39 

38 — — — — 99 99+ 95 — 38 

37 — — 99 99+ 95 95 90 — 37 
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Tabela 10. Normy centylowe… (cd.) 

W.S. 

1 2 3 4 

W.S. 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 

36 99 — 95 99 90 95 80 — 36 

35 95 — 90 97 80 92 70 99+ 35 

34 90 99+ 80 95 70 81 60 89 34 

33 85 94 70 90 60 69 50 89 33 

32 80 94 60 82 50 47 40 78 32 

31 70 94 50 71 40 35 30 67 31 

30 60 94 40 64 30 23 20 61 30 

29 50 83 30 56 20 20 10 44 29 

28 40 78 20 42 10 11 5 33 28 

27 30 67 10 34 5 11 1 22 27 

26 20 56 5 28 1 11 — 11 26 

25 15 39 1 23 — 9 — 6 25 

24 10 33 — 20 — 6 — 6 24 

23 5 17 — 15 — 6 — 6 23 

22 1 11 — 10 — 6 — 6− 22 

21 — 6 — 5 — 6 — — 21 

20 — 6− — 3 — 6 — — 20 

19 — — — 3 — 6 — — 19 

18 — — — 3 — 6 — — 18 

17 — — — 3 — 6 — — 17 

16 — — — 3 — 2 — — 16 

15 — — — 3 — 2 — — 15 

14 — — — 2 — 2 — — 14 

13 — — — 2− — 2− — — 13 

Źródło: badania własne. 

W teście Rytmu w badanej grupie znaleźli się uczniowie, którzy uzyskali ta-

ką samą liczbę centyli jak w grupie odniesienia. Zdecydowanie słabiej wypadły 

dzieci z klas II i III. 

 

 

 

 

 



 Diagnoza poziomu zdolności muzycznych uczniów… 213 

Tabela 11. Normy centylowe + lokalne normy centylowe dla testu Średnia miara słuchu muzycz-

nego (grupa polska, wynik ogólny)  

W.S. 

1 2 3 4 

W.S. 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 

80 — — — — — — 99 — 80 

79 — — — — — — 98 — 79 

78 — — — — 99 — 97 — 78 

77 — — — — 98 — 96 — 77 

76 — — 99 — 97 — 95 — 76 

75 — — 98 — 96 — 90 — 75 

74 99 — 97 99+ 95 — 85 — 74 

73 98 — 96 99 90 99+ 80 — 73 

72 97 — 95 99 85 98 75 — 72 

71 96 — 90 99 80 97 70  71 

70 95 — 85 98 75 97 60 99+ 70 

69 93 — 80 98 70 92 50 94 69 

68 90 — 75 95 60 89 40 89 68 

67 85 — 70 95 50 81 30 83 67 

66 80 — 60 92 40 73 25 83 66 

65 75 99+ 50 90 30 62 20 78 65 

64 70 94 40 82 25 52 15 61 64 

63 65 89 30 70 20 44 10 56 63 

62 60 89 25 62 15 36 5 50 62 

61 55 89 20 61 10 28 4 22 61 

60 50 83 15 55 5 23 3 17 60 

59 45 78 10 49 4 20 2 11 59 

58 40 78 5 42 3 17 1 11 58 

57 35 67 4 39 2 16 — 11 57 

56 30 67 3 35 1 14 — 6 56 

55 25 56 2 29 — 14 — 6 55 

54 20 50 1 25 — 9 — 6 54 

53 15 33 — 20 — 8 — 6 53 

52 10 28 — 15 — 5 — 6− 52 

51 7 28 — 11 — 5 — — 51 

50 5 28 — 8 — 5 — — 50 

49 3 17 — 5 — 5 — — 49 

48 1 6 — 4 — 6 — — 48 

47 — — — 4 — 6 — — 47 

46 — — — 4 — 6 — — 46 

45 — — — 3 — 2 — — 45 
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Tabela 11. Normy centylowe… (cd.) 

W.S. 

1 2 3 4 

W.S. 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 

46 — — — 4 — 6 — — 46 

45 — — — 3 — 2 — — 45 

44 — — — 1 — 2 — — 44 

43 — — — 1− — 2 — — 43 

42 — — — — — 2− — — 42 

Źródło: badania własne. 

Wynik ogólny jest niższy od wyników wzorcowych zarówno w odniesieniu 

do wyników najwyższych, jak i najniższych. 

Tabela 12. Normy centylowe + lokalne normy centylowe dla testu Średnia miara słuchu muzycz-

nego (grupa ukraińska, test melodii) 

W.S. 

1 2 3 4 

W.S. 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 

40 — — — — — — 99 — 40 

39 — — — — — — 95 — 39 

38 — — — — — — 85 — 38 

37 99 — — — — — 75 99+ 37 

36 95 — — — — — 65 94 36 

35 85 99+ — — — — 50 94 35 

34 75 89 — — — — 35 78 34 

33 65 89 — — — — 23 61 33 

32 55 72 — — — — 15 33 32 

31 50 72 — — — — 5 11 31 

30 45 61 — — — — 1 6 30 

29 35 44 — — — — — 6− 29 

28 25 39 — — — — — — 28 

27 15 39 — — — — — — 27 

26 5 22 — — — — — — 26 

25 1 17 — — — — — — 25 

24 — 6 — — — — — — 24 

23 — 6 — — — — — — 23 

22 — 6− — — — — — — 22 

21 — — — — — — — — 21 

20 — — — — — — — — 20 

19 — — — — — — — — 19 

18 — — — — — — — — 18 

Źródło: badania własne. 
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W grupie ukraińskiej wyniki najwyższe osiągnięte wśród uczniów klas I są 

niższe o 2, natomiast w klasach IV o 3 punkty. Wyniki dolne są w grupie pierw-

szej o 3 punkty niższe, zaś w grupie 2 o 1 punkt centylowy. 

Tabela 13. Normy centylowe + lokalne normy centylowe dla testu Średnia miara słuchu muzycz-

nego (grupa ukraińska, test rytmu) 

W.S. 

1 2 3 4 

W.S. 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 

40 — — — — — — 99 — 40 

39 — — — — — — 95 — 39 

38 — — — — — — 85 99+ 38 

37 — — — — — — 75 98 37 

36 99 99+ — — — — 65 95 36 

35 95 99 — — — — 50 87 35 

34 90 96 — — — — 35 69 34 

33 85 95 — — — — 23 54 33 

32 80 91 — — — — 15 42 32 

31 70 85 — — — — 5 31 31 

30 60 79 — — — — 1 24 30 

29 50 74 — — — — — 20 29 

28 40 69 — — — — — 13 28 

27 30 60 — — — — — 9 27 

26 20 45 — — — — — 4 26 

25 15 36 — — — — — 4 25 

24 10 27 — — — — — 3 24 

23 5 18 — — — — — 2 23 

22 1 10 — — — — — 2− 22 

21 — 9 — — — — — — 21 

20 — 2 — — — — — — 20 

19 — 1 — — — — — — 19 

18 — 1 — — — — — — 18 

17 — 1 — — — — — — 17 

16 — 1− — — — — — — 16 

Źródło: badania własne. 

Na poziomie wyników najwyższych i średnich grupa sześciolatków osiągnę-

ła wyniki wyższe niż w ustalonej normie centylowej. W grupie czwartoklasistów 

wyniki plasują się poniżej wskazanych norm. 
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Tabela 14. Normy centylowe + lokalne normy centylowe dla testu Średnia miara słuchu muzycznego 

(grupa ukraińska, wynik ogólny) 

W.S. 

1 2 3 4 

W.S. 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 
PR 

PR 

(lokalna) 

80 — — — — — — 99 — 80 

79 — — — — — — 98 — 79 

78 — — — — — — 97 — 78 

77 — — — — — — 96 — 77 

76 — — — — — — 95 — 76 

75 — — — — — — 90 — 75 

74 99 — — — — — 85 99+ 74 

73 98 — — — — — 80 99 73 

72 97 — — — — — 75 98 72 

71 96 — — — — — 70 97 71 

70 95 — — — — — 60 93 70 

69 93 — — — — — 50 86 69 

68 90 99+ — — — — 40 77 68 

67 85 99 — — — — 30 69 67 

66 80 96 — — — — 25 58 66 

65 75 94 — — — — 20 52 65 

64 70 89 — — — — 15 40 64 

63 65 84 — — — — 10 32 63 

62 60 79 — — — — 5 27 62 

61 55 76 — — — — 4 20 61 

60 50 67 — — — — 3 17 60 

59 45 63 — — — — 2 11 59 

58 40 54 — — — — 1 7 58 

57 35 45 — — — — — 6 57 

56 30 39 — — — — — 4 56 

55 25 34 — — — — — 3 55 

54 20 29 — — — — — 2 54 

53 15 19 — — — — — 2 53 

52 10 14 — — — — — 1 52 

51 7 9 — — — — — 1− 51 

50 5 7 — — — — — — 50 

49 3 6 — — — — — — 49 

48 1 3 — — — — — — 48 

47 — 2 — — — — — — 47 

46 — 2 — — — — — — 46 

45 — 2 — — — — — — 45 

44 — 2− — — — — — — 44 

Źródło: badania własne. 
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Wyniki ogólne w badanych grupach są niższe od standaryzowanych norm 

centylowych. Dlatego też istotne wydawało się przeanalizowanie wyników po-

szczególnych uczniów. Przy ustalaniu poziomu posłużono się interpretacją znaj-

dującą się w podręczniku Średnia miara słuchu muzycznego
10

.  

centyl  wynik 

90–99+  bardzo wysoki 

70–89   wysoki 

30–69  przeciętny 

10–29  niski 

1–9   bardzo niski 

W tabeli 15 wykorzystano przedstawioną wcześniej lokalną normę centylową. 

Tabela 15. Zestawienie wyników w obu grupach z uwzględnieniem lokalnych norm centylowych 

 n = 18 n = 112 n = 96 n = 64 n = 18 n = 99 

Ranga centy-

lowa 

Test melodii 

kl. I 6-latki kl. I 7-latki kl. II kl. III kl. IV 

gr. polska gr. ukraińska gr. polska gr. polska gr. polska gr. ukraińska 

90–99+ 2–11,1% 22–19,6% 12–12,5% 15–23,4% 4–22,2% 19–19,2% 

70–89 5–27,8% 13–11,6% 18–18,7% 8–12,5% 3–16,7% 19–19, % 2 

30–69 7–38,9% 45–40,2% 38–39,6% 26–40,6% 9–50,0% 42–42,4% 

10–29  3–16,7% 23–20,5% 19–19,8% 11–17,2% 1–5,5% 16–16,2% 

1–9  1–5,5% 9–8,1% 9–9,4% 4–6,3% 1–5,5% 3–3,0% 

 Test rytmu 

90–99+ 3–16,7% 17–15,2% 17–17,7% 12–18,7% 4–22,2% 13–13,1% 

70–89 3–16,7% 18–16,1% 18–18,7% 8–12,5% 2–11,1% 18–18,2% 

30–69 9–50,0% 47–42,0% 34–35,4% 29–45,3% 8–44,5% 44–44,4% 

10–29  2–11,1% 20–17,8% 22–22,9% 9–14,1% 3–16,7% 15–15,2% 

1–9  1–5,5% 10–8,9% 5–5,3 % 6–9,4% 1–5,5% 9–9,1% 

 Wynik ogólny 

90–99+ 2–11,1% 12–10,7% 17–17,7% 7–10,9% 2–11,1% 14–14,1% 

70–89 4–22,2% 25–22,3% 19–19,8% 17–26,6% 5–27,8% 17–17,2% 

30–69 7–38,9% 43–38,4% 32–33,4% 22–34,4% 7–38,9% 41–41,4 % 

10–29  4–22,2% 22–19,7% 20–20,8% 12–18,7% 3–16,7% 20–20,2% 

1–9  1–5,5% 10–8,9 % 8–8,3% 6–9,4% 1–5,5% 7–7,1% 

Źródło: badania własne. 

W obu testach wraz ze wzrostem wieku obserwujemy wzrost wyników  

w trzech pierwszych poziomach (poziom bardzo wysoki, wysoki, przeciętny)  

i obniżenie liczby osób osiągających wyniki w przedziale niskim i bardzo niskim. 

                                                 
10  Tamże, s. 56. 
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Przeprowadzone badania w zamiarze autorów mają być diagnozą zakresu 

zdolności muzycznych dzieci, a prezentowany tekst jest wstępnym etapem tego 

rozpoznania, zmierzającym do uzyskania odpowiedzi, jaki jest stopień popraw-

ności wykonywanych zadań. Uzyskane wyniki, a także upowszechnianie wśród 

nauczycieli pomiaru osiągnięć muzycznych wychowanków mogą również stać 

się jednym z elementów wspomagających postawienie konkretnych wymagań 

odnośnie do realizacji edukacji muzycznej na poziomie wychowania przed-

szkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wykorzystanie testu Średnia miara słu-

chu muzycznego Edwina E. Gordona umożliwia podjęcie odpowiednich działań 

umożliwiających dostosowanie nauczania do indywidualnych potrzeb i możli-

wości wychowanków, co pozwala na zwiększenie ich efektywności.  
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Abstrakt 

Diagnoza poziomu zdolności muzycznych uczniów edukacji  

wczesnoszkolnej w Polsce i na Ukrainie na podstawie badań własnych 

W artykule zaprezentowane zostały wyniki testu Średnia miara słuchu muzycznego Edwina E. 

Gordona przeprowadzone wśród grupy uczniów edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na Ukrainie. 

Test składał się z dwóch etapów: testu Melodii i testu Rytmu. Dokonując analizy zgromadzonych 

wyników, autorzy przedstawili średnią arytmetyczną poszczególnych testów oraz rozpiętość wy-

ników surowych. Wyliczone zostały lokalne normy centylowe, a także przeanalizowano wyniki 

poszczególnych uczniów. 

Słowa kluczowe: test Średnia miara słuchu muzycznego Edwina E. Gordona, uczniowie edu-

kacji wczesnoszkolnej, Polska, Ukraina. 

Cтрешченіе 

Діагностика рівня музичних здібностей учнів початкової школи  

у Польщі та в Україні на підставі власних досліджень 

У статті репрезентовано висновки щодо Середньої міри музичного слуху за методикою 

Едвіна Е. Гордона серед учнів молодшого шкільного віку шкіл Польщі та України. 

Вимірювання складалося з двох етапів: тесту мелодії та тесту ритму. Здійснивши аналіз 

отриманих результатів, авторами представлено: середні арифметичні показники кожного  

з тестів, а також діапазони розподілу отриманих даних. Описано окремі значення 

процентилю в межах норми, а також проаналізовані результати окремих учнів. 

Ключові слова: тест Середня міра музичного слуху Едвіна Е. Гордона, учні молодшого 

шкільного віку, Польща, Україна. 

Abstract 

Diagnosis of the music aptitude level of early primary school education  

pupils in Poland and Ukraine on the basis of own studies 

The paper presents the results of the Intermediate Measures of Music Audiation test by Edwin 

E. Gordon. It was conducted on a group of early primary school education pupils in Poland and 

Ukraine. The test consists of two stages: Tonal test and Rhythm test. When analysing the gathered 

data, the authors presented the arithmetic average of each test and the span of raw results. The 

authors calculated local percentile standards and analysed the results of each pupil. 

Keywords: the Intermediate Measures of Music Audiation test by Edwin E. Gordon, pupils of 

early primary school education, Poland, Ukraine. 
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Igor Strawiński i Wacław Niżyński  

artyści wizjonerzy u progu nowej epoki 

Dwaj wybitni artyści – kompozytor Igor Strawiński oraz tancerz i choreograf 

Wacław Niżyński – skrzyżowali swe drogi twórcze na początku wieku XX, aby 

zrewidować dotychczasowe myślenie o sztuce i wprowadzić ją w nowy wiek. 

Ich spotkanie stało się możliwe dzięki jeszcze jednej nietuzinkowej postaci tam-

tego czasu – Sergiuszowi Diagilewowi. 

