




3 

 

 

  

 

Karol Maciej Szymanowski – 3 X 1882 – 29 III 1937 

 



4 

 

Spis treści  

 

Wstęp………………………………………………………………………………5 

 

1. „Między Chopinem a Szymanowskim”   

1.1. Polska muzyka fortepianowa w XIX wieku…………………………………...7 

1.2. Karol Szymanowski – początek drogi twórczej w kontekście sytuacji muzyki 

polskiej tego okresu…………………………...……………………………..……11 

 

2. Karol Szymanowski – periodyzacja twórczości  

2.1. Miejsce sonat fortepianowych w twórczości Szymanowskiego……………..14 

 

3. Sonaty fortepianowe. Od genezy do recepcji 

3.1. Różnorodność formy i jej ewolucja………………………………………...21 

3.2. Faktura……………...………………………………………………………...44 

 

4. Różnorodność i ewolucja ekspresji  

4.1. I Sonata – stonowany neoklasycyzm…………………………………………68 

4.2. II Sonata – spontaniczne wybuchy postromantyzmu………………………...77 

4.3. III Sonata – kontrolowany ekspresjonizm………………………….………87 

 

5. Problematyka wykonawcza…………...…………………………………97 

 

6.  Zakończenie…………………………………………………...…………110 

 

7.  Bibliografia………………………………………………………………112 

 

 

 

 



5 

 

Wstęp 

 

Twórczość Karola Szymanowskiego, największego po Chopinie 

polskiego twórcy muzyki fortepianowej, nadal oczekuje zasłużonego uznania  

i popularyzacji. Jego epoka, obramowana XIX-wiecznym uwielbieniem 

geniuszu Fryderyka Chopina i wybuchem II wojny światowej (zaledwie 3 lata 

po śmierci kompozytora) nie stworzyła sprzyjającej aury dla recepcji  

i szerokiego rezonansu tworzonych przez niego dzieł. Skomplikowane 

fakturalnie, niezwykle trudne pianistycznie utwory nie mieściły się ani  

w kategoriach muzyki romantycznej ani powojennej awangardy, co w rezultacie 

ograniczyło zainteresowanie wykonawców i odbiorców jego kompozycji.   

          Setna rocznica urodzin Karola Szymanowskiego, przypadająca w 1982 

roku, z powodu sytuacji politycznej (stan wojenny), nie została należycie 

wykorzystana dla promocji sylwetki wielkiego kompozytora. Tak więc jego 

spuścizna nadal oczekuje zasłużonego miejsca.     

          Karol Szymanowski był nie tylko świadkiem współczesnych mu przemian 

stylistycznych, lecz sam ulegał licznym wpływom i niejako dostosowywał się do 

panujących trendów. Nie była to jednakże w żadnym wypadku chęć 

przypodobania się, dogadzania ówczesnej modzie czy też – jak by się mogło 

wydawać – cecha jego talentu; przeciwnie, była to świadoma tendencja do zajęcia 

indywidualnego stanowiska wobec dokonujących się przeobrażeń.  

Większość publikacji dotyczących Szymanowskiego napisana została 

przez teoretyków nie zajmujących się tak istotnym zagadnieniem, jakim jest 

specyficzna ekspresja jego dzieł. Celem niniejszej pracy jest więc próba 

wypełnienia tej luki poprzez ujęcie problematyki będące wynikiem dogłębnych 

studiów nad interpretacją trzech Sonat, które uznaję za reprezentatywne dla 

poszczególnych faz twórczych kompozytora. Skupiając się na sferze ekspresji, 

pomijam tradycyjną analizę łatwo dostępną w opracowaniach wybitnych 

teoretyków (Teresy Chylińskiej, Zofii Lissy, Tadeusza Zielińskiego czy Józefa 

Chomińskiego), chociaż ogólne ukazanie konstrukcji formy jest z oczywistych 

przyczyn konieczne.  



6 

 

          Będąc wykonawcą omawianych dzieł starałem się dogłębnie wniknąć  

w zróżnicowaną i wyrafinowaną sferę ekspresji, a niniejsza praca jest owocem 

tych badań i wraz z dokonanym przeze mnie nagraniem Sonat stanowi 

uzupełniający się dyptyk.  
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1. Między Chopinem a Szymanowskim  

 

1.1. Polska muzyka fortepianowa w XIX wieku 

 

„Okres wielkiej muzyki polskiej zaczął się i skończył wraz  

z Chopinem”
1  

– napisał ironicznie Karol Szymanowski pod adresem 

współczesnych mu i negatywnie nastawionych do wszystkiego, co nowatorskie 

konserwatywnych krytyków i kompozytorów – epigonów. Polska muzyka drugiej 

połowy XIX wieku nie dorównała wielkiemu dziedzictwu Chopina: nie pojawiły 

się wysokiej rangi osobowości, a niesprzyjające życiu kulturalnemu warunki  

w kraju rozdartym rozbiorami wpływały ujemnie i hamująco na twórczość 

kompozytorów, takich jak np: Stanisław Moniuszko, Juliusz Zarębski czy Antoni 

Stolpe. Ogólny krytyczny osąd polskiej twórczości doby pochopinowskiej, a więc 

także końca XIX wieku, kiedy to Karol Szymanowski rozpoczął swoją trudną 

artystyczną drogę jest uzasadniony, gdyż – w porównaniu do muzyki europejskiej 

– nie zaowocowała ona dziełami znaczącymi, prawie zupełnie nie znalazły w niej 

odbicia nowe prądy, grzęzła często w koleinach wtórnego epigonizmu  

i prowincjonalnego zacofania. 

Promowane w ówczesnym czasie kompozycje przejawiały niewłaściwie 

pojęte znamiona stylu narodowego, którego wybitnym, niedoścignionym twórcą  

i przedstawicielem był właśnie Chopin, co sprowadzało się niestety do spłycenia 

wyrazu i pozostania w sferze zaściankowej estetyki, prowokującej komponowanie 

mazurków, walców i wszelkiego rodzaju utworów z gatunku „łatwych, lekkich  

i przyjemnych” i mających patriotyczny wydźwięk. 

                                                           
1 Karol Szymanowski w „Uwagach w sprawie współczesnej opinii muzycznej w Polsce”  – 

zamieszczone w: K. Szymanowski: Z pism. Opracowanie Teresa Chylińska. PWM, Kraków 1958,  

s. 44. 
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Możliwe jest jednak przyjęcie innego punktu widzenia uwzględniającego 

rolę dorobku w kulturze danego kraju z jednej strony, z drugiej zaś rewidującego  

w pewnym stopniu relacje między arcydziełami i najwyższymi osiągnięciami 

twórczymi, a dziełami nie dorównującymi im wprawdzie, lecz nie pozbawionymi 

przecież pewnych mniejszych lub większych walorów.  

W każdej dziedzinie sztuki istnieli twórcy, którzy w hierarchii artystycznej 

zajęli skromniejsze pozycje, natomiast przyczynili się do rozwoju kultury 

narodowej, kładąc swymi dziełami podwaliny pod jej dalszy rozwój. Takie 

stanowisko przyjęli Czesi, którzy z pietyzmem i szczególną dbałością traktują 

całość swego dorobku muzycznego, także dzieła kompozytorów pomniejszych, 

uważając je za cegiełki podbudowujące i wzbogacające narodową kulturę.  

          Aspekt drugi wiąże się z kultem arcydzieła wywodzącym się z ideologii 

późnoromantycznej. Uznawanie tylko szczytowych osiągnięć oraz preferowanie 

pewnych utworów cieszących się szczególną popularnością sprawiło, że wielu 

kompozytorów popadło w zapomnienie. Proces negatywnej, zawężającej selekcji 

repertuarowej objął nawet twórców największych: coraz częściej grywane były 

tylko niektóre dzieła Mozarta czy Beethovena.  

Muzyka fortepianowa była najżywotniejszym gatunkiem w muzyce polskiej 

drugiej połowy XIX wieku. Bujny rozwój wirtuozostwa w Europie i niezwykła 

popularność, jaką zyskał fortepian w kręgach mieszczańskich już z początkiem 

stulecia, spowodowały powstawanie w tym czasie ogromnych ilości kompozycji 

fortepianowych, co mimo niezwykłego natężenia było zjawiskiem przejściowym. 

Tendencja ta osiągnęła swój punkt szczytowy w ostatnich latach życia Chopina, 

potem stopniowo osłabła. Natomiast w Polsce prymat fortepianu utrzymał się 

właściwie do końca wieku, przy jednoczesnym braku zainteresowania innymi 

dziedzinami twórczości muzycznej. Prawie każdy kompozytor polski tego okresu 

pisał utwory fortepianowe, dla niektórych były one główną domeną twórczości; 

większość z nich była także pianistami. Choć ich talenty i umiejętności były 

bardzo zróżnicowane, znajdujemy wśród nich słynnych wirtuozów i skromnych 

pedagogów, dobrych kompozytorów dysponujących sprawnym rzemiosłem  
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i amatorów, sławnych artystów i postacie zupełnie zapomniane
2
.  

          Bardzo znaczna część kompozycji należy do tak zwanej „muzyki salonowej”. 

Początkowo termin ten nie miał tak negatywnego zabarwienia, jakie nadajemy mu 

dziś i oznaczał po prostu przeznaczenie utworu i miejsce jego wykonywania.  

          Sytuację w życiu muzycznym końca XIX wieku tak podsumowuje  

Elżbieta Dziębowska:  

          „Muzyka polska w drugiej połowie XIX wieku znajdowała się w wyjątkowo 

trudnych warunkach. Wynaradawiająca polityka zaborców prowadziła do 

zahamowania jej rozwoju; powolny rozwój szkolnictwa muzycznego, brak 

filharmonii i orkiestr, ostra cenzura bardziej dobitnych przejawów sztuki 

narodowej powodowały, iż życie muzyczne w drugiej połowie XIX wieku toczyło 

się ospale, dominowały w nim formy amatorskiego muzykowania, a głównym 

forum publicznych występów stały się kawiarenki i ogródki, gdzie niekiedy 

wykonywano dzieła o większej wartości artystycznej, ale gdzie przede wszystkim 

panowała muzyka lżejszego autoramentu. W środowisku muzycznym wytworzyła 

                                                           
2
 Józef Nowakowski i Ignacy Feliks Dobrzyński, obaj starsi od Chopina, ale żyjący dłużej niż on; 

jeden z najbliższych przyjaciół Chopina Julian Fontana oraz jego dwaj uczniowie: Karol Mikuli  

i Kazimierz Wernik; do kręgu chopinowskiego należy zaliczyć również spokrewnionego z matką 

Chopina Ignacego Krzyżanowskiego. Z generacji Chopina: wirtuozi Edward Wolff i Antoni Kątski  

i postacie dalszoplanowe: Kaspar N. Wysocki, Józef W. Krogulski, Emil Jenike,  

Edward S. Łodwigowski, Józef Brzowski, a także wybitny etnograf Oskar Kolberg i muzykograf 

Wojciech Sowiński oraz kompozytorzy – amatorzy: hr. Józef Wielhorski i Henryk Szopowicz.   

Dalej – Stanisław Moniuszko i starsi kompozytorzy doby pomoniuszkowskiej: Aleksander Zarzycki, 

Władysław Żeleński i Zygmunt Noskowski, oraz cała plejada pianistów, wirtuozów i pedagogów: 

Józef Wieniawski, Karol Tausig, Aleksander Michałowski, Natalia Janotha i Bolesław Domaniewski; 

postacie marginalne: Emanuel Kania, Józef Lubowski, Michał Biernacki i wsławiona jedną 

kompozycją – Tekla Bądarzewska. Nowatorskimi tendencjami wyróżniali się: Juliusz Zarębski, 

Antoni Stolpe i Antoni Rutkowski.  

 Z generacji następnej przede wszystkim Ignacy Jan Paderewski, dalej wybitniejsi kompozytorzy: 

Roman Statkowski, Zygmunt Stojowski, Eugeniusz Pankiewicz, Piotr Maszyński, Stanisław 

Niewiadomski, Felicjan Szopski, Franciszek Brzeziński, z postaci zapomnianych: Henryk Puchalski, 

Henryk Bobiński, Halina Krzyżanowska, oraz grupa słynnych artystów–wykonawców: Józef 

Hofmann, Wanda Landowska, Ignacy Friedman i Raul Koczalski. 
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się atmosfera charakterystyczna dla zaścianka odizolowanego od sztuki 

europejskiej, co z kolei sprzyjało konserwatyzmowi muzycznemu”
3
. 

Wszystko to stwarzało olbrzymie zapotrzebowanie na odpowiednią 

literaturę fortepianową, którą produkowano niemal na skalę masową. Były to 

przeważnie formy taneczne, bardzo często walce, utwory charakterystyczne  

i programowe, a nade wszystko cieszące się niezwykłym wzięciem wariacje, 

fantazje i parafrazy na tematy operowe.  

          Istniał ścisły związek między muzyką wirtuozowska a muzyką salonową: 

formy i styl były takie same a różnica polegała jedynie na stopniu trudności. 

Powszechnie królował jednak banał i ckliwy sentymentalizm. 

Scharakteryzowany pokrótce styl salonowy przetrwał cały wiek XIX,  

a u niektórych konserwatywnych kompozytorów także pierwsze dziesięciolecie 

wieku XX.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  „Z życia i twórczości Mieczysława Karłowicza”. Studia i materiały pod redakcją Elżbiety 

Dziębowskiej, PWM, Kraków 1970, s. 10. 
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1.2. Karol Szymanowski – początek drogi twórczej w kontekście 

sytuacji muzyki polskiej tego okresu 

 

Schyłek XIX wieku to okres stagnacji w życiu kulturalnym Polski. 

Sprowadzona do rangi prowincjonalnego miasta Warszawa koncentrowała swoją 

uwagę na Operze w Teatrze Wielkim, której gmach co prawda przebudowano  

i unowocześniono w 1890 roku, ale moniuszkowskie czasy jej świetności minęły  

a w repertuarze dominowała muzyka francuska i włoska. Z popularnością opery 

konkurowała jedynie operetka.   

          Sporadycznie ściągali tu głównie przejazdem z Europy Zachodniej do 

Moskwy wybitni artyści, jednakże nowatorskie prądy kulturowe, w tym również 

kompozytorskie, odbijały się tu dalekim, nie do końca zrozumiałym echem  

i pozostawały bez odzewu. Sienkiewiczowska idea podtrzymywania narodowego 

ducha poprzez sztukę, poczyniła w muzyce polskiej duże szkody, pozostając  

w głębokim konflikcie z przesłaniem artystycznym Chopina. Szymanowski pisał 

później o tym okresie: „Chopin był sam, samotnie umarł, dziedziców nie zostawił. 

Następna faza była jakby pniem, wyrastającym z gałązki ubocznej; był to okres 

pomoniuszkowski. Epigonizm romantyzmu zaszczepionego na pseudoklasyce, 

romantyzmu zakademizowanego, można powiedzieć, w którym dominowali 

Noskowski i Żeleński”
4
. 

Brak uczelni muzycznych miał zrekompensować powstały w 1860 roku, 

dzięki cenionemu na dworze carskim Apolinaremu Kątskiemu, Instytut Muzyczny. 

Dwadzieścia pięć lat później przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym 

otwarto Szkołę Muzyczną. Te dwie placówki muzyczne nie były jednak w stanie 

zapewnić nowo powstającej Filharmonii pełnej obsady orkiestry. Ostatecznie 

sprowadzano i angażowano muzyków z różnych zakątków Europy, a Polacy 

zasiadali głównie w grupie skrzypiec.  

          Przybywający w roku 1901 do Warszawy, pragnący rozwinąć swój 

                                                           
4
Karol Szymanowski – „Pisma”. Tom 1. Pisma muzyczne. s. 427 Zebrał i opracował Kornel 

Michałowski. PWM, Kraków 1984, s. 427. 
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muzyczny talent Karol Szymanowski nie miał zatem wielkiego wyboru.  

Ani Instytut Muzyczny ani Szkoła Muzyczna nie były instytucjami o wysokim 

poziomie artystycznym, legitymującymi się wybitnymi pedagogami. Podjął więc 

decyzję o rozpoczęciu prywatnej nauki u Zygmunta Noskowskiego, który będąc 

uczniem Moniuszki i Kiela w Berlinie po długim pobycie zagranicą osiadł 

wreszcie w Warszawie, gdzie wykładał zarówno w Instytucie Muzycznym,  

jak i Szkole Muzycznej Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Cieszył się 

ogromnym uznaniem jako wybitny twórca i znakomity pedagog – wykształcił 

blisko 60 polskich kompozytorów, był osobą opiniotwórczą. Jednak poglądy 

muzyczne i estetyczny smak zdecydowanie dzieliły, a nie łączyły mistrza  

z uczniem. Noskowski był kompozytorem należącym do nurtu Moniuszki  

i Dobrzyńskiego – muzyka Chopina, którą poznał już jako dojrzały kompozytor 

nie miała najmniejszego nawet wpływu na jego warsztat kompozytorski.  

Pracę pod kierunkiem Noskowskiego rozpoczął Karol od studiowania zasad 

kontrapunktu i form polifonicznych. Pracował bardzo sumiennie i mimo,  

że przeczuwał, iż jego ścieżka prowadzi w zupełnie innym, niezrozumiałym dla 

Noskowskiego kierunku, pod okiem nauczyciela napisał kilkadziesiąt różnego 

rodzaju fug, z których ocalała jedynie Fuga cis-moll
5
. Wyrazem wdzięczności są 

dedykowane mistrzowi Wariacje h-moll na polski temat ludowy op. 10. 

          W klasie Noskowskiego Szymanowski zetknął się z Apolinarym Szelutą  

i Ludomirem Różyckim, z którymi widywał się niemal codziennie „najwięcej 

mówiliśmy o muzyce, o lekcjach, o wskazówkach naszego profesora, któregośmy, 

mimo pewnej jego rubaszności, bardzo szanowali za poważny i fachowy stosunek 

do pracy, […] a najulubieńszym spędzaniem czasu było granie na cztery ręce 

                                                           
5
 Sześć lat później, w 1909 Szymanowski dopisał do niej Preludium. Dwuczęściowe dzieło wysłał 

następnie do Berlina na konkurs utworów fortepianowych ogłoszony przez redakcję pisma 

„Signale für die musikalische Welt”, gdzie otrzymał jedną z dziesięciu nagród (nadesłano 874 

kompozycji z całego świata). W czasie swoich koncertów Szymanowski często grywał ten dyptyk 

zastępując Preludium Sarabandą z II Sonaty op. 21 
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poematów Ryszarda Wagnera. […]  Fortepian wtedy huczał i grzmiał,  

co sprawiało nam niewysłowioną rozkosz”
6
.  

          Młody Szymanowski, niezwykle poważnie traktował swoje studia 

kompozytorskie. Ludomir Różycki tak charakteryzuje osobowość swojego kolegi: 

„Już wówczas praca ta była skupiona i poważna. Szymanowski traktował 

kompozycję bynajmniej nie jako rozrywkę. […] Nie umiał pracować  

z biurokratyczną systematycznością, ale kiedy rozpoczynał pracę nad jakimś 

utworem lub fragmentem, mógł długie godziny w skupieniu przesiadywać nad 

papierem nutowym. […] Szymanowski komponował stale przy fortepianie. Nade 

wszystko kochał Chopina  […]. Kiedy pisał swą Sonatę Fortepianową (pierwszą), 

ileż razy zastawałem Szymanowskiego przy fortepianie, studiującego z całą 

drobiazgowością strukturę pasażów fortepianowych Chopina i Skriabina”. 

          Studia Szymanowskiego nad Chopinem i Skriabinem nie wynikały  

z naśladownictwa stylu, lecz raczej chęci poznania sekretów ich kunsztu 

kompozytorskiego. Ani harmonika późnoromantyczna, ani upadek systemu  

dur-moll nie zdołały osłabić architektoniki jego Sonat. Szymanowski nie burzył 

dawnych gmachów, lecz przy pomocy materiałów i środków, które przynosiły 

poszczególne, kolejne okresy jego twórczości stawiał obok nich nowe. Środki te  

u Szymanowskiego – inaczej, niż u innych kompozytorów – nigdy nie stawały się 

celem samym dla siebie, nie wychodziły poza krąg ich właściwego przeznaczenia. 

Prawdziwy kunszt architektoniczny jego Sonat fortepianowych kryje się właśnie  

w zdolności ujarzmienia i panowania nad tymiż środkami. Pod względem 

rozwojowym Szymanowski podąża drogą, która wychodząc od klasycznych zasad, 

biegnie przez końcowe stadium późnego romantyzmu i dochodzi wreszcie  

do muzycznej awangardy. Każde z trzech opusów: 8, 21 i 36, reprezentuje więc 

odrębny styl i odmienne podejście do problematyki formy. Należy w tym miejscu 

podkreślić znaczenie pierwszego okresu twórczości: stanowi on rodzaj klucza  

do całej jego twórczości. Szymanowski pomimo wewnętrznej walki nigdy  

do końca nie zerwał więzi, jakie łączyły go z muzyką XIX wieku.  

                                                           
6
 Ludomir Różycki: Wspomnienie o Szymanowskim. „Muzyka” 1937 nr 4-5, s. 152-153. 
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2. Karol Szymanowski – periodyzacja twórczości  

 

2.1. Miejsce Sonat fortepianowych w twórczości Szymanowskiego 

 

          Muzyka fortepianowa należy z pewnością do głównych nurtów twórczości 

Karola Szymanowskiego. Wskazuje na to zarówno duża liczba jego utworów  

(14 opusów oraz utwory nieopusowane) skomponowanych na ten instrument,  

jak i ich wysoki poziom artystyczny oraz wzbogacenie dzieł symfonicznych  

o partię fortepianu. To właśnie twórczość fortepianowa zdecydowała o tym,  

iż zaliczamy Szymanowskiego do najwybitniejszych kompozytorów XX wieku. 

