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Wstęp 

 

Temat pracy 

 

Tematem, który podejmuję w mojej pracy doktorskiej jest muzyka kompozytorów 

afroamerykańskich. Ta twórczość, wciąż jeszcze mało znana nie tylko w Polsce, ale nawet 

w Europie, fascynuje mnie zarówno z punktu widzenia wykonawcy, jak i pedagoga. 

W Europie mówi się co prawda o muzyce amerykańskiej, docenia się jej znaczenie, ale za 

mało wykorzystuje się konkretne utwory w praktyce estradowej i w dydaktyce, a muzycy 

europejscy grający na instrumentach dętych skupieni są głównie na rodzimej twórczości. 

Sztuka afroamerykańska to twórczość Czarnoskórych artystów pochodzenia 

afrykańskiego, niewolników przybyłych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz 

ich potomków. Obecnie stanowi ona jeden z najważniejszych elementów wielowarstwowej 

kultury, jaka rozwinęła się w USA. Jej korzenie tkwią w Afryce, skąd niewolnicy przywieźli 

do Nowego Świata wierzenia, wartości, tradycje i praktyki. Niewolnictwo i dyskryminacja 

rasowa nie przeszkodziły w podtrzymaniu tego dziedzictwa, ale sprawiły, że kultura 

afroamerykańska żyła niejako własnym rytmem, z dala od głównych nurtów kultury 

amerykańskiej. Silna potrzeba ekspresji artystycznej Afroamerykanów manifestuje się we 

wszystkich niemal dziedzinach sztuki, wśród których muzyka ma miejsce szczególnie 

uprzywilejowane. Muzyka ta powszechnie kojarzy się z nurtami rozrywkowymi, z których na 

pierwszy plan wysuwają się jazz, pop, hip–hop, rap czy soul. Tymczasem wśród 

Afroamerykanów nie brakuje twórców skupionych na muzyce klasycznej czy realizujących 

się zarówno na polu muzyki rozrywkowej, jak i klasycznej. 

Dzięki ideom ruchu Harleem Renaissance (lata 1920-1940), wyrażanym we 

wszystkich dziedzinach sztuki i kultury, twórczość Afroamerykanów mogła wyjść z getta 

uprzedzeń rasistowskich i stać się dobrem nie tylko Ameryki, ale i całego świata. Tematyka 

ich twórczości koncentrowała się na takich zagadnieniach, jak m.in. niewolnictwo, rasizm, 

przemoc, prawo do autonomicznego wypowiadania się, powrót do afrykańskich korzeni, 

trudy życia codziennego, a także miłość i przeżycia religijne. Współcześnie Afroamerykanie 
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tworzą dobrze zorganizowaną społeczność i wyraźnie czują silne więzy wewnętrznej 

solidarności. Chętnie podkreślają odmienność estetyczną swojej sztuki i silne poczucie 

przynależności do wspólnoty Czarnoskórych.  

Ich twórczość w zakresie muzyki klasycznej jest w Polsce praktycznie nieznana, ale 

zastanowić się trzeba, czy aby oni sami nie nazbyt mało starają się o jej promocję poza 

Stanami Zjednoczonymi. Jak dalece odległe są nasze światy, polski i afroamerykański, niech 

świadczy fragment z mojej korespondencji z jednym z kompozytorów, którego utwór 

włączyłem do programu mojego doktoratu, Garry’m Powell’em Nash’em: 

„Please let me know if and/or when you might consider performing it as I’ve never 

had any of my compositions performed in that part of the world before, or at least not to my 

knowledge.”1 

Szczególnie frapujący jest dla mnie specyficzny rys emocjonalny twórczości 

muzycznej Afroamerykanów, z jej charakterystyczną dynamiką, rytmami, nostalgią, 

a zarazem afirmacją życia. Zmierzenie się z tą muzyką wymaga od wykonawcy świadomego 

podejścia do jej źródeł i wniknięcia w jej specyficzną emocjonalność. Ten mało znany świat 

stylistyczny i repertuar bez wątpienia zasługują na wnikliwe studia oraz wprowadzenie do 

praktyki estradowej i dydaktycznej. Prezentując wybrane utwory kompozytorów 

afroamerykańskich chciałbym rozpropagować tę twórczość i zachęcić do korzystania z niej, 

a słuchaczom przekazać radość obcowania z tym oryginalnym światem emocji i wyobraźni.   

   

Cel i zakres pracy 

 

Jaki cel przyświeca muzykowi-instrumentaliście z pasją wykonującemu swoją misję 

koncertowania? Pragnie on wykonywać muzykę z profesjonalizmem wymagającym nie tylko 

perfekcji warsztatowej, ale i świadomie kreowanej interpretacji. Czymże zatem jest sama 

interpretacja? Można tu mnożyć rozliczne definicje, dla muzyka-wykonawcy jest to 

w każdym razie fascynująca i niekończąca się droga poszukiwania w wykonywanych dziełach 

prawdy, prawdy o samym utworze, o jego twórcy, o czasach i konwencjach, którym podlegał 

                                                
1 G.P.Nash, fragment z listu do autora niniejszej pracy, datowany na 12 III 2012 roku. 
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kompozytor i okolicznościach powstawania muzyki, wreszcie o sobie samym jako odtwórcy, 

stającym oko w oko z czyimś dziełem.  

Pierwszym i podstawowym celem mojej pracy doktorskiej jest przedstawienie bogatej 

i fascynującej twórczości kompozytorów afroamerykańskich na przykładzie utworów 

kameralnych z udziałem fagotu i na fagot solo. Drugim zaś jest poszukiwanie ich trafnej 

interpretacji oraz dążenie do wprowadzenia tej twórczości do praktyki koncertowej 

i dydaktycznej. W niniejszej pracy prezentuję następujące utwory: 

 William Grant Still – Three Songs - If You Should Go (1949), Song for the Lonely 

(1953) Bayou Home (1941) na fagot i fortepian (transkrypcja: Alexa Still) oraz 

Vignettes na obój, fagot i fortepian (1962) 

 Adolphus Hailstork – Bassoon Set  na fagot solo (1996) 

 Ulysses Kay – Sonata na fagot i fortepian (1941) 

 Ed Bland – One on One na fagot i klarnet (1996) oraz For Bassoon na fagot solo 

(1979) 

 Gary Powell Nash – Deformation V for Bassoon and piano after J.S.Bach Allegro 

from Sonata II in A minor for solo violin na fagot i fortepian (1993) 

Wszystkie te utwory powstały w XX wieku. Prezentują rozmaite style muzyczne, 

a ich estetyka najczęściej pozostaje w bezpośrednim związku z czasem ich powstania oraz 

źródłem inspiracji, jakim ulegali kompozytorzy. Przywołane powyżej kompozycje Still’a, 

Kay’a oraz Hailstorka są ewidentnie zakorzenione w tradycyjnej stylistyce muzycznej, choć 

każdy z nich realizuje ukłon w stronę tradycji w nieco odmienny sposób. Still czerpał 

inspiracje z folkloru oraz pieśni niewolniczych, zaś neoklasyczny styl Kay’a i Nasha 

nawiązuje do estetyki muzyki europejskiej minionych epok. Świat brzmieniowy utworów 

Bland’a, Nash’a i Hailstorka jest z kolei zdecydowanie nowoczesny i skojarzony ze sztuką 

swoich czasów. Dlatego też dialog tradycji i nowoczesności stał się tłem moich rozważań 

o muzyce kompozytorów afroamerykańskich.  

Wymienione powyżej utwory poddałem dość wnikliwej analizie, która ma się 

przysłużyć dogłębnemu zrozumieniu tych dzieł w ich kontekście historycznym oraz 

uwarunkowaniach społecznych i kulturowych. 

  



7 

 

Struktura i założenia pracy 

 

Niniejsza praca zawiera cztery rozdziały poprzedzone wstępem. Pierwsze dwa 

rozdziały szkicują historyczny i kulturowy kontekst twórczości muzycznej Afroamerykanów. 

Starałem się, aby uzyskać wnikliwe studium prezentujące odmienność światów muzycznych 

Europy, Ameryki i Afryki oraz ich wzajemną interakcję. Nakreślenie takiego historyczno-

estetycznego tła jest niezbędne dla zrozumienia złożonego stylu muzyki afroamerykańskiej.  

Rdzeniem niniejszej pracy jest rozdział III, w którym prezentuję wybrane przeze 

mnie utwory kompozytorów afroamerykańskich, przybliżam sylwetki ich twórców oraz 

przytaczam obszerne fragmenty kompozycji jako przykłady zastosowanych środków 

kompozytorskich i języka muzycznego. Przeprowadzone analizy w kluczowy sposób 

pomogły mi skrystalizować moje interpretacje wykonawcze oraz wykazać, jak doskonały 

warsztat kompozytorski posiedli ich autorzy. Staram się tu także odwoływać do złożonego 

kontekstu historycznego omówionego w poprzedzających rozdziałach.  

William Grant Still (1895-1978), to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych 

i cenionych kompozytorów afroamerykańskich. Był pierwszym czarnoskórym twórcą, 

którego dzieła wykonywały największe amerykańskie orkiestry. Skomponował około 200 

utworów, z czego blisko 50 zaginęło. Jego niekwestionowaną pozycję pioniera wśród 

Afroamerykanów skłaniających się w stronę muzyki klasycznej potwierdzają takie fakty, jak 

sukces i popularność jego Afro-American Symphony w USA i w Europie w latach 30-tych, 

powodzenie jego oper (Troubled Island i Bayou Legend) i baletów (m.in. Sahdji, Lenox 

Avenue) czy kariera dyrygencka. Trzy pieśni Still’a (If You Should Go, Song for the Lonely 

i Bayou Home), to transkrypcje na fagot z fortepianem, opracowane przez  Alexę  Still.  

Vignettes to jedna z pięciu Folk Suites, które zostały napisane w roku 1962 na rozmaite 

obsady kameralne z udziałem instrumentów dętych. Suita Vignettes na obój, fagot i fortepian 

powstała na zamówienie Lady Evelyn Barbirolli2. Składa się z sześciu części, z których każda 

reprezentuje odmienny region folklorystyczny świata. Pierwsza, druga, czwarta i szósta to 

muzyczne pocztówki czterech stanów Ameryki Północnej, zaś trzecia i piąta to obrazy 

dźwiękowe z Peru i Haiti. 

                                                
2 Evelyn Rothwell Barbirolli (1911-2008) - angielska oboistka, żona wybitnego amerykańskiego 

dyrygenta, Sir Johna Barbirolli’ego.  
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Adolphus Hailstork ( ur.1941), po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę mediów, 

kiedy to Baltimore Symphony Orchestra wykonała jego kompozycję (pracę dyplomową) 

Statements, Variations and Fugue. Niedługo potem został zwycięzcą konkursu im. E.Blocha. 

Wygrała jego chóralna kompozycja Mourn Not the Dead. W roku 2000 otrzymał prestiżową 

nagrodę Virginia Governor’s Award for the Arts oraz posadę na Uniwersytecie Old 

Dominion, gdzie do dzisiaj z tytułem Eminent Scholar (Wybitny Uczony) piastuje stanowisko 

Profesora Muzyki. Jego Bassoon Set na fagot solo, to czteroczęściowa kompozycja napisana 

na zamówienie Genevy Southall dla studentów National Association of Negro Musicians.  

Ulysses Kay (1917-1995), kształcił się na kilku uniwersytetach (University 

of Arizona, Eastman School of Music, Yale University). Jest laureatem kilku prestiżowych 

nagród, m.in. Prix de Rome, Gershwin Memorial Award, Fullbright Scholarship. Jako 

kompozytor uczestniczył w pierwszej wymianie kulturalnej pomiędzy Stanami 

Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Sonata na fagot i fortepian została napisana 

w roku 1941 podczas pobytu na Berkshire Festival, gdzie Kay spotkał osobiście Paula 

Hindemitha, co w istotny sposób wpłynęło na jego postawę twórczą. 

Edward Bland (1926–2013), wychowany w rodzinie o tradycjach literackich, 

w środowisku wybitnych osobowości świata kultury afroamerykańskiej. Początki jego kariery 

związane są z jazzem, który fascynował go swoją swobodą i naciskiem na improwizację. Pod  

koniec lat 50-tych zaangażował się w twórczość związaną z produkcjami filmowymi, 

aranżował i komponował zarówno muzykę klasyczną, jak i popularną. Jego For Bassoon 

powstał w roku 1979 na zamówienie fagocistki, Gail Hightower. To jednoczęściowy utwór 

prezentujący rozległe walory artykulacyjne fagotu i kładący nacisk na efekty perkusyjno – 

rytmiczne. One–on-One na klarnet i fagot to kompozycja, która funkcjonuje również 

w innych wariantach obsady. W swoim założeniu w kontrapunktyczny sposób naśladuje mecz 

koszykówki w systemie jeden na jednego.  

Gary Powell Nash (ur. 1964), ukończył klasę kompozycji na Michigan State 

University. Do roku 2003 Nash piastował stanowisko profesora muzyki na Mississippi Valley 

State University. Podczas pobytu w Mississippi otrzymał stypendium Fundacji Fulbrighta 

oraz tytuł Visiting Professor of Music Composition na Uniwersytecie Philipines-Dilima na 

lata 2000 i 2001. Nash nazywa swój styl kompozytorski „neoromantycznym na pograniczu 

awangardy”, kierując swą muzykę w stronę Strawińskiego, Bartoka i Varèse’go.  

Deformation V for bassoon and piano after J.S.Bach’s „Allegro from Sonata II in A minor for 
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Solo Violin” skomponowana dla Barricka Stees’a, pierwszego fagocisty Cleveland Orchestra, 

wykonana została po raz pierwszy w 1993 roku. Jest to część większego cyklu, 

przeznaczonego na różne kameralne składy instrumentalne i jako jedyna posługuje się 

motywami zapożyczonymi od innego kompozytora, w tym wypadku od J.S.Bacha.  

Twórczość kompozytorów afroamerykańskich rozpięta jest pomiędzy dwoma 

biegunami: jeden to tradycja i nawiązanie do korzeni, drugi zaś to nowatorstwo 

i poszukiwanie własnego miejsca w mozaice różnorodnych rozwiązań estetycznych 

i brzmieniowych naszych czasów. Aby zrozumieć tę twórczość należy zatem odnieść się do 

trzech zasadniczych kontekstów: rdzennej tradycji muzyki czarnych niewolników, przemian 

w muzyce europejskiej XX wieku oraz nowatorskich tendencji w muzyce amerykańskiej.  

Panorama muzyki amerykańskiej jest niezwykle zróżnicowana i od samych jej 

początków niejednorodna, rozwijająca się pod wpływem wielu, niekiedy wręcz sprzecznych 

impulsów i inspiracji. Tendencje nowatorskie i tradycjonalizm funkcjonują w niej na równych 

prawach, pojawiając się równolegle. Aż do początku XX wieku muzyka amerykańska w dość 

oczywisty sposób odzwierciedlała wiele nurtów stylistycznych obecnych w Europie. 

Początkowo na jej obraz wpływ miały tradycje rozmaitych reformowanych wspólnot 

religijnych, szukających w Nowym Świecie wolności i swobody wyznania. Z czasem życie 

muzyczne za oceanem asymilowało coraz więcej osiągnięć „nowoczesnej”, profesjonalnej 

muzyki europejskiej z epoki klasycyzmu i romantyzmu. W XIX wieku ugruntował się 

w Ameryce wpływ romantycznej muzyki niemieckiej. Przezwyciężanie niemieckiej tradycji 

i zwrócenie się w stronę wykreowania narodowego stylu muzyki amerykańskiej dokonało się 

w dużej mierze dzięki osobie A.Dvořaka, którego IX Symfonia „Z Nowego Świata”, 

wykonana w Nowym Jorku w 1893 roku, wytyczyła nowe szlaki. Narodowy styl amerykański 

miał być czytelny dzięki wykorzystaniu folkloru, początkowo głównie indiańskiego, później 

także murzyńskiego. Uważa się, że amerykański styl muzyczny w typowej postaci prezentuje 

twórczość G.Gershwina, twórcy tzw. „symphonic jazz” oraz L.Bernsteina.  

Ekspansywny rozwój nowatorskich technik kompozytorskich i postaw estetycznych, 

jaki miał miejsce w Europie w pierwszych dekadach XX wieku, wywarł wpływ nie tylko na 

krajobraz muzyczny Starego Kontynentu, ale i Ameryki. Czołowi kompozytorzy 

amerykańscy kształcili się w Europie, skąd nowinki muzyczne przeszczepiali na rodzimy 

grunt, dokonując syntezy tego, co już wyraźnie amerykańskie z awangardowymi elementami 

rodem z Europy. „Kuźnią” młodych talentów stał się Paryż oraz Fontainebleau, gdzie młodzi 
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Amerykanie mogli zetknąć się z twórczością m.in. J.Cocteau, E.Satie, I.Strawińskiego  

i „Grupy Sześciu” oraz kształcić się pod okiem Nadii Boulanger.  

Tak, jak Europa miała swoją „Grupę Sześciu”, tak w Ameryce działała grupa 

nazywana „American Five”3. Ich język muzyczny czerpał z doświadczeń szkoły wiedeńskiej, 

eksplorując możliwości dodekafonii i atonalności, a także poszukiwał nowych brzmień 

poprzez stosowanie niekonwencjonalnych efektów artykulacyjnych i sonorystycznych. Pod 

koniec lat 30-tych XX wieku pojawiła się tzw. II awangarda, reprezentowana np. przez 

J.Cage’a, autora tak nowatorskich zjawisk, jak aleatoryzm, happening, muzyka graficzna czy 

preparowanie instrumentów. Jego idee doprowadziły w późniejszych dekadach do powstania 

nurtu „minimal music” i „repetitive music”. 

Bez zrozumienia rozmaitych postaw estetycznych i przemian języka muzycznego 

niemożliwa jest analiza i interpretacja utworów przywołanych przeze mnie w tej pracy. 

Postawa twórcza i wybory estetyczne kompozytorów amerykańskich, a w tym także 

afroamerykańskich, są bowiem wypadkową bardzo skomplikowanych zjawisk muzycznych 

końca XIX i całego XX wieku. 

Na koniec mojej pracy, w rozdziale czwartym, postawiłem pytanie o istnienie 

rozpoznawalnego rysu stylistycznego twórczości kompozytorów afroamerykańskich.  

Moje studia nad tym zagadnieniem doprowadziły mnie do dość zaskakujących 

wniosków. Pytanie o syndrom stylistyczny muzyki klasycznej Afroamerykanów zamieniło się 

tu w pytanie o potrzebę bezwzględnego posługiwania się językiem tradycji przez 

współczesnych kompozytorów. Czy faktycznie współcześnie żyjący Czarnoskóry kompozytor 

urodzony w USA jest zdeterminowany do podążania śladem swoich poprzedników, pionierów 

przecierających szlaki dla rasistowsko upokorzonych artystów? 

 

Pespektywa badawcza 

 

Ostatecznym celem moich wysiłków było poszukiwanie trafnej interpretacji tej mało 

znanej w Europie i w Polsce muzyki, w oparciu o własne doświadczenia wykonawcze, studia 

przeprowadzone nad stylem tej muzyki oraz analizy utworów. Można zaryzykować 

                                                
3 Zaliczali się do niej Ch.Ives, H.Cowell, C.Ruggles, J.Becker i W.Rigger. 
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stwierdzenie, iż jak dotąd nie wykształciła się jeszcze ugruntowana tradycja wykonawcza 

przedstawionych w tej pracy kompozycji.  

W pracy analitycznej przyświecały mi idee integralnej interpretacji dzieła 

muzycznego, postulowanej przez prof. M.Tomaszewskiego4. 

 

Stan badań 

 

Muzyka amerykańska jest bardzo dobrze opisana, nie brakuje obszernych 

i wyczerpujących pozycji książkowych. Dominują tu autorzy amerykańscy. Pierwszeństwo 

w moim studiowaniu miały teksty właśnie ich autorstwa, na nich opierałem się jako na 

najbardziej wiarygodnych.  

Kluczowa pozycja to America’s Music Gilberta Chase’a5. To monumentalne dzieło, 

powstałe w 1955 roku, wielokrotnie wznawiane i przetłumaczone na języki francuski, 

niemiecki oraz hiszpański, zawierające ponad 700 stron, jest wciąż uznawane za 

najznakomitsze kompendium wiedzy o muzyce amerykańskiej. Spośród amerykańskich 

autorów szczególne miejsce zajmuje również Muzyka XX wieku Elliotta Antokoletza6. Autor 

ten zaprezentował bardzo szeroką perspektywę ujęcia tematu, połączoną z interesującą 

interpretacją zjawisk zachodzących nie tylko w muzyce europejskiej i amerykańskiej, ale 

także w muzyce innych kontynentów. Na uznanie zasługuje zarysowany tu obszerny kontekst 

historyczno-polityczny minionego stulecia, odciskający niebagatelne piętno na historii 

muzyki.  

Spośród polskich książek niewątpliwie bardzo pomocną pozycją okazała się Nowa 

muzyka amerykańska Zbigniewa Skowrona7. Publikacja ta to studium muzyki amerykańskiej 

XX wieku, jej faz rozwoju, poczynając od Ch. Ivesa, a kończąc na postmoderniźmie. Historia 

jazzu Jacka Niedzieli8 to literatura dotycząca wyłącznie muzyki afroamerykańskiej, napisana 

z pasją przez artystę, dla którego muzyka jest nie tylko obszarem poszukiwań 

muzykologicznych, ale przede wszystkim miejscem realizacji własnego powołania 

                                                
4 M.Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna 

w Krakowie, Kraków 2000 

5 G. Chase,  America’s Music, University of Illinois Press 1992 

6  Antokoletz Elliot, Muzyka XX wieku, Wyd. POZKAL, Inowrocław 2009 

7 Skowron Zbigniew, Nowa muzyka amerykańska, Musica Iagellonica, Kraków 2011 

               8 Niedziela Jacek, Historia Jazzu. 100 wykładów,  Wyd. Info Max, Katowice 2009 
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wykonawczego. W książce tej znajdziemy wyczerpujące studium genezy zjawiska kultury 

afroamerykańskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej afrykańskich korzeni. 

Komunikatywny język oraz bogactwo wiedzy tam zawartej sprawia, iż jest to pozycja bardzo 

wartościowa, dająca gruntowny pogląd na genezę i rozwój jazzu, od jego powstania do 

czasów współczesnych. Historię nurtów rozrywkowych wyrosłych na gruncie jazzu, 

szczegółowo i merytorycznie przedstawia Joachim Ernst Berendt w książce Od Raga do 

Rocka: wszystko o jazzie9.  

Na temat twórczości afroamerykańskich kompozytorów muzyki klasycznej 

informacji jest wystarczająco dużo, jakkolwiek nie są one skomasowane w jednej, określonej 

publikacji w języku polskim. W literaturze anglojęzycznej, tematyce tej poświęca się wybitny 

amerykański muzykolog Dominique-René De Lerma. Szczególnie pomocne w mojej pracy 

okazały się dwie książki tego autora: Bibliography of Black Music10 oraz William Grant Still: 

An Oral History11. Nie brakuje też wielu pomniejszych artykułów w periodykach, wstępach 

do wydań nutowych oraz artykułów w internecie. Szczególnie dużo informacji znaleźć można 

na temat W.G.Still’a. Środowisko afroamerykańskie bardzo dba o dokumentowanie 

twórczości swoich kompozytorów, stąd tyle wartościowych i wiarygodnych informacji na 

stronach internetowych, m.in. uniwersytetów muzycznych.  

Dotarcie do materiałów nutowych nie stwarza większego problemu. Na ogół nuty 

można kupić drogą internetową u wydawców, a w przypadku kompozytorów żyjących, 

bezpośrednio u nich. Niektórzy z kompozytorów sami są wydawcami swoich utworów, bywa, 

że sprzedają je w postaci mailowej jako plik PDF. 

Będę szczerze usatysfakcjonowany, jeśli moje wysiłki podjęte w tej pracy 

doktorskiej przełożą się na pobudzenie zainteresowania twórczością Afroamerykanów nie 

tylko środowiska muzyków grających na instrumentach dętych, ale i innych specjalności. 

W tej obszernej twórczości nie brakuje bowiem muzyki kameralnej, chóralnej i symfonicznej, 

która zasługuje na wprowadzenie do repertuaru koncertowego oraz utworów stanowiących 

cenny i wdzięczny materiał dydaktyczny. 

 

 

                                                
               9 Berendt Joachim Ernst, Od raga do rocka: wszystko o jazzie, PWM, Kraków 1979 

              10 De Lerma Dominique-René, Bibliography of Black Music, 4 vols. New York: Greenwood Press 1981-84 

11 De Lerma Dominique-René, William Grant Still: An Oral History, Master-Player Library 1998 
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1. Tło historyczne - zarys rozwoju muzyki amerykańskiej i panorama 

kierunków stylistycznych w muzyce europejskiej XX wieku  

 

Muzyka protestanckich wspólnot religijnych i tradycje europejskiego 

romantyzmu w muzyce amerykańskiej XIX w. 

 

Konstytuowanie się muzyki amerykańskiej jako zjawiska odrębnego stylistycznie 

rozpoczęło się od pierwszych dziesięcioleci po przybyciu do Nowego Świata europejskich 

osadników. Od samego początku cechą nadrzędną tej muzyki była różnorodność. 

Poszczególne elementy etniczne – europejskie, afrykańskie, indiańskie, a potem także 

azjatyckie – oraz tradycja artystycznej muzyki europejskiej minionych epok, stawały się 

przedmiotem zainteresowania kompozytorów nierównocześnie i z niejednakową 

intensywnością. Przez jednych wynoszone do rangi symboli narodowych, przez innych 

deprecjonowane, wątki etniczne budowały materię i wpływały na estetykę tej muzyki. 

Historia muzyki i sztuki amerykańskiej, to w dużej mierze pytanie o tożsamość kulturalną, 

pytanie, które jest aktualne nieprzerwanie od kilku stuleci i na które nigdy nie było i zapewne 

nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. 

 

Lata 1620-1820 

 

Początki muzyki osadników przybyłych z Europy do Ameryki Północnej są ściśle 

związane z ich życiem religijnym oraz z tradycjami muzykowania kultywowanymi w ich 

czasach na Starym Kontynencie. Jako pierwsi osiedlili się w Ameryce wyznawcy religii 

protestanckich, głównie angielscy purytanie. Należy podkreślić, że ich kultura muzyczna 

i umiejętności były niemałe. Uważa się, że umieli biegle śpiewać z nut, a także grać na 

rozmaitych instrumentach12. Oprawą ich nabożeństw była religijna muzyka wokalna 

a capella: psalmy, hymny i pieśni. Aby kultywować swój tradycyjny rodzaj sprawowania 

liturgii, osadnicy przywieźli ze sobą uznane w Europie zbiory śpiewów, jak np. Ainsworth 

                                                
12 W dokumentach z końca XVII i pocz. XVIII w. znajdują się informacje o przywiezionych do 

Ameryki wirginałach, gitarach i violach. 



14 

 

Psalter, wydany w Amsterdamie w 1612 roku13. Pierwszym psałterzem opublikowanym 

w koloniach brytyjskich Ameryki Północnej, a następnie wydawanym z powodzeniem przez 

następne sto lat był Bay Psalm Book.14 Psalmodia była więc pierwszym ważnym przykładem 

muzyki drukowanej (w odróżnieniu od muzyki folkowej), przeszczepionej z Wielkiej Brytanii 

na teren kolonii Ameryki Północnej.  

Świadectwem pierwszych poczynań kompozytorskich na gruncie Nowego Świata 

stały się podręczniki śpiewu.15 Pierwszym wybitnym mistrzem szkoły śpiewu, a zarazem 

twórcą podręczników oraz kompozytorem był William Billings. Jego pierwsza publikacja, 

The New-England Psalm-singer Or American Chorister16 była punktem zwrotnym w historii 

muzyki amerykańskiej. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, którzy zawierali 

w podręcznikach melodie pochodzące z różnych źródeł, publikacja Billings’a zawiera ponad 

sto jego oryginalnych kompozycji. Słowa znajdujące się na stronie tytułowej: „Composed by 

William Billings, a native of Boston, in New England” są pierwszym publicznym 

obwieszczeniem amerykańskiej narodowości, jakiego dotąd nie ogłosił żaden kompozytor.17  

Poczynając od roku 1720 prym w dziedzinie życia muzycznego wśród amerykańskich 

miast wiodły Filadelfia, Nowy Jork i Boston. Filadelfia przodowała w przedstawieniach 

muzyczno-teatralnych, składających się w głównej mierze z oper balladowych, zawierających 

śladowe fragmenty muzyczne oraz pantomimę. Powstawały również towarzystwa 

                                                
13  Kompilator tego zbioru, Henry Ainsworth napisał: „Nuty wokalne zaczerpnąłem z naszych dawnych 

Psalmów angielskich…, a najbardziej uroczyste i najprostsze melodie wziąłem z Psalmów francuskich 

i holenderskich”. Ten psałterz jest niezwykle interesujący nie tylko ze względów historyczno-muzycznych, ale 

także ze względu na międzynarodowy charakter i ludowe źródła zawartych w nim melodii. Wydawany 

w Ameryce do roku 1690, w niedługim czasie wyszedł z użycia po tym, jak kolonia Plymouth połączyła się 

z dużo większą od siebie kolonią Massachusetts Bay, założoną przez Purytan w roku 1630. 

14 Nie zawierał żadnych melodii, ale użytkownicy odnosili się do czterdziestu popularnych melodii 

zgromadzonych przez Thomasa Ravenscroft’a. W dziewiątym wydaniu z roku 1698 w dodatku znalazło się  

trzynaście melodii. 

15 Pierwsze z nich wydane zostały w 1721 roku w Bostonie. Ich autorami byli John Tufts oraz Thomas 

Walter. The Grounds and Rules of Musick Explained, Or An Introduction to the Art Of Singing by Note 

T. Waltera były nieprzerwanie wydawane do roku 1764.  

16 W.Billings, The New-England Psalm-singer Or American Chorister, Edes and Gill, New Boston 

1770 

17Jego drugi zbiór pt. The Singing Master’s Assistant (Boston 1778), został określony jako najbardziej 

imponujące dzieło wydane w Ameryce w XVIII wieku. 
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koncertowe, koncentrujące się na standardowym repertuarze, okazjonalnie wplatając anthems 

autorstwa kompozytorów amerykańskich, czy też utwory G.F.Haendla oraz J.Haydna. 

Benjamin Carr18 i Gottlieb Graupner19 to dwaj najbardziej wszechstronni i wpływowi 

przedstawiciele grupy imigrantów. Założyli oni wydawnictwa muzyczne w Filadelfii, Nowym 

Jorku i Bostonie.20 Graupner w 1809 roku założył Philo-Harmonic Society of Boston. 

 Kontakty Europejczyków z Amerykanami stały się nieodłącznym elementem życia 

muzycznego nowej nacji. Odpowiedzią na potrzebę gruntownego studiowania reguł 

kompozycji w myśl europejskich kryteriów estetycznych był podręcznik autorstwa Hansa 

Grama, muzyka urodzonego w Danii, a działającego w Bostonie, który wspólnie 

z O.Holden’em i S.Holyok’iem opracował The Massachusetts Compiler (1759)21 - pierwszy 

amerykański podręcznik teoretyczny, promujący „najnowsze” reguły europejskie. 

Nowoczesność w tym kontekście oznaczała właściwie europeizację, a ściślej, koncentrowała 

się na dokonaniach ówczesnych kompozytorów niemieckich, nie doceniając potencjału 

rdzennej muzyki amerykańskiej. Haendel, Haydn i Beethoven byli uważani za wzory 

doskonałości, w późniejszym okresie do tego szeregu zaliczono także F.Mendelssohna. 

Wyrazem uwielbienia dla europejskich klasyków było m.in. zakładanie rozmaitych instytucji 

promujących ich twórczość w Ameryce, jak np. Handel and Haydn Society (Boston, 1815) 

                                                
18 Benjamin Carr (1768-1831) - amerykański kompozytor, śpiewak i nauczyciel. Urodzony w Londynie 

i wykształcony w Europie, przybył do Ameryki w 1793 roku. 

19Johann Christian Gottlieb Graupner (1767-1836) - urodzony w Hanowerze kompozytor, nauczyciel 

i wydawca. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w latach 90-tych XVIII wieku. Przypisuje mu się dużą rolę  

w ukonstytuowaniu się minstreli oraz popularyzowaniu pieśni niewolniczych. Jednym z jego uczniów był 

wspomniany powyżej Oliver Shaw, pierwszy urodzony w Ameryce kompozytor, który tworzył pod silnym 

wpływem swego europejskiego nauczyciela.  

20 Jako ilustrację szerokiego zakresu zainteresowania na muzycznym rynku amerykańskim w owym 

czasie warto podać fakt, że katalog Graupnera zawierał czterysta utworów autorstwa stu dwudziestu 

kompozytorów. Z kolei w latach 1792-1825 wiodące prym wydawnictwo z Filadelfii wydało dwanaście tysięcy 

egzemplarzy nut.  

21 H.Gram, S.Holyoke, O.Holden, The Massachusetts compiler of theoretical and practical elements of 

sacred vocal music: Together with a musical dictionary and a variety of psalm tunes, chorusses, & c., chiefly 

selected or adapted from modern European publications. Boston, I. Thomas and E.T. Andrews 1795  
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czy Musical Fund Society (Filadelfia, 1820), a także publikowanie w przystępnej postaci 

fragmentów ich dzieł.22  

 

Lata 1821-1919 

 

Istotny przełom w amerykańskim podejściu do własnego świata muzycznego jako 

zjawiska odmiennego estetycznie od trendów europejskich i zarazem wartościowego, 

nastąpiło w czasach Romantyzmu. Nie bez znaczenia był tu zapewne fakt, że powrót do 

etnicznych korzeni w sztuce stał się wówczas podstawowym wyznacznikiem nowego stylu 

w Europie, czego wyrazem był rozwój tzw. szkół narodowych. Paradoksalnie więc, 

hołdowanie tendencjom obecnym na Starym Kontynencie pomogło amerykańskim 

kompozytorom skierować ich uwagę na bogactwo tkwiące we własnej kulturze etnicznej. 

Amerykanie dostrzegli i zaczęli doceniać sztukę Murzynów i Indian, ale do głosu doszły 

również nieco zapomniane tradycje staroceltyckie. Około połowy XIX w. pojawiło się na 

szerszą skalę zainteresowanie folklorem afroamerykańskim, a od lat 80-tych także 

indiańskim. Ten fakt miał kolosalne znaczenie dla dalszego rozwoju amerykańskiej kultury 

muzycznej. 

Dwoma najbardziej oryginalnymi i imponującymi postaciami XIX wieku w Ameryce 

byli Anthony Philip Heinrich (1781-1861) i Louis Moreau Gottschalk (1829-1869). Pierwszy, 

urodzony w Czechach, drugi w Luizjanie, egzotycznym peryferium, które stało się polityczną 

częścią USA dopiero w roku 1803. Heinrich rozpoczynał swą muzyczną karierę w Ameryce, 

Gottschalk zaś w Europie, ale obaj zgodnie zafascynowani byli oryginalnością Nowego 

Świata i dążyli w swoich kompozycjach do uchwycenia jego lokalnego kolorytu. Byli 

pierwszymi amerykańskimi kompozytorami, którzy celowo posługiwali się amerykańskimi 

melodiami w dziełach instrumentalnych. Anthony Philip Heinrich przejął cechy stylistyczne 

Haydna i Beethovena, a jego zwolennicy dość szybko okrzyknęli go „Beethovenem 

Ameryki”. Brak profesjonalnej edukacji muzycznej (był samoukiem), wyzwolił go od 

restrykcyjnego trzymania się reguł i wzorców, stworzył on własny, oryginalny styl, 

odznaczający się jednakowoż szacunkiem do klasycznych i romantycznych zasad. Jego 

                                                
22 Jak choćby publikacja Olivera Shaw’a z 1818 roku zatytułowana Sacred Melodies, Selected from 

Haendel, Haydn, Mozart, Beethoven, and Others, with Several Original Compositions, arranged with an 

Accompaniment for the Pianoforte or Organ.  
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pierwsza publikacja, The Dawning of Music In Kentucky (1820)23, zawiera utwory wokalne 

i instrumentalne, a wśród nich pieśni patriotyczne Yankee Doodle, czy Hail Columbia – hymn 

państwowy USA od 1776 roku. Podążając za wielkim rozwojem romantycznej muzyki 

programowej, Heinrich stworzył swoje poematy symfoniczne, takie jak: The Columbiad, 

Grand American Chivalrous Symphony, Indian Carnival, The Indian’s Festival of Dreams. 

Louis Moreau Gottschalk wykształcony profesjonalnie w Paryżu, stał się jednym 

z najsłynniejszych koncertujących pianistów swoich czasów. Występował z powodzeniem 

w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Komponował zarówno 

wirtuozowskie utwory koncertowe, jak np. The Union (Paraphrase on National Airs), jak 

i kompozycje w stylu salonowym (np. The Last Hope and The Dying Poet) oraz dzieła 

orkiestrowe. Jedną z podstawowych cech jego twórczości była asymilacja i artystyczna 

eksploatacja melodii i rytmów muzyki ludowej Afroamerykanów, którą poznał i pokochał 

w swej rodzinnej Luizjanie. 

Wątki etniczne przeniknęły także do amerykańskiego świata opery. W 1883 roku 

w Nowym Jorku założono słynną Metropolitan Opera, do dziś będącą światowym centrum 

życia operowego. Teatry operowe funkcjonowały też w Filadelfii, Chicago i Bostonie. Do ich 

repertuaru dołączyły obok wielkich dzieł europejskich także opery rodzime, które wyrosły na 

amerykańskich realiach kulturowych. I tak jedno z opowiadań Washingtona Irvings’a24 Rip 

Van Winkle stało się librettem do pierwszej amerykańskiej wielkiej opery romantycznej, 

zbudowanym na rodzimej legendzie.  Rip Van Winkle z muzyką Georga Bristow’a25 była 

wystawiona w Nowym Jorku w 1855 roku26. Na podstawie libretta Edwarda Bulwer’a-

Lyttons’a27 The Lady of Lyons, William.H.Fry28 skomponował operę pt. Eleonora.29 Wbrew 

                                                

23 Anthony Philip Heinrich, The Dawning of Music in Kentucky: Or, The Pleasures of Harmony in the 

Solitudes of Nature, Opera Prima, The Western Minstrel, Opera Seconda 1820 

24 Washington Irving (1783-1859) - amerykański pisarz, historyk oraz dyplomata. Uznawany jest za 

ojca amerykańskiej prozy romantycznej. 

25 Georg F. Bristow (1825-1898) - amerykański kompozytor, dyrygent, skrzypek. W latach 1850-53 był 

koncertmistrzem The New York Philharmonic. W swej twórczości poświęcił się głównie kompozycjom 

chóralnym. 

26 Przerobiona i przywrócona do życia, została wykonana jeszcze w 1878 i ponownie w 1974 roku. 

27 Edward Bulwer-Lyttons (1803-73) - brytyjski pisarz, poeta i polityk. 

28 William H. Fry (1813-64) - amerykański kompozytor, dziennikarz i krytyk muzyczny. Był pierwszym 

kompozytorem urodzonym w Stanach Zjednoczonych, który pisał opery oraz utwory na orkiestrę. 
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swojemu zamiłowaniu do opery włoskiej, Fry był bardzo walecznym bojownikiem 

o prawdziwy amerykański styl operowy. Twierdził jednoznacznie, że amerykański 

kompozytor nie powinien skłaniać głowy przed nazwiskami Haendla, Mozarta czy 

Beethovena, ale ma zdecydowanie wyznaczać nowe ścieżki, podążając za swoją niezależną 

naturą i odmienną inspiracją. Fry w swoich najznamienitszych symfoniach czerpał inspirację 

z natury (Niagara; A Day In the Country) oraz literatury (Childe Harold). Jego najbardziej 

kontrowersyjnym dziełem pochodzącym z tego okresu jest Santa Claus Symphony (1853), 

pełna realistycznych efektów instrumentalnych oraz towarzyszących im cytatów. W symfonii 

tej Fry jako pierwszy kompozytor na świecie użył saksofonu (!).  