Sergiusz Diagilew, jako założyciel i impresario Baletów Rosyjskich, uzna-

wany jest za jednego z największych reformatorów XX-wiecznego baletu. Był 

osobowością niezwykle kreatywną, posiadał ogromną artystyczną intuicję,  

a także doskonałe zdolności organizacyjne. Sam Diagilew bardzo trafnie, ale  

i z humorem mówił o sobie: „Jestem: po pierwsze – pełnym szalonych pomy-

słów szarlatanem, po drugie – mam wiele uroku, po trzecie – jestem bezczelny, 

po czwarte – mam dużo logiki i mało skrupułów, po piąte – jestem wyprany  

z wszelkich talentów. Wydaje mi się jednak, że odkryłem moje prawdziwe po-

wołanie: mecenat. Mam wszystko, co jest do tego potrzebne, z wyjątkiem pie-

niędzy. Ale te przyjdą z czasem…”
1
. Tak więc nie będąc ani malarzem, ani cho-

reografem czy kompozytorem, zdołał stworzyć i przez dwadzieścia lat prowa-

dzić zespół, który na zawsze zmienił oblicze baletu
2
, a także zainicjował zainte-

resowanie Europy sztuką rosyjską. Impresario potrafił bezbłędnie wychwytywać 

najświeższe prądy w sztukach pięknych i wprowadzać je na grunt widowiska 

baletowego, jak również odkrywać nowe talenty, zarówno pośród tancerzy, cho-

reografów, jak i kompozytorów i malarzy, a także, w wielu wypadkach, odpo-

wiednio kierować ich twórczym rozwojem. 

                                                 
1  L. Erhardt, Igor Strawiński, PIW, Warszawa 1978, s. 57. 
2  Zob. A. Sieczka, Balety rosyjskie Sergiusza Diagilewa, „Młoda Muzykologia”, t. 1, red.  

Z. Dobrzańska-Fabiańska, A. Jarzębska, Kraków 2008, s. 115. 
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Diagilew skupiał wokół siebie najwybitniejsze osobowości ówczesnego 

świata artystycznego. W pierwszym okresie działalności Baletów Rosyjskich 

byli wśród nich m.in. choreograf Michaił Fokin, którego układy „wymagały 

nowej energii i sprawności fizycznej”
3
, tancerze: zjawiskowa Tamara Karsawi-

na, rodzeństwo Bronisława i Wacław Niżyńscy oraz malarze: Aleksander Beno-

is, Aleksander Gołowin, Leon Bakst i Nikołaj Roerich, „których dekoracje  

z jaskrawymi, prowokacyjnymi barwami i bogactwem formy, na przykład, wy-

korzystaniem autentycznych gruzińskich jedwabi, wzbudzały zachwyt i z tła 

zmieniły się w integralny element spektaklu”
4
. Powyższe słowa Modrisa Ekste-

insa zwracają uwagę na kilka najważniejszych osiągnięć trupy Diagilewa.  

Przede wszystkim: dążenie do wykreowania dzieła stanowiącego syntezę 

sztuk oraz nadanie widowiskom tanecznym najwyższej rangi. Diagilew, zafa-

scynowany Wagnerowską ideą Gesamtkunstwerk, dążył do stworzenia arty-

stycznego dzieła totalnego. Jednakże w przeciwieństwie do Wagnera, to nie 

opera, lecz sceniczne widowisko baletowe stanowić może jedyną i najdoskonal-

szą realizację idei korespondencji sztuk. Diagilewowi wtórował Aleksander 

Benois: „W balecie – pisał – wskazałbym na elementarne przemieszanie wrażeń 

wizualnych i słuchowych; osiąga ono ideał Gesamtkunstwerk, o jakim marzył 

Wagner i o którym marzy każdy obdarzony talentami artystycznymi człowiek”
5
. 

Idąc dalej, wszyscy przygotowujący widowisko artyści pracowali razem nad 

ostatecznym kształtem, tworząc wspólnie nowy ideał piękna. Jeden z krytyków 

paryskich – Henri Gheon – po obejrzeniu Ognistego ptaka trafnie zapisał: 

„Ognisty ptak, będący rezultatem bliskiej współpracy choreografa, kompozytora 

i malarza, to najwspanialsza harmonia brzmienia, obrazu i ruchu […] według 

mnie Strawiński, Fokin, Gołowin to jedno imię”
6
.  

Kolejnym osiągnięciem zespołu Diagilewa było ukazanie światowej pu-

bliczności piękna i feerii barw rosyjskiego folkloru. Sam impresario podkreślał 

w wywiadach zakorzenienie estetycznej inspiracji baletów w pięknie rosyjskiego 

ludowego rękodzieła. Mówił:  

[…] w przedmiotach użytkowych […], w malowanych saniach, w deseniach i kolorach 

ludowych strojów, w ornamentach zdobiących okna wiejskich chat, znaleźliśmy motywy, 

które stały się fundamentem naszej sztuki7.  

I ostatnia istotna nowość – choreografia. Już dla Michaiła Fokina ważna była 

nie tyle wirtuozeria, ile użycie ciała tancerza (czy to w partiach solowych, czy 

zespołowych) do wyrażenia idei przedstawienia. Choreograf dążył do twórczego 

dialogu z muzyką i scenografią, które miały nie tyle służyć tańcowi – co było 

                                                 
3  M. Eksteins, Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, PIW, Warszawa 1996, s. 38. 
4  Tamże, s. 38. 
5  Tamże, s. 37. 
6  A. Jarzębska, Strawiński. Myśli i muzyka, Musica Iagiellonica, Kraków 2002, s. 47. 
7  Tamże, s. 63. 



 Igor Strawiński i Wacław Niżyński… 223 

charakterystyczne dla baletu klasycznego – ile go uzupełniać
8
. Istotną nowością 

jego wizji, z całą pewnością jednakże sugerowaną przez Diagilewa, było wyeks-

ponowanie w balecie ról męskich, a w związku z tym zdetronizowanie najważ-

niejszej dotychczas osoby w zespole – baleriny. Jak podkreśla Anna Sieczka, 

autorka pracy magisterskiej o rosyjskim impresario, w Baletach Rosyjskich „ko-

biety przestały odgrywać role istot subtelnych i pozaziemskich, a zaczęto powie-

rzać im role femmes fatales, kusicielek czy nowoczesnych chłopczyc. Niekiedy 

dochodziło nawet do odwrócenia ról i to właśnie mężczyzna reprezentował świat 

irracjonalny, a kobieta była postacią rzeczywistą, istotą z krwi i kości”
9
.  

Taniec męski swe wyjście z cienia z całą pewnością zawdzięcza Wacławowi 

Niżyńskiemu. 

Urodził się on w 1889 roku w Kijowie, jako środkowe dziecko Eleonory Be-

redy i Tomasza Niżyńskiego – urodzonych w Warszawie tancerzy, absolwentów 

szkoły baletowej przy Operze Warszawskiej. Sam Niżyński o swym pochodze-

niu napisał:  

Jestem chrześcijaninem, Polakiem i wyznawcą wiary katolickiej. Jestem Rosjaninem, gdyż 

mówię po rosyjsku… Moja matka mieszka w Rosji. Jest Polką, ale mówi po rosyjsku10.  

Wacław i jego siostra Bronisława ukończyli szkołę baletową przy Teatrze 

Maryjskim w Petersburgu. Po czym, jako wybitni absolwenci, otrzymali angaż 

w teatrze. Z utalentowanym młodzieńcem chciały tańczyć największe gwiazdy – 

Tamara Karsawina, Matylda Krzesińska i Anna Pawłowa. Biografka Niżyńskie-

go – Lucy Moore – przytacza wypowiedź tancerza i nauczyciela Wacława Niko-

łaja Legata:  

Wacław odznaczał się rzadką, wręcz nieziemską cechą. Nie tracąc naturalności, przemie-

niał się w tańcu, stawał się podniosły, dynamiczny, wolny i jakże pełen uniesienia. Cu-

downy skok, podczas którego wydawał się wisieć w powietrzu, to było znacznie więcej 

niż techniczna doskonałość […]. Właśnie ta ulotna cecha, której miał niemal w nadmia-

rze, legła u podstaw tego, co czyni taniec, a w szczególności balet, tak przejmującym. 

Dzięki pragnieniu latania, przede wszystkim wznoszenia się, tancerze stali się, podobnie 

jak aniołowie, ogniwem łączącym człowieka i Boga, niebo i ziemię. Już jako chłopiec 

Niżyński dążył do zamieszkania na tych niebiańskich wyżynach11.  

Ów skok stał się taneczną wizytówką młodego Wacława. Siostra Bronia 

wspomina:  

Jego ciało ożywia jakiś wewnętrzny ruch, cała istota promienieje radością. Podczas jednego  

z występów – wspomina dalej – Wacław zamiast zejść ze sceny, wyskoczył tak daleko, że 

wylądował poza zasięgiem wzroku widzów, zupełnie jakby odfrunął. Publiczność głośno 

wstrzymała dech, po czym wybuchła burza oklasków, orkiestra musiała przestać grać12.  

                                                 
8  Zob. W. Klimczyk, Wizjonerzy ciała, Korporacja Ha!art, Kraków 2010, s. 17. 
9  A. Sieczka, dz. cyt., s. 128. 
10  J. Marczyński, Wstęp, [w:] W. Niżyński, Dziennik, Wyd. Axis Mundi, Warszawa 2011, s. 22. 
11  L. Moore, Niżyński. Bóg tańca, Wyd. Marginesy, Warszawa 2004, s. 35–36.  
12  Tamże, s. 76. 
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Tamara Karsawina uzupełnia jej wypowiedź anegdotą:  

Ktoś zapytał Niżyńskiego, czy trudno jest utrzymać się w powietrzu, tak jak on to robi 

podczas skoków, a on początkowo nie zrozumiał pytania. Potem odpowiedział uprzej-

mie: Nie, nie. Łatwo. Trzeba tylko wyskoczyć i na chwilę zatrzymać się w górze13.  

W 1909 roku Wacław Niżyński został przedstawiony Sergiuszowi Diagile-

wowi. Jak wielkie piętno odcisnął impresario na życiu i psychice tancerza, 

świadczą wypowiedzi Niżyńskiego dotyczące swego mistrza i kochanka.  

To był geniusz – pisał – najlepszy organizator, poszukiwacz i odkrywca talentów, obda-

rzony duszą artysty i manierami gentelmana, jedyny tak wszechstronnie utalentowany 

człowiek, którego mógłbym tylko porównać z Leonardo da Vinci14.  

Jednakże w swym Dzienniku zanotował:  

Nienawidziłem Diagilewa od pierwszych dni znajomości z nim, gdyż znałem potęgę 

Diagilewa. Nie lubiłem potęgi Diagilewa, dlatego że jej nadużywał15.  

Autor wstępu do polskiego wydania Dziennika Jacek Marczyński tak opisał 

ich znajomość:  

Diagilew pokazał Niżyńskiemu inny świat. Wywiózł go do Paryża, otoczył troskliwą 

opieką. Dostrzegł w tym milczącym młodym człowieku o niezbyt ciekawej twarzy 

ogromnie interesujące wnętrze. Uwierzył, że Wacław zdolny jest do wielkich twórczych 

dokonań i postanowił mu w tym pomóc. Niestety jednak – od początku w stosunku Dia-

gilewa do Niżyńskiego brakowało rzeczy najważniejszej: serdeczności, a przede wszyst-

kim uczucia. Posiadanie sławnego kochanka niewątpliwie mu imponowało, ale w życiu 

prywatnym nawet wobec niego nie umiał przestać być dyktatorem, jakim był dla zespołu 

i współpracowników16.  

Z jednej więc strony Diagilew popychał Niżyńskiego do tanecznych i chore-

ograficznych eksperymentów, z drugiej zaś osaczył go, traktował jak swoją wła-

sność, a nieraz i kpił. Richard Buckle, biograf Diagilewa, przytacza – powtarza-

ną wielokrotnie – historię dotyczącą choreografii Niżyńskiego do Popołudnia 

fauna do muzyki Claude’a Debussy’ego:  

Aby wytłumaczyć, dlaczego Niżyński, podejmując się stworzenia baletu o tematyce 

greckiej, zastosował pozy inspirowane malarstwem i płaskorzeźbami egipskimi, gdzie 

głowa, ręce i nogi są ukazywane z profilu, zaś tułów en face, Diagilew opowiadał […]: 

Niżyński poszedł omyłkowo do niewłaściwego działu w Luwrze i zatracił się w zachwy-

cie nad rzeźbą egipską, podczas gdy Leon Bakst [scenograf] daremnie czekał na niego 

piętro wyżej17. 

                                                 
13  Tamże, s. 77. 
14  A. Matynia, Malarze w teatrze. Nurt folklorystyczny w Baletach Rosyjskich Siergieja Diagile-

wa, „Aspiracje” 2007, https://wydawnictwo.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/11/2015/10/ 

A_4_aspiracje_lato_2007_internet-1.pdf, s. 8.  
15  J. Marczyński, dz. cyt., s. 30. 
16  Tamże, s. 32. 
17  R. Buckle, Diagilew, PWM, Kraków 2014, s. 238. 
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W latach 1909–1913 Wacław Niżyński, występując w kilku przedsięwzię-

ciach scenicznych Baletów Rosyjskich Diagilewa, zelektryzował publiczność  

i zyskał miano „boga tańca”. W szczególności dwa rodzaje ról wywoływały 

wręcz ekstazę wśród publiczności i krytyków. Z jednej strony były to role istot 

nie z tego świata, nierealnych, jak np. Róża w Duchu róży do muzyki Carla Ma-

rii von Webera, Arlekin w Karnawale do muzyki Roberta Schumanna, czy tytu-

łowy Narcyz z baletu do muzyki Nikołaja Czeriepnina. W relacji Jeana Cocteau 

Arlekin Wacława „stał się kotem akrobatą, naiwnie rozpustnym, pełnym spryt-

nej obojętności, uczniem naciągaczem, skradającym się złodziejaszkiem, abso-

lutnie wolnym od łańcucha grawitacji, wcieleniem idealnego matematycznego 

wdzięku”
18

. Jako Róża Niżyński przypominał zaś „pęk listków poruszanych 

lekką bryzą, jego ręce rozwijały się wokół głowy jak płatki czy wąsy rośliny”
19

. 

Marie Rambert – tancerka i nauczycielka ze szkoły Emile’a Jaques’a-Dalcroze’a 

– wspomina:  

Kiedy tańczył Różę, był czystym róży zapachem, ponieważ ze wszystkiego wyciągał sa-

mą esencję20.  

Druga kategoria ról Niżyńskiego uczyniła z niego symbol seksu i zakazany 

perwersyjny owoc. Wymienić należy tu w szczególności rolę Złotego Niewolni-

ka w balecie Szeherezada do muzyki Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. Jego rola, 

stworzona przez Fokina, stanowiła nowatorskie połączenie pantomimy i baletu 

klasycznego. Jak precyzuje Ramsay Burt:  

Połączenie to dało niezwykle ekspresyjny ruch, który pozwolił Niżyńskiemu na przemy-

cenie zmysłowego i erotycznego obrazu mężczyzny, jawnie naruszającego normy oby-

czajowe21.  

Krytyk Cyril Beaumont zanotował:  

W złotych szarawarach, ze skórą pomalowaną na kolor szaroniebieski, trochę jak nalot 

na ciemnych winogronach, czaił się na scenie jak zwierzę oszalałe z pożądania, pół dra-

pieżnik, pół wąż, po czym zniewalał Idę Rubinstein w roli Zobeidy i umierał u jej stóp. 

Niewypowiedzianie dziki, łaszący się kot, wygłodniały tygrys, niewiarygodnie lekki  

i gibki, a przy tym arcyzmysłowy22.  

W 1911 roku w domu w Petersburgu Niżyński rozpoczął pracę nad swą 

pierwszą choreografią. Był to – wspominany już – balet Popołudnie fauna do 

muzyki Claude’a Debussy’ego. Wacław co wieczór przed lustrem postawionym 

na podłodze układał ciało swojej siostry Broni i swoje w kształty Fauna i nimf. 