Nie oznacza to oczywiście, że Szymanowski stworzył dzieła nadzwyczajnej 

wartości wyłącznie na polu muzyki fortepianowej – inne (w zasadzie wszystkie) 

dziedziny jego twórczości świadczą o wyjątkowym bogactwie środków 

wyrazowych, niezwykłej umiejętności i pomysłowości w operowaniu nimi. 

          O znaczeniu muzyki fortepianowej Szymanowskiego świadczy fakt,  

iż nawet tylko na jej podstawie możemy wyróżnić charakterystyczne dla jego 

sztuki trzy główne fazy twórcze, które pozostają w ścisłym związku  

z ewolucyjnymi przemianami w muzyce europejskiej.  

          Jest to: kończący  s ię  ok re s  romantyczny , tzw. ok res  

impres jon is tyczny  oraz ok re s  narodowy
7
. Z góry jednak należy zaznaczyć, 

iż ścisłe ich rozgraniczenie a nawet sprecyzowanie, nie zawsze udaje się dokładnie 

przeprowadzić. 

          W pierwszym okresie powstają: Preludia op. 1, Wariacje op. 3 i op. 10, 

Etiudy op. 4 oraz I Sonata op. 8. Forma Wariacji i Sonaty wymownie świadczy  

o wpływach klasycyzującego Brahmsa i Regera. Jako głównych inspiratorów 

Preludiów i Etiud należy przede wszystkim uznać Fryderyka Chopina i Aleksandra 

Skriabina (uderzające podobieństwo Etiudy b-moll op. 4 nr 3 K. Szymanowskiego 

                                                           
7
 Podział na okresy autorstwa Józefa Chomińskiego zamieszczony w zbiorze „Studia nad twórczością 

Karola Szymanowskiego”, praca pt. „Fortepianowa twórczość Szymanowskiego” 1936r, PWM, 

Kraków 1969, s. 166. 
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i Etiudy b-moll op. 8 nr 11 A. Skriabina).  

 

 

Przykład 1 - Karol Szymanowski – Etiuda  b – moll op. 4 nr 3 

 

 

 

Przykład 2 - Aleksander Skriabin - Etiuda  b – moll op. 8 nr 11  

 

Inspiracje fakturalne Etiudą As-dur op. 10 nr 10 F. Chopina odzwierciedla  

Preludium op. 1 nr 5 K. Szymanowskiego.   
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Przykład 3 - Karol Szymanowski – Preludium d – moll op. 1 nr 5 

  

 

 

 

Przykład 4 - Fryderyk Chopin - Etiuda  As – dur op. 10 nr 10 

  

          Wyjątkowym dziełem jest Fantazja op. 14, będąca pewnego rodzaju 

ukłonem w stronę F. Liszta – jego żywiołowych poszukiwań formalnych, 

zwłaszcza w  późnych utworach.   

          Pierwszy okres zamyka, będąca najwymowniejszym świadectwem stylu 
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późnoromantycznego (wagnerowsko–straussowskiego) w muzyce fortepianowej, 

II Sonata op. 21.  

          Młodzieńcza twórczość Szymanowskiego z lat 1898-1905, choć oparta na 

dźwiękowej i duchowej podstawie muzyki Chopina, zdradza więc również ambicję 

rozwijania się w różnych kierunkach i sięgania po środki niekiedy nawet rażąco 

obce prawdziwej naturze artysty. Wśród tych prób można wszelako dostrzec 

pewne momenty, gdzie kiełkuje już indywidualność przyszłego twórcy Metop, 

Słopiewni i Mazurków. Proces tego kiełkowania i dojrzewania osobowości 

twórczej Szymanowskiego  potrwa jednak jeszcze kilka lat.   

          I okres charakteryzuje się zdecydowaną predylekcją do tonacji mollowych, 

dekadencką aurą dominującą wśród większości młodopolskich artystów, 

kontrastem form: miniatury (Preludia, Etiudy) – wielkich form klasycyzujących 

(Wariacje, Sonaty).  

          Pomimo, iż obie Sonaty uplasowane są w pierwszym okresie twórczości,  

to jednak jest między nimi artystyczna przepaść. Siedem lat dzielące daty 

powstania tych utworów (I Sonata – 1904, II Sonata 1910-11), to okres erupcji 

talentu, istotnych zmian w języku muzycznym oraz integracji elementów dzieła 

muzycznego ze znamionami oryginalności osobowości twórczej kompozytora. 

Ogromnym przemianom uległa również faktura, która dążyła w stronę 

wykorzystania transcendentnych możliwości instrumentu. 

          W okresie pomiędzy powstaniem II Sonaty op. 21 i III Sonaty op. 36  

(1911 – 1917) kompozytor ostatecznie zrywa z funkcyjnym systemem tonalnym. 

Inspiracje u Szymanowskiego działały zwykle z pewnym opóźnieniem, a nowa 

idea dojrzewała w jego umyśle lat parę, nim wydała owoc. Pierwszeństwo w czasie 

miała zawsze realizacja pomysłów podjętych już wcześniej. To, co zaplanowane, 

musiało być doprowadzone do końca, nawet jeśli zainteresowania kompozytora 

szły już w zupełnie innym kierunku. Prowokatorką tych przemian stała się rosnąca 

w znaczenie kolorystyka z czysto brzmieniowymi wartościami materiału 

dźwiękowego, uwolnionego od zależności harmonicznych. Ewolucja ta 

dokonywała się powoli i była odzwierciedleniem twórczych zmagań. Pomimo 

świadomości jaką drogą będzie podążał, nie od razu zwrócił się w kierunku 
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muzyki francuskiej, wciąż pozostając pod wpływem muzyki niemieckiej. 

Realizacja nowego artystycznego credo ucieleśni się w pełni w całkowicie 

nowatorskich dziełach: Metopach op. 29, Etiudach op. 33, Maskach op. 34 oraz 

wspaniałej III Sonacie op. 36. 

            Piotr Rytel pisał: „Twórczość Szymanowskiego, licząc od jego pierwszych 

utworów fortepianowych, posuwa się po linii mocno zygzakowatej. Uleganie 

sugestywne wpływowi Straussa, Regera, Skriabina, Debussy’ego, Ravela 

wywołuje ciągłe załamywanie się i wykrzywianie linii, po której kroczy 

Szymanowski; trudno więc zrozumieć, do czego właściwie dąży, jakie są jego 

ideały artystyczne, gdzie jest ich realizacja, a gdzie eksperymentowanie. Ostatnio 

dzieło przerzuca nas w atmosferę muzyki nowofrancuskiej”
8
. 

          W okresie narodowym do najważniejszych dzieł fortepianowych 

kompozytora należy cykl 20 Mazurków op. 50, poszeregowanych w pięć zeszytów 

po cztery mazurki oraz 2 Mazurki op. 62. Występujące tu stylizacje przedstawione 

są za pomocą nowatorskich środków i awangardowego języka muzycznego. 

Faktura w owym okresie zdecydowanie lżejsza, jakby wyzwolona  

z impresjonistycznego przepychu, staje się wręcz ascetyczna. Uproszczenie tkanki 

dźwiękowej nie ma jednak ujemnego wpływu na głębię ekspresji, która jawi się 

jako odmienna, lecz równie nasycona swą wyrazistością.   

          IV Symfonia Koncertująca na fortepian i orkiestrę op. 60 jest pewnego 

rodzaju podsumowaniem wszystkich zdobyczy kompozytorskich Szymanowskiego. 

Łatwo zauważyć tu wpływy różnych europejskich prądów kompozytorskich – 

zarówno zdobyczy kolorystycznych Debussyego i Ravela, jak i witalizmu 

Strawińskiego czy żywej motoryki Bartoka.   

          W okresie narodowym Szymanowski po raz pierwszy używa w partyturach 

swoich utworów określeń polskich. Dotyczą one swoistych wartości ekspresyjno–

wyrazowych: rubasznie, junacko, z elegancją i grandezzą i naiwnie i 

sentymentalnie. 

                                                           
8
 Piotr Rytel - „Gazeta Warszawska” 6 XI 1922. Tadeusz Zieliński – „Szymanowski. Liryka i ekstaza” 

PWM, Kraków 1997, str. 229. 
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Dzieła opusowane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opus Tytuł Data 

powstania 

Pierwsze wykonanie Pierwsze wydanie 

I 
o

k
re

s 
–

 k
o

ń
cz

ą
cy

 s
ię

 r
o

m
a

n
ty

zm
 

op. 1 9 preludiów 1899-1900 nie znane 1906 Spółka Nakładowa 

Młodych Kompozytorów 

Polskich, Berlin 

op. 3 Wariacje b-moll  1903 nie znane 1910 Antoni Piwarski, 

Kraków 

op. 4 4 etiudy 1903-1904 6 II 1906,  

Harry Neuhaus 

1906 Spółka Nakładowa 

Młodych Kompozytorów 

Polskich, Berlin 

op. 8 I Sonata fortepianowa  

c-moll 

1903 19 IV 1907,  

Tela Neuhaus 

1910 Antoni Piwarski, 

Kraków 

op. 10 Wariacje na polski temat 

ludowy 

1904-1905 9 I 1906,  

Harry Neuhaus 

1907 Spółka Nakładowa 

Młodych Kompozytorów 

Polskich, Berlin 

op. 14 Fantazja C-dur 1905 9 II 1906,  

Harry Neuhaus 

1911 Antoni Piwarski, 

Kraków 

op. 21 II Sonata fortepianowa 

 A-dur 

1910-1911 1 XII 1911, 

Artur Rubinstein 

1912 Universal Edition, 

Wiedeń 

II
 o

k
re

s 
–

 i
m

p
re

sj
o

n
is

ty
cz

n
y

 op. 29 Metopy. Trzy poematy 

1.Wyspa syren 

2. Kalipso 

3. Nauzykaa 

1915 

(maj) 

(czerwiec) 

(sierpień) 

lato 1915,  

Harry Neuhaus 

1922 Universal Edition, 

Wiedeń 

op. 33 12 etiud 1916 1917, Aleksander 

Dubiański 

1922 Universal Edition, 

Wiedeń 

op. 34 Maski. Trzy utwory 

1. Szecherezada 

2. Błazen Tantris 

3. Serenada Don Juana 

1915-1916 

(VII 1916) 

(XII 1915) 

(X 1915) 

2 X 1916, Aleksander 

Dubiański 

1919 Universal Edition, 

Wiedeń 

op. 36 III Sonata fortepianowa 1917 1918,  

Harry Neuhaus 

1919 Universal Edition, 

Wiedeń 

II
I 

o
k

re
s 

–
 n

a
ro

d
o

w
y

 op. 50 20 mazurków 1924-1925 7 V 1924, Zbigniew 

Drzewiecki  

(4 mazurki) 

1926-1931 Universal 

Edition, Wiedeń 

op. 60 IV Symfonia koncertująca 1932 13 X 1933, Karol 

Szymanowski, 

Grzegorz Fitelberg 

1933 Edition Max Esching 

op. 62 2 mazurki 1933-1934 XI 1934, Karol 

Szymanowski 

 

1935 Editions Max 

Esching 
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Dzieła nieopusowane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tytuł Data powstania Pierwsze wykonanie Pierwsze wydanie 

I 
 o

k
re

s 

Preludium i fuga 

cis-moll 

1903 (fuga) – 1909 

(preludium) 

nie znane 1910 Verlag der „Signale fur die 

Musikalische Welt”, Berlin, w 

zbiorze „10 nagrodzonych 

kompozycji na fortepian” 

II
I 

 o
k

re
s 

Walc romantyczny 1925 6 XI 1967, Regina 

Smendzianka 

1967 PWM, Kraków 

Cztery tańce polskie 

1. Mazurek 

2. Krakowiak 

3. Oberek 

4. Polonez 

1925-1926 nie znane 1926 Oxford University Press, 

London, zbiór „Folk Dances of 

the World” zeszyty IV-VII 
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3. Sonaty fortepianowe. Od genezy do recepcji 

 

3.1.  Różnorodność formy i jej ewolucja 

 

 

Okres studiów w Warszawie zaowocował u Szymanowskiego twórczością 

zamkniętą w klasycznych formach wariacji, sonaty i fugi. Wydaje się być ona 

mniej bezpośrednia w swej osobistej wypowiedzi, bardziej skrępowana  

i chłodniejsza uczuciowo niż „tymoszowieckie” Preludia i Etiudy. Widać w niej 

momentami wyraźny przerost techniki nad ekspresją, wypływającej zarówno  

ze wskazówek pedagoga, jak i własnej ambicji młodzieńca, pragnącego dorównać 

imponującym wzorom i udowodnić, że „on też tak potrafi”. Jest to czas „burzy  

i naporu”, kształtowania się osobowości młodego kompozytora, próby 

sprecyzowania własnego artystycznego credo i powolnego dojrzewania  

do obiektywnej samooceny. Jego kompozycje, niezależnie od ich wysokiego 

poziomu warsztatowego, są pod względem artystycznym bardzo nierówne. 

Epizody o głębokiej autentycznej wypowiedzi sąsiadują z ustępami ekspresyjnie 

płytszymi, olśniewającymi wprawdzie „czeladniczą” perfekcją lecz pozbawionymi 

znamion geniuszu. Mimo to słuchając dziś ówczesnych, rozbudowanych 

kompozycji dwudziestoletniego Karola, ulegamy czarowi jego młodzieńczego 

natchnienia, wykwitającego na bazie solidnego, „uczonego” métier.   

          Ta specyficzna i zapowiadająca wielkiego kompozytora aura najpiękniej 

wykreowana jest w wolnych fragmentach warszawskich kompozycji. W nich to 

przejmująco i sugestywnie odsłania się liryczna natura twórcy. Chociaż daleko im 

jeszcze do pełni artystycznej dojrzałości, to jednak już tutaj, w ówczesnym 

późnoromantycznym świecie dźwiękowym, dochodzi do głosu dość wyraźnie 

pewien indywidualny timbre kompozytora. Ciekawe że brak w nim teraz gorących 

uniesień emocjonalnych, jakie znamy z Preludiów op. 1 czy Etiudy b–moll  

op. 4 nr 3, i których echa powrócą jeszcze, w nowym języku dojrzałej twórczości. 

Indywidualny rys Szymanowskiego w omawianym okresie wyraża się raczej  

w pewnej „arystokratycznej” powściągliwości, subtelnej wykwintności,  

w dyskretnym wyrafinowaniu i wewnętrznym bogactwie struktury dźwiękowej,  
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a także w bardzo swoistym, nieco przyciemnionym kolorycie i nastroju, 

charakterystycznym dla młodopolskiej dekadencji.  

          Mimo wspomnianych nierówności, cykle Wariacji – b–moll i h–moll, 

wywodzące się z tego samego okresu, są jednak kompozycjami zewnętrznie 

bardzo powabnymi i efektownymi, co zapewniło im trwały żywot w repertuarze 

polskich i zagranicznych pianistów, a nawet w programach krajowych  

i międzynarodowych konkursów poświęconych muzyce Szymanowskiego.  

W znacznie mniejszym stopniu dotyczy to niestety I Sonaty fortepianowej c–moll 

op. 8 (poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi, ukończonej  

w ostatecznej wersji w 1904 roku, a wydanej dopiero w grudniu 1910 roku przez 

Piwarskiego).  

          Niewątpliwą urodą odznaczają się jej dwie części środkowe: refleksyjne, 

jakby natchnione Adagio i pełen subtelnego wdzięku, „pozytywkowy” Menuet. 

Pozostałe, skrajne części należy uznać za wytwór solidnej pracy studenta 

kompozycji będącego pod wyraźnym wpływem dzieł epoki romantyzmu. Pierwsza 

część (Allegro moderato) z akordowym, epickim tematem wyraźnie nawiązuje do 

wzoru ostatnich sonat Fryderyka Chopina (h-moll op. 58 i wiolonczelowej g-moll 

op. 65), zresztą w bardziej tradycyjnej niż tam postaci formalnej.  

Potężny finał, którego podstawowy trzon stanowi monumentalna,  

3-głosowa fuga jest jaskrawym przykładem dominacji techniki nad twórczą 

inspiracją. W pierwotnej wersji finał miał formę ronda, jak tego chciał klasyczny 

schemat i zapewne Noskowski, ale po zakończeniu nauki Szymanowski rondo 

usunął a w jego miejsce skomponował obecną czwartą część – Introdukcję  

i podwójną, trzygłosową fugę. Część ta stała się więc niejako zapowiedzią 

przyszłych wielkich polifonicznych finałów II Sonaty fortepianowej, II Symfonii  

i III Sonaty.   

          Blask typowo wirtuozerskiej XIX-wiecznej pianistyki, odległy nieco  

od artystycznej osobowości Szymanowskiego (który sam nie był biegłym pianistą), 

został przez niego osiągnięty na drodze niekiedy pośredniego naśladownictwa 

szczegółowo studiowanych modeli, łącznie z twórczością Liszta. Mimo, iż w fudze 

dostrzec można akademickie naleciałości, to świadczy ona jednak o rodzącej się 

artystycznej niezależności Szymanowskiego. Polemiczny zdaje się osąd  
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T. Zielińskiego, iż „za osiągnięty efekt wraz z jego konstrukcyjną perfekcją 

kompozytor zapłacił nieuniknioną cenę: kolejne strony są ekspresyjnie puste i nie 

zawierają ani jednej osobistej nuty”
9
.  

Forma sonatowa Allegro traktowana jest tu bardzo ściśle, śmiało można ją 

określić mianem szkolnej, co dodatkowo podkreślają relacje harmoniczne tematów, 

odpowiadające nie tyle zasadom epoki klasycznej, ile regułom przejętym  

z podręczników form muzycznych. Poszczególne elementy Allegra przedstawiane 

są niezwykle plastycznie, na co kolosalny wpływ mają zmiany tempa pomiędzy 

tematami, a także łącznikiem. Mimo to kompozytor, dzięki zastosowaniu 

wspólnych zwrotów melodycznych, uzyskuje spójną formę.  

          Również przetworzenie, repryza i koda nie odbiegają od przyjętych zasad. 

Pomimo tej schematycznej budowy możemy tu odnaleźć ewidentne cechy 

romantyczne – zwłaszcza pozostający na pierwszym planie, obok melodyki  

i harmoniki, wyraz naznaczony (poprzez rozwijanie szerokich linii melodycznych 

oraz stosowanie wielkich kontrastów dynamicznych) nieokiełznaną namiętnością.  

Elementy romantycznej ekspresji występują również w dalszych częściach 

Sonaty. Drugim ogniwem cyklu sonatowego jest Andante ukształtowane  

w trzyczęściowej formie pieśni o nostalgicznej kantylenie części skrajnych,  

z kontrastującym pod względem tempa, tonacji i charakteru środkowym epizodem 

Piu mosso. Agitato. Fluktuacja dynamiki, kreowanie potężnych kulminacji, 

kontrasty wyrazowe nadają finałowi Sonaty rys romantyczny. Dążenie do 

integracji cyklu sonatowego przejawia się poprzez wprowadzenie tematu 

głównego części pierwszej jako intermezzo (Adagio sostenuto. Mesto.) 

oddzielające kolejne przeprowadzenie.  

Znając już różne modele sonaty neoromantycznej, kompozytor wybrał 

jednak klasyczny wzorzec, tworząc dzieło czteroczęściowe z charakterystycznymi 

dla niego (tak w sensie formalnym, jak i wyrazowym) częściami:   

          1. Allegro moderato,   

          2. Adagio,   

                                                           
9
 Tadeusz Zieliński – „Szymanowski. Liryka i ekstaza” PWM, Kraków 1997, str. 34. 
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          3. Tempo di minuetto comodo,   

          4. Finale (Introduzione – Adagio, Fuga – Allegro energio).  

Dążenie do doskonałości dostrzeganej w klasycznym modelu cyklu 

sonatowego zaowocowało rezygnacją z romantycznych haseł sprzyjających 

dezintegracji formy. Celem stało się jak najbardziej „restrykcyjne” traktowanie 

formy, w tym również jej koncepcji architektonicznej.  

Zamiast szczegółowej analizy formalnej, pragnę przytoczyć omówienie 

konstrukcji formy I Sonaty zamieszczonej przez Hermana Drabera, który tak oto 

opisuje w „Signale” wrażenia po jednym z koncertów z muzyką Karola 

Szymanowskiego: 

          „To, co w Sonacie od razu rzuca się w oczy, to niezawodne poczucie formy, 

a jeszcze bardziej wzmagający się coraz silniej ku końcowi rozrost myśli, tudzież 

koncentracja w ich kombinacjach. Podkreślonej z innej strony potężnej 

nowoczesności harmonizacji nie można w tej Sonacie znaleźć. Z pewnością 

wszystko jest nowoczesne, to znaczy nowy wyraz dla nadzwyczajnego sposobu 

odczuwania, ale pominąwszy dwa miejsca, które kompozytor powinien by trochę 

zmienić, wszystko przebiega całkiem naturalnie. 