Okres późnego romantyzmu reprezentowany jest w muzyce amerykańskiej przez 

Johna Paine’a30 i Edwarda MacDowell’a31. Obaj byli kształceni w Niemczech. Pierwszy 

z nich jest typowym przykładem kompozytora i profesora zarazem - Paine większość swojego 

życia spędził na Harvardzie. Sławę i uznanie zdobyli głównie dzięki swoim kompozycjom 

instrumentalnym, Paine dzięki swym symfoniom i poematom symfonicznym, MacDowell zaś 

dzięki dwóm koncertom, czterem sonatom i sporej liczbie mniejszych kompozycji na 

fortepian, głównie programowych.  

 Romantyzm amerykański nabrał mocnego impetu za sprawą postawy i przykładu 

A.Dvořaka. Symphony From the New World powstała podczas jego pobytu w Stanach 

Zjednoczonych i zachęciła ponownie  kompozytorów amerykańskich do zwrócenia uwagi na 

kulturę Indian i Murzynów oraz do stworzenia własnej szkoły narodowej, co nie było zresztą 

pomysłem całkiem nowym. Inspiracją dla Dvořaka był folklor indiański, murzyński 

i angloceltycki. Jednym z orędowników kierunku narodowego w muzyce amerykańskiej był 

Arthur Farwell32, którego głównie interesowała kultura plemion indiańskich. W 1901 roku 

założył wydawnictwo WA-WAN PRESS, które miało na celu publikować wszystkie 

amerykańskie wartościowe kompozycje czerpiące z amerykańskiego folkloru. Na fali tzw. 

kierunku indiańskiego w latach 1890-1930 powstało kilka oper, m.in. słynna Shanewis 

                                                                                                                                                   
29 Publiczne wykonanie opery miało miejsce w Filadelfii, 4 czerwca 1845 roku. Eleonora była 

wystawiana przez dwanaście wieczorów na całkowity koszt kompozytora. W 1858 roku została wystawiona 

ponownie w Nowym Jorku przez Włochów i zaśpiewana po włosku. 

30 John Paine (1839-?) - amerykański kompozytor i organista, profesor Harvard University. 

31 Edward A.MacDowell (1860-1908) - amerykański kompozytor i pianista. W 1904 roku został 

honorowym członkiem American Academy of Arts and Letters. 

32 Arthur Farwell (1872-1952) - amerykański kompozytor, dyrygent, nauczyciel i wydawca muzyczny. 
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Charlesa W.Cadman’a33 z roku 1918, a także wiele tańców indiańskich, melodii plemiennych, 

„pradawnych” suit oraz fantazji i pieśni w rozmaitych kombinacjach wokalnych 

i instrumentalnych. Większość tych utworów jawi się jednak jako pseudo-prymitywna i mało 

nowatorska. Najbardziej znaną kompozycją tego nurtu jest Indian Suite op. 48 na orkiestrę 

MacDowell’a, który w sposób pogardliwy odrzucił zaoferowany przez Dvořaka wzorzec, 

jakim miała podążać narodowa muzyka amerykańska. 

Kompozytorem czerpiącym inspirację z muzyki murzyńskiej był Henry F.B.Gilbert34. 

Według niego ten idiom stylistyczny najlepiej uzewnętrzniał się w minstrelach oraz spirituals. 

W swoim poemacie symfonicznym The Dance In the Place Congo z roku 1908 Gilbert zawarł 

melodie kreolskie  pochodzące z Luizjany.35 Z kolei John Powell (1882-1963)36 w swojej 

neo-Lisztowskiej Rhapsodie nègre (1918) na fortepian i orkiestrę, użył motywów 

murzyńskich. Wielu kompozytorów pierwszych dwóch dekad XX wieku kilkakrotnie sięgało 

do nurtu muzyki ludowej. Dla tych, którzy nie poświęcali się folklorowi, takie doświadczenia 

były raczej częścią panującego trendu prowadzącego do eklektyzmu, który dość szybko wdarł 

się do muzyki amerykańskiej.  

 

 Awangarda muzyczna XX wieku – interakcja pomiędzy kontynentami 

 

Kompozycje, określane mianem „modernistycznych”, które powstały  na początku XX 

wieku, zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych, są śmiałym i w pełni świadomym 

odejściem od wszelkich tradycyjnych norm muzycznych oraz spuścizny wcześniejszych epok. 

Gruntowne zmiany w założeniach języka muzycznego, widoczne w twórczości 

C.Debussy’ego, Ch.Ivesa, B.Bartoka, A.Skriabina, I.Strawińskiego czy A.Schoenberga, 

ukształtowały nową rzeczywistość muzyki zarówno warsztatową, jak i estetyczną. Analizując 

                                                
33 Charles W.Cadman (1881-1946) - amerykański kompozytor muzyki klasycznej i filmowej. Wybitny 

znawca kultury i muzyki Indian. 

34 Henry F.B.Gilbert (1868-1928) - kompozytor amerykański, etnograf, fascynował się muzyką 

afroamerykańską. 

35H.F.B.Gilbert był jednym z pierwszych amerykańskich kompozytorów, który zwracał się bardziej 

w stronę muzyki rosyjskiej i francuskiej, aniżeli niemieckiej. 

36 John Powell (1882-1963) - amerykański kompozytor, pianista i etnomuzykolog, współtwórca White 

Top Folk Festival, festiwalu promującego muzykę ludzi zamieszkujących Apallachy. 
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procesy, które doprowadziły do tych skomplikowanych i szokujących przemian, nie można 

zapominać o wątku czysto historycznym. Do powstania nowych nurtów stylistycznych 

w sztuce przyczyniły się przecież warunki polityczne, które towarzyszyły wybuchom obu 

wojen światowych. Konflikt Trójprzymierza z Trójporozumieniem, który doprowadził do 

wybuchu I wojny światowej znacznie osłabił dominujące w Europie niemieckie wpływy 

muzyczne. Kiedy twórczość muzyczna Niemiec i Austrii na początku XX wieku żyła wciąż 

ideami muzyki późnoromantycznej, to kompozytorzy innych narodowości poszukiwali 

niestrudzenie źródeł inspiracji, które miały stworzyć nowy styl i język muzyczny. 

Kompozytorzy nie tylko zaczęli baczniej przyglądać się wątkom drzemiącym we własnej 

literaturze, sztuce czy folklorze, ale też żywo spoglądali na kulturę Europy Wschodniej czy 

Francji.  

I tak na przełomie wieków dominować zaczęły trzy nurty muzyczne: późnoniemiecki 

romantyzm, style narodowe (tu na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie Rosja) oraz nowe 

style francuskie, obecne w twórczości C.Debussy’ego, czy E.Satie. „Wrzało” również na polu 

postrzegania tonalności muzyki. Dominowały tu dwie, skrajne postawy. Z jednej strony typ 

późnoromantycznej harmoniki wypracowanej przez R.Wagnera, A.Brucknera i G.Mahlera 

zmierzał ku coraz bardziej dysonansowej postaci w dziełach R.Straussa, czy 

ekspresjonistycznej atonalności u A.Schoenberga, A.Berga i A.Weberna, z drugiej zaś strony 

dochodziła do głosu muzyka ludowa, z jej prostotą i diatoniczną modalnością, stając się 

głównym źródłem powstawania nowych skal muzycznych, co zaobserwować można 

w muzyce C.Debussy’ego, A.Skriabina, I.Strawińskiego, B.Bartoka, Z.Kodaly’a czy 

K.Szymanowskiego. Pomimo tych dwóch odrębnych postaw estetycznych, mających swoich 

reprezentantów, jedno z założeń było identyczne. Dotyczyło ono uwolnienia rytmu i metrum, 

co było wynikiem zaniku tradycyjnych funkcji tonalnych na początku XX wieku. Konsonans 

i dysonans w systemie dur-moll związany był w istocie z regularną kreską taktową. 

Wprowadzenie zatem nowych systemów organizacji dźwięku miało spowodować większą 

autonomiczność metrum, rytmu oraz innych elementów dzieła muzycznego. Kompozytorzy 

inspirujący się muzyką ludową Europy Wschodniej, Rosji, Afryki czy Azji, sięgali w swoich 

utworach po schematy rytmiczne o nieregularnej pulsacji, wywodzące się tak z rytmu 

tanecznego, jak i ze stylu wokalnego. Można więc zaryzykować stwierdzenie, iż przyczyną 

bogactwa muzyki XX wieku jest rozłam, który nastąpił pod koniec XIX wieku, między 

niemiecką i nie-niemiecką sferą muzyczną, społeczną i polityczną.  
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Przełom XIX i XX wieku w muzyce amerykańskiej to nieustanne poszukiwanie 

tożsamości narodowej. Poszukiwanie to było zależne od panujących wówczas modeli 

stylistycznych i cech języka muzycznego. Tu także panował niepodzielnie niemiecki styl 

kompozytorski, uznawany wówczas w Ameryce jako niedościgniony model, którego 

elementy próbowano łączyć z pierwiastkiem narodowym. Nie należy zapominać o kilku 

znaczących faktach, które przyczyniły się do ugruntowania wpływu niemieckiego na 

twórczość kompozytorów amerykańskich. W pierwszej połowie XIX wieku nastąpiła masowa 

fala emigracji Europejczyków do Ameryki Północnej, spowodowana wojnami i rewolucjami. 

W 1848 roku w Nowym Jorku powstała orkiestra „Germania”, złożona z muzyków 

przybyłych do Ameryki prosto z Berlina. Orkiestra ta w ciągu sześciu lat dała blisko 900 

koncertów na terenie Stanów Zjednoczonych (!). Również kompozytorzy amerykańscy 

zaczęli wyjeżdżać na studia do Europy, głównie do Berlina, nasiąkając z czasem muzyką 

niemieckich klasyków i romantyków. Zapraszano wybitnych dyrygentów i solistów z Europy. 

Tu także prym wiedli artyści niemieccy. Niemiecki idiom studiowano w konserwatoriach 

w Berlinie, Lipsku, Monachium, przenosząc go potem na rodzime uniwersytety, takie jak 

Columbia, Harvard czy Yale. I dopiero wspomniana wcześniej osoba A.Dvořaka i jego IX 

Symfonia, stały się dla Amerykanów bodźcem do przezwyciężenia tradycji niemieckiej 

i próby nowego ujęcia wątków narodowych.   

Prawdziwy rozkwit życia muzycznego w Stanach Zjednoczonych nastąpił 

w XX wieku. Znacząco rozbudowały się organizacje i instytucje muzyczne, powstawały 

fundacje, zakładane przez osoby prywatne. Uniwersytety zaczęły traktować muzykę jako 

element obowiązkowego, ogólnego wykształcenia. Zaczęto przyznawać prestiżowe stypendia 

dla młodych, uzdolnionych muzyków. Środki masowego przekazu zaangażowały się 

w muzyczną edukację narodu. Wreszcie otwarto w Europie amerykańskie akademie 

muzyczne (Rzym oraz Fontainebleau pod Paryżem). Młodzi kompozytorzy amerykańscy, 

pracujący m.in. pod okiem N.Boulanger, powracając z Europy na rodzimy grunt, starali się 

przenieść do własnych kompozycji wiele elementów nowych europejskich technik 

kompozytorskich. Niektórzy z nich ulegli całkowitej fascynacji, poświęcając się wyłącznie 

jednemu z nurtów muzycznych Starego Kontynentu. Przytoczyć tu należy chociażby 

amerykańskich neoklasyków (A.Copland, W.Piston, R.Harris) czy też „American Five” 

(Ch.Ives, H.Cowell, C.Ruggles, J.Becker, W.Riegger), grupę podążającą drogą swobodnej 

atonalności i dodekafonii, a więc analogicznie do twórców szkoły wiedeńskiej XX wieku. 

Zainteresowania współczesnymi technikami awangardowymi osiągnęły apogeum w latach 
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międzywojennych, kiedy do Stanów Zjednoczonych przybyli tacy wybitni kompozytorzy, jak 

B.Bartok, I.Strawiński, P.Hindemith, A.Schoenberg, B.Martinů czy K.Weill. A zatem od 

początku XX wieku dochodziło nieustannie do owej figurującej w tytule niniejszego rozdziału 

interakcji między Europą a Ameryką Północną. Interakcja ta odbywała się na różnych 

płaszczyznach, dzięki wielu zjawiskom opisanym powyżej. 

Na potrzeby tej pracy skupiam się na wybranych wątkach z bardzo bogatej panoramy 

zagadnień muzyki europejskiej XX wieku. Przywołuję zatem tylko te zjawiska, których echo 

odnaleźć można w utworach prezentowanych przeze mnie w tej pracy. Moim celem jest 

stworzenie kontekstu, w którym możliwe stanie się lepsze zrozumienie tych kompozycji i ich 

złożonego rodowodu, zarówno amerykańskiego, afroamerykańskiego, europejskiego, jak 

i etnicznego, zaczerpniętego z innych kultur. Wszystkie te wątki składają się na ostateczny 

obraz twórczości kompozytorów afroamerykańskich.  

 

 Atonalność Szkoły Wiedeńskiej XX wieku 

 

Około roku 1910 styl R.Wagnera i R.Straussa zaczął powoli ewoluować w atonalno-

ekspresjonistyczny styl kompozytorów wiedeńskich: A.Schoenberga, A.Weberna i A.Berga. 

Elementem zwiastującym zmiany w utworach przedstawicieli Szkoły Wiedeńskiej była 

romantyczna emocjonalność oraz tematyka groteskowa. Powstałe z początkiem XX wieku 

pojęcie ekspresjonizmu służyło do opisu każdego nowo powstałego dzieła sztuki, które 

nasiąknięte było emocjonalnością oraz wyrazistą ekspresyjnością form i kolorów. W muzyce 

ekspresjonizm charakteryzował się nowymi koncepcjami melodyczno-harmoniczno-

tonalnymi, rytmiczno-brzmieniowymi oraz formalnymi. Dla Schoenberga, czołowego 

przedstawiciela Szkoły Wiedeńskiej, punktem wyjścia był emocjonalny i schromatyzowany 

styl Wagnera. Schoenberg, jak i inni kompozytorzy ekspresjonistyczni wykorzystywał 

możliwości atematyczności i braku powtórzeń, operował dysonansem harmonicznym, 

połączonym z gwałtownymi skokami melodycznymi, używał niekonwencjonalnych 

rozwiązań dotyczących instrumentacji, barwy oraz rejestru. Schoenberg tak tłumaczył pojęcie 

„swobodnej atonalności” (wypowiedź dotyczy jego II Kwartetu Smyczkowego fis-moll op.10):  

„Jest [tu] wiele sekcji, których poszczególne głosy rozwijają się niezależnie od 

uwarunkowań harmonicznych. […] We wszystkich punktach formalnego podziału zauważa się 
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wyraźną tonację. Jednak chwilowe powroty do akordów tonacyjnych nie mogą już 

zrównoważyć przytłaczającej dysonansowości”.37  

Pierwsze atonalne kompozycje kręgu Szkoły Wiedeńskiej powstały w roku 1909. Do 

Schoenberga szybko dołączyli Webern i Berg. Pierwsze kroki „swobodnej atonalności”, to 

próba wyrównania znaczenia dwunastostopniowej skali chromatycznej oraz zmiana jej 

postrzegania jako fundamentu dla chromatyki tradycyjnego systemu tonalnego. Dzieła 

kompozytorów wiedeńskich osadzone w „swobodnej atonalności” można podzielić na dwie 

zasadnicze grupy: grupę kierującą się zasadą wariacyjną, opartą na komórce interwałowej, 

pełniącej funkcję punktu odniesienia i środka scalającego materiał muzyczny oraz grupę 

podążającą zasadą bezpowtórzeniową, mającą możliwość tworzenia wspomnianej wcześniej 

atematyczności, jako strumienia muzycznej świadomości.  

Zasada bezpowtórzeniowa była z kolei zaczynem do powstania koncepcji 

dwunastotonowej. W swoim traktacie Harmonielehre z 1911 roku Schoenberg radzi, by 

zdecydowanie zaprzestać zdwajania oktaw oraz powtórzeń wysokości dźwięku, gdyż 

powoduje to jego wzmocnienie, a co za tym idzie toniczną interpretację. I chociaż wczesne 

kompozycje atonalne zawierały owe zdwojenia i powtórzenia, to jednak system dwunastu 

dźwięków bardzo szybko zagościł w twórczości muzycznej tego czasu, zwłaszcza 

w kompozycjach Weberna. Podczas jednego ze swoich wykładów, dotyczącego Bagatel op.9 

Webern mówił, iż bezpowtórzeniowość była dla niego podwaliną myślenia 

dwunastotonowego:  

„Kiedy przeminęło wszystkie 12 dźwięków miałem wrażenie, że utwór się skończył. 

Znacznie później odkryłem, iż stanowiło to warunek niezbędnego rozwoju. W moim notatniku 

rozpisałem skalę chromatyczną i wykreśliłem pojedyncze nuty. […] Krótko mówiąc, wyłoniła 

się prawidłowość: dopóki nie pojawiło się wszystkie dwanaście wysokości, żadna z nich nie 

mogła znowu powrócić”.38  

Konsekwentne, systematyczne lub serialne porządkowanie dwunastu dźwięków, 

prezentowanych zgodnie z ich kolejnością pojawiania się było wynikiem mocnego związku 

Weberna z tą zasadą. W późniejszej twórczości Weberna, tradycyjnie ukształtowane tematy 

melodyczne różnią się również pod względem uporządkowania wysokości dźwięków, 

                                                
37 Cytat za: Antokoletz E., Muzyka XX wieku, Pozkal, Inowrocław 2009, str. 46-47  

38 Ibidem, str. 78-79 
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natomiast odłączenie się tego porządku od rytmu, przebiegu i funkcji tonalnej jest 

charakterystyczną wizytówką idiomu atonalnego.  

Komponowanie w oparciu o technikę 12-tonową bardzo powoli znajdowało 

orędowników poza obszarem kręgu Szkoły Wiedeńskiej. Do końca lat 40-tych XX wieku 

język harmoniczny Schönberga znali i kontynuowali przede wszystkim jego uczniowie, wśród 

których znaleźli się również Amerykanie, np. Adolph Weiss39. Skomplikowana sytuacja 

polityczna Europy aż do końca II wojny światowej nie ułatwiała upowszechnienia się tego 

stylu, rozwijał się on niejako w izolacji, ostro krytykowany zarówno w Niemczech, jak 

i w Rosji40. W Europie działali co prawda kompozytorzy, którzy stosowali technikę 

dodekafoniczną jeszcze przed II wojną światową, jak np. Ernst Křenek (Niemcy), René 

Lobkowitz (Francja), Luigi Dallapicola (Włochy), ale percepcja ich twórczości była znikoma. 

Dopiero Internationalen Ferienkurse für Neue Music w Darmstadt, zorganizowane w roku 

1946, czyli już po II wojnie światowej, przyniosły zasadniczy przełom w tej kwestii. Idiom 

dwunastotonowy stał się odtąd jedną z najbardziej nośnych i inspirujących technik 

kompozytorskich po obu stronach Oceanu. Doświadczenia i spuścizna muzyczna Weberna 

stały się zaczątkiem powstania kolejnej techniki kompozytorskiej – serializmu, polegającego 

na posługiwaniu się serią 12-tu różnej wysokości dźwięków oraz totalnej organizacji 

materiału muzycznego w utworze i podporządkowaniu zasadom serii wszystkich bądź 

większości elementów dzieła muzycznego, a więc rytmu, dynamiki, agogiki, artykulacji, 

kolorystyki. Głównymi przedstawicielami serializmu byli O.Messiaen, P.Boulez, 

K.Stockhausen. Kolejną konsekwencją rozwijanej idei muzyki serialnej stał się punktualizm. 

Wśród Amerykanów pionierami posługiwania się techniką dodekafoniczną byli m.in. 

Georg Perle, Aaron Copland, Milton Babbit i Roger Sessions. Styl ten w USA zyskał wielu 

zwolenników i szybko się rozpowszechnił, m.in. za przyczyną licznych wykładów na ten 

temat na Uniwersytecie w Princeton. Technika dwunastotonowa w ujęciu wiedeńskim na 

gruncie amerykańskim stała się przyczynkiem do rozwinięcia wielu rozmaitych, 

indywidualnych teorii i technik kompozytorskich oraz postaw estetycznych, często w istotny 

sposób od siebie różnych. Manifestowały się one zarówno w bogatej twórczości muzycznej, 

jak i deklaracjach formułowanych pod postacią wykładów i publikacji. Proces twórczy w tych 

                                                
39 Adolph Weiss (1891-1971) – kompozytor i fagocista, jeden z pierwszych amerykańskich uczniów 

A.Schönberga.  

40 Lata 30-te i początek 40-tych XX wieku przysporzyły sporą popularność stylowi neoklasycznemu 

i neotonalności. 
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koncepcjach kompozytorskich stał się czynnością nie tylko wysoce intelektualną, ale 

i podporządkowaną skomplikowanym zasadom permutacji i porządkowania materiału 

muzycznego. 

W odniesieniu do przedmiotu niniejszej pracy swobodna atonalność pojawia się 

w omawianych tu utworach E.Blanda oraz G.P.Nasha. 

 

Język muzyczny i estetyka impresjonizmu francuskiego – C.Debussy i M.Ravel 

 

Francja początku XX wieku, jej kulturalne ożywienie i powrót do czasów świetności 

w sposób znaczący zaburzyło niemiecką hegemonię muzyczną. Wiodącym ośrodkiem 

artystycznym znów stał się Paryż. Nowa era sztuki francuskiej dotyczyła wszystkich jej 

dziedzin. Nowe teksty poetyckie przedstawiały wrażenia i uczucia. W malarstwie 

najznamienitszych impresjonistów francuskich C.Moneta, E.Maneta, P.Cézanne’a, 

A.Sisley’a, czy A.Renoira widać koncentrowanie się na efekcie światła i barwy w naturze. 

Dzięki technice impresjonistycznej plamy kolorystyczne o rozedrganych płaszczyznach 

zastąpiły formę i linię. Muzyka również nie pozostawała w bezruchu. Śmiałe i nowatorskie 

tzw. style francuskie zaczęły dominować u kompozytorów tak odmiennych estetycznie jak 

C.Debussy, E.Satie czy M.Ravel.  

W twórczości Debussy’ego widać bardzo wyraźnie powiązanie dźwięków 

z malarstwem. Podjęty przez niego muzyczny impresjonizm był odważną reakcją na 

romantyzm prezentowany przez R.Wagnera. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa E.Satie, 

który powiedział: 

 „Wyjaśniłem Debussy’emu, dlaczego Francuz musi się uwolnić od wagnerowskiej 

idei, która w ogóle nie odpowiada naszej naturze. […] A dlaczegóż by nie skorzystać z metod 

zastosowanych przez Claude’a Moneta, Cezanne’a, Toulouse-Lautreca i innych? Dlaczego 

nie moglibyśmy przenieść tych środków do muzyki?”.41  

Reakcja Debussy’ego była wynikiem negatywnego nastawienia do niemieckich 

wpływów muzycznych oraz buntu wobec silnie schromatyzowanego kontrapunktu 

późnoromantycznej muzyki niemieckiej. Jego impresjonizm miał stać się początkiem silnej 

                                                
41 Antokoletz E., op. cit., str. 124 
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tendencji, oddziałującej na twórczość muzyczną początku XX wieku. Wczesne utwory 

Debussy’ego pokazują mocny wpływ G.Masseneta, uosabiający się w lirycznej, osobistej 

stylistyce, spotykanej np. w muzyce Ch.Gounoda. Z czasem zaczynają pojawiać się nowe 

elementy, takie jak figuracje i zmiana barwy oraz skupianie się na wyszukanych 

współbrzmieniach harmonicznych (akordy septymowe i nonowe, traktowane niefunkcyjnie). 

Doskonale można to zaobserwować chociażby w orkiestrowym Prélude à l’aprés-midi d’un 

Faune z 1894 roku.  Idiomatyczne  dla stylu Debussy’ego było używanie skali całotonowej. 

Pomijanie trzeciego i piątego stopnia w akordach doprowadziło do akordowej statyki, która 

stała się w ten sposób elementem li tylko kolorystycznym, a nie funkcyjnym. Elegancja, 

oszczędność i surowość brzmienia późnych utworów tego kompozytora mogą kojarzyć się 

z XVIII-wiecznym francuskim stylem galant. Wyjątkową dbałość Debussy’ego o wyrazistość 

szczegółów najlepiej oddaje treść jednego z listów, poświęconych swojej II Sonacie na flet, 

altówkę i harfę ze zbioru sześciu sonat na różne składy instrumentalne:  

„[jest] tak strasznie melancholijna, że nie umiem powiedzieć czy powinno się śmiać 

czy płakać. […] Im dalej się posuwam, tym bardziej jestem przerażony celowym brakiem 

uporządkowania, które jest jedynie słuchowym trickiem, a także dziwacznymi harmoniami, 

które są po prostu flirtowaniem z modą. Jak wiele trzeba sprawdzić i ile wyrzucić, pozbyć się, 

zanim dotrze się do sedna emocji!”42. 

Z dala od niemieckiego stylu muzycznego trzymał się także Ravel. Zafascynowany 

muzyką A.Borodina, M.Musorgskiego, a także jawajską muzyką gamelanu, przenosił 

niektóre elementy do własnego języka harmonicznego, szczególnie mocno akcentując 

paralelizmy akordów nonowych i undecymowych. Ravel, pozostając wiernie w swoim bardzo 

„francuskim” stylu, nie rezygnował także z wprowadzania do swych kompozycji modnych 

w tym czasie elementów rozmaitych stylistyk narodowych. Tu przełomem stało się zlecenie 

napisania baletu Daphnis et Chloé (1909-12) dla A.Diagilewa i Ballets Russes.  

W odniesieniu do utworów omawianych w niniejszej pracy pewne echa 

impresjonizmu znajdujemy przede wszystkim w Pieśniach i Vignettes  W.G.Still’a. 

  

                                                
42  Antokoletz E., Muzyka XX wieku, op. cit., str. 132 
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Fascynacje muzyką ludową 

 

Na przełomie XIX i XX wieku wielu kompozytorów wykazywało zainteresowanie 

muzyką ludową, ale tylko niewielu z nich dokonało dogłębnej analizy jej motywów. 

Chciałbym wspomnieć o czterech kluczowych kompozytorach, pochodzących z Europy 

Środkowej, którzy pielęgnowali ducha narodowego w XX wieku w sposób odmienny od 

tradycji romantycznych szkół narodowych.  

B.Bartók jako jeden z pierwszych dokonał syntezy muzyki ludowej i klasycznej, 

stwarzając niezwykle fascynujący styl i język muzyczny. W roku 1904 Bartók po raz 

pierwszy zetknął się z autentyczną węgierską muzyką ludową. Usłyszał popularną pieśń, 

śpiewaną przez wiejską dziewczynę – Lidi Dósa. To doświadczenie skłoniło Bartóka do 

zbadania muzyki rodzinnej wsi transylwańskiej owej młodej wykonawczyni i wykorzystania 

jej elementów w swoich utworach. Razem z Zoltanem Kodály’em, latem 1906 roku, 

odwiedził węgierskie wioski w celu zebrania i nagrania muzyki wykonywanej przez ludzi je 

zamieszkujących. Bartók, rezygnując z zachodnich wzorców harmonicznych był zmuszony 

do znalezienia własnych środków technicznych, służących do harmonizowania tak 

autentycznych melodii ludowych, jak i własnych pomysłów imitujących muzykę ludową. 

Poniższy cytat, pochodzący z autobiografii kompozytora jest esencją i wizytówką zmian 

i wyróżników nowego stylu Bartóka, które towarzyszyły mu we wszystkich okresach 

twórczości. 

„Rezultat tych studiów miał zdecydowany wpływ na moją pracę, ponieważ uwolnił 

mnie od despotycznych zasad systemu dur-moll. Większa, ta bardziej cenna część zebranego 

skarbu, kryła się w starych, eklezjastycznych lub starogreckich modusach lub też opierała się 

na bardziej archaicznych (pentatonicznych) skalach, a melodie były przepełnione 

najswobodniejszymi i rytmicznie zróżnicowanymi frazami i zmianami tempa, wykonywanymi 

zarówno rubato jak i giusto. Stało się dla mnie jasne, że stare, zapomniane w naszej muzyce 

modusy, nie straciły nic ze swojej żywotności. Ich nowe zastosowanie umożliwiło także 

tworzenie nowych kombinacji rytmicznych. Nowatorski sposób użycia skali diatonicznej 

uwolnił od skostniałej skalowości dur-moll, i – w konsekwencji – doprowadził do nowej 
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koncepcji skali chromatycznej, której każdy dźwięk, zaczął być tak samo ważny i mógł być 

używany swobodnie i niezależnie”.43 

Kolejny z Węgrów, Zoltan Kodály, poświęcił się prawie całkowicie w swoich 

badaniach wsi węgierskiej. W praktyce kompozycje Kodály’a były dużo bardziej osadzone 

w węgierskiej muzyce ludowej niż dzieła Bartóka. Wczesne doświadczenia 

etnomuzykologiczne obu kompozytorów były pokrewne, jednak kiedy zostali profesorami 

Akademii Muzycznej w Budapeszcie, znacznie oddalili się od siebie pod względem 

stylistycznym.  

Wyraźne wpływy ludowe są obecne także w utworach kompozytorów czeskich. Obok 

J.Suka oraz V.Nováka, na czoło wysuwa się postać L.Janačka, który piętnaście lat wcześniej 

niż Bártok i Kodály prowadził już badania nad melodiami i tekstami z Moraw. 

Te zainteresowania Janačka zaowocowały publikacjami opracowań pieśni ludowych, tańców 

orkiestrowych, suit tanecznych oraz baletu ludowego Rákos Rákoczy (1891). Wczesna 

twórczość Janačka nawiązuje do muzyki Dvořaka i Smetany. Po roku 1900 język 

harmoniczny został wzbogacony o struktury całotonowe i impresjonistyczny akord nonowy. 

Słuchając jego muzyki napotyka się często na quasi-ludowe rytmiczne przesunięcia, 

podkreślane przez kontrast współbrzmień oraz płynne przechodzenie z jednej płaszczyzny 

tonalnej do drugiej. Janaček nigdy nie cytował oryginalnych pieśni ludowych, interesowała go 

jedynie ich modalność i tekst.  

I wreszcie postać K.Szymanowskiego, kompozytora, który rozwinął styl narodowy 

w muzyce polskiej po I wojnie światowej. Cechy języka narodowego i stylistyki 

Szymanowskiego są spokrewnione z dążeniami pozostałych twórców Europy Środkowej 

i charakteryzują się zerwaniem z dominującym stylem niemieckim, zainteresowaniem się 

nową muzyką francuską oraz analizą źródeł wschodnich. W ostatniej fazie twórczości 

zdominowała go fascynacja muzyką ludową Kurpiów i Górali. Szymanowski nie zgadzał się 

z romantyczną stylizacją ludową, pragnął powstania polskiego stylu narodowego, ale na 

poziomie europejskim. W latach 20-tych i 30-tych zaczął wplatać do swoich utworów 

elementy polskiej muzyki narodowej, eksponując melodie ludowe i taneczne rytmy. W ten 

sposób chciał zamanifestować swój głęboki patriotyzm i radość z powodu odzyskania przez 

Polskę niepodległości (20 Mazurków op.50, 4 Tańce polskie).  

                                                
43 EAntokoletz E., Muzyka XX wieku, op. cit., str. 156-157 
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Fascynacja muzyką ludową rozmaitych kultur była charakterystyczna także dla 

kompozytorów amerykańskich. Wśród utworów, które prezentuję w niniejszej pracy 

tendencję tę wykazują Vignettes W.G.Still’a. O ile sięganie po wątki indiańskie i murzyńskie 

w muzyce amerykańskiej wiązać należy bardziej z tendencją do poszukiwania własnej 

tożsamości narodowej a nie z wpływami nurtów europejskich, o tyle zainteresowanie 

etnicznymi melodiami haitańskimi czy inkaskimi obecnymi w tych kompozycjach już tak się 

nie tłumaczy. 

 

Neoklasycyzm 

 

Pojęcie neoklasycyzmu wyrosło na gruncie zniechęcenia do późnoromantycznej tradycji 

niemieckiej oraz zainteresowania muzyką minionych epok. Pojęcie to dotyczy głównie 

muzyki XX wieku, ale wartym przypomnienia jest fakt, iż już w XIX wieku kompozytorzy 

tacy jak J.Brahms, C.Franck czy M.Reger nawiązywali w swoich utworach do muzyki 

J.S.Bacha czy L.van Beethovena. Za początek tego kierunku uważa się powstanie Pulcinelli 

(1920) Strawińskiego, a za umowny koniec - premierę jego opery Żywot rozpustnika (1951). 

Głównym ideologiem neoklasycyzmu w XX wieku był E.Satie, kompozytor, który zwrócił się 

ku tradycji i muzyce popularnej, dokonując ich fuzji w prosty, niezależny styl44.  

Pojęcia neoklasycyzmu używano w kontekście stylistyki nie posiadającej osobistego wyrazu 

oraz późnoromantyczno-ekspresjonistycznej symboliki muzycznej. „Świeżej krwi” 

kompozycjom przynieść miały konstrukcyjne i stylistyczne wzorce klasyczne XVIII wieku. 

W opozycji do patosu monumentalnych form romantycznych XIX wieku, kompozytorzy 

znów fascynowali się logiką formy oraz przejrzystością faktury. Idea czystej i uproszczonej 

formy znalazła zastosowanie w znacznym ograniczaniu środków strukturalnych, redukcji 

wielkiej orkiestry romantycznej do kameralnej oraz w klarownej i wyrazistej instrumentacji.  

 Odnalezienie precyzyjnej definicji neoklasycyzmu jest do dziś problematyczne, bowiem 

wielu XX-wiecznych twórców neoklasycznych wzorowało się nie tylko na formach 

klasycznych XVIII wieku, ale również sięgało po barokowe techniki kompozytorskie (ścisła 

imitacja, snucie motywiczne) i gatunki (np. suita, sonata, symfonia), a nawet elementy stylu 

                                                
44 Po raz pierwszy terminem neoklasycyzm, jako nazwy ogółu muzyki XX wieku, posłużył się 

F. Busoni. 
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i harmoniki renesansu. Do najwybitniejszych kompozytorów tego nurtu należeli: Les Six 

(G.Auric, L.Durey, A.Honegger, G.Tailleferre, F.Poulenc, D.Milhaud), a także I.Strawiński, 

B.Bartok, P.Hindemith, D.Szostakowicz, S.Prokofiew45.  

Spośród utworów omawianych przeze mnie w tej pracy cechy stylu neoklasycznego widać 

wyraźnie  w Basson Set A.Hailstorka oraz w Sonacie U.Kay’a. 

 

 „Nowa Rzeczowość” i Gebrauchsmusik 

 

Po zakończeniu I wojny światowej wielu niemieckich artystów w opozycji do silnej 

estetyki ekspresjonistów stworzyło ruch, który przyjął nazwę Neue Sachlichkeit czyli „Nowa 

Rzeczowość”. Miał on stanowić przeciwwagę i niemiecki odpowiednik stylu neoklasycznego 

powstałego we Francji. Charakteryzował się pierwiastkiem antyromantycznym oraz 

powrotem do form i środków konstrukcyjnych baroku. Zachęcał twórców do powrotu do 

prostoty, surowości formy oraz bezpośredniości wyrazu, która powinna się wyzbyć 

niepotrzebnych elementów sztuki minionych epok (np. patosu, uczuciowości)46. P.Hindemith, 

C.Orff, K.Weill i inni kompozytorzy muzyki przeznaczonej dla mas zaczęli pod koniec lat 20-

tych stopniowo wcielać nowe założenia do swojej twórczości.  

Termin Gebrauchsmusik pojawił się w połowie lat 20-tych XX wieku i odnosił się do 

muzyki użytkowej, tworzonej po pierwsze dla dzieci w wieku szkolnym lub muzyków-

amatorów, po drugie do muzyki wykonywanej w czasie biesiad i spotkań towarzyskich. 

Najistotniejszą cechą kompozycji miała być ich muzyczna praktyczność oraz łatwość 

wykonawcza. Własne kompozycje napisane dla amatorów Hindemith określał jeszcze inną 

nazwą, mianowicie Sing-und-Spielmusik. Jedną z charakterystycznych cech wczesnych 

utworów kompozytora, powstałych po I wojnie światowej jest mocno schromatyzowany, 

ekspresjonistyczny kontrapunkt, zmierzający w stronę dzieł Schoenberga. Stylistyka tych 

kompozycji Hindemitha nawiązuje do twórczości Brahmsa i Regera. Dość istotnym dziełem 

                                                
45 W Polsce elementy stylu neoklasycznego odnajdujemy w twórczości m.in. G.Bacewicz, M.Spisaka, 

W.Lutosławskiego. 

 
46 Gorącym propagatorem Neue Sachlichkeit był niemiecki malarz G.Grosz, ośmieszający 

ekspresjonistów oraz społeczeństwo burżuazyjne obrazami o tematyce proletariackiej.  

http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Igor_Strawiński
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Béla_Bartók
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Paul_Hindemith
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Dymitr_Szostakowicz
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Sergiusz_Prokofiew
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Grażyna_Bacewicz
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Michał_Spisak
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Witold_Lutosławski
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z wczesnego okresu twórczości, w którym można prześledzić nowy język kompozytora jest 

utrzymane w konwencji XVIII-wiecznego divertimenta  Kleine Kammermusik op.24 nr 2 na 

kwintet dęty. Utwór ten zaskakuje fuzją typowej chromatyki ekspresjonistycznej ze stylem 

neoklasycznym lat 30-tych47. Dla głębszego zrozumienia idei muzyki przystępnej, będącej 

również elementem filozofii Hindemitha, obrazującej relację między kompozytorem 

a zwykłym człowiekiem, zamieszczam poniższy cytat Hindemitha: 

„Starałem się pokazać przynajmniej jedną metodę, za pomocą której kompozytor, 

wyłączywszy pracę nad warsztatem, może się stać pomocnikiem, a nawet duchowym 

przywódcą w poszukiwaniu zdrowszego świata muzyki: jego głównym celem powinno być 

wzniesienie odbiorcy na wyższy poziom poprzez przekonanie go o tym, jaką szkodę może 

wywołać bezustanne pragnienie czegoś nowego; dlatego zaproponowałem jako środek 

zapobiegawczy tworzenie muzyki dla amatorów. […] w tej właśnie formie pragnienie 

zastąpienia powierzchownej błyskotliwości rzeczywistymi wartościami muzycznymi znajdzie 

swój najprawdziwszy wyraz. […] w ten sposób w dziełach napisanych z myślą 

o koncertującym profesjonaliście, zauważyć będzie można nacisk na aspekty moralne, 

i [kompozytor] przemówi teraz do szerokiej publiczności w innym duchu, a ta – w swej 

dobroci – gotowa będzie zaakceptować jego poprowadzenie jej ku celom wyższym”.48 

Styl P.Hindemitha stał się istotną inspiracją dla U.Kay’a. Jego Sonata przedstawiana 

w mojej pracy jest dobitnym wyrazem wpływu, jaki niemiecki kompozytor miał na twórcę 

o rodowodzie afroamerykańskim.  

  

                                                
47 Kleine Kammermusik op.24 nr 2 było dedykowane Towarzystwu Dętej Muzyki Kameralnej 

we Frankfurcie, przez co Hindemith raz jeszcze zwrócił się ku idei Gebrauchsmusik. 

48 Antokoletz E., Muzyka XX wieku, op. cit., str. 379 
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Przełom XIX i XX wieku w Ameryce 

 

Na początku XX wieku Amerykanie wyraźniej zwrócili się w stronę idei muzycznych 

płynących z Rosji i Francji, jako światowych liderów inwencji muzycznej, zarzucając 

wszechobecne dotąd zawierzenie niemieckim trendom stylistycznym49. Coraz częściej młodzi 

amerykańscy kompozytorzy podróżowali do Francji w celu odbycia studiów, np. w 1898 roku 

Edward B.Hill50 wyjechał do Paryża by studiować u Ch.Widora, a kilka lat później 

u d’Indy’ego studiował William Mason51. Obaj zostali wybitnymi nauczycielami, Hill na 

Harvardzie, Mason w Columbia University. Mason i Hill reprezentowali zasadniczo estetykę 

romantyczną, natomiast utalentowany kompozytor nowego pokolenia, Charles T.Griffes52 

(studiował w Berlinie u Engelberta Humperdincka) zaczął odchodzić od romantyzmu 

i kierować się w stronę francuskiego impresjonizmu, nie stroniąc od wpływów rosyjskich 

(Musorgski, Skriabin) oraz orientalnych. Nie był zafascynowany Dalekim Wschodem, jak 

większość kompozytorów tego okresu, ale pozostawał pod silnym wpływem Orientu, który 

był jednym z istotnych wyróżników stylistycznych jego twórczości.  