                                                 
18  L. Moore, dz. cyt., s. 102. 
19  Tamże, s. 109. 
20  Tamże, s. 109. 
21  R. Burt, Niżyński, modernizm i problem przedstawiania nienormatywnych typów męskości, [w:] 

Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym, red. J. Majewska, Korporacja Ha!art, Kra-

ków 2013, s. 364. 
22  L. Moore, dz. cyt., s. 100. 
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Był to z całą pewnością śmiały krok w stronę abstrakcji w tańcu. Moore podkre-

śla co prawda, że  

jego metoda niemal rzeźbiarskiej choreografii – wypracowanej na ciele artysty i następ-

nie przekazywanej innym tancerzom – jest dzisiaj powszechna, ale przed Niżyńskim nikt 

nie pracował w ten sposób. Malarz Michaił Łarionow obserwował kolejne próby, które 

przypominały laboratoryjny eksperyment ruchu, wysiłek tworzenia. Czasami po godzinie 

pracy gotowy był tylko jeden ruch. Jak rzeźbiarz czy malarz do modela, tak Niżyński 

podchodził do tancerza: ustawiał jego kończyny, cofał się, by ocenić efekt. „Nic z tego, 

nic z tego – mówił Wacław – poczekaj, utrzymaj to, tak jest nieźle. O, teraz jest dobrze”. 

Czasami nic mu się nie podobało, ale nagle pojawiał się poza, która wydawała się intere-

sująca, zatrzymywał ją i budował wokół niej, zawsze eksperymentując i szukając czegoś 

nie do końca określonego23.  

Potwierdza to sama Bronia Niżyńska, która podziwiała brata, że „w jego 

wykonaniu każdy ruch, każda pozycja ciała, wymowa każdego choreograficzne-

go szczegółu okazywały się perfekcyjne”, choć odważyła się napomknąć, że 

Wacław „niezdolny był brać pod uwagę ludzkich ograniczeń”
24

. Rysunek sce-

niczny choreografii Niżyńskiego był prosty w zamyśle: ruch prowadzony był  

w równoległych liniach, biegnących w wąskim szpalerze na przedzie sceny.  

Przez cały czas tancerze zwróceni byli do widzów profilem […]. Każdy ruch, krok czy bieg 

wykonywali w przeważającej części bokiem, stopy stawiając zawsze z pięty na palce. Potem 

następował obrót na obu stopach i dopiero wówczas zmieniali pozycję rąk i głowy25.  

Dawało to efekt „spłaszczenia ciał, przywołujący na myśl płaskorzeźby”
26

. 

Premiera Popołudnia fauna w 1912 roku wywołała spore zamieszanie wśród 

paryskiej publiczności. Z jednej strony krytycy przerażeni byli samym Niżyń-

skim w roli „lubieżnego fauna, którego ruchy są plugawe i zwierzęce w swoim 

erotyzmie, a gesty równie surowe, co nieprzyzwoite”
27

, i z dystansem podcho-

dzili do choreografii, „składającej się głównie z chodzenia, […] bez legendar-

nych skoków”
28

. Z drugiej jednak strony wychwalano sztukę Niżyńskiego, jej 

piękno i ekspresyjność, co wyraził najlepiej August Rodin słowami: 

Chciałbym, żeby każdy artysta, który naprawdę kocha swoją sztukę, mógł zobaczyć to 

doskonałe uosobienie ideałów piękna antycznej Grecji29.  

Nawet Claude Debussy napisał do Wacława:  

Szanowny Panie Niżyński! […] Dzięki Pańskiemu niezwykłemu talentowi plastycznemu 

i rytmicznemu arabeski mego Preludium do popołudnia fauna nabrały nowego uroku30.  

                                                 
23  Tamże, s. 130. 
24  Tamże, s. 131. 
25 M. Eksteins, dz. cyt., s. 40–41. 
26  R. Burt, dz. cyt., s. 368. 
27  M. Eksteins, dz. cyt., s. 41. 
28  R. Burt, dz. cyt., s. 367. 
29  L. Moore, dz. cyt., s. 143. 
30  R. Buckle, dz. cyt., s. 316. 
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Zachęcony sukcesem Fauna Niżyński kontynuował swoje poszukiwania 

„plastyczności” ruchu i wizji. Ułożył choreografię Gier, także do muzyki De-

bussy’ego, które pokazano na otwarcie sezonu 1913 roku. Abstrakcyjny balet, 

zainspirowany grą w tenisa, przedstawia taniec dwóch kobiet i mężczyzny  

w strojach współczesnych. O ile Popołudnie fauna wywołało konsternację  

i ambiwalentne odczucia krytyków i publiczności, o tyle Gry zostały zmiażdżo-

ne. Także i Debussy określił Wacława „perwersyjnym geniuszem… młodym 

dzikusem…”
31

, któremu Gry „dały sposobność poddania się zamiłowaniu do 

osobliwej matematyki”
32

. Jednakże Modris Eksteins zauważa:  

Było to przemieszanie kroków klasycznych z pozami „antyklasycznymi”. Na początku 

Niżyński wbiega na scenę […] niby goniąc za wielkich rozmiarów piłką tenisową lecz 

kilka niezwykłych póz, które zdominowały później Święto wiosny, pokazał już teraz, na 

przykład pozycję ze splecionymi ramionami i stopami zwróconymi do wewnątrz. Pu-

bliczność nie była zachwycona tymi zapowiedziami nowego weryzmu w tańcu33. 

Wszystkie dotychczas wspomniane sukcesy taneczne oraz nowatorskie dzia-

łania choreograficzne Wacława Niżyńskiego znajdą swoje apogeum i ukażą 

prawdziwą eksplozję jego talentu w dziełach baletowych Igora Strawińskiego, 

którego współpracę z Baletami Rosyjskimi datuje się od 1909 roku. 

Igor Strawiński urodził się w 1882 roku. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, 

jego przodkami byli polscy i rosyjscy arystokraci
34

. Jego ojciec, Fiodor, uważa-

ny był za jednego z najsłynniejszych basów rosyjskich przed Fiodorem Szalapi-

nem. Gry na fortepianie i harmonii nauczył się na prywatnych lekcjach, a jego 

noga nigdy nie postała w żadnym konserwatorium. Młody Igor często spędzał 

letnie miesiące w Uściługu, dużym majątku jego wuja położonym w pobliżu 

granicy ukraińsko-polskiej. Tam też miał możliwość zetknięcia się z ludowymi 

melodiami i pieśniami. Z drugiej strony wrażliwość Strawińskiego ukształtowała 

się pod wpływem petersburskiego wyrafinowania, które to miasto na przełomie 

wieków przeżywało swój twórczy Wiek Srebrny. Jako przyjaciel dwóch synów 

Mikołaja Rimskiego-Korsakowa, stał się niebawem stałym bywalcem jego salo-

nu, później zaś, w roku 1905, studiował z nim instrumentację i kompozycję. 

Pierwsze utwory Strawińskiego, m.in. Symfonię Es-dur, uznano za mało cieka-

we, „pierwsze przebłyski geniuszu”
35

 – jak określa to krytyk muzyczny Alex 

Ross – dały się zauważyć dopiero w 1907 i 1908 roku w krótkich, popisowych 

utworach orkiestrowych Scherzo fantastyczne i Ognie sztuczne. W obu kompo-

zycjach łączył młody Igor elementy muzyki francuskiej i rosyjskiej. W 1909 

                                                 
31  M. Eksteins, dz. cyt., s. 42. 
32  R. Buckle, dz. cyt., s. 324. 
33  M. Eksteins, dz. cyt., s. 42. 
34  Informacje dotyczące biografii Igora Strawińskiego pochodzą z: P. Kamiński, Tysiąc i jedna 

opera, t. 2: N–Ż, PWM, Kraków 2008, s. 473; A. Ross, Reszta jest hałasem. Słuchając dwu-

dziestego wieku, PIW, Warszawa 2011, s. 99. 
35  A. Ross, dz. cyt., s. 99. 
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roku, podczas jednego z koncertów, oba dzieła usłyszał Sergiusz Diagilew i od 

tego czasu – jak zapisał Strawiński w Kronikach mojego życia –  

rozpoczynają się ścisłe związki z Diagilewem, które trwały dwadzieścia lat, aż do jego 

śmierci i przekształciły się w głęboką przyjaźń opartą na obustronnej sympatii, której nie 

mogły zachwiać różnice poglądów i upodobań […]36. 

A jak charakteryzował kompozytor charyzmatycznego impresario?  

Uderzyły mnie w nim – notuje Strawiński – przede wszystkim wytrwałość i upór, z jakim 

dążył do celu. Współpraca z Diagilewem zawsze przerażała, a zarazem pokrzepiała – tak 

niespotykana była jego siła. Przerażała, bo ilekroć dochodziło do różnicy zdań, walka  

z nim była bardzo ciężka i wyczerpująca; pokrzepiała, ponieważ z nim było się zawsze 

pewnym sukcesu – jeśli nie doszło do rozbieżności37.  

I jeszcze jedno spostrzeżenie:  

Inna rzecz, która mnie w nim pociągała, to typ jego inteligencji i umysłowości. Miał nad-

zwyczajne wyczucie, niesłychaną zdolność natychmiastowego wyłapywania świeżości  

i nowości jakiegoś pomysłu: zapalał się natychmiast, zanim jeszcze zaczął myśleć38.  

Diagilew początkowo, niejako na próbę, zamówił u Strawińskiego orkiestra-

cję dwóch utworów Fryderyka Chopina (Nokturnu As-dur i Walca Es-dur) do 

przygotowywanego baletu Sylfidy. Punktem przełomowym zaś była propozycja 

napisania muzyki do baletu Ognisty ptak, opracowanego przez Fokina i Benois 

na motywach zaczerpniętych z różnych rosyjskich bajek ludowych. Choć po-

czątkowo Strawiński nie odniósł się entuzjastycznie do tematu, jednakże miał 

świadomość, że „propozycja była zaszczytna”. Ponadto dodał:  

Zostałem wybrany spośród muzyków mojego pokolenia i zaproponowano mi współpracę 

przy poważnej imprezie obok osób uważanych za znakomitości w tej dziedzinie39.  

Zdawał sobie jednakże sprawę, że ofertę tę złożono mu „w zastępstwie”. Po-

czątkowo muzykę do Ognistego ptaka miał bowiem stworzyć Anatolij Ladow, 

nauczyciel harmonii Diagilewa. Jak jednak podaje Ludwik Erhardt, a potwierdza 

Richard Buckle, „Ladow był człowiekiem pracującym powoli
40

, więc gdy po 

jakimś czasie „Diagilew zagadnął go o losy swego zamówienia, kompozytor 

odpowiedział spokojnie: «Praca nad baletem postępuje wspaniale naprzód. Ku-

piłem już papier nutowy». Twórca Baletów Rosyjskich zatelegrafował wtedy do 

Strawińskiego”
41

.  

O tym, jak wielkie wrażenie nowo poznany mecenas wywarł na młodym 

kompozytorze, świadczą jego wypowiedzi z tamtego okresu, dotyczące muzyki 

                                                 
36  I. Strawiński, Kroniki mojego życia, PWM, Kraków 1974, s. 27. 
37  Tamże, s. 30. 
38  Tamże, s. 30. 
39  Tamże, s. 27–28. 
40  Zob. R. Buckle, dz. cyt., s. 205. 
41  L. Erhardt, Igor…, s. 63. 
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baletowej jako ideału Gesamtkunstwerku oraz stosunku do muzyki ludowej. 

Strawiński, znany z deklaracji, że „muzyka niczego nie wyjaśnia. Muzyka ni-

czego nie podkreśla – a kiedy usiłuje tłumaczyć, opowiadać, konsekwencje stają 

się wręcz nieprzyjemne i szkodliwe”
42

 – pisał jednakże pełen entuzjazmu  

w 1911 roku do Włodzimierza Rimskiego-Korsakowa:  

Interesuję się baletem i kocham go bardziej niż wszystko inne… Gdyby żył dziś jakiś 

Michał Anioł – tak pomyślałem, oglądając freski w Kaplicy Sykstyńskiej – jedynym, co 

jego geniusz by zaakceptował i uznał, jest choreografia… Jedyną formą sztuki teatralnej, 

która za kamień węgielny przyjmuje zagadnienia piękna i nic poza tym, jest balet43.  

Tę pozorną sprzeczność wyjaśnia jednakże sam Strawiński, precyzując:  

Moja muzyka baletowa nigdy nie dąży do tłumaczenia akcji; oba elementy żyją zgodnie 

obok siebie, jak dwie odrębne indywidualności44.  

Słowa te potwierdzają liczne sukcesy koncertowych wykonań jego muzyki 

baletowej.  

Drugą kwestią zbieżną z poglądami artystów z kręgu Diagilewa było trakto-

wanie przez Strawińskiego sztuki ludowej jako „ekspresji ogólnoludzkiej po-

trzeby zmysłowego piękna, która niesie radość i zadowolenie”
45

. 

Współpracownicy Diagilewa ciepło przyjęli do swego grona Strawińskiego. 

Benois wspomina, że „był [on] wtedy uroczym i zaangażowanym uczniem”
46

. 

Intensywna praca nad baletem wymagała od twórcy – co podkreślał niemal ze 

zdumieniem – ciągłych spotkań z całym zespołem. Jak ścisła była współpraca 

kompozytora z choreografem, świadczy fragment wspomnień Fokina:  

Strawiński grał, a ja odtwarzałem rolę carewicza; pianino pełniło funkcję ogrodzenia. 

[…] Strawiński, patrząc na mnie, towarzyszył mi fragmentami melodii carewicza, tajem-

niczymi tremolandami odmalowywał ogród złego nieśmiertelnego Kościeja. Później gra-

łem rolę księżniczki i wahając się, sięgałem po złote jabłko. […] Następnie stawałem się 

Kościejem, jego diabelską świtą – i tak dalej. Wszystko to znajdowało najbardziej wyra-

ziste odbicie w dźwiękach, swobodnie płynących spod palców Strawińskiego47.  

Kompozytor, choć zdumiony takim sposobem pracy, powtarzał: „Lubię do-

kładnie wiedzieć, czego się ode mnie żąda”
48

.  

Muzykę, jaka powstała do debiutu baletowego rosyjskiego kompozytora, Alex 

Ross określa jako „magiczną miksturę: gdzie rosyjskie muzyczne czary plus francu-

ski charme, a wszystko przetworzone w alembiku talentu Igora Strawińskiego”
49

. 

                                                 
42  Tenże, Balety Igora Strawińskiego, PWM, Kraków 1962, s. 115. 
43  M. Eksteins, dz. cyt., s. 38. 
44  L. Erhardt, Balety…, s. 115. 
45  A. Jarzębska, Strawiński…, s. 63. 
46  L. Moore, dz. cyt., s. 95. 
47  R. Buckle, dz. cyt., s. 206. 
48  Tamże, s. 206. 
49  A. Ross, dz. cyt., s. 100. 
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Erhardt precyzuje: „Znać tam rękę Rimskiego-Korsakowa, czuje się również 

ślady zachwytów nad francuską muzyką, nad Debussym”
50

. Przez długi czas 

balet ten – a także i muzyka Strawińskiego – traktowany był jedynie jako dzieło, 

którego celem było wyłącznie „oczarować Paryż stylizowaną egzotyką i ba-

śniowością, czyli kategoriami, poprzez które Zachód lubił i chciał postrzegać 

kulturę rosyjską”
51

. Dopiero znacznie później krytycy i muzykolodzy skłonni 

byli dostrzec na kartach partytury pewne elementy zapowiadające zbliżającą się 

rewolucję. Chodzi przede wszystkim o afirmację interwału trytonu, charaktery-

styczne melodyczne struktury politonalne oraz wykorzystanie mniej lub bardziej 

znanych melodii ludowych, potraktowanych jednakże – jak podkreśla Alicja 

Jarzębska – jako „muzycznych «deseni», czyli powtarzalnych wzorów melicz-

nych ukazywanych w coraz to nowej szacie brzmieniowej […]”
52

. Krytycy 

zgodni są także, że najdobitniej rewolucję tę zapowiada Piekielny taniec Koście-

ja. Roman Vlad, jeden z biografów kompozytora, precyzuje:  

Tematy są lakoniczne; przebieg muzyczny układa się w bryły wyciosane z rzeźbiarską 

mocą; płaszczyzny tonalne przeciwstawiają się i zderzają w swojej lśniącej diatoniczno-

ści; rytm zmierza już do przybrania autonomicznej wartości konstrukcyjnej; w miejsce 

syntetycznych stopów brzmieniowych pojawia się surowość czystych barw: jest to tak, 

jak gdyby orkiestra została rozłożona na wszystkie swe składniki53.  