          Pierwsza część jest nawet nieco sztywno formalna. W drugiej części 

kompozytor jest już znacznie swobodniejszy. W zaczynającym się piękną, 

spokojną frazą Adagio, którego środkowy ustęp (Piu mosso, Adagio) stanowi 

interesujący pomost do powrotu tematu, który następnie osnuwany jest delikatnie 

figuracją środkowego ustępu, można rozpoznać zadowolony spokój umysłu, który 

znalazł wypogodzenie swych myśli. W następującym z kolei miłym menuecie 

można by widzieć wesołą zabawę wdzięcznymi pomysłami, rodzaj zabawnego 

spędzania czasu, zanim nastąpi znowu jakieś większe zadanie. Cieszy w takim 

wypadku u Szymanowskiego, że zawsze w dziedzinie inwencji i kombinacji  

i pianizmu pracuje w sposób interesujący, nigdy więc sobie samej pracy nie 

ułatwia. Nadchodzi finał: potężna, jak na młodego twórcę, bogata w inwencje  

i umiejętność kompozytorską, imponująca część. Stanowi ona powolny, żarliwy  

i znów rozpraszający się w kadencji wstęp do pierwszego tematu fugi  
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i przetworzenia. Potem następuje drugi temat, poddany również kontrapunktycznej, 

ale nie fugowanej, przeróbce. Ciągnie się on ze zmieniającym się 

akompaniamentem, a kilka wkraczających dobitnych rytmicznych motywów 

przeszkadza rozwojowi jego lirycznej fizjognomii. Właśnie jednak przez podporę 

tych motywów doprowadzona zostaje ona do znaczącej kulminacji, której siła 

rozładowuje się dzięki wejściu epizodu (pierwszy temat pierwszej części w 

mistycznym, ciemno zabarwionym ppp). Potem oba tematy łączą się w swobodnej 

fudze, która w szeroko zakrojonej, potężnie wznoszącej się budowie wiedzie do 

triumfalnego zakończenia. 

          Zawsze cieszymy się, gdy wśród młodszych kompozytorów spotykamy 

znowu kogoś, kto nie tylko zdolny jest do budowania wielkich form, ale także ma 

tę siłę, by wyrażać się w obrębie ograniczeń, jakie narzuca fortepian. Prawie 

wszyscy młodzi sądzą, że nie mogą się obyć bez orkiestry. Mało też poświęcają się 

dogłębnym studiom nad fakturą fortepianową i tracą tak zmysł dla możliwości 

fortepianu. Właśnie Szymanowski pokazuje, że fortepianowi można wciąż jeszcze 

powierzyć wiele ciężkich rzeczy i że można mu dyktować wypowiedź, która – 

opierając się wprawdzie na Liszcie – może zawierać prawie wszystkie możliwości 

wyrazowe, gdy ma się myśli dla wielkich form i dość techniki, aby myśli te 

interesująco podać”
10

. 

          Józef Chomiński zauważa trafnie, iż „jakkolwiek by się oceniało I Sonatę, 

nie można nie doceniać jej znaczenia dla dalszego rozwoju tejże formy  

u Szymanowskiego. Zwłaszcza struktura Finału jest dla niego wyraźnym 

drogowskazem wyznaczającym na przyszłości nowe kierunki”
11

.  

          Mówiąc o ekspresji I Sonaty trudno jednoznacznie określić paletę środków 

artystycznych użytych w przebiegu utworu. Poszczególne części prezentują 

Szymanowskiego jako niezwykle zdolnego i wrażliwego studenta kompozycji, 

                                                           
10

 Krytyka Hermana Wilhelma Drabera zamieszczona w „Signale” 19 VII 1911 nr 29, s. 1040-1042.  

Z niemieckiego tłumaczył Jerzy Popiel. Karol Szymanowski – Korespondencja t. I. Zebrała Teresa 

Chylińska, PWM, Kraków 1982, s. 286-287. 

11
Józef  Chomiński – Studia nad twórczością Karola Szymanowskiego. PWM, Kraków 1969, s. 170. 
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który stara się ukazać swój już wtedy świetny warsztat kompozytorski, przez co 

pomijając niejednokrotnie pośród gąszczu polifonicznych faktur i bogactwa 

dźwiękowego to, co było mu najbliższe, najbardziej dla niego prawdziwe  

i zarazem w jego kompozycjach naturalne. Delikatność frazy, jej tajemniczość  

i liryczność brzmienia w skrajnych częściach zostają zaprzepaszczone na rzecz 

wysuniętego na pierwszy plan konstruktywizmu. W pierwszej części możemy bez 

większych trudności doszukać się wyrazistego charakteru poszczególnych 

tematów czy motywów; tu dramatyzm i powabny liryzm przeplata się, miesza, 

zmierza do ognistych kulminacji,  wciąż jednak pozostając w ścisłej zależności  

od struktury formalnej. Ewidentny jest w nich rytm, melodyka i struktura 

interwałów, dzięki którym są rozpoznawalne – bez trudu odnajdujemy motyw 

czołowy z I części cytowany w fudze, choć jego charakter jest diametralnie różny 

od  przedstawionego na początku utworu.   

          Owe zjawisko przekształcania ekspresji tego samego motywu czy tematu 

występuje także w II Sonacie, gdzie możemy mówić o szeroko pojętej 

uniwersalności tematów. Różnorodna harmonizacja motywu wnosi nowe walory 

energetyczno – ekspresyjne. W op. 8 charakter motywu nie jest jednak czynnikiem 

determinującym nastrój danej części czy odcinka. Idąc dalej można stwierdzić,  

iż jest nawet odwrotnie – to przebieg formalny i dynamiczny niejako wymusza 

wartość napięcia motywu lub tematu występującego w jego continuum. Stąd być 

może biorą się główne zastrzeżenie dotyczące części skrajnych I Sonaty jako 

ekspresyjnie pustych, za to stawiających na pierwszym planie konstrukcję formy  

i jej wręcz podręcznikową poprawność. 

          Szymanowski w owym czasie wkraczał w dorosłe życie. Po śmierci ojca, 

Stanisława Szymanowskiego, 12 października 1905 roku nowe obowiązki  

i sytuacja finansowa wymusiła zmianę w traktowaniu swojego powołania. 

Utrzymywał się głównie z koncertów, lekcji a jego utwory, nieregularnie 

wydawane przez Spółkę Nakładową
12

, nie przynosiły mu zbyt wysokich dochodów. 

                                                           
12

 Spółka Nakładowa Młodych Kompozytorów Polskich założona przez Karola Szymanowskiego, 

Ludomira Różyckiego, Grzegorza Fitelberga oraz Apolinarego Szeluto w 1905 roku. Jej zadaniem 

było wydawanie i propagowanie nowej muzyki (grupa jej twórców zyskała potem miano „Młodej 

Polski w muzyce”). 
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Do tej pory komponował z potrzeby artystycznego spełnienia. Nastał jednak czas, 

kiedy musiał zacząć traktować swą pasję również jako zawód gwarantujący mu 

odpowiedni status społeczny. Borykając się z życiowymi problemami 

Szymanowski, choć niechętnie, szukał wydawcy nieopublikowanych do tej pory 

dzieł, między innymi I Sonaty op. 8. 

           „Faktycznie potrzebuję na razie pieniędzy, co mnie skłoniło do sprzedania 

jeszcze kilku innych kompozycji, a także do zwrócenia się do Piwarskiego  

(co skądinąd sprzeciwia się wręcz moim zasadom). […] Jeszcze raz powtarzam,  

że „sprzedawanie” mych utworów jest dla mnie funkcją co najmniej niemiłą, […] 

z drugiej zaś strony, zrozumie Pan, że strony finansowej zaniedbywać nie mogę”
13

. 

         Data wydania I Sonaty zbiegła się z przygotowywanymi na październik 1910 

we Lwowie uroczystych obchodów setnej rocznicy urodzin Chopina, połączonych 

z I Zjazdem Muzyków Polski. Z tej okazji komitet organizacyjny ogłosił konkurs 

kompozytorski na utwór fortepianowy. 

          „Sonata c-moll Szymanowskiego – pisał Z. Jachimecki – która właśnie 

miała odejść do sztycharni nut, nadawała się, moim zdaniem, w najwyższym 

stopni na to konkursowe dzieło. Projekt mój zakomunikowałem Szymanowskiemu. 

Nie od razu go zaakceptował. Miał swoje zastrzeżenia. Obawami napełnił go 

najpierw skład sądu konkursowego, w którym mógł znaleźć się któryś z jego 

zdecydowanych przeciwników. Nie chciał więc ryzykować tej próby i wyjść 

pokonany. Potem przytaczał inne jeszcze powody”
14

. 

          Szymanowski pisał: „Bardzo mię interesuje, czy nie dowiedział się pan, jaki 

jest skład jury? Ciągle jeszcze waham się w tej kwestii, o której pan wie, tym 

                                                           
13

 K. Szymanowski do Z. Jachimeckiego w Krakowie, Warszawa, 12.04.1910. Mikrofilm rękopisu, 

Biblioteka PWM; kopia maszynowa Z. Jachimeckiego, Archiwum. Karol Szymanowski – 

Korespondencja t. I. Zebrała Teresa Chylińska, PWM, Kraków 1982, s. 210. 

14
 Szymanowski w zaraniu sławy. „Kurier Literacko-Naukowy” dodatek do „Ilustrowanego Kuriera 

Codziennego” 1938 nr 35 s. III. Karol Szymanowski – Korespondencja t. I. Zebrała Teresa Chylińska, 

PWM, Kraków 1982, s. 220. 
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bardziej, że ta (I) Sonata właściwie była już raz publicznie wykonywana przed 

trzema laty. Piszę obecnie sonatę nową (II), ale wątpię czy wykończę ją na czas”
15

. 

          „Co do mojej (I) Sonaty, to zdecydowałem się na cofniecie jej z wielu 

rozmaitych względów – przede wszystkim formalnych: otóż w warunkach 

konkursu zaznaczono, że nadesłane dzieło nie mogło być wykonane publicznie! 

Chociaż pozornie nikt nie pamięta, iż moja Sonata była grana na jednym z naszych 

koncertów „spółkowych” w Warszawie (19.04.1907 grała ją Tala Neuhaus  

na koncercie „Młodej Polski w muzyce”), to jednak w razie przyznania mi nagrody 

jury niezawodnie by sobie o tym przypomniało w sam czas, by zaoszczędzić  

400 koron. Poza tym Sonata moja jest zbyt znana we Lwowie (grałem ją nieraz 

sam różnym muzykom we Lwowie), czyli współubieganie się moje o nagrodę 

byłoby prawdziwym sacret du polichinel, gdybym nawet nie wziął konkursu – a to 

nawiasem mówiąc byłby wprost skandalem i bardzo dla mnie niemiłą historią 

wobec innych muzyków”
16

. 

          Jego obawy były jednak nieuzasadnione. Jesień 1910 roku przyniosła 

Szymanowskiemu powód do satysfakcji, a ostatecznie zgłoszona pod 

anonimowym godłem „Ave ” Sonata (I) wywarła na jurorach ogromne wrażenie. 

Decyzję podjęto jednogłośnie i bez wahania, a Karol Szymanowski otrzymał za nią 

I nagrodę (600 koron, których część przeznaczył na fundusz budowy pomnika 

Chopina). Rozentuzjazmowany Feliks Jasieński Manggha z najgłębszym 

przekonaniem nazywał Sonatę dziełem „największego talentu muzycznego  

w Polsce od śmierci Chopina. Rzecz to pierwszorzędnej wartości pod każdym 

względem. Piękne pomysły – forma wyborna. […] Jest to klejnot indywidualnie 

pomyślany i oszlifowany, o charakterze polskim, a doniosłości europejskiej”
17

. 

                                                           
15

 K. Szymanowski do Z. Jachimeckiego w Krakowie, Tymoszówka 17.07.1910. Karol Szymanowski – 

Korespondencja t. I. Zebrała Teresa Chylińska, PWM, Kraków 1982, s. 219. 

16
 K. Szymanowski do Z. Jachimeckiego w Krakowie, Majorenhof, 12.09.1910, Rękopis (list  

z kopertą, stempel z datą „1 IX 1910”), Biblioteka PWM; kopia maszynowa Z. Jachimeckiego, 

Archiwum. Druk: Z listów, s. 66-67. Karol Szymanowski – Korespondencja t. I. zebrała Teresa 

Chylińska, PWM, Kraków 1982, s. 224. 

17
 Karol Szymanowski – Korespondencja t. I. zebrała Teresa Chylińska, PWM, Kraków 1982, s. 242. 
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          Zdzisław Jachimecki tak zachwycał się utworem: „Sonata Karola 

Szymanowskiego […] jest dziełem pierwszorzędnej wartości. Trudno w tym 

sprawozdaniu pisać o zaletach, do których przykładamy miarę najwyższą. Dzieło 

talentu tak dostojnego, jakiegośmy od Chopina nie mieli. […] Sonata c-moll ma 

rzut potężny; w drugiej części głębię lirycznego nastroju, menuet (część trzecia) 

odznacza się przesubtelnym dźwiękiem i elegancją, część ostatnia jest niesłychanie 

rozpiętą fugą”
18

.  

          „Szymanowski bez wątpienia dał w swej I Sonacie dowód rzetelnego 

opanowania formy, udowadniając tym samym, że już jako młodzieniec poznał 

tajniki jej „logicznej architektoniki”, jak również zdumiewającej dojrzałości, z jaką 

wykorzystał je dla swych osobistych, oryginalnych celów kompozytorskich”
19

.  

           

          W 1910 roku Szymanowski otrzymał nagrodę na konkursie w Berlinie za 

Preludium i fugę cis-moll. W tym samym czasie pracował już nad II Sonatą 

fortepianową op. 21. Wówczas też poczuł przypływ nowej inwencji, która 

bezpośrednio tyczyła się nowej Symfonii, ale także i II Sonaty. „Mam wrażenie, że 

poodkrywały mi się jakieś nowe pudełeczka z muzycznymi wartościami [...]. 

Czuję w ogóle w komponowaniu jakąś swobodę, której dawno nie miałem”
20

 – 

wyjawił.    

          Tak pisał do swojego bliskiego przyjaciela Stefana Spiessa: „Pracuję nad (II) 

Symfonią, ale mi dość ciężko idzie, zwłaszcza, że zacząłem równocześnie 

pracować nad kompozycją (II) Sonaty, i to mnie na razie naturalnie więcej zajmuje. 

Mam już prawie skończoną pierwszą część i temat do wariacji in spe. Palę się do 

przegrania jej Tobie lub Ficiowi, bo sam jestem wobec każdej mojej nowej 

                                                           
18

 „Nowa Reforma” 22 XI 1910 nr 533, „Przegląd Polski” 1910 rok XLV, tom II, str. 423. 

19
 J. Chomiński: Studia nad twórczością Karola Szymanowskiego. PWM, Kraków 1969, s. 259-260. 

20
 Karol Szymanowski – Korespondencja t. I. Zebrała Teresa Chylińska, PWM, Kraków 1982, s. 183. 
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kompozycji tak zdezorientowany zawsze, że wcale nie wiem, co jest warta.  

W każdym razie pracuję z dużym nakładem energii”
21

.  

         Opisując czas powstawania II Sonaty nie można pominąć postaci Stefana 

Spiessa (1879–1968), którego Szymanowski poznał już w 1904 roku i z którym 

pozostawał w bliskiej przyjaźni. Miał on w zwyczaju spędzać rokrocznie wiele 

tygodni we Włoszech – głównie we Florencji, gdzie zapraszał swego przyjaciela. 

Dla młodego Szymanowskiego, który również kochał ten kraj, możliwość wakacji 

była wyjątkowym darem losu – od 1909 roku aż do wybuchu  

I wojny światowej wyjeżdżał tam niemal każdej wiosny. Zwiedził całe Włochy,  

od Wenecji po Kalabrię i Sycylię. Szczególnie ważne dla jego coraz głębszych 

zainteresowań antykiem był pobyt na Sycylii w 1911 roku. 

          Gorąca fascynacja kulturą renesansu i starożytnej Grecji wpłynęła mocno na 

zmianę poglądów estetycznych Szymanowskiego. W cień odszedł podziw dla 

kultury niemieckiej, która do tej pory wydawała się najdoskonalszym i najbardziej 

wyrafinowanym odzwierciedleniem twórczego ducha. Zachłyśnięcie się urokami 

helleńskiej i renesansowej Italii pomogło Szymanowskiemu w odrzuceniu 

dotychczasowych ideałów i już wkrótce wypracowaniu własnej, osobistej  

i oryginalnej poetyki dźwiękowej, pełnej barwności brzmienia i namiętnej 

fantastyki górującej nad zawiłością i konstruktywizmem. 

          Owe istotne przemiany w światopoglądzie artystycznym Szymanowskiego 

nie przyniosły jednak natychmiastowych efektów. Chociaż w jego wyobraźni 

rysował się już nowy styl muzyki razem z nowatorską techniką dźwiękowo–

kolorystyczną, to jednak ostatecznego kształtu nabierał on bardzo powoli. Dlatego, 

jak zauważa trafnie Tadeusz Zieliński, „pomysły takich dzieł, jak II Sonata czy  

II Symfonia, zrodzone daleko przed rokiem 1910, nie mogły zostać odsunięte  

na bok i przekreślone”
22

. 

                                                           
21  K. Szymanowski do S. Spiessa w Warszawie. Kopia maszynowa S. Spiessa, Archiwum.  

Druk: Z listów s. 60-61. Karol Szymanowski – Korespondencja t. I. Zebrała Teresa Chylińska, PWM, 

Kraków 1982, s. 216. 

 

22
 Tadeusz Zieliński: Liryka i ekstaza. PWM, Kraków 1997, s. 50. 
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          II Sonata op. 21 okazała się dziełem monumentalnym, składającym się 

z dwóch części: allegra sonatowego i wariacji zakończonych fugą. Sam autor miał 

wątpliwości, czy ewentualni wykonawcy będą w stanie przebrnąć przez spiętrzone 

tu pianistyczne przeszkody. „Nie wiem, kto to wszystko będzie wygrywał,  

bo długa i trudna piekielnie...” – martwił się twórca. Jako pierwszy uczynił to 

Artur Rubinstein w Berlinie w roku 1911.  

          Od momentu napisania I Sonaty minęło sześć lat, w czasie których zaszły 

znaczne zmiany w jego twórczości mające wpływ na wszystkie czynniki formy. 

Czteroczęściowy układ przestał go już interesować, ale problem formy  

i organicznej budowy pozostał bez zmian, a nawet pogłębił się i dojrzał. Było to 

wynikiem krystalizacji jego indywidualności i stabilizacji określonej postawy 

estetycznej – pewnego okrzepnięcia osobowości twórczej kompozytora. Z każdej 

strony działały także destrukcyjne dla systemu dur-moll siły, które Szymanowski 

jednak potrafił sprytnie wykorzystać do realizacji własnych planów i pomysłów.  

          Wzmożona fluktuacja środków harmonicznych, porzucająca stabilizację 

tonalną linii tematycznej skłoniła kompozytora do poszukiwania nowych połączeń 

harmonicznych opartych o silnie architektoniczne rozplanowanie utworu. 

          W ostatnich dziełach przed I wojną światową Szymanowski tkwił wyraźnie 

w nurcie postwagnerowskim i estetyce niemieckiej (które to, co prawda,  pomogły 

mu rozwinąć swój warsztat kompozytorski i niezwykle bogaty język dźwiękowy, 

ale niezbyt sprzyjały odnalezieniu prawdziwej osobowości twórczej). Jego styl  

w tym okresie najbardziej zbliżał się do stylu Ryszarda Straussa (choć są to raczej 

podobieństwa poszczególnych zwrotów i motywów, niż sam charakter stylu)  

i Maxa Regera (związki z tym kompozytorem są głównie natury technicznej: silne 

upodobanie do polifonii i skłonność do tworzenia skomplikowanych struktur 

dźwiękowych) w połączeniu z karkołomną chromatyką i swobodą w traktowaniu 

tonacji. Jednakże, przy wszystkich podobieństwach, pomysły Szymanowskiego 

wyraźnie deklasują Regera pod względem nowatorskiej inwencji, śmiałości i siły 

ekspresji. 
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          Budowę formalną II Sonaty zademonstrował sam kompozytor w liście  

do Zdzisława Jachimeckiego, prosząc o korektę tekstu „Szkic  do  

rozumowanego  prog ramu Sona ty  A -dur”  mającego ukazać się  

w krakowskich „p i smach ”.  

           „Sonata ma zupełnie analogiczną formę z Symfonią drugą, czyli składa się  

z 2  częśc i : I, w zwykłej sonatowej formie, II temat z szeregiem wariacyj 

(zastępujących poniekąd dwie środkowe części zwykłej sonaty) i fuga jako finał.  

          I  część  Allegro Assai, molto appasionato. Rozpoczyna się od razu 

bardzo burzliwie. Temat przechodząc przez cały szereg coraz to nowych modulacji 

(ciągle w ruchu trójkowym) osiąga wreszcie Höhepunkt w nowym temacie 

(łącznik), podział taktu zmienia się na ¾ i w szybkim diminuendo zmierza  

do myśli pobocznej, która rozwija się samodzielnie (bez udziału I tematu) bardzo 

szeroko z pomocą paru nowych drobniejszych tematycznie i figuracyjnych 

pomysłów. Po wielkim ff i bez kody w Des – dur następuje bezpośrednia zmiana 

taktu na C i zaczyna się przeróbka oparta wyłącznie na I temacie, podając go 

jednak w zupełnie nowym oświetleniu i charakterze. Przeróbka nie doprowadza do 

dosłownego powtórzenia I tematu. Po wielkim ff zaczyna się właściwa repryza 

wprost od łącznika, po czym następuje prawie dosłowne powtórzenie myś l i  

poboczne j  w A–dur i bardzo szeroko rozwinięta koda  ( ff ).  