Wiek Romantyzmu w muzyce amerykańskiej został zamknięty przez osobę Charlesa 

Ives’a, postać nieco wyizolowaną, nigdy nie identyfikowaną z jakimkolwiek ruchem czy 

kierunkiem, poza jego głębokim związkiem z XIX-wiecznym transcendentalizmem, 

reprezentowanym przez R.W.Emersona i H.D.Thoreau. Transcendentalizm był triumfem 

amerykańskiej myśli metafizycznej, ale Ives za wszelką cenę dążył do wyrażenia jego 

prawdziwej, esencjonalnej istoty w muzyce, np. w Concord Sonata for piano. To właśnie 

dążenie łączy zdecydowanie Ives’a z amerykańską tradycją romantyczną. Innymi cechami 

jego twórczości są: silne zamiłowanie do muzyki programowej, zachwyt otaczającą go naturą, 

młodzieńcza obsesja na punkcie „raju utraconego”, ciągłe przywoływanie elementów 

lokalnego kolorytu (zwłaszcza terenu Nowej Anglii) oraz poszukiwanie większej swobody 

                                                
49 Amerykańskie akademie muzyczne działały w Rzymie i podparyskim Fontainebleau. Kształciło się 

tam wielu młodych amerykańskich kompozytorów. 

50 Edward B.Hill (1872-1960) - kompozytor amerykański, studiował w Paryżu u Ch.Widora. Jego 

uczniami byli m.in. L.Bernstein, E.Carter, W.Piston, R.Sessions. 

51 William Mason (1829-1908) - amerykański kompozytor i pianista, pierwszy, pochodzący ze Stanów 

Zjednoczonych student F.Liszta i I.Moschelesa. 

52 Charles T.Griffes (1884-1920) - amerykański kompozytor, pianista i organista. Pisał głównie utwory 

wokalne,  fortepianowe oraz kameralne.  
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dotyczącej konstrukcji formy muzycznej. IV Symfonia Ives’a, ze swoją ascetyczną ideą pytań 

od dawna nurtujących człowieka: Co? i Dlaczego?, postrzegana jest jako kulminacja 

amerykańskiego Romantyzmu muzycznego, a niedokończona Universe Symphony – jego 

mistyczną apoteozą.  

 

Lata 1920-1950 

 

W muzyce europejskiej pierwsze dekady XX wieku to czas reakcji na estetykę 

Romantyzmu, pojawił się m.in. neoklasycyzm, szukający odejścia od wybujałej 

emocjonalności i idealizacji. Jego echa znajdujemy także za oceanem. Jako odpowiedź na 

idealizujące tendencje Romantyzmu, kolejna faza rozwoju muzyki, zwana Nowym 

Amerykanizmem, charakteryzowała się kategorycznym wyeksponowaniem rodzimych 

elementów kultury oraz konsekwentnym dążeniem do realizmu. Ów realizm, przyjmujący 

różnorodną postać, zawładnął przede wszystkim dziełami operowymi i baletowymi, gdzie siła 

przekazu dzięki akcji scenicznej jest szczególnie wydatna. Sarkazm, ironia, współczucie, 

demaskacja amerykańskiego mitu dobrobytu - to tylko przykłady środków, jakie mogły 

służyć artystom tego burzliwego czasu wielkich przemian społecznych i politycznych. 

Nowością, która wpłynęła bezwarunkowo na wszystkie dziedziny sztuki i gruntownie 

odmieniła percepcję rzeczywistości był film. Nowy gatunek, jakim była muzyka filmowa 

szczególnie sprzyjał trendom realizmu, jak również wymuszał na kompozytorach 

elastyczność stylistyczną i nabywanie umiejętności posługiwania się wszelkimi rodzajami 

technik. 

Obok fascynacji neoklasycyzmem europejskim, w muzyce amerykańskiej pojawiły 

się nurty awangardowe, inspirowane np. światem maszyn czy nieokiełznanymi siłami natury. 

Tak, jak Europa miała swoją „Grupę sześciu”, tak w Ameryce działała grupa nazywana 

„American Five”, do której zaliczali się Ch.Ives, H.Cowell, C.Ruggles, J.Becker i W.Rigger. 

Ich język muzyczny czerpał z doświadczeń szkoły wiedeńskiej, eksplorując możliwości 

dodekafonii i atonalności, a także poszukiwał nowych brzmień poprzez stosowanie 

niekonwencjonalnych efektów artykulacyjnych czy sonorystycznych. Tendencje te rozwijali 

następnie kompozytorzy kolejnych dekad, dochodzący nawet do techniki totalnego 

serializmu. Pod koniec lat 30-tych XX wieku pojawiła się tzw. II awangarda, reprezentowana 

np. przez J.Cage’a, autora tak nowatorskich zjawisk, jak aleatoryzm, happening, muzyka 
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graficzna czy preparowanie instrumentów. Jego idee doprowadziły w późniejszych dekadach 

do powstania nurtu „minimal music” i „repetitive music”, charakteryzujących się redukcją 

środków  muzycznego wyrazu (np. twórczość S.Reicha).  

Wielkie zainteresowanie wśród kompozytorów muzyki klasycznej wzbudziła wreszcie 

kultura afroamerykańska oraz błyskawicznie rozwijający się jazz. Młody Aaron Copland, 

pragnąc skomponować utwór, którego charakter natychmiast byłby rozpoznany jako 

amerykański, zawarł przymierze z jazzem w kilku swoich kompozycjach z 1920 roku, 

zwłaszcza w Koncercie fortepianowym. George Antheil użył jazzu dla uwydatnienia 

satyrycznego realizmu w swojej operze politycznej Transatlantic, a John Alden Carpenter 

jako elementu podkreślającego współczesny charakter jego baletów Skyscrapers (1926) oraz 

Krazy Kat.53 Większość przykładów jazzu symfonicznego lat 20-tych XX wieku, jak Jazz 

Suite Louisa Gruenberg’a, czy Jazz Symphonietta G.Antheil’a nie wzbudziła trwałego 

zainteresowania wśród kompozytorów amerykańskich. Wyjątkiem oczywiście są wybitne 

dzieła George’a Gershwina: Rhapsody in Blue, Concerto in F, An American in Paris. Jego 

talent melodyczny, inwencja rytmiczna, a zarazem romantyczny rozmach i osadzenie 

w tradycji wielkich form klasyczno-romantycznych, pozwoliły mu dokonać pewnego rodzaju 

nowej syntezy cech stylistycznych na znacznie wyższym poziomie intelektualnym niż 

Copland.  

Czas po 1930 roku to okres wielkich zmian politycznych, w którym sztuka stała się 

bronią dla partii pracy w walce z krwiożerczym kapitalizmem. Najlepszym przykładem teatru 

muzycznego o szerokim znaczeniu społecznym jest opera Marca Blitzstein’a  The Cradle Will 

Rock (1937), skomponowana w stylu agitacyjno-propagandowym. Trouble In Tahiti (1952) 

L.Bernstein’a, będąca czystą satyrą na życie klasy średniej w USA, została skomponowana 

pod silnym wpływem opery Blitzstein’a. Obydwie opery w sposób ewidentny parodiują 

amerykańską pop-kulturę. The Visitation (1966) Gunthera Schuller’a, odsłania problem 

rasizmu w USA, krążąc wokół historycznego spektrum jazzu od wczesnego bluesa do 

awangardy. W latach 50-tych XX wieku Schuller stał się wiodącą postacią kierunku, który 

sam zapoczątkował, był to tzw. „third stream” - „trzeci nurt”. Kompozycje bazujące na tym 

właśnie nurcie były mieszanką elementów jazzu i muzyki klasycznej. Wzorcowym 

przykładem takiego utworu jest Symphonic Tribute to Duke Ellington Schuller’a. Sam 

                                                
53 Trend zwrócenia się w stronę realizmu był kontynuowany także w baletach Virgila Thomsona Filling 

Station, Jerome’a Moross’a Frankie and Johnny, A.Coplanda Billy the Kid (1938) i Rodeo (1942),  L.Bernstein’a  

Fancy Free, W.G.Stilla Lenox Avenue (1937). 
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D.Ellington kierował się w stronę podobnej syntezy, ale w odwrotnym kierunku, 

„uklasyczniając” jazz, np. w Suicie Black, Brown and Beige i wielu późniejszych 

kompozycjach. Asymilacja i synteza to dwa słowa-klucze populizmu lat 50-tych XX wieku 

w muzyce amerykańskiej. Ten trend, dość krzykliwie ukazany w dziele MASS: A Theatre 

Piece for Singers, Players and Dancers L.Bernstein’a (1971), objął wszystkie amerykańskie 

rodzime gatunki muzyczne od popu do rocka i reprezentuje charakterystyczny pluralizm 

kulturalny Stanów Zjednoczonych. 

Dla wielu pokoleń kompozytorów amerykańskich jednym z najistotniejszych celów 

było uchwycenie owego specyficznego amerykańskiego idiomu stylistycznego i połączenie 

go z wielką tradycją muzyki europejskiej. Gatunkiem najbardziej nośnym dla takiego 

przedsięwzięcia okazała się symfonia. I tak między rokiem 1930 a 1970 powstała w Stanach 

Zjednoczonych niezliczona ilość symfonii. Najbardziej znaczącymi postaciami na tym polu 

byli: A.Copland (3 symfonie), Roy Harris (12 symfonii), Walter Piston (8 symfonii), 

Wallingford Riegger (4 symfonie), William Schuman (9 symfonii) oraz Roger Sessions 

(8 symfonii). Wszyscy wymienieni powyżej kompozytorzy doczekali się wykonań swoich 

symfonii przez największe amerykańskie orkiestry, ale o dziwo jedynie III Symfonia Harris’a 

na dłużej zagościła w programach filharmonicznych54. W dość obszernej twórczości Alana 

Hovhaness’a znajdziemy około 20 utworów zwanych symfoniami, ale w minimalnym stopniu 

przypominających tradycyjny wzorzec. Jego St. Vartan Symphony składa się z 24-ech części, 

przy czym połowa z nich to kanony. Hovhaness mocno koncentrował się na stylach, 

instrumentach i technikach pochodzących z Armenii i Japonii, nadając swej muzyce nieco 

mistyczny wyraz.  

Sessions i Riegger należą do tych kompozytorów, którzy podtrzymywali podstawowe 

wartości „wielkiej tradycji”, wplatając do swej twórczości istotne transformacje stylistyczne. 

Obaj byli pod wpływem dodekafonii, choć u Riegger’a skala 12-tonowa pojawia się rzadko. 

Riegger zaczynał od pisania muzyki romantycznej, później skoncentrował się na popularnym 

w latach 20-tych XX wieku ultra-moderniźmie, najlepiej widocznym w jego dwóch 

kompozycjach: Study in Sonority (1927) na dwoje skrzypiec oraz w Dichotomy (1931-32) na 

orkiestrę. Sessions natomiast nie tylko skupiał się na swoim muzycznym rozwoju, ale też 

                                                
54 Od 1972 roku w USA istniało 28 orkiestr profesjonalnych, 76 orkiestr stołecznych i ponad 1000 

pomniejszych orkiestr miejskich, których koncerty przyciągały rocznie około 18 milionów słuchaczy. Od tej 

pory uzasadnioną ambicją każdego kompozytora amerykańskiego było to, aby jego utwór znalazł się 

w repertuarze symfonicznym danej orkiestry. 
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udzielał się jako pedagog i pisarz oraz stał się tzw. „father figure” dla wielu młodych 

kompozytorów, którzy zafascynowani byli jego nieprzeciętnym intelektem oraz kreatywnymi 

pomysłami.  

Cowell przyjął o wiele bardziej obrazoburczą postawę wobec tradycji europejskiej niż 

Hovhaness czy Riegger. To właśnie on przygotował grunt J.Cage’owi 

i awangardzie lat 50tych XX wieku. Do innowacji, które wprowadzał do swoich kompozycji 

należały m.in. klastery fortepianowe (The Tides of Manaunaun, 1912) oraz manipulacja 

strunami fortepianu (Aeolian Harpe, 1923).55  

Niezwykle ważną rolę w historii muzyki amerykańskiej odegrał Edgar Varèse, który 

w XX wieku jako jeden z pierwszych europejskich kompozytorów - emigrantów osiedlił się 

w USA (w 1915 roku). Styl i język jego kompozycji są wyraźnym odejściem od tradycji 

europejskiej. W latach 20-tych i 30-tych Varèse skomponował wiele utworów na orkiestrę 

i mniejsze zespoły kameralne m.in. Ionisation na perkusję, które zachwycają niespotykaną 

harmonią oraz zawiłościami rytmicznymi. Jego obecność w amerykańskim środowisku 

muzycznym miała szerokie echa i odcisnęła piętno na postawie stylistycznej wielu młodych 

twórców56.  

Kompozytorami, którzy odchodzili zdecydowanie od tradycji europejskiej byli oprócz 

Cowell’a m.in. Harry Partch oraz J.Cage. Cage w jednym ze swoich wykładów z 1937 roku 

pt. „The Future of Music” powiedział: „Podstawą formy muzycznej będzie nasz trwały 

                                                
55 Henry Cowell był główną postacią ruchu ultra-modernistycznego w latach 20-tych i 30-tych XX 

wieku oraz fundatorem New Music Edition, które publikowało dzieła Ch.Ives’a, Charlesa Ruggles’a, Antona 

Weberna i in. W 1930 roku wydał New Musical Resources, publikację zawierającą system teoretyczny 

zaczerpnięty z własnych innowacji oraz eksperymentów. Będąc redaktorem sympozjum American Composers 

on American Music (1933), wydał najważniejszy w okresie międzywojnia manifest, dotyczący twórczości 

muzycznej w USA. Przyjaciółmi Cowell’a byli m.in. Edgar Varèse i Ch. Ruggles. Wszyscy trzej byli związani 

z International Composer’s Guild, założonym przez Varese’go i Carlosa Salzedo w 1921 roku. Organizacja ta 

została przekształcona w 1928 roku w Pan-American Association of Composers i przetrwała do roku 1934. 

Te towarzystwa zapewniały forum dla wykonywania dzieł zarówno kompozytorów będących ich członkami, jak 

i utworów innych kompozytorów, m.in. A.Schoenberga, I.Strawińskiego, A.Weberna, B.Bartóka.  

56U Varèse’go uczył się przez pewien czas W.G.Still, którego sylwetka i utwory omawiane są w trzecim 

rozdziale niniejszej pracy.   
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związek z przeszłością”57. A jednak jak wiadomo, jego późniejsze dzieła są całkowitym 

odrzuceniem zasad formalnych, pochodzących z muzyki europejskiej. Partch całkowicie 

odrzucił klasyczno-romantyczną ideę oraz system równomiernie temperowany, zastępując go 

strojem naturalnym. To wymagało skonstruowania wyjątkowych instrumentów, większość 

z nich to instrumenty perkusyjne oraz strunowe szarpane. Jego największe dzieła przybrały 

formę spektakli, angażujących grę, śpiew i taniec. Partch w swoich kompozycjach kładł duży 

nacisk na elementy wizualne, które zapożyczył z tradycji starożytnej Grecji i muzyki 

pozaeuropejskiej. Poglądy Partch’a, jak również krytyka europejskiej kultury muzycznej 

znalazły miejsce w słynnej książce jego autorstwa Genesis of a Music58.  

Dzieła Schoenberga i Weberna stworzyły bezpośrednią podstawę dla twórczej 

i analitycznej działalności Miltona Babbitt’a, który w swoich wczesnych, pochodzących 

z końca lat 40-tych XX wieku kompozycjach, objął serializmem nie tylko elementy dotyczące 

wysokości dźwięku, ale przede wszystkim rytm. Doświadczenia Babbitt’a doprowadziły do 

sformułowania gruntownej definicji systemu 12-tonowego, jego właściwości i możliwości. 

Babbitt jest twórcą bogatej terminologii teoretycznej na tym polu. Troska Babbitt’a 

o precyzyjną definicję rytmu i barwy doprowadziła go we wczesnych latach 60-tych do 

użycia elektroniki59. Ogromny wkład w rozwój muzyki elektronicznej w USA miało 

Columbia-Princeton Electronic Music Center, założone przez Otto Lueninga i Vladimira 

Ussachevsky’ego pod koniec lat 50-tych XX wieku. Swoje utwory komponowali tam m.in. 

Varèse (Dèserts), Babbitt oraz Mario Davidovsky. Synchronism no.6 na fortepian i taśmę tego 

ostatniego, to jedna z kilku kompozycji, w której użył zarówno muzyki wykonywanej na 

żywo, jak i nagranej.  

Inni kompozytorzy pokolenia lat 20-tych kierowali się bardziej w stronę eklektyzmu, 

tworząc rozmaite jakości estetyczne na podstawie zastanych wzorców przeszłości. 

Przykładowo Gunther Schuller użył starannie opracowanych 12-tonowych technik serialnych 

w swojej Symphony (1965), ale główną sferą jego zainteresowań był wspomniany już „third 

stream music”, łączący w sobie elementy jazzu oraz „wielkiej tradycji” (opera The Visitation 

z 1966 roku oraz  Symphonic Tribute to Duke Ellington z 1955 roku). Lukas Foss po 

napisaniu kilku imponujących neoklasycznych utworów, zaczął interesować się improwizacją 

                                                
57 Gilbert Chase, United States of America,§I,1: Art Music [in:] The New Grove Dictionary of Music 

and Musicians, vol.19,  edited by Stanley Sadie, Macmillan, London 1980 

58 Harry Partch, Genesis of a Music, University of Wisconsin Press (1949). 

59 Jeden z jego najbardziej znanych utworów to  Philomel na sopran i taśmę (1963-64). 
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kontrolowaną, a od roku 1960 stał się twórcą radykalnie eksperymentalnym, czego 

świadectwem są m.in. dwie kompozycje: Elytres oraz Fragments of Archilochos. Drastyczną 

transformację wprowadził Foss w Baroque Variations for orchestra (1967), kompozycji 

napisanej wyłącznie na podstawie muzyki Bacha, Haendla i Scarlattiego. Oprócz 

elektronicznego zniekształcenia, wplótł w jej brzmienie zwyczajny hałas (np. butelka 

umieszczona w torebce, rozbijana za pomocą młotka). 

W latach 30-tych Cage, studiując pod kierunkiem Cowell’a i świeżo przybyłego do 

USA Schoenberga, zaczął komponować i formułować swoje rewolucyjne pomysły. Pierwszą 

z jego wielkich innowacji było preparowanie fortepianu, zastosowane w Bacchanale (1938), 

drugą zaś wykonywanie muzyki elektronicznej na żywo: Imaginary Landscape no.1 (1939). 

J.Cage w swojej być może najbardziej ekstremalnej ze wszystkich kompozycji, zatytułowanej 

4’33’’ (1952), doszedł do granic eksperymentu - jedynymi dźwiękami są te, pochodzące 

z publiczności oraz otoczenia. W latach 60-tych działalność Cage’a obróciła się w stronę 

tzw. mixed-media shows (Cage był jednym z twórców happeningu), przyciągając szeroką 

rzeszę naśladowców. Swoje zainteresowania muzyką teatralną wyraził w Water Music (1952) 

oraz w Theatre Piece (1960), ale te dzieła nie zwróciły na siebie takiej uwagi, jak jego pełen 

muzycznego nieładu happening Musicircus (1967), czy HPSCHD (1967-69) - kompozycja 

napisana we współpracy z Lejarenem Hillerem. Jest to utwór bardzo niedookreślony, 

dopuszcza kilka różnych opcji w zakresie czasu trwania, wykonania oraz treści, ale 

podstawowym budulcem tej kompozycji są „mozartiana” – elementy stylu kompozytorskiego 

Mozarta60. Tak więc niespokojny duch Cage’a, poddany działaniu elektroniki 

i komputeryzacji, stawia go w rzędzie najbardziej kreatywnych kompozytorów amerykańskiej 

awangardy. Hiller z kolei napisał Illiac Suite na kwartet smyczkowy, pierwszy w świecie 

utwór wykorzystujący komputer („Illiac” to właśnie nazwa użytego przez Hillera komputera). 

Cage był blisko zaprzyjaźniony z Earlem Brown’em, Mortonem Feldman’em i Christianem 

Wolffem. Brown był pionierem notacji graficznej (December 1952), a Feldman może być 

śmiało nazwany „mistrzem pianissima” ponieważ większość jego kompozycji jest lekka, 

cicha oraz zapisana w ekstremalnie wolnych tempach.  

Innym zjawiskiem, w które Cage mocno się zaangażował była ewolucja muzyki 

elektronicznej wykonywanej na żywo. Jego seria Variations dała impuls innym zespołom 

                                                
60 Młodsi kompozytorzy, którzy byli zaangażowani w multimedialny teatr muzyczny to m.in. Larry 

Austin, Salvatore Martirano, Roger Reynolds oraz Eric Salzman. 
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wykonywującym muzykę elektroniczną na żywo, zwłaszcza Sonic Arts Union, założonemu 

w połowie lat 60-tych XX wieku przez Roberta Ashley’a, Davida Behrman’a, Alvina Lucier’a 

oraz Gordona Mamma’a. Ta wyżej wymieniona czwórka kompozytorów dokonała wiele 

w zakresie elektronicznej transformacji dźwięków instrumentalnych i wokalnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem elektronicznego znaczenia otoczenia akustycznego. W Music 

for a Solo Performer Lucier’a, do głowy wykonawcy podłączone są elektrody, mające na celu 

wyłapywanie sygnałów, pochodzących prosto z fal mózgowych. Te wzmocnione sygnały są 

następnie używane do aktywowania rozmaitych instrumentów perkusyjnych.  

Przeciwstawianie się ideom Cage’a stworzyło rodzaj „nowej prostoty”, wokół której 

zgromadzili się tacy kompozytorzy jak La Monte Young, Steve Reich, Terrence Riley oraz 

Philip Glass. Young, który zaczynał jako neodadaista, wraz ze swoim Theatre of Eternal 

Music, zaczął iść w kierunku muzyki o niespotykanie długim czasie trwania, opartej na 

monotonnym mówieniu, będącym rodzajem mantry. Riley zwrócił się w stronę figur 

tonalnych, a Reich był mocno skoncentrowany na zawiłościach równoczesnych, ale nie 

identycznych schematów rytmicznych. Dość istotną rzeczą jest fakt, iż na twórczość S.Reicha 

kolosalny wpływ miała lektura dwóch książek: Studies in African Music Jones’a61 oraz Music 

in Bali Mc Phees’a62. Pozostali kompozytorzy, zwłaszcza Ken Friedman, Robert Moran oraz 

Paul Earls, koncentrowali się na dziełach multimedialnych, które bardziej określić by można 

jako „wydarzenia, przedstawienia, akcje”, które czasami gromadziły wokół siebie całe miasta, 

jak choćby 39 Minutes for 39 Autos Moran’a (San Francisco, 1969). W Center for Advanced 

Visual Studies of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) Paul Earls od 1969 roku 

pracował wspólnie z architektami, inżynierami planującymi miasta oraz innymi specjalistami 

nad dziełami zawierającymi dźwięki pochodzące z otoczenia, systemami multisensorycznymi 

oraz tzw. „synergetic art” - sztuką pociągającą za sobą transmitowanie próbek informacji 

z jednego ośrodka do drugiego. W utworze zatytułowanym Audio-Luminar, dźwięki są 

elektronicznie przetworzone w wiązkę światła ze zmienną kombinacją i intensywnością 

kolorów, kończąc na użyciu promieni laserowych. 

Obok kompozytorów awangardowych, niepokornych i niestrudzonych 

w poszukiwaniu nowych szlaków, historię muzyki amerykańskiej tworzą też kompozytorzy 

reprezentujący postawy estetyczne zwrócone ku przeszłości i tradycji, jak np. neoromantyk 

                                                
61Arthur M.Jones , Studies In African Music, Oxford University Press 1959 

62 Colin McPhee, Music in Bali:A Study in Form and Instrumental Organization in Balinese Orchestral 

Music, Yale University Press 1966 
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Samuel Barber, czy reprezentanci tzw. „Stravinsky school” (m.in. Louise Talma, Arthur 

Berger), bądź „Eastman Group” (m.in. David Diamond, William Bergsma). Od lat 70-tych 

XX wieku tradycja i nowoczesność to pojęcia już niekoniecznie sprzeczne – odkrycie relacji 

między nimi i możliwości współistnienia oraz dialogu w dziele muzycznym, to zjawisko 

charakterystyczne dla sztuki postmodernistycznej. 
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2. Charakterystyka twórczości muzycznej Afroamerykanów 

 

Korzenie i tradycje 

 

Tradycje kultury afroamerykańskiej korzeniami sięgają czasów przed 

niewolnictwem, gdy Murzyni jako wolni ludzie tworzyli własne autonomiczne społeczeństwa 

w Afryce, kultywując swoje zwyczaje, zawody, obrzędy religijne, żyjąc w zorganizowanym 

systemie plemiennym czy klanowym i tworząc swoiste dzieła sztuki w postaci malunków 

i rzeźb. Ich kultura nie znała pisma, powszechna była ustna tradycja przekazywania historii 

i mitologii. Brutalny handel niewolnikami odarł tych ludzi z godności, tożsamości, 

przynależności narodowej i więzów plemiennych, społecznych, religijnych i rodzinnych. Jako 

tania siła robocza przybywali do Nowego Świata wyłącznie do pracy, traktowani jak 

zwierzęta. 

 

Zdjęcie nr 1. Virginia Slave Auction (1861) 

Źródło: Internet, history.com.  http://www.history.com/topics/slavery/photos# 

(data dostępu: 16.09.2013) 
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Handel Afrykanami kojarzy się współcześnie wyłącznie z zaspokajaniem potrzeb na 

tanią siłę roboczą na plantacjach obu Ameryk. Warto jednak zaznaczyć, że Europa 

„zakosztowała” profitów z niewolniczej pracy Murzynów jeszcze przed kolonizacją Nowego 

Świata. Pierwsi czarni niewolnicy z Afryki zostali przywiezieni w XV wieku do Portugalii. 

Słynną podróż Krzysztofa Kolumba w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii poprzedziły 

liczne wyprawy żeglarzy portugalskich, zapuszczających się coraz dalej na południe wzdłuż 

zachodniego wybrzeża Afryki. Przywozili ze sobą prawdziwe skarby: złoto, przyprawy, cenne 

surowce, a przy okazji także niewolników. Zapotrzebowanie na nich nie było wówczas duże, 

rocznie dostarczano około 1000 Murzynów, którzy zazwyczaj pracowali na istniejących już 

plantacjach trzciny cukrowej i bawełny na Wyspach Kanaryjskich i na Maderze. 

Niewolnictwo nie było także obce na Półwyspie Apenińskim – afrykańscy służący byli 

nieodłącznym elementem krajobrazu rejonów Neapolu63.  

Jak można było pogodzić religię chrześcijańską ze zniewalaniem ludzi? Otóż 

Murzyni byli dla Europejczyków przede wszystkim poganami i sam ten fakt wystarczał, by 

można było bez niepokoju moralnego uznać ich za gatunek gorszy, nie zasługujący na prawa 

i poszanowanie. Zgodnie z takim sposobem myślenia Biali przypisywali sobie również prawo 

do podbojów i kolonizacji nowo odkrytych lądów – idea głoszenia religii chrześcijańskiej 

i wyzwalania dusz z ciemności pogaństwa pozwalała podbijać ludy Nowego Świata i dzielić 

ich terytoria zgodnie z europejskim poczuciem sprawiedliwości i politycznego interesu64. 

Bezpośrednio po pierwszych wielkich odkryciach geograficznych w XV wieku arena 

podbojów Ameryki należała tylko do Hiszpanii i Portugalii, a zakres ich zainteresowań 

dotyczył głównie kontynentu południowego. Ameryka Północna, uznana za mniej atrakcyjną 

z powodu mniejszej ilości cennych kruszców, została skolonizowana nieco później, dopiero 

na przełomie XVI i XVII w. Dokonali tego głównie Anglicy, którzy wkroczyli do procederu 

konkwisty po pokonaniu w Kanale La Manche hiszpańskiej Wielkiej Armady (1588 r.), 

pozbawiając tym samym Hiszpanię dominującego znaczenia militarnego i politycznego65. 

Od 1665 roku wybrzeże atlantyckie Ameryki Północnej było już wyłącznie pod brytyjskim 

panowaniem. 

                                                
63 Muzycznym świadectwem tego faktu są groteskowe utwory wokalne Orlando di Lasso wydane 

w zbiorze „Libro de villanelle, moresce e altre canzoni” (Paryż, 1581). 

64 Niechlubny traktat z Tordesillas z 1492 r. podzielił dopiero co odkryty Nowy Świat na terytoria   

przynależne Hiszpanii i Portugalii. 

65  Pierwsza osada angielskich imigrantów na wybrzeży Atlantyku to Jamestown, założone w 1607 r. 
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Te fakty historyczne tłumaczą kilka najważniejszych różnic w dalszej historii obu 

Ameryk, a więc różnice językowe oraz religijne. Ameryka Południowa oraz Środkowa 

znalazły się w kręgu religii katolickiej oraz języków portugalskiego i hiszpańskiego, 

natomiast Ameryka Północna stała się miejscem rozwoju wyznań wywodzących się z nurtów 

reformowanych (za sprawą osiedlających się tam m.in. purytan i anglikanów), a językiem 

dominującym był angielski. W ten sposób europejskie stosunki polityczne, wyznaniowe 

i ekonomiczne znalazły swoje odbicie w Ameryce. Odmienne oblicze religijne i mentalne 

tych kontynentów po ich podboju miało też skutek w postaci innego traktowania 

niewolników, a co za tym idzie innej ich sytuacji. 

Systematyczny handel niewolnikami rozpoczął się prawie równocześnie 

z początkami kolonizacji. Rdzenna ludność amerykańska (w pierwszej fazie podbojów byli to 

wyspiarze z rejonu Morza Karaibskiego oraz ludy żyjące na wybrzeżu kontynentów) szybko 

ulegała eksterminacji. Indianie masowo umierali z powodu chorób przywiezionych przez 

Europejczyków oraz z powodu wycieńczenia ciężką pracą, do której zostali zmuszeni przez 

najeźdźców. Zakładane plantacje zaludniano więc Murzynami, których tężyzna fizyczna 

i odporność na choroby były bez porównania lepsze. Skalę handlu ludźmi najlepiej ilustrują 

liczby: około połowy XVI wieku rocznie przywożono do Ameryki 10 tysięcy Murzynów, pod 

koniec XVIII wieku już 250 tysięcy. W samych Stanach Zjednoczonych pomiędzy rokiem 

1783 czyli początkiem państwowości, a datą zniesienia niewolnictwa w 1865 r., żyło 

5 milionów niewolników pochodzenia afrykańskiego.  

Niewolników pozyskiwano głównie z terenów zachodniego wybrzeża Afryki: 

Senegambii, Senegalu, Gambii, Gwinei, Sierra Leone, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz 

Beninu. Byli to ludzie należący do rozmaitych plemion, najczęściej Joruba, Aszanti, 

Mandingo, Dahomej, Bambara i Kongo. W niewolę popadali częściowo jako jeńcy wojenni 

podczas rozmaitych miejscowych potyczek, a częściowo w wyniku celowych transakcji, 

odsprzedawani przez własnych wodzów lub łapani w obławach. Handlem tym zajmowali się 

zarówno Europejczycy (Hiszpanie, Portugalczycy, Brytyjczycy, Holendrzy, Francuzi, 

Szwedzi, Duńczycy), jak i miejscowi afrykańscy „łowcy”. Zjawisko niewolnictwa nie było 

obce społeczeństwom afrykańskim. W niewolę popadali np. jeńcy lub złoczyńcy za 

popełnione zbrodnie. Afrykańskie niewolnictwo nie było jednak elementem systemu 

ekonomicznego i miało zdecydowanie inny charakter: pracą odkupywano swoją winę lub 

wyrządzoną szkodę, istniała możliwość wyzwolenia się lub dołączenia do klanu rodzinnego. 

Dzieci niewolników były wolne, a rodzin nie rozdzielano. 
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Niewolnicza gehenna Afrykanów zaczynała się jeszcze przed transportem morskim 

do Nowego Świata. Porwani Murzyni przed załadunkiem na statki musieli zazwyczaj odbyć 

długą wędrówkę do wybrzeża, a tam jeszcze przez kilka tygodni w potwornych warunkach 

oczekiwali na dalszy transport. Droga morska trwała 6-10 tygodni, Murzyni odbywali ją 

przykuci kajdanami, bez możliwości poruszania się, fatalnie karmieni, okaleczani i bici. 

Szacuje się, że tylko połowa ze złapanych w Afryce Murzynów docierała do Ameryki. 

Umierali na każdym etapie podróży w wyniku chorób, głodu, przemocy, a także samobójstw 

podyktowanych rozpaczą. Bywało, że topiono ich w oceanie w wyniku nagłej potrzeby 

zmniejszenia ciężaru statku (np. by uciec przed piratami) lub dla ukarania buntu. Traktowani 

gorzej niż zwierzęta, docierali w końcu do miejsca przeznaczenia, gdzie czekała ich jeszcze 

licytacja i transport do plantacji ich nowego właściciela. Traumatyczne doświadczenie 

porwania, sprzedania, rozdzielenia od najbliższych, przemocy, rozpaczy i strachu przed 

nieznaną przyszłością, wymazywały ze świadomości niewolników kulturę oraz wartości 

i obyczaje, w których wzrastali, ich religia nagle stawała się martwa i nic nie znacząca, 

związki międzyludzkie przestawały istnieć, a ich własne życie nie należało już do nich. 

Wartość niewolnika postrzegana była wyłącznie poprzez siłę jego mięsni i wytrzymałość 

fizyczną. W nowej rzeczywistości żadne inne walory, umiejętności, zdolności czy cechy 

człowieka nie miały większego znaczenia.  

Niewolnictwo w kręgu kolonii hiszpańskich i portugalskich czyli w obrębie 

zdominowanym przez religię katolicką, miało nieco bardziej ludzki wymiar. Dla katolików 

rodzina i małżeństwo były święte, a więc nie rozdzielano rodzin. Dotyczy to także 

niewolników zrodzonych już w niewoli i zakładających w niej swoje rodziny. Uwaga 

właściciela plantacji skupiona była głównie na wydajności Murzyna i jego pracy, natomiast 

sfery życia poza nią nie były rygorystycznie kontrolowane. Dlatego niewolnicy mogli nawet 

zarabiać dodatkową pracą. Duża wspólnota niewolników na jednaj plantacji mogła 

kultywować swoje plemienne tradycje, obrzędy i zwyczaje, a kobiety, które urodziły więcej 

niż 10 dzieci były wyzwalane. Rasizm nie był tak dotkliwy, gdyż na ogół społeczeństwa 

przypadało znacznie więcej Murzynów i Metysów niż Białych. Eksterminacja ludności 

indiańskiej nie posunęła się tu tak daleko, jak w rejonie Karaibów i w Ameryce Północnej, 

istniały więc lepsze warunki do asymilacji ludności rdzennej z murzyńską oraz z Białymi. 

Generalnie populacja południowoamerykańska stała się wielokulturowa i wielonarodowa, 

asymilując wątki wszystkich kultur. Jakkolwiek Murzyni musieli przyjąć religię katolicką, to 

pod maską jej obrzędów kultywowali nadal wiele własnych tradycji religijnych. 
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Rozbudowana symbolika liturgii Kościoła Katolickiego, kult świętych i relikwii, wiara 

w zmartwychwstanie, przywoływały wspomnienia pozostawionych za oceanem bóstw,  

kultywowanych obrzędów i zarzuconych wierzeń. Na kontynencie Ameryki Południowej 

doszło do specyficznego procesu synkretyzmu wielu religii pod pozorem sprawowania 

obrzędów katolickich. 

 W Ameryce Północnej sytuacja niewolników była generalnie gorsza, choć nie 

wszędzie jednakowa. Wobec konieczności współistnienia obok siebie wielu różnych wyznań 

protestanckich rozwinęła się tam daleko posunięta tolerancja religijna. Kolonie brytyjskie 

dzielą się na trzy zasadnicze strefy geograficzne, różniące się klimatem, a także systemem 

osadnictwa imigrantów z Europy: Kolonie Północne, czyli Nowa Anglia (Massachusetts, 

Connecticut, New Hampshire, Rhode Island), Kolonie Środkowe (Daleware, Maryland, 

Pensylwania, Nowy York, New Jersey) i Kolonie Południowe (Wirginia, Karolina Północna 

i Południowa, Georgia). W początkowej fazie niewolnictwa w koloniach brytyjskich 

panowały dość liberalne zasady (XVII wiek)66, szybko jednak zostały zaostrzone pod 

dyktando potrzeb ekonomicznych, a właściwie z chęci zysku.  

Nowa Anglia, zasiedlona przez Anglików, była krajem o silnych tradycjach 

rodzinnych i religijnych, zakorzenionych w ideałach dyscypliny moralnej, szacunku wobec 

zwierzchności i harmonijnego życia wspólnotowego. Szanowano tam pracę rozumianą wręcz 

jako nakaz religijny, istniał obowiązek edukacji67. Nie było dużego zapotrzebowania na 

niewolników, a ci z nich, którzy się tam znaleźli, mieli szansę na zdobycie podstawowej 

edukacji i stopniowo nawet na asymilację w społeczeństwie68.  

Podobnie wyglądała sytuacja w Koloniach Środkowych, gdzie klimat również nie 

sprzyjał uprawom plantacyjnym na szeroką skalę i nie było zapotrzebowania na tanią siłę 

roboczą. 

Stany Południowe to najwcześniej skolonizowany obszar Ameryki Północnej. 

Osiedli tam głównie Iroszkoci, o wielkich pretensjach arystokratycznych, nawykli do tradycji 

rodem z czasów feudalnych. Na Południu klimat sprzyjał powstawaniu wielkich plantacji 

                                                
66 Do roku 1660 przyjęcie chrztu zapewniało Murzynom wyzwolenie, ale już w 1661 w Wirgini został 

wprowadzony nakaz pracy dla Murzynów przez całe życie, a dwa lata później uchwalono ustawę, zgodnie 

z którą wszyscy Murzyni, jak i ich potomkowie byli dożywotnio w niewoli. 

67 Właśnie na północy powstały dwa najważniejsze uniwersytety: Harvard (1636 r.) i Yale (1701 r.). 

68 W północnych stanach niewolnictwo zostało prawnie zniesione już w 1784 r. 
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bawełny, tytoniu, trzciny cukrowej, ryżu itp. Zapotrzebowanie na niewolników było tam więc 

największe, spis ludności przeprowadzony w 1783 r. informuje o 750 tysiącach. W 1810 roku 

było ich już 1 mln 200 tys., a w 1860 r. 4 mln. Niewolnicy żyjący na Południu nie mogli 

kultywować żadnych rodzimych afrykańskich obrzędów, żyjąc w bardzo prymitywnych 

warunkach, pozbawieni wszelkich praw, wyzyskiwani, poniżani i maltretowani. Jedyną 

treścią ich życia była ciężka praca od świtu do nocy. Na Południu nie istniała żadna forma 

asymilacji Murzynów ze społeczeństwem Białych, rasizm rozwinął się tam w najostrzejszej 

postaci.69 Małżeństwa niewolników w oczach prawa zawierane były nielegalnie (nawet jeśli 

ślubu udzielał pastor), a więc ich dzieci były uważane za nieślubne. Zwyczajną praktyką było 

rozdzielanie rodzin przez odsprzedawanie jej członków – nie istniało pojęcie świętości 

związku małżeńskiego niewolników.  

Murzyni przyjmowali chrzest i stawali się członkami kościołów, najczęściej 

metodystów i baptystów, a wiara stanowiła dla nich swoisty azyl, w którym znajdowali 

przestrzeń dla wyrażania emocji i rozniecania nadziei na odmianę swojego losu. Wobec 

niepewności jutra tworzyli bardzo bliskie i zażyłe relacje wewnątrz wspólnoty, dbając o siebie 

nawzajem, troszcząc się o dzieci i starszych, a mimo to więzi rodzinne były kruche, 

częstokroć powierzchowne i pozbawione poczucia odpowiedzialności. 