Premiera Ognistego ptaka miała miejsce 25 października 1910 roku i zakoń-

czyła się olbrzymim sukcesem, a Igor Strawiński wkroczył na artystyczne salony 

jako niezwykle zdolny i obiecujący kompozytor. Zaprzyjaźnił się m.in. z Jeanem 

Cocteau, Claude’em Debussym i Maurice’em Ravelem, który w liście do kolegi 

napisał: „On posunął się znacznie dalej niż Rimski-Korsakow […] – przyjeżdżaj 

natychmiast!”
54

. Richard Strauss dał młodemu twórcy dosyć osobliwą radę:  

Robi pan błąd, rozpoczynając swój utwór pianissimo. Publiczność nie będzie pana słu-

chać. Trzeba ją z miejsca zaskoczyć czymś bardzo głośnym. Wtedy zwróci uwagę, a da-

lej może pan robić, co pan chce55. 

Podczas prób do Ognistego ptaka Igor Strawiński po raz pierwszy zetknął 

się z Wacławem Niżyńskim. Choć tancerz nie brał udziału w tym projekcie, 

obecny był czasem podczas prób, a także na wieczornych spotkaniach „obficie 

zakropionych dobrym Bordeaux”
56

. Kompozytor w Kronikach mojego życia 

zauważył, że tancerz – siedem lat młodszy od niego – „mówił […] niewiele,  

                                                 
50  L. Erhardt, Balety…, s. 117–118. 
51  A. Królica, Oczarować Paryż, tekst zmieszczony w książeczce do płyty DVD z baletami Ogni-

sty ptak i Święto wiosny Igora Strawińskiego, seria „Biblioteka Gazety Wyborczej”, t. 18, War-

szawa 2010, s. 18. 
52  A. Jarzębska, Strawiński…, s. 64. 
53  R. Vlad, Strawiński, PWM, Kraków 1974, s. 32. 
54  A. Ross, dz. cyt., s. 100. 
55  L. Erhardt, Igor…, s. 68. 
56  I. Strawiński, Kroniki…, s. 29. 
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a kiedy się odzywał, robił wrażenie chłopca mało jak na swój wiek rozwinięte-

go”
57

. Jednakże w rozmowach z Robertem Craftem dodaje, że od razu polubił 

Niżyńskiego, a uwagę jego zwróciła przede wszystkim „niezwykła prezencja 

Wacława”, „nieśmiały sposób bycia i miękki polski akcent” oraz to, że był „bar-

dzo otwarty i serdeczny”
58

. 

Na marginesie należy wspomnieć, że Niżyński od początku zafascynowany 

był tym baletem. Jak podaje Richard Buckle wręcz  

[…] błagał, by pozwolono mu zatańczyć Ognistego Ptaka. Gdy Diagilew protestował, że 

jest to rola dla tancerki na pointach, Niżyński dowodził, że może z powodzeniem tańczyć 

na palcach […]. Ale Diagilew zdawał sobie sprawę, że istnieje granica, której przekra-

czać nie można59.  

Okazja do pokazania największej maestrii tanecznej przyszła do Niżyńskie-

go w 1911 roku wraz z nowym baletem Strawińskiego – Pietruszką. Strawiński, 

przebywający w tym czasie w Szwajcarii i czekający na narodziny swego syna, 

rozmyślał nad pierwszymi pomysłami do baletu o pewnym pogańskim rytuale. 

Zajmował się także tworzeniem – jak sam mówi – wyłącznie dla rozrywki – 

utworu na orkiestrę, z ważną rolą fortepianu – coś w rodzaju Konzertstücku. 

Strawiński opowiada:  

Gdy pisałem tę muzykę, miałem wyraźną wizję pajaca, który się nagle rozhasał i przez 

swe kaskady diabolicznych arpedżiów wyczerpuje cierpliwość orkiestry, ta zaś ze swej 

strony odpowiada mu groźnymi fanfarami. Wynika z tego straszliwy zamęt, który do-

szedłszy do paroksyzmu, kończy się żałosnym i płaczliwym upadkiem biednego pajaca. 

Gdy skończyłem to dziwaczne dziełko, zacząłem […] szukać tytułu, który wyrażałby 

jednym słowem charakter muzyki i, co za tym idzie, postać bohatera. 

Aż pewnego dnia podskoczyłem z radości. Pietruszka! Nieśmiertelny i nieszczęśliwy boha-

ter wszystkich jarmarków na całym świecie! Właśnie o to mi chodziło, znalazłem swój tytuł!60 

Sergiusz Diagilew, zachwycony tematem, nakazał zespołowi rozpoczęcie 

prac nad ostateczną wizją dzieła. W skład „komitetu” – jak określał ich Diagilew 

– w który dzięki nieustannej wymianie listów z kompozytorem weszli: oczywi-

ście impresario, odpowiedzialny za scenografię Aleksander Benois, choreograf 

Michaił Fokin oraz „milczący członek” – Niżyński. Nad librettem zaś rozmyślali 

wszyscy po trosze. W ostatecznym kształcie rzecz dzieje się na skrzącym się 

kolorami karnawałowym jarmarku, pełnym bud i ludowych atrakcji, z teatrzy-

kiem magika i jego ożywionymi kukiełkami: niezgrabnym Pietruszką, jego ry-

walem ognistym Maurem oraz ładną, ale głupiutką Kolombiną; mamy też i mi-

łosny dramat, który kończy się śmiercią Pietruszki.  

Muzyka Pietruszki ukazała wreszcie indywidualne cechy, które staną się – 

przynajmniej na czas jakiś – znakiem rozpoznawczym warsztatu kompozytor-

                                                 
57  Tamże, s. 30. 
58  L. Moore, dz. cyt., s. 95. 
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skiego Strawińskiego. W pierwszym rzędzie są to: wykorzystanie prymityw-

nych, wręcz wulgarnych melodyjek, w większości o wyraźnie rosyjskim charak-

terze, oraz niesłychanie zmienna i pulsująca rytmika
61

. Zamysł wprowadzenia do 

baletu muzycznej „tandety” – co zarzucił Strawińskiemu Andrzej Rimski-Korsa- 

kow
62

– był celowy: te popularne brzmienia miały podkreślać jarmarczny, odpu-

stowy charakter scen zbiorowych. Zresztą jedna z tych zasłyszanych melodii 

sprowadziła na kompozytora kłopoty: melodia katarynki, którą Strawiński wy-

korzystał, okazała się chronioną prawami autorskimi piosenką Emila Spencera. 

Gdy sprawa ujrzała światło dzienne, Strawiński zmuszony był płacić autorowi 

pewien procent honorariów z wykonań i nagrań Pietruszki
63

. Druga ważna cecha 

muzyki Pietruszki to potraktowanie warstwy rytmicznej. Erhardt nazywa to 

„walką Strawińskiego z kreską taktową” i uznaje za „jedno z najbardziej donio-

słych i rewolucyjnych znaczeń dzieła”
64

. Strawiński rozpoczął tu „proces uwal-

niania rytmu z więzów schematów metrycznych – mamy więc szybkie zmiany 

metrum, polimetrię, powstałą przez nakładanie nowej struktury metrycznej na 

nieprzerwane pulsowanie rytmiczne o charakterze ostinatowym, a nawet współ-

istnienie metrum dwu- i trójdzielnego – zabieg ten wykorzystał Strawiński we 

wspomnianym już katarynkowym walczyku. W zakresie harmoniki, częściowo 

za sprawą prostych diatonicznych melodyjek, kompozytor sprowadza brzmienia 

do najprostszej trójdźwiękowej postaci i sumując je, uzyskuje rezultat politonal-

ny – słyszymy to chociażby w motywie intonowanym równocześnie w C-dur  

i Fis-dur przez dwa klarnety. I wreszcie niespotykana dotąd instrumentacja. 

Strawiński  

zaczyna zwracać baczną uwagę na indywidualny charakter i barwę każdego instrumen-

tu. Zamiast mieniących się odcieniami brzmień osiąganych przy użyciu całego aparatu 

orkiestrowego, kompozytor wykorzystuje indywidualną barwę i możliwości instru-

mentów65.  

O ile jednak muzycy zachwycają się odkrywczą i świeżą szatą brzmieniową 

baletu, o tyle dla świata tanecznego najważniejsza była kreacja Wacława Niżyń-

skiego w roli tytułowego Pietruszki. W choreografii Fokina każda z marionetek 

otrzymała inne charakterystyczne kroki: Balerina stawiała drobne kroczki na 

pointach, Maur ze stopami zwróconymi na zewnątrz wykonywał szerokie i nie-

zdarne gesty, a udręczony Pietruszka, którego stopy były zwrócone do wewnątrz 

– sztywne, ograniczone ruchy.  

Kiedy Pietruszka tańczył – jak wspomina Benois – jego ciężka drewniana głowa zwisała 

nieporadnie z ramion, stopy w niebieskich butach ledwo trzymały się nędznie odzianych 

i wypchanych nóg, ręce w czarnych mitenkach były sztywne jak drewniane warząchwie. 
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Jedynie rozkołysane, mechaniczne, bezduszne ruchy podrzucają do góry wypchane troci-

nami nogi lub ręce w przesadnych drgawkach, wyrażających radość czy rozpacz66.  

Lucy Moore zdecydowanie twierdzi, że te „kanciaste, pozbawione płynności 

ruchy” kukiełki to wkład własny Niżyńskiego
67

.  

Z niezliczonego grona zachwyconych tancerzem krytyków, artystów i przy-

jaciół, oddajmy głos Igorowi Strawińskiemu, który w Kronikach zapisał:  

Chciałbym tutaj złożyć serdeczny hołd nieporównanemu wykonaniu roli Pietruszki przez 

Wacława Niżyńskiego. Doskonałość, z jaką ucieleśnił tę postać, zaskakiwała tym bar-

dziej, że strona czysto taneczna, w czym zwykle celował, była tym razem całkowicie 

podporządkowana grze dramatycznej, muzyce i gestom68.  

Robertowi Craftowi Strawiński dodał:  

Niżyński jako Pietruszka był doskonały. [Była to] najbardziej frapująca istota ludzka, ja-

ką kiedykolwiek widziałem na scenie. Jego piękna, choć z pewnością nie urodziwa twarz 

może się stać najbardziej poruszającą maską aktora69.  

Cyril Beaumont był zdumiony tym, że Wacław „zdawał się docierać do sa-

mego sedna postaci z zadziwiającą intuicją”. Krytyka nurtowała jednakże jesz-

cze jedna kwestia: zastanawiał się „czy w trakcie jednego z napadów ponurej 

introspekcji [Niżyński] uświadamiał sobie dziwną paralelę między sobą a Pie-

truszką, między Czarodziejem a Diagilewem?”
70

 Nie wiadomo czy sam Strawiń-

ski zdawał sobie sprawę z tak dalekich powiązań fikcji z rzeczywistością. Moore 

przytacza jednak wspomnienie jednej z bliskich znajomych Diagilewa, Lady 

Ottoline Morrell: 

Niżyński nie miał żadnych złudzeń co do tego, kogo uosabia Pietruszka i jak blisko jest  

z nim związany. Podarował Diagilewowi swoje zdjęcia w codziennym ubraniu i w ko-

stiumie scenicznym z baletu, by postawił je obok siebie. Określił Pietruszkę jako „mi-

tycznego wyrzutka, w którym skupiają się patos i cierpienie życia, który tłucze rękami w 

mur, ale zawsze zostaje oszukany, wzgardzony i zostawiony samotnie na zewnątrz”71.  

Wiele lat później Niżyński w swym Dzienniku napisze o sobie jako o „bo-

skim klownie”.  

29 maja 1913 roku w Teatrze Champs-Elysées w Paryżu dyrygent Pierre 

Monteaux stanął za pulpitem, aby poprowadzić nowe dzieło Igora Strawińskiego 

i Baletów Rosyjskich – Święto wiosny. Premiera stała się, jak wszystkim wia-

domo, największym skandalem muzycznym naszej epoki. W tym samym czasie 

odbywały się praktycznie dwa równoległe widowiska: na scenie rozgrywał się 

balet, a widownia także kłębiła się w osobliwym tańcu. Reakcje zarówno prze-
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ciwników, jak i zwolenników awangardowego przedstawienia były niezwykle 

gwałtowne. Valentine Gross, której szkice z występów Baletów Rosyjskich eks-

ponowano tego wieczoru w foyer, opisywała:  

Teatr wyglądał jak podczas trzęsienia ziemi. Miało się wrażenie, że drży w posadach. 

Ludzie wrzeszczeli na cały głos, obrzucali się obelgami i gwizdali, zagłuszając muzykę. 

Policzkowano się i nawet okładano pięściami […] Zobaczyłam [kompozytora] Maurice’a 

Delage’a czerwonego ze wzburzenia jak burak, drobnego Maurice’a Ravela zacietrze-

wionego jak kogut […]72.  

A Lucy Moore uzupełnia: „Kompozytor Camille Saint-Saëns zerwał się  

z miejsca, by wyjść, i wysyczał do sąsiada [przy początkowych dźwiękach solo-

wego fagotu]: «Jeśli to jest fagot, to ja jestem goryl»”
73

. Ale i zwolennicy baletu 

byli równie gwałtowni. Harry Kessler napisał „że są świadkami całkowicie nowej 

wizji, czegoś dotychczas niewidzianego […], sztuki i antysztuki jednocześnie”
74

,  

a cytowana już wcześniej Valentine Gross uznała nawet balet za „zdumiewająco 

piękny”
75

! Reakcję zgromadzonej publiczności zabawnie podsumował Jean Coc-

teau: „Jak to przyjemnie oklaskiwać Strawińskiego na twarzy swego sąsiada”
76

. 

Ogromny tumult niemal całkowicie zagłuszał muzykę.  

Sam Diagilew apelował o ciszę, a kiedy to nie pomagało, dla uspokojenia tłumu zaczęto 

wygaszać oświetlenie na sali. Solistkę wykonującą rolę Wybranej, uciekającą w popło-

chu ze sceny Marię Piltz, Diagilew wepchnął z powrotem na deski77.  

A jak na tę niecodzienną sytuację zareagowali Strawiński i Niżyński? Kom-

pozytor wspomina:  

Widok pleców dyrygenta Monteaux jest dziś bardziej żywy w mej pamięci niż obraz sce-

ny. Stał pozornie niewzruszony i zimny jak krokodyl. Wciąż jeszcze wydaje mi się to nie 

do wiary, że jednak doprowadził orkiestrę do końca. Kiedy hałas się wzmógł – lekki 

szum trwał od samego początku – opuściłem swoje miejsce i poszedłem za kulisy, do Ni-

żyńskiego. Stał na krześle, tuż poza zasięgiem wzroku widzów, wykrzykując liczby do 

tancerzy […]. Oczywiście biedni tancerze nie słyszeli nic z powodu zgiełku na Sali  

i własnego tupania. Musiałem trzymać Niżyńskiego za ubranie, gdyż wściekał się, gotów 

w każdej chwili wyskoczyć na scenę i wywołać skandal78.  