          (Od siebie dodam jeszcze, że cała I część a rch i t ek ton iczn ie  jest w samej 

rzeczy nadzwyczaj jasna i ma bardzo wyraźne kontury, przypuszczam więc,  

że tych parę uwag powyższych mogą poniekąd wystarczyć.)  

          I I  część  … zaczyna się 16  –  t ak towym tematem (też w kontrastującym 

silnie charakterze z zakończeniem I części.)  

Temat ten, wraz z dwoma pierwszymi wariacjami (I Poco piu vivace, II Andante 

tranquillo) w bardzo pogodnym, prawie radosnym nastroju, który się zmienia  

wraz z tonacją (nagła modulacja do F-dur) w 3. Wariacji (L’istesso tempo – 

dolcissimo e misterioso), lekkie triodowe figuracje, powleczone jakby mgłą 

melancholii (!). Bezpośrednia modulacja do B – dur  (co za liryzm!).  

          IV Wariacja. Allegretto scherzando. Lekkie, żartobliwe scherzo  

o stanowczym rytmicznym rysunku.  

          Na tym się kończą właściwe wariacje, mające bezpośredni związek  
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z tematem. W tych, co następują, związek jest bardzo luźny, fragmentaryczny. 

          Następująca po scherzo Sarabanda (fis–moll, Tempo di sarabanda) jest  

od tematu zupełnie niezależna – i stanowi jakby rodzaj intermezza.  

          W bardzo poważnym (trochę archaizującym) nastroju rozwija się bardzo 

szeroko i melodyjnie – prawie patetycznie. (W ogóle, zaczynając od sarabandy, 

muzyka zaczyna się bardzo pogłębiać i rozszerzać, jak zewnęt r zn ie  – pod 

względem brzmienia, tak i wewnętrznie – ekspresyjnie, i widocznie zmierza  

ku jakiemuś ostatecznemu, zdecydowanemu wyrazowi.)  

          Sarabanda kończy się sep tym.  –  dominan towym  akordem i po kilku 

swobodnych pasażach (quasi cadenza) łączy się bezpośrednio z: Tempo  d i  

Minue t to  Pomposo  (E – dur), zaczynającym się tematem, w którym można 

bez trudu odszukać elementy z t ema t u  war iac j i . Całość mało ma wspólnego  

z menuetem po ję tym t aneczn ie . Po 16 taktach wchodzą nowe elementy 

tematyczne, zaczerpnięte też poniekąd z t ema tu . Ćwiartki i ósemki ustępują 

miejsca szesnastkom układającym się w coraz to bogatsze i fantastyczniejsze 

figuracje. Nagłe subtelne pp-ma na przemian z wybuchami wesołości i par 

excellence tanecznych rytmów. Powtórzenie I okresu (8 taktów) i coda. Jednak bez 

chwili odpoczynku, szereg bezładnych prawie akordów, piętrzących się (Deciso – 

capriccioso) zapowiada znów gwałtowną zmianę nastroju.  

          Następuje ustęp: Al lo  mo l to  impe tuoso  – najdziwniejszy w całej 

Sonacie. W prawej ręce passaże w szalonym ruchu. Zjawia się nagle parę 

fragmentarycznych nowych tematów, które natychmiast znikają bez śladu.  

Po krótkim gwałtownym c rescendo  niespodzianie wynurza się fff  

I temat I części; po kilku silnych akordach też nagle znika, ustępując miejsca 

temuż bezładnemu szeregowi akordów, które nastąpiły po  kodz ie  menue ta , 

tylko z jeszcze większą siłą i namiętnością (furioso). Cały ten chaos nagle  

się uspokaja i zapada w nicość.  

          Wśród głębokiej ciszy i spokoju rozpoczyna się najgłębszy ustęp z całej 

sonaty (a może ze wszystkiego, co dotychczas napisałem) Largo Espressivo. Jedna 

szeroka melodia, zataczająca coraz szersze kręgi, jedno wielkie crescendo 

dochodzące do f  ma  do lce . Później powrót pierwszych 4 taktów, wszystko znika 

i rozpływa się. W basie pozostaje niskie E jako Orge lpunk t . Figuracja oparta na 
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temacie wariacji – najpierw pp – moderato – następnie accelerando e crescendo.  

          Coraz więcej ruchu i ożywienia – olbrzymie crescendo i  zdecydowane  

us t a l en ie  tonac j i  A –dur . Akord septymowo – dominantowy fff – pauza –  

i następuje fuga.  

          Fuga zaczyna się tematem 3 – taktowym pochodzącym, jak jasno widać,  

od tematu wariacyj. Ekspozycja jest zupełnie normalna (prywatna uwaga dla Pana: 

w ogóle nie wiem, co o niej pisać). Fuga jak fuga, tyle że porządnie zrobiona  

(i dobrze brzmi); jedynym kontrapunktycznym materiałem w pierwszej połowie są 

poszczególne cząstki głównego tematu. Po wielkim fortissimo następuje ustęp: 

Umkehrung  głównego tematu – ale n ie  mechaniczn ie  z rob iony ,  

a zupełnie samodzielnie i z punktu widzenia melodyjnego zupełnie 

usprawiedliwiony. Można go więc traktować jak drugi samodzielny temat; –  

i dlatego druga połowa fugi jest właściwie Doppel – Fugą. Po przeróżnych 

kombinacjach – kanonach, zwiększeniach etc., etc., następuje szeroko, prawie 

orkiestrowo pomyślana coda, w której się pojawia I temat I części sonaty.  

Całość kończy się ff maes toso .”
23

 

          II Sonata, która tylko połowicznie kojarzy się z prawdziwym stylem 

Szymanowskiego, jest utworem bez wątpienia oryginalnym i nowatorskim.  

Jej język harmoniczny, wyrosły na bazie tonalnej chromatyki ujawnia nowinki,  

z których to narodzi się w niedługim czasie nowatorski styl kompozytorski, jakim 

Szymanowski posłuży się pisząc Metopy i Maski. Warto zauważyć, że II Sonatę, 

tak samo jak II Symfonię, zaplanował zaraz po napisaniu pierwszych utworów  

w tym gatunku i z których nie był w pełni zadowolony. Te dwa wielkie dzieła 

powstawały w Tymoszówce, gdyż miejsce to najbardziej sprzyjało jego pracy 

twórczej, której to oddawał się w przygotowanym specjalnie do tego celu przez 

ogrodnika domku (nazywanym w rodzinie „kompozytornią”).  

                                                           
23

 Karol Szymanowski – Korespondencja t. I. zebrała Teresa Chylińska, PWM, Kraków 1982,  

s. 306 – 309. 
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          „W ostatnich czasach zacząłem pracować trochę, jakoś się może z tego 

wyłonić sonata na fortepian lub coś w tym guście.”
24

 

          „Ja ciągle pracuję – sonata moja (II) już się zbliża do końca. Będzie to 

ogromna sztuczka trwająca ze 35 – 40 minut.”
25

 

          Do Tymoszówki przyjeżdżali w odwiedziny i na wypoczynek warszawscy 

koledzy Szymanowskiego – to właśnie Grzegorz Fitelberg i Artur Rubinstein  

w 1911 roku byli świadkami ukończenia II Sonaty, którą się zachwycili (podobnie 

jak gotową już II Symfonią). Postanowili urządzić Karolowi serię zagranicznych 

koncertów, złożonych tylko z tych dwóch dzieł. Pomysł zorganizowania 

koncertów i jak najszerszego ich promowania okazał się przełomowy i przyniósł 

zmiany mające decydujący wpływ na dalsze życie Szymanowskiego.   

          Po koncercie w Filharmonii Berlińskiej 1 grudnia 1911, gdzie po raz 

pierwszy została wykonana II Sonata (II Symfonia miała swoją premierę  

na koncercie benefisowym Fitelberga 7 kwietnia 1911) miejscowi krytycy odnieśli 

się do Szymanowskiego ze zwyczajną sobie rezerwą: „Jeśli kompozytor zmusi się 

do większej przejrzystości, do rozsądnego ograniczenia i koncentracji, jeśli potrafi 

poskromić zbytnią skłonność do kontrapunktycznych sztuczek, polifonicznych 

powikłań […] – będziemy mogli pokładać w nim duże nadzieje”
26

.  

          Natomiast taki sam koncert, który odbył się we Wiedniu 18 stycznia 1912 

roku w sali Musikverein spotkał się z o wiele gorętszym przyjęciem – zarówno 

wśród publiczności, jak i krytyków. Recenzje były entuzjastyczne: „W obu 

dziełach, wedle mojego odczucia, wypowiada się całkiem odrębny, swoisty, 

chwytający potężną dłonią i pomysłowy talent, zapłodniony przez całą kulturę 

muzyczną, a idący jednak własnymi drogami. Tu i ówdzie widać, jakie kamienie 

                                                           
24 K. Szymanowski do S. Spiessa w Rzymie, Warszawa 14.04.1910; Kopia maszynowa S. Spiessa, 

Archiwum. Druk: Z listów, s. 57-59. Karol Szymanowski – Korespondencja t. I. zebrała Teresa 

Chylińska, PWM, Kraków 1982, s. 211.  
 

25
 K. Szymanowski do G. Fitelberga w Rajczy, Tymoszówka 25 (VII)/7 VIII 1911; Rękopis, Biblioteka 

PWM; kopia maszynowa Z Jachimeckiego, Archiwum. Karol Szymanowski – Korespondencja t. I. 

zebrała Teresa Chylińska, PWM, Kraków 1982, s. 285. 

26
 Willy Renz „Die Musik” Januarheft 1912. 
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milowe musiał minąć a przy jakich przystanąć: tu wyziera Chopin, tam Reger, 

wyziera Bach i Brahms i Strauss… Ale nigdy jako reminiscencja, lecz 

przyswojone sobie etapy talentu poszukującego się, który zawsze ma własny ton, 

może jeszcze zmierza bardziej do charakterystyki niż do spokojnego piękna. Tutaj 

mamy wreszcie znowu kogoś, kto ma pęd ku wielkości i którego inwencja bierze 

się z nastroju; kogoś, kto sobie nie ułatwia, nie bluffuje, gardzi wszelką kosmetyką 

muzyczną, i komu małe formy zdają się za ciasne; zdaje się czuć się dobrze, gdy 

może monumentalnie budować i rozczłonkowywać. […] …Powitajmy  

to urzekające zjawisko jako jedną z najlepszych nadziei ostatnich lat”
27

. 

          „Kompozytora tego, wyróżnionego nagrodą chopinowską, nazwano 

<<Chopin redivivus>>. Jest też nim; nie w znaczeniu epigona, ale obdarzonego 

silnym temperamentem pełnokrwistego muzyka polskiego narodu. Oba utwory, 

[…] są tak w swoich pełnych siły nastrojach, jak też w pomysłowej, znajdującej 

nowe drogi wyrazowe formie, dziełami wysoce utalentowanego twórcy”
28

.  

          Po raz trzeci Fitelberg i Rubinstein z tym programem wystąpili  

w Alberthalle w Lipsku 29 stycznia 1912 roku. Warto wspomnieć, że po koncercie 

korespondent angielskiego pisma „Musical Fourier” (luty 1912) stwierdził,  

iż Szymanowski „ukazał umiejętność tworzenia dzieła bardziej nawet 

poruszającego, aniżeli którykolwiek z wzorów, które wykorzystał”. 

          Sukces nowych kompozycji we Wiedniu stworzyły nieodpartą chęć 

Szymanowskiego, aby zamieszkać w tym mieście i związać swoje interesy  

ze stolicą Monarchii Austriackiej. Skutkiem przeprowadzki było podpisanie  

w marcu 1912 roku przez Szymanowskiego dziesięcioletniego kontraktu  

z wiedeńskim wydawnictwem Universal Edition, gwarantującego publikację 

wszystkich jego utworów – zarówno już istniejących, jak i mających dopiero 

powstać w przyszłości. Zawarcie tej umowy szło w parze z pojawieniem się 

muzyki Szymanowskiego na wiedeńskich estradach.  

                                                           
27

 Richard Szpecht „Der Merkur” 1912 nr 2. 

28
 E.B. w „Neues Wiener Journal” styczeń 1912. 
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         II Sonatę wykonywali (za życia kompozytora) we Wiedniu: Juliusz Wolfsohn 

(Bösendorfer-Saal), wielokrotnie, wspomniany już wcześniej, Artur Rubinstein  

(m. in. na koncercie poświęconym w całości twórczości Szymanowskiego  

w Beethoven-Saal), Harry Neuhaus (na koncercie kompozytorskim w Wiener 

Musikverein). 

          Feliks Jasieński Manggha recenzował: „II Sonata fortepianowa 

Szymanowskiego jest to dzieło największego talentu muzycznego w Polsce  

od śmierci Chopina”. 

           „[…] utalentowany i wybitny muzyk, jak Szymanowski, krocząc po nowej 

drodze, dociekliwie szuka i dąży niezachwianie ku niezbadanym możliwościom. 

(…) Mistrzowska faktura fortepianowa, wysoki stopień trudności wykonawczych, 

skomplikowana, nieraz nieco przyciężkawa polifonia, wyraźne dążenie  

do <<majestatyczności>>, żywo i mocno wyrażone – oto charakterystyczne 

właściwości tej Sonaty”
29

. 

 

          Szymanowski, głęboko wstrząśnięty wydarzeniami I wojny światowej, 

unieruchomiony w prowadzącej wojnę Rosji, odcięty od reszty świata,  

ale wypełniony bogactwem rozpierających go myśli i wyobrażeń dźwiękowych, 

zamknął się w swojej tymoszowieckiej „kompozytorni” i oddał się bez reszty 

pasji tworzenia.  

          Był to czas, w którym jego nieskrystalizowane jeszcze pomysły i wizje, 

przeczucia nowego, oryginalnego stylu nabierały nareszcie realnego kształtu.  

O muzyce wyzwolonej z dotychczasowego systemu i zależności od wzorów 

poniemieckich marzył już blisko od dziesięciu lat. Etap twórczości 

późnoromantycznej został nieodwracalnie zamknięty cyklem Pieśni miłosnych 

Hafiza op. 24 i bez wątpienia stanowił pewnego rodzaju wstęp do jego dojrzałej 

twórczości – autentycznej i indywidualnej. Pięć nowych pieśni dołączonych do 

trzech ze zorkiestrowaną partią fortepianu pochodzących z Pieśni Hafiza  

                                                           
29 Recenzja koncertu 12 X 1916 w Petersburgu, grał Aleksander Dubiański (Maski i II Sonata oraz 

Skriabina m.in. X Sonata). 
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op. 24
30

 (Życzenie, Zakochany wiatr, Taniec) tworzących nowy cykl Pieśni 

miłosnych Hafiza op. 26 na głos i orkiestrę prezentuje już nowy styl 

Szymanowskiego, a ściślej mówiąc – one go właśnie rozpoczynają.  

          Przełom, który w końcu nastąpił nie wynikał z ambicji doścignięcia 

współczesnych mu kompozytorów, kaprysu czy naśladownictwa, lecz był 

wynikiem erupcji talentu kompozytora. Język dźwiękowy Szymanowskiego 

osiągnął ostateczną granicę chromatycznej komplikacji i harmonicznego 

wyrafinowania dostępnego na gruncie tonalności. Nowa droga oznaczała 

porzucenie dotychczasowej reguły i wyjście poza zasięg systemu dur-moll  

i ograniczających praw harmonii. 

          Polski kompozytor, wyrosły z tradycji chopinowskiej i zachowujący  

w sobie niejedno z nim pokrewieństwo, był subtelnym sensualistą, obdarzonym 

niezwykłą wrażliwością w odczuwaniu harmonii, jak też nadzwyczaj bogatą  

i wyrafinowaną inwencją w tym zakresie. Jego nowoczesny styl dźwiękowy 

miał powstawać zatem na bazie nowej, „sensualistycznie wyczuwanej” harmonii 

i nowatorskiej kolorystyce brzmienia. Brzmienie więc i jego nowe, nie znane 

dotąd kolory miały wskazywać drogę ucieczki z zamkniętego dotąd systemu,  

by odkryć nieznane dotąd sfery dźwiękowego piękna. 

          Pierwsze dzieła Szymanowskiego napisane przy pomocy nowego języka 

dźwiękowego są już niezależne od rygoru systemu dur-moll i praw tonalnej 

chromatyki. Melodia i ornamentalne figuracje oparte są na różnorodnych 

wyselekcjonowanych układach dźwięków, tworząc, jak pisze Tadeusz Zieliński, 

„przelotne, zmienne mini-skale o często egzotycznym posmaku”
31

. Podobnie 

traktowany jest język harmoniczny, gdzie akordy budowane są z niezwykle 

precyzyjnie dobranych interwałów, tworząc w ten sposób pełne kolorystycznego 

uroku i zmysłowego znaczenia współbrzmienia na ogół silnie dysonansowe, 

zwykle dużo bardziej oryginalne i śmielsze od języka Debussy’ego, Ravela  

i Strawińskiego. 

                                                           
30

 W Tańcu pojawia się często wykorzystywany w późniejszych utworach taneczny rytm 

ostinatowy – trójkowa formuła z kropką, jak w sicilianie. 

31
 Tadeusz Zieliński: Liryka i ekstaza. PWM, Kraków 1997, s. 81. 
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          Nowy styl odchodzi zdecydowanie od przytłaczającego przepychu dawnej 

faktury (jak w II Sonacie) na rzecz większej ruchliwości dźwięków i figur, 

lekkości i pewnego rodzaju eteryczności. Cechy te, w połączeniu  

z wyeksponowaną rolą kolorystyki, przywołują pewne skojarzenia  

z impresjonizmem. Jednak nowa estetyka Szymanowskiego zawiera w sobie 

cechy, które równie dobrze można określić jako skrajnie opozycyjne z pojęciem 

impresjonizmu: jaskrawe, brutalne barwy, groteskowa sarkastyczność a przede 

wszystkim gorące, czasami wręcz ekstatyczne wyrażanie emocji i uczuć. 

Indywidualny styl dojrzewał w wyobraźni artysty już przed I wojną 

światową. Jednak ostatecznym impulsem, prowokującym jego narodziny  

i uformowanie, była euforyczna fascynacja Szymanowskiego kulturą orientalną 

odkrytą podczas wycieczki ze Spiessem do Tunezji i Algierii na wiosnę  

1914 roku. Jej wynikiem była natchniona, poetycko–malarska wizja Orientu, 

jego klimatu, sztuki i miłości. Charakterystyczna dla nowej muzyki 

Szymanowskiego, wybujała, gorączkowa i zmysłowo erotyczna ekspresja,  

baśniowość, fantastyka a także specyficzna mistyczność znalazły w tej wizji 

wytęsknione spełnienie. Upojony nową sferą przeżyć kompozytor zrezygnował  

z napisania obiecanego Leopoldowi Godowskiemu jeszcze we Wiedniu
32

  

koncertu fortepianowego. 

W tym okresie powstały takie genialne dzieła na fortepian jak Metopy  

op. 29 (1915), Maski op. 34 (1915-1916) oraz będące (jeśli chodzi o treści 

pozamuzyczne i styl kompozytorski) skrzypcowym odpowiednikiem Metop Mity 

op. 30. Bezpośrednie sąsiedztwo wspomnianych utworów z III Sonatą op. 36 

wymusza podkreślenie przełomowego znaczenia lat 1914-1916 w twórczości 

Szymanowskiego. Połączenie dwóch odmiennych postaw estetycznych: 

młodzieńczej, przepełnionej fascynacją muzyką niemiecką i pełnej formalnego 

przepychu (I i II Sonata) z nowatorską, brzmieniowo–kolorystyczną,  

                                                           
32

 Lata 1911 – 1912, cyt. listu do S. Spiessa z 29 lutego 1912 „nawiasem mówiąc Godowski prosi 

mię o koncert fortepianowy […], dla kariery doskonałe – nie wiem więc wprost, do czego się 

najpierw zabrać”. Karol Szymanowski – Korespondencja t. I. Zebrała Teresa Chylińska, PWM, 

Kraków 1982, s. 330. 
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w której Szymanowski porzuca tradycyjny język tonalny, zaowocował nowym 

zainteresowaniem kompozytora objawiającym się w muzyce absolutnej  

i ścisłych formach (III Sonata). 

          Pisząc o III Sonacie op. 36 należy podkreślić, iż utwór ten ukończony  

w sierpniu 1917 roku jest dziełem pełnym zadziwiających pomysłów,  

a jednocześnie najbardziej dyskusyjnym ze względu na koncepcję całości. 

Stanowi on przedziwną syntezę sprzeczności wynikającą z wykorzystanych  

w nim elementów różnych stylów kompozytorskich z życia Szymanowskiego, 

który tak oto, lakonicznie scharakteryzował swoje dzieło: „Krótsza od II, cztery 

części tworzące jedną całość, dość swoista dźwiękowo”
33

.   

          III Sonata, choć jednoczęściowa, przypomina w ogólnych zarysach 

schemat formy II Sonaty: ekwiwalent allegra sonatowego, epizody tworzące 

część wolną i scherzo, oraz potężny, monumentalny finał w postaci fugi. Całość 

można uznać za pewnego rodzaju „ciało obce” w twórczości Szymanowskiego 

po 1913 roku – zastosowanie nowego języka w klasycznych ramach 

konstrukcyjnych stanowi syntezę sprzeczności formalno–stylistycznych. 