 Niewolnicy z Południa wypracowali sobie specyficzną postawę, dzięki której 

możliwe było przetrwanie w tak nieludzkich warunkach: z jednej strony była to taktyka 

unikania pracy i pozorowania wysiłku, z drugiej strony stawali się służalczy wobec swojego 

pana, starali się mu przypochlebić i zyskać jego przychylność. Sposobem na to było poniżanie 

samego siebie, zachowania błazeńskie, śmieszne i podkreślające w groteskowy sposób swoje 

cechy fizyczne (uznawane przez Białych za brzydkie). Niewolnicy żartowali z siebie, 

pozorowali głupie zachowania, by pozwolić się z siebie śmiać i dostarczyć w ten sposób 

rozrywki swojemu panu70. Udawali nierozumnych, niezdarnych, tępych, ale w głębi wiedzieli, 

                                                
69 Rasizm przybierał tam nawet postać oficjalnych wystąpień czy „naukowych” wywodów, 

udowadniających niższość Czarnych jako mniej inteligentnych, dzikich, brzydkich itp. 

70 Echem tej postawy były naznaczone silnie rasistowską ideologią, satyryczne widowiska dla Białych 

w stylu Minstrele, w których jawnie naśmiewano się z postaci reprezentujących „typowych” Murzynów: Toma 

(dobroduszny, kochający pana służący), Mammy (pracowita, pogodna, otyła niania, bezgranicznie kochająca 

wszystkie dzieci swego pana), Piccaninny (zaniedbane, brzydkie i przygłupie dziecko murzyńskie). W ich role 

najpierw wcielali się odpowiednio ucharakteryzowani Biali aktorzy, z czasem angażowano również Czarnych 

wykonawców. Minstrele powstały w I poł. XIX w., za ich twórcę uważa się Toma Dartmouth’a Rice’a. Ten typ 
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że to tylko maska, uśpienie czujności zarządcy. Wchodzenie w rolę prześmiewcy samego 

siebie, stwarzało dodatkowe możliwości kontaktów z właścicielami – panowie bardzo lubili 

wieczorne „spektakle” tańca, śpiewów i wygłupów swoich niewolników. A to z kolei dawało 

Murzynom okazję do zetknięcia się z europejskimi rodzajami rozrywki – modnymi tańcami, 

popularnymi pieśniami i marszami. 

 

 

 

Zdjęcie nr 2. Plantation Dance, South Carolina, ca. 1785, anonim 

Źródło: Internet, hitchcock.itc.virginia.edu 

http://hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/details.php?categorynum=12&categoryNam   

e=Music, Dance, and Recreational Activities&theRecord=37&recordCount=55 

(data dostępu: 16.09.2013)1785795 

 Jedynym elementem rodzimej kultury Murzynów, który wzbudził zainteresowanie, 

a nawet podziw Białych była ich muzyka – energetyczne śpiewy, gra i taniec. Nie tylko nie 

zabraniano im tej aktywności, najpierw na etapie transportu do Ameryki, a potem już na 

plantacjach, ale wręcz zachęcano ich do niej, upatrując w niej sposób na zachowanie lepszej 

                                                                                                                                                   
spektakli zanikł pod koniec XIX wieku, wyparty przez modny Vaudeville. Parodiowanie na scenie zachowań 

i dialektu Czarnych przy okazji przywoływało też ich muzykę, tańce i śpiewy, a przez to po raz pierwszy 

wykonywanie muzyki Czarnych zyskało wymiar komercyjny. 

http://hitchcock.itc.virginia.edu/SlaveTrade/collection/large/NW0159.JPG
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dyscypliny w grupie71. Zatem muzyka była jedynym azylem dla Afrykanów, gdzie mogli 

zachować resztki tożsamości i autonomii.  

Trzeba jednak od razu wyjaśnić odmienność w rozumieniu zjawiska muzyki 

w kulturze europejskiej i afrykańskiej. W Afryce muzyka obecna jest w całym życiu, nie 

stanowi jego „ornamentu”. Towarzyszy obrzędom, religii, rozrywce, edukacji, medycynie, 

jest sposobem komunikacji ze światem nadprzyrodzonym i formą aktywności społecznej. 

Dotyczy na równi sfery sacrum i profanum. Nie definiuje jej zapis ani logika konstrukcji, 

powstaje i brzmi tylko „tu i teraz” jako niepowtarzalny byt dźwiękowy, którego podstawą jest 

improwizacja oparta na rytmie i niezachwianym pulsie.  Muzyka powstaje dzięki grupowemu, 

twórczemu uczestnictwu we wspólnym śpiewie, grze i tańcu. Obce jest jej rozróżnienie na 

„twórcę-kompozytora”, „odtwórcę-wykonawcę” i „słuchacza-odbiorcę”, każdy uczestnik 

muzykowania posiłkuje się własną potrzebą ekspresji, fantazją i energią nawet, jeśli 

muzykowaniu przewodzi jedna wiodąca postać – wódz-czarownik. Efekt ostateczny jest 

zawsze nieprzewidywalną sumą elementów, jakie wprowadził każdy z uczestników 

muzykowania, czy to grą na instrumentach, czy śpiewem, czy tańcem. Uprawianie muzyki 

jest ściśle związane z poczuciem więzi z otaczającym światem natury i przyrody, jego 

odgłosami, oddechem, barwnością i niepowtarzalnością oraz z poczuciem więzi z innymi 

członkami wspólnoty. 

W językach afrykańskich nie istniał odpowiednik słowa „sztuka”. Nie istniało też 

pojęcie „absolutnej” (w rozumieniu europejskim) muzyki czysto instrumentalnej. Muzyka 

jako wspólne działanie synkretyczne miała swoje funkcje obrzędowe, społeczne, magiczne, 

ale nigdy nie stawała się przekazem „kompozytora” dla „odbiorcy”72, jakkolwiek 

w społeczeństwach afrykańskich istniało pojęcie zawodowego muzyka. Tradycje tego zawodu 

– jak i wielu innych – były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. 

Baza, na której rozwija się muzykowanie to niezachwiany, równy puls. Jest on 

kanwą, wokół której plotą się wątki rytmiczne. Może ich być wiele równocześnie, 

niezależnych od siebie, bez rygoru wspólnego metrum i jednakowych podziałów 

                                                
71 W niektórych rejonach zabraniano jednakże gry na instrumentach z obawy przed przekazywaniem 

przez niewolników dźwiękowych sygnałów i informacji na odległość. Strach przed murzyńskimi rebeliami 

towarzyszył wielu plantatorom. 

72 Tzw. „talking drums”, to system sygnałów niosących informację na dalekie odległości (ostrzeżenia, 

wiadomości). 
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rytmicznych. Polirytmia i polimetria to oczywistość podyktowana fantazją i swobodą 

muzykujących. Ostinato i wariacyjność rytmiczna, a także technika zawołań i odpowiedzi 

(call and response), dowolnie kształtują kwestię formy i czasu trwania „utworu”. 

Improwizacja wyklucza rygor czasowy muzykowania i jego ścisłe ramy formalne.  

Brzmienie afrykańskie ma własne, odmienne od europejskiego poczucie ładu 

i estetyki, szczególnie w kwestii barwy dźwięków. Chropowate, szorstkie głosy, odmienne od 

europejskiego poczucie intonacji i „czystości” wysokości czy też  mikrotonowe modulowanie 

wysokości dźwięku, w swej istocie są odpowiednikiem wielorakich odgłosów natury oraz 

naśladują ekspresyjną mowę ludzką. Afrykańska technika wokalna lubi glissanda, różnorodne 

wibrato, atak na początek dźwięku, załamania głosu, łkanie, modulowanie barwy 

i różnicowanie głośności. Muzyka afrykańska nie oddziela się od natury, ale jest jej 

wynikiem. Nie tworzy abstrakcyjnego systemu estetycznego z własnym kodeksem piękna, ale 

czerpie całymi garściami z bogactwa otaczającego świata. Jest też blisko życia i jego potrzeb 

– podstawową formą muzykowania są pieśni: wojenne, pracy, religijne, magiczne, zalotne 

oraz kołysanki. Afrykanie śpiewają jednogłosowo, a ich melodie są na ogół proste, oparte na 

diatonicznych skalach, często na pentatonice. Poruszają się małymi krokami interwałowymi, 

preferują krótkie motywy i budują nieskomplikowane frazy. Śpiew jest przede wszystkim 

mową, ekspresyjną i pogłębioną, ale zawsze skupioną na słowach. Muzyka wokalna nie zna 

pojęcia harmonii wynikającej z nakładania się na siebie kilku linii melodycznych 

(do rzadkości należy śpiewanie w równoległych interwałach). Jej rolę przejmuje wariacyjność 

rytmiczna oraz ozdabianie linii melodycznej ornamentami i dodawanie wokaliz na 

pozbawionych znaczenia sylabach, a także różnorodność barwowa. Wspólny śpiew jest 

przede wszystkim elementem społecznej integracji, czemu doskonale sprzyja technika 

antyfonalnych zawołań i odpowiedzi – call and response, obecna potem w jazzie. 

W instrumentarium afrykańskim prym wiodą bębny, występujące w różnych 

rozmiarach, od małych, trzymanych między nogami, po potężne, stojące na ziemi. Technika 

gry angażuje same dłonie lub pałki. Do innych instrumentów perkusyjnych należą grzechotki 

(tykwa wypełniona nasionami) i kołatki, ale do wybijania rytmu nie zawsze potrzebne są 

specjalnie w tym celu stworzone instrumenty – źródłem rytmu mogą być rozmaite przedmioty 

codziennego użytku. Instrumentami melodycznymi są flety (trzcinowe, bambusowe) i rogi 

zwierzęce, używa się także instrumentów strunowych szarpanych. Instrumentem może 

w końcu być także ciało muzyka-tancerza. Dźwięki można wydobywać poprzez uderzanie 

w uda, klatkę piersiową, szyję, klaskanie i tupanie. W tym miejscu stajemy na rozdrożu tego, 
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co po europejsku nazywamy osobno muzyką i tańcem – ruch ciała będący jednocześnie 

tańcem i perkusyjnym akompaniamentem to przecież stepowanie (tap dancing).  

Muzyka połączona jest z ruchami ciała, z tańcem, z posuwistością. Jak wiele odmian 

ruchu może prowokować muzyka w odczuciu Afrykanów, najlepiej ilustrują określenia 

stosowane później w jazzie: stride (kroczyć), walking (spacerować), strolling (paradować), 

rolling (toczyć się), rocking (bujać się), swinging (kołysać się), drive (pędzić). Taniec nie jest 

wyłącznie rozrywką, ma bardzo metafizyczne znaczenie, jest działaniem jednoczącym 

żyjących i zmarłych, których obecność wśród żywych była i jest oczywistością.  

Nowe realia życia afrykańskich niewolników w Ameryce i zderzenie się z kulturą 

Białych wymusiły dokonanie się swoistej syntezy elementów charakterystycznych dla obu 

tych światów. Także muzyka przeszła daleko idące przeobrażenia, w dużej mierze wynikające 

z konieczności przyjęcia przez Murzynów chrześcijaństwa. Do muzyki niewolników 

przeniknęły elementy europejskie poprzez melodie pieśni kościelnych oraz tańców i marszów. 

Zaniknęły pieśni obrzędowe i magiczne, za to powstawały nowe pieśni religijne, taneczne 

i pieśni pracy.  

Pierwszym afroamerykańskim gatunkiem muzycznym były śpiewy spirituals. 

Gorąca religijność Murzynów znajdowała wyraz w ekstatycznych pieśniach,  których tekst 

osnuty na wątkach biblijnych posiadał ukryte przesłanie: oczekiwanie na wolność, tęsknota za 

ojczyzną, nadzieja na odkupienie. Szczególnie Stary Testament dostarczał wiele wątków 

poruszających wyobraźnię znękanych niewolników - liczne cuda, uzdrowienia, nagłe zwroty 

akcji, bohaterowie, a przede wszystkim Boże obietnice i mądrość życiowa, jaką czerpano 

z Pisma Świętego, kształtowały rys wiary Czarnych. Szczególnie umiłowane historie biblijne  

o Mojżeszu i wyprowadzeniu Izraelitów z Egiptu oraz o niewoli babilońskiej – stanowiły 

maskę własnych pragnień i uczuć Murzynów. Samych siebie niewolnicy identyfikowali 

z ludem Izraela. Najczęściej używane symbole odnoszące się do ich wiary to np. Egipt – 

niewola, przejście przez rzekę Jordan – wyzwolenie lub śmierć.  

Spirituals powstały na Południu Stanów Zjednoczonych na początku XIX wielu, 

zainicjowane przez ruch religijny zwany Great Awakening73. Śpiewali je Biali na wzór 

                                                
73 Great Awakening (Wielkie Przebudzenie), to termin określający wielkie przemiany duchowe 

w amerykańskim protestantyźmie w XVIII i XIX wieku. Wielkie przebudzenie dało początek nowej, 

charakterystycznej, amerykańskiej odmianie protestantyzmu.  
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przywiezionych z Europy starobrytyjskich kolęd, szkockich hymnów, anglikańskich psalmów 

czy luterańskich chorałów. Śpiewy te, podchwycone przez Murzynów, uległy przekształceniu 

według prawideł afrykańskiego poczucia estetycznego, zaadoptowano melodie, dodano nowe 

słowa, a przede wszystkim dobarwiono wykonanie głęboką emocjonalnością. Spirituals 

znalazły swoje miejsce w kościele (Murzyni przed wyzwoleniem należeli najczęściej do 

wspólnot baptystów i metodystów) i poza nim, jako pieśni pracy. Spirituals rozwinęły się na 

bazie pewnej starszej jeszcze praktyki, kultywowanej przez niewolników na plantacjach, 

zwanej ring shout (także glory shout, holy dance lub walk in Egypt). Na podobieństwo 

starych afrykańskich zwyczajów Murzyni poruszali się w kole, śpiewnie dialogując 

z pozostającym wewnątrz koła liderem. Taki rytuał mógł trwać wiele godzin, śpiew 

podkreślany był rytmicznym tupaniem i klaskaniem, co nadawało mu cech wybitnie 

energetycznych. Do czasu zniesienia niewolnictwa spirituals były właściwie znane jedynie na 

Południu. Pierwszy wydany zbiór takich pieśni to „Slave Songs Of The United States” (1867 

r.). Do najbardziej znanych spirituals należą: „Deep River”, „Down By The Riverside”, „Go 

Down, Moses”, „Swing Low, Sweet Chariot”.  

 Na podobieństwo Psalmów, spirituals wyrażały wszelkie stany emocjonalne, od 

rozpaczy, lęku, samotności, rozczarowania, poprzez nadzieję, aż do euforycznej radości. Ich 

wykonywanie polegało nie tylko na śpiewie, ale angażowało ruch ciała, kołysanie, klaskanie 

i tupanie. Ważnym elementem był oczywiście rytm, podkreślany perkusyjnymi efektami. Na 

wzór afrykański do spirituals przeniknęło śpiewanie na zasadzie zawołań i odpowiedzi – call 

and response (przewodnik chóru lub pastor kontra wspólnota). Zaangażowanie wykonawców 

było bezgraniczne, towarzyszyły mu często nadzwyczajne stany świadomości, graniczące ze 

spazmami, histerią, szlochaniem, śmiechem, krzykami czy transem. Owładnięci religijnym 

zapałem wierni tarzali się nawet po podłodze lub popadali w szaleńczy taniec. Upływ czasu 

nie miał znaczenia, długość śpiewów była zmienna i zależała od zapału kongregacji. 

Spirituals to nie jest muzyka przeszłości. Jakkolwiek ich początki związane są 

z czasami przed wyzwoleniem, pieśni te nadal żyją i są nieodłącznym elementem nabożeństw 

w protestanckich wspólnotach kościelnych Afroamerykanów, nieustannie inspirując inne 

gatunki muzyki. Wydawane drukiem i wykonywane przez specjalizujące się zespoły, szybko 

stały się dobrem kulturowym całego świata.74 

                                                
74 Już od 1871 roku z koncertami spirituals występował mały zespół wokalny złożony z Czarnoskórych 

studentów Uniwersytetu Fisk w Nashville. Fisk Jubilee Singers koncertowali nie tylko w Stanach, ale nawet 
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Podobną odmianą śpiewu religijnego o żarliwym zabarwieniu emocjonalnym były 

song sermons, płomienne kazania, które przechodziły płynnie od mowy do śpiewu i krzyku. 

Rozemocjonowani kaznodzieje snuli improwizacyjną wokalizę jako pouczającą przemowę 

dla wiernych. W praktyce tej widać szczególnie wyraźnie afrykańską bliskość mowy 

i śpiewu. 

W okresie Haarlem Renaissance75 zaczęli pojawiać się wybitni artyści - 

instrumentaliści i wokaliści, zyskujący sławę i uznanie, rozwijający indywidualne style 

i dający początek nowym nurtom tej muzyki. Rozpoczęła się też komercjalizacja tej 

twórczości i rywalizacja między czarnymi i białymi wykonawcami.  

 

 Po wyzwoleniu 

 

Wyzwolenie niewolników afrykańskich oficjalnie nadeszło 31 stycznia 1865 roku, 

po długiej i krwawej wojnie domowej między bardziej postępową Północą, 

a konserwatywnym, opowiadającym się za utrzymaniem niewolnictwa Południem.76 Po 

pierwszej fali euforii związanej z wolnością, Murzyni szybko zorientowali się, jak gorzki 

smak będzie ona miała jeszcze przez wiele dziesięcioleci. Zacofanie, analfabetyzm, ubóstwo, 

brak opieki medycznej, brak pracy i narzędzi, nieznajomość prawa, rozdzielone rodziny – to 

tylko niektóre problemy, przed którymi stanęli Czarni. Do tej listy niebawem miały dołączyć 

krwawe, bestialskie lincze i samosądy – wynik frustracji Białych po utracie dominacji 

i majątku77. Rasizm rozwinął się na skalę jeszcze większą niż miało to miejsce przed 

                                                                                                                                                   
w Europie, prezentując swój sposób muzykowania np. przed królową Anglii czy cesarzem Niemiec. W ich ślady 

poszły niebawem inne uczelnie dla Murzynów. 

75 Haarlem Renaissance - ruch kulturalno-społeczny, którego rozkwit przypadł na lata 1920-1940. 

Dzięki jego ideom wyrażanym we wszystkich dziedzinach sztuki i kultury, twórczość Afroamerykanów mogła 

wyjść z getta uprzedzeń rasistowskich i stać się dobrem nie tylko Ameryki, ale i całego świata. 

76 Wojna domowa trwała w latach 1861-65, za prezydentury Abraham Lincolna. Prezydent od początku 

swojej kadencji jawnie opowiadał się za zniesieniem niewolnictwa, co wyraźnie niepokoiło Południowców. 

Wojna rozpoczęła się po tym, jak Południe przystąpiło do secesji, tworząc Konfederację Stanów Ameryki. 

Ostatecznie wojna zakończona została podpisaniem pokoju w Appomatox. 

77 Od tych czasów datuje się niechlubna działalność tajnych stowarzyszeń skupiających dawnych 

konfederatów, takich jak np. Ku Klux Klan, Knights of Rising Sun, Knights of White Camellia itp. 

Prześladowanie murzyńskiej ludności przybierało prawdziwie bestialskie formy i miało utrzymać supremację 
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emancypacją – w Murzynach widziano teraz przede wszystkim niebezpieczne dzikie bestie, 

istoty pozbawione hamulców moralnych i etycznych, stojące wyraźnie niżej od Białych pod 

względem możliwości intelektualnych i poznawczych78. Początkowe obietnice rządu, 

dotyczące wyposażenia wyzwolonych w ziemię i narzędzia szybko okazały się mrzonką, 

a nowe systemy zatrudniania - kontynuacją niewolniczej pracy i wyzysku. Nawet nadane 

prawa obywatelskie były cofane,79 a dostęp do edukacji bardzo ograniczony. 

Azylem Afroamerykanów były wspólnoty kościelne. Rola kościołów nie polegała 

jedynie na pielęgnowaniu wiary. Chrześcijaństwo – bez względu na odmianę – wprowadzało 

Murzynów do świata zachodniej cywilizacji, a poczucie jedności wyznaniowej podnosiło 

więzy solidarności wobec przeciwności życia. Kościoły stały się organizacjami o dużej roli 

wychowawczej, edukacyjnej i społecznej, a duchowni, osobami zaufania i autorytetami. 

Ważnym zadaniem kościołów była moralna odnowa byłych niewolników i wskrzeszenie 

zagubionych wartości rodzinnych.80 

W tych warunkach kultura Afroamerykanów przeszła prawdziwą rewolucję – zrodziły się 

nowe formy wyrażania emocji w muzyce: gospel, ragtime, blues i jazz. 

Pieśniami pokrewnymi do spirituals są gospel, których nazwa pochodzi od słów God 

i spel81. Ich treści zaczerpnięte są z Nowego Testamentu, koncentrują się na obietnicy życia 

wiecznego bez bólu i cierpienia oraz na dążeniu do raju (Promise Land). Pierwsze wydanie 

gospel pochodzi z 1874 roku, a nosi tytuł „Gospel Songs”. Pieśni te, w przeciwieństwie do 

spirituals były komponowane i wydawane drukiem (od lat 30-tych XX wieku), co oczywiście 

nie przeszkadzało w przekształcaniu ich i odchodzeniu od oryginału w poszczególnych 

wykonaniach. Są najbardziej rozpoznawalną i charakterystyczną odmianą muzyki religijnej 

Afroamerykanów. Spirituals i gospel, choć powstały z żarliwej potrzeby duchowej, dość 

                                                                                                                                                   
Białych pomimo teoretycznej równości. Faktem stała się segregacja rasowa, trwająca w niektórych Stanach 

oficjalnie nawet do połowy XX wieku. Segregacja dotyczyła nawet udziału w nabożeństwach kościelnych. 

78 Pojawiały się nawet „naukowe” prace mówiące o niższości rasy czarnej.  

79 W 1890 r. praw obywatelskich pozbawieni zostali Murzyni w Luizjanie i Południowej Karolinie, 

niebawem także w innych Stanach. 

80 Po wyzwoleniu powstało wiele kościołów protestanckich, do których wstępowali Murzyni, 

opuszczając metodystyczne i baptystyczne kościoły Białych. Powstały m.in. African Methodist Episcopal 

Church, African Methodist Episcopal Zion Church, Colored Methodist Episcopal Church, Pentecostal Church 

(Zielonoświątkowcy), Church of God in Christ. 

81 Spel – w języku staroangielskim: opowiadać 
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łatwo przekształciły się w rozrywkę dla widowni i zaczęły być wykonywane w postaci 

odrębnych koncertów, a także nagrywane dla rozgłośni radiowych oraz na płyty82. 

Upowszechniane w ten sposób, nieco „wygładzone”, stanowiły elegancką wizytówkę 

twórczości Czarnoskórych Amerykanów w Ameryce i w Europie. Ich oddziaływanie było tak 

wielkie, że inspirowały kolejnych wokalistów i prowokowały ewolucję stylów muzycznych. 

Tak narodził się soul. 

Spirituals i gospel pierwotnie wykonywane były wokalnie, przy dużym wsparciu 

rytmiczno-perkusyjnym. W późniejszych czasach – już od schyłku XIX w. – nie wzbraniano 

się przed używaniem instrumentów. Ich zastosowanie zależało jednak od doktryny i liturgii 

danej wspólnoty wyznaniowej. Mogły to być instrumenty perkusyjne, trąbki, gitara, fortepian, 

organy Hammonda. Wykonanie w kościele czy też komercyjne (koncerty, nagrania) mogło 

rządzić się nieco innymi prawami. 

W rejonie Środkowego Zachodu Stanów Zjednoczonych rozwinął się inny rodzaj 

muzycznego stylu, związany z muzyką instrumentalną, a kojarzony przede wszystkim 

z fortepianem – ragtime.              

Podobnie jak religijne gatunki murzyńskiej muzyki wokalnej (spirituals, gospel), 

ragtime był specyficznym typem twórczości, na którego powstanie złożyły się rozmaite 

czynniki i tradycje. Ragtime w zakresie układu formalnego posiada charakterystyczne cechy 

marsza – gatunku o pochodzeniu europejskim, bardzo popularnego we wszystkich rejonach 

Stanów Zjednoczonych83. Zazwyczaj jest to budowa AA BB A CC (trio) DD, czasem 

z krótkim wstępem i z kodą, gdzie każde z wymienionych ugrupowań ma budowę 

symetryczną, o parzystej ilości taktów (8 lub 16). Tempo (nie za szybkie), parzyste metrum 

(najczęściej 2/4), niewzruszony puls oraz prosta harmonika (przede wszystkim akordy triady) 

i diatoniczna melodyka ragtime’u również nasuwają skojarzenia z nieskomplikowanymi 

marszami. Wyraźnie europejskie tło ukształtowania się tego stylu związane jest też z XIX -

wiecznymi tradycjami muzyki fortepianowej, jakkolwiek ragtime nie przyjął romantycznych 

jej cech – subtelnej emocjonalności czy introwertycznego charakteru. Perkusyjny charakter tej 

                                                
82 Pojawiało się coraz więcej kompozytorów gospel i zespołów wykonujących je, co z kolei dało impuls 

dla rozwoju rynku wydawnictw nutowych i nagrań. Pierwsze nagrania tej muzyki pochodzą z 1902 roku 

(kwartet męski Dinwidde). Za najwybitniejszą wokalistkę tego gatunku uchodziła Mahalia Jackson (1911–1972). 

83 Nawet niewielkie miejscowości miały ambicję posiadania specjalnych zespołów grających marsze 

podczas wszelkich uroczystości. Zwyczaj ten dotyczył też szkół i uczelni.  
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muzyki wynika w dużej mierze ze szczególnej faktury, gdzie lewa ręka wykonuje bardzo 

rytmiczny akompaniament w miarowym rytmie ósemek lub ćwierćnut, w którym na mocną 

część taktu wypada pryma akordu w niskim rejestrze, a na słabą cały akord w środkowym 

rejestrze, prawa zaś na tym tle prowadzi melodie w szybszych wartościach rytmicznych, 

z częstym zastosowaniem synkop84. Użycie pedalizacji w ragtime’ie powinno być bardzo 

oszczędne, tak, by nie zamazać tych właśnie cech rytmiczno-perkusyjnych. Cechy rytmiczne -  

zwłaszcza synkopacje - są w ragtime’ie elementem wyraźnie afrykańskim. Ragtime jest 

pogodny i wesoły, co zbliża go też do stylu popularnej muzyki tanecznej swoich czasów.  

Nazwa „ragtime” bywa rozmaicie wyjaśniana. Przytacza się znaczenie słów „rag” – 

poszarpany i „time” – metrum, co tłumaczy styl tej muzyki w odniesieniu do jej 

charakterystycznych synkopacji lub w innym rozumieniu słowa „rag” - jako białej flagi 

wywieszanej na domach, gdzie odbywały się tańce. Ale słowo to wykazuje także pewne 

podobieństwo do nazwy popularnej na początku XIX wieku fortepianowej muzyki tanecznej 

– „jigtime”. Popularność ragtime’u przypadła na lata 1890-1930, był to więc styl 

zdecydowanie późniejszy od spirituals czy gospel i w odróżnieniu od nich zanikł prawie 

całkowicie. Pierwsze utwory w tym typie zostały wydane drukiem w 1897 roku, a były to 

„Missisipi Rag” Białego kompozytora Williama Krell’a i „Harlem Rag”85 Czarnego 

kompozytora Toma „Million’a” Turpin’a. Jak widać muzyka ta, będąca u zarania specyficznie 

Murzyńska, szybko stała się modna także w kręgach Białych kompozytorów, którzy 

naśladowali jej styl.  

Ragtime narodził się w stanie Missouri, w Sedalii, gdzie działał sam Scott Joplin, ale 

największym ośrodkiem tej muzyki stało się St.Louis, tu dominującą postacią był Tom 

Turpin. Ważnym ośrodkiem ragtime’u była także Catharina, związana z osobą James’a 

Scotta. Wszyscy wymienieni tu kompozytorzy byli typowymi klasykami tego gatunku, choć 

dziś pamiętamy głównie o Scott’cie Joplin’ie. Ragtime zrodzony z inspiracji muzyką 

                                                
84 Podobny styl synkopowany charakteryzuje tzw. banjo tunes, wykonywane podczas Minstreli oraz 

tańce czasów niewolnictwa: cakewalk i clog dance (clog - chodak, drewniak). Tańce te zdradzają pewne 

elementy tradycji afrykańskich, ma w nich miejsce też parodystyczne naśladowanie przez Murzynów ruchu 

i gestów tańców o pochodzeniu europejskim (które obserwowali u swoich właścicieli), z ich 

charakterystycznymi ukłonami oraz machaniem wachlarzami i kapeluszami. Cakewalk bywał elementem 

Minstreli, samodzielnie jednak zrobił niemałą karierę, trafiając w początkach XX wieku na salony i do sal 

tanecznych obu Ameryk i Europy. Z cakewalk’a wywodzi się m.in. charleston. 

85 Ragtime ten wydany został w 1897 roku, powstał jednak wcześniej, w 1892 r. 



56 

 

taneczno-marszową umiłował głównie fortepian, niemniej jego styl przeniknął w krótkim 

czasie także do repertuaru bandów jazzowych. 

 

 

Zdjęcie nr 3. Scott Joplin 

Źródło: Internet, publicdomainreview.org 

http://publicdomainreview.org/2012/05/25/scott-joplin/ 

(data dostępu: 17.09.2013) 

Moda na ragtime szybko dotarła do Nowego Orleanu, Nowego Jorku, Chicago, 

a nawet Teksasu. Skala zafascynowania tym gatunkiem była tak wielka, że pianiści stawali do 

pojedynków wykonawczych, a wydawnictwa biły rekordy sprzedaży nut niektórych 

utworów86. Popularne było także wydawanie ragtime’ów w postaci nagrań na cylindry i tzw. 

piano rolls87. Pojawiały się  podręczniki i szkoły gry ragtime’u.88Jak widać ragtime stał się 

                                                
86 Przykładem niech będzie tu słynny „Maple Leaf Rag” S.Joplina, skomponowany w 1899 roku 

i sprzedany do 1909 roku w ilości pół miliona egzemplarzy. Tytuł tego utworu przywołuje nazwę klubu 

rozrywkowego w Sedalii. 

87 Specjalne mechaniczne urządzenia o nazwie pianola służyły do odtwarzania utworu fortepianowego 

z zapisu w postaci rolki perforowanego papieru. Była to jedna z pierwszych metod rejestracji wykonania 

fortepianowego. Pianolę należało ustawić z przodu zwykłego pianina lub fortepianu, to z niego wydobywały się 

dźwięki zapisanego utworu. Masową produkcję pianoli datuje się od 1896 roku. 

http://publicdomainreview.org/2012/05/25/scott-joplin/
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wielkim sukcesem komercyjnym na wielu płaszczyznach89. Był pierwszym gatunkiem 

rdzennie murzyńskim, który odniósł tak wielki sukces90. Popularność ragtime’u wykroczyła 

daleko poza środowisko Afroamerykanów, a nawet Białą część społeczeństwa 

amerykańskiego. Styl ten zafascynował także Europę, jego echa dostrzegamy w twórczości 

np. I.Strawińskiego, C.Debussy’ego, P.Hindemitha czy A.Honeggera. Tak wielka moda na 

ragtime i jego szerokie oddziaływanie, bez wątpienia było możliwe dzięki temu, że jest to 

muzyka „skomponowana”, a więc posiadająca zapis nutowy, możliwa do odtworzenia przez 

każdego, kto tylko umie czytać nuty. W przeciwieństwie do innych gatunków pochodzenia 

afroamerykańskiego, ragtime nie wymaga od wykonawcy umiejętności improwizacji, ma 

formę i ramy czasowe. Te cechy, wyraźnie „nieafrykańskie”, umożliwiły ragtime’owi 

„podróżowanie” po świecie muzycznym w postaci nut, a niekoniecznie zespołów 

wykonawczych, co znacznie powiększyło jego zakres oddziaływania.Ragtime dał początek 

powstającemu jazzowi. Niekiedy te dwie nazwy stosowano nawet zamiennie, co świadczy 

o bliskości tych stylów.  

Blues jest nieco późniejszym gatunkiem muzycznym niż spirituals. Jego ojczyzną 

jest tzw. Delta Missisipi, dokąd po wyzwoleniu udało się wielu Murzynów. Trudne warunki 

naturalne tych terenów (bagna, mokradła) sprawiły, że był on długo nieeksplorowany. 

Dominowała tam ludność afroamerykańska, szukająca miejsca do osiedlenia się i uprawy 

ziemi,  jednak dochodziło tam ze strony Białych do wyjątkowo wielu aktów przemocy na tle 

rasowym – na porządku dziennym były zabójstwa, napaści i torturowanie. Kraina ta stała się 

przeklętym miejscem ciężkiej pracy Murzynów, gdzie królowały strach i bieda, szerzyły się 

choroby i panował powszechny analfabetyzm. Drugim miejscem gdzie rozwijał się blues, był 

Teksas. Dawały tam znać o sobie wpływy muzyki hiszpańskiej i flamenco (z powodu 

bliskiego sąsiedztwa Meksyku) oraz silna moda na ragtime. Blues teksański i ten z Delty 

Missisipi różnią się więc nieco od siebie. W tych warunkach rodził się blues, rodził się 

powoli, jako bardzo intymne wyznanie, pozostające w sferze osobistych emocji.  

                                                                                                                                                   
88 Np. „Rag Time Instructor” Bena Harney’a z 1897 roku, “Ragtime Instructor Book For Piano” Axela 

Christensena z 1904 roku, czy “School of Ragtime” samego S.Joplina 

89 W latach popularności ragtime’u w Stanach wyraźnie wzrósł popyt na pianina i fortepiany. 

90 Zauważyć jednak należy, że pomimo tak powszechnej popularności, styl ragtime’owy określano jako 

niemoralny, rozwiązły i grzeszny, i to na równi w społeczności Białych, jak i Czarnych.  
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Już sama etymologia słowa „blues” wiele tłumaczy: jest to skrót od „blue devils”, 

określenia stosowanego już w XVI-wiecznej Anglii na depresję i melancholię.91 W XIX 

wieku zwrot „got the blues” oznaczało „nudzić się”, a także „nieszczęście”. W realiach języka 

i kultury amerykańskiej słowo to używane jest w liczbie mnogiej i kojarzone jest ze 

smutkiem, strapieniem, rozterką. Początki blues’a to lata 60-te XIX wieku czyli okres wojny 

domowej Północ-Południe oraz czasy wyzwolenia. Dramatyczna sytuacja wyzwolonych 

niewolników – obywateli drugiej kategorii, zmagających się z trudami przetrwania w nowych 

i nadal beznadziejnych warunkach – znalazła odzwierciedlenie w nostalgicznych tekstach 

o trudach życia, niesprawiedliwości i tęsknocie za lepszym jutrem. Do ukształtowania się tego 

gatunku przyczyniły się work songs (pieśni pracy), field hollers92, spirituals, muzyka 

taneczno-rozrywkowa oraz staroangielskie ballady. Można doszukiwać się źródeł blues’a 

również w muzyce rdzennie afrykańskiej, niemniej bardziej przekonywujące zdają się być 

teorie, że muzyka ta zrodziła się za sprawą wielu tradycji, zarówno afrykańskich, jak 

i europejskich, osadzonych w realiach południa Stanów Zjednoczonych, w szczególnym 

czasie i okolicznościach. Wczesny blues swobodnie traktował sprawy formy, rytmu i pulsu. 

Był swoistą mieszanką śpiewu i mowy. Wykonawca opowiadał swoją historię, nucąc, 

zawodząc, mamrotając i raz po raz przechodząc do urytmizowanej mowy na tle 

instrumentalnego akompaniamentu.  

Blues ma wiele wspólnych cech ze spirituals, z tą jednak zasadniczą różnicą, że nie 

jest pieśnią religijną ani modlitwą, ma świecki charakter, co nie oznacza, że jest pozbawiony 

odwołań do wiary. Jest kierowaną do człowieka skargą na życie i jego utrapienia, ale wyraża 

też pewną nadzieję i umiłowanie świata. Śpiewający blues’a szukali w nim ucieczki od 

codzienności oraz pocieszenia dla ducha93. Tekst blues’a traktowany był do pewnego stopnia 

niezobowiązująco – do znanych słów każdy wykonawca mógł dodać coś swojego, 

                                                
91Tak podają Webster Dictionary i Oxford English Dictionary. 

92 Field holler – rodzaj techniki wokalnej, ściśle związanej z work songs. Większość hollers zawiera 

tekst, śpiewany w sposób improwizowany bez akompaniamentu, z dołączanymi melizmatami na wybranych 

sylabach. Obecne były przede wszystkim w muzyce afroamerykańskiej i spirituals przed wybuchem wojny 

domowej, ale rozpowszechniły się również wśród Białych na południu Stanów Zjednoczonych. 

93 Zakres tematyczny tekstów blues’a jest dość szeroki: oprócz niedoli życia może to być miłość, 

zdrada, oddalenie, rozstanie, zazdrość, tęsknota, samotność, nieszczęścia naturalne (powódź, utrata zbiorów), 

przemoc, śmierć czy przeznaczenie. Nierzadko w tekstach zakamuflowane są treści wyraźnie erotyczne, 

niekoniecznie „wysokich lotów”. Z tego między innymi powodu blues – jak i inne gatunki typowo murzyńskie – 

bywał potępiany i utożsamiany z niemoralnym życiem. 
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indywidualnego i w ten sposób stworzyć własną, niepowtarzalną wersję danego śpiewu. Ta 

cecha praktyki śpiewania blues’a wyraźnie przypomina nam o afrykańskim rodowodzie jego 

twórców. Sama ekspresja i silna potrzeba wyrażania swojego stanu ducha poprzez dźwięki 

czyni z blues’a bliskiego krewnego spirituals. W obu gatunkach może pojawiać się praktyka 

call and response, wspólną cechą – zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju – jest też 

zamiłowanie do trzywersowej budowy strof. Dwa pierwsze wersy są identyczne, a trzeci –

odmienny - przynosi pointę. Całość strofy mieści się w 12-taktowym wzorze, tworzącym 

podstawę formy. Specyficzny przebieg harmoniczny bluesa opiera się na następującej 

sekwencji akordów: T/T/T/T/S/S/T/T/D/S/T/T. 

Cechą zdecydowanie wyróżniającą dojrzałego blues’a jest użycie skali bluesowej94 

oraz specyficznych technik wokalnych – „blues notes”. Są to glissanda, podciągane dźwięki 

(tzw. bent pitches), nieczyste dźwięki („out of tune”, „out of key”) oraz inne niuanse 

melodyczne i rytmiczne, niemożliwe do uchwycenia w konwencjonalnym zapisie nutowym, 

a  wypraktykowane w ciągu wielu dziesięcioleci kultywowania śpiewów niewolniczych 

o zabarwieniu etnicznym. Stała pulsacja nie wykluczała swobodnego podejścia do realizacji 

rytmu w warstwie wokalnej. Zmienna akcentuacja oraz swoboda i giętkość rytmiczna to 

typowe cechy blues’owego wykonawstwa. Dlatego też ten styl śpiewu wymagał 

specyficznego wyczucia manier wykonawczych typowych dla Czarnoskórych wokalistów95. 

Instrumentem akompaniującym, typowym dla blues’a i odpowiednim dla jego 

introwertycznego charakteru stała się gitara. Wykonawcy wykształcili specyficzne techniki 

artykulacyjne, dzięki którym uzyskiwali ciekawe efekty brzmieniowe, nieco naśladujące 

maniery wokalne: np. nakładano na ostatni palec lewej ręki wygładzony kawałek szyjki od 

szklanej butelki, by uzyskać efekt „slide” (ślizgania się po strunie). Blues, generalnie gatunek 

wokalny, został zaadoptowany także przez muzykę instrumentalną. Fortepianowa (pianinowa) 

jego wersja nazywana była barrelhouse music. Do intonowania „blues notes” szybko 

przywykły instrumenty dęte oraz strunowe. W latach 20-tych XX wieku blues został 

wprowadzony do szeroko rozumianego nurtu muzyki rozrywkowej i w ten sposób uległ 

                                                
94 Skala bluesowa – 6-stopniowa (heksatoniczna) skala wynaleziona w XX wieku, charakterystyczna 

dla muzyki bluesowej i jazzu. Skalę bluesową otrzymujemy przez dodanie dźwięku będącego podwyższeniem 

głównego dźwięku pentatoniki anhemitonicznej, np. dla dźwięku podstawowego f: c, es, f, fis, g, b 

95 Szczególnie wielu bluesman’ów przełomu XIX i XX wieku było niewidomych. Kalectwo czyniło ich 

bezużytecznymi do pracy, więc skupiali się na aktywności muzycznej. Byli to np. Blind Boy Fuller, Blind 

Lemon Jefferson, Blind Willi McTell. 
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komercjalizacji. Po blues’a sięgały najsłynniejsze bandy np. Benny Motena,, czy Counta 

Basie’go. Pochodzący z wiejskich rejonów blues szybko zadomowił się w realiach wielkich 

miast, a jego popularności sprzyjał rynek wydawniczy oraz fonograficzny.  