Sam Niżyński, kiedy już nieco ochłonął, mruczał uporczywie pod nosem: 

„Jak głupia jest publiczność”. Wiele lat po premierze Strawiński dopełnił obraz:  

Po przedstawieniu byliśmy podnieceni, źli, oburzeni i… szczęśliwi. Poszliśmy razem  

z Niżyńskim i Diagilewem do restauracji […]. Jedyną uwagą, jaką zrobił Diagilew, było: 

                                                 
72  R. Buckle, dz. cyt., s. 327. 
73  L. Moore, dz. cyt., s. 178. 
74  Tamże, s. 178. 
75  R. Buckle, dz. cyt., s. 327. 
76  J. Ekiert, Zagadki muzyczne, Wyd. Alfa, Warszawa 1995, s. 83. 
77  A. Królica, Plotka o Sacre du Printemps, tekst zmieszczony w książeczce do płyty DVD  

z baletami Ognisty ptak i Święto wiosny Igora Strawińskiego, s. 22. 
78  I. Strawiński, Kroniki…, s. 47–48.  
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„Tego właśnie chciałem” i wyglądał rzeczywiście na zadowolonego. Nikt bowiem lepiej 

od niego nie rozumiał znaczenia reklamy, toteż natychmiast docenił to, co się wydarzyło79. 

Co zatem spowodowało tak wielki skandal i oburzenie niektórych widzów? 

Co okazało się dla innych objawieniem i wstrząsem w dziele, które nazywano 

„Nowym Testamentem muzyki”? Na te i wiele innych pytań próbowano odpo-

wiedzieć w niezliczonych pracach analitycznych poświęconych Świętu wiosny. 

Chyba żadne inne dzieło na przestrzeni wieków nie wywołało tak wielkich  

i skrajnych emocji.  

Alicja Jarzębska pisze, że balet ten jest  

symbolem narodzin europejskiego modernizmu kojarzonego z istotnymi zmianami nie 

tylko w zakresie twórczości artystycznej, lecz także z przełomem w niemal wszystkich 

dziedzinach ludzkiego działania i myślenia80.  

Nieco dalej idzie w swych rozmyślaniach cytowany już krytyk Modris Eks-

teins, który także skojarzył owo dzieło z narodzinami modernizmu, lecz też  

z zapowiedzią wojennej masakry, jaką była pierwsza wojna światowa, która 

„gruntownie przeorała świadomość twórców kultury europejskiej”
81

.  

A jaka była geneza i jak przebiegały prace nad ostatnim wspólnym dziełem 

Igora Strawińskiego i Wacława Niżyńskiego? Oddajmy głos kompozytorowi:  

Pomysł Święta wiosny wpadł mi do głowy gdy jeszcze komponowałem Ognistego ptaka. 

Przyśnił mi się pogański obrzęd, podczas którego wybrana dziewica tańczy, aż umrze82.  

Drugim impulsem było wspomnienie Strawińskiego z dzieciństwa, wspo-

mnienie „dzikiej rosyjskiej wiosny, która wybucha w ciągu jednej godziny, jak-

by cała ziemia nagle popękała”
83

, dlatego też notuje w innym miejscu: „chciałem 

odmalować wzbieranie wiosny, wzniosłe wzbieranie odnawiającej się przyro-

dy”
84

. Tak więc tematem Wielkiej ofiary – jak pierwotnie miał się nazywać balet 

– są „narodziny i śmierć, Eros i Tanatos, pierwiastki prymitywne i gwałtowne, 

podstawowe doświadczenie każdej egzystencji w każdej kulturze”
85

. Badacze 

dzieła zgodnie podkreślają, że właśnie to zderzenie radości wiosny z grozą 

śmierci było tak szokujące i wywołało głośny protest premierowej publiczności. 

Alicja Jarzębska precyzuje:  

widowisko odwoływało się bowiem do wyobrażonej rzeczywistości, w której funkcjonu-

ją „nieucywilizowane istoty” oraz magiczne rytuały, mające na celu wyzwolenie potęż-

                                                 
79  A. Jarzębska, Rola i znaczenie Święta wiosny Igora Strawińskiego w kulturze XX i XXI wieku, [w:] 

Święto wiosny. Dwie perspektywy, red. M. Szoka, T. Majewski, Wyd. Akademii im. G. i K. Bacewi-

czów w Łodzi, Łódź 2014, s. 22. 
80  Tamże, s. 20. 
81  Tamże. 
82  M. Eksteins, dz. cyt., s. 53. 
83  Tamże, s. 53. 
84  R. Vlad, dz. cyt., s. 51. 
85 M. Eksteins, dz. cyt., s. 53. 
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nych sił natury za cenę śmiertelnej ofiary z ludzkiej istoty, nie uwikłanej w żadne relacje 

osobowe czy problemy egzystencjalne86.  

Tymczasem Strawiński konsultował swój pomysł z Nikołajem Roerichem, 

późniejszym autorem scenografii i kostiumów. Roerich, nazywany przez Niżyń-

skiego „profesorem”, a przez tancerkę Tamarę Karsawinę „prorokiem”, rzeczy-

wiście był prawdziwym „człowiekiem renesansu”. Nie tylko malował – w głów-

nej mierze prehistoryczne pejzaże i ludzi uczestniczących w dawnych rytuałach, 

dał się poznać także jako pisarz i filozof, a jego wcześniejszą pasję stanowiły 

prace wykopaliskowe przy szamańskich kurhanach
87

. W roku 1911, kiedy trwały 

intensywne prace nad kształtem baletu, zabrał on kompozytora do wsi Tałaszki-

no pod Smoleńskiem, na zaproszenie księżnej Tieniszewej. Tam Strawiński miał 

sposobność przestudiowania wspaniałej kolekcji rosyjskiej sztuki ludowej, nale-

żącej do tej możnej protektorki, a także chłonął melodyczne kształty ludowych 

piosenek.  

Święto wiosny już od pierwszych chwil żyło i pulsowało w wyobraźni kom-

pozytora. Partytura, mimo swej drobiazgowej dokładności, była tylko przybliżo-

nym tych wyobrażeń odbiciem. Niezwykłą ciekawostką było opublikowanie  

w 1969 roku szkiców kompozytora, co pozwoliło prześledzić jego proces twór-

czy. Ten nowy sposób myślenia o muzycznym dziele przybliża Jarzębska:  

Dotychczas – pisze – kompozytorzy najpierw szkicowali swe pomysły dźwiękowe jako 

układy melodyczno-harmoniczne, a dopiero potem je instrumentowali na zespół orkie-

strowy. Natomiast Strawiński od razu zaznaczał (zwykle kolorowym ołówkiem) jaki in-

strument i z jaką artykulacją ma zagrać dane dźwięki. A czasem w ogóle nie notował wy-

sokości dźwięków, tylko ich ruch i rytm88.  

A co zawiera partytura? Rewolucję w każdym ze swych elementów mu-

zycznych
89

. Na pierwszy plan wysuwa się rytmika, odgrywająca bodaj po raz 

pierwszy rolę tak doniosłą w utworze muzycznym. Strawiński na jednym ze 

wspomnianych szkiców zapisał znamienne zdanie: „Muzyka istnieje, jeśli jest 

rytm, tak jak życie istnieje, jeśli jest puls”
90

. Dążenie do uwolnienia rytmu spod 

jarzma schematów metrycznych, liczne synkopy, zmienna akcentuacja, silnie 

zaznaczone już w Pietruszce – tutaj wybuchają z ogromną siłą
91

. Zmienność 

metrum osiąga swoje maksimum w ostatniej odsłonie – świętym tańcu Wybra-

nej, gdzie każdy takt partytury przynosi nową zmianę metryczną. 

 Innym ważnym rysem tej muzyki jest potraktowanie rodzimego folkloru.  

W rozmowie z Robertem Craftem Strawiński wspomina, że  

                                                 
86  A. Jarzębska, Rola i znaczenie…, s. 27. 
87  Zob. L. Moore, dz. cyt., s. 160. 
88  A. Jarzębska, Rola i znaczenie…, s. 38. 
89  Zob. L. Erhardt, Balety…, s. 145. 
90  Tenże, Igor…, s. 95. 
91  Zob. tenże, Balety…, s. 146. 
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wstępny temat fagotu […] jest jedyną ludową melodią w tym utworze. Pochodzi z pew-

nej antologii litewskiej muzyki ludowej (zbiór Antoniego Juszkiewicza92), którą znala-

złem w Warszawie93.  

Pozostałe skrawki melodyczne kompozytor skrupulatnie modyfikował, czyli  

zmieniał rytmikę, tempo, eliminował lub dodawał jakieś dźwięki, zestawiał różne frag-

menty melodii danej pieśni; dlatego też układy dźwiękowe zanotowane w partyturze nie 

dają wrażenia bezpośredniego podobieństwa z ludowym oryginałem, tym bardziej że 

kompozytor zestawiał je ze współbrzmieniami o morfologii kwartowo-trytonowej, nada-

jąc im „modernistyczny koloryt brzmieniowy94.  

Niemniej obfitym i interesującym przedmiotem studiów jest harmonika dzie-

ła. Jak precyzuje Erhardt: „święci w nim swe triumfy politonalność, wynikająca 

z sumowania kilku prostych planów harmonicznych”
95

. Muzyka Święta wiosny, 

jak podsumowuje Eksteins, „ze swoją gwałtownością, dysonansem i jawną ka-

kofonią była tak samo naładowana energią i prymitywna jak temat baletu”
96

.  

Jak ta muzyka była odbierana jeszcze przed samą premierą, przybliża 

wspomnienie Louisa Laloy’a, krytyka muzycznego i przyjaciela Claude’a De-

bussy’ego, opisujące wieczór, podczas którego Strawiński i autor Popołudnia 

fauna przegrywali na cztery ręce ukończone już dzieło. Laloy pisze:  

Debussy zgodził się grać partie basowe […]. Strawiński poprosił, aby mu pozwolono 

zdjąć kołnierzyk. Z wzrokiem znieruchomiałym za okularami, z nosem utkwionym  

w klawiaturze, nucąc chwilami jakąś obciętą partię, wciągał w potok dźwiękowy zwinne 

i miękkie ręce swego partnera, który bez trudu dotrzymywał mu kroku i zdawał się drwić 

z trudności. Kiedy skończyli, nie było mowy o uściskach czy nawet komplementach. Po-

zostawaliśmy niemi i zmiażdżeni jak po huraganie, który przyszedł z otchłani wieków, 

by wyrwać nasze życie z korzeniami. Parę dni później, w liście do Strawińskiego, De-

bussy pisał: „Wciąż mam w pamięci wspomnienie wykonania pańskiego Święta wiosny 

[…]… Prześladuje mnie ono jak piękna zmora, lecz daremnie usiłuję odnaleźć w nim to 

przerażające wrażenie. Dlatego też czekam na tę premierę jak łakome dziecko, któremu 

obiecano konfitury […]. Kiedy przyjedzie pan do Paryża, żeby wreszcie można było za-

grać trochę prawdziwej muzyki?”97. 

Kiedy z początkiem 1912 roku Święto wiosny uzyskało niemal ostateczny 

kształt baletu pozbawionego tradycyjnego libretta, za to podzielonego na szereg 

obrazów, Strawiński wspólnie z Roerichem postanowili przedstawić pomysł 

Diagilewowi i Niżyńskiemu. Impresario natychmiast zapalił się do tego przed-

sięwzięcia i jak pisał Strawiński do matki: „[obaj] oszaleli na punkcie mojego 

nowego dziecka, Święta wiosny”
98

. W tym samym liście wyrażał jednak swój 

                                                 
92  Zob. A. Jarzębska, Strawiński…, s. 281. 
93  L. Erhardt, Balety…, s. 146. 
94 A. Jarzębska, Strawiński…, s. 66. 
95  L. Erhardt, Balety…, s. 147. 
96  M. Eksteins, dz. cyt., s. 65. 
97  L. Erhardt, Igor…, s. 109. 
98  M. Eksteins, dz. cyt., s. 54. 
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niepokój, czy Fokin – którego pierwotnie Diagilew wyznaczył na choreografa – 

sprosta temu arcytrudnemu zadaniu. Pisał:  

Nieprzyjemne jest to, że będzie je musiał opracować Fokin, którego uważam za artystę 

wyjałowionego, artystę, który pokonał swoją drogę w szybkim tempie i w każdym no-

wym dziele już się tylko powtarza […]99.  

Strawiński dosadnie podsumowuje:  

do Święta trzeba stworzyć nowe formy, o jakich podłemu i chciwemu, chociaż uzdolnio-

nemu Fokinowi nawet się nie śniło. […] Potrzebny jest geniusz, nie sprawność […]100.  

Diagilew zdecydował więc, że choreografią zajmie się Wacław Niżyński.  

Niżyński zabrał się do pracy z wielkim zapałem. Jak podaje Moore:  

przez lato i jesień 1912 roku w każdej wolnej chwili […] przygotowywał Święto, zapisując 

kolejne pomysły, otulony hotelowym szlafrokiem z kapturem opuszczonym na twarz jak  

u zawodowego boksera. Fascynowała go solidność, siła i prostota sztuki nowoczesnej – 

szczególnie Gauguina – odbijała bowiem ideę bliską jemu samemu: odrzucenie iluzji i sztucz-

ności. Podobnie jak Strawiński chciał rzucić wyzwanie uprzedzeniom, pogwałcić zasady  

i przedefiniować oczekiwania publiczności, żeby skonfrontować je z nową rzeczywistością101.  

I właśnie choreografia baletu stanowiła ostatni element dopełniający prowo-

kacyjny obraz Święta wiosny. Niżyński wyeliminował z tańca całkowicie ele-

ment wirtuozerii.  

Nie było ani jednego skoku czy piruetu, ani jednej arabeski. Jak na ironię tancerz, które-

go gracja i zwinność wywoływały w poprzednich latach szaleńczy zachwyt, wymazał jak 

gdyby z tego układu wszelki ślad dawnych osiągnięć. Ruch ograniczył do ciężkich pod-

skoków na obie stopy oraz chodu, płynnego lub połączonego z tupaniem. Podobnie jak 

we wszystkich innych układach Niżyńskiego, i tu istniała podstawowa pozycja: stopy 

zwrócone wyraźnie do wewnątrz, kolana zgięte, ramiona wyciągnięte, głowa odwrócona 

profilem, a tułów przodem do widza. Innymi słowy, pozycja klasyczna została całkowi-

cie zanegowana poprzez stworzenie czegoś, co dla wielu wyglądało jak wykoślawiony 

iks. Niżyński nazywał swoje ruchy „stylizowanymi gestami” dla zaakcentowania odej-

ścia od płynności i rytmu tańca klasycznego i podkreślenia niespójności […]102.  

Przy konstruowaniu choreografii Niżyński nie ukrywał swego zachwytu 

koncepcją Emile’a Jacques’a-Dalcroze’a, zgodnie z którą „w tańcu każda nuta 

powinna być wyrażana odpowiednim ruchem”
103

.  

Przyjmując ją za punkt wyjścia, Niżyński zapoczątkuje – zdaniem historyka 

tańca L. Kiesten –  

ważną ideę baletu jako organizmu podzielonego na interaktywne cząstki, tańczące w re-

lacji do siebie samych i jedne do drugich, utrzymując równocześnie rytm swojego zespo-

łu w relacji do wielkiego rytmu całości104.  

                                                 
99  Tamże, s. 54. 
100 L. Moore, dz. cyt., s. 164. 
101 Tamże, s. 166. 
102 M. Eksteins, dz. cyt., s. 65–66. 
103 L. Moore, dz. cyt., s. 166. 
104 Tamże, s. 166. 
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Istotną innowacją było także traktowanie wykonawców nie jako osobnych 

tancerzy, lecz jako elementu kompozycji. Większość baletu wykonywał cały 

zespół, nie istniał więc nawet cień szansy na to, by ktoś zabłysnął indywidualnie. 

