
 

dr hab. Krzysztof Szwajgier      Kraków, 20.04.2020. 
 

 

 

   Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agaty Stojewskiej 

 

Rezonans postawy i muzyki Karola Szymanowskiego w twórczości kompozytorów 

polskich – do „Pokolenia Stalowej Woli” włącznie  

 

 

Szlak recepcji twórczości i myśli Karola Szymanowskiego w muzyce polskiej zaprojektowany 

został w pracy doktorskiej p. Agaty Stojewskiej w przestrzeni maksymalnej, całego niemal wieku 

XX. A był to czas, w którym orientacje, formacje, kierunki artystyczne powstawały w ilości, jakiej 

wcześniej historia muzyki nie znała, nakładając się, ścierając ze sobą, przemieniając, znikając - z 

tłem obu wojen i wstrząsów politycznych. Jeśli dodać do tego zaistniałe po II wojnie 

fundamentalne przesilenie między nowoczesnością a jej ponowoczesnym zanegowaniem, to 

trudność wytropienia artystycznej ciągłości od pochopinowskiego op. 1 Szymanowskiego do 

postmodernistycznych dzieł kompozytorów Stalowej Woli staje się oczywista. Od razu dodam, że 

autorka temu zadaniu z powodzeniem podołała. Stało się tak dzięki oparciu jej wywodu na kilku 

wybranych założeniach operacyjnych, które pozwoliły na zobiektywizowanie i przejrzyste 

zorganizowanie obszaru zagadnień. 

 

Przyjęty warsztat metodologiczny oparty został na fundamencie pojęć kluczowych: recepcji, 

intertekstualności, idiomu artystycznego i ich pochodnych. Za stałe tło dla ogólniejszych 

rozważań służy sfera idei, poglądów oraz przejawów postawy estetycznej, artystycznej i etycznej 

Karola Szymanowskiego. Największa liczba przykładów muzycznych i innych odwołań dotyczy 

jego dzieł, dzięki czemu teoretyczna tematyka zyskuje walor muzycznego ukonkretnienia.  

 

W swym projekcie podążania szlakiem wpływów, jakie pozostawiła po sobie na kolejnych 

pokoleniach kompozytorów potężna osobowość Karola Szymanowskiego, autorka posłużyła się 

pojęciem rezonansu. Mieczysław Tomaszewski rezonans rozumie jako „obecność jednego dzieła 



w drugim”, co sprawia, że słowo to dołączyło do pojęć swoistych postmodernizmu, tak jak i wiele 

innych z przedrostkiem re-.  

 

Metafora rezonansu jest wieloznaczna. Termin ten, bardzo muzyczny (akustyczny) konotuje 

sytuację wpadania we współdrganie, co może doprowadzić zarówno do zgodnej w fazie 

synchronizacji, jak i do zniwelowania wibracji w przeciwfazie, względnie do nieskutecznego 

pobudzenia odzewu, albo przeciwnie, do dudnień maksymalnie wzmocnionej amplitudy, co 

czasem prowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia obiektu rezonującego. 

 

Pojęcie intertekstualności natomiast zaadaptowane zostało głównie z obszaru językoznawstwa i 

literaturoznawstwa. Autorka przedstawia i porównuje wizje intertekstualności u Bachtina, 

Kristevej, Barthesa, Genetta, oraz u autorów polskich: Mieczysława Tomaszewskiego, Stanisława 

Balbusa, Ireny Poniatowskiej, Ryszarda Nycza. Spośród tych propozycji, dla dookreślenia 

intertekstualnych śladów w utworach zastosowane zostały bogate pojęciowo i owocne 

interpretacyjnie kategorie zbiorcze oraz detaliczne rozróżnienia pochodzące głównie z myśli 

Mieczysława Tomaszewskiego.   

 

Od Tomaszewskiego zapożyczona została przede wszystkim idiomatyka cech dystynktywnych, 

służąca zbudowaniu syndromu stylistycznego muzyki Szymanowskiego. Ów syndrom 

konstytuowany jest przez dziesięć kategorii: orientalizm, witalizm, góralszczyznę, koloryzm, 

taneczność, ludowość, humanizm, polskość, sensualizm, emocjonalność. Każdej z nich przypisany 

został adekwatny przykład z twórczości Szymanowskiego. Pokrewny układ cech służy wyłonieniu 

pochodzących od Szymanowskiego dominant wyrazowych w dziełach kompozytorów 

reprezentujących pokolenia z lat 20., 30. i 50.; Piotra Perkowskiego, Grażyny Bacewicz, Artura 

Malawskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Wojciecha Kilara, Aleksandra Lasonia, Eugeniusza 

Knapika, Zbigniewa Bujarskiego, Krystyny Moszumańskiej-Nazar i Zbigniewa Bargielskiego. W ich 

muzyce obecne są te przejawy tytułowego rezonansu, które dotyczą wyrazu, symboliki i idei, a 

więc poziomu w muzyce mniej uchwytnego a istotnego. 