W pewnym sensie moda na blues’a przyczyniła się do wyparcia ragtime’u. 

Anonimowe wykonania rodem z farmy zostały zastąpione kompozycjami – blues’y pisali 

Clarence Wiliams, Perry Bradford, Eubie Balke, Noble Sisle, Spencer Wiliams. Szybko 

„nowinkę” muzyczną podchwycili też Biali kompozytorzy – Irvin Berlin, Jerome Kern. 

Uwięziony w zapisie nutowym  blues w pewnym sensie zagubił swoją afrykańską 

improwizacyjność i swobodę. Pierwsze nagranie blues’a pochodzi z 1916 roku, był to 

„Niggers Blues”96 wykonany przez Białych. W krótkim czasie „przemysł” blues’owy nabrał 

rozmachu i znalazł odbiorców zarówno wśród Białych, jak i Czarnych. Przez kilka 

dziesięcioleci w wykonawstwie komercyjnym królowały kobiety ze słynną Mamie Smith na 

czele97. Jej nagrania „Crazy Blues” P.Bradforda i „It’s right here for you” z 1920 roku, 

osiągnęły rekordowe nakłady płyt i przyniosły niebotyczne zyski.  

Powoli krystalizował się jazz jako wynik fuzji stylu muzyki zachodnioafrykańskiej, 

w tym blues’a oraz europejsko-amerykańskiej.  

 

Czasy najnowsze – wybrane nurty rozrywkowe 

 

Jazz to jeden z najbardziej znaczących w muzyce gatunków, którego rozwój składał 

się z wielu etapów. Jego korzenie sięgają do tradycyjnej muzyki murzyńskich niewolników 

sprowadzonych do Stanów Zjednoczonych. Formowanie się muzyki zwanej jazzem datuje się 

na okres pomiędzy 1900 a 1920 rokiem, kiedy to na południu Stanów Zjednoczonych, 

w dużych miastach takich jak St.Louis, Memphis, Baltimore, Nowy Orlean, w dzielnicach 

Czarnoskórych powstawały pierwsze zespoły jazzu tradycyjnego, klasycznego 

i anglojęzycznego. Składały się one przede wszystkim z takich instrumentów jak klarnet, 

kornet, puzon, fortepian, gitara, kontrabas i bębny. Wówczas pojawiła się nazwa jass, 

                                                
96 Należy pamiętać, że słowo „nigger” jest jednym z najbardziej obraźliwych i obelżywych określeń  

Murzyna w języku amerykańskim i było stosowane dla podkreślenia rasowej wrogości. 

97 Historię blues’a tworzyły też inne słynne wokalistki, np. Gertrude „Ma” Rainey i Bessie Smith.  
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oznaczająca zgiełk i hałas, używana do ośmieszania nowoorleańskiego zespołu Browna 

i innych grup wykonujących tę muzykę.  

To właśnie w Nowym Orleanie żył i tworzył Louis Armstrong, jeden z najbardziej 

rozpoznawalnych jazzmanów na świecie. Nowy Orlean na przełomie wieków był miastem 

wielonarodowościowym. Żyli tu obok siebie Hiszpanie, Francuzi, Anglicy, Włosi, Niemcy 

i Słowianie, a po drugiej stronie barykady potomkowie afrykańskich niewolników. A zatem 

muzyka, którą grywano była niesłychanie różnorodna. Śpiewane były angielskie i francuskie 

pieśni ludowe, popularne były tańce hiszpańskie oraz pruskie marsze wojskowe. Wszystko to 

mieszało się z murzyńskimi ring shouts, rytualnymi tańcami i egzotycznymi rytmami. Ta 

kolorowa wielokulturowość oraz rasowa koegzystencja doprowadziły do wykształcenia się 

stylu zwanego nowoorleańskim. Cechy charakteryzujące ten styl, to trzy melodyczne linie 

grane najczęściej przez trąbkę lub kornet, klarnet i puzon. Trzem instrumentom solowym 

towarzyszyły kontrabas lub tuba, banjo lub gitara, fortepian oraz perkusja. Styl nowoorleański 

określany jest mianem hot (gorący), co oznacza, że niesie ze sobą wielki ładunek 

emocjonalny. Ogromną rolę odgrywają tu artykulacja, sposób kształtowania i atakowania 

dźwięku, intonacja i wibracja. Tu nie tylko gra się na instrumencie, ale „mówi dźwiękami”, 

opowiadając słuchaczowi, co się czuje. Istota rytmu stylu nowoorleańskiego polega na 

podobieństwie do europejskiego marsza. Akcenty padają na pierwszą i trzecią miarę w takcie.  

Muzyka rozbrzmiewająca w Nowym Orleanie nie była jedynie przywilejem 

czarnoskórych. Istniały także tzw. white bands, zespoły złożone wyłącznie z Białych. Za ojca 

białego jazzu w Nowym Orleanie uchodzi „Papa” Jack Laine. Co ciekawe, na ulicach miasta 

często dochodziło do współzawodnictwa zespołów Czarnych i Białych tzw. contest. Sposób 

wykonywania jazzu przez Białych określano słowem „dixieland” (nazwa pochodzi od 

francuskiego słowa dix – dziesięć, widniejącego obok angielskiego ten na luizjańskim 

banknocie dziesięciodolarowym). Amerykanie z północy postanowili nazwać swój kraj 

Dixielandem, a muzykę – dixieland jazz. Styl właściwy Białym polegał na większej 

sprawności technicznej i mniejszym pierwiastku emocjonalnym. Melodie były gładsze, 

dźwięk kształtowany był z większą kulturą, stosowano czystsze harmonie. Zaczęły zanikać 

tzw. slide notes (dźwięki ślizgane) oraz ekspresyjna wibracja. Warto wspomnieć tu o dwóch 

słynnych, białych zespołach tamtych czasów: Original Dixieland Jazz Band oraz New 

Orlean Rhythm Kings, które spopularyzowały masę wczesnych przebojów jazzowych.  
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Zdjęcie nr 4. New Orleans Rhythm Kings 

Źródło: Internet, redhotjazz.com.  http://www.redhotjazz.com/norkinfo.html 

(data dostępu: 17.09.2013) 

Wielu badaczy dopatruje się w jazzie wpływów muzyki hiszpańskiej i francuskiej, 

sądząc, iż stanowi on połączenie muzyki ludowej, artystycznej i rozrywkowej. Trudno zatem 

przedstawić jednoznaczną charakterystykę jazzu jako gatunku muzycznego, jednakże warto 

pokusić się o nakreślenie jego typowych elementów. Jazz charakteryzuje się przede 

wszystkim łatwo rozpoznawalnym rytmem synkopowanym, dużą dowolnością interpretacyjną 

i aranżacyjną oraz skłonnością do improwizacji. W sposób szczególny kształtowany jest 

dźwięk, rytm, improwizacja oraz harmonia i melodyka. Podstawowym atrybutem jazzu jest 

tak zwany swing, czyli dość specyficzna realizacja rytmu, polegająca na połączeniu 

maksymalnego skrócenia metrum z jego modyfikacją. Zabieg ten jest niezwykle ciekawy 

i nader skomplikowany, zwłaszcza w kontekście zapisu nutowego. Można powiedzieć, że jazz 

jest gatunkiem muzyki monotonnej, ale nie nudnej. Ci, którzy słuchają jazzu, często zostają 

http://www.redhotjazz.com/norkinfo.html
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wprowadzeni w rodzaj emocjonalnego napięcia, pewnego rodzaju transu, który jest określany 

właśnie mianem swingowania.  

Drugi z atrybutów jazzu to ekstatyczność, wywodząca się z religijnego charakteru 

zachodnioafrykańskich tańców obrzędowych. Improwizacja i wzajemne inspirowanie się 

muzyków ma prowadzić do czynnego zaangażowania się słuchaczy w muzykę, do wspólnego 

jej przeżywania, przejawiającego się w aplauzie, okrzykach oraz klaskaniu. I wreszcie trzeci 

atrybut, tzw. kod indywidualny czyli sposób komunikowania się wykonawcy ze słuchaczem, 

przejawiający się w kreacji melodii, vibrata, w ostrości i zmianach natężenia dźwięku aż do 

jego zaniku.  

Elementowi, któremu należy poświęcić szczególną uwagę  przy omawianiu jazzu jest 

harmonika. Do czasu powstania free jazzu, tj. do  początku lat sześćdziesiątych XX wieku, 

paradoksalnie dałoby się odnaleźć niewiele pierwiastków rewolucyjnych, ingerujących 

w harmonikę i melodykę jazzową. Język harmonii jazzu lat 1915-50 pokrywa się z harmoniką 

muzyki popularnej i tanecznej. Ragtime, jazz nowoorleański oraz dixieland opierają się 

w zasadzie na harmoniach używanych w marszach, walcach i polkach, bazujących na relacji 

tonika – dominanta. Jedynie blue notes były czymś nowatorskim. Bix Beiderbecke98 

zaszczepił w jazzie kilka akordów zbliżonych do debussy’owskich oraz efekty całotonowe. 

Czas Swingu, to czas wzbogacania trójdźwięku durowego sekstą, a akordu septymowego 

noną, czasem nawet undecymą. Okres Bebopu przynosi akordy przejściowe oraz alteracje 

akordowe, umieszczane między harmoniami zasadniczymi. Od czasu do czasu spotyka się 

harmonie, które np. w basie mają zmniejszoną kwintę (analogia do trytonu występującego 

w muzyce Hindemitha, Strawińskiego, Honeggera, Bartoka i in.), a w górnym głosie 

równocześnie kwintę zwiększoną i małą nonę. W jazzie nowoczesnym cały obraz harmonii 

jest nieco rozluźniony. Akordy mają za zadanie stwarzać rodzaj napięcia w stosunku do linii 

melodycznej. Znakomita większość akordów, to akordy opóźniające z tendencją do 

rozwiązywania się na następującym akordzie. Nowe twory akordowe wypierają tradycyjne 

układy, ale relacje tonalne pozostają regularne.  

Jazz to muzyka improwizowana. Każda improwizacja jazzowa za punkt oparcia ma 

jakiś temat. Przeważnie jest to 32-taktowy song w formie AABA lub 12-taktowa forma 

                                                
98 Bix Beiderbecke (1903-31) – amerykański kornecista, pianista i kompozytor jazzowy. W swej grze 

reprezentował styl chicagowski. W 1930 roku założył w Nowym Jorku Bix Beiderbecke and his Orchestra. 
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bluesowa. Muzyk jazzowy nową linię melodyczną buduje na harmonii tematu. Albo 

ornamentuje melodię główną, nie wnosząc do niej większych zmian (parafraza) albo na 

harmoniach głównego tematu konstruuje kompletnie nowe linie melodyczne (chorusy). 

Ozdabiająca parafraza była symbolem dawnych form jazzowych lat 1915-50. Chorus zaś, to 

sposób improwizacji w jazzie nowoczesnym, którego możliwości są niemal niewyczerpane. 

Wiele chorusów jest tak znanych i sławnych, że fani jazzu pewnie byliby mocno zawiedzeni, 

gdyby dany muzyk zagrał niespodziewanie coś zupełnie innego. Wielu miłośników jazzu 

twierdzi, iż chorus staje się sztuczny i traci swą wartość i oryginalność w momencie, gdy 

odtwarza go ktoś inny. Filozofii jazzu bardziej zagraża kopiowanie i naśladowanie aniżeli 

żmudne, pracochłonne wypracowanie fraz, które należeć będą tylko i wyłącznie do ich 

twórcy.  

Omawiając jazz nie sposób zapomnieć o instrumentarium i funkcji poszczególnych 

instrumentów w zespole. Zespół jazzowy składa się z dwóch sekcji: rytmicznej 

i melodycznej. Sekcja rytmiczna to: fortepian, kontrabas bądź gitara basowa oraz perkusja. 

Dziś fortepian zastąpić mogą wibrafon, gitara czy nawet akordeon. Osobnym działem 

wykonawstwa jazzowego jest solowa pianistyka jazzowa. W pewnym sensie twórczość ta 

nawiązuje do tradycji wybitnych wirtuozów-kompozytorów XIX wieku. Istotą ich twórczości 

jest wykonywanie własnych kompozycji bądź autorskich aranżacji utworów istniejącego już 

repertuaru. Do sekcji melodycznej należą instrumenty, które są z jazzem od jego zarania: 

trąbka, klarnet, puzon, saksofon, flet i skrzypce. W roli melodycznej występuje oczywiście 

również śpiew.  

W dzisiejszych czasach instrumentarium jazzowe zostało rozszerzone o instrumenty 

elektroniczne tzw. electronica. Zmieniła się także ich rola. Instrumenty należące kiedyś do 

sekcji melodycznej mogą być dzisiaj rytmicznymi i na odwrót. Podsumowując, jazz 

potrzebował wielu elementów, aby narodzić się i rozwinąć: tradycji afrykańskiej, ustnego 

przekazu w okresie niewolnictwa, okropności niewolnictwa, muzyki kościelnej Białych 

i Czarnych, Wielkiego Przebudzenia, bluesa, orkiestr marszowych, rodzimej muzyki miejskiej 

i wiejskiej, edukacji szkolnej stworzonej na wzór europejskiej kultury muzycznej, 

instrumentarium europejskiego i wreszcie 4 milionów Afroamerykanów, którzy odzyskali 

wolność po zakończeniu wojny domowej w 1865 roku. Dziś jazz ma się znakomicie i nie ma 

żadnych realnych przesłanek, by mógł nagle zniknąć ze świata muzyki. Swoją historią, 

spuścizną, żywotnością wypływającą ze swej filozofii, a nade wszystko kreatywnością 
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muzyków, przyciąga niezliczone rzesze słuchaczy. Na całym świecie wciąż przybywa 

festiwali jazzowych, starających się sprostać najwyższym wymaganiom publiczności. 

Elementy jazzu wdarły się przebojem do innych gatunków muzycznych, dając podwaliny 

nowym stylom, takim jak: acid jazz, jazz-funk, scat, yass, jazz-rock, jazz-hop, ska-jazz. 

 

Free jazz 

 

Za twórcę tego stylu uważany jest Ornette Coleman, amerykański saksofonista 

jazzowy. Nazwa pochodzi od tytułu płyty nagranej przez Coleman’a w 1960 roku – Free jazz: 

A Collective Improvisation. Ogromną rolę w początkach free jazzu odegrało dwóch 

wybitnych muzyków: Charles Mingus i John Coltrane. Ich wkład polegał na stworzeniu 

koncepcji kolektywnej improwizacji, która stała się głównym motorem free jazzu. Duże 

znaczenie w propagowaniu nowego stylu odegrał amerykański magazyn poświęcony muzyce 

jazzowej – Jazz Review. To właśnie na łamach tego czasopisma Günther Schuller zamieścił 

pierwszą analizę stylu gry Cecila Taylora, przedstawiciela dojrzałego free jazzu, doceniając ją 

i porównując do twórczości XX-wiecznych kompozytorów muzyki klasycznej. Trzeba 

zdecydowanie powiedzieć, że free jazz został zdominowany przez Afroamerykanów, a Biali 

byli tylko jego naśladowcami. Jednak muzycy europejscy zaczęli tworzyć free jazz według 

swoich własnych praw. Był to wynik mocnego, antyamerykańskiego nastawienia, które 

ujawniło się w Europie w latach 60-tych XX wieku. Do najwybitniejszych przedstawicieli 

free jazzu poza Coleman’em, Mingusem, Taylorem i Coltrane’m należeli: Don Cherry, 

Archie Shepp, Albert Ayler, Peter Brötzmann, Theo Jörgensmann, a w Polsce Tomasz 

Stańko. Temat w utworach freejazzowych składa się zaledwie z kilku nut. Muzycy nie 

opierają improwizacji o wypracowany schemat, nie używają skal (jak w jazzie modalnym). 

Posługują się centrami tonalnymi, które stanowią pewnego rodzaju punkty orientacyjne 

w improwizacji. Nie występuje konkretne metrum, kluczowy zaś jest puls, porządkujący 

przenikające się rytmy perkusji oraz instrumentów solowych. Free jazz nie ma zatem żadnych 

związków z tańcem. Zamiast swingu, mamy do czynienia z nawarstwieniem dźwięków 

instrumentów, wchodzących ze sobą w zaawansowaną interakcję. Free jazz jest bezlitosny dla 

muzyków, wymaga bowiem od nich wirtuozerii, doskonałej komunikacji oraz dogłębnej 

znajomości wszystkich elementów jazzu. A zatem opinia, iż free jazz to bezkształtny 

muzyczny chaos jest absolutnie nieprawdziwa! 
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Jazz fusion 

 

Zwany też jazz-rockiem, łączy w sobie elementy tych dwóch gatunków muzycznych. 

Styl ten narodził się w drugiej połowie lat 60-tych XX wieku jako wynik zainteresowania 

jazzmanów rosnącą popularnością rocka oraz prób poszerzenia pola swojej twórczości przez 

rockmanów. Jednymi z pierwszych zespołów, które grały jazz-rocka były: Graham Bond 

Organization, Soft Machine, Free Spirits, Sweet&Tears, The Trinity. Jazz-rock stał się 

niezwykle popularny wraz z pojawieniem się Milesa Davisa, który śmiało wprowadzał do 

swej muzyki elementy rocka sprawiając, iż nowa koncepcja stała się znana i powszechnie 

uznana. Oprócz Davisa, prym na polu fusion-jazzu wiedli: Chick Corea, którego grupa Return 

to Forever została uznana za jedną z najwybitniejszych przedstawicieli fusion jazzu, Herbie 

Hancock, Billy Cobham, Wayne Shorter, Joe Zawinul, John McLaughlin i The Mahavishnu 

Orchestra. Popularność jazz-rocka osiągnęła szczyt w pierwszej połowie lat 70-tych. Wielu 

rockmanów obracało się w stronę jazzu, dokonując fuzji stylów (Centipede, Brand X, King 

Crimson, Blood).  

To, co charakteryzuje jazz-rocka to: powszechne używanie instrumentów 

elektrycznych (gitara elektryczna, basowa, skrzypce elektryczne, syntezatory), mocny, 

stabilny rytm rockowy, stosowanie aparatury wzmacniającej, urozmaicanie brzmienia 

instrumentów poprzez zastosowanie efektów elektronicznych, saksofon sopranowy 

i tenorowy jako wiodące instrumenty melodyczne. Warto też wspomnieć o basistach jazz-

rockowych (Jaco Pastorius, Stanley Clarke, Scott Ambush, John Patitucci, Tetsuo Sakurai), 

którzy zrewolucjonizowali brzmienie gitary basowej i wynieśli ją do rangi instrumentu 

solowego. W Polsce po jazz-rock sięgali z powodzeniem m.in.: Laboratorium, Czesław 

Niemen, String Connection, SBB oraz Walk Away z Urszulą Dudziak. 

 

Bossa nova 

 

Bossa nova jako nowe zjawisko pojawiło się w Stanach Zjednoczonych na początku 

lat 60-tych XX wieku. Sam styl powstał jednak w Brazylii, w latach 50-tych XX wieku. 
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Wiele ówczesnych gwiazd amerykańskiego jazzu koncertowało w Brazylii (Nat King Cole, 

Sarah Vaughan, Kenny Dorham), odkrywając tamtejszą kulturę, a przede wszystkim muzykę, 

którą próbowali potem zaszczepiać na rodzimym gruncie. Antonio Carlos Jobim, 

najwybitniejszy brazylijski kompozytor bossa novy tak pisał w jednym z artykułów: 

 „…autentyczna murzyńska samba jest rodzajem krzykliwej, gorącej, prymitywnej 

muzyki, wykonywanej przez 10-ciu perkusistów i 4-5-ciu wokalistów. Bossa nova natomiast, 

to niejako oczyszczona samba, bez jej impetu. Spokojna w swym charakterze (cool), opowiada 

proste, nasycone melancholią (saudade), liryczne historie.” 99 

Genealogia i znaczenie nazwy nie są do końca zbadane. Słowa „bossa” używano w 

 do osób śpiewających i grających inaczej. Według Jobima słowo „bossa” w języku 

portugalskim oznacza „specjalny dar, talent”. W dużym uproszczeniu bossa nova może 

znaczyć tyle, co „nowa umiejętność”. Obok Jobima do brazylijskich ikon bossa novy należeli 

Joao Gilberto oraz Vinicius de Moraes.  

Bossa nova posiada tempo umiarkowane, metrum 4/4, z charakterystycznym 

podziałem ósemek, który realizowany jest np. przez clave (drewniany instrument perkusyjny). 

Zespół wykonujący bossę składa się zazwyczaj z pięciu osób: gitarzysty, pianisty, basisty, 

perkusisty oraz wokalisty. Instrumenty używane są zawsze w formie akustycznej. Jazzowymi 

elementami bossa novy stały się: improwizacja, harmonia, nawiązanie do formy AABA, 

zawierającej jednak pewne innowacje np. symetryczne wydłużenia. 

 Sukces komercyjny bossa novy był tak wielki, że na początku lat 60-tych XX wieku 

opanowała całkowicie Stany Zjednoczone. Po repertuar sięgali czołowi muzycy jazzowi, 

m.in. Dave Brubeck, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Oscar Peterson, Frank Sinatra, Stan Getz. 

Dziś bossa nova jest zjawiskiem muzycznym o zasięgu globalnym. Miliony ludzi na całym 

świecie kocha ją nadal, ceniąc przede wszystkim jej prostotę, energetyczność, wewnętrzny 

spokój i niezwykłe emocje, zaklęte w bajecznej melodyce. 

  

                                                
99 Cytat za: Niedziela J., op. cit. str. 353 
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Hip-hop 

 

Hip-hop to gatunek muzyczny, ale i miejska subkultura, która narodziła się 

w Nowym Jorku, w latach 70-tych XX wieku, w społecznościach afroamerykańskich. Nazwa 

hip-hop jest fuzją dwóch słów, wywodzących się ze slangu. Hip oznacza „teraźniejszy”, 

a hop, to specyficzny styl poruszania się, rodzaj tańca. Jako pierwszy użył tego terminu 

w 1978 roku członek zespołu Grandmaster Flash and the Furious Five, Keith Wiggins. 

Przedrzeźniał on przyjaciela, który wypowiadając słowa „hip-hop-hip-hop”, naigrywał się 

z rytmu marszu amerykańskich żołnierzy. Wkrótce potem Wiggins wprowadził to określenie 

do swojej twórczości i występów.  

Muzyka hip-hopu powstała wraz z tworzeniem przez DJ-ów bitów, poprzez 

zapętlenie (sampling) zapisu solowych partii, wykonywanych przez perkusję oraz dwa 

gramofony. Ubarwiał to rap, czyli rodzaj techniki wokalnej, polegającej na rytmicznym 

wypowiadaniu słów wraz z ich rymowaniem oraz beatbox, kolejna technika wokalna, 

naśladująca różne dźwięki i efekty wytwarzane przez DJ-ów. Hip-hop wykreował także 

odrębny, oryginalny styl ubierania się, który jest symbolem przynależności do tej subkultury.  

Dzisiejszy hip-hop składa się z czterech głównych filarów: DJing – sztuki 

posługiwania się gramofonem bazującej na kreowaniu scratch’y na winylowej płycie, MCing 

– rapowania, czyli rytmicznego wypowiadania rymujących się słów przy wtórze mocnego 

akompaniamentu, Graffiti – wizualnego, ekspresyjnego przekazu muzyki oraz B-boying – 

specyficznego rodzaju tańca (breakdance), wymagającego wysokiej sprawności fizycznej oraz 

poczucia rytmu. Najwybitniejsi przedstawiciele tego gatunku to: Public Enemy, EPMD, Eric 

B. & Rakim, Jungle Brothers, A Tribe Called Quest, Das EFX.  
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3. Między tradycją a nowoczesnością – w poszukiwaniu trafnych 

pomysłów interpretacyjnych wybranych utworów. Szkice  

o sylwetkach kompozytorów. 

 

William Grant Still – pierwszy doceniony 

 

 

                                                  

Zdjęcie nr 5. William Grant Still 

Źródło: Internet, wosu.org. http://wosu.org/2012/classical101/william-grant-still-song-of-a-

new-race-for-mlk-day/ 

(data dostępu: 18.09.2013) 

William Grant Still to absolutnie czołowa postać w świecie muzyki 

afroamerykańskiej. Był pierwszym czarnoskórym kompozytorem, który odniósł tak wielki 

sukces i zdobył tak szerokie uznanie. Stał się wręcz symbolem przebojowości i wytyczył 

ścieżki dla wielu pokoleń muzyków swojego pochodzenia. Jego kariera była rzeczywiście 

błyskotliwa, jakkolwiek po latach sławy przyszedł czas zanegowania jego dokonań 

i wycofania jego twórczości na margines. Jak u większości muzyków i kompozytorów 

http://wosu.org/2012/classical101/william-grant-still-song-of-a-new-race-for-mlk-day/
http://wosu.org/2012/classical101/william-grant-still-song-of-a-new-race-for-mlk-day/
http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=wWKvLkmMcfpXOM&tbnid=TuMoW1MFXc9pcM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://wosu.org/2012/classical101/william-grant-still-song-of-a-new-race-for-mlk-day/&ei=8304UqDRJIbm4QTb14GICA&psig=AFQjCNHQPunpaYIZEgjYGb8EWhqxhbO7Xw&ust=1379520371632488
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amerykańskich, początki jego drogi zawodowej, a nawet czas późniejszy to doświadczenia 

praktyczne – grywanie w rozmaitych bandach i zespołach rozrywkowych oraz praca 

aranżerska. Ostatecznie jednak zrealizował swoje marzenie, poświęcając się muzyce 

wysokich lotów – jego żywiołem stała się symfonika. Bogata i różnorodna twórczość Still’a 

weszła na stałe do żelaznego repertuaru muzyki amerykańskiej, a nawet zyskała przychylność 

europejskiej publiczności. Dzieła Still’a, wykonywane przez największe orkiestry i wybitnych 

dyrygentów, doczekały się wielu znakomitych nagrań. 

William Grant Still urodził się 11 maja 1895 r. w Woodville w stanie Mississippi, 

jako jedyny syn Williama Granta Still’a Sr. i Carrie Leny Still. Po nagłej śmierci ojca matka 

wraz z maleńkim Williamem przeprowadziła się do Little Rock. Matka Still’a była osobą 

niezwykle aktywną w swoim środowisku, sprawnie grała na fortepianie, dyrygowała chórem, 

doprowadziła do otwarcia pierwszej biblioteki dla Czarnych w Little Rock, a także była 

inicjatorką licznych wydarzeń kulturalnych i intelektualnych, jak np. sobotnie występy lub 

wykłady wybitnych postaci czy szekspirowski teatr amatorski. Mały William oczywiście 

uczestniczył w tych wydarzeniach, co nie pozostawało bez znaczenia w kontekście 

kształtowania jego osobowości i wyobraźni.  

W 1904 roku pani Still ponownie wyszła za mąż za urzędnika pocztowego Charlesa 

Sheppersona, który również przejawiał wielkie zamiłowanie do muzyki, teatru i opery. Z jego 

inicjatywy mały Still Jr rozpoczął w 1908 roku naukę gry na skrzypcach u słynnego 

amerykańskiego skrzypka Williama Price’a, który przez krótki czas mieszkał również w Little 

Rock. Oprócz skrzypiec Still opanował biegle grę na innych instrumentach, w szczególności 

na oboju, klarnecie i wiolonczeli. Równocześnie z rozpoczęciem nauki gry na skrzypcach 

Still wstąpił do Gibbs High School, którą ukończył  w 1911 roku. Następnie za namową matki 

zaczął studia na Wilberforce University w Ohio100. Wielką pasją Still’a w tym czasie była 

opera. Postanowił wówczas, że za wszelką cenę musi nauczyć się komponować taką właśnie 

muzykę.  

Matka marzyła o tym, aby William został lekarzem, jednak jego muzyczne 

zainteresowania wzięły górę i wczesną wiosną 1915 roku opuścił uniwersytet, poświęcając się 

grze w rozmaitych zespołach i orkiestrach stanu Ohio101. Początek jego zawodowej 

                                                
100 Wówczas uczelnia ta nazywała się Wilberforce College. 

101 W tym samym roku Still Jr. ożenił się z Grace Bundy, a z małżeństwa tego zrodziła się czwórka 

dzieci. Jednak w 1939 roku William i Grace rozstali się, biorąc rozwód.  
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działalności jako muzyka związany był głównie z wykonywaniem oraz aranżowaniem 

muzyki popularnej na typowy band oraz mniejsze zespoły, jak np. kwartet smyczkowy, 

w którym sam grał pierwsze skrzypce.  

Rok 1916 przyniósł zasadniczy przełom w życiu młodego Stilla - przeniósł się do 

Memphis, gdzie został zatrudniony przez znanego muzyka blues’owego Williama 

Christophera Handy’ego102 do jego zespołu jako instrumentalista i aranżer. To dzięki tej pracy 

Still zetknął się bezpośrednio z żywą muzyką Murzynów – z bluesem, który bywał w tamtych 

czasach traktowany jako niemoralny nawet w środowiskach Afroamerykanów (w domu 

rodzinnym Stilla taka muzyka nie była aprobowana i jako dziecko nie mógł się z nią zetknąć). 

To doświadczenie było bardzo ważnym momentem w kształtowaniu się świadomości 

estetycznej młodego kompozytora.  

Jakkolwiek praca u Handy’ego wiele nauczyła młodego Still’a, to wiedział jednak, 

że nie chce całego życia poświęcić muzyce popularnej. Jego celem była muzyka wyższych 

lotów, muzyka poważna. Do rozpoczęcia prawdziwej działalności kompozytorskiej o jakiej 

marzył zdecydowanie brakowało mu wiedzy, szczególnie podstaw teorii muzyki. W 1917 

roku postanowił więc uzupełnić swoją muzyczną edukację i wstąpił do Oberlin Conservatory 

of Music103. Uczył się tam tylko jeden rok, niemniej był to czas krystalizowania się jego 

poglądu na swoją misję jako kompozytora. Jego pragnieniem było stworzenie stylu, będącego 

fuzją tego, co rdzennie murzyńskie (blues) z wysokimi osiągnięciami klasycznej muzyki 

europejskiej. Niestety, wkrótce nadeszła I wojna światowa i Still został powołany do 

Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, gdzie miał za zadanie nadzorować kantynę, 

a wieczorami grać tam na skrzypcach. Po wojnie wrócił do Oberlin Conservatory of Music, 

ale go nie ukończył – miał jednak pewność, że w akademickim środowisku nie osiągnie tego, 

do czego czuł się powołany jako kompozytor. 

W 1919 roku Still przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie przebywał też W.C.Handy 

i podjął tam pracę w wydawnictwie muzycznym Pace and Handy. Znów powrócił do 

instrumentalistyki i aranżacji dla Handy’ego, zaangażował się także w realizację musicalu 

                                                
102 William Christopher Handy (1873 –1958) - amerykański  kompozytor i kornecista jazzowy, stworzył 

własną orkiestrę, którą kierował przez 25 lat. W latach dwudziestych XX wieku założył wytwórnię płytową 

Handy Record Company. W 1912 roku jako pierwszy kompozytor użył w tytule utworu określenia „blues”, stąd 

nazywany jest „Ojcem Bluesa”. 

103 Jego nauczycielami tam byli: F.Lehmann, G.Whitefield Andrews, M.Kessler. 
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„Shuffle Along” autorstwa Czarnych artystów: A.Lyles’a, F.Miller’a, E.Blake’a i N.Sissle’a. 

Musical ten po sukcesach w Nowym Jorku został zaprezentowany także w innych miastach, 

a na drodze tej peregrynacji był Boston, gdzie Still został na dłużej, wykorzystując okazję do 

ponownych studiów muzycznych. W New England Conserwatory of Music uczył się 

u Georga W.Chadwick’a104.  

Po powrocie do Nowego Jorku pojawiła się nadzwyczajna okoliczność, która 

zasadniczo wpłynęła na losy młodego kompozytora. Była nią okazja podjęcia nauki u Edgara 

Varèse’go, który wówczas przebywał w tym mieście (lata 1923-25). W okresie tym Still 

skomponował From the Land of Dreams na orkiestrę kameralną i trzy głosy żeńskie, Darker 

America – poemat symfoniczny na orkiestrę, Levee Land na sopran i orkiestrę kameralną 

oraz From the Black Belt – suitę miniatur na orkiestrę kameralną, w których wyraźnie 

zaznaczył się wpływ Varèse’go. Dzięki niemu Still wreszcie zrozumiał, jak ważne jest 

poszukiwanie własnego języka ekspresji w sztuce kompozycji. Styl Varèse’go nie odpowiadał 

jednak dokładnie temu, czego poszukiwał Still – nowoczesny język harmoniczny nie szedł 

w parze z elementami folkloru. Atonalność i serializm nie pozwalały zachować etnicznej 

autentyczności melodii pieśni murzyńskich. Still porzucił więc ostatecznie ultranowoczesne 

jak na tamte czasy techniki kompozytorskie, niemniej dzięki współpracy z Varèse i jego 

kontaktom w świecie muzycznym poznał Howarda Hansona105, kompozytora i dyrygenta, 

który stał się odtąd jego mentorem i doradcą. To właśnie jemu Still zawdzięczał wiele 

wykonań swoich utworów przez International Composers Guild Orchestra106 i American 

Composers Orchestra107 w latach 1925-27.  

                                                
104 George W.Chadwick (1854-1931) – amerykański kompozytor, organista i teoretyk muzyki. Był 

członkiem grupy New England School, której twórczość zakorzeniona była w tradycji europejskiego 

romantyzmu. 

105 Howard Hanson (1896-1981) – amerykański kompozytor, dyrygent i pedagog. Hanson był 

założycielem i wieloletnim prezesem National Music Council oraz członkiem Królewskiej Akademii Muzycznej 

Szwecji. W 1921 roku zdobył nagrodę American Prix de Rome za utwór "California Forest Play of 1920”. 

Otrzymał wiele nagród, w tym m.in.: Nagrodę Pulitzera za "IV Symfonię" (1944). 

106 International Composers Guild Orchestra – orkiestra założona przez E.Varése wspólnie z Carlosem 

Salzedo w celu prezentacji Amerykanom dzieł najwybitniejszych kompozytorów XX wieku, amerykańskich 

i europejskich, m.in. Strawińskiego, Debussyego, Bartoka i Schoenberga. 

107 American Composers Orchestra – zespół założony w 1919 roku przez E. Varése, powołany do 

wykonawstwa muzyki współczesnej. 
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Zaangażowany coraz bardziej w kreowanie własnej twórczości kompozytorskiej, 

Still był niezmiennie ceniony i nieustannie angażowany jako aranżer muzyki popularnej. 

Konieczność wykonywania tej pracy mogła mu już niejednokrotnie ciążyć, ale przyznać 

trzeba, że właśnie tej dziedzinie zawdzięczał wiele, także w kontekście działalności jako 

kompozytor muzyki poważnej. Przede wszystkim mógł bez ograniczeń eksperymentować 

w zakresie instrumentacji i brzmienia, a doświadczenia te przenosić później na grunt 

twórczości symfonicznej.  

Lata 1924-1930 to okres powstania wielu znaczących kompozycji, m.in. baletu 

La Guiablesse. W roku 1930 ukończył swą Afro-American Symphony, dzieło najbardziej 

znane, wykonane po raz pierwszy rok później przez Rochester Filharmonic Orchestra pod 

dyrekcją Howarda Hansona. To była pierwsza symfonia napisana przez afroamerykańskiego 

kompozytora i wykonana publicznie przez jedną z najznamienitszych orkiestr lat 30-tych 

ubiegłego stulecia. Symfonia ta przyniosła Still’owi wielki międzynarodowy rozgłos. Howard 

Hanson jako gorący orędownik muzyki Stilla wielokrotnie wykonywał wiele z jego 

kompozycji na koncertach, zarówno w Ameryce jak i w Europie.  

Podczas swojego pobytu w Nowym Jorku Still spotkał się z też Paulem 

Whiteman’em108, szefem orkiestry wytwórni filmowej Hollywood, który zaproponował mu 

aranżowanie muzyki na potrzeby swojego zespołu. Jako dowód uznania za swą pracę 

otrzymał także od Whiteman’a zamówienie na napisanie muzyki do kilku filmów, były 

to m.in: A Deserted Plantation, Beyond Tomorrow. 

Wkrótce po sukcesie Afro-American Symphony Still otrzymał w 1934 roku 

prestiżową nagrodę Gugenheim Fellowship w dziedzinie kompozycji. Wkrótce potem 

przeprowadził się na stałe do Los Angeles. Lata 30-te i 40-te to okres wielkich sukcesów 

Stilla. Od tego czasu mógł już prawie wyłącznie poświęcić się muzyce poważnej. Coraz 

więcej czołowych amerykańskich orkiestr sięgało po jego utwory. Błyskotliwy postęp jego 

kariery ilustruje poniższe zestawienie: 

 16-go czerwca 1933 roku Chicago Symphony Orchestra wykonała muzykę do baletu 

La Guiablesse.  

                                                
108 Paul Whiteman (1890-1967) – amerykański skrzypek i dyrygent. Początki swojej kariery spędził 

grając w orkiestrach symfonicznych w Denver i San Francisco. W 1918 roku założył własną orkiestrę jazzową, 

przez którą przewinęło się wielu wybitnych muzyków. W 1924 roku po raz pierwszy zaprezentował publicznie 

Błękitną Rapsodię G.Gershwina. 
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 20-go listopada 1935 roku New York Philharmonic Orchestra w Carnegie Hall 

wykonała Afro-American Symphony.  

 10-go grudnia 1937 roku Philadelphia Symphony Orchestra pod dyrekcją Leopolda 

Stokowskiego dokonała premierowego wykonania Symfonii g-moll.  

 Prawykonanie And They Linched Him on a Tree przez New York Philharmonic 

Orchestra 24-go czerwca 1940 roku.  

 7-go grudnia 1944 roku The Cleveland Orchestra prawykonała Poem for Orchestra. 

  19-go stycznia 1945 roku Cincinnati Symphony Orchestra - premiera 

Festive Ouverture.  

 31-go marca 1949 roku New York City Opera Company - premiera opery 

Troubled Island (libretto – Langston Hughes). 

6-go lutego 1939 roku Still ponownie założył rodzinę, poślubiając Vernę Arvey, 

która już od kilku lat była jego osobistą sekretarką. Ceremonia odbyła się w Meksyku, gdyż 

zawieranie małżeństw mieszanych było w Stanach Zjednoczonych nielegalne. Verna Arvey 

była znakomitą pianistką, a także uznaną pisarką, pomagała Still’owi katalogować jego 

twórczość oraz dbała o sprawy związane z wydaniami. Z ich małżeństwa urodziło się dwoje 

dzieci.  

Po nagrodzie Gugenheima zainteresowania folklorystyczne Still’a poszerzyły się,  

poza muzyką murzyńską zaczął sięgać także po folklor innych narodów zamieszkujących 

Amerykę. Zafascynowała go kultura m.in. Haiti, Brazylii, Peru, Argentyny, Meksyku 

i Wenezueli. Rezultatem tego były utwory kameralne, pochodzące z lat 1962-68, a są to 

Folk Suite nos. 1-4, Little Folk Suite Nos. 1-6 oraz Vignettes.  

 William Grant Still Jr. został uhonorowany wieloma znaczącymi nagrodami 

i tytułami, poza nagrodą Gugenheima były to m.in.: w 1928 - William E. Harmon Award for 

Distinguished Achievement among Negroes in Music109, 1939, 1940 – stypendium Julius 

Rosenwald Foundation Fellowship110, w 1953 – Freedoms Foundation Award111. 

                                                
109 William E. Harmon Award for Distinguished Achievement among Negroes In Music – nagroda 

ufundowana w 1926 roku przez Williama Harmona, przyznawana czarnoskórym artystom i naukowcom za 

wybitne osiągnięcia w ośmiu dziedzinach, m.in. w literaturze, muzyce, sztukach pięknych, biznesie i przemyśle, 

edukacji i naukach ścisłych. 