Bo jak powie Niżyński dziennikarzowi w 1913 roku:  

Święto jest życiem kamieni i drzew. Nie ma w nim istot ludzkich. To tylko inkarnacja 

przyrody, […] a także ludzkiej natury. Zatańczy to jedynie corps de ballet, bo nie chodzi 

tu o indywidualne efekty105. 

Zaskakujący układ choreograficzny zdecydowanie nie podobał się tance-

rzom. Wielu z nich jawnie głosiło, że jest „szkaradny i odrażający”
106

. Dodat-

kową trudnością był brak wyraźnej melodii, przez co musieli kierować się jedy-

nie rytmem, wykrzykując takty w czasie tańca – nienawidzili tego i nazywali 

próby lekcjami arytmetyki
107

.  

Najwięcej czasu Wacław poświęcał partii Wybranej, którą miała tańczyć je-

go siostra Bronia. Tancerka, pamiętna wcześniejszych doświadczeń przy pró-

bach do Popołudnia fauna, od razu zrozumiała intencje brata. We wspomnie-

niach napisała:  

Tańcząc, wyobrażałam sobie czarne chmury na burzowym niebie nade mną, które pamię-

tałam z obrazu Roericha. Wyobrażałam sobie, że przyroda wokół mnie jest pogrążona  

w ciszy przed rozpętaniem się huraganu. Kiedy myślałam o pierwotności plemiennych 

rytuałów, podczas których Wybrana musi umrzeć, by ratować ziemię, czułam, że moje 

ciało musi się skulić, musi wchłonąć wściekłość huraganu. Silne, gwałtowne, sponta-

niczne ruchy zdawały się zwalczać żywioły, kiedy Wybrana strzegła ziemi przed zagra-

żającymi jej niebiosami. Tańczyła jak opętana, musiała to robić, dopóki nie zabije jej 

oszalały taniec w pierwotnym rytuale ofiarnym108.  

Niestety ogromnym ciosem dla Niżyńskiego była niespodziewana ciąża sio-

stry. Jego przyjaciele wspominają, że nie potrafił się z tym pogodzić. W afekcie 

rzucił się z pięściami na jej męża, a na Bronię wrzeszczał, że „celowo próbuje 

zniszczyć jego pracę, tak jak wszyscy”
109

. Jej zastępczyni, Maria Piltz, była zda-

niem Rambert jedynie „lichą kopią”
110

. 

Przez cały czas powstawania układu choreograficznego Strawiński blisko 

współpracował z Niżyńskim. Kiedy tylko mógł przychodził na próby i z wielkim 

zaangażowaniem nadzorował postępy w pracach. Marie Rambert, opowiada:  

Kiedy Strawiński przyszedł po raz pierwszy na jedną z prób i usłyszał, jak jego muzyka 

jest grana, zdenerwował się, odsunął na bok grubego niemieckiego pianistę, którego Dia-

gilew nazywał „Kolossal”, i zaczął grać dwa razy szybciej, niż graliśmy do tej pory –  

i dwa razy szybciej, niż byliśmy w stanie zatańczyć. Tupał w podłogę, walił pięścią w 
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fortepian, śpiewał i krzyczał, a w wszystko w tym celu, aby dać nam wyobrażenie o ryt-

mie tej muzyki i barwie orkiestry111.  

Na jedną z ostatnich prób Diagilew zaprosił Enrico Cecchettiego, wybitnego 

nauczyciela tańca i orędownika starego stylu. Stary mistrz podsumował to, co 

zobaczył następująco:  

Myślę, że zrobiło to czterech idiotów. Pierwszy pan Strawiński, który skomponował mu-

zykę, drugi – pan Roerich, który zaprojektował scenografię i kostiumy, trzeci – pan Ni-

żyński, który wymyślił taniec, a czwarty – pan Diagilew, który zmarnował na to pienią-

dze. Diagilew tylko się roześmiał112. 

Pomimo wielu trudności ani Niżyński, ani Strawiński nie upadali na duchu. 

W 1913 roku rozentuzjazmowany choreograf pisał do kompozytora:  

Igor, jeśli praca nadal będzie szła tak jak teraz, to powstanie coś wielkiego. Teraz już 

wiem, czym będzie Święto wiosny, gdy wszystko pójdzie, jak obaj chcemy; czymś no-

wym, pięknym i całkowicie odmiennym, ale dla przeciętnego widza – wstrząsającym  

i emocjonalnym przeżyciem113.  

Warto podkreślić, że – wbrew obecnie forsowanej opinii, wykreowanej 

zresztą przez samego kompozytora – Strawiński do końca popierał działania 

Niżyńskiego i w pełni aprobował jego układy, których „nie da się z niczym po-

równać”
114

. Ekscytował się, że „Niżyński pracuje z niezwykłym zapałem, zupeł-

nie się w tym zatraca”
115

. Tuż po premierze ponadto powiedział:  

Wszystko jest dokładnie takie, jak chciałem […]. Lecz będziemy musieli długo czekać, 

zanim publiczność przyzwyczai się do naszego języka. O wartości naszych dotychcza-

sowych osiągnięć jestem przekonany i to dodaje mi sił do dalszej pracy116.  

Niestety wydarzenia lat kolejnych, nieoczekiwany ślub Niżyńskiego z wę-

gierską arystokratką Romolą de Pulszky i jego odejście z Baletów Diagilewa, 

sprawiły, że Igor Strawiński zmienił diametralnie swą ocenę zarówno choreogra-

fii, jak i całego okresu współpracy z Wacławem. W Kronikach mojego życia 

pozostawił obszerne fragmenty dyskredytujące Niżyńskiego zarówno jako cho-

reografa-wizjonera, jak i w ogóle muzyka. Oddajmy głos kompozytorowi:  

Muszę z całą szczerością powiedzieć, że […] jego nieznajomość najbardziej elementar-

nych pojęć muzycznych była uderzająca. Biedny chłopak nie umiał czytać nut ani grać 

na żadnym instrumencie. Swoje odczucia muzyczne wyrażał w banalnych zdaniach albo 

też powtarzał to, co mówiło otoczenie117.  

                                                 
111 Tamże, s. 314. 
112 L. Moore, dz. cyt., s. 175. 
113 M. Eksteins, dz. cyt., s. 55. 
114 Tamże, s. 55. 
115 L. Moore, dz. cyt., s. 167. 
116 M. Eksteins, dz. cyt., s. 55. 
117 I. Strawiński, Kroniki…, s. 42. 
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Jakże to krzywdzące zdanie i chyba nie do końca prawdziwe. Dowodem tego 

jest choćby własnoręcznie zrobione przez Strawińskiego zdjęcie, na którym Wa-

cław razem z kompozytorem Mauricem Ravelem zapamiętale gra na fortepianie.  

A w takich zaskakująco ostrych słowach opisuje kompozytor choreografię 

Niżyńskiego:  

[…] wyniosłem i po dziś dzień zachowałem ogólne wrażenie nieudolności, z jaką Niżyń-

ski tę choreografię zrobił. Widać było jasno jego nieudolność przyswojenia sobie rewo-

lucyjnych idei, które tworzyły credo Diagilewa i które ten ostatni pracowicie i z uporem 

zaszczepiał Niżyńskiemu. Czuło się w tej choreografii raczej bardzo ciężki bezowocny 

wysiłek niż realizację plastyczną, prostą i naturalną, wynikającą z wymagań muzyki. 

Jakże dalekie było to od tego, czego pragnąłem.  

I dalej dowodzi, że Niżyński,  

rozumiejąc dramatyczny charakter tańca, nie był w stanie wydobyć z niego zasadniczej 

treści w sposób zrozumiały i skomplikował go przez niezręczność czy też ograniczo-

ność118.  

Lucy Moore próbuje wyjaśnić tę całkowitą zmianę nastawienia kompozytora 

do Wacława interesownością Strawińskiego, znanego zresztą z miłości własnej. 

Nie dziwi jej więc, że opowiedział się całkowicie po stronie zdradzonego Diagi-

lewa, który – jak wierzył kompozytor – będzie w stanie niejednokrotnie jeszcze 

zapewnić mu sukces. Moore przytacza także fragment listu, który Strawiński 

wysłał do jednego z przyjaciół, krótko po ślubie Niżyńskiego. Kompozytor napi-

sał, że  

oczywiście to wywraca wszystko do góry nogami – dosłownie wszystko, co robiliśmy –  

i łatwo możesz przewidzieć konsekwencje: dla Niżyńskiego to koniec, a ja na długo mo-

gę zostać pozbawiony możliwości dokonania czegoś wartościowego w choreografii, i co 

jeszcze ważniejsze, zobaczenia swoich utworów przyobleczonych w ciało, że się tak cho-

reograficznie wyrażę119.  

Niezależnie jednak od tych krytycznych, lecz i z pewnością wyolbrzymio-

nych opinii, przypadający na lata 1909–1913 czas wspólnej pracy Igora Strawiń-

skiego i Wacława Niżyńskiego dla Baletów Rosyjskich Diagilewa zmienił do-

tychczasowe widzenie i odczuwanie piękna, a sztukę skierował na nowe tory. 

Dla obydwu artystów jednakże okres ten miał diametralnie różne znaczenie. Dla 

Strawińskiego stał się przepustką, wręcz trampoliną do sławy i otworzył przed 

nim sale koncertowe na całym świecie. Dla Wacława Niżyńskiego okazał się 

punktem szczytowym, a zarazem pierwszym krokiem do klęski artystycznej,  

a także klęski w wymiarze ludzkim. Po zawarciu związku małżeńskiego, odczy-

tanego przez Diagilewa jako akt jawnej zdrady, tancerz i choreograf stopniowo 

poddawał się postępującej chorobie psychicznej, która już na zawsze wykluczyła 

go z aktywnego życia.  

                                                 
118 Tamże, s. 48. 
119 L. Moore, dz. cyt., s. 205. 
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Abstrakt  

Igor Strawiński i Wacław Niżyński – artyści wizjonerzy u progu nowej epoki 

Kompozytor Igor Strawiński oraz tancerz i choreograf Wacław Niżyński skrzyżowali swe drogi 

twórcze na początku wieku XX, aby zrewidować dotychczasowe myślenie o sztuce i wprowadzić 

ją w nowy wiek. Apogeum współpracy tych dwóch wybitnych artystów stanowiło wystawienie 

baletu Święto wiosny, którego premiera w 1913 roku, zapisała się w historii jako jeden z najwięk-

szych skandali muzycznych naszej epoki. Niniejszy artykuł posiada charakter kompilacyjny. Wy-

korzystuje znane opracowania muzykologiczne i historyczne dotyczące literatury przedmiotu.  

Słowa kluczowe: Igor Strawiński, Wacław Niżyński, balet, muzyka XX wieku. 

Abstract 

Igor Stravinsky and Vaslav Nijinsky – artists and visionaries  

on the threshold of a new era 

The composer Igor Stravinsky and the dancer and choreographer Vaslav Nijinsky crossed their 

creative paths at the beginning of the twentieth century, which made them revise their approach to 

art and introduce it in a new era. The collaboration of these two outstanding artists culminated with 

the staging of the ballet ‘The Rite of Spring’, whose premiere in 1913 made history as one of the 

greatest musical scandals of our time. This paper is of a compilative nature. It uses renowned 

musicological and historical analyses relating to the literature on the subject. 

Keywords: Igor Stravinsky, Vaslav Nijinsky, ballet , music of the 20th century. 
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Twórczości Eugeniusza Stankowicza – inspiracje 

doby globalizmu 

Z kręgu współczesnych kompozytorów ukraińskich szczególną uwagę 

zwraca twórczość Eugeniusza Stankowicza (Євген Станкович, ur. 1942  

w Swaliawie na Zakarpaciu – Ukraina). Reprezentuje on kierunek estetyczny, 

który – nie wykluczając szeroko i wszechstronnie wykorzystywanych elemen- 

tów techniki awangardowej – konsekwentnie kontynuuje tradycję klasyczno- 

-romantyczną, którą przenosi na współczesny język muzyczny. Ujmuje ją  

w syntezę z różnymi stylami, przede wszystkim z neofolkloryzmem. W relacji 

kompozytor–społeczeństwo Stankowicz zbliża się najbardziej do idei sztuki 

muzycznej Gustawa Mahlera (jednego z ulubionych jego kompozytorów), który 

swój główny cel jako twórca określił w słynnym aforyzmie „Jestem instru- 

mentem, na którym gra Wszechświat”. W tejże intencji Stankowicz – zgodnie  

z szerokim kręgiem zainteresowań współczesnych artystów, sięgających po 

inspiracje do najrozmaitszych źródeł mitologicznych i religijnych, tekstów 

literackich oraz współczesnych wydarzeń politycznych
1
 – tworzy własną 

brzmieniową wizję świata, bardzo bogatą i przepełnioną rozważaniami filozo- 

ficznymi o sensie bycia, o istocie duchowej człowieka, o relacji człowieka  

i przyrody. Do tego celu dąży, starannie dobierając tematy, gatunki, środki 

wyrazu muzycznego. Prawie nie sięga do miniatur, unika również tematów 

odbiegających od człowieka i jego zasadniczych problemów. Preferuje rozbu- 

dowane formy cykliczne, przeznaczone na wielkie zespoły wykonawcze. Formy 

te w różny sposób związane są ze słowem, gestem, działaniem. Stankowicz 

zdobył popularność przede wszystkim jako autor licznych utworów na orkiestrę 

(6 symfonii na wielką orkiestrę i 10 kameralnych, z których większa część 

opatrzona jest programem lub posiada partie wokalne) oraz wielkich symfonii 

                                                 
1  Pod tym względem zbliża się również do takich czołowych europejskich kompozytorów dru-

giej połowy XX wieku, jak Krzysztof Penderecki lub Wolfgang Rihm.  

http://dx.doi.org/10.16926/em.2015.10.13
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wokalno-instrumentalnych i dzieł muzyczno-teatralnych o bardzo rozpiętej treści 

pod względem historycznym i narodowym, są to m.in.: Kaddish-Requeim „Babi 

Jar” (Бабин яр) – pamięci ofiar wojennych Żydów w Kijowie, Przyjdź 

królestwo Twoje (Нехай прийде Царство Твоє), opera Kwiat paproci (Цвіт 

папороті), osnuta na ludowym rytuale Janka Kupały, balet Olga (Ольга), 

oparty na historycznej fabule z zamierzchłych czasów Rusi Kijowskiej.  

W dziełach tych kompozytor swobodnie posługuje się całym dostępnym mu 

arsenałem środków wyrazu, stapiając elementy folklorystyczne, awangardowe, 

neoklasyczne i neoromantyczne. Nie unika fascynacji kulturą Wschodu, 

dawnymi żydowskimi śpiewami lub archaiką – jako „prasztuką” bliżej nieokreś- 

lonego pochodzenia narodowego. 

W ostatnich latach, zwłaszcza po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, 

Stankowicz zdobył uznanie nie tylko w kraju ojczystym, lecz także w Europie  

i Stanach Zjednoczonych (otrzymał wiele prestiżowych nagród: w Niemczech, 

Szwajcarii, USA itd.). Proces kształtowania indywidualnego stylu Stankowicza 

najlepiej zobrazować na przykładzie symfonii kameralnej – gatunku bardzo 

ważnego w muzyce XX i XXI wieku. Dla kompozytora okazał się on najbardziej 

„intymny”, w przeciwieństwie do wielkich syntetycznych form z bogatą paletą 

brzmieniową i udziałem licznych wykonawców. Utwory na bardziej jednolity 

brzmieniowo zespół smyczkowy (lub inny kameralno-instrumentalny) Stanko-

wicz opatrywał niekiedy programowym tekstem lub głosem. Traktował je jako 

laboratorium twórcze i jednocześnie wyraz osobistych uczuć. 