          Filigranowy, nieco orientalizujący pierwszy temat, tworzy, w połączeniu  

z wyrafinowanymi figuracjami, barwną, zmysłową i migotliwie eteryczną 

tkankę brzmieniową, który wywodzi się wyraźnie z idei estetycznych 

Szymanowskiego z okresu lat wojennych. Jego budowa jest prosta, daleka 

jednak od tradycyjnych wzorców tonalnych, przez co trudno go „rozpoznać” 

jako temat Sonaty.   

          Drugi temat wprowadza nas w zupełnie inne rejony estetyczne,  

choć można zarazem stwierdzić zanurza się głębiej w tym samym stylu, 

wykorzystując do maksimum jego możliwości tonalne, mające bezpośredni 

wpływ na walory kolorystyczno–brzmieniowe. Użycie rytmu balladowego, przy 

relatywnej prostocie melodii,
34

 ewokuje skojarzenia ze światem orientalnej 

baśniowości pełnej erotyki, powabu, taneczności i prowadzi do orgiastycznej 

                                                           
33

 Karol Szymanowski – Korespondencja t. I. zebrała Teresa Chylińska, PWM, Kraków 1982, s. 536. 

34
 T. Zieliński tak określa drugi temat: „zdaje się niebezpiecznie dotykać banału, co podkreśla 

bezpośrednio powtórzenie go wyżej w oktawach”. Liryka i ekstaza. PWM, Kraków 1997, s. 146. 
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kulminacji. Tremolowo–arpeggiowy łącznik, imitujący swym „fantastycznym” 

brzmieniem dźwięki harfy i delikatne rozedrganie jej strun, jest quasi epilogiem 

jednej z baśni Szecherezady. 

          Kolejna część o spokojnym, żałobnym charakterze (Adagio. Mesto), 

jakkolwiek nie stanowi regresu w ówczesnej postawie harmonicznej  

i stylistycznej, to jednak przynosi największe zbliżenie do stylu 

kompozytorskiego Szymanowskiego z poprzedniego okresu (przed 1914 

rokiem). Temat głęboko zakorzeniony w duchu romantycznym, oparty  

na melodii i harmonii wyrastającej z zasad tonalnej chromatyki składa się  

z „kroczących” akordów, o narastającym napięciu. Współbrzmienia 

charakteryzuje specyficzna ciemna kolorystyka, a w ich łańcuchu nie pojawia się 

żaden konsonans. Muzykę tę można równie dobrze uznać za atonalną, 

jakkolwiek wyrasta ona ewidentnie z gleby chromatyczno–tonalnej i estetyki 

późnoromantycznej. Mesto – nieco regresywne w sensie stylistycznym – 

zaliczyć można do najbardziej osobistych i indywidualnych przejawów dojrzałej 

twórczości kompozytora. 

          Kolejny segment (Assai vivace. Scherzando), można uznać za namiastkę 

scherza w cyklu sonatowym. Mimo iż stanowi autonomiczny twór (burleskowo–

groteskowa ekspresja, oryginalna kulminacja osiągnięta poprzez dynamiczne 

zawirowania – crescenda, nagłe wyciszenia, rozrzedzenia i zagęszczenia 

faktury) jest zarazem pomostem pomiędzy liryczno–patetycznym Mesto  

a pulsującym energią finałem w postaci fugi. 

          Podobnie jak w fugach z II Sonaty i II Symfonii, temat imponuje witalną 

siłą i fantazją a dalsze przebiegi polifoniczne ukazują Szymanowskiego jako 

niedoścignionego mistrza kontrapunktu. Chociaż wydawać by się mogło,  

iż nowe artystyczne credo kompozytora wykluczało użycie formy kanonicznej, 

to jej realizacja świadczy o wysokiej klasie warsztatu kompozytorskiego 

balansującego miedzy przeszłością a awangardą. 

          Temat ma bardzo świeży i nowatorski kształt, osiągnięty poprzez niezwykłą 

wyrazistość rytmu, repetycyjną fakturę i atonalny melodykę. Jest przeczuciem 
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pojawiającego się w muzyce europejskiej quasi bruityzmu
35

.  Porywający, ostry 

witalizm połączony jest tu z nieustającą motoryką i precyzją ruchu wszystkich 

składników. Finał (fugę) można bez wahania przypisać do tego samego nurtu  

w muzyce fortepianowej XX wieku, co Toccatę op. 11 S. Prokofiewa (1912)  

czy Sonatę B. Bartoka (1926). Wymienione wcześniej elementy fakturalno–

stylistyczne pojawiają się w skomplikowanej tkance polifonicznej, co w rezultacie 

daje efekt potężnej, kunsztownej i agresywnie pulsującej materii. Witalność 

narracji finału jest trzykrotnie przerywana inkrustującymi epizodami  

o kontemplacyjnym charakterze, eskalując zamierzony kontrast. 

        Oryginalna koncepcja III Sonaty fortepianowej nawiązuje do formy 

poprzednich Sonat Szymanowskiego, poprzez nadanie kolejnym jej segmentom 

immanentnych cech klasycznego cyklu sonatowego. Jedynym elementem 

analogicznie pojawiającym się we wszystkich Sonatach, jest fuga, która wieńczy 

wszystkie trzy kompozycje. Jest w pewnym sensie formalną klamrą łączącą 

dzieła powstałe w różnych fazach twórczych.  

III Sonata dedykowana jest Aleksandrowi Silotiemu, dyrektorowi 

Petersburskiego Towarzystwa Koncertowego, wielkiemu entuzjaście muzyki 

Szymanowskiego, którego dzieła orkiestrowe miał dyrygować w Moskwie. 

Należy do najgłębszych i najbardziej natchnionych dzieł Szymanowskiego. 

Stanowi próbę pogodzenia rozbieżnych dróg stylistycznych w sposób bardzo 

finezyjny, kunsztowny i artystycznie wyrafinowany.  

Szymanowski tak pisał do Emila Hertzki, dyrektora firmy wydawniczej 

Universal Edition w sprawie wydania III Sonaty: „Proszę, niech Pan nie wierzy 

pianistom, jeśli będą Panu coś mówić o jakichś ogromnych quasi trudnościach 

                                                           
35

 Od le bruit – hałas, szmer. Zapoczątkowany przez Bertranda Russola z grupy włoskich futurystów, 

którzy w 1913 roku opublikowali słynny manifest „sztuki szmerów”. Twierdzili oni, iż nowa muzyka 

staje się coraz bardziej skomplikowana, kombinacje dźwiękowe są bardzo surowe i przez swą 

dysonansowość obojętne, a w sumie zbliżone do muzyki szmerowej. W tej sytuacji – według nich – 

należy zrezygnować ze znaczenia samego materiału dźwiękowego i zmienić go w materiał wartości 

przybliżonych, określonych – dość prymitywnie – wrażeniem, jakie odnosi się przy słuchaniu 

danego materiału. 
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mojego nowego stylu fortepianowego. Wszystko jest właściwie zupełnie łatwe 

do wykonania i absolutnie dostosowane do fortepianu”
36

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Karol Szymanowski – Korespondencja t. I. Zebrała Teresa Chylińska, PWM, Kraków 1982, s. 547. 
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3.2. Faktura 

 

          Sonaty fortepianowe Karola Szymanowskiego „wyposażone” są w bogatą 

paletę wyszukanych środków artystyczno–wykonawczych. Rozpatrując problem 

faktury w utworach fortepianowych różnych kompozytorów z łatwością można 

rozróżnić dwa odmienne stanowiska w podejściu do tego problemu.   

          Pierwsze stanowisko reprezentują kompozytorzy o gruntownym 

wykształceniu pianistycznym, którzy w mniejszym lub większym stopniu 

poświęcali się działalności koncertowej, myślący i słyszący „fortepianowo”, 

kształtujący fakturę w kontekście własnych możliwości pianistycznych  

(np. F. Chopin, F. Liszt, R. Schumann).  

          Drugą grupę, do której z pewnością należał także Karol Szymanowski, 

stanowią twórcy nie odnoszący się do specyfiki instrumentu, kreujący swe 

muzyczne idee w sposób abstrakcyjny bez względu na możliwości wykonawcze.  

          Niewiele wiemy o kształtowaniu się pianistyki Szymanowskiego w leżącej 

na Kresach Tymoszówce. Jednakże pojawiali się tam znakomici pianiści, tacy jak 

bracia Blumenfeld czy Neuhaus (Gustaw, ojciec Henryka), co dawało okazję  

ku poznawaniu wielkiej literatury fortepianowej. Sam Karol, choć nigdy nie 

osiągnął wyżyn pianistycznych, bez większego trudu mógł wypowiadać się w grze 

fortepianowej. Znalazło to odbicie w fakturze jego pierwszych dzieł (Preludia, 

Etiudy, Wariacje). Zadziwiającym jest jednak fakt, iż stworzona przez niego 

faktura, niekiedy transcendentnej trudności, tak bardzo przewyższa jego 

możliwości wykonawcze. Świadczyć mogą o tym nie tylko utwory fortepianowe, 

lecz także partie tego instrumentu w pieśniach i utworach skrzypcowych. Poddając 

analizie użycie środków pianistycznych jesteśmy świadkami dziwnych i zapewne 

wynikających ze specyficznych możliwości manualnych kompozytora chwytów, 

lecz także niespotykanych dotąd rozwiązań fakturalnych potwierdzających 

progresywny stosunek i permanentne dążenie do przekraczania granic pianistyki 

przez genialne wizje kompozytorskie – „Per aspera ad astra”. Tak więc fakturę 

pianistyczną jego dzieł należy rozpatrywać w kontekście jego talentu 

kompozytorskiego, a nie pianistycznego. To właśnie faktura decyduje o spójności 
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stworzonych przez niego Sonat. Forma każdej z nich jest różna, lecz dobór 

środków fakturalnych w wybranej przez kompozytora konwencji pozostaje 

jednolity.  

          I Sonata uplasowana jest w sferze szeroko pojętej romantycznej wirtuozerii  

i jakkolwiek kompozytor podejmuje próby osobistej ingerencji w sposób 

kształtowania dźwiękowej materii, korespondujący z ekspresją poszczególnych 

części, to pozostaje ona w kręgu XIX wiecznej konwencji. Adaptuje poszczególne 

elementy istniejącej faktury nie powstrzymując się od mało progresywnych 

eksperymentów.  

          Przełom w tej dziedzinie następuje w II Sonacie. Faktura jej obydwu części 

jest odmienna, przy czym pierwsza opiera się na doborze środków jednorodnych  

a druga na kalejdoskopowych zmianach tworzących – parafrazując tytuł dzieła  

F. Liszta – Variationes d’execution transcendante. Pomimo niezaprzeczalnego 

nowatorstwa i stworzenia własnej puli środków instrumentalnych, dostrzegalne są 

wpływy kompozytorów niemieckich. 

          Faktura III Sonaty jawi się jako materia suwerenna i nie mająca 

odpowiedników w twórczości żadnego z kompozytorów, jakkolwiek jej efekt 

brzmieniowy może nasuwać skojarzenia z kompozytorami impresjonizmu. 

          Ponieważ Sonaty powstawały w okresie kilkunastu lat, w ciągu których 

warsztat kompozytorski Szymanowskiego ewoluował w różnych kierunkach 

(zwykle będąc pod wpływem ówczesnych mu prądów kulturalnych mających swe 

wyraziste odbicie w muzyce), w poszczególnych opusach możemy zaobserwować  

odmienne rodzaje faktury, które w danym momencie były najbardziej bliskie  

i pozostawały w ścisłym powiązaniu z ówczesną modą czy raczej ich stosowanie 

wywoływało najbardziej w owym czasie oczekiwane efekty brzmieniowe.  

          W I Sonacie faktura jest w zasadzie pierwszoplanowym czynnikiem 

formotwórczym, a w II i III Sonacie w połączeniu z nowatorską harmoniką rodzi 

się gwałtowny, pełen burzliwych i miejscami sprzecznych uczuć styl, w jakim 

napisane zostały te utwory.  
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          Zmiany faktury często jednoznacznie decydują o podziale formalnym,  

a w II i III Sonacie determinują charakter motywów tematów; np. w motywie 

czołowym II Sonaty przeważa faktura oktawowa: są to zarówno dwudźwięki, 

tworzące linię melodyczną, jak i łamane oktawy (oryginalny rodzaj 

akompaniamentu) w ruchu w górę i w dół, stwarzające wrażenie jakby falującego 

tła i w sensie ekspresji zintegrowanego z górnym planem.   

Ten zabieg fakturalny wywołuje wrażenie surowości i „pustości” brzmienia, 

potęgowany  rozbieżnym prowadzeniem głosów.   

  

 

Przykład 5 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, pierwsza część – motyw czołowy 

             

          Przedstawiony wyżej przykład ilustruje również często używany sposób 

kreowania napięcia, jakim jest zjawisko rozchodzenie się głosów. Ruch 

odcentryczny zawsze łączy się ze wzrostem napięcia, natomiast docentryczny 

zazwyczaj to napięcie wytraca.  

          Oprócz faktury oktawowo–akordowej, na drugim planie, pojawia się faktura 

figuracyjno–pasażowa. Często jest ona tylko uzupełnieniem pierwszego planu, w 
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którym pojawiają się główne motywy Sonat, ale również zdarza się, iż ma 

ogromny wpływ na ładunek emocjonalny i kreowanie czy raczej wspomaganie 

nadrzędnej dynamicznie i emocjonalnie linii melodycznej. Pasaże i figuracje 

pojawiają się także jako kanwa, na której wyhaftowana jest linia melodyczna, 

również prowadzona w oktawach czy akordach.  

 

 

Przykład 6 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, druga część 
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Przykład 7 – Karol Szymanowski - II Sonata op. 21, I część 

 

 

Przykład 8 – Karol Szymanowski - III Sonata op. 36 

 

           Pasaże i figuracje (na ogół to także pasaże wzbogacone o dodatkowe 

składniki)  nie są jednak traktowane tylko i wyłącznie drugoplanowo, nie stanowią 

bezbarwnego podkładu, wypełniającego puste przestrzenie. We wszystkich 

Sonatach występują obszerne fragmenty, gdzie tego rodzaju faktura odgrywa 

pierwszoplanową rolę i to nie tylko pod względem budowania struktury formalnej, 
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ale przede wszystkim kształtowania wyrafinowanej ekspresji i emocji. Stanowi 

bardzo giętki i wrażliwy materiał kreujący wyraziste kolory i  emocje. Pojawia się 

jako delikatne melizmaty, obrazujące swym brzmieniem zimne i rozmigotane 

konstelacje gwiezdne, również w układach dwudźwiękowych. 

 

Przykład 9 – I Sonata op. 8, pierwsza część – „konstelacje” jednogłosowe  

 

 

 

Przykład 10 – I Sonata op. 8, pierwsza część – „konstelacje” dwudźwiękowe 

  

Czasem znowu zmienia się w mgliste, impresjonistyczne tkanki barwowe, które 

swe korzenie mają w późnoromantycznej wirtuozerii. 
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Przykład 11 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, czwarta część – zakończenie introdukcji 

 

  

 

 

Przykład 12 - Franciszek Liszt – Etiuda transcendentalna „Ricordanza” 

 

 

          Te same struktury fakturalne mogą ewokować różną percepcję poprzez 

użycie odmiennej artykulacji, dynamiki i pedalizacji.   

          Tak np. typowo romantyczna faktura poddana takim właśnie zmianom 

nabiera zdecydowanie odmiennych walorów wyrazowych np: pełna 

romantycznych wzlotów coda I części i brutalna, przepełniona prymitywnym 

witalizmem toccatowa wariacja z II Sonaty. 
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Przykład 13 – Karol Szymanowski - II Sonata op. 21, pierwsza część – coda  

 

 

 

Przykład 14 – Karol Szymanowski - II Sonata op. 21, druga część 
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          Szybkie przebiegi skalowe (gamy) pojawiają się tylko kilkukrotnie (w różnej 

artykulacji), właściwie tylko w opusie 8 i 21 (w op. 36 nie występują) i wywołują 

efekt wolnego glissanda.  

 

 

Przykład 15 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, pierwsza część 

  

 

 

Przykład 16 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część  

 

 

 

Przykład 17 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część, IV wariacja 
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          W I Sonacie pojawia się dwukrotnie glissando w oktawie (wznoszące  

i opadające), które rozładowuje olbrzymią kumulację emocji. 

 

 
Przykład 18 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, czwarta część – fuga 

 

 

 
Przykład 19 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, czwarta część – fuga 

 

          Przepych faktualny jest często wywołany jej polifonizacją, która kreowana 

jest nie tylko przez wielogłosowość lecz także „polifakturalność” i wywołuje 

dialektyczne napięcie między poszczególnymi planami. Odcinki wielogłosowe, 

gdzie głosy nie wykazują wzajemnych relacji (temat/kontrapunkt), tworzą  

tak bardzo charakterystyczną dla dzieł Szymanowskiego wieloplanowość  

i mnogość niezależnych płaszczyzn. 

          To typowe dla Szymanowskiego zjawisko kreowane było przez 

kompozytora na wiele sposobów i z ogromną fantazją. Decydując się  

na nieskomplikowany melodycznie temat, wyszukiwał wysublimowaną 

ornamentację w innych planach, co niezwykle uatrakcyjnia jego percepcję.  

          Tego typu ulubionym i często stosowanym środkiem jest tremolo, którego 

rola mocno wyeksponowana poprzez niezwykle bogatą paletę jego odcieni 

stworzonych przez Szymanowskiego, stanowi jedną z idiomatycznych cech jego 

twórczości fortepianowej.   
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          W Sonatach występują wszystkie ich rodzaje, począwszy od sekundowych, 

sekstowych i oktawowych poprzez konfiguracje, w których występuje na przemian 

dwudźwięk lub trójdźwięk i pojedynczy dźwięk, na dwudźwiękowych a nawet 

akordowych skończywszy. W celu uzyskania różnorodności tego efektu 

Szymanowski posługuje się zróżnicowaną notacją:  

a) tremolo jako repetycja tych samych struktur interwałowych  

b) tremolo zapisane jako tryler  

c) tremolo zapisane 32 – wym lub 64 – wym belkowaniem.  

 

 
Przykład 20 – Karol Szymanowski – II Sonata, pierwsza część 

 

 

 

 
Przykład 21 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, pierwsza część  
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Przykład 22 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36 

  

 

 

Przykład 23 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, pierwsza część 

   

 

          Dzięki modyfikacjom tempa i dynamiki tremola wywołują skrajnie różne 

wrażenia i są znaczącym środkiem w kreowaniu ekspresji. Na ogół używane są  

w ekstremalnej dynamice (ff – pp quasi niente). To właśnie tremola i trylery  

są środkiem wspomagającym potęgowanie napięcia w II Sonacie. 
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          Mając w podtekście klasyczną rolę wydłużonego zdobienia,  

w poszczególnych Sonatach zyskują one nowe wartości i pełnią rzadko spotykane 

wcześniej funkcje. Jak się okazuje, doskonale sprawdzają się jako kreatywne 

elementy narracji np. w I i II Sonacie, gdzie następują miksacje różnych rodzajów 

tremola z fakturą gamową,  

 

 

Przykład 24 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, pierwsza część 
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Przykład 25 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część 

  

 

jako niezbędny środek w celu uzyskania efektów kolorystycznych (III Sonata),  

w postaci sekundowego tremola z równoczesnym prowadzeniem linii melodycznej 

tą samą ręką. 

 

Przykład 26 – Karol Szymanowski - III Sonata op. 36 
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          Są także niezastąpione w procesie tworzenia wyrafinowanych rodzajów 

ekspresji (II i III Sonata). To tremolo w postaci dwudźwięku i pojedynczej nuty z 

przetrzymywaną melodią w górnym głosie, sygnalizuje (poprzez nastrój) powrót 

tematu w III Sonacie. Frapujący swym eterycznym brzmieniem prowokuje on 

wyczekiwanie na moment erupcji burzliwej, nieokiełznanej ekspresji. 

 

Przykład 27 – Karol Szymanowski - III Sonata op. 36  

 

 

          Gęsta faktura kreująca orkiestrowe brzmienie fortepianu mieni się 

kombinacjami wielodźwięków, które ulegają transformacjom i eskalacjom 

trudności w każdej kolejnej Sonacie. W poszczególnych utworach ich rodzaj jest 

chronologicznie rozszerzany.   

W I Sonacie i II Sonacie poszczególnym epizodom przypisany jest jeden rodzaj 

dwudźwięków:  

w tercjach,  

 

 

Przykład 28 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, czwarta część 
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Przykład 29 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część – wariacja VI (Tempo di minuetto con 

moto)  

 

 

w sekstach,  

 

Przykład 30 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część – fuga  

 

 

w oktawach. 

 
Przykład 31 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, czwarta część – fuga  
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Przykład 32 – Karol Szymanowski - II Sonata op. 21, druga część 

 

 

          Używane są również schematy nieregularne, w których różne struktury 

interwałowe (z częstą ingerencją złożonych akordów) występują w pojedynczym 

epizodzie. Stanowią one nowatorski zabieg, niestosowany wcześniej przez 

kompozytorów romantyzmu i przekraczający dotychczasową granicę skali 

trudności wykonawczych. 

 

Przykład 33 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, trzecia część 

 

 

 

Przykład 34 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, pierwsza część 

  

 

          Z połączenia dwóch lub więcej rodzajów dwudźwięków lub akordów,  

z ich nakładania się i szeroko stosowanej wieloplanowości rodzą się niesłychanie 

trudne pianistycznie, symfoniczne, kilkupoziomowe układy. Pojawiają się one 
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głównie w opusie 21 i 36, potęgując brzmienia, którego ostateczny wymiar 

przekracza możliwości fortepianowe, stawiając przed wykonawcą nowe zadania, 

wyznaczając nowe horyzonty wirtuozerii.  