110 Julius Rosenwald Foundation Fellowship – nagroda ufundowana w 1917 roku przez Juliusa 

Rosenwalda i jego rodzinę, przyznawana za czynienie dobra dla ludzkości.  
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Otrzymał   doktoraty honoris causa na Wilberforce University (1936), Howard University 

(1941), Oberlin College (1947), Bates College (1954), University of Arkansas (1971), 

Pepperdine University (1973), Peabody Conservatory of Music (1974) oraz University of 

Southern California (1975).  

Stan zdrowia Stilla od roku 1970 ulegał stopniowemu pogorszeniu. Ostatnie lata 

swojego życia spędził w domu opieki. Zmarł 3-go grudnia 1978 roku w Los Angeles. Prochy 

Still’a zostały wedle jego życzenia rozrzucone na Pacyfiku.  

William Grant Still to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych i cenionych 

kompozytorów afroamerykańskich. Jest twórcą około 200 dzieł (niestety około 50-ciu z nich 

zaginęło), w tym symfonii, oper, muzyki do baletu i filmu, muzyki kameralnej i solowej. 

Znakomita większość jego utworów była wykonywana za życia kompozytora. Działalność 

artystyczna Still’a wpisuje się zarówno w nurt Harlem Renaissance, jak i w nurt narodowej 

muzyki amerykańskiej. Wykształcił swój własny, oryginalny styl, który należy docenić 

zarówno za doskonałość warsztatową, jak i subtelność emocjonalną. 

 

  

                                                                                                                                                   
111 Freedoms Foundation Award – nagroda ufundowana przez organizację edukacyjną, założoną w 1949 

roku w Pennsylwanii, przyznawana osobom indywidualnym i instytucjom wykazującym się osiągnięciami na 

polu odpowiedzialności obywatelskiej oraz organizacji darmowej edukacji. 
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William Grant Still – Songs   

 

Trzy pieśni W.G.Still’a: Bayou Home (1941), If You Should Go (1949) i Song for the 

Lonely (1953), to transkrypcje na fagot z fortepianem, opracowane przez  Alexę Still112, córkę 

kompozytora. Pieśni te znane są także w transkrypcji na inne instrumenty, co świadczy o ich 

dużej popularności wśród wykonawców. Już same ich tytuły dobitnie sugerują kontekst 

emocjonalny, charakter i styl – pożegnanie, rozstanie, samotność, czyli tematykę losu 

Afroamerykanów przybyłych do Ameryki Północnej.  

Pierwszym krokiem do zrozumienia tych miniatur oraz ich poprawnej interpretacji 

muzycznej jest świadomość ich wokalnego pierwowzoru. Prozodia tekstu wywarła tu bowiem 

decydujący wpływ na kształt melodii i rytmu, a sens słów znalazł odzwierciedlenie w wyrazie 

emocjonalnym i budowie formalnej. Cechy afroamerykańskie są w nich zdecydowanie 

dominujące. Przejawiają się w harmonice oraz wynikającej z niej warstwie kolorystyczno-

brzmieniowej, a także w rytmice oraz swoistej ekspresji.  

 

Bayou Home  

 

Pierwsza z pieśni jest najbardziej rozbudowana, liczy 58 taktów (metrum 4/4) i jest 

wewnętrznie zróżnicowana pod względem charakteru, tempa i wyrazu. Rozpoczyna się 

w tonacji d-moll (takty 1-4), ale kończy w tonacji F-dur i w dużo pogodniejszym nastroju. Jej 

budowa wygląda następująco: nostalgiczny wstęp fortepianu (Not Strickt - swobodnie), 

I zwrotka takty 5-20 w tonacji d-moll Dramatically (dramatycznie), refren takty 21- 38 

Moderately and Expressive, II zwrotka takty 39 – 45 Slightly faster (nieco szybciej), refren 

takty 47-58. 

Wstęp fortepianu wprowadza nastrój, który zaraz podejmie w I zwrotce głos solowy 

(fagot). Pełna patosu wokaliza w partii fagotu przywodzi skojarzenia z operowymi scenami 

dramatycznymi, obfitującymi w eksklamacje, nagłe zawieszenia i zerwania dźwięku oraz  

                                                
112 Alexa Still mieszka w Nowej Zelandii. Jest flecistką New Zealand Symphony Orchestra oraz 

wykładowcą Victoria Uniwersity of Wellington. Studia muzyczne odbyła w Stanach Zjednoczonych na State 

Uniwersity of New York, uzyskując tytuł magistra oraz doktora. Jest aktywna jako solistka oraz kameralistka, 

dokonała także licznych nagrań. 
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rubato. Harmonika i melodyka tego miejsca wyraźnie umiejscawia nas w stylistyce afro 

amerykańskiej - akordy dobarwiane sekstami i septymami, chromatyzacje (akompaniament), 

użycie pentatoniki, zwroty kadencyjne unikające dźwięku prowadzącego (głos solowy). 

Jednocześnie warto zauważyć bardzo kunsztowne ukształtowanie formy tego odcinka: ma on 

wyraźną budowę okrężną – takty 5-8 oraz 17-20 są analogiczne (z wariacyjnym 

potraktowaniem kadencji w partii fagotu).  

 

 

 

Przykład nr 1 
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Przykład nr 2 

 

 

 

Podobna w wyrazie, krótsza, choć posługująca się innym materiałem, jest zwrotka II. 

Rozpoczyna się w tonacji a-moll, a kończy w d-moll. Na tle bardzo oszczędnego 

akompaniamentu fagot intonuje prostą, opartą na pentatonice melodię (takty 39-42, tonacja a -

moll). W kolejnych taktach podejmuje ją w nieco zmienionej wymogami modulacji postaci – 

fortepian. Zwrotka II jest zdecydowanie mniej dramatyczna, przenika ją nastrój łagodnej 

nostalgii.  
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Przykład nr 3 

 

Refren pojawia się dwukrotnie: w taktach 21-38 oraz 47-58. Jest to pogodna, 

śpiewna, taneczna melodia o regularnej budowie okresowej i typowo wokalnym idiomie – 

pojawiają się w niej powtórzenia dźwięku i synkopacje, które znajdują uzasadnienie, jeśli 

weźmiemy pod uwagę słowa piosenki. Kompozytor określił jej charakter jako Moderately 

and Expressive (umiarkowanie szybko i z wyrazem). W przypadku pierwszego 

zaprezentowania refrenu, melodię najpierw wprowadza fagot przy akompaniamencie 

fortepianu (takty 21-30, jest to modulujący okres uzupełniający z rozszerzonym wewnętrznie 

następnikiem – pojawia się tu modulacja), następnie podejmuje ją fortepian na tle frazy 

o cechach improwizacji w głosie solowym (takty 31-38, regularny okres uzupełniający).  

    Przykład nr 4 
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Przy drugim pojawieniu się refrenu (tym razem w postaci okresu rozszerzonego 

zewnętrznie poprzez rozbudowanie zakończenia następnika) oba instrumenty współdziałają 

równorzędnie w prezentowaniu materiału melodycznego, choć partia głosu solowego 

miejscami przetwarza go wariacyjnie. Jest to zatem aluzja do praktyki heterofonii 

wariacyjnej, typowej m.in. dla śpiewów afrykańskich (prowadzenie melodii jednocześnie 

w jej brzmieniu oryginalnym oraz ze zmianami wariacyjnymi), która niesie ze sobą 

dodatkowy ładunek emocjonalny, stosowny dla zakończenia utworu. Emocje są tu tak 

intensywne, że kompozytorowi potrzebne były aż dwie fermaty w małej odległości od siebie 

– takty 55 i 56 – jedna w geście bardzo ekstrawertycznym na wysokim dźwięku f1, druga 

w charakterze odprężenia i wydechu na dźwięku f oktawę niżej. Dla wykonawcy powinno 

być to miejsce wnikliwej refleksji nad sensem obu tych fermat i zastanowienia się, którą 

z nich chce uczynić dominującą.  

Przykład nr 5 
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If You Should Go  

 

Kolejna pieśń pochodzi z cyklu pięciu pieśni „Songs of Separation” (1949), 

skomponowanych przez Still’a do tekstów Arny Bontemps, Philippa Thoby Marcelin’a, Paula 

Laurence Dunbar’a, Countee Cullen’a i Langstona Hughes’a. 

Druga z pieśni jest wyjątkowo krótka – liczy zaledwie 13 taktów. Lapidarność formy 

łączy się tu z głębią i wyrafinowaniem wypowiedzi muzycznej, której podtekstem jest wiersz 

Countee Cullen’a 113 pt.  „If You Should Go” : 

Love, leave me like the light,  

the gently passing day; 

We would not know, but for the night,  

when it has slipped away. 

Go quietly; a dream, when done, 

Should leave no trace that it has lived, 

Except a gleam across the dreamer’s face. 

Wiersz ten z zachwycającą subtelnością, a zarazem mistrzostwem poetyckim 

przywołuje wątek pragnienia miłości. Można go również poprzez metaforę odnieść do 

tęsknoty za wolnością, czyli do wątku charakterystycznego dla Afroamerykanów. 

Przeciwieństwo światła i nocy oraz symbol marzenia sennego zdają się decydująco wpływać 

na nastrój muzyki oraz sposób opracowania dźwiękowego w zakresie harmoniki, barwy 

i rysunku melodycznego.  

Głos solowy fagotu realizuje linię melodyczną pieśni o kształcie dokładnie 

odpowiadającym wersom wiersza. Tekst można podłożyć sylabicznie, dosłownie „nuta 

w nutę”. Tworzą się frazy dwu lub trzytaktowe, odpowiadające długości wersów wiersza. 

Linia melodyczna pieśni opiera się na skali doryckiej, od dźwięku a. Początkowo jej przebieg 

sugeruje skalę pentatoniczną, stopniowo, wraz z rozwijającą się ekspresją pojawiają się 

                                                
113 Countee Cullen (1903-46) -  poeta, powieściopisarz, dramaturg, tłumacz, autor wierszy dziecięcych. 

Czołowa postać nurtu Harlem Renaissance. 



84 

 

kolejne dźwięki (fis i c), uzupełniając materiał melodyczny do pełnej skali diatonicznej. 

Kształt rytmiczny i melodyczny pieśni w ścisły sposób związany jest z naturalną intonacją 

mowy, naśladując jej rytmikę i subtelne modulowanie głosu w zakresie wysokości i natężenia 

dźwięku. Rytmika przebiegu muzycznego pieśni podąża za naturalnym rytmem mowy 

wiersza. Możemy więc tutaj mówić o swoistym afroamerykańskim, uśpiewnionym stylu 

quasi-recytatywnym o silnie ekspresyjnym charakterze.  

 

   Przykład nr 6 

 

Przy wykonywaniu tego utworu należy myśleć kategoriami muzycznej recytacji 

wiersza zarówno w sensie „mikro”, czyli na poziomie artykułowania „słów” w ich naturalnej 

intonacji mowy, jak i w sensie „makro”, czyli jeśli chodzi o oddechy pomiędzy frazami oraz 

puls. Akompaniament fortepianowy wyznacza puls ćwierćnutowy, który powinien być 
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z jednej strony stabilnym oparciem, z drugiej zaś nienarzucającym zanadto sztywnego rygoru. 

Wymagana jest tu pełna subtelnego wyczucia elastyczność owego pulsu, pozwalająca na 

rubato i frazowanie wynikające z falowania napięcia. Warto zastanowić się przy pracy nad 

interpretacją tego utworu nad rolą cezur w taktach 8, 10 i 11, bowiem współdziałanie 

muzyków w tych miejscach musi być szczególnie spójne.  

 

          Przykład nr 7 

 

Śpiewny, a zarazem recytacyjny sposób wykonania partii solowej nie odnosi się 

wyłącznie do odpowiedniego wyczucia rytmu. Wykonawca powinien pokusić się w tym 

utworze o wyjątkowo wyrafinowane operowanie natężeniem dźwięku, o muzyczne  

światłocienie. Mówienie o samej dynamice to stanowczo za mało. Kluczem do dobrej 

interpretacji jest wyczucie minimalnych odchyleń głośności i barwy instrumentu oraz ze 
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smakiem użytej wibracji o różnym natężeniu w celu wiernego naśladowania ekspresji głosu 

ludzkiego, zarówno w sensie śpiewu, jak i recytacji. 

Ten styl opracowania wyklucza zastosowanie jakiegoś schematu formalnego – 

muzyka rozwija się jakby improwizacyjnie, pod wpływem impulsu chwili, jakby 

zainspirowana nagłym olśnieniem czy zachwytem. Można zaledwie wyznaczyć pewien 

łukowy przebieg ekspresji: spokojny początek odpowiadający pierwszemu i drugiemu 

wersowi wiersza, narastanie do kulminacji we fragmencie przytaczającym wersy trzeci 

i czwarty, kulminacja w piątym wersie i rozładowanie napięcia przed zakończeniem w trakcie 

dwóch ostatnich wersów. Kulminacja osiągnięta jest w takcie 8, w dynamice forte pojawia się 

najwyższy dźwięk głosu solowego – g1. 

Wielkim walorem tej pieśni jest kolorystyka brzmienia. Cieszyć się nią możemy 

dzięki niezwykłym harmoniom w akompaniamencie oraz operowaniu rejestrami 

instrumentów. Sam początek, jednotaktowy wstęp fortepianu, przenosi słuchaczy w świat 

jasnej barwy i nastroju senności – wieloskładnikowe akordy w środkowym i wysokim 

rejestrze, dobarwiane septymą i noną są rodem z harmoniki jazzowej. Kompozytor korzysta 

ze środków harmonicznych charakterystycznych dla jazzu, ale wydobywa z nich jakości 

bliższe stylowi impresjonistycznemu niż muzyce rozrywkowej. Akordy te mienią się 

różnorodnymi barwami brzmienia dzięki dyskretnej zamianie składników, pozostając 

w zakresie tego samego materiału diatonicznego. Powstaje w ten sposób wyrafinowana 

harmonizacja, dzięki której możemy jasno zrozumieć dlaczego kompozytor był tak ceniony 

za swoją wrażliwość na niuanse harmoniczne. Przygotowując nadejście kulminacji 

kompozytor poszerza skalę brzmienia fortepianu w dół. Niskie dźwięki są już obecne do 

końca utworu, stanowiąc harmoniczne tło dla akordów w wysokim rejestrze. Te ostatnie 

brzmią jak naturalnie wzbudzone alikwoty niskich tonów – kolejny moment cieniowania 

i migotliwości brzmienia. 

Pieśń If You Should Go pozostawia i słuchaczy i wykonawców w oszołomieniu, 

urzekając swoim głębokim i bezpretensjonalnym pięknem. Wykonanie tego utworu 

to sprawdzian muzykalności i komunikatywności między wykonawcami. Utwór w zasadzie 

pozbawiony większych wyzwań technicznych, finalnie może okazać się jednak niezwykle 

trudny do zinterpretowania. Niełatwe jest w nim operowanie szeroką skalą ekspresji na tak 

niewielkiej przestrzeni czasu. Wbrew pozorom aby zmierzyć się z tą muzyką, potrzebne jest 

bogate zaplecze oraz doświadczenie wykonawcze muzyków. 
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 Song for the Lonely  

 

Ostatnia pieśń, do tekstu Verny Arvey, kontynuuje nastrój wprowadzony przez Pieśń 

środkową – wolne tempo (Slowly), dodatkowo dookreślona została słowem Introspectively, 

sugerującym introwertyczny charakter tej muzyki. Rozmiary tej pieśni – 42 takty – stawiają ją 

pośrodku pomiędzy pierwszą i drugą jeśli chodzi o długość trwania. Jej układ formalny 

wygląda następująco: ABA’CD, zatem jest to forma refreniczna z kodą:  

A – takty 1-8, B – takty 9-18, A’ – takty 19-26, C – takty 27-34 i D – takty 35-42. 

 Jak widać, w większości te ugrupowania są regularne i liczą po 8 taktów, jedynie 

ogniwo B ma ich 10. Regularne ugrupowania wyraźnie dzielą się na 4-taktowe zdania, nie ma 

między nimi jednak zależności poprzednik-następnik i nie tworzą okresów.  

Melodyka głosu solowego w tej Pieśni zaskakuje surowością i ascetycznością 

rysunku. Drobne, jakby pozbawione rozmachu kroki melodyczne pojawiają się w wariacyjnie 

odmienianych grupach rytmicznych. Z tych maleńkich komórek budowane są większe frazy, 

sprawiające wrażenie, jakby powstawały w trudzie, bez głębokiego oddechu i szerokiego 

gestu. Ścierają się tu dwie sprzeczne tendencje jeśli chodzi o kierunek ruchu: jedna to 

opadająca linia melodyczna, posługująca się krokami tercjowymi, powtarzanymi częstokroć 

w progresji, druga to linia wznosząca, posługująca się podobnymi, pokrewnymi, ale 

niekoniecznie identycznymi motywami (pojedyncze kroki tercjowe tworzą tu rozłożone 

trójdźwięki). Można to zinterpretować jako muzyczny obraz dwóch biegunowo odmiennych 

stanów emocjonalnych, np: przygnębienie i nadzieja, samotność i bliskość lub odmowa 

i spełnienie. Siłą rzeczy nasuwają się tu podobne skojarzenia retoryczne i symboliczne.  
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                Przykład nr 8 

 

 

Ugrupowania A i A’ są do siebie bardzo podobne, różnią się jedynie niewielkimi 

zmianami wariacyjnymi w linii głosu solowego. Cechą charakterystyczną tych fragmentów 

jest tendencja opadającej linii melodycznej. Motyw kroku tercjowego w dół pojawia się 

w partii solowej, a w środkowym rejestrze akompaniamentu mamy motyw ten w dwóch 

postaciach: opadającej i wznoszącej. Głos solowy powtarza go kilkakrotnie od różnych 

dźwięków, coraz niżej, z zastosowaniem wariantów rytmicznych. W ten sposób z małych 

kroczków melodycznych kształtuje się dłuższa, opadająca linia o ambitusie oktawy f1-f.  

Kontrastująca jest część B, gdzie linia melodyczna głosu solowego zdecydowanie 

kieruje się ku górze, budując motywy oparte na trójdźwiękach lub czterodźwiękach. Fragment 

ten ma cechy bardziej recytatywne, zarówno pod względem deklamacyjności i wyrazu partii 
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solowej, jak i typu akompaniamentu, gdzie dominują akordy w długich wartościach 

rytmicznych. 

 

 

Przykład nr 9 

 

 

 

 

W części C obie tendencje, opadająca i wznosząca ścierają się ze sobą aż do 

kulminacyjnego podejścia do dźwięku d2 w takcie 33. Po kulminacji odcinek kodalny 

utwierdza przewagę tendencji wznoszącej, co może być faktem poddawanym rozmaitym 

interpretacjom symbolicznym – np. zwycięstwo pozytywnych emocji nad zwątpieniem, 

przewaga siły ducha nad słabością. 
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Przykład nr 10 

 

Pod względem faktury Pieśń ta jest dość jednolita. Wyjątek to zmiana w warstwie 

akompaniamentu w części B. Poza tym brak tu w zasadzie większych kontrastów w tym 

zakresie. Zarówno rodzaj akordów, rejestr brzmienia, jak i typ ruchu są te same: pulsujące 

akordy w górnym rejestrze fortepianu i przekomarzające się motywy tercjowe (opadające lub 

wznoszące, czasem wprowadzające ewolucję motywu do interwału seksty) w środkowym lub 

dolnym planie. Podobnie, jak w Pieśni drugiej akompaniament zachwyca tutaj kolorystyką 

brzmienia akordów: septymowe, nonowe, z dodanymi składnikami, znów kojarzące się 

z jazzem, a jednak użyte nie tyle z powodu ich napięć tonalnych, co dla urody brzmienia 

i efektów migotliwości harmonicznej. Szczególnie ujmujący jest początek kody (takt 35). 

Skomplikowane układy harmoniczne nie stają się szorstkie, wręcz emanują blaskiem, 

a sprzyja temu dobre zakomponowanie partii fortepianu pod względem wykorzystywanych 

rejestrów instrumentu – na ogół eksponowane są brzmienia wysokie, a z rzadka pojawiające 

się niskie tony basowe, dodają głębi i podkreślają centrum tonalne. 
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 Song for the Lonely to utwór, w którym odnaleźć można typowo afroamerykańskie 

cechy ekspresji pokrewnej bluesowi i śpiewom pracy (work songs). Pozornie nietrudny 

technicznie tekst partii solowej w rzeczywistości stawia przed wykonawcą niemałe wyzwania 

jeśli chodzi o siłę wyrazu, cieniowanie dźwięku i zachowanie równowagi pomiędzy dbałością 

o szczegóły a budowaniem większych fraz. Różnice dynamiczne są w większości niewielkie, 

oscylujące pomiędzy p a mp, czasem osiągając poziom mf. Wykonawca powinien więc 

poszukiwać tu różnorakich barw instrumentu i zadbać o bogactwo cieniowania dźwięku. 

Twórczość kompozytorów afroamerykańskich w kontekście repertuaru na fagot jest 

praktycznie nieznana, toteż Pieśni Still’a stanowią doskonały materiał dydaktyczny, 

pozwalając zaznajomić się ze stylem, ekspresją, melodyką i harmoniką, prezentowaną przez 

Afroamerykanów. Moim zdaniem Pieśni mogą być wykonywane zarówno przez studentów, 

jak i dojrzałych artystów. Umieszczenie ich w programie recitalu może sprawić wiele radości 

słuchaczom i dać sporo satysfakcji wykonawcom. Każda z Pieśni może służyć także jako 

efektowny bis. Pomimo braku większych wyzwań technicznych i złudnego obrazu prostej 

i przejrzystej formy, ryzykownym może okazać się powierzanie ich wykonania uczniom szkół 

średnich, ze względu na liczne problemy wyrazowe. 

Jakkolwiek każda z Pieśni tego tryptyku w oryginale pochodzi z innego utworu 

i błędem może być nazywanie ich cyklem, to nietrudno odnieść wrażenie, że tworzą bardzo 

zwartą i logiczną w przebiegu emocjonalnym całość. Ich wykonanie wymaga od fagocisty 

dobrej kondycji instrumentalnej z uwagi na konieczność prowadzenia długich, głębokich 

wyrazowo fraz w wolnych tempach.  
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William Grant Still – Vignettes na obój, fagot i fortepian 

 

 Vignettes to jedna z pięciu Folk Suites, które zostały napisane w roku 1962 

na rozmaite obsady kameralne. Suita Vignettes na obój, fagot i fortepian powstała na 

zamówienie Lady Evelyn Barbirolli dla jej tria. Składa się z sześciu części, z których każda 

reprezentuje odmienny region folklorystyczny świata. Pierwsza, druga, czwarta i szósta to 

muzyczne widokówki czterech stanów Ameryki Północnej, zaś trzecia i piąta to obrazy 

dźwiękowe z Peru i Haiti. Poszczególne „pocztówki” oparte są na melodiach ludowych. 

 

Winnebago Mocassin Game 

 

Pierwsza część cyklu Vignettes to muzyczna fotografia ze Stanu Wisconsin. 

Miniatura ta obejmuje zaledwie 30 taktów. Utrzymana jest w żywym tempie określonym jako 

Briskly (żwawo, energicznie), w metrum 2/4, w tonacji G-dur.  

Piosenka zaprezentowana w tej części, zaczerpnięta została z folkloru indiańskiego 

plemienia Winnebago. Śpiewana była w trakcie prostej, popularnej gry, polegającej na 

odgadywaniu pod którym z czterech mokasynów znajduje się ukryty przedmiot. Reguły tej 

gry pozwalały dotykać każdego z mokasynów, ale tylko jeden podnieść. Śpiewanie w tym 

czasie piosenki miało rozproszyć uwagę gracza odgadującego oraz nie pozwolić mu 

rozpoznać po wyrazie twarzy graczy starających się skutecznie ukryć przedmiot, pod którym 

mokasynem się on znajduje.  

W budowie formalnej część ta składa się z dwóch zwrotek, powtarzających ten sam 

materiał melodyczny, pierwsza liczy 14 taktów, druga – poszerzona o zakończenie – 16 

taktów. W pierwszej materiał melodyczny wprowadzony jest przez fortepian, w drugiej 

podejmują go obój i fagot (w oktawach).  
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Przykład nr 11 
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Melodia piosenki ma bardzo regularną budowę, składa się z szeregu dwutaktowych 

odcinków powtarzających tę samą formułę rytmiczną, nie tworzy jednak układów 

zdaniowych ani okresów, co jest typową cechą prostych śpiewów dziecięcych. Melodyka 

piosenki oparta jest na wyjątkowo archaicznej skali g-a-c-d. Schematyczny rytm w połączeniu 

z tak prostą skalą nie pozwoliły rozbudować tego utworu poza te małe rozmiary. 

Urozmaiceniem wynikającym z zabawy, jaką muzyka ta ilustruje, jest dynamika i wyostrzona 

artykulacja oraz instrumentacja, pozwalająca skontrastować barwę brzmienia. 

Charakterystyczne skoki interwałowe w melodii, nadają całości sprężystość i wesoły 

charakter. 
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Ten prosty utwór można określić jako miniaturowy wstęp do całego cyklu, 

zachwycający prostotą i bezpretensjonalnością. Nie przedstawia on większych trudności 

wykonawczych, partie wszystkich instrumentów potraktowane są równorzędnie i harmonijnie 

uzupełniają się wzajemnie. Podstawowe elementy dzieła muzycznego (skala melodyczna, 

harmonia, rytm), są tu potraktowane wręcz ascetycznie, a jednak Winnebago Moccasin Game 

pozwala wykonawcom cieszyć się radosnym muzykowaniem. 

 

Carmela 

 

Carmela to tradycyjna piosenka pochodzenia meksykańskiego, znana także w rejonie 

Kaliforni, gdzie wpływy meksykańskie były szczególnie mocne. Jej tekst wprowadza nastrój 

romantycznej scenerii: 

Carmen Carmela 

  

?Así cual mueren en occidente 

Los tibios rayos del astro rey; 

Así murieron mis ilusiones, 

Así extinguiéndose va mi fe. 

   

Carmen Carmela, luz de mis ojos, 

Si luz no hubiera, habías de ser. 

Hermoso faro de venturanza 

Dulce esperanza, bello placer. 

  

Perla preciosa de mis amores, 

qué son las flores junto a ti? 

Yo las contemplo una por una 

Y no hay ninguna igual a ti.114 

                                                
114 Carmen Carmella, you made the sun shine 

You warmed my days for a little while 

And though you've left me to grieve forever 

I know I'll never forget your smile 
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Wolne tempo tej części wynika poniekąd z nieco leniwego, żeby nie powiedzieć 

ospałego charakteru utworu, poniekąd zaś z ckliwej ekspresyjności, zabarwionej sporą dawką 

latynoskiej słodyczy i śpiewności. Kompozytor podał na początku określenia Graceful and 

Expressive (z wdziękiem i ekspresyjnie). Co prawda harmonika Carmeli jest mało 

skomplikowana (opiera się głównie na akordach triady), jednak wyrafinowana tonacja As-dur 

każe odnieść się do brzmienia tego utworu z respektem, a wykonawcom sygnalizuje 

konieczność poszukiwania niebanalnej barwy dźwięku.  

W budowie formalnej tej części, podobnie, jak w Winnebago Moccasin Game mamy 

do czynienia z dwiema zwrotkami piosenki. W pierwszej, po 1-taktowym wstępie fortepianu 

melodię wprowadza fagot, a następnie dobarwia ją obój (takty 2-17), zakończenie zaś 

przejmuje fortepian (takty 18-24).  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                   
 

As the warm rays of sunset die in the west 

And tell me the day is through 

My heart and I know my dreams have vanished forever 

Slowly my faith dies, too 

 

Carmen Carmella, why did you leave me? 

My life will always be dark, I know 

Bring back the blue skies, bring back your soft eyes 

Carmen Carmella, I love you so 

 



97 

 

 

 Przykład nr 12 
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Podobnie dzieje się w drugiej zwrotce: najpierw oba instrumenty dęte prowadzą 

melodię w miksturach sekstowych (takty 26-34), a następnie kontynuuje ją fortepian (takty 

34-42).  

Przykład nr 13 
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Melodia piosenki ma regularną budowę zdaniową. Jej meksykański koloryt 

podkreśla subtelny rytm synkopowany na początku frazy i charakterystyczny „zerwany” rytm 

(podkreślony artykulacją staccato), przenoszący akcent na słabą część taktu, a także 

zabarwiony hiszpańskim temperamentem ozdobnik. Liczne zwolnienia tempa i zatrzymania 

(fermaty) na zakończenie fraz, pomagają utrzymać charakter utworu, stroniący od 

taneczności, ale rozkołysany szerokim gestem meksykańskiego zaśpiewu. 

Ta część Suity urzeka kolorystyką brzmienia. Partia fortepianowa w większości 

przebiegu stanowi harmoniczny akompaniament, a chwilami przejmuje materiał melodyczny 

piosenki. Właśnie ten akompaniament szczególnie wydatnie tworzy klimat całej części, 

eksponując to pastelowe brzmienie wysokiego rejestru, to ciepłe i głębokie tony basowe. 

Filuternie brzmią rozmaite odmiany akordy dominantowego, dobarwionego septymą i noną 

oraz tonicznego z dodaną sekstą (np. takty 11-15). Składniki te nie wzmagają napięcia 

harmonicznego, ale ubogacają brzmienie i dodają lokalnego kolorytu. 

Udane wykonanie Carmeli wymaga czujnego współdziałanie instrumentalistów, 

szczególnie w zakresie spójnej barwy dźwięku i plastycznego kształtowania dynamiki oraz 

poszukiwania autentyzmu stylistycznego folkloru meksykańskiego.  

 

Inca Melody 

 

Wiele z autentycznych melodii ludu Inka wciąż zachowało się do czasów 

współczesnych. Są one wykonywane jako akompaniament do tanecznych przedstawień 

opowiadających o czasach hiszpańskiej konkwisty. Przedstawienia te odbywają się 

w czerwcu, kiedy to według starych zwyczajów inkaskich w Peru obchodzono Święto Słońca. 

Prezentowany w tej części taniec jest do dziś bardzo popularny wśród potomków Inków 

i przedstawia dwie grupy tancerzy: Chunchus – hiszpańskich konkwistadorów i Quollas – 

Indian. 

Ta część cyklu Vignettes, utrzymana w tonacji g-moll i wymagająca powolnego 

tempa, ma spokojny, majestatyczny charakter (kompozytor zamieścił na początku określenie 

Plaintive – żałośnie, płaczliwie). Składa się z trzech krótkich ogniw: A, A1 i A2. Są one 

analogiczne pod względem rozmiarów (każde liczy 10 taktów), materiału melodycznego oraz 

budowy (8 taktów w metrum ¾ i 2 takty w metrum 4/4, oznaczone A Little Slower czyli meno 
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mosso). Różnią się instrumentacją: w A gra sam fortepian, w A1 wiodącą rolę ma obój przy 

akompaniamencie fortepianu, zaś w A2 oba instrumenty dęte prowadzą melodię w oktawach. 

 

Przykład nr 14 
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 Podobnie jak w przypadku Winnebago Moccasin Game, melodia inkaska z tej części 

opiera się na archaicznej skali. Tym razem jest to pentatonika bezpółtonowa g-b-c-d-f. 

Melodia również w analogiczny sposób tworzy szereg dwutaktowych ugrupowań, nie 

scalających się w zdania muzyczne. Specyficznego rysu melodii nadaje charakterystyczny 

motyw rytmiczny z pauzą ósemkową w drugim takcie („zerwana” melodia). 



106 

 

Prosty przebieg melodyczny i schematyczny rytm zostały w tej części Suity 

urozmaicone pomysłowym i zaskakującym harmonicznie akompaniamentem w partii 

fortepianu. Kompozytor zharmonizował dostojną inkaską melodię w oryginalny i dość 

nowoczesny sposób, dobierając akordy charakterystyczne dla tonacji g-moll (z jej odmianami 

oraz chromatyzacjami), ale zestawiając je bez porządku funkcyjnego. Powstające niekiedy 

chropowate brzmienia nadają utworowi nieco tajemniczości.  

 

Clinch Mountain 

 

Wiele pieśni przywiezionych do Nowego Świata przez angielskich kolonistów 

przetrwało aż do dziś w folklorze amerykańskim. Zaskakującą rzeczą jest, iż w Ameryce 

funkcjonują one w formie bardziej rdzennej i oryginalnej niż w miejscu, z którego pochodzą. 

Piosenka będąca podstawą tej części Vignettes pochodzi ze Szkocji i datuje się na XVII wiek. 

W swoim „drugim życiu” za Oceanem stała się elementem folkloru Southern Mountain 

Region. Jest typową piosenką biesiadną o prostym tekście: 

„Way up on the Clinch Mountain I wander alone; 

I’m drunk as the devil, oh! Let me alone.” 

Szkocka melodia, zaledwie 4-taktowa, opiera się na pentatonice bezpółtonowej 

i przebiega w metrum trójdzielnym 3/8 (z przedtaktem). Still opracował ją w tonacji D-dur 

i żywym tempie (Lilting - wesoło, rytmicznie). Forma tej miniatury jest nieco urozmaicona: 

początek (takty 1-4) to wstęp, wprowadzający charakter i prezentujący skalę (fortepian 

i fagot), następnie po dwukrotnym przytoczeniu cytatu melodycznego, najpierw przez obój 

(takty 5-9), następnie przez fortepian (takty 10-13), kompozytor wykorzystuje melodię 

piosenki jako materiał miniaturowego fragmentu przetworzeniowego (takty 14-22).  
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Przykład nr 15 

 

 

 

Obój i fagot dialogują i przekomarzają się tu na tle onomatopeicznego 

akompaniamentu fortepianu – ten humorystyczny efekt zdaje się być rodem z muzyki 

musicalowej, w której przecież Still miał niemałe doświadczenie. We wznoszących się 

i opadających na zmianę motywach melodycznych tego fragmentu, można dopatrywać się 

ilustracyjnego efektu odmalowującego wspinanie się w górę i schodzenie w dół podczas 

górskiej wędrówki. Całe to 22-taktowe ugrupowanie zostaje powtórzone, a miniaturę wieńczy 

8-taktowa koda, która po raz ostatni przywołuje echa melodii.  
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Ta żartobliwa piosenka została przez Stilla opracowana z zastosowaniem efektu 

dźwiękonaśladowczego – trudno oprzeć się wrażeniu, że słyszy się w niej tupot końskich 

kopyt. Muzyka ta doskonale pobudza wyobraźnię i jest przykładem pierwszorzędnego 

humoru muzycznego. Perfekcyjnie łączy tradycję wraz z dziedzictwem przedkolonialnym 

ze świeżością pomysłu i stylem typowo amerykańskim. 

 

Héla Grandpere 

 

Piąta część Suity Vignettes poświęcona jest folklorowi haitańskiemu. Wiele 

elementów tego folkloru pochodzi w prostej linii z Afryki. Obrzędowe pieśni i tańce ludu 

Arada lub Allada pochodzącego z Dahomey115, stały się podstawą rytów voodoo, 

przywołujących potężne bóstwa. Melodia, będąca podstawą Héla Grandpere, była śpiewana 

na początku ceremonii Rada, tajemniczego obrzędu, którego uczestnicy przy dźwiękach wielu 

rozmaitych bębnów, pogrążając się w rytualnej ekstazie, dążą do nawiązania kontaktu 

z przodkami oraz bóstwami. Héla Grandpere przeniknięty jest atmosferą tajemniczości, 

tempo jest umiarkowanie wolne, tonacja d-moll. Ten niewielki utwór liczy zaledwie 

19 taktów, powtórzonych dwukrotnie. 

Główna melodia prowadzona jest przez fortepian. Określenia wykonawcze „In the 

style of Chant” (w stylu chorału) oraz „The phrasing should be very distinct” (frazowanie 

powinno być bardzo wyraźne), dość jednoznacznie definiują klimat, jaki należy stworzyć 

dźwiękami tej muzyki. Wiodąca melodia o archaicznym rysunku wywiedzionym ze skali 

pentatonicznej, zharmonizowana została akordami tonacji d-moll – F-dur, choć nie są one 

użyte w porządku zależności funkcyjnych systemu dur-moll. Uwagę zwraca dbałość 

kompozytora o dobór brzmień pod kątem ich barwy (trójdźwięki oraz czterodźwięki 

septymowe) oraz dobierania następstw harmonicznych, z subtelnym oscylowaniem pomiędzy 

dźwiękiem b (właściwym tonacji) i h (podwyższonym).  

 

 

                                                
115 Dahomey – dawne państwo w Afryce Zachodniej, znajdujące się na obszarze dzisiejszego Beninu. 

Powstało w XVII wieku jako centrum handlu niewolnikami na tzw. Wybrzeżu Niewolniczym. 
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Przykład nr 16 

 

 

Ekstatyczny charakter tej muzyki nie wynika tu z szybkiego tempa, ale 

z jednostajnego rytmu. Partia fortepianu eksponuje szeroki zakres dźwiękowy instrumentu, 

z melodią w dyszkancie i mocno eksponowanymi tonami głębokiego basu (echo bębnów 

towarzyszących ceremonii?). Fortepian pełni tu rolę osoby wiodącej. Obój i fagot nie 
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przytaczają melodii głównej, ich partie stanowią jakby „dopowiedzenia” do niej, rodzaj 

„kontrapunktu”, o jakim możemy mówić w przypadku aktywnego uczestniczenia w ceremonii 

wszystkich obecnych osób, które mają swobodę improwizacyjnego wypowiadania się, 

zgodnie z potrzebą ducha i temperamentem. Warto zwrócić uwagę na wariacyjne 

potraktowanie tych linii melodycznych, złożonych z krótkich, kilkudźwiękowych motywów. 

Ich rysunek można przyrównać do nostalgicznych zaśpiewów lub zawołań o wokalnym 

rodowodzie lub do majestatycznych gestów związanych z obrzędem. Jest to wyraźne echo 

autentycznych praktyk muzykowania ceremonialnego Afrykanów. 

 

Garde Piti Là or Musieu banjo 

 

Zakończeniem Suity Vignettes jest pełna humoru i radości pocztówka z południa 

Stanów Zjednoczonych, z Louisiany, przytaczająca kreolskie wątki muzyczne. Folklor 

kreolski powstał jako suma elementów afrykańskich oraz francuskich i hiszpańskich. „Pan 

Banjo” to wyjątkowo ujmująca piosenka, żartobliwie opowiadająca o miejskim modnisiu, 

Mulacie, który wzbudza powszechną zazdrość z powodu atrakcyjnego wyglądu, talentu 

i umiejętności gry na banjo. Tempo i charakter zarazem zostały tu określone jako Playful – 

zabawnie. Tonacja G-dur i metrum 2/4 zamykają klamrą cykl Suity (analogia do części I). 

Zgodnie z treścią tytułu pojawia się tu naśladowanie dźwięków jednego z ulubionych 

instrumentu Murzynów, jakim było banjo. Jego krótki, szarpany dźwięk z łatwością 

podkreślał perkusyjne walory wykonywanej na nim muzyki, towarzyszącej i tańcu i śpiewom. 

Akompaniament fortepianu w tej części, jednostajny rytmicznie i ciekawy harmonicznie, 

wyraźnie chce naśladować fakturę i brzmienie tego wyjątkowego instrumentu, warto więc 

zwrócić uwagę na to, iż kompozytor nie życzy sobie tu użycia prawego pedału (celem jest 

uzyskanie nieco suchego brzmienia). Dobierane z wyczuciem współbrzmienia świetnie 

podkreślają zawadiacki charakter utworu, lekko drażniąc słuchaczy sekundowymi 

„zabrudzeniami” zasadniczych akordów. 

Forma tego utworu, jak przystało na finał cyklu, jest bardziej rozbudowana niż 

w poprzednich częściach Suity. Możemy tu dopatrzyć się cech budowy ABA’z kodą. Melodia 

wiodąca, o bardzo prostym rysunku wywiedzionym z akordowej faktury typowej dla banjo 

(tercjowe kroki powtarzane w progresji opadającej), prowadzona jest przez obój. Krótkie 
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wartości rytmiczne, wyartykułowane jeszcze dobitniej dzięki zastosowaniu pauz 

szesnastkowych, także sugerują naśladowanie banjo. Melodia tematyczna jest krótka, liczy 

tylko 8 taktów i tworzy klarowne dwa 4-taktowe zdania. To jej pojawienie się w taktach 1-13 

(obój i fagot na zmianę) oraz 27-46 (najpierw sam obój, potem w oktawach z fagotem) 

wyznacza ramy formy.  