Warto poświęcić kilka uwag biografii kompozytora i ustalić źródła inspira-

cji, które ukierunkowały go jako „twórcę narodowego”, a równocześnie – jako 

artystę myślącego uniwersalnymi kategoriami sztuki współczesnej, używającego 

współczesnego warsztatu. Wyjątkowo istotnymi dla Stankowicza okazały się 

lata studiów w Kijowskim Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego (1965–

1970)
2
, gdzie kształcił się u Borysa Latoszyńskiego (1895–1968) – profesora 

kompozycji, wybitnego symfonika, który wywierał ogromny wpływ na swoich 

uczniów. Za jego przyczyną powstała swoista „szkoła Latoszyńskiego”, która 

wkrótce przekształciła się w „szkołę awangardy kijowskiej”
3
. Horyzonty este-

tyczne Stankowicza znacznie rozszerzyły się także dzięki obcowaniu z kolegami 

muzykami, uczniami profesora Latoszyńskiego, do których należeli: Walentin 

Silwestrow (ur. 1937), Łeonid Hrabowski (ur. 1934), Łesia Dyczko (ur. 1939), 

Iwan Karabyć (1945–2002), jak również entuzjaści awangardy zachodniej – 

koledzy z innych wydziałów (m.in. Igor Błażkow – dyrygent i jego żona Galina 

                                                 
2 Wstąpił najpierw – w 1963 r. – po ukończeniu użgorodskiego liceum muzycznego do Lwow-

skiego konserwatorium im. Mikołaja Łysenki do klasy kompozycji Stanisława Ludkiewicza, 

lecz po pierwszym semestrze został powołany do wojska na 2 lata, następnie wrócił już na stu-

dia do Konserwatorium Kijowskiego. 
3  Zob. H. Zinkiewicz, Życie tradycji, [w:] Borys Nikolajewicz Latoszyński: zbiór artykułów, 

Muzyczna Ukraina, Kijów 1987, s. 168–186. 



 Twórczości Eugeniusza Stankiewicza… 247 

Mokrejewa – muzykolog). Dzięki tym znajomościom otrzymał dostęp do litera-

tury i nagrań najnowszej zagranicznej muzyki. Poznał prace teoretyczne Hugo 

Leichtentritta i Hannsa Jelinka
4
, utwory Edgara Varèse’a, Pierrea Bouleza, Karl-

heinza Stockhausena i in.  

Po śmierci Latoszyńskiego (1968 r.) Stankowicz dalej studiował w Kijowie, 

w klasie kompozycji Mirosława Skoryka, gdzie ukończył studia. Skoryk to jeden 

z najbardziej znaczących kompozytorów, współtwórca „nowej fali folklory-

stycznej” na Ukrainie
5
. Potrafił zaszczepić u studentów nowy pogląd na folklor, 

który bynajmniej nie ograniczał się do prymitywnego etnografizmu, preferowa-

nego przez „proletariacką kulturę”. Istotą jego było utrzymywanie wiecznego, 

pierwotnego kodu kultury narodowej, który w każdym następnym okresie histo-

rycznym objawia się w innej postaci. Ów kod kompozytorzy powinni potrafić 

odczytać i przekształcić w formach współczesnej muzyki akademickiej. Nie 

mniej ważnym czynnikiem kształtowania umysłu młodego kompozytora okazała 

się ówczesna atmosfera społeczna. W okresie lat 60. XX wieku, w czasach tzw. 

„chruszczowowskiej odwilży”, kiedy na krótko opadła tzw. „żelazna kurtyna”, 

młodzi muzycy otrzymali możliwość poznawania twórczości Igora Strawińskie-

go, muzyki jazzowej i nowych prądów muzyki rozrywkowej (rock and roll, 

twist), jak też eksperymentów awangardy. Ten barwny obraz jakże daleko od-

biegał od sztywnych rygorów „realizmu socjalistycznego”. Przyciągał młodzież, 

która już nie życzyła sobie postulatów sztuki ideologicznej – nudnej, pozbawio-

nej jakichkolwiek indywidualnych cech – i pisania kolejnych utworów na tematy 

wyznaczone przez odpowiednie instytucje. Chciano odnaleźć własną, niepowta-

rzalną drogę twórczości i mieć możliwość poznawania najnowszych osiągnięć 

techniki kompozytorskiej Zachodu.  

Wymienione okoliczności sprzyjały „awangardyzacji” młodego pokolenia 

kompozytorów ukraińskich. Najważniejszym ogniwem łączącym je z awangar-

dową kulturą krajów zachodnich stała się Polska. Dokładnie „Warszawska Je-

sień”, festiwal muzyki współczesnej, a właściwie, eksperymentalnej, odbywają-

cy się corocznie od 1956 roku. Festiwal ten z jego niezależnym duchem przeła-

mywania jakiejkolwiek konwencjonalności i wkraczania na tereny, nigdy przed 

tym nie kojarzone z muzyką, odkrył nowe efekty brzmieniowe, nowe zasady 

kompozycji, czasem szokujące, reprezentujące skrajne środki i możliwości sztu-

ki muzycznej. Stał się dla młodych muzyków ukraińskich oknem na świat, przez 

które mogli poznawać i przyswajać sobie najnowsze osiągnięcia techniki kom-

                                                 
4  Jelinek Hanns, ur. 5.12.1901 w Wiedniu, zm. 27.01.1969 tamże, austriacki kompozytor i teore-

tyk dodekafonii; uczeń F. Schmidta, A. Berga i A. Schönberga; od 1960 profesor Akademii 

Muzycznej w Wiedniu; w pracy kompozytorskiej posługiwał się głównie dodekafonią, którą 

ujął w szeroko rozbudowany, ale niezwykle rygorystyczny system.  
5  Zob. Ch. Lidia, Z obserwacji nad twórczością kompozytorów „Nowej fali folklorystycznej”, 

[w:] Problemy muzycznej nauki, red. M. Tarakanow, J. Tjulin i in., z., Radziecki kompozytor, 

Moskwa 1972, s. 198–218.  
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pozytorskiej. Profesor Latoszyński nie tylko podtrzymywał swoich studentów  

w tych dążeniach, ale i sam był wielkim zwolennikiem zachodniej awangardy  

i stałym gościem „Warszawskiej Jesieni”. W ostatnich latach życia, przypadają-

cych na czasy „postalinowskie”, był zaprzyjaźniony z Grażyną Bacewicz, Wi-

toldem Lutosławskim i Krzysztofem Pendereckim
6
. To właśnie od Latoszyń-

skiego młodzi adepci sztuki usłyszeli o nowych wartościach estetycznych i dro-

gach współczesnej muzyki
7
, a także o utworach polskich kompozytorów: Witol-

da Lutosławskiego (Trzy poematy Henri Michaux, Druga i Trzecia symfonia, 

Koncert na wiolonczelę, cykl Łańcuch), Krzysztofa Pendereckiego (Tren ofia-

rom Hiroszimy, Anaklasis, Kosmogonia, Fluorescencje), Bogusława Schaeffera 

(kompozycje elektroakustyczne i happeningi) oraz Kazimierza Serockiego, 

Włodzimierza Kotońskiego, Tadeusza Bairda, Krystyny Moszumańskiej-Nazar, 

jak również o nieco młodszych twórcach (właściwie prawie rówieśnikach przed-

stawicieli „szkoły Latoszyńskiego”): Henryku Góreckim, Zbigniewie Bujarskim, 

Marku Stachowskim, Krzysztofie Meyerze, Zygmuncie Krauzem. Twórczość ta 

budziła zachwyt i wywoływała u młodych muzyków ukraińskich potrzebę spró-

bowania własnych sił w podobnych działaniach.  

Muzykę eksperymentalną, oprócz kompozytorów polskich, reprezentowali 

Niemcy Karlheinz Stockhausen i Mauricio Kagel, Włosi Luigi Nono i Luciano 

Berio, Francuzi Pierre Boulez i Nadia Boulanger, Amerykanie George Crumb 

oraz John Cage. Dzieje pierwszych dziesięcioleci „Warszawskiej Jesieni” są 

dobrze znane czytelnikowi polskiemu, lecz pozwolę sobie je przypomnieć, aże-

by uświadomić, jak głęboki wstrząs przeżyli dwudziestokilkuletni muzycy ukra-

ińscy, którzy do tego czasu wychowywali się przeważnie na oddalonych o 100 

lat tradycjach „Potężnej Gromadki”. W zarządzie Związku Kompozytorów bar-

dzo krytycznie odnoszono się do nieco śmielszych harmonii lub instrumentacji 

Szostakowicza czy Latoszyńskiego. Tak więc w poszukiwaniu swego indywidu-

alnego stylu każdy z przedstawicieli „awangardy kijowskiej” wykorzystał naj-

ważniejszą zasadę awangardy zachodniej (notabene właśnie tę, która wywoły-

wała największe oburzenie ideologów komunistycznych). Awangardowość jako 

kategoria estetyczna, a raczej jako sposób myślenia twórczego, przewiduje od-

mienność, inne podejście do obiektu, poszukiwanie nowych treści i sposobów 

ich wyrazu. Ogólnie mówiąc, awangarda znosi konwencjonalność, nie zaś prze-

ciwstawia się tradycji. Właśnie tę myśl przewodnią uchwycili przedstawiciele 

                                                 
6  Penderecki osobiście wspominał o swej przyjaźni z Latoszyńskim w rozmowie z profesorami  

i studentami Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. M. Łysenki 17.11.2014. Dokład-

niej o tym: H. Zinkiewicz, Życie tradycji, s. 171. 
7  Według wspomnień uczestników „kijowskiej awangardy”, potrafili w taki sposób rekonstru-

ować swoje bardzo jeszcze prymitywne radia, że mogły one nadawać koncerty „Warszawskiej 

Jesieni”, które, komunistycznym zwyczajem, były zagłuszane przy pomocy specjalnego sprzę-

tu; studenci jednak okazywali się sprytniejsi. Pisze o tym Igor Błażkow, Historia muzyki, którą 

przeżyłem, „Duch i Litera” 2002, nr 9–10, s. 344–349.  
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„kijowskiej awangardy”. Każdy z nich przyswoił sobie nie tyle cały „zestaw 

środków awangardowych”, co określone zasady kompozycji, nadające się  

w przyszłości do adaptacji i rozwinięcia we wskazanym kierunku. Już pierwsze 

utwory przedstawicieli „szkoły Latoszyńskiego” nie budziły wątpliwości, że jej 

członkowie mają zamiar rozwijać swój indywidualny styl według własnego wy-

obrażenia dotyczącego celów i wartości sztuki. Nie respektowali zatem wska-

zówek funkcjonariuszy z Wydziału Ideologii Komitetu Centralnego Partii. I tak 

Walentyn Silwestrow w swoich Spektrach na orkiestrę kameralną (1965) nie 

tylko deklaruje nowy, niespotykany dotąd program utworu muzycznego, lecz 

również uwypukla efekty brzmieniowe instrumentów smyczkowych. Witali 

Godziacki w Rozerwaniu płaszczyzn na fortepian (1963) akcentuje odrębne mo-

tywy w krańcowych segmentach skali, a Leonid Grabowski w Mikrostrukturach 

(1964) na obój solo koncentruje się na minimalnych zmianach początkowego 

kompleksu rytmo-intonacyjnego, umieszczonego w jednogłosowej linii instru-

mentu dętego o specyficznej barwie
8
.  

Stankowicz zadebiutował w 1973 roku na koncertach Plenum Młodzieży 

Twórczej Związku Kompozytorów Ukrainy Symfoniettą, która powstała w 1971 

roku, oraz tryptykiem Na Wierchowinie na skrzypce i fortepian (1972). Oba 

utwory od razu zdobyły uznanie krytyki i szerokiej publiczności
9
. Zademon-

strowały główne wątki stylistyczno-tematyczne, których generalnie trzymać się 

będzie kompozytor przez następne 40 lat. Utwory te należą do gatunków kame-

ralnych, w treści zdradzając szczególnie osobistą nutę. Należy dodać, że nie było 

w nich młodzieńczej nieśmiałości, która czasem pierwsze utwory wybitnych  

w przyszłości muzyków każe traktować jako „próbę pióra”, bez przywiązywa-

niado nich szczególnej wagi. Wręcz przeciwnie, jak słusznie zaobserwowała 

Helena Zinkiewicz,  

były to nie próby twórcze, lecz pewne siebie i potężne credo autorskie, na zawsze wpisa-

ne w historię ukraińskiej muzyki10. 

Zwłaszcza Symfonietta Stankowicza pozwala zauważyć, że dla kompozytora 

ze wszystkich możliwości, jakimi dysponowała ówczesna technika awangardo-

wa, najbliższą okazała się polistylistyka – metoda kompozycji, która raczej wią-

żę się ze sztuką postawangardową, ściślej – z postmodernistyczną. Będąc zwo-

lennikiem intensywnego dialogu z minionymi epokami, z ich specyficznymi 

zasadami estetycznymi i wizjami świata – i to w najszerszej skali, wybrał tę 

technikę kompozycji, która stała się szczególnie popularna po premierze Symfo-

nii Luciano Berio (1968) i wczesnych utworów Alfreda Schnitkiego (m.in. Con-

certo grosso nr 1 na dwoje skrzypiec, orkiestrę kameralną i preparowany forte-

                                                 
8  Historia muzyki ukraińskiej XX – początku XXI wieku, red. M. Żułyński, t. 5, ks. 2, „Myśl 

naukowa” NAN Ukrainy, Kijów 2011, s. 489. 
9  S. Lisecki, Eugeniusz Stankowicz, Muzyczna Ukraina, Kijów 1987, s. 29. 
10  H. Zinkiewicz, Hiperbole symfoniczne, Słobożanszczina, Sumy 1999, s. 42. 
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pian, 1971), Pozwoliło to młodemu kompozytorowi skonstruować wielowar-

stwową strukturę utworu symfonicznego, w którym elementy powszechnie zna-

nych utworów klasycznych różnych stylów i epok zestawiane są na zasadzie 

kontrastu – paradoksu, zaś ogniwem łączącym są „komentarze autorskie”, tj. 

oryginalne epizody utrzymane w technice sonorystycznej.  

Dialog różnych epok i osobowości wybitnych kompozytorów przeszłości 

otrzymuje w trzyczęściowej Symfonietcie na orkiestrę smyczkową koncepcję 

„gry stylów”, z zastosowaniem przekształcenia różnych „stylistycznych mode-

li”
11

. Stylistyczny dialog zostaje zrealizowany w utworze według oryginalnej 

artystycznej koncepcji „gry stylami” w różnych formach: cytowania (Beet-

hoven), aluzji (Mahler), collage (Bach), stylizacji na poziomie układu struktu-

ralnego oraz rozwoju tematów melodycznych (Prokofiew). Przewaga neokla-

sycznych tendencji w Symfonietcie nie oznacza jednak antyromantycznego ukie-

runkowania jej koncepcji estetycznej, wręcz przeciwnie, kompozytor celowo 

demonstruje współdziałanie charakterystycznych symboli romantyzmu i cech 

poprzednich epok.  

I tak w Symfonietcie stylistyczne odwołanie do Prokofiewa demonstruje gra 

harmoniami-kolorami w ramach rozszerzonej diatoniki. Forma pierwszej części 

utworu reprezentuje lakoniczność i zwięzłość głównych tematów. Aktywność  

i energia dążenia do celu traktowana jest równocześnie „z przymrużeniem oka”, 

co niewątpliwie przywodzi na myśl humorystyczny pogląd Prokofiewa na wie-

deńczyków, wyrażający się w jego Symfonii klasycznej. Wprowadzony na po-

czątku części finałowej collage Preludium c-moll z pierwszego tomu Das wohl-

temperierte Klavier ujmowany jest przez kompozytora filozoficznie. H. Zinkie-

wicz pisze o tym w następujących słowach: 

[…] apeluje do ludzkiego doświadczenia – emocjonalnego, psychologicznego, intelektu-

alnego – i w tej postaci służy niejako znakiem obiektywnego świata w losach lirycznego 

bohatera Symfonietty12.  