 

Bardziej wyraziste ślady pozostawiają cytowane w wielu dziełach fragmenty utworów 

Szymanowskiego. Agata Stojewska poddała bliższej analizie inkrustacje tą muzyką utworów 

Witolda Lutosławskiego, Andrzeja Krzanowskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego Grażyny 

Pstrokońskiej-Nawratil. W ogóle cytowań jest o wiele więcej, bo omówieniu podlegają także w 



kontekście nawiązań obecnych u innych kompozytorów. Nie zawsze cytat stanowi wybór samego 

twórcy. Niektóre, omówione w tej pracy, pojawiły się w wyniku zamówienia konkursowego, 

wymagającego nawiązania do Mazurka op. 62 nr 2 Karola Szymanowskiego. 

 

Pochodzące z typologii Mieczysława Tomaszewskiego przejawy muzycznego rezonansu 

zgrupowane zostały w rozdziale II pod hasłami: muzyka w muzyce (obecność poprzez cytat), 

muzyka z muzyki (obecność poprzez aluzje i reminiscencje) i muzyka o muzyce (obecność we 

wspólnocie tonów i intonacji). Przyciąga naszą uwagę zwrot „muzyka z muzyki”, ponieważ 

stanowi on aktualnie sztandarowe hasło programu twórczego Johannesa Kreidlera, naczelnego 

wyznawcy najbardziej wpływowej obecnie estetyki komponowania relacyjnego.  

 

Ukazywane przez autorkę rezonanse odsłaniają się w percepcji i w analizie z różnym stopniem 

wyrazistości. Wsparciem dla tych poszukiwań mogłyby być autokomentarze samych 

„rezonujących” twórców, jednak pojawiają się one bardzo rzadko. Cytat bywa osobistym, czasem 

zakamuflowanym czy nawet zakodowanym śladem własnego odniesienia: admiracji czy nostalgii. 

Zakamuflowanym, bo temat obcego wpływu jest dla artystów niezręczny. Kompozytorzy zwykle 

unikają kojarzenia swej muzyki z innymi muzykami, a nawet związków z istniejącymi nurtami i 

kierunkami - z wyjątkiem sytuacji, gdy sami współtworzą grupę artystyczną. Dlatego więc 

ważnym uzupełnieniem problematyki pracy okazały się rozmowy z wybranymi osobistościami, 

dołączone w aneksie. Wypowiedzi udzielili: Grażyna Pstrokońska-Nawratil oraz stalowowolczycy 

Eugeniusz Knapik i Aleksander Lasoń.  

 

Autorka zastosowała zabieg luźnej standaryzacji zadanych tematów, dzięki czemu głosy tych 

osób pozwalają na porównanie niektórych ich poglądów. Stałe tematy pytań dotyczyły roli 

rzemiosła kompozytorskiego, kwestii emocji i wzruszenia w akcie komponowania, a także 

obecności muzyki Szymanowskiego w ich własnej twórczości i w dydaktyce. Z uzyskanych 

wypowiedzi wynika, że stosunek do Szymanowskiego nie jest bałwochwalczy, a stopień i rodzaj 

wpływu jego muzyki bardzo różny. Obecność dzieł Szymanowskiego na zajęciach ze studentami 

kompozycji okazała się nikła - jest to muzyka historycznie dla nas już dość odległa. 

 

Trochę niespodziewanie, bardzo cennym wątkiem tego podrozdziału okazał się zbiór prywatnych 

wypowiedzi na temat procesu twórczego, już poza kontekstem postaci Szymanowskiego. 

Autorce udało się wydobyć przejawy samoświadomości i szczerości, o które zazwyczaj trudno 



przy poruszaniu tak wrażliwego wątku. Wypowiedzi są zróżnicowane, każdorazowo jednak 

wnoszą nowy wkład do naszej wiedzy na temat psychologii tworzenia, procesów decyzyjnych, 

wyobraźni dźwiękowej, narracyjnej i formalnej oraz technologii (bo już nie techniki) 

kompozytorskiej.  