 

Przykład nr 17 
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Przykład nr 18 
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Miniaturowa cząstka środkowa (takty 14-26), przetwarza motywicznie myśl 

tematyczną i daje okazję do dialogowania instrumentów.  
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Przykład nr 19 
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Czterotaktowa koda (przykład nr 18) w żywszym tempie (A Little Faster) wieńczy 

utwór, przydając mu jeszcze cech komicznych i groteskowych (akcent na ostatnią 

szesnastkę!). 

Porównując folklorystyczność Vignettes choćby z utworami czerpiącymi inspirację 

z ludowości w twórczości Bartoka, nasuwa się wniosek, iż kompozytorzy w sposób zgoła 

odmienny projektują swoje kompozycje. Podstawowa różnica jest widoczna w harmonice. 

Kompozycje Still’a są zdecydowanie utrzymane w tonalności dur-moll i unikają 

chromatyzacji. Skale i rysunek melodyczny wykorzystywanych przez niego cytatów 

etnicznych w pewnym zakresie modyfikują tradycyjne zależności funkcyjne systemu 

tonalnego, ale nie pozbawiają go zasadniczych cech ciążenia tonalnego i poczucia toniki. 

Intencją Still’a jest zatem ukazanie rdzennych melodii, pochodzących z regionów świata 

bardzo odległych i obcych kulturze europejskiej (poza materiałem Clinch Mountain 

oczywiście) w oprawie brzmienia i estetyce bliskiej tradycji XIX-wiecznego europejskiego 

podejścia do folkloru. Bartokowi towarzyszyło zupełnie odmienne założenie – w jego 

kompozycjach pierwiastek ludowy przyczynia się do stworzenia bardziej szorstkiego języka 

muzycznego i służy poszukiwaniu innych rozwiązań harmonicznych, bardziej odpowiednich 

dla archaicznej tonalności ludowej, niż dla artystycznego systemu dur-moll. 

Vignettes to kolorowe, muzyczne obrazki z różnych stron świata, ujmujące 

różnorodnością, kontrastami, działające na wyobraźnię wykonawców i słuchaczy. W moim 

mniemaniu Suita jest utworem atrakcyjnym i uniwersalnym, a co za tym idzie, powinna 

znaleźć swoje miejsce w repertuarze uczniów szkół średnich, studentów oraz dojrzałych 

artystów. Zarówno pojedyncze części, jak i całość cyklu stanowią wartościowy materiał 
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dydaktyczny w zakresie kameralistyki, ucząc integracji i synchronizacji w grupie. Uwagę 

zwraca częsta gra unisono oboju i fagotu, co sprzyja doskonaleniu intonacji.  

Adolphus Hailstork – “The Eminent Scholar” 

 

                                             

 

Zdjęcie nr 6. Adolphus Hailstork 

Źródło: Internet, chevalierdesaintgeorges.homestead  

http://chevalierdesaintgeorges.homestead.com/Hailstork.html 

(data dostępu: 18.09.2013) 

Adolphus Hailstork to kompozytor, którego kariera może imponować. Spełnia się 

jako twórca, cieszy się poważaniem jako pedagog oraz został za swoją działalność artystyczną 

wielokrotnie uhonorowany znaczącymi nagrodami. Urodził się w 1941 w Rochester w stanie 

Nowy Jork, ale większość swego dzieciństwa spędził w Albany. Od dzieciństwa przejawiał 

wybitne zainteresowanie muzyką. Początkowo uczył się gry na skrzypcach, ale więcej 

entuzjazmu kierował w stronę fortepianu i organów, na których uwielbiał improwizować, 

śpiewał też w chórze kościelnym i szkolnym. Jego pierwsze próby kompozytorskie pochodzą 

http://chevalierdesaintgeorges.homestead.com/Hailstork.html
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z dość wczesnych czasów nauki w Albany High School, wtedy też zaczął próbować sił jako 

dyrygent chóru chłopięcego. Pierwsze utwory Hailstorka to krótkie miniatury fortepianowe, 

zapisane w małym szkolnym notatniku. Kontynuując swoją przygodę z kompozycją Hailstork 

wstąpił w 1959 roku na Howard University, gdzie studiował pod kierunkiem Marka Faxa116 

oraz Warnera Lawsona117. W wieku lat osiemnastu napisał swój pierwszy mały musical, który 

zatytułował  “Kaleidoscope: The Musical World of Adolphus Hailstork.” Wkrótce potem 

powstał drugi musical pt. „Kampus Kapers”, do którego scenariusz pomógł Hailstork’owi 

napisać Irvin Reid118. Następnie Hailstork wstąpił do Manhattan School of Music, gdzie jego 

pedagogami byli m.in. Ludmila Ulehla119, Nicholas Flagello120, Vittorio Giannini121. Bardzo 

ważnym etapem edukacji muzycznej i kompozytorskiej Hailstorka był czas spędzony 

w podparyskim Fontainebleau, gdzie w American Institute, latem 1963 roku, uczył się pod 

kierunkiem Nadii Boulanger.  

 Podczas studiów w Manhattan School of Music (1963-65) powstały trzy ważne dla 

jego twórczości kompozycje: Concert Invention (1963), Phaedra (1965) oraz Statement, 

Variations and Fugue. Ten ostatni utwór to jego praca dyplomowa (1966), za którą otrzymał 

tytuły Bachelor of Music oraz Master of Music z dziedziny kompozycji. Talent 

kompozytorski Hailstork’a został wreszcie zauważony i doceniony, czego dowodem było 

wykonanie w 1966 roku przez Baltimore Symphony Orchestra po raz pierwszy publicznie 

jego Statement, Variations and Fugue.  

                                                
116 Mark Fax (1911-1974) – amerykański kompozytor i organista. Stypendysta Fundacji Juliusa 

Rosenwalda. W latach 1946-72 wykładowca teorii muzyki na Howard University. 

117 Warner Lawson (1903-1971) – pianista, założyciel i dyrektor słynnego w latach 50tych i 60tych 

XX wieku Howard University Choir, chóru złożonego wyłącznie z Afroamerykanów. 

118 Irvin Reid (1941) – psycholog, wychowawca, ekonomista. Pierwszy czarnoskóry rektor Wayne State 

University w latach 1997-2008. 

119 Ludmila Ulehla (1923-2009) – amerykańska kompozytorka i nauczycielka muzyki. Kierownik 

Katedry Kompozycji w Manhattan School of Music w latach 1972-1989. Laureatka nagrody ASCAP – 

American Society of Composers, Authors and Publishers za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kompozycji. 

120 Nicholas Flagello (1928-1994) – amerykański kompozytor i dyrygent. Studiował kompozycję 

w Nowym Jorku u Vittorio Gianniniego oraz w Rzymie u Ildebrando Pizzettiego. Jego najsłynniejsze dzieło 

to oratorium The Passion of Martin Luther King z 1968 roku. 

121 Vittorio Giannini (1903-1966) – amerykański kompozytor neoromantyczny. Założyciel i pierwszy 

rektor North Carolina School of Arts, uczelni wzorującej się na nowojorskiej Julliard School of Music. Jego 

uczniami byli m.in. Herbie Hancock, Nicolas Flagello, John Corigliano, Adolphus Hailstork, Mark Bucci. 
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Lata 1966-68 Hailstork spędził w Niemczech w służbie wojskowej, która, jak 

wspomina kompozytor, okazała się zupełnie przyjemnym doświadczeniem. Będąc już 

w randze podporucznika dostał pozwolenie na wstawienie do swojego pokoju pianina. Dzięki 

temu po wypełnieniu obowiązków wojskowych mógł swobodnie komponować, a wieczorami 

umilał czas w kantynie pozostałym oficerom.  

Po powrocie do Stanów Zjednoczonych w 1968 roku Hailstork  rozpoczął swoją 

karierę pedagogiczną, najpierw przyjmując posadę asystenta na Michigan State University, 

a w 1971 roku zostając profesorem na Youngstown State University. To tu powstał 

Celebration, utwór zamówiony przez J.C.Penney Foundation na dwusetlecie istnienia Stanów 

Zjednoczonych. Rok 1971 również przyniósł Hailstorkowi wielki sukces w dziedzinie jego 

twórczości - za kompozycję chóralną Mourn Not the Dead otrzymał pierwszą nagrodę na 

narodowym konkursie kompozytorskim im. E. Blocha. W 1975 roku uczestniczył w Black 

Music Symposium zorganizowanym przez Minneapolis University, gdzie Paul Freeman 

prowadził serię koncertów poświęconych m.in. nowo napisanym utworom. Na jednym z nich 

zabrzmiał właśnie Celebration Hailstork’a. Owacjom nie było końca, a dzieło udowodniło 

swą wyjątkowość pod każdym względem.  

W roku 1977 Hailstork otrzymał tytuł profesora na Norfolk State University. Rok ten 

przyniósł mu jeszcze jeden ogromny sukces w postaci otrzymania nagrody Belwin-Mills Max 

Winkler Award  za utwór Out of the Depths. Dwa lata później złożył swój kompozytorski 

hołd osobie Martina Lutera Kinga utworem Epitaph For A Man Who Dreamed, In 

Memoriam: Dr. Martin Luther King, Jr. (1929-1968). To dzieło dojrzałe, ukazujące 

mistrzostwo Hailstork’a w zakresie orkiestracji i harmonii.  

W latach 1983-2000 powstały jego najważniejsze jak dotąd kompozycje: 

An American Guernica (1983), Done Made My Vow (1985), An American Port of Call 

(1985), Symphony No.1 (1988), Consort Piece (1995), Slave Song (1996), Symphony No.2 

(1995), Symphony No.3 (1999), opera Joshua’s Boots (1999). W roku 2000 otrzymał 

prestiżową nagrodę Virginia Governor’s Award for the Arts oraz posadę na Uniwersytecie 

Old Dominion, gdzie do dzisiaj z tytułem Eminent Scholar piastuje stanowisko profesora 

muzyki ucząc orkiestracji, kontrapunktu i kompozycji.  

A.Hailstork używa rozmaitych form i stylów. W jego twórczości znaleźć można 

utwory o obsadzie od duetów przez rozmaite formacje kameralne aż po rozbudowane utwory 

symfoniczne (symfonie, poematy symfoniczne). Jest też twórcą licznych utworów 
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fortepianowych, pieśni i aranżacji dla amatorskich zespołów instrumentalnych. Zamiłowanie 

do śpiewu chóralnego, jakie zaszczepiły w nim doświadczenia młodych lat, zaowocowało 

umiejętnością komponowania melodii wokalnych, co okazało się ważnym wyznacznikiem 

jego upodobań estetycznych i wyborów twórczych także w zakresie dzieł instrumentalnych.  

Kompozytor nadal realizuje liczne zamówienia na utwory chóralne. Hailstork przyznaje, 

że w jego warsztacie kompozytorskim dominuje myślenie wokalne, a więc liryzm, tonalność, 

narracyjność, głęboki wyraz dramatyczny oraz naturalna witalność. 
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Adolphus Hailstork – Bassoon Set  na fagot solo 

 

 

Bassoon Set na fagot solo to czteroczęściowa kompozycja napisana w 1996 roku na 

zamówienie Dr. Genevy Southall122 dla studentów National Association of Negro 

Musicians123. Jest to kompozycja prezentująca nurt neoklasyczny. Podobnie, jak w przypadku 

„Le Tombeau de Couperin” M.Ravela, w centrum zainteresowania kompozytora znalazły się 

barokowe tańce. 

Utwór ten wyraźnie nawiązuje do Suit na wiolonczelę solo J.S.Bacha. Poszczególne 

części są krótkie (maksymalnie 40 taktów), a ich charakter jest zdecydowanie taneczny. 

Ułożone są według typowej dla suity barokowej zasady kontrastu tempa i charakteru: 

cz.I  Moderato con anima, cz. II Vivo, cz. III Lento e teneramente, cz. IV Allegretto. 

Poszczególnym częściom Basson Set można przyporządkować pewne cechy niektórych 

tańców suity barokowej, cz. I to otwierające preludium w tempie allemandy, cz.II przypomina 

swoim ruchem i żywiołowością corrente, cz. III nawiązuje do wolnej sarabandy lub siciliany, 

a cz. IV może kojarzyć się z bourrée.  

Oprócz budowy cyklu i cech tanecznych poszczególnych jego części, bachowskie 

skojarzenie potwierdza tonalność utworu - kompozytor posłużył się tu harmoniką bliską 

tonalności funkcyjnej dur-moll, zachowując jednak do niej pewien dystans, tak, aby utwór nie 

zabrzmiał jak pastisz. Złamana została tu natomiast zasada jedności tonacji, charakterystyczna 

dla suity barokowej, u Hailstorka każda część jest w innej tonacji - cz. I d-moll, cz. II a-moll, 

cz. III g-moll i cz. IV h-moll.  

Kolejną cechą naśladującą styl suit wiolonczelowych jest faktura i posługiwanie się 

skalą instrumentu. Bach co prawda stosował w Suitach wiolonczelowych grę akordową, która 

z oczywistych względów nie jest możliwa na fagocie, ale inne cechy wiolonczelowej faktury 

są tu bardzo czytelne: szerokie pasaże od niskich do wysokich dźwięków, podkreślanie nut 

                                                
122 Dr Geneva Southall (1925-2004) - muzyk, autorka wielu książek poświęconych muzyce 

afroamerykańskiej, wykładowca South Carolina State University oraz University of Minnesota. 

123 National Association of Negro Musicians – stowarzyszenie założone w 1919 roku w Chicago, 

mające na celu ochronę, archiwizację i promocję wszystkich gatunków muzycznych tworzonych przez 

Afroamerykanów. To najstarsza tego typu organizacja działająca w Stanach Zjednoczonych. 
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basowych, posługiwanie się wybrzmieniem, kształtowanie fraz, jakby miały być zagrane 

smyczkiem oraz pewne cechy artykulacyjne. W kształcie wielu figuracji melodycznych 

ukryte zostały przebiegi imitujące polifonię, co w pewnym stopniu rekompensuje brak 

dosłownej gry wielogłosowej. 

Barokowe cechy zostały w tym utworze odwzorowane także w technice 

kompozytorskiej, posługującej się snuciem motywicznym i progresjami. Muzyka ta 

w specyficzny, barokowy sposób, „przemawia” do słuchacza, a jej narracja ukształtowana 

została w bardzo retoryczny sposób. Owa retoryka zasadza się po części na harmonii i jej 

zaskakujących zwrotach, a po części na melodyce, z jednej strony obfitującej w subtelne 

niuanse, z drugiej zaś posługującej się motywami obiegowymi. Podążanie za retorycznym 

przekazem, nałożonym na taneczność tej muzyki, to prawdziwa radość i przygoda dla 

wykonawcy.  

Kolejnym fascynującym obszarem interpretacji tego utworu jest poszukiwanie balansu 

pomiędzy ścisłym pulsem quasi-tańców, a swobodą rytmiczną wynikającą z naturalnej 

potrzeby oddechów i będącą cechą stylizacji muzyki tanecznej. 

Część I obfituje w zatrzymania ruchu w postaci fermat, pauz czy pochodów trylowych 

o dużym ładunku emocjonalnym i napięciu retorycznym. Typ ruchu i tempo może kojarzyć 

się tu z allemande, ale jest to skojarzenie niedosłowne, gdyż część ta ma wyraźne cechy 

preludium – czuje się w niej pewną swobodę quasi-improwizacyjną oraz brak rygoru 

rytmicznego. Harmonia tej części opiera się w większości na skali doryckiej od dźwięku d. Po 

8-taktowym wstępie opisującym figuracyjnie trójdźwięk toniczny i podkreślający akord 

dominantowy, w takcie 10 pojawia się podstawowy wątek melodyczny, charakterystyczny dla 

tej części. Opiera się on na zwrocie kadencyjnym: S (rozłożony trójdźwięk G-dur), 

D (rozłożony trójdźwięk A-dur), T (ostatni dźwięk taktu).  
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Przykład nr 20  

 

 

Formuła ta pojawia się dwukrotnie, następnie kolejne jej powtórzenia wprowadzają 

pewne zmiany, wyzwalając energię prowadzącą do kolejnego fragmentu „improwizacyjnego” 

w taktach 14-28 (rozwijającego myśl muzyczną wstępu). Na koniec jeszcze raz przytoczona 

jest główna myśl melodyczna części, prowadząca do zakończenia.  

Przykład nr 21 
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Część II (przykład nr 22), odznacza się żywiołowością i prezentuje wirtuozowskie 

walory instrumentu. Jej podstawą są dwa bardzo naturalne gesty muzyczne: ruch opadający w 

postaci pochodu po skali w szybkich wartościach (również nieregularnych), w dużym 

ambitusie, w obrębie jednego taktu oraz wznoszenie się ku górze, trwające aż 4 takty 

i przebiegające w regularnych szesnastkach. Kontrast tych obu gestów przywodzi na myśl 

tiratę oraz nieco mozolny w tym miejscu ascensus – barokowe figury muzyczno-retoryczne. 

Linia melodyczna odcinka „ascensus” zbudowana jest do połowy z nakładających się na 

siebie i krzyżujących dwóch kierunków ruchu, imitujących dwa głosy niemożliwej tu do 

przeprowadzenia dosłownej polifonii: w górę wznoszą się dolne jej dźwięki, a w dół schodzą 

górne. W drugiej  połowie tej frazy oba „głosy” przyjmują ten sam kierunek ruchu ku górze.  

 

Przykład nr 22 

 

 

Schemat melodyczny: jeden takt opadania i trzy takty wznoszenia tworzy zdania 

występujące w funkcji poprzednika i następnika. Trzy zbudowane w ten sposób okresy 

odpowiadające, prowadzą bezpośrednio do zakończenia utworu. Kolejne „tiraty” 

rozpoczynają się od coraz wyższych dźwięków, co powoduje z kolei konieczność użycia 

w nich coraz drobniejszych wartości rytmicznych dla pokonania odległości góra-dół. Narasta 

więc napięcie i utwór staje się coraz bardziej popisowy. Pomysł kompozytorski jest więc 

bardzo prosty, ale zarazem efektowny. Oba gesty muzyczne są dla wykonawcy pretekstem do 
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popisu sprawności technicznej, ale i okazją do zaprezentowania muzykalności i smaku 

w panowaniu nad czasem, pulsem i oddechem. 

Część III przynosi uspokojenie, jest bardzo liryczna i łagodna. Można uznać ją za 

daleką stylizację sarabandy, choć metrum 6/8 raczej sugerowałoby wolną sicilianę. Pod 

względem budowy formalnej część ta jest bardzo czytelna i tradycyjna: pojawia się tu 

schemat aba1 oraz regularna budowa okresowa.  

Ugrupowanie a, zbudowane z dwóch regularnych okresów, mieści się w taktach 1-16, 

ugrupowanie b to takty 17-27.  Ugrupowanie a1 (takty 28-40) przywołuje materiał 

melodyczny cząstki a, ale nieco go modyfikuje i rozwija. Wewnętrzny kontrast tego utworu 

zasadza się na odmiennej melodyce oraz zmianie charakteru - o ile a i a1 są zdecydowanie 

taneczne, to b nawiązuje do recytatywu. Falująca linia melodyczna cząstek skrajnych 

upodobała sobie pochody po rozłożonych akordach oraz ostinatowy przebieg rytmiczny. 

Fragment ten odznacza się wielką gracją, elegancją i spokojem. Subtelne ozdobniki dodają 

mu uroku i pogłębiają barokowe powiązania. 

 

Przykład nr 23 
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 Fragment środkowy o melodyce bliższej recytacji niż taneczności, wymaga 

prawdziwie retorycznego podejścia wykonawcy. Pojawia się w niej nawet tak subtelny 

element stylizacji muzyki barokowej, jak hemiola w takcie 26 – element charakterystyczny 

dla kadencji, zwłaszcza w metrum trójdzielnym. Ostatnie takty (36-40), to koda melodycznie 

oparta na opadającej gamie g-moll naturalnej.  

Jak przystało na finał cyklu, część IV jest popisowa i energiczna. Można 

zinterpretować jej typ ruchu i tanecznego gestu jako daleko posuniętą stylizację bourrée, 

o czym świadczy przedtakt oraz kończenie frazy w połowie taktu. Snucie motywiczne jest 

szczególnie wyraźne właśnie w tej części cyklu, skomponowanej niezwykle kunsztownie. 

Pomimo motorycznego ruchu można tu rozpoznać budowę aba1: a w taktach 1-12, 

b w taktach 13-26 i a1 w taktach 27-35. Kryterium kontrastu pomiędzy tymi ugrupowaniami 

nie jest melodyka ani typ ruchu wspólne dla całej części, ale harmonia oraz zastosowanie 

pracy motywicznej w środku utworu. Wyznacznikiem melodycznym dla cząstek a i a1 jest 

wzbogacona o pełne gracji figuracje po rozłożonym trójdźwięku, opadająca linia melodyczna: 

g, fis, e, d cis, d, h. Jest ona powtórzona dwukrotnie, a następnie - przetworzona poprzez 

snucie motywiczne – doprowadzając do modulacji przez Cis-dur do tonacji fis-moll czyli 

molowej dominanty.  W tej tonacji rozgrywa się środkowy fragment utworu o bardzo 

kapryśnym przebiegu melodycznym – pojedyncze motywy są przerzucane z rejestru do 

rejestru, prezentowane w ruchu wznoszącym i opadającym, w progresji lub zatrzymane 

w miejscu, wielokrotnie powtarzane. Zasadą jest tu zmienność ruchu i migotliwość brzmienia, 

wyzwala się silny efekt kolorystyczny i duże napięcie harmoniczne, podkreślane dodatkowo 

falującą dynamiką.  
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Przykład nr 24 

 

 

 

Zamykająca utwór cząstka a1 w mistrzowski sposób rozładowuje napięcie. Łączy ona 

w sobie cechy melodyczne cząstki a z zasadą pracy motywicznej cząstki b. 

Bassoon Set jest utworem skomponowanym w sposób niebywale pomysłowy 

i kunsztowny. Hailstork bawi się w nim konwencją muzyki barokowej i tworzy rodzaj 

stylizacji, nie przekraczając jednak granicy dobrego smaku i nie popadając w płytkie 

naśladownictwo. Techniki kompozytorskie minionych epok zostały tu zaangażowane z pełną 
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świadomością ich roli w budowaniu formy oraz kształtowaniu narracji muzycznej i napięcia 

emocjonalnego. Ostateczny efekt brzmi świeżo i przekonywująco, co świadczy dobitnie 

o tym, ile potencjału wciąż jeszcze kryje się w kunszcie kompozytorskim dawnych epok.  

Cztery miniaturowe utwory tego cyklu tworzą zwartą całość, mającą możliwość 

prezentacji na skromnej przestrzeni czasowej (około 6 minut) wielu walorów wykonawcy, od 

jego sprawności technicznej, poprzez wrażliwość artystyczną, aż po intelektualne rozumienie 

formy. To doprawdy świetny utwór na potrzeby konkursu muzycznego, ale i wartościowa 

pozycja w repertuarze każdego fagocisty. Pod względem dydaktycznym kompozycja ta jest 

doskonałą propozycją w programie kształcenia studentów. Warsztat kompozytorski 

najwyższej próby oraz klarowny styl neoklasyczny tej muzyki mogą stać się 

pierwszorzędnym przykładem i zachętą do studiowania repertuaru XX wieku. Literatura 

fagotowa obfituje w utwory reprezentujące styl neoklasyczny, zatem ważne jest aby na etapie 

studiów możliwie dogłębnie zapoznać się z jego cechami. 
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Ulysses Kay – czy pochodzenie musi determinować twórczość? 

 

 

                    

 

Zdjęcie nr 7. Ulysses Kay 

Źródło: Internet, blackpast.org 

http://www.blackpast.org/?q=aah/kay-ulysses-s-1917-1995 

(data dostępu: 18.09.2013) 

Ulysses Kay (1917-1995) to kompozytor, który na ścieżkach swojej kariery 

poszukiwał balansu pomiędzy tym, co zdeterminowane jest przez pochodzenie i rasę, a tym, 

co wynika z wykształcenia i fascynacji. Urodził się 7 stycznia 1917 roku w Tucson w stanie 

Arizona. Jego rodzice, Ulysses Simpson Kay (był fryzjerem) i matka Elizabeth, wcześnie 

przekazali swoim dzieciom zamiłowanie do muzyki obecnej zarówno w domu, jak 

i w kościele. Przyrodni brat Kay’a uczył się gry na skrzypcach i saksofonie, a przyrodnia 

siostra gry na fortepianie. Ulysses Kay wcześnie, bo już w wieku 6 lat rozpoczął naukę 

muzyki. Najpierw był to fortepian, po kilku latach także skrzypce, a następnie saksofon, który 

dostał od swej siostry jako prezent świąteczny. Kay, zakochując się bezgranicznie 

http://www.blackpast.org/?q=aah/kay-ulysses-s-1917-1995
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w saksofonie postanowił ostatecznie zarzucić grę na skrzypcach i fortepianie. Niedługo potem 

założył razem z przyjaciółmi kwintet (saksofon, trąbka, klarnet, skrzypce i instrumenty 

perkusyjne), dla którego zaczął komponować i aranżować, opierając się początkowo na 

zasłyszanych w radiu utworach D.Ellingtona czy B.Goodmana.  

Podczas nauki w szkole średniej w Tucson, Kay grywał w zespołach jazzowych 

i paradnych oraz śpiewał w jednym z klubów muzycznych. Dzięki corocznemu Letniemu 

Festiwalowi Muzycznemu, jaki odbywał się w jego rodzinnym mieście, mógł zetknąć się na 

żywo z największymi światowymi dziełami muzycznymi wykonywanymi wówczas przez 

Tuckson Symphony Orchestra, zespół założony w 1929 roku przez belgijskiego kompozytora 

i dyrygenta Camila van Hulse’a. Na tych koncertach miał także okazję słuchać gry światowej 

sławy muzyków, takich jak Jascha Heifetz czy Marian Anderson.  

W 1936 roku rozpoczął studia na University of Arizona na kierunku sztuk 

wyzwolonych. Jednakże za stanowczą namową Williama Granta Stilla, po dwóch latach nauki 

Kay zmienił przedmiot studiów na tzw. Wydział Edukacji Muzycznej. To właśnie tam 

zapoznał się z twórczością Beli Bartoka (dzięki studiom pianistycznym u Julii Rebeil) oraz ze 

stylem innych kompozytorów europejskich XX wieku. W 1938 roku otrzymał stypendium na 

dalszą edukację w Eastman School of Music. Tam uczył się u Bernarda Rogersa i Howarda 

Hansona. Wtedy też po raz pierwszy zostało wykonane publicznie kilka z jego kompozycji na 

orkiestrę. Czas spędzony na tej uczelni poza nauką zaowocował także nawiązaniem 

kontaktów i przyjaźni z innymi młodymi muzykami np. Jimmy Rushingiem124 oraz członkami 

zespołu Counta Basie’go.  

W roku 1940 Kay uzyskał tytuł Master of Music, a rok później otrzymał kolejne 

stypendium i możliwość uczestnictwa w Berkshire Festival125. Tam poznał Paula Hindemitha, 

u którego uczył się przez kolejny rok akademicki na Yale University, pozostając pod 

ogromnym wrażeniem jego muzyki. W czasie II wojny światowej Kay został powołany do 

wojska i stacjonował na Quonet Point, gdzie grał w orkiestrze wojskowej. W 1946 roku po 

                                                
124 Jimmy Rushing, właśc. James Andrew Rushing (1902 - 1972) – amerykański wokalista bluesowy, 

współpracujący m.in. z big bandem Counta Basie’go i innymi wybitnymi artystami jazzowymi. Z racji potężnej 

sylwetki zwany był  Mr. Five by Five. 

125 Berkshire Music Festival – jeden z najstarszych festiwali muzycznych w Stanach Zjednoczonych. 

Pierwsza edycja odbyła się w 1937 roku w Tanglewood. Dyrektorami muzycznymi festiwalu byli m.in. Henry 

Hadley, Sergiusz Koussevitzky, Charles Munch, Seiji Ozawa. 
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zwolnieniu z jednostki przeniósł się na Columbia University i rozpoczął studia pod okiem 

Otto Lueninga126.  

Gdy w 1949 roku Kay przyjechał do Rzymu, miał już na swym koncie kilka 

znaczących osiągnięć m.in. stypendium Julius Rosenwald Fellowship, stypendium 

Fulbright’a127 oraz nagrodę w wysokości 500$ na trzecim corocznym George Gershwin 

Memorial Contest, którą otrzymał za utwór A Short Ouverture (1950). Jako student 

American Academy w Rzymie, dwukrotnie (1949,1951) otrzymał prestiżową nagrodę Prix de 

Rome. W trakcie studiów we Włoszech ożenił się z Barbarą Harrison. W 1951 roku urodziła 

się ich pierwsza córka – Virginia. W 1953 roku wrócił do Stanów Zjednoczonych otrzymując 

stanowisko doradcy i konsultanta w Broadcast Music Incorporation, które piastował do roku 

1968.  

Jako kompozytor uczestniczył w 1958 roku w pierwszej wymianie kulturalnej 

pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, odwiedzając m.in. Moskwę, 

Leningrad i Kijów. Podczas pobytu Kay’a w stolicy ZSSR, Moskiewska Orkiestra Radiowa 

wykonała jego  uwerturę Of New Horizons.  

W 1965 roku rozpoczyna się kariera uniwersytecka Kay’a. Latem tego roku otrzymał 

tytuł Visiting Professor na Uniwersytecie w Bostonie, a rok później na Uniwersytecie 

w Kaliforni. W latach 1968-1988 był wykładowcą na Herbert H. Lehman College of the City 

University of New York, gdzie w 1972 roku przyznano mu tytuł Distiguished Professor of 

Music. W 1975 roku został wykładowcą w Macalester College. 

 Zmarł 20 maja 1995 roku we własnym domu w Englewood podczas pracy nad 

utworem zamówionym przez Nowojorskich Filharmoników.  

Ulysses Kay jest twórcą 140 kompozycji, w tym pięciu oper, muzyki filmowej oraz 

utworów na orkiestrę, chór, zespoły kameralne, fortepian, głos, organy, zespoły jazzowe. 

                                                
126 Otto Luening (1900–96) – niemiecko-amerykański kompozytor, dyrygent, flecista i nauczyciel. 

Wykładał na wielu amerykańskich uczelniach wyższych, był honorowany kilkoma nagrodami za działalność 

w dziedzinie kultury. 

127 Stypendium J.M. Fulbrighta – amerykański program stypendialny założony w 1946 roku przez 

senatora USA Jamesa Williama Fulbrighta. W jego ramach wybitni studenci, absolwenci uczelni oraz młodzi 

naukowcy różnych dziedzin, mogą wyjeżdżać na staże na uczelnie amerykańskie, a naukowcy amerykańscy na 

staże zagraniczne. 
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Wiele z nich wydano i nagrano. Bogatą twórczość Kay’a możemy podzielić na trzy okresy 

biorąc pod uwagę ewolucję stylistyki jego języka muzycznego. Pierwszy okres to lata 1939-

1946. Powstały wtedy m.in: balet Danse Calinda (1941), Brief Elegy for oboe and string 

orchestra (1946),  A Short Overture (1946),  Four Pieces for Male Chorus (1941), Suite for 

Orchestra (1945). Drugi okres twórczości - lata 1947-1965 - przyniósł  Suite for Strings 

(1947), dwie opery, The Boor (1955) i The Juggler of Our Lady (1956), Fantasy Variations 

(1963), Two Dunbar Lyrics for mixed chorus (1965). W ostatnim okresie działalności Kay’a 

przypadającym na lata 1966-1995 spod ręki kompozytora wyszły m.in. Markings for 

orchestra (1966) i The Birds for women’s chorus (1966) oraz trzy opery: The Capitoline 

Venus (1969), Jubilee (1974–76) i Frederick Douglass (1979–85), dzieło poświęcone 

legendarnemu abolicjoniście. 

 Unikając oczywistych związków wynikających ze swojego pochodzenia, Kay wolał 

podążać drogą własnego, naturalnego rozwoju, poddając się inspiracji czerpanej 

z doświadczeń swojej bogatej edukacji i wpływów wybitnych osobowości muzycznych XX 

wieku, które wywarły na nim największe wrażenie. Według Ulyssesa Kay’a kształt 

twórczości musi poniekąd wynikać z pochodzenia i środowiska w jakim wzrasta kompozytor, 

ale nie powinien być nim całkowicie uwarunkowany.  
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Ulysses Kay – Sonata na fagot i fortepian 

 

Sonata na fagot i fortepian została napisana w roku 1941 podczas pobytu 

kompozytora na Berkshire Festival, gdzie spotkał osobiście Paula Hindemitha i zapałał 

wielkim entuzjazmem do jego muzyki128. Jest to rozbudowany do 142 taktów jednoczęściowy 

utwór, mocno zakorzeniony w tradycji klasycznej formy sonatowej. Prezentuje wyraźny 

zwrot w kierunku stylu neoklasycznego, wyrażający się nawiązaniami do tradycyjnych form 

i technik kompozytorskich. 

Kompozytor nie podał swojej sugestii dotyczącej tempa utworu, ale po 

doświadczeniach pracy nad nim, mogę przyjąć za właściwe tempo umiarkowane, z tendencją 

do gry sostenuto. Centrum tonalnym jest tu dźwięk f, metrum zasadnicze 6/4 (z chwilowymi 

zmianami). 

Sonata posługuje się poszerzoną harmoniką tonalną dur-moll – można w niej 

określić pewne centra tonalne oraz zaobserwować odmienność wyrazową trybów, co 

niewątpliwie jest dziedzictwem wielowiekowej tradycji harmoniki funkcyjnej. Z drugiej 

strony Kay posługuje się pełną skalą 12-tonową i chętnie używa chromatyki, eksponuje 

współbrzmienia kwintowe, wprowadza też akordy kwartowe oraz dobarwiane sekundami. 

Jego język harmoniczny jest bardzo wyrafinowany, pełen subtelności i wrażliwości na barwę. 

Faktycznie można się w nim dopatrzeć wzorów zaczerpniętych ze stylu Hindemitha. Próżno 

szukać w tym utworze tak charakterystycznych dla Afroamerykanów, wielotercjowych 

akordów (septymowych, nonowych) o jazzowych zabarwieniu. 

W budowie Sonaty możemy zauważyć typowe dla klasycznej formy sonatowej 

posługiwanie się dualizmem tematycznym oraz techniką przetworzeniową. Na wzór sonaty 

klasycznej można tu wydzielić ekspozycję (takty 1-48) przetworzenie (takty 49-110) i repryzę 

(takty 111-142).  Ekspozycja prezentuje dwa wątki melodyczne, które utożsamiać możemy 

z tematami. Pierwszy z nich zawiera się w taktach 1-17, drugi w taktach 18-47. Są one 

zróżnicowane melodycznie oraz wyrazowo, pierwszy reprezentuje typ wzburzonego afektu 

barokowego, drugi tchnie melancholiczną zadumą. Prezentacja obu myśli tematycznyc 

                                                
128 Warto wspomnieć, że Paul Hindemith również jest autorem Sonaty na fagot i fortepian. Pochodzi 

ona z 1938 roku. Nie można więc wykluczyć, że Kay poznał ją nim napisał swoją Sonatę. 
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odbywa się na równi w partii fagotu i fortepianu, instrumenty odbierają od siebie wątki 

melodyczne, dialogują i kontynuują wspólną narrację.  

 

 

    Przykład nr 25 
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Temat I zawiera dwa główne motywy: pierwszy to czoło tematu, najpierw 

zaprezentowane w partii fortepianu. Duży skok o sekstę, rytm punktowany i tryl nadają mu 

wiele barokowych cech wyrazowych, jest to motyw bardzo energiczny, zamaszysty i zwarty 

zarazem. Dopełnieniem tematu I jest fraza wprowadzona następnie w głosie solowym, 

bardziej śpiewna, nawet lekko taneczna, podkreślająca skok kwarty i wprowadzająca w takcie 

5 szeroki pochód quasi-pasażowy. Tak skonstruowany zasadniczy temat I mieści się w pięciu 

taktach. Kompozytor w kolejnym fragmencie natychmiast przystępuje do pracy 

przetworzeniowej, zagęszcza fakturę nakładając na siebie poszczególne wątki melodyczne 

tematu, tworząc swoiste stretto wręcz z użyciem środków polifonicznych. Rozwiązuje się ono 

dopiero w takcie nr 17, połączeniem unisono głosów fortepianu i fagotu. W ten sposób 

powstała i znalazła swoje rozładowanie pierwsza kulminacja. Centrum tonalnym tego miejsca 

jest dźwięk c. 

 

Przykład nr 26 
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Temat II jest łagodniejszy w przebiegu melodycznym, porusza się mniejszymi 

krokami interwałowymi z delikatnymi odchyleniami od długich dźwięków węzłowych, 

powtarzając w progresji opadającej podstawowy motyw. Ta technika nawiązuje do snucia 

motywicznego także charakterystycznego dla techniki kompozytorskiej epoki baroku. Na 

uwagę zasługuje w tym miejscu ścisłe zazębianie się linii melodycznych obu instrumentów. 

Temat II przytoczony jest najpierw w głosie fagotu, następnie powtarza go fortepian. Można 

przyjąć, że w takcie 39 kończy się prezentacja tematu i zaczyna praca przetworzeniowa na 

jego materiale, obejmująca takty 40-47. Ponownie kompozytor posługuje się techniką stretta, 

nakładając na siebie przekształcony motyw zaczerpnięty z materiału tematu II. Na koniec tego 

fragmentu mamy do czynienia z kolejną kulminacją i pogodzeniem melodycznym głosów 

w unisonie (takt 47). 

 

Przykład nr 27 
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Jak więc widać tematy wypełniają całą ekspozycje, nie pozostawiając przestrzeni dla 

ewentualnych łączników czy kody. Dzieję się tak dlatego, że oba tematy potraktowane są od 

razu ewolucyjnie, z zastosowaniem pracy przetworzeniowej. Powstają zatem rozbudowane 

grupy tematu I i tematu II. 

Przetworzenie skomponowane zostało w sposób świadczący o bardzo 

intelektualnym, pomysłowym i zdyscyplinowanym podejściu autora do zadania. Materiał obu 

tematów jest tu wykorzystany na równi, ale przekształceniu ulega nie tylko ich rysunek 

melodyczny, ale i ich pierwotny przebieg rytmiczny. Powstają w ten sposób pozornie nowe 

myśli melodyczne, brzmiące świeżo i zaskakująco. Najpierw przetworzeniu został poddany 

temat I, kompozytor rozwija go na długim odcinku od taktu 49 do 82. Czoło tematu 

poddawane jest przetworzeniu augmentatywnemu i diminutywnemu, uwidaczniają się zabiegi 

kontrapunktyczne, pojawia się ciekawe stretto – w taktach 66-82, po nagłym załamaniu 

dynamicznym od ff w takcie 65 do pp w takcie 66.  
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Przykład nr 28 

 

 

 

Kolejna faza przetworzenia dedykowana jest tematowi II w taktach 83-110. Nie 

pojawiają się tu już tak wielkie kulminacje wyrazowe, stosownie do charakteru II tematu 

nastrój jest w tym fragmencie spokojniejszy, do głosu dochodzi śpiewność i łagodność. 

Wykonawcy nie powinni przeoczyć tu plastycznego przejmowania od siebie nawzajem 

wątków melodycznych. 
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Przykład nr 29 
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Przetworzenie, po swoich burzliwych emocjach i falowaniu napięcia, kończy się 

wielkim wyciszeniem i zatrzymaniem ruchu. Wielokrotnie powtarzający się w głosie fagotu 

dźwięk dis1 w długich wartościach rytmicznych, powoli ucisza niepokoje przetworzenia 

i buduje dobry kontrast do rozpoczęcia repryzy głośnym i energicznym czołem tematu I. 

 

Przykład nr 30 

 

 

Repryza w tej Sonacie jest wyjątkowa: występują w niej wątki melodyczne obu 

tematów, ale żaden nie jest zaprezentowany w całości, analogicznie do ekspozycji. 