Pseudocytat z Trzeciej symfonii Gustava Mahlera (tj. zmieniony, zmodyfi-

kowany temat, z którego w utworze Stankowicza pozostają jedynie charaktery-

styczny ruch melodii, formuła rytmiczna, jak też lamentacyjny motyw puzonu) 

kontynuuje treść finału, przenosząc wydarzenia ze świata obiektywnego, pulsu-

jącego w czasie i przestrzeni w płaszczyznę osobistą, przepełnioną tragizmem  

i rozpaczą. Tak więc odwołania do każdego z wymienionych kompozytorów 

stają się w tym wczesnym utworze Stankowicza swoistym „markerem”, ponie-

waż oznaczają przejście do następnej odsłony dramatu symfonicznego.  

Inną linię tematyczną twórczości Stankiewicza rozpoczyna tryptyk Na Wier-

chowinie (dosłownie tytuł utworu tłumaczy się Na wierzchołku gór Karpackich, 

                                                 
11  T. Dubrowny, Fortepianowa twórczość Anatola Kos-Anatolskiego w projekcji stylu epoki, 

NTSCH, Lwów 2007, s. 15–18. 
12  H. Zinkiewicz, dz. cyt., s. 21. 
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bowiem wierchowiną nazywają miejscowi mieszkańcy najwyższe szczyty Kar-

pat). Utwór przeznaczony jest na skrzypce i fortepian. W nim kontynuuje młody 

kompozytor linię neofolklorystyczną, powstałą z fascynacji twórczością Igora 

Strawińskiego. Ulega też wpływom utworów Mirosława Skoryka, takim jak Tryp-

tyk Huculski (który powstał na materiale muzyki do słynnego filmu Cienie zapo-

mnianych przodków Sergiusza Paradżanowa) oraz Recytatywy i rondo na skrzypce 

i fortepian
13

. Dodatkowym impulsem do zainteresowań Stankowicza folklorem 

karpackim była fascynacja bogatą przyrodą Zakarpacia w latach jego dzieciństwa.  

Trzy części cyklu omawianego utworu odzwierciedlają niejako trzy ważniej-

sze okresy życia człowieka – dzieciństwo, młodość i dojrzałość, używając do 

tego symboliki gatunków muzyki ludowej. Pierwsza część, zatytułowana Koły-

sanka, została oparta na rytmach i charakterystycznych zwrotach melodycznych 

dawnych ukraińskich kołysanek. Druga – Wesele – wchłania pierwotny energe-

tyczny żywioł dawnej kołomyjki weselnej, łączącej w ludowej muzycznej trady-

cji Karpat obrządek, taniec i śpiew. Trzecia część – Improwizacja – kontynuuje 

energię taneczną, lecz nadaje jej charakter bardziej zorganizowanego ruchu, 

ustawionego w pewnym systemie. Nieprzypadkowo zwraca się tutaj kompozytor 

ku tradycji ludowej muzyki instrumentalnej rodzimego Zakarpacia, tj. mniej 

może „autentycznej” w porównaniu do muzyki Huculszczyzny, lecz bardziej 

„zeuropeizowanej”, spokrewnionej z sąsiednimi tradycjami muzycznymi – sło-

wacką i węgierską. Cechy awangardowe stosowane są w tym tryptyku dość 

oszczędnie, w postaci efektów sonorystycznych (zwłaszcza w drugiej części) 

oraz elementów aleatorycznych w Improwizacji. 

Oba wymienione wątki stylistyczno-tematyczne kontynuować będzie Stanko-

wicz w swych następnych utworach, przede wszystkim, w gatunkach kameral-

nych, przeznaczonych na orkiestrę smyczkową lub inny zespół instrumentalny, 

postulując dwie kategorie fundamentalne, na których utrzymuje się jego świato-

pogląd: odczucie swoich korzeni mentalnych – w utworach o preferencjach neo-

folklorystycznych, i przynależność do wielkiej europejskiej tradycji duchowej –  

w utworach odwołujących się do muzyki minionych epok. Elementy techniki 

awangardowej – najczęściej efekty sonorystyczne, nowe ujęcia instrumentów lub 

głosu oraz epizody aleatoryzmu kontrolowanego – służą mu do wprowadzenia 

ostrego pulsu współczesności, umieszczenia intonacyjnego „kodu narodowego” 

lub symbolu klasycznego piękna w aktualnym środowisku brzmieniowym. W ten 

sposób próbuje udowodnić (i w większości przypadków to mu się udaje), że tra-

dycja dawna, ludowa lub klasyczna może naturalnie współistnieć z najnowszymi 

osiągnięciami technicznymi w dziedzinie sztuki muzycznej.  

Neofolklorystyczny kierunek kontynuuje Stankowicz w Kwartecie smycz-

kowym (1973), w utworze Smutnej drymby dźwięki (1992) na wiolonczelę i for-

                                                 
13  L. Kijanowska, Mirosław Skoryk: portret twórczy kompozytora w źwierciadle epoki, Spolom, 

Lwów 1998, s. 142. 
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tepian, w piątej symfonii kameralnej Tajne wezwania (1993) na klarnet i orkie-

strę smyczkową. Kompozytor sięga w tych utworach do różnych gatunków mu-

zyki ludowej oraz do źródeł regionalnych i odmiennych okresów historycznych. 

Dodatkowo wykorzystuje semantykę i symbolikę wybranego gatunku, która 

inspiruje go do określonego wykorzystania elementów muzyki ludowej i instru-

mentów ludowych. Najbardziej oczywistym wydaje się zilustrowanie tytułu 

utworu Smutnej drymby dźwięki. Drymba to ukraiński instrument ludowy z gru-

py idiofonów szarpanych, odpowiednik polskiej drumli. Jej głęboki tajemniczy 

dźwięk naśladuje Stankowicz efektami pizzicata wiolonczeli oraz imituje od-

dźwięk ludowego instrumentu w partii fortepianu, w niskim rejestrze, głębokim 

ostinatowym brzmieniem. Epizody sonorystyczne rozpoczynają i kończą utwór. 

Środkowa część opiera się na wyrazistej, deklamacyjnej melodii wiolonczeli, 

naśladującej recytację kobziarzy – niewidomych śpiewaków, głoszących  

w dawnych czasach śpiewy historyczne. Efekty sonorystyczne i fragmenty opar-

te na aleatoryzmie używane są tutaj jako środek niezbędny do oddania klimatu 

tej szczególnej dla historii narodu odmiany muzyki ludowej, jej barwności  

i swobody improwizacyjnej. 

Jednoczęściowa symfonia Tajne wezwania wywołuje dość wyraźne asocja-

cje ze Świętem wiosny Igora Strawińskiego. Jej temat naznaczony jest żywioło-

wością równomiernego, nieustającego ruchu. Wyrazisty ostry dźwięk klarnetu 

symbolizuje potęgę wiosennego przebudzenia, rozkwit żywej przyrody. 

Nieco inne treści tworzy grupa utworów Stankowicza określanych jako 

„neoklasyczne” (lub raczej neobarokowe) i „neoromantyczne”, z zastosowaniem 

elementów polistylistyki. Dzieła neobarokowe charakteryzuje przede wszystkim 

przekształcenie faktury polifonicznej okresu dobachowskiego, którą Stankowicz 

łączy ze współczesnymi środkami kompozytorskimi. Fakturę utworu traktuje 

sonorystycznie, swobodne łącząc elementy melodyczne w klastery i inne kom-

binacje przestrzenne. Wprowadza również aleatoryzm kontrolowany (w aluzji 

do improwizowanych fragmentów kompozycji, napisanych w technice basso 

continuo). Cechy te wyznaczają koncepcję takich utworów, jak np. Sinfonia 

Larga na 15 instrumentów smyczkowych (Symfonia nr 1 – według listy utworów 

kompozytora (1973), siódma kameralna symfonia Droga i kroki (1998) na 

skrzypce solo, cymbały, czelestę, fortepian i orkiestrę kameralną. Ostatni z wy-

mienionych utworów to liryczno-psychologiczny dramat instrumentalny o trzy-

częściowej budowie cyklu. Każdej z części kompozytor nadał programowy tytuł. 

Część pierwsza to Droga i kroki, druga Kilka replik, a trzecia Jednego razu  

w gościnie u wielkiego Vivaldiego. Fabuła dramatu instrumentalnego dotyczy 

bohatera, który w pierwszych dwóch częściach symfonii nie znajduje odpowie-

dzi na swoje pytania o sens życia. Treść ta znajduje swój wyraz w opisanym 

wyżej intensywnym rozwoju polifonicznym i wprowadzeniu współbrzmień dy-

sonansowych, które następują po sobie bez wcześniejszego rozwiązania, tj. bez 

odpowiedzi, chociaż natarczywie domaga się jej przez cały czas solista-skrzypek 
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i pozostaje samotnym w walce z ciemnym fatum. W części trzeciej niespodzie-

wanie otrzymuje rozwiązanie, które zostaje osiągnięte przez wprowadzenie wiązan-

ki cytatów i quasi-cytatów ze słynnego cyklu koncertów A. Vivaldiego Pory roku. 

Jest to wirtuozowska i pełna wdzięku stylizacja barokowej muzyki koncertowej.  

Szczególne miejsce w instrumentalnej muzyce kameralnej Stankowicza na-

leży się utworom poświęconym tematyce tragedii czarnobylskiej i jej skutkom 

dla ludzkości i przyrody. Są to utwory o treści dramatycznej, podnoszące pro-

blemy egzystencji człowieka w społeczeństwe technokratycznym. Ze względu 

na zawartość w nich elementów systemu wyrazowego, spokrewnionego z ro-

mantycznymi środkami, np. trwałe ekspresyjne monologi melodyczne, efekty 

harmoniczne i tembralne, potęgujące ową ekspresję, naśladowanie odgłosów 

przyrody przez odpowiednią instrumentację i fakturę itd., mieszczą się w estety-

ce neoromantyzmu. Podobna stylistyka cechuje Muzykę rudego lasu na skrzyp-

ce, wiolonczelę i fortepian oraz utwór Co wydarzyło się w ciszy po pogłosie na 

skrzypce, wiolonczelę, flet, klarnet, fortepian, wibrafon, kotły i triangle, dzieła te 

kontynuują linię twórczości kompozytora skupiającą się wokół reakcji człowie-

ka i przyrody wobec skutków katastrofy technogennej.  

W trio Muzyka rudego lasu został przedstawiony pejzaż martwej natury. Na 

początku partytury kompozytor umieścił epigraf o następującej treści:  

Od okropnej radiacji, po czarnobylskiej tragedii las wokół stał się rudym 

Dzieło składa się z trzech części: Początku (Quasi Preludes), Kontynuacji 

(Quasi Ludus) i Końca (Quasi Postludio). Omawiane trio przedstawia obrazy 

piękna przyrody zamarłego na skutek katastrofy. W utworze tym Stankowicz 

wykorzystuje dość skąpy warsztat techniczny. Główną rolę odgrywają tutaj róż-

ne ujęcia struktur ostinatowych oraz semantyka lamento, „wzdychające”, prze-

pełnione „łkaniem”, bezsilnie opadające zwroty. Przenoszą się z jednego instru-

mentu na drugi, a specyfika brzmienia każdego z nich wpływa na to, że nabiera-

ją one nieco innego wyrazu ekspresyjnego. Fortepian dzięki swym możliwo-

ściom przestrzennym eksponuje szmery, wołania, wreszcie złowieszczą ciszę 

przyrody. Uwidacznia się tu skłonność kompozytora do efektów sonorystycz-

nych i fragmentów aleatorycznych. Natomiast skrzypce i wiolonczela personifi-

kowane są jako dwa ludzkie głosy. Podchwytują wołania fortepianu-przyrody  

i prowadzą narracje ze wzmożoną ekspresją, nie znajdując rozwiązania do końca 

utworu, który niejako urywa się, znikając w nicości.  

Podobne podejście obserwujemy także w utworze Co wydarzyło się w ciszy 

po pogłosie, tyle, że utwór, który sam kompozytor nazwał „tragedią”, prowadzi 

do logicznego rozwiązania – i jest to krach romantycznych nadziei wśród sza-

leńczego ruchu, twardego, mechanistycznego postępu, symbolizującego morder-

czość naukowych wynalazków współczesności. Dla realizacji swej koncepcji 

kompozytor wybiera swobodną formę trzyczęściową ze wstępem i kodą, których 

muzyka stwarza symboliczne obramienie utworu. Emocjonalno-psychologiczna 
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paleta utworu przepełniona jest kontrastami. Z jednej strony, ukazuje autor obra-

zy sztucznej sztywności, mechanistyczności i wrogości, z drugiej – ludzkie cier-

pienie i wewnętrzną rozterkę duchową.  

Oba utwory łączy nie tylko wspólny temat, lecz także podobny warsztat 

kompozytorski użyty do przekazania tragicznej treści, jak również reakcji autora 

na te wydarzenia. Do muzyczno-wyrazowej zawartości obu utworów należą 

polifonizowana faktura (imitacje, kanony, polifonia kontrastowa, wielowar-

stwowość tkanki muzycznej) i sonorystyka w połączeniu ze środkami aleato-

rycznymi. Istotne znaczenie w kompozycjach posiada tembr instrumentu, fo-

nizm współbrzmienia, barwy rozmaitych połączeń instrumentów. W sferze 

brzmieniowej kompozytor wykorzystuje: szumy, szmery, flażolety na instumen-

tach strunowych i dętych. Potęguje efekty brzmienia przestrzennego przez wy-

korzystywanie kontrastu rejestrów, stosuje rozmaite klastery, efekty odgłosu itd. 

Charakterystycznymi stają się skale ćwierćtonowe wschodzące albo opadające, 

brzmienia nietemperowane w postaci glissand instrumentów strunowych i dę-

tych albo dźwięki osiągane przez szarpanie strun fortepianu, czy gra na fortepia-

nie preparowanym. W sumie to zróżnicowane brzmienie daje efekt prawie 

optyczny, pozwalający przedstawić słuchaczowi barwny obraz apokalipsy końca 

XX wieku, a zarazem współprzeżywać ją emocjonalnie. 

Twórczość Eugeniusza Stankowicza, znanego współczesnego kompozytora 

ukraińskiego, który zdobył uznanie na scenach świata, pokazuje jego zdolność 

do uchwycenia głównych wątków współczesności, z równoczesną umiejętnością 

ich zestawiania (nie konfrontowania) z wielką tradycją duchową przeszłości. 

Jest dobrym przykładem tego, jak można stosować najnowsze środki wyrazu  

w dziedzinie techniki kompozytorskiej i nie zagubić się w labiryncie czystego 

eksperymentu. Pokazuje interesującą drogę do osiągnięcia harmonii i równowagi.  

 

Tłumaczenie z języka ukraińskiego: 

Luba Kijanowska-Kamińska, Marta Popowska 
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Abstrakt 

Twórczości Eugeniusza Stankowicza – inspiracje doby globalizmu 

Niniejszy artykuł, o charakterze popularnonaukowym, przedstawia w zarysie meandry współ-

czesnej muzyki ukraińskiej oraz charakteryzuje twórczość ukraińskiego kompozytora Eugeniusza 

Stankowicza [Євген Станкович, ur. 1942 w Swaliawie na Zakarpaciu – Ukraina]. W opracowaniu 

zagadnienia autorka wykorzystuje jedynie ukraińską literaturę przedmiotu. W omówieniu twór-

czości Stankowicza koncentruje się na charakterystyce warsztatu kompozytorskiego, języku mu-

zycznym oraz związkach jego utworów z dziełami innych twórców. 

Słowa kluczowe: Eugeniusz Stankowicz [Євген Станкович], współczesna muzyka ukraińska.  

Abstract 

Yevhen Stankovych’ works – inspirations in the age of globalism 

This popular science article outlines the meanders of the contemporary Ukrainian music and 

features the work of Ukrainian composer Yevhen Stankovych [Євген Станкович, born 1942 in 

Svaliava in the Transcarpathians – Ukraine]. The study is based solely on the relevant Ukrainian 

literature. The author focuses on the composing technique, musical language and relations between 

Stankovych’ work and the works of other composers. 

Keywords: Yevhen Stankovych [Євген Станкович], contemporary Ukrainian music. 
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