          W I Sonacie zdecydowanie przeważa (oprócz finalnej fugi i niektórych 

epizodów z wolnej, drugiej części) myślenie homofoniczne. Szymanowski celowo 

rozdzielił poszczególne ustępy używając w nich skrajnie różnych środków 

kompozytorskich – kontrasty obserwujemy więc nie tylko w tempie danych 

fragmentów, ich wyrazie, ekspresji czy dynamice, ale także i w fakturze, która ma 

niewątpliwy wpływ na pozostałe elementy.   

 

 

Przykład 35 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, trzecia część 

 

 

          W II Sonacie myślenie wertykalne równoważy się z horyzontalnym 

pojmowaniem narracji – występują zarówno połączenia oktaw z rozległymi 

akordami,  

 

 

Przykład 36 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, pierwsza część  
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potężne, kadencyjne frazy zbudowane z akordów i nieregularnych, zmieniających 

swą rozpiętość, dwudźwięków,  

 

 

Przykład 37 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część 

 

 

 

Przykład 38 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, pierwsza część 
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jak i quasi – wieloplanowość, w której miksują się różne rodzaje faktury  

o podobnej artykulacji. Wynikiem nakładania się warstw są monumentalne 

wielodźwięki. 

 

Przykład 39 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część – II wariacja 

 

 

 

Przykład 40 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część – fuga 
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          Prawdziwym szczytem rozwoju techniki wielu planów są liczne epizody 

pojawiające sie w III Sonacie. Szymanowski umiejętnie operując różnymi 

rodzajami faktury w połączeniu z wyrafinowaną, często różnorodną artykulacją, 

stworzył specyficzny sposób prowadzenia frazy, który stał się wizytówką 

reprezentującą jego dojrzały styl kompozytorski.  

 

 

 

Przykład 41 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36 
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Przykład 42 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36 

 

 
Przykład 43 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36 – fuga 
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          W Sonatach pojawia się również faktura repetycyjna. Występuje w głównej 

mierze we fragmentach o charakterze toccaty, gdzie faktura łączy się z ostrą 

artykulacją i energicznym rytmem. W finale III Sonaty to właśnie faktura 

determinuje ekspresję tematu fugi.   

 

 

Przykład 44 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36 – fuga 

 

 

 

Przykład 45 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36 – fuga 

 

          Dysponując instynktowną zażyłością z fortepianem Szymanowski 

wykształcił indywidualną pulę środków fakturalnych korespondujących z jego 
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twórczym temperamentem. Jakkolwiek muzyka fortepianowa zdominowana jest 

czynnikiem wirtuozowskim otwiera przed wykonawcą świat niezwykle 

wyrafinowanej kolorystyki. Liryczna wypowiedź często kontrastuje z perkusyjną 

motoryką. 

          Mistrzowski dobór środków fakturalnych decyduje o wspaniałych 

zróżnicowanych emocjonalnych, barwowych i dynamicznych. 

          W ścisłym związku z formacjami fakturalnymi pozostaje tempo, dynamika, 

artykulacja, kolorystyka i pedalizacja. Niewłaściwa realizacja któregokolwiek  

z wyżej wymienionych elementów wykonawczych w decydujący sposób 

zniekształci zamierzony przez kompozytora efekt. 
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4.  Różnorodność i ewolucja ekspresji 

 

4.1.  I Sonata op. 8 – stonowany neoklasycyzm  

 

   

          Ekspresja poszczególnych części I Sonaty przejawia wyraźne wpływy 

twórczości Chopina. Młody Szymanowski, któremu nieobce były najwybitniejsze 

dzieła literatury fortepianowej, do kompozycji Chopina podchodził  

ze szczególnym szacunkiem i respektem. Dokładne studia nad ich budową 

polegały nie tyle na przeanalizowaniu środków kompozytorskich, jakie zostały 

użyte w scherzach czy balladach lecz znalezieniu powiązania między nimi  

a ich ekspresją. Szymanowski był patriotą żyjącym w kraju od wielu lat 

nieistniejącym na mapach świata. Doskonale znał historię rozbiorów, z żalem 

wspominał kolejne nieudane zrywy narodowe, rozumiał pojęcie rusyfikacji  

i złowrogie zapędy zaborców w kierunku całkowitego pozbawienia Polaków ich 

świadomości narodowej. Może właśnie dlatego Chopin, który w swej muzyce 

zawarł tak wiele polskiego, narodowego pierwiastka, był dla niego w początkowej 

fazie twórczości niedoścignionym wzorem. Bynajmniej nie odwołuję się tu  

do stylizacji wypływających z zafascynowania obydwu kompozytorów ojczystą 

kulturą, lecz nawiązuję do rewolucyjnej, wzniosłej ekspresji zawierającej w sobie 

żal za utraconą wolnością, wewnętrzny bunt i nawoływanie do walki, tragiczny ból 

upadku, ale również nadzieję na ostateczne zwycięstwo i odzyskanie 

niepodległości. 

I Sonata jest pewnego rodzaju podświadomą wizją XIX i początku XX 

wieku. Trudno powiedzieć, czy Szymanowski komponując ten utwór do końca 

zdawał sobie sprawę z głębokiej analogii w kształtowaniu motywów a nawet 

tematów (nie wspominając już o ich ekspresyjnym podobieństwie) do dzieł 

Chopina. Konstrukcja bazująca na 4 częściowym modelu stosowanym już przez 

Beethovena (ale również i Chopina) stanowi przekrój skrajnie różnych stanów 

emocjonalnych bezpośrednio wywodzących się z przeżywania sytuacji społecznej  

i historycznej Polski drugiej połowy XIX i początku XX wieku.   
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          Pierwsza część jest napisana pod ewidentnym wpływem dramatycznej  

i nawołującej do walki Etiudy c-moll op. 10 nr 12 Fryderyka Chopina. Motyw 

czołowy rozpoczynający utwór z charakterystycznym rytmem punktowanym  

i skokiem w górę jest aluzyjnym odzwierciedleniem tego, co w „Rewolucyjnej” 

zaprezentowane in extenso. Rozwój napięcia emocjonalnego w I części jest 

stopniowy, motyw czołowy krąży wokół chopinowskiego oryginału aby wreszcie 

eksplodować w repryzie, potężną kulminacją zrzucającą maskę początkowych  

aluzji i w sensie ekspresji analogiczną do chopinowskiego archetypu.  

 

 
Przykład 46 – Fryderyk Chopin – Etiuda c–moll op. 10 nr 12 

  

 

 
Przykład 47 - Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, pierwsza część – I temat 

 

 

          Dominująca tonacja molowa podkreśla jej dramatyzm, a liryczny, czuły 

nastrój drugiego tematu pojawiającego się w durowej paraleli, jest jakby cichym, 

nieśmiałym pocieszeniem, zwiastunem nadziei i zwycięstwa w nieokreślonej 

przyszłości.  
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Przykład 48 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, pierwsza część – II temat 

 

          Fiksacja ponurego, lecz podniosłego nastroju przerywana durowymi 

epizodami wywołuje efekt emocjonalnej fluktuacji, która klaruje się ostatecznie 

dopiero w łączniku prowadzącym z powrotem do motywu czołowego. W codzie 

wprowadzającej attaca motyw czołowy na tle rozwichrzonych figuracji w basie 

(efekt brzmieniowy i wyrazowy do złudzenia przypomina etiudę „Rewolucyjną”) 

rozgrywa się ostateczna walka. Jej potęga i przerysowana ekspresja jest 

manifestacją brutalnej, agresywnej i niszczycielskiej siły. 

          Druga część stanowi apoteozę romantycznych uniesień, jest intymnym 

zwierzeniem, pełnym tęsknoty i żalu za czymś niespełnionym. Ekspresja pełna 

wewnętrznej egzaltacji, czy wręcz uduchowienia jest ewokowana w kilkutaktowej, 

rozmarzonej frazie. Gładkość jej narracji jest przerywana, rozwój emocji 

zahamowany i zatrzymany w punkcie bez wyjścia poprzez zastosowanie 

rozwiązania harmonicznego niespodziewanie kończącego się na alterowanym  

VI stopniu.   

 

 

Przykład 49 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, druga część 
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          To właśnie ów specyficzny zwrot harmoniczny jest głównym czynnikiem 

prowokującym rozwój wyrazowy, dawkując wręcz niezauważalnie niepokój  

i dramatyzm, których zaskakujący wybuch odnajdujemy w środkowym fragmencie. 

Wszystkie hamowane dotąd złowrogie siły i dzikie emocje ukazują się z całą mocą. 

Potężne oktawy na tle jaskrawych figuracji wprowadzają nową wizję dramatycznej 

ekspresji – niepohamowanej, niemożliwej do zatrzymania w swym szaleńczym 

pędzie.  

 

 
Przykład 50 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, druga część – epizod środkowy  

 

 

          Gwałtowna eksplozja potęgi nieoczekiwanie szybko przygasa, zmieniając 

się najpierw w echo, później w delikatny szmer, z którego wyłania się główny 

temat tej części. Zagęszczenie faktury sugeruje, iż inicjująca, sielankowo-

sentymentalna  atmosfera już nie powróci, że spokojna linia melodyczna została 

już na stałe skażona wydarzeniami części środkowej. Ostatnie 9 taktów jest już 

właściwie reminiscencją tematu oddalającą się w sferę surrealną.  

Trzecia część Sonaty przynosi długo już oczekiwane odprężenie, gdzie 

zarówno melodyka, jak i ekspresja są (oprócz medytacyjnego środkowego 

epizodu) spokojniejsze i bardziej neutralne. Tu najważniejsza jest barwa i wrażenia 

lekkości wyzwolonej z ziemskiej grawitacji. Ulotne brzmienia imitujące dźwięk 

harfy oparte na prostej harmonii podkreślają baśniowy, pozytywkowy charakter 
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skrajnych odcinków tej części. Jest także pierwszą próbą wprowadzenia dawnych 

tańców (menuet) do cyklu sonatowego.  

 

 
Przykład 51 – Karol Szymanowski –  I Sonata op. 8, trzecia część 

  

 

          Trio o charakterze religioso, pełne smutku, zadumy, rezygnacji „tęsknie”  

wypatruje powrotu  beztroskiego charakteru w da capo.   

  

 

Przykład 52 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, trzecia część – epizod środkowy 
 

 

          Coda sprytnie łączy kontrastujące nastroje części A i B poprzez 

wykorzystanie faktury z obydwu elementów formalnych. 
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          Następująca introdukcja oddzielona emocjonalną przepaścią od beztroskiego 

menueta brodzi w mrocznych, posępnych emocjach przygotowując długo 

oczekiwaną kulminację cyklu sonatowego. Wolne, przytłoczone ciężarem 

dramatycznych zmagań żałobne pochody akordów w połączeniu z narastającym 

brzmieniem oktaw w basie wyobrażają „skutą kajdanami” potężną energię 

czekającą uwolnienia. Ich heroiczny wydźwięk „ku pokrzepieniu serc” jest 

zwiastunem nadziei i zwycięstwa okupionego bólem i śmiercią.  

 

 

Przykład 53 – Karol Szymanowski –  I Sonata op. 8, czwarta część – introdukcja  

 

 

          Szymanowski w Sonatach i innych utworach cyklicznych wprowadza 

epizody (a nawet samodzielne twory formalne np. wariacje, preludia) o charakterze 

żałobnym oznaczone mesto lub marcia funebre będące swoistą, smutną refleksją 

na temat przemijania i sensu egzystencji i przez swoją wszechobecność urastające 

do rangi idiomatycznej cechy jego twórczości. W I Sonacie marsz żałobny pojawia 

się w introdukcji i powraca w inkrustującym fugę epizodzie potęgując wrażenie 

triumfującego odrodzenia. Kończąca wstęp  figuracyjna girlanda szesnastek w górę, 

symbolizujących ostatni oddech, spojrzenie za siebie przed rzuceniem się  

w rozwichrzoną dramaturgię fugi. 

Wyrazisty temat, silny, pełen wewnętrznego skupienia i zdecydowania  

o pewnej, aluzyjnej analogii motywicznej z tematem I części Sonaty, jak również 

permanentnie narastająca emocja sugerują, że nie ma już odwrotu w dążeniu  

do ostatecznego zwycięstwa.   
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Przykład 54 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, czwarta część – fuga, temat  

 

  

Nasilenie chromatyki zagęszcza brzmienie, co wprowadza pewnego rodzaju 

chaos nastroju, motywy tematów pojawiają się nagle i równie niespodziewanie 

znikają. Do pierwszej kulminacji, po której następuje odprężenie mamy wrażenie 

pewnego poszarpania continuum, narracja jest niezwykle gwałtowna  

i nieprzewidywalna, rośnie wrażenie paniki i nieplanowanego chaosu ekspresji. 

Nagle pojawia się quasi echo – reminiscencja motywu czołowego pierwszej części 

 o diametralnie różnej, ewokującej śmierć i klęskę ekspresji.  

 

 

Przykład 55 – Karol Szymanowski –  I Sonata op. 8, czwarta część – fuga  

 

 

         Ten epizod podkreśla dialektyczny kontrast pomiędzy siłą wyrazu części 

pierwszej, gdzie motyw nawoływał, roztaczał wizje, prowokował, a finałem,  

w którym owa walka się rozgrywa. Polifoniczny charakter ostatniej części pozwala 
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na precyzyjne śledzenie pola walki i strategiczne rozmieszczenie i kontrolowanie 

sił (wędrówki głosów, przeprowadzenia tematów, bezkolizyjne wprowadzanie 

łączników czy dynamiczny kontrapunkt). Ekspresja narasta wraz z tempem, ostatni 

zryw będzie rozstrzygający o zwycięstwie.  

  

 

 

Przykład 56 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, czwarta część – fuga 
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          Zakończenie fugi promieniuje radością wiktorii głoszoną triumfalnymi 

akordami w durowej tonacji. Blask fanfarowych oktaw, monumentalne brzmienie, 

pompatyczny charakter manifestują siłę, która w trakcie Sonaty przeżywała swe 

wzloty i upadki, lecz ostatecznie pławi się w euforii zwycięstwa. 
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4.2.   II Sonata  op.  21  –  spontaniczne  wybuchy  postromantyzmu 

  

II Sonata A-dur przynosi zasadnicze zmiany zarówno w rodzaju stosowanej  

w niej ekspresji, jak i w sposobach jej używania i łączenia. Ukończone w 1911 

roku dzieło zawiera w sobie znamiona dojrzałego stylu Szymanowskiego, który 

już wtedy zaczynał coraz częściej używać wypracowanych przez lata osobistych 

środków kompozytorskich. W porównaniu z I Sonatą formę kształtuje tu faktura 

bezpośrednio podporządkowana spontanicznej ekspresji aktu twórczego. Role  

i system wartości zostają więc odwrócone.   

          W przeciwieństwie do innych dzieł, II Sonata reasumuje wcześniejsze 

doświadczenia artystyczne kompozytora. Blisko 30-letni Karol wreszcie potrafił  

w pełni świadomy sposób pisać używając palety różnorodnych środków kierując 

się intuicyjnie ekspresją, gdy na przykład w I Sonacie op.8 czy Fantazji  

op. 14 emocje podporządkowane były wciąż jeszcze formie i pierwotnym 

założeniom konstrukcyjnym. Choć ostateczny obraz II Sonaty plasuje ją  

na pograniczu całkowitego uwolnienia się z jarzma postromantyzmu możemy 

stwierdzić, iż struktura utworu – dwuczęściowa, z allegrem sonatowym i cyklem 

swobodnych wariacji zakończonych fugą – ma  korzenie w schemacie 

dziewiętnastowiecznego 4–częściowego cyklu, poddanego głębokiej ewolucji. 

Jednakże emocje w niej zawarte są nieporównywalnie śmielsze, silniejsze  

i bardziej wyraziste niż w dziełach poprzednich. 

Pierwsza część (jak i cała Sonata), stworzona jest w duchu ekspresji  

twórczości fortepianowej Aleksandra Skriabina. Motywy przewodnie mają 

czytelny charakter osiągnięty za pomocą wyrafinowanych środków 

kompozytorskich. Motyw czołowy pulsuje siłą namiętności, nie porywa melodyką, 

lecz rozszalałą, rozgrzaną do granic możliwości  lawą ekspresji.  
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Przykład 57 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, pierwsza część – motyw czołowy  
 

 

 

          Dramatyczne, łańcuchowe kulminacje następują jedna po drugiej, 

potężniejsze i coraz bardziej histeryczne, sprawiając wrażenie transcendentnej 

mocy nie znajdującej wytchnienia i wyczerpania. Towarzysząca linii melodycznej 

faktura jest niezwykle zagęszczona – składa się z wirtuozowskich, rozwichrzonych 

pasaży i akordów (o, co zadziwiające, dość prostej budowie harmonicznej). Masa 

materiału dźwiękowego jest potężna i wydawałyby się, niezmierzona. 

Przytłaczająca, nieokiełznana burza emocjonalna umiejscowiona jest w epicentrum 

tygla żywiołów. Wobec obudzonych sił natury nie ma chwili na refleksje i osobiste 

wyznania, które pojawią się dopiero w wyczekiwanym już, emocjonalnie 

intymnym, lecz równie silnym wyrazowo drugim temacie.  

  

 

Przykład 58 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, pierwsza część – II temat 
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          Gęstniejąca chromatyka pociąga za sobą komplikację ekspresji, która do tej 

pory była w swej dzikości i pozornej prostocie brzmieniowej wyobrażeniem potęgi 

natury a teraz ewokuje ludzkie, bardziej wyrafinowane emocje. Liryczna, śpiewna 

linia melodyczna podparta jest nowatorskim brzmieniem i skomplikowaną 

harmoniką warstwy akompaniującej. Kontemplacyjny i refleksyjny nastrój jest 

kapryśnie cieniowany barwami optymizmu i pesymizmu. W miarę wielokrotnych 

powtórzeń ekspresja narasta, aż w końcu doprowadza do wybuchu „Krzyku” 

(obraz Edwarda Muncha z roku 1893 o tym tytule miał być w założeniu malarza – 

choć trudno to sobie wyobrazić – poematem życia, miłości i śmierci). Liryczny 

dotąd drugi temat poddany zostaje metamorfozie wyrazowej.  

  

 

Przykład 59 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, pierwsza część  

 

 

          Heroiczność brzmienia jest wynikiem rozpoczętych wcześniej radykalnych 

przemian charakteru drugiego tematu, dzięki czemu przetworzenie, które 

wykorzystuje tylko materiał motywów tematu pierwszego (o podobnej ekspresji) 
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jest mocno zintegrowane z ekspozycją. Nawet chwilowy spadek napięcia (calando) 

nie dezintegruje formy – timbre ekspresji jest niezmieniony. Siła wyrazu wyrasta  

z powtarzanego wielokrotnie motywu ze stopniowo zagęszczającą się fakturą.   

          Kolejne progresje i dodawane głosy powodują powstanie gwałtownych fal, 

które kilkakrotnie (z powodu dynamicznych wycofań) zmierzają w stronę 

ostatecznej kulminacji. Witalistyczna (oparta na powtarzanych z maniakalnym 

wręcz uporem akordach) cadenza (furioso), podsumowuje przetworzenie, ale  

i otwiera repryzę. Jest nie tylko pewnego rodzaju oczyszczeniem zarówno 

brzmienia, jak i ekspresji (katharsis, po którym pojawia się oczywisty w wyrazie, 

płomiennie namiętny pierwszy temat), lecz także i mostem tworzącym sojusz 

motywów, gdy z energii „przetworzeniowej” cadenzy rodzi się potęga repryzy.   

  

 

Przykład 60 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, pierwsza część 

  

 

          Powrót do pierwszego tematu odbywa się z pominięciem motywu 

czołowego. Być może Szymanowski nie chciał nadużywać materiału 

zastosowanego w przetworzeniu, a powielanie podobnej emocjonalności byłoby 

nieuzasadnione i w pewnym sensie hamujące rozwój wielowątkowej ekspresji. 

Myśl muzyczna jest bardziej swobodna, jakby pewna swojej mocy. Doświadczona 

meandrami ekspozycji i przetworzenia śmiało podąża przetartym szlakiem. Mniej 

tu zawahań, napięcia łączą się w jedna całość, zanika podział między 



81 

 

łańcuchowymi kulminacjami kumulującymi się w jednorodną, masywną  

i niemożliwą do zatrzymania falę emocji. Drugi temat pojawia się jakby  

pro forma – i choć główne jego założenia pozostają, usytuowane są jednak  

w podtekście doświadczeń całej części. W codzie, (gdzie osiągnięte zostało 

apogeum dynamiczno–wyrazowe), dodane zostają pasażowe progresje zakończone 

iskrzącą, buchającą emocjami „kaskadą” opartą na odwróconym motywie 

czołowym. Przekroczone zostają progi instrumentalnej rzeczywistości, użyte przez 

kompozytora środki dążą w stronę transcendencji.  

 

 

Przykład 61 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, pierwsza część – coda  

 

 

          Środki kompozytorskie, które Szymanowski używał już we wcześniejszych 

utworach, znajdują tu szerokie zastosowanie i są jednocześnie poddawane silnej 

ewolucji. Zagęszczenie faktury zawsze prowokuje komplikacje emocji, a przez  

to wzrost całościowej energetyki wyrazu kolejnych odcinków. Motywy i tematy, 

zarówno te dramatyczne i burzliwe, jak i liryczne i kontemplacyjne, często 

nieoczekiwanie zmieniają swój charakter na skrajnie przeciwny. I gdy  

w poprzednich dziełach przemiany te były delikatne i wynikały  

z zaplanowanych wcześniej zamierzeń konstrukcyjnych o tyle np. w II Sonacie, 

zwłaszcza w pierwszej części, są nagłe i dają pierwszeństwo potrzebom 
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ekspresyjnym, którym tkanka faktury i harmonii są bezwzględnie 

podporządkowane. Dzięki temu możemy tu mówić o szeroko pojętej 

uniwersalności tematów, nie będących już ściśle związanymi z konkretnym 

rodzajem emocji czy wyrazu. 