 

Z innych powodów warto wrócić do wypowiedzi Aleksandra Lasonia. Już na początku przywołuje 

on postać Bolesława Szabelskiego - ucznia Karola Szymanowskiego i nauczyciela Henryka 

Mikołaja Góreckiego. Określa to powiązanie jako w katowickiej uczelni ważne: „... ta linia od 

Szabelskiego szła w stronę Szymanowskiego. To promieniowanie było olbrzymie”. Rodowód 

śląskiej szkoły kompozytorskiej katowickiej Akademii Muzycznej (imienia Szymanowskiego) 

biegnie więc bezpośrednio od Karola Szymanowskiego. Rysuje się dzięki temu bezpośredni ciąg 

pedagogów i ich uczniów, łączący Szymanowskiego ze stalowowolczykami. Na czele tego 

łańcucha powiązań należałoby jeszcze postawić Chopina, a powód do tego znajdujemy w tekście 

pracy. Mianowicie, zasługą autorki stało się wykazanie, że idiomatyczny zbiór cech, wywiedziony 

przez Mieczysława Tomaszewskiego z muzyki naszego wielkiego romantyka, rezonuje zarazem w 

twórczości Karola Szymanowskiego i jego następców. Otrzymujemy w ten sposób continuum 

powiązań: Chopin ~ Szymanowski - Szabelski - Górecki - Krzanowski/Knapik/Lasoń. Jak w każdej 

genealogii, skrajne elementy łańcucha mogą już nie mieć ze sobą wiele wspólnego, podczas gdy 

sąsiadujące bywają w relacji bardzo wobec siebie gorącej.  

 

Genealogie prowadzą z kolei ku szczególnej geografii personalnych loci: Podhale - Śląsk - Stalowa 

Wola - Kraków. Ważnym miejscem (dla Szymanowskiego, a potem Góreckiego i Kilara) są Tatry 

(tutaj Lasoń, przypominając Karłowicza, rozróżnia też górskość od góralskości), a Kraków pojawia 

się dzięki obecności wspólnych, krakowsko-katowickich profesorów Woytowicza i Malawskiego, 

pedagogów Krzysztofa Pendereckiego, który wraz z Mieczysławem Tomaszewskim okazał się z 

kolei mentorem Krzysztofa Droby, założyciela „pokolenia Stalowowolskiego”. W konglomeracie 

wpływów Szabelski jawi się jako postać symptomatyczna dla rozterek i wyborów w złożonej 

sytuacji burzliwego czasu wielu XX. Ten zdeklarowany neoklasyk dokonał zaskakującej - bo w 

„okresie późnym” twórczości - konwersji na język seryjnej awangardy, zaś jego adept Górecki 

awangardowość szkoły darmstadzkiej spotęgował w stopniu w Polsce największym, w swych 

serialnych wczesnych utworach. 

 



Proste powiązania zacierają się nieco w nurcie głównym wywodu, w imponującym bogactwie 

treści pracy, w gąszczu pojęć, faktów, opisów, analiz, interpretacji, cytatów i komentarzy. 

Powołaną przez siebie różnorodność autorka czyni jednak klarowną, zręcznie grupując 

problematykę w obrębie rozdziałów, podrozdziałów, problemowych haseł, oraz w ważnym 

treściowo materiale wstępu i zakończenia, a także w zbiorze informacji, przykładów 

partyturowych i danych umieszczonych w tabeli pokoleń kompozytorskich na tle wydarzeń 

historycznych. 

 

Porządkująca systematyzacja nie oznacza bynajmniej że swe interpretacje autorka przeprowadza 

w sposób schematyczny. Wiążąc np. koloryzm Karola Szymanowskiego z utworami Krzysztofa 

Pendereckiego nie odwołuje się do sonoryzmu, co byłoby ryzykowne, lecz do brzmieniowości  

I Koncertu skrzypcowego krakowskiego mistrza - podobnie starannych wyborów dokonuje też w 

przypadku innych kompozytorów. Uznanie budzi sprawność i uroda językowa, w tym 

konsekwencja oraz inwencja terminologiczna (np. odświeżenie i skuteczne zastosowanie 

archaizmu „cytacja”).  

 

Choć tekst ten poświęcony jest osobowościom kompozytorskim, ujawnił zarazem siłę 

eksplanacyjną warsztatu metodologicznego Mieczysława Tomaszewskiego. Jego myśl 

funkcjonuje tu jako walor dodatkowy, oferując nie tylko porządki procedur kategorialnych ale też 

sugestywną trafność odniesień metaforycznych.  

 

Uważam że rozprawa pani Agaty Stojewskiej spełnia warunki stawiane pracom doktorskim przez 

art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki i wnioskuję o dopuszczenie jej autorki do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.  

 

 

         

 

 