          Druga część – temat z wariacjami zakończony fugą – podzielona na trzy 

grupy wariacyjne reprezentuje skrajnie różne rodzaje ekspresji. Temat, który 

przynosi ze sobą zupełnie nowy, nieznany w przebiegu utworu genre jest spokojny, 

melancholijny, wyzbyty z powszechnego w poprzedniej części pośpiechu, pędu  

i niecierpliwości.   

  

 

Przykład 62 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część – temat 

  

 

          Rozwój frazy przebiega powoli, a czas na chwilę refleksji jest niejako 

wpisany w budowę motywu. Ewolucja wariacji również jest stopniowa dzięki 

przemyślanej,  jakby celowo opóźnianej gradacji temperatury. Emocje, które 

Szymanowski powierzył warstwie kolorystycznej, przekładają się na niezwykle 

wyrafinowany efekt barwowy, pełen pastelowych, przepływających z jednego  

w drugi odcieni. I choć początkowe wrażenie sugeruje, iż cały impet i agresja  

wypaliły się już w pierwszej części, to jednak wyczuwamy podskórne pulsowanie 

zamaskowanej energii, co ostatecznie przynosi wybuch ekspansyjnej euforii, która 

okaże się zaczątkiem kolejnej grupy wariacyjnej.  
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          Archaizacja w postaci quasi sarabandy przynosi ustabilizowanie emocji,  

a wprowadzony tu pierwszy anachronizm (drugim jest kolejna wariacja w formie 

menueta bez tria), zatrzymuje w górnym rejestrze skali emocjonalnej narrację całej 

części.  

  

 

Przykład 63 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część – quasi sarabanda 

  

 

          Temat, po przebyciu długiej drogi, w zasadzie nie przypomina już oryginału, 

jest poważny i dostojny, a zrównoważony, jakby kroczący charakter barokowego 

tańca, który posłużył za symboliczny wzór dla omawianej wariacji, zdeterminował 

występującą tu ekspresję. Zakończenie jest niespodziewane i dowodzi dobitnie,  

że Szymanowski doskonale zdawał sobie sprawę z efektu stosowanych przez 

siebie zabiegów kompozytorskich i potrafił niezwykle precyzyjnie rozplanować 

układ napięć i ich rozładowań. Zamiast oczekiwanej kulminacji sarabanda wycisza 

się aby po krótkim, figuracyjnym kadencyjnym łączniku mogła pojawić się kolejna, 

świeża i naładowana nową energią wariacja w charakterze menueta.   

 

 

Przykład 64 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część – quasi menuet 
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          Ta dwuczęściowa wariacja jest niezwykle skomplikowana pod względem 

użytej harmoniki i faktury, a immanentne cechy menueta występują bardzo 

sporadycznie i tylko w formie aluzyjnej podtrzymują charakter pastiszu. Pewna 

statyczność a nawet  mętność ekspresji drugiej grupy wariacyjnej (sarabanda, 

menuet) przywodzi na myśl „rozglądanie się na rozstaju dróg”, szukanie 

wiarygodnego drogowskazu prowadzącego ku innym sferom ekspresji. 

          Rozpoczynający trzecią grupę wariacji epizod akordowo–kadencyjny 

przywraca przekonanie w wewnętrzną potęgę, równowagę, która tylko na chwile 

została zachwiana. Siła wyrazu jest niezaprzeczalna i ostatecznie pozostawia  

w zapomnieniu poprzedni moment słabości. Naładowana nową energią stara, 

dobrze już znana ekspresja powraca i staje się zarzewiem pożaru emocjonalnego  

w niecierpliwej, brutalnej toccacie, która dosłownie zmiata i burzy wszystko  

na swej drodze. W swym niepohamowanym pędzie pogrąża się coraz głębiej  

w charakter przypominający erupcje uczuć z pierwszej części wykorzystując  

w formie wzbogaconego cytatu jej motyw czołowy. 

 

 

Przykład 65 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część – quasi toccata 

    

 

          Właśnie ekspresja wymusza niezbędny materiał muzyczny, co po raz 

kolejny egzemplifikuje fakt, iż jest w zasadzie podstawowym czynnikiem 
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formotwórczym II Sonaty. Dodatkowym tego dowodem jest użycie przez 

kompozytora motywu czołowego I części. 

          Dalsza wariacja to smutne, posępne largo w charakterze mesto, które 

podobnie jak w I Sonacie (gdzie wystąpiło zarówno przed, jak i wewnątrz fugi) 

stanowi rozległą refleksję przed finałową fugą. Ten mroczny marche funebre 

kreuje wyciszone intermezzo, które oddala na chwilę gorączkę obramowujących  

je wariacji. Stonowana ekspresja kumuluje energię, która ze zdwojoną siłą 

wybuchnie w finale.  

  

 

Przykład 66 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część – marche funebre 

 

 

          Pomiędzy marszem żałobnym mesto i fugą zostaje umieszczony odcinek 

bazujący początkowo na motywie czołowym wariacji, a następnie dyskretnie 

ewoluujący w stronę struktury interwałowej tematu fugi, mający za zadanie 

ukierunkować wcześniej skomasowane emocje, odrzucić wszelkie niepewności  

i wahania, wyzwolić skondensowany strumień energii decydujący o wyrazie finału 

Sonaty.  
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Przykład 67 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część – fuga 

  

 

          Napisana według najlepszych wzorów, zawierająca trzy przeprowadzenia 

fuga, jest podsumowaniem i uwieńczeniem nie tyle drugiej części, co całej Sonaty. 

Zuchwały, lecz wyrachowanie uporządkowany charakter emanuje i upaja się swoją 

siłą, niezachwianą potęgą. Ekspresja jawi się jako kipiąca emocjami magma. Fale 

energii przelewają się po rozszalałej fakturze, wzbierając i wciąż narastając,  

a kolejne kulminacje sięgają ekstatycznych wyżyn. Monumentalna coda będąca 

adekwatnym podsumowaniem treści utworu na wzór łuku tryumfalnego wieńczy 

to porywające i żarliwe w swej ekspresji dzieło.  

          Tak potężny ładunek emocjonalny zawarty w II Sonacie (niespotykany 

wcześniej w żadnym  utworze Szymanowskiego) osiągnięty kumulacją wszystkich 

dostępnych środków kompozytorskich jest pewnego rodzaju przełomem  

i podsumowuje pierwszy okres  twórczości. Po opusie 21, Szymanowski nigdy już 

nie użyje tak zmasowanych, jednorodnych środków ekspresyjnych, nie posłuży się 

tak bogatym wachlarzem gorących, niestabilnych uczuć, co sugeruje pewnego 

rodzaju przesilenie i zaspokojenie ambicji kompozytora w tej sferze. Na bazie 

zdobytych doświadczeń zrodzi się styl dużo bardziej wyrafinowany, pełen 

zmysłowości, gdzie głównym wyznacznikiem rodzaju ekspresji będzie barwa 

(wyszukane efekty kolorystyczne) i wieloplanowość. 
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4.3.     III  Sonata  op.  36  –  kontrolowany  ekspresjonizm  

 

          III Sonata fortepianowa jest bez wątpienia jednym ze szczytowych osiągnięć 

Szymanowskiego w dziedzinie kreowania i formowania ekspresji. Warto 

przypomnieć, iż bogatszy w doświadczenia kompozytorskie nabyte w cyklach: 

Metopy op. 29, Etiudy op. 33 i Maski op. 34, stanął przed trudnym wyzwaniem  

stworzenia kompozycji oryginalnej i nowatorskiej mieszczącej się równocześnie  

w  sferze osobistych środków twórczych oraz wypracowanego przez lata stylu.  

Jednocześnie wyczuwalny jest pewnego rodzaju niedosyt. Ma się poczucie, 

iż nie wszystkie ścieżki zostały przetarte, nie każda droga odkryta. Może właśnie 

dlatego w przeciągu zaledwie dwóch lat od 1915, kiedy to Szymanowski 

ostatecznie ukształtował swój własny, najbardziej pokrewny jego wnętrzu styl, 

powstało aż tyle dzieł na fortepian – dwa tryptyki (Metopy, Maski) , cykl 12 Etiud, 

czy wreszcie będąca ukoronowaniem tego okresu III Sonata fortepianowa. Później 

powstały już tylko utwory inspirowane folklorem, w tym dwa opusy Mazurków 

oraz nieopusowane Tańce polskie i Walc romantyczny. Napisana w apogeum 

rozwoju kompozytorskiego III Sonata jest nie tylko wynikiem ewolucji formy, 

stanowiącym jednoczęściowy monolit z licznymi epizodami (segmentami),  

ale i niezwykle głębokiego rozwoju ekspresji. Czasy ognistych, niekontrolowanych 

wybuchów żarliwych emocji dawno przeminęły, neoromantyczne, liryczne frazy 

przestały wystarczać, a czysto kolorystyczne efekty brzmieniowe nie mogły 

sprostać coraz bardziej wyrafinowanym wymaganiom wyrazowym. Ekspresja 

zawarta w jednoczęściowej formie jest bardzo zróżnicowana, co spowodowane jest 

wewnętrznym, nieoznaczonym w zapisie nutowym, lecz wyraźnie wyczuwalnym 

podziale na poszczególne elementy cyklu sonatowego. 

Błyszczący, migotliwy wstęp niesie ze sobą delikatną fluktuację nastroju  

i wyraźnie ukazuje, że wszelkie wahania emocji continuum będę przebiegały 

stopniowo, a ich poziom energetyczny będzie wzrastał lub słabł zawsze w obrębie 

jakiegoś odcinka lub epizodu we wcześniej określonych granicach.   
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Przykład 68 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36, motyw czołowy 

 

 

          W przeciwieństwie do I i II Sonaty w zasadzie nie występują tu długie, 

niekończące się kumulacje napięcia uwieńczone wybuchowymi kulminacjami. 

Przez kompozytora stworzone zostały pewnego rodzaju skupiska, grupy 

zawierające wspólne idee emocjonalne. Owe wyspy ekspresji zawierają własną 

wewnętrzną narrację, nie są jednak od siebie oddzielone czy wyalienowane. 

Istnieje pomiędzy nimi ścisła zależność i powiązanie wyrazowo–ekspresyjne, które 

właściwie wyklucza potrzebę zastosowania łączników.  

          Rozwój utworu dokonuje się przez specyficzne traktowanie 

przedstawionych motywów balansujących między wyciszonymi, spustoszonymi 

fakturalnie epizodami, a przeładowanymi ilością materiału i skomplikowaną 

wieloplanowością odcinkami kulminacyjnymi. Wcześniej wspomniany 

niekonwencjonalny rozwój narracji – składający się z uporządkowanych  

w logicznym ciągu cząstek zawierających materiał tematyczny – obrazuje różnego 

rodzaju refleksje na temat własnego, oryginalnego stylu kompozytora. 

          Rozgwieżdżone konstelacje dźwiękowe pierwszego motywu krążą wokół 

bliżej nieokreślonego epicentrum, szukają wyjścia, ucieczki, obrazując 

wewnętrzną rozterkę, osamotnienie i ból.   
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Przykład 69 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36 

  

 

          Zagęszczająca się faktura pojawia się niespodziewanie i wynika nie  

z rozwoju dynamiczno–wyrazowego, lecz skumulowania emocji poprzez ciągłe 

ich powstrzymywanie. Mroczne, agresywne kulminacje przypominające 

rozpaczliwe wołanie o pomoc, są bardzo natarczywe i błyskawicznie osiągają 

emocjonalny zenit, po czym jednak równie szybko wygasają, przemieniając się  

w kontemplacyjne odcinki przejściowe przywracające narracji charakter 

„zagubionego” motywu czołowego. Tu dokonuje się kolejne przeobrażenie,  

a pozorna neutralność powoduje, iż następne fontanny energii są jeszcze bardziej 

przytłaczające swą dzikością i ostrością brzmienia.  

          Sposób kreowania łączenia poszczególnych odcinków, przypomina 

„dobieranie oddechu” celem zgromadzenia większych pokładów sił 

emocjonalnych. Podobny zabieg stosował już Szymanowski w II Sonacie 

używając tzw. łańcuchowych kulminacji – tam jednak wzrost przebiegał w sposób 

bardziej zintegrowany. W III Sonacie, owe „oddechy” są ewidentnie zaznaczone – 

kompozytor dodatkowo podkreślił ich odrębność oznaczając przy każdym odcinku 

tempo i przypisany mu charakter.   
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Przykład 70 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36 

  

 

 

Przykład 71 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36 

  

 

          Trudno jednoznacznie określić, dlaczego droga ewolucyjna w dziedzinie 

ekspresji przebiegła u Szymanowskiego akurat w tym kierunku. Być może na tym 
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właśnie polegała jego dojrzałość, dojście do pewnego rodzaju uspokojenia 

wewnętrznego, ustabilizowania i poszanowania dla ciszy i czasu, w którym na 

wszystko jest miejsce a pośpiech i niecierpliwość, tak często obecne jeszcze  

w poprzedniej Sonacie, zostają odsunięte na bok na rzecz bardziej 

wyrafinowanych środków wyrazu. Zasłuchanie, kontemplacja, trwanie  

w wewnętrznym skupieniu, delektowanie się barwą nawet pojedynczych 

dźwięków, cisza która nabiera nowych wartości wyrazowych, to nowo 

wykreowane walory artystyczne.  

 

 

Przykład 72 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36, motyw kontemplacyjny  

 

 

          III Sonata posiada jedną, podstawową różnicę, która umożliwia 

wykreowanie nowego rodzaju ekspresji i której zwiastuny mieliśmy okazję 

zaobserwować już we wcześniejszych dziełach z tego okresu kompozytorskiego 

Szymanowskiego. Język harmoniczny, który został użyty, jest właściwie 

pozbawiony wszelkich znamion tradycyjnej tonalności, co wyklucza jakąkolwiek 

hierarchię wartości pod względem funkcyjności czy tonalności systemu dur–moll. 

Elementy tradycyjnej harmonii nie stanowią tu zasady konstrukcyjnej  

i porządkującej, materiał dźwiękowy opiera się w istocie na skali 12–tonowej. 
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          Pierwszy główny epizod, wynikający ze wspomnianego wcześniej 

wewnętrznego podziału, zamyka fragment zawierający łagodny motyw czołowy  

na tle rozdrganego, szemrzącego tremola, spinając całość niewidzialną klamrę. 

Nastrój łagodnieje i staje się prawie sielankowy, tempo uspokaja się, czas płynie 

wolniej. 

          Kolejny ustęp przypomina swą budową i wyrazem wolną część cyklu 

sonatowego. Po raz kolejny mamy do czynienia z epizodem o charakterze mesto – 

co stanowi nieodłączny element stylu kompozytorskiego Szymanowskiego.  

Na pierwszy plan zostaje wysunięta liryczna linia melodyczna i jej delikatne 

zmiany ekspresyjne oraz kolorystyka współbrzmień będących wyimaginowaną 

ucieczką od realności i zatopieniem się w sennych marzeniach. Faktura staje  

się bardziej jednostajna i przejrzysta – przeważa wieloplanowość przedstawiająca 

się jedynie jako skromny substytut wcześniejszych dynamicznych kulminacji.   

 

 

Przykład 73 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36, mesto 
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          Nastrój jest przygnębiający, wręcz żałobny, jednak na pewno nie smutny – 

czujemy raczej przerażenie i strach przed śmiercią połączony z jednoczesnym 

zrozumieniem i pogodzeniem się z jej nieodwołalnością. Niesamowitość brzmienia, 

swoisty sarkazm zawarty w brzmieniu dysonansów czy pewien rodzaj ironicznej 

taneczności niektórych odcinków dodatkowo wzmaga tajemniczość a nieziemskie 

brzmienie przywodzi na myśl muzykę rodem zza grobu na kształt współczesnego 

„tańca śmierci”.  

          Następny epizod w charakterze scherzando gwałtownie uwalnia się  

z hipnotycznego transu wywołanego ponurym i mrocznym charakterem 

poprzedniego fragmentu. Stanowi również przygotowanie i wstęp do finałowych 

kulminacji, gdzie pojawi się zintegrowany we wspólnym, ekstatycznie dzikim 

wyrazie, materiał całej Sonaty. Ekspresja przywodzi na myśl wizję ogólnego 

zamieszania i próby uporządkowania, usystematyzowania poszczególnych, jakby 

niepoddających się woli kompozytora samowolnych, zbuntowanych motywów.   

 

 

Przykład 74 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36, scherzando 
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          Połączenie różnorodnych zwrotów melodycznych, charakterystycznych 

rytmów i przypisanej do poszczególnych zwrotów tematycznych faktury wydaje 

się stanowić siejący zniszczenie nieokiełznany twór, który wymknął się spod 

kontroli swojego twórcy i na dodatek bada granice jego cierpliwości.  

          W miarę narastania sił emocji towarzyszących owemu artystycznemu  

i celowemu chaosowi, Szymanowski kreuje nowy wymiar kulminacji. Przez cały 

jej przebieg występuje stała faktura, linia melodyczna motywów poddana jest 

zaledwie delikatnym zabiegom w postaci chromatycznych progresji a dynamika 

podlega regularnie powracającym zmianom.  

          Ekspresja zatem kumuluje się tu nie dzięki przekształceniom w postaci 

ogólnego narastania, zwiększania dynamiki, czy zagęszczania faktury – jak to było 

w poprzednich Sonatach – lecz poprzez uporczywe, maniakalne i wręcz natrętne 

powtarzanie krótkich, kilkutaktowych odcinków. Stanowcze, oktawowe 

zakończenie odcina się od awanturniczego charakteru poprzedniego epizodu  

i wyraźnie sygnalizuje, iż z nagromadzonych tam potężnych ładunków 

emocjonalnych zrodzi się równie silny wyrazowo temat finalnej fugi.  

 

 

Przykład 75 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36, fuga – temat 

  

 

          Pulsujący wewnętrzną energią ostatni epizod Sonaty zawiera w sobie 

niezwykłą zmienność i kapryśność ekspresji. W fudze, w której Szymanowski 

umiejscawia nowy materiał melodyczno–rytmiczny, mający jednak korzenie  

w motywach poprzednio wykorzystanych, pojawiają się również cytaty wcześniej 

użytych fraz, o zróżnicowanym charakterze. Ich ekspresja i wyraz są tym razem 

dużo bardziej jaskrawe i podkreślone przez bezustanne stosownie polifonii 
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tworzonej za pomocą wieloplanowości. Konieczne było większe zróżnicowanie 

poszczególnych motywów i wzmocnienie przypisanych im charakterystycznych 

cech, co miało ogromny wpływ na czytelność owego złożonego obrazu 

dźwiękowego. W przebiegu narracji możemy bez trudu zaobserwować specyficzną 

dla twórczości Szymanowskiego uniwersalność motywów w kontekście ekspresji – 

w zależności od poprzedzających i następujących po nich fragmentów continuum 

mogą one przybierać dowolne, często skrajnie przeciwne walory brzmieniowo–

dynamiczne. Dzięki temu występujące w fudze kulminacje i odprężenia tworzą 

quasi przeprowadzenia nie wykraczając poza zadany z góry materiał tematyczny  

a jednocześnie nie przytłaczając jednostajnością przeładowanej agresją ekspresji. 

Absolutnie nowy materiał o charakterze martellato pojawia się tylko jeden raz. 

Jego zadaniem jest błyskawiczna zmiana nastroju i ucieczka od sentymentalnego, 

kontemplacyjnego poprzedniego odcinka, będącego reminiscencją  

 

 

Przykład 76 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36, fuga – motyw kontemplacyjny 

 

  

i bezpośrednim cytatem materiału początku Sonaty połączonego z tematem fugi, 

który symbolicznie umieszczono w najniższym głosie w dynamice pianissimo, 

jako drugoplanowy.   

          Następuje natychmiastowy powrót do pierwotnego, brutalnego charakteru 

ostatniego epizodu utworu. Dominująca rola przypada rytmicznemu, witalnemu 
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tematowi fugi (teraz znów na pierwszym planie) pochwyconemu przez pęd i siłę 

ekspresji wcześniej omawianego, kontemplacyjnego motywu z początku Sonaty. 

Motyw ten potwierdza swą uniwersalność pojawiając się tym razem w skrajnie 

dramatycznym wyrazie.  

          Coda, w której następuje ustabilizowanie emocji, zawiera głównie materiał 

tematyczny fugi – choć pojawia się także element motywu kontemplacyjnego. 

Całość kończy temat w oktawach unisono niespodziewanym wybuchem 

dynamiczno–wyrazowym, silnie kontrastującym z poprzedzającym go 

zasłuchaniem, co stanowi pewnego rodzaju szok i orzeźwienie po wycieńczającej 

długiej wędrówce.  

  

 

Przykład 77 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36, Fuga – coda 
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5. Problematyka wykonawcza 

 

          Twórczość Szymanowskiego na instrumenty solowe charakteryzuje się 

specyficznym dla tego kompozytora myśleniem symfonicznym. Zarówno  

w utworach orkiestrowych, jak i tych napisanych na instrumenty solowe, sposób 

traktowania faktury wynika z dążenia do maksymalnego wykorzystania 

możliwości brzmieniowych. Często faktura wykazuje tak duże zagęszczenie  

i swoistą „plątaninę” głosów, iż sprawia – na pierwszy rzut oka – wrażenie 

kompozycji przerysowanych i przeładowanych w sferze materiału dźwiękowego.  

Z tego też powodu kompozycje Szymanowskiego często spotykały się,  z wieloma 

słowami krytyki już pośród jemu współczesnych i często też tak postrzegane po 

dzień dzisiejszy. 

          Po koncercie w Berlinie 1 grudnia 1911 roku, na którym to odbyła się 

premiera II Sonaty (grał Artur Rubinstein a po przerwie wykonywano II Symfonię 

pod batutą Grzegorza Fitelberga) w prasie pisano: „Że jest talent w tych dziełach, 

tego zaprzeczyć nie można; życzymy, aby z moszczu mogło powstać nadające się 

do picia wino” (Recenzent „Vossische Zeitung” XII 1911). 

          Dlatego właśnie condicio sine qua non wykonawstwa i interpretacji dzieł 

Szymanowskiego jest dogłębna analiza faktury. To wykonawca powinien 

zadecydować o wyborze planów i głosów,  które są dla istoty dzieła najistotniejsze. 

Równoważne traktowanie wszystkich planów może stworzyć trudność percepcji 

poprzez wrażenie bezkształtnej, „kipiącej emocjami magmy”. Dotyczy to nie tylko 

muzyki fortepianowej, ale również koncertów skrzypcowych, symfonii  

a szczególnie IV Symfonii „Koncertującej”. Jak wspominał profesor Tadeusz 

Żmudziński Witold Rowicki, z którym wielokrotnie wykonywał IV Symfonię 

ostrzegał go często przed koncertem, że interpretacja dzieła będzie zupełnie inna 

niż poprzednie. Odmienność ta polegała na wyeksponowaniu innych elementów 

partytury przez co utwór nabierał zupełnie nowego kolorytu. 

          Zabiegi takie są o tyle ciekawe, iż w zasadzie każdy wykonawca (lub 

dyrygent) ma możliwość podkreślać inne motywy czy frazy nadając przez to 
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dziełu odmienny sens. Nie ma tu właściwie a priori określonej reguły i należy 

powoływać się na  indywidualnie, logicznie prowadzone continuum narracji 

utworu. 

          Nie mógłby być to jednak zabieg w pełni udany, gdyby został pozbawiony 

wyrafinowanych efektów dźwiękowych (a w ten sposób nieszczęśliwie 

okaleczony), które stanowią u Szymanowskiego niejednokrotnie (zwłaszcza  

w późniejszych okresach twórczości) o istocie dzieła. To właśnie dzięki temu 

otwierają się przed wykonawcą wręcz nieograniczone przestrzenie interpretacyjne, 

czyniąc muzykę Szymanowskiego jeszcze atrakcyjniejszą i jednocześnie  

w pewnym sensie trudniejszą od tej, w której od początku do końca mamy ustaloną 

a priori koncepcję wykonawczą. Pewien element improwizacyjności powinien 

zawsze towarzyszyć kreacjom dzieł Szymanowskiego. Odtwórca ma bowiem 

większą swobodę, która łączy się bezpośrednio z ingerencją w sam utwór sięgając 

do korzeni struktury kompozycji. Bezwarunkowo wymagane i absolutnie 

nieodzowne jest więc nie tylko czyste odtworzenie tekstu, ale dogłębne jego 

przeanalizowanie, zrozumienie i kreatywna selekcja. Nie oznacza to oczywiście 

zmian w zamierzeniach kompozytora, czy jakiejkolwiek ingerencji w sam tekst, 

który Szymanowski starał się przedstawić w sposób jak najbardziej inspirujący, 

niekiedy niezwykle precyzyjnie określając swoje wyobrażenia.  

          Niektóre jednak konstelacje oznaczeń dynamicznych i ekspresyjnych  

w młodzieńczych dziełach wywodzących się jeszcze z okresu studiów  

w Warszawie często  można uznać za dyskusyjne. Największe wątpliwości budzą 

niektóre fragmenty z I Sonaty c-moll op. 8, gdzie podobne motywy, mimo ich 

niezaprzeczalnej bliskości melodycznej i wyrazowej są traktowane w sposób 

nielogicznie odmienny dynamicznie, a prowadzenie fraz proponowane przez 

Szymanowskiego nie wynika z konsekwencji zarówno harmonicznych, 

fakturalnych, jak i ekspresyjnych. W II części występują podobne różnice – nie 

tylko w dynamice i określeniach muzycznych, ale i tekście nutowym (odmienna 

ligatura we fragmentach melodycznych). Zastanawiające jest, czy Szymanowski 

rzeczywiście w ten sposób wyobrażał sobie swoje kompozycje, czy też są to błędy, 

które wkradły się przy wydawaniu utworów, niezauważone poprzez niezwykłą 
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gęstość faktury i skomplikowane, czasem nieprecyzyjnie umieszczone w rękopisie, 

oznaczenia.  

 

 

Przykład 78 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, druga część 

 

 

 

Przykład 79 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, druga część 

 

 

Przykład 80 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, fuga – prawdopodobnie błąd notacji – takt na 5/4  

(w wyniku przesunięcia przez dodanie pauzy w basie) 

 

          Kolejnym elementem, który wyróżnia kompozycje Szymanowskiego 

spośród innych i podwyższa próg umiejętności pianistycznych jest dynamika. 

Problem nie leży w zastosowanej tu skali dynamicznej, ujawniającej się od ppp do 

sfff i którą stosowali już wielcy kompozytorzy końca XIX i początku XX wieku, 

ale skrajnie kontrastowe jej zestawienie. Zdarza się – zwłaszcza w I i II Sonacie – 
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że pianissimo jest początkiem gwałtownego crescendo, które prowadzi do 

eksplozji emocji w fortissimo. To wszystko rozgrywa się często na przestrzeni 

dwóch taktów, które w szybkim tempie trwają kilka sekund. Równie ciekawym 

efektem jest  nagłe (subito) załamanie crescendo. Efekty te mają swoją apoteozę  

w II Sonacie, choć pojawiają się znacznie rzadziej, w łagodniejszej, dojrzalszej 

formie i w innych późniejszych utworach (również w III Sonacie). 

 

 

Przykład 81 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część –  IV wariacja 

 

 

 

Przykład 82 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część – fuga 

 

 

          Fascynującym i częstym zjawiskiem są również łańcuchowe kulminacje.  

Mają one na celu wzmocnienie i podkreślenie ekstatycznych momentów  

w utworze pojawiając się w coraz gwałtowniejszych i potężniejszych ewokacjach. 

Efekt ten powoduje oczywiście wyniesienie wyrazu muzycznego do jego 

transcendentnych wyżyn. 

          Powyższe problemy występują w prawie całej twórczości fortepianowej 

Karola Szymanowskiego. Jednak Sonaty, które są dziełami monumentalnymi 
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stwarzają nieograniczoną przestrzeń dla erupcji wyrazowej lawy stawiają przed 

pianistą nowe wyzwania. 

          Nieodzownym warunkiem realizacji bogatej i szerokiej faktury jest duża 

ręka zdolna do objęcia interwału decymy jak i rozbudowanych akordów. 

Ewidentnym tego dowodem są epizody II i III Sonaty, w których występują 

rozległe skupiska akordów decymowych. Szymanowski pisząc tak rozległe układy 

dodatkowo zaznaczył zakaz łamania akordów (non arpeggiando) co automatycznie 

wyklucza z grona wykonawców pianistów nie dysponujących taką rozpiętością 

dłoni.   

 

 

Przykład 83 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, pierwsza część 

 

 

          Bezwzględnie wymaganą i właściwie oczywistą cechą każdego pianisty 

zamierzającego wykonywać Sonaty powinna być bardzo duża sprawność 

techniczna zwłaszcza w sferze realizacji każdego rodzaju faktury w różnej 

artykulacji i dynamice. Pomysłowość kompozytora sięga tu szczytów 

oryginalności i stawia transcendentne wymagania pianistyczne. Używanie 

skomplikowanych dwudźwięków (zwłaszcza tercji, sekst i oktaw), ich miksacji
37

 

                                                           
37

 Patrz rozdział Faktura 
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karkołomnych, jakby nielogicznych przebiegów akordowych (w bardzo szybkich 

tempach zarówno równoległych jak i rozbieżnych oraz bez utrwalonego stałego 

kierunku ruchu) staje się standardem w jego warsztacie kompozytorskim. 

          Niezwykle trudna okazuje się realizacja faktury polifonicznej (zwłaszcza  

w fugach), gdzie często w jednej z rąk (a czasami w obydwu równocześnie) 

występują skomplikowane fakturalnie i metrycznie motywy np. w fudze z I Sonaty 

pojawiają się fragmenty triolowo-duolowe  a nawet kwartolowo-triolowe w prawej 

ręce. 

 

 

Przykład 84 – Karol Szymanowski – I Sonata, czwarta część – fuga 

 

 

 

Przykład 85 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, czwarta część – fuga 
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Przykład 86 – Karol Szymanowski – III Sonata op. 36, fuga 

  

 

  Pasaże występują zwykle w połączeniu z nietypową artykulacją: faktura 

pasażowo-figuracyjna często musi być wykonana staccato, w dynamice fortissimo 

lub pianissimo w tempie Presto.
38

 

          Równie skomplikowane okazują się triola i trylery, na tle których toczy się 

akcja utworu, prowadzona jest praca motywiczna czy też rozgrywa się 

przetworzenie (II Sonata, pierwsza część). Ich drugoplanowość jest zwykle 

pozorna, ponieważ zasadniczo uczestniczą w tworzeniu narracji i decydują  

o  kształtowaniu napięcia. 

          Pianista musi ponadto wykazywać się nie tylko doskonałym warsztatem 

pianistycznym ale i dobrą kondycją fizyczną. W Sonatach (zwłaszcza w II i III) 

Szymanowski odkrywa fortepian jako instrument „nie mający granic”, 

transcendentny. Potęga brzmienia i rozległość faktury jest momentami wręcz 

przytłaczająca. Dlatego istotnym czynnikiem jest właściwe rozłożenie sił. 

Wcześniej wspomniane łańcuchowe kulminacje trwają czasami przez kilkanaście 

                                                           
38

 patrz rozdział Faktura 
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taktów utrzymując zwykle przez cały czas gwałtowne fortissimo. Wykonywanie 

takich fragmentów dużą dynamiką od początku do końca jest nużące zarówno dla 

wykonawcy, jak i dla słuchacza. 

          Najistotniejszym walorem osobowości wykonawcy jest (oprócz naturalnych 

uwarunkowań fizycznych i wysoce rozwiniętej techniki) jest głęboka  

i wysublimowana wrażliwość muzyczna. Sonaty, zwłaszcza dwie ostatnie, są bez 

reszty wypełnione zmieniającą się czasami zupełnie niespodziewanie paletą 

kontrastowych nastrojów. Kapryśna aura ewokuje zarówno wyciszone śpiewne  

i kantylenowe, momentami wręcz kontemplacyjne fragmenty, jak i gwałtowne 

wybuchy połączone z histerycznymi kulminacjami. Wykonawca musi sprostać 

pewnego rodzaju niestabilności emocjonalnej tak charakterystycznej dla 

osobowości kompozytora, której niedaleko już do manieryczności. Granica jest 

bardzo cienka i bardzo łatwo ją przekroczyć (co czasem dane nam jest słyszeć 

podczas wykonań nie popartych dogłębną analizą utworów) lądując  

w dyletantyzmie.  

          Ciekawym i jednocześnie bardzo trudnym do realizacji zjawiskiem jest 

równoczesne prowadzenie planów o różnych właściwościach melodycznych, 

brzmieniowych i kolorystycznych. Problem ten pojawia się właściwie  

we wszystkich utworach Szymanowskiego, a jego szczyt możemy zaobserwować 

np. w III Sonacie czy w Maskach, gdzie (m. in. w Szecherezadzie) występuje tak 

duże skomasowanie równoległych głosów, iż możemy tu mówić o nawet siedmiu 

odmiennych planach jednocześnie. Pianista w takich miejscach zmuszony jest  

do grania każdą ręką kilkoma różnymi artykulacjami równocześnie, zachowując 

jednocześnie przejrzystość, jak i pewnego rodzaju kompaktowość frazy.  
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Przykład 87 - Karol Szymanowski - III Sonata op. 36, wieloplanowość (pięć równoległych planów)  

 
 

          Problem ten w Sonatach pojawia się przede wszystkim we fragmentach 

polifonicznych, zwykle w częściach finalnych (ale nie tylko; w III Sonacie 

występuje w zasadzie w przebiegu całego utworu). W fugach, gdzie na pierwszy 

plan wysunięte jest wyraziste przedstawianie tematu, jedynym wyjściem aby 

sprostać zadaniom szeroko pojmowanej polifonii jest zróżnicowanie artykulacji – 

w kulminacjach faktura jest zbyt zagęszczona aby różnice dynamiczne przynosiły 

oczekiwany efekt wyróżnienia pewnych składników.  

          Polifonia i sposób prowadzenia głosów w Sonatach Szymanowskiego jest 

niezwykle skomplikowany i wyrafinowany. Czasami przytłaczająca faktura 

zmusza grającego do przejmowania linii głosów (zwłaszcza środkowych) z jednej 

ręki do drugiej. Stwarza to niebezpieczeństwo przerwania wątku lub 

niewłaściwego akcentowania frazy. 

          Kolejnym problemem jest wyrafinowana pedalizacja. W Sonatach występują 

wszystkie możliwe jej rodzaje wyłączywszy tylko prolongator, który w czasach 

Szymanowskiego był rzadkością. Wydaje się jednak oczywistym, iż używanie 

pedału sostenuto jest dopuszczalne i często nawet wskazane celem zatrzymania 
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jednego z głosów przy równoczesnej klarowności i czytelności pozostałych. 

Można też wychwycić w ten właśnie sposób szczątki tonalności przebiegów 

usuwając z nich „niepasujące składniki” (zwłaszcza w I Sonacie, gdzie 

Szymanowski wciąż pozostawał wierny systemowi dur-moll, z rzadka wybiegając 

do tonalnej chromatyki).   

 

 

Przykład 88 – Karol Szymanowski – I Sonata op. 8, trzecia część 
 

 

          Oczywiście jasne jest, iż pedał i jego używanie łączy się z indywidualną 

interpretacją każdego z wykonawców, instrumentem, akustyką sali jednak 

charakter pewnych części czy fragmentów w Sonatach jest na tyle sugestywny  

i oczywisty, że trudno dokonać niewłaściwego wyboru. Istnieją fragmenty w której 

hegemonię przejmuje kolorystyka a czystość brzmienia jest celowo „zmącona” 

pedalizacją oraz skrajnie kontrastujące, o wręcz surowym, ascetycznym  

charakterze i bardzo powściągliwym użyciu pedału. 
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Przykład 89 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część – III wariacja 

 

Przykład 90 – Karol Szymanowski – II Sonata op. 21, druga część – IV wariacja  

 

 

          W interpretacji Sonat przeważa zastosowanie pedału synkopowanego. 

Sporadycznie pojawia się pedał rytmiczny, który wykorzystany jest głównie  
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w fugach przy każdorazowym powrocie tematu a także w częściach akordowych  

i figuracjach zbliżonych charakterem do toccaty.  

Brak jakichkolwiek oznaczeń pedalizacyjnych zmusiło mnie do głębokich 

przemyśleń i sformułowania konstruktywnych wniosków, które prowadzą do 

rozróżniania dwóch podstawowych sposobów jego użycia: 

1. Tradycyjny, spełniający klasyczne zasady (czystość linii melodycznej  

i harmonii, zachowanie muzycznej interpunkcji itd.) jego stosowania. 

2. Kolorystyczny, gdzie „stałą” jest włączony pedał, a ewentualne oznaczenia 

sugerowałyby punkty, w których należy go zmienić (wyczyścić 

współbrzmienie), dzięki czemu możliwe jest płynne łączenie precyzyjnie 

dobranych pod względem koloru fragmentów. 

          Powyższe modele można oczywiście stosować równocześnie, a ich 

umiejscowienie winno wypływać bezpośrednio z charakteru opracowywanych 

utworów. W odniesieniu do Sonat pierwszy rodzaj pedalizacji można stosować  

w całości w I Sonacie (wykluczając niektóre odcinki z części środkowych oraz 

introdukcję do fugi). II Sonata przynosi zdecydowanie przesunięcie ciężaru  

w stronę drugiego rodzaju pedalizacji (z powodu większego zainteresowania 

Szymanowskiego kolorystyką brzmienia oczywistym jest częstsze kreowanie plam 

dźwiękowych, gdzie faktura pozostaje w służbie barw), aby wreszcie w III Sonacie, 

poprzez zastosowanie nowego stylu i języka dźwiękowego, zdeklarować się 

prawie całościowo (oprócz fragmentów marcato i większej części fugi) na 

porzucenie tradycyjnego brzmienia i również zmiany „stałej” w pedalizacji. 

          Wyróżniając dwie podstawowe, główne zasady stosowania prawego pedału 

można śmiało stwierdzić, iż tradycyjne oznaczenia pedalizacyjne (gdyby 

Szymanowski je notował w partyturze) są nieadekwatne do wymaganych efektów. 

Proponowany przeze mnie drugi model pedalizacji, wynikający bezpośrednio  

z celowego brzmienia utworu (klastery, plamy dźwiękowe itp.), znalazł 

odzwierciedlenie w zapisie używanym przez kompozytorów muzyki współczesnej 

a metoda ta jest bardziej czytelna i ukonkretnia zamierzenia kompozytora 

względem interpretacji jego dzieł. 

          Lewy pedał stosowany jest generalnie stosunkowo rzadko, głównie  

z powodu nie tyle przewagi głośnej dynamiki, co jakości i rodzaju brzmienia.  
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W pianissimo upośledza intensywność barwy i jej blask, który Szymanowski 

chciał osiągnąć poprzez stworzenie struktur kojarzących się krystalicznym 

dźwiękiem pozytywki (Tempo di Minuetto – III część z I Sonaty),  

z rozgwieżdżonym niebem (zakończenie wstępu do Finale – IV część z I Sonaty, 

wspomniana już wcześniej II wariacja z II części II Sonaty, czy motyw czołowy  

z III Sonaty). Sam Artur Rubinstein wspominał, że w II Sonacie – podobnie,  

jak i w pozostałych grywanych przez siebie utworach Szymanowskiego – używał 

lewego pedału raczej w dynamice forte aby złagodzić i zaokrąglić brzmienie frazy 

i przez to uzyskać lepszą jakość dźwięku. 
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6.  Zakończenie 

 

 

          Sonaty fortepianowe Karola Szymanowskiego należą do szczytowych 

pozycji literatury fortepianowej. Trudności w nich zawarte polegają nie tylko na 

niezwykle skomplikowanej fakturze i wynikających z niej trudnościom 

techniczno-warsztatowym. Wielkim wyzwaniem dla wykonawcy pozostaje sfera 

ekspresji, której hegemonia musi być podparta głębokimi studiami nad 

problematyką wykonawczą (artykulacją dynamiką, pedalizacją). Taka 

konstruktywna postawa wykonawcy jasno umiejscawia rolę środków 

kompozytorskich zastosowanych przez Szymanowskiego jako służących 

zaplanowanej przez niego wyrafinowanej ekspresji. 

          Ekspresja w poszczególnych Sonatach ukazuje się w trzech różnych 

obliczach. Jej rodzaje wiążą się bezpośrednio z okresami twórczymi 

Szymanowskiego. Niniejsza praca ukazuje owe powiązania, jak również plasuje 

Sonaty w grupie najistotniejszych (z punktu widzenia ewolucji stylu i środków 

kompozytorskich) utworów. Stanowią one ukoronowanie doświadczeń 

artystycznych i stylistycznych, podsumowują osiągnięcia w dziedzinie faktury  

i kolorystyki, rewidują relacje dostępnych środków kompozytorskich do tych, 

które w danym okresie znajdują się w centrum zainteresowań kompozytora.  

          Dodatkowym aspektem mojej pracy jest niewątpliwie promowanie mało 

znanych i rzadko wykonywanych Sonat fortepianowych. Piętrzące się w nich 

problemy wykonawcze i skomplikowana ekspresja wyeliminowały te dzieła  

z repertuaru pianistów. Badając zagadnienie ekspresji przedstawiłem osobistą 

interpretację zamierzeń kompozytorskich Szymanowskiego, starając się w sposób 

logiczny odczytywać muzyczny sens wykonywanych utworów a w ten sposób 

przybliżyć te dzieła szerszej publiczności. Przyjmując równocześnie, iż temat 

ekspresji w Sonatach pozostaje w pewnych rewirach dyskusyjny, oczekuję 

polemicznych komentarzy i sugestii innych interpretatorów dzieł Szymanowskiego. 

          Jerzy Waldorff po śmierci kompozytora napisał: „Potem, gdy już wszyscy 

poszli, rozpostarła się nad zmarłym cisza śmierci, a dla artysty zaczęła się 
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nieśmiertelność. Zresztą, jak było całe życie, także i ona trudna, oporna”.
39

  

Nazywając Szymanowskiego „drugim po Chopinie” warto zadbać aby dzieło jego 

życia doczekało się przysługującego mu rozgłosu i docenienia.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Jerzy Waldorff: Serce w płomieniach. Opowieść o Karolu Szymanowskim. Iskry, Warszawa 1980 
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