Kompozytor w zaskakujący sposób dokonał tradycyjnego „pogodzenia” przeciwstawnych 

tematów. Otóż wprowadzone zostały one równocześnie. Po zamaszystym czole tematu 

I w partii fortepianu, fagot intonuje śpiewną melodię o rysunku wywiedzionym z tematu 

II (takty 111-118), podjętą następnie przez fortepian.  
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Przykład nr 31 
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W kolejnym, wiodącym już do zakończenia fragmencie, frazy te nakładają się na 

siebie kontrapunktycznie, stając się coraz bardziej lapidarnymi i ospałymi. Ostatnie takty 

Sonaty są bardzo wyciszone i zadumane.  

 

Przykład nr 32 

 

 

 

To zaskakujące, że kompozytor posługujący się tyloma kulminacjami wewnątrz 

utworu, repryzie odmówił już większych napięć emocjonalnych. Fakt ten należy dobrze 

przemyśleć przy opracowywaniu interpretacji tego utworu – falowanie energetyczne musi być  

pod ścisłą kontrolą, by nie zburzyć misternie zakomponowanej koncepcji formy. 

W technice kompozytorskiej ujawniają się dwie dominujące tendencje: barokowe 

myślenie kontrapunktyczne oraz klasyczne konstruowanie dualizmu tematycznego i praca 

przetworzeniowa. Neoklasyczne tendencje stylistyczne są więc w tym utworze całkowicie 

oczywiste. 
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Wielka dyscyplina kompozytorska tego utworu wyraża się również w traktowaniu 

faktury. Partie instrumentalne nie kokietują wirtuozerią, każdy dźwięk ma tu swoje 

uzasadnienie, swoją rolę i miejsce. Nie ma dźwięków w roli „ozdoby” brzmienia. Materiał 

muzyczny podporządkowany jest ściśle koncepcji kompozytorskiej i nie ulega pokusie  

popisu brzmieniowego czy wirtuozowskiego. Tak wielka dyscyplina kompozytorska narzuca 

wykonawcom daleko idącą czujność, by nadmiarem własnej inwencji nie zniweczyć 

wysiłków kompozytora i nie pozbawić utworu jego nadrzędnych cech, jakimi są ścisła logika 

i konsekwencja. 

W jednoczęściowej Sonacie Kay’a nie sposób nie usłyszeć fascynacji muzyką 

twórcy Gebrauchmusik -  P.Hindemitha. Wszak przez rok Kay był jego uczniem, studiując na 

Yale University. Moim zdaniem kompozycja Kay’a jest równie udana jak Sonata na fagot 

i fortepian (1938) Hindemitha129. Podobnie jak w Pieśniach Still’a, nie znajdziemy tu 

większych problemów technicznych (z wyjątkiem paru niewygodnych połączeń dźwięków 

legato), za to całe mnóstwo szczegółów wyrazowych i fakturalnych. Dlatego też polecałbym 

tę Sonatę studentom i dojrzałym artystom. Myślę, że ciekawym zabiegiem mogłoby być 

zestawienie obu sonat w obrębie jednego recitalu. Taki zabieg dałby zarówno artyście, jak 

i słuchaczowi możliwość analitycznego porównania obu utworów oraz wnikliwego 

prześledzenia cech języka muzycznego obydwu kompozytorów. 

  

                                                
129 Warto zwrócić uwagę na bliski czas powstania obu utworów. 
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Ed Bland – klasyka z jazzem w tle 

 

                             

 

Zdjęcie nr 7. Edward Bland 

Źródło: Internet, jazzwax.com 

http://www.jazzwax.com/2013/03/edward-bland-cry-of-jazz.html 

(data dostępu: 18.09.2013) 

Ed Bland (1926-2013) to kompozytor, dla którego jazz był naturalnym punktem 

wyjścia dla całej twórczości. Urodził się w Chicago’s South Side. Wzrastał w rodzinie 

o tradycjach literackich, w środowisku wybitnych osobowości świata kultury 

afroamerykańskiej. Jego ojciec, będąc pracownikiem pocztowym i krytykiem literackim, 

przyjaźnił się z wieloma uznanymi w tamtym czasie afroamerykańskimi pisarzami, jak 

choćby Langston Hughes130, Ralph Ellison131 czy Richard Wright132. Do grona przyjaciół 

                                                
130 Langston Hughes (1902-1967) – amerykański poeta, powieściopisarz, autor sztuk scenicznych, 

nowelista i felietonista, tłumacz dzieł Lorci. 

http://www.jazzwax.com/2013/03/edward-bland-cry-of-jazz.html
http://marcmyers.typepad.com/.a/6a00e008dca1f08834017c382db3ad970b-popup
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rodziny Bland’ów należał także uznany już wówczas kompozytor – Ulysses Kay. To właśnie 

on był pierwszym, który nakłaniał młodego Bland’a do muzyki i komponowania. Edward 

zaczynał jako klarnecista, ale dość szybko zdecydował, że komponowanie muzyki to rzecz, 

której chce się w życiu bezgranicznie poświęcić.  

Po skończeniu szkoły średniej Bland wstąpił do college’u, gdzie uczył się gry na 

kilku instrumentach, m.in. na oboju i saksofonie. Po trzech latach nauki, pod koniec II wojny 

światowej, został wciągnięty do wojska. Pełnił służbę jako klarnecista w orkiestrze dętej 

Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Po osiemnastu miesiącach powrócił do Chicago 

i rozpoczął naukę muzyki i filozofii na University of Chicago. Bland nigdy nie myślał 

poważnie o studiowaniu, ale zdawał sobie sprawę, że ukończenie uczelni może dać mu 

możliwość starania się o różnego rodzaju stypendia w kilku znamienitych fundacjach. 

W 1949 roku opuścił University of Chicago, ponieważ uczelnia ta rozpoczęła proces zmiany 

profilu na czysto muzykologiczny, rezygnując z zajmowania się żywą muzyką. Naukę 

kontynuował w American Conservatory of Music. Początek lat 50-tych to czas, w którym 

Bland zaczął formować swoje prawdziwe poglądy na muzykę. Doszedł do wniosku, 

że prymitywizm, którego użył Strawiński w Święcie Wiosny to kierunek, którym chciałby 

podążać. Wielokrotnie podkreślał, iż jest rozczarowany z powodu odrzucenia przez 

Strawińskiego prymitywizmu w późniejszym okresie jego twórczości na korzyść 

m.in. neoklasycyzmu czy ragtime’u. Twierdził dosyć odważnie, że muzyka cywilizacji 

Europy Zachodniej, tzw. Western Art Music, to muzyka martwa, koncentrująca się na 

technicznych walorach instrumentalistyki, a nie żywy, samoistnie oddychający byt. 

W muzyce Bland’a jest spontaniczność, skupiająca się na tzw. „now” czyli „teraz”. Zdaniem 

Blanda w muzyce Europy Zachodniej owo „teraz” nie egzystuje, jest tylko niewyraźna, 

nieokreślona przyszłość.  

Ten pogląd zwrócił go ku jazzowi ze względu na jego niegraniczoną swobodę 

i nacisk na improwizację. W 1959 roku Bland napisał muzykę do filmu The Cry of Jazz, 

głosząc, że życie Czarnoskórych i jazz to jedno i to samo. Wielu ludzi uznało ten film za 

pierwszy film hip-hopowy, inni zaś za obraz, który przepowiedział rozruchy przeciwko 

                                                                                                                                                   
131 Ralph Ellison – (1913-1994) – amerykański pisarz, publicysta i wykładowca uniwersytecki. Za swą 

powieść Invisible Man został uhonorowany w 1953 roku nagrodą National Book Award. 

132 Richard Wright – (1908-1960) – afroamerykański poeta, publicysta, nowelista. Większość jego 

twórczości poświęcona jest problemom rasowym i ciężkiej sytuacji Afroamerykanów od końca XIX do połowy 

XX wieku. 
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Czarnoskórym obywatelom Stanów Zjednoczonych, które miały miejsce w latach 60-tych 

i 70-tych ubiegłego stulecia. W roku 1960 Bland przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie zajął 

się komponowaniem i aranżacją muzyki klasycznej, popularnej, jazz’owej oraz filmowej. 

Tam napisał muzykę dla wielu znanych artystów, m.in. dla Lionel’a Hampton’a133 czy Dizzy 

Gillespie’go134 oraz został producentem wykonawczym w wytwórni fonograficznej Vanguard 

Records.  

W 1979 roku opuścił Vanguard Records i skupił się na komponowaniu muzyki 

klasycznej. Z tego okresu pochodzi m.in. Piece for Chamber Orchestra, utwór, który spotkał 

się z entuzjastycznym odbiorem krytyki. Pod koniec 1979 roku Bland wyjechał do Los 

Angeles, gdzie pisał muzykę do filmu i telewizji. W 1984 roku powierzono mu orkiestrację 

muzyki do filmu A Soldier’s Story.  

Do końca swych dni Edward Bland mieszkał w Smithfield i utrzymywał się głównie 

z tantiemów. Ostatnim utworem, nad którym pracował był cykl kompozycji na perkusję, 

któremu nadał roboczy tytuł – Penderecki Funk. Zamiłowanie do jazzu jest cechą 

charakterystyczną jego całego dorobku kompozytorskiego.  

  

                                                
133 Lionel Hampton (1908-2002) – amerykański wibrafonista jazzowy, jeden z pierwszych muzyków 

grający jazz na tym właśnie instrumencie. Odznaczony m.in. Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki 

I klasy oraz National Medal of Arts. 

134 John Birks „Dizzy” Gilespie (1917-1993)  – amerykański trębacz, kompozytor i wokalista jazzowy. 

Wspólnie z saksofonistą Charlie Parkerem stworzył jeden z nurtów jazzu zwany bebop. Wprowadzał do jazzu 

elementy muzyki kubańskiej. 
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 Ed Bland – One on One na klarnet i fagot 

 

One on One na klarnet i fagot to jednoczęściowa kompozycja, która funkcjonuje też 

w innych wariantach obsady.135 Utwór powstał w 1996 roku. W swoim założeniu 

w kontrapunktyczny sposób naśladuje mecz koszykówki w systemie jeden na jednego.136  

Dzieje muzyki od czasów starożytnych przyzwyczaiły nas do rozumienia 

i zauważania w muzyce związku kształtów przebiegów melodyczno-rytmicznych z ruchem. 

Tym ruchem w tradycyjnym ujęciu był taniec. W utworze One on One mamy do czynienia 

z wyjątkowym przypadkiem, kiedy ruchem tym jest sport. Wyraża się tu charakterystyczna 

postawa kompozytora, dla którego muzyka jest odbiciem świata „tu i teraz”, a nie 

konfrontowanie się z przeszłością i schlebianie upodobaniom zakotwiczonym w estetycznych 

kryteriach czasów minionych.  

Czym jest sport dla Amerykanów? Nie trzeba tego tłumaczyć. Pod tym względem 

my Polacy nie możemy się absolutnie z nimi porównywać. Ulubione dyscypliny sportu (do 

których niewątpliwie należy koszykówka z jej odmianami) cieszą się w USA niezwykłym 

zainteresowaniem. Na szczęście nie kończy się ono na oglądaniu występów ulubionych 

drużyn w trakcie zawodów, ale przenosi się na bardzo powszechną aktywność fizyczną 

społeczeństwa, popularyzowaną od najwcześniejszych lat edukacji. Zatem jest rzeczą 

zrozumiałą, że nowoczesny kompozytor, deklarujący poglądy zdecydowanie awangardowe, 

przenosi na grunt własnej sztuki tak ważny w swoim kraju element życia. 

Taniec zawsze kojarzy się z pewną gracją, stylizacją i konwencją. Jednym słowem 

gest taneczny jest w pewien artystyczny sposób pozbawiony naturalności zwykłych ruchów 

człowieka. Taniec emanuje energią ujętą w pewne estetyczne kryteria, zmienne w czasie 

i zależne od lokalnych upodobań. Sport podporządkowuje się z oczywistych powodów innym 

zasadom ruchu: tutaj decydująca staje się szybkość, precyzja, skuteczność, taktyka, racjonalne 

gospodarowanie wysiłkiem. 

                                                
135 Warianty obsady: 2 fagoty, fagot i obój, fagot i klarnet basowy, fagot i flet. 

136 One on One – to jedna z odmian popularnej w USA koszykówki ulicznej (streetball). Najczęściej 

grywa się systemem trzech na trzech bądź jeden na jednego. Rzuty punktowane są inaczej - zamiast dwóch 

i trzech dostaje się jeden i dwa punkty. Od punktów ważniejsze bywa ośmieszenie przeciwnika wymyślną 

sztuczką. Balans ciałem to podstawa. Grze towarzyszy z reguły muzyka hiphopowa. Mecz trwa do 15-tu minut. 
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Jaki zatem można skomponować utwór muzyczny dedykowany koszykówce? 

Pierwszy element, który zwraca uwagę w One on One to rytm i współdziałanie obu 

instrumentów. Czyli klarnet i fagot to dwóch zawodników, jeden jest przy piłce, drugi stara 

się ją zdobyć. Obaj są aktywni, jeden jako obrońca, drugi jako napastnik – role te oczywiście 

wymieniają się co kilka chwil. Przebieg rytmiczny, jego energia i motywika w plastyczny 

sposób ilustrują zachowania i ruchy koszykarzy. Ważne są tu więc akcenty, nieregularność 

ugrupowań rytmiczno-melodycznych, brak symetrii i przewidywalności. Naśladowanie gry 

w koszykówkę musi opierać się na zaskakiwaniu i energiczności w przebiegu muzycznym. 

Słuchając tego utworu możemy oczyma wyobraźni bez trudu zobaczyć takie elementy gry, 

jak zwody, rzuty, podania. A więc element ilustracyjności jest w tej muzyce niebywale 

sugestywny i utrafiony. Czas trwania utworu może w przybliżeniu sugerować, że mamy tu do 

czynienia z jedną kwartą meczu (około 3’50”). 

Przyjrzyjmy się teraz nieco technice kompozytorskiej użytej przez E.Blanda. Na 

wstępie trzeba zauważyć, że utwór posiada tradycyjny, bardzo dokładny zapis muzyczny. 

Przebieg rytmiczny ujęty jest w ramy metrum 4/4 i nie zmienia się. Podstawową jednostką 

pulsu jest ćwierćnuta. Nie pojawiają się grupy rytmiczne nieregularne, a jednak przebieg 

rytmu jest bardzo skomplikowany i koordynacja głosów niezwykle trudna. Dzieje się tak za 

sprawą nieregularnych akcentów i kapryśnych grup rytmicznych, dla których wyznaczone 

metrum i jednostka pulsu są jedynie odniesieniem porządkowym. Dyscyplina pulsu jest tu 

oczywiście bardzo ważna, pod tym względem One on One ma niewątpliwie ścisły związek 

z jazzem. Dyscyplina pulsacji nie eliminuje jednak zmienności akcentowania, powodującej 

chwilowe zawahania poczucia podstawowej jednostki rytmicznej. Zmienność ta jest 

elementem wspomnianej ilustracyjności – oddaje nieprzewidywalność i dynamikę gestów 

sportowców oraz ich walkę o dominację i przejmowanie piłki. 

Kompozytor w zaskakująco konsekwentny i zdyscyplinowany sposób posłużył się 

kilkoma podstawowymi tematami rytmicznymi. Ich materiał w przebiegu utworu użyty został 

z zastosowaniem techniki przetworzeniowej, w całości lub w wybranych fragmentach. 

Poniżej przytaczam podstawowe motywy rytmiczne: 

A 
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B  

    

B’ 

    

C 

           

także w augmentacji jako: 

D 

      

E – notowany jako 

      

 

Z tych tematów utkany jest cały utwór. Obok przetwarzania w typie augmentacji, 

diminucji i raka, pojawiają się też elementy myślenia kontrapunktycznego w postaci kanonów 

rytmicznych, jak np. na samym początku utworu w taktach 1-4. Symultanicznie pojawiają się 

różne wersje wszystkich wariantów rytmicznych tych ugrupowań, co powoduje wielokrotne 

nakładanie się na siebie przebiegów o różnym sensie pulsacyjno-akcentowym. Nie jest to 

bynajmniej czynnik ułatwiający koordynację obu głosów. Zatem mamy do czynienia 

z układami polirytmicznymi i polimetrycznymi, co nie znajduje odzwierciedlenia 

w oznaczeniu metrycznym utworu – kompozytor nie zmienia metrum, wykonawcy sami 

muszą podążać za zmiennością zjawisk w tym zakresie. 
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Melodyka posługuje się pełną skalą 12-tonową, ale bez zastosowania techniki 

serialnej. Podobnie, jak w przypadku rytmu, możemy wyodrębnić kilka podstawowych fraz 

melodycznych, będących podstawą materiału muzycznego całego utworu. Poniżej podaję ich 

przebieg meliczny, bez kontekstu rytmicznego. 

 

            Takty1-2(cl)  

  

            Takt 5 z przedtaktem(cl)  

  

 Takt 13 (fg)  

    

 

Z kombinacji tych podstawowych ugrupowań melodycznych oraz rytmicznych, 

podanych powyżej, kompozytor stworzył całą skomplikowaną tkankę muzyczną tego utworu, 

powiązaną ścisłymi zależnościami oraz pomysłowymi wariantami podstawowych myśli 

muzycznych. Może to właśnie jest owa sportowa taktyka? Podstawowe elementy gry to stałe 

motywy melodyczne i rytmiczne, ale ich konfiguracja i wzajemne zależności są nieustannie 

i nieuchronnie zmienne.  

Poniżej przytaczam fragmenty utworu jako przykład owego ścisłego sposobu 

komponowania. Praca przetworzeniowa oraz kontrapunktyczna, motywy stałe i wywiedzione 

z nich kontrapunkty, zadziwiają konsekwencją i dyscypliną.  
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Przykład nr 33 
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Forma tego utworu jest swobodna. Nie ma tu wprowadzonego konkretnego tematu, 

który byłby podstawą dla rozwinięcia narracji muzycznej. Poddane pomysły dają okazję do 

kunsztownej pracy przetworzeniowej, ale nie kreują chwytliwego dla ucha pomysłu 

przewodniego. Podstawą koordynacji głosów jest nieustanna i dynamiczna interakcja 

pomiędzy obydwoma instrumentami, faktura staje się raz bardziej zagęszczona, raz bardziej 

przejrzysta. Nic nie powtarza się dwukrotnie tak samo, aż do momentu zakończenia – 

w taktach 83-86 powtarzany jest ten sam materiał, jak gdyby dając sygnał do skończenia gry. 

Środki kontrapunktyczne w tym utworze zdają się dominować nad potrzebą ujęcia narracji 

muzycznej w jakikolwiek schemat czy utarty porządek.  

 

Przykład nr 34 

 

 

 

Poszukajmy na koniec odniesień do tak bliskiego kompozytorowi jazzu. Pierwsze 

skojarzenie prowadzi do free jazzu, stylu wykształconego w latach 60-tych XX wieku. Bez 

wątpienia w One on One znajdujemy cechy tego stylu, które przejawiają się np. 

w polirytmiczności i polimetryczności, w pełnej swobodzie harmonicznej, a także w braku 

tematu,  schematu formy i symetrii w melodyce.  
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Można też odnaleźć pewne elementy języka rapu, czy hip-hopu w postaci riff’u 

rytmicznego137. Pojawia się on w partii fagotu w taktach 51-52, 62-63 i 83-85. Na jego tle 

klarnet rozwija nieco śpiewniejszą linię melodyczną, tworzącą strukturę polimetryczną z linią 

basu. 

One On One to zdecydowanie trudny do opracowania utwór, którego wykonanie 

można polecić zaawansowanym uczniom szkoły średniej oraz studentom. Niewątpliwie może 

on być też ambitną i interesującą pozycją w repertuarze koncertujących artystów. Sprostanie 

jego trudnościom technicznych wymaga od grających znacznej biegłości, a nade wszystko 

perfekcyjnego wyczucia pulsu i rytmu oraz pewności w realizacji skomplikowanych figur 

rytmicznych. Przygotowanie swoich partii dostarczy i klarneciście i fagociście okazji 

do starannego przemyślenia swoistej taktyki, niczym w rozgrywanym meczu. 

  

                                                
137 Riff - krótki, najczęściej 2-taktowy schemat rytmiczny bądź melodyczny, wykonywany przez sekcję 

basowo-rytmiczną w muzyce rozrywkowej. Jego rolę można porównać do ostinato w muzyce klasycznej. Jest 

podstawą dla improwizacji granych przez pozostałych muzyków. 
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Ed Bland – For Bassoon na fagot solo 

 

For Bassoon E.Blanda powstał w roku 1979 na zamówienie Gail Hightower, 

afroamerykańskiej fagocistki, która otrzymała propozycję recitalu w Carnegie Hall. To 

jednoczęściowy utwór prezentujący rozległe walory artykulacyjne, barwowe i dynamiczne 

fagotu, kładący nacisk na efekty perkusyjno – rytmiczne.  

Ta 145-taktowa kompozycja została zapisana w tradycyjny sposób, posługuje się 

klasycznym poczuciem rytmu, pulsu (główna wartość to ćwierćnuta) i metrum (2/4, 3/4, 4/4), 

opierając się w melodyce na swobodnie użytej skali 12-tonowej bez konkretnego centrum 

tonalnego. 

Zatem co widzimy w nutach? Przebieg dźwiękowy o szerokiej skali od niskiego do 

wysokiego rejestru fagotu, sporo sugestii dynamicznych i artykulacyjnych, a wszystko to 

napisane w konwencjonalny sposób, z użyciem tradycyjnych znaków graficznych. Faktura 

z początku przejrzysta, z czasem zagęszcza się, a więc można powiedzieć, że kompozycja 

„narasta”, „rozkręca się”. Coraz to nowsze motywy melodyczne, całkiem kapryśne, coraz 

bardziej komplikujący się rytm… Krótkie frazy… Nieustanna zmienność kształtów 

melodycznych, gestów muzycznych, przebiegów energetycznych…  Co jakiś czas 

całotaktowa pauza… Zaczynają pojawiać się trudne technicznie miejsca… Jaki sens wyłania 

się zza tych nut? Do czego zmierzał kompozytor? Czego spodziewał się po wykonawcy? 

Moim zdaniem odpowiedź jest następująca: jest to bardzo popisowa kompozycja, 

a popis ten ma dotyczyć nie tylko walorów wirtuozowskich wykonawcy, ale przede 

wszystkim jest sprawdzianem jego osobowości. Samo poprawne wykonanie zapisu 

dźwiękowego nie daje nam bowiem żadnego wyobrażenia o tej muzyce oraz intencjach 

kompozytora. Muzyka ta jest bowiem iście błazeńska, groteskowa, granicząca z komedią. 

Podstawą dla zrozumienia For Bassoon przez wykonawcę jest wyostrzenie do granic absurdu 

wszelkich kontrastów. Zaczynając od aspektów wykonawczych: kontrasty te dotyczą 

wszelkich cech brzmieniowych utworu – artykulacji, dynamiki, barwy. Następnie przejdźmy 

do wynikających z tego cech wyrazowych – zakres emocji powinien oscylować pomiędzy 

powagą lub wręcz liryzmem a kapryśnym pajacowaniem, dotykając sarkazmu, ironii, 

naigrywania się i temu podobnych nastrojów. Ich wyczucie i podążanie za nimi jest 

oczywiście kwestią wyobraźni, smaku i odwagi. Kompozytor był raczej powściągliwy 

w sugestiach interpretacyjnych i pozostawił wykonawcę sam na sam z własną 
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pomysłowością. Nie ma więc uniwersalnej recepty na wykonanie tego utworu – jego 

poszczególne wersje, nawet w przypadku tego samego fagocisty, mogą się radykalnie różnić.  

Groteskowość tej kompozycji jest znacznie łatwiej przekazać w trakcie występu 

na żywo niż poprzez nagranie. Jestem przekonany, że sugestywność osoby grającej, 

jej mimika, zachowanie, typ gestów i ruchów, jednym słowem całe zachowanie na scenie 

w równej mierze kreują tak interpretację, jak i samo realizowanie dźwięków. Czyż nie 

jesteśmy zatem blisko estetyki wykonawczej jazzu? Wyznawana prze E.Blanda filozofia 

muzyki „tu i teraz” doskonale znajduje urzeczywistnienie w takim podejściu do tego utworu. 

Jest w kwestii interpretacji tego utworu coś z aleatoryki i czynnik ten jest tak samo niezbędny, 

jak solidne przygotowanie techniczne do jego wykonania. 

A teraz słów kilka o środkach wykonawczych. Kompozytor wymaga tu 

od wykonawcy doskonałego opanowania technicznego fagotu. Konieczna jest biegłość 

techniczna, szeroki zakres stosowanej artykulacji, umiejętność różnicowania barwy brzmienia 

(można zaryzykować stwierdzenie, że granicą estetyczną walorów brzmienia instrumentu nie 

musi być tzw. klasyczny, piękny dźwięk fagotu), panowanie nad wibratem używanym tylko 

celowo - raz z umiarem, innym razem z groteskową przesadą. Niezbędne jest także doskonałe 

poczucie pulsu – na wykonawcę czekają tu różnego rodzaju zasadzki rytmiczne, ale jeśli coś 

w tym utworze jest stałe, to tym czymś jest właśnie puls. 

W utworze tym na próżno doszukiwać się porządku formalnego, jego przebieg jest 

absolutnie fantazyjny. Jedynym kluczem, w którym można doszukiwać się pewnego czynnika 

porządkującego jest początkowa fraza, pojawiająca się jeszcze kilkakrotnie w przebiegu 

utworu, jednak nie jako dosłowne przytoczenie całości jej przebiegu, ale jakiś zarys, mniej 

lub bardziej dosłowne wspomnienie.  
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Przykład nr 35 

 

 

Przykład nr 36 

 

 

 

Przykład nr 37 
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Można ten fakt interpretować jako sugestię powrotu do tego samego charakteru, jaki 

wykreuje się na początku utworu, by znów rozpocząć wędrówkę po niezmierzonych 

obszarach groteski i zmienności. Oczywiście można zadać sobie trud mrówczego 

poszukiwania pokrewieństwa motywicznego poszczególnych fraz, śledzić ich permutacje 

i zastanawiać się nad daleko posuniętą pracą motywiczną, ale czy to nie chybiony wysiłek? 

Stylistycznie For Bassoon podobnie jak One on One, zbliża się do free jazzu, gdzie 

poszukiwanie tego typu pokrewieństw jest absurdalne. Zasadą jest improwizacyjna zmienność 

i zaskakiwanie słuchacza, a nie dążenie do konsekwentnie przeprowadzonej techniki 

kompozytorskiej. 

Ważnym elementem przebiegu narracji muzycznej są w For Bassoon pauzy. Moment 

ciszy zazwyczaj powinien być tu w pełni podporządkowany dyscyplinie pulsu. Cisza 

wprowadza nowy nastrój, pomaga otrząsnąć się i wyjść z poprzedniego klimatu. Nie jest 

w żadnym razie momentem odprężenia, raczej intensyfikuje napięcie niż je rozprasza. Jej rola 

może okazać się bardzo zaskakująca w wykonaniu na żywo. Jaki będzie jej sens w kontekście 

nie tylko samego przebiegu dźwiękowego, ale i pozostałej sfery interpretacji muzyki jako 

jedności wykonania i wykonawcy? Pozwolę sobie nie rozstrzygać tych kwestii na papierze… 

 

Przykład nr 38 

 

 

Zatem For Bassoon E. Blanda jawi się jako eksperyment muzyczny, po pierwsze 

eksplorujący obszary brzmienia fagotu i jego idiomatyczne cechy instrumentalne: rozmaitość 

barw, ruchliwość, szeroki zakres artykulacji od śpiewności po efekty perkusyjne, możliwości 
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dynamiczne. Po drugie - co nie mniej ważne - jest to eksperyment wystawiający na próbę 

sceniczną osobowość wykonawcy. Pojawiające się tu skomplikowane układy rytmiczne mimo 

stałego metrum 2/4 (tylko w dwóch taktach metrum zmienia się na 3/4), wymagają od 

fagocisty sprawnego i skutecznego myślenia oraz elastyczności względem wewnętrznych 

podziałów rytmicznych. For Bassoon to doskonała propozycja dla zaawansowanych uczniów 

szkół średnich, studentów oraz profesjonalistów. Jako swoistego rodzaju „rytmiczna 

łamigłówka” może stanowić wartościową pozycję dydaktyczną. Wymaga także sporych 

umiejętności w zakresie operowania artykulacją. Myślę, że utwór ten z powodzeniem mógłby 

zagościć w repertuarach konkursowych.   
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Gary Powell Nash – „Neoromantyk na pograniczu awangardy” 

 

                                    

 

Zdjęcie nr 9. Gary Powell Nash 

Źródło: Internet, myspace.com https://myspace.com/gpncomposer  

(data dostępu: 18.09.2013) 

Gary Powell Nash, urodził się w 1964 roku we Flint, w stanie Michigan. Jego 

rodzice byli zatrudnieni w fabryce General Motors i żadne z nich nie było muzykiem, ale 

bardzo dbali o gruntowne, również muzyczne wykształcenie ich czwórki dzieci. Gary Nash 

rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku sześciu lat i saksofonie altowym w wieku 

dziewięciu lat. Przed ukończeniem szkoły średniej zaczął uczyć się gry także na saksofonie 

tenorowym i tubie, a w 1980 roku wziął udział w letnim obozie muzycznym, gdzie po raz 

pierwszy poznał tajniki improwizacji jazzowej. W tym samym roku stał się członkiem 

orkiestry defiladowej Flint Michigan Royalaires, gdzie przez kilka sezonów grał na tubie.  

W 1984 roku wstąpił na Michigan State University decydując, iż chce się poświęcić  

klasycznej kompozycji i rozpoczął studia pod kierunkiem Marka Sullivan’a138 oraz Charles’a 

                                                
138 Mark Sullivan – profesor, kierownik Wydziału Kompozycji na Michigan State University Colllege 

of Music oraz dyrektor Studia Muzyki Komputerowej na tymże uniwersytecie.  

https://myspace.com/gpncomposer
http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=-fAUOtKTJGwaNM&tbnid=SptrF8Tia-OPjM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=https://myspace.com/gpncomposer&ei=WJM4UrHkL7SK4gTm74HoCw&psig=AFQjCNFnSnrxiH3mncfv1eKdY2wzt8lIJQ&ust=1379525848810840


162 

 

Ruggiero139. W 1986 roku otrzymał tytuł Bachelor of Music in Composition i przeniósł się na 

Western Michigan University, gdzie w 1989 roku otrzymał tytuł Master in Composition. 

W 1990 roku postanowił wstąpić do wojska. Jego służba nie trwała jednak długo, gdyż na 

skutek niefortunnego wypadku, po kilku miesiącach został odesłany do domu. W 1991 roku 

Nash otrzymał propozycję pracy jako asystent na wydziale teorii i kompozycji w swojej 

macierzystej uczelni – Michigan State University. Latem 1992 roku został zaproszony do 

wzięcia udziału w kompozytorskich kursach mistrzowskich na festiwalu muzycznym 

w Aspen, gdzie zetknął się m.in. z Shih-Hui Chen140 i J. Matheson’em141, stypendystami 

Fundacji Guggenheima. Miał także okazję pracować pod kierunkiem George’a Tsontakisa142, 

Jacoba Druckmana143 i Bernarda Rands’a144. W roku 1996 otrzymał tytuł doktora nauk 

humanistycznych w dziedzinie kompozycji na Michigan State University. W tym samym roku 

objął stanowisko wykładowcy na Mississipi Valley State University w Itta Bena. Tam 

otrzymał prestiżowe stypendium Fulbrighta oraz stanowisko Profesora Wizytującego na 

wydziale kompozycji na Phillippines-Dilima University na rok 2000 i 2001. W 2003 roku 

                                                
139 Charles Ruggiero (1947) – amerykański kompozytor i perkusista. Od 1973 roku wykłada 

kompozycję i teorię muzyki na Michigan State University. 

140 Shi-Hui Chen (1962) – kompozytorka tajwańska, mieszka i pracuje w USA. Obecnie wykłada 

kompozycję na Rice University w Houston. Stypendystka Fundacji Guggenheima i Fulbrighta. Jest członkinią 

stowarzyszeń Musiqa oraz Asian Composers League. 

141 James Matheson (1970) – amerykański kompozytor uznawany za jednego z najwybitniejszych 

i najbardziej kreatywnych twórców swojego pokolenia. Kompozycje zamawiali u niego m.in. New York 

Philharmonics, Los Angeles Philharmonics, Chicago Symphony, pianista Roger Vignoles czy sopranistka Kiera 

Duffy. W 2011 roku został uhonorowany przez American Academy of Arts and Letters nagrodą im. Ch.Ivesa. 

142 George Tsontakis (1951) – amerykański kompozytor i dyrygent greckiego pochodzenia. Studiował 

kompozycję u Hugo Weisgalla oraz Rogera Sessions’a w Juilliard School. Jego dzieła zostały zarejestrowane 

przez kilka prestiżowych firm fonograficznych m.in. KOCH International, Opus One. W 2008 roku Violin 

Concerto no.2 Tsontakisa było nominowane do nagrody Grammy. Obecnie wykłada kompozycję w Aspen 

Music School w Chicago. 

143 Jacob Druckman (1928-1996) – kompozytor amerykański, absolwent Juilliard School. W latach 

1949-50 studiował u Aarona Coplanda w Tanglewood, a potem kontynuował studia w École Normale de 

Musique w Paryżu. W 1972 roku uhonorowany Nagrodą Pulitzera za utwór Windows. Jego dzieła nagrywali 

m.in. Wolfgang Sawallisch, Zubin Mehta, Leonard Slatkin, Dawn Upshaw. 

144 Bernard Rands (1934) – angielski kompozytor muzyki współczesnej. Studiował literaturę angielską 

na University of Wales oraz kompozycję u Pierra Bouleza i Bruno Maderny w Darmstadt oraz u Luciano Berio 

w Mediolanie. W latach 1989-1995 był kompozytorem-rezydentem Orkiestry Filadelfijskiej. Jego Canti D’Amor 

nagrane przez zespół wokalny Chanticleer zdobyło nagrodę Grammy w 2000 roku. 
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Nash rozpoczął pracę na Fisk University w Nashville, powracając do aranżacji muzyki dla 

orkiestr paradnych. 

Gary Powell Nash nazywa swój styl kompozytorski „neoromantycznym na 

pograniczu awangardy”. Kieruje swoją estetykę i warsztat kompozytorski w stronę 

Strawińskiego, Bartoka i Varèse’go. Kładzie nacisk na relację wykonawca – słuchacz, 

a konkretnie na to, co wykonawca jest w stanie wydobyć z utworu i w jaki sposób słuchacz to 

odbierze. W wielu wywiadach podkreślał, iż jego ideą przewodnią jest to, aby muzyka, którą 

komponuje była zrozumiała i czytelna.  
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Gary Powell Nash – Deformation V for bassoon and piano after J.S.Bach’s  Sonata II 

in A minor for Solo Violin 

 

Deformation V for bassoon and piano after J.S.Bach’s “Allegro from Sonata II in 

A minor for Solo Violin”145 skomponowana została w 1993 roku dla Barricka Stees’a146, 

pierwszego fagocisty Cleveland Orchestra. Jest częścią większego cyklu utworów tego typu, 

przeznaczonych na różne kameralne składy instrumentalne147 i jako jedyna posługuje się 

motywami zapożyczonymi od innego kompozytora, w tym wypadku od J.S.Bacha. 

W przedmowie do wydania Deformacji V 148 G.P.Nash pisze, iż zaczerpnął z bachowskiego 

Allegro trzy pomysły:  

 motyw rytmiczny:  

  

 pięciodźwiękowe arpeggia  

 przeniesienia oktawowe 

Następnie uzupełnił je własną inwencją kompozytorską. Utwór ten ma budowę 

wieloodcinkową, której zasadniczą cechą jest ujęcie całości formy w klamrę szybkich części 

skrajnych z częścią wolniejszą, zwieńczoną solową kadencją pomiędzy nimi. Taki układ 

osobiście kojarzy mi się z formą concertina. 

                                                
145 Kompozytor nie był całkowicie konsekwentny w sformułowaniu tytułu utworu. Nieco inna nazwa 

widnieje na stronie tytułowej partytury, w nagłówku utworu i w głosie fagotu (chodzi o użycie nawiasu 

i dookreślenie części Allegro z bachowskiego oryginału). Jednakowoż sens we wszystkich wersjach pozostaje 

ten sam. 

146 Barrick Stees – pierwszy fagocista Cleveland Orchestra od 2001 roku. Wykładowca Cleveland 

Institute of Music oraz Unversity of Akron. Studiował w Eastman School of Music w klasie Davida 

van Hoesena. Występuje jako solista i kameralista w USA, Europie, Ameryce Południowej i Azji. Ma w swoim 

dorobku kilka płyt. 

147G.P.Nash jest autorem pięciu Deformacji: Deformation and Tranquility for clarinet and piano 

(1987), Deformation II for trombone and piano (1988), Deformation III -  chamber concerto for jazz drumset 

and mallet percussion ensemble (1991), Deformation IV for tuba and piano (1992), Deformation V for bassoon 

and piano (1993). 

148 Kompozytor sam wydaje swoje dzieła. 
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Całość kompozycji liczy 143 takty, metrum jest zmienne. Na początku utworu 

kompozytor oznaczył tempo jako Lively (żywo). Kompozycja jest napisana tradycyjną notacją 

muzyczną i nie wykorzystuje niekonwencjonalnych efektów brzmieniowych instrumentów. 

Pod względem traktowania materiału muzycznego i brzmienia jest więc zupełnie klasyczna, 

jak na czas, w którym powstała. 

Pierwsze 8 taktów w partii fagotu przytacza dosłowny cytat z I części Allegro 

z II Sonaty a-moll BWV 1003 na skrzypce solo J.S.Bacha. W tle pojawiają się atonalne, długo 

trzymane akordy akompaniamentu, zdradzające cechy tonalne języka, którym już za chwilę 

będzie posługiwał się kompozytor.   

 

Przykład nr 39 

 

W kolejnych 11-tu taktach, kompozytor rozwija ideę zawartą w bachowskim cytacie, 

posługując się podobnym do niego motywem rytmicznym oraz kształtem melodycznym, 

ale już z zastosowaniem 12-tonowej harmoniki.  
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Przykład nr 40 

 

 

 

Kolejny bachowski motyw przynoszą rozłożone pochody w kierunku wznoszącym – 

imitacja arpeggia - w taktach 20-27. Nash ujął je w grupy kwintoli ósemkowych. Na 

przełomie taktów 24/25 następuje zmiana metrum, nieregularne ósemki z kwintoli stają się 

regularnymi, co skutkuje zmianą pulsu i nieco przyśpiesza tempo (bez jego zasadniczej 

zmiany w słownym oznaczeniu).  
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    Przykład nr 41 

 

 

 

Aż do taktu 79-go kompozytor przetwarza przytoczone wcześniej motywy, 

uzyskując najróżniejsze kształty melodyczne i rytmiczne. Widzimy więc tu fragmenty 

poszczególnych motywów, jakby pocięte na maleńkie cząsteczki, przerzucane z rejestru do 

rejestru, z partii fagotu do partii fortepianu, w dość skomplikowanych zależnościach metro-

rytmicznych. To tu Nash zaczął się posługiwać wspomnianymi w przedmowie oktawowymi 

przeniesieniami, charakterystycznymi dla techniki skrzypcowej – chodzi o duże skoki 

interwałowe. Pojawia się też kolejny typowy barokowy motyw – tryle. Są one skrupulatnie 

rozpisane rytmicznie. 
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Przykład nr 42 
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Nash powraca do motywu arpeggiowego przed środkową częścią utworu, w taktach 71-78. 

Fragment środkowy, nieco spokojniejszy, zawiera się w taktach 80-105. Motywy 

trylowe oraz inne, zaczerpnięte z bachowskiej figuracji, są tu jakby zawieszone w czasie, 

pojawiają się w dłuższych wartościach rytmicznych i pozornie nie są zakotwiczone w pulsie, 

przynajmniej słuchaczowi trudno ten puls wyczuć.  
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Przykład nr 43 
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Pomiędzy częścią środkową a końcową znajduje się kadencja solowa fagotu. 

Rozpoznajemy w jej rysunku znane już motywy melodyczne i rytmiczne. Jak przystało na 

kadencję, kompozytor pozostawił tu więcej swobody wykonawczej w zakresie frazowania 

oraz pozwolił soliście zabłysnąć wirtuozowskim popisem.  

 

Przykład nr 44 
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Dalszy ciąg utworu, po fermacie w takcie 107 (kadencja nie ma numerowanych 

taktów, pomimo użycia kresek taktowych cała potraktowana jest jako takt 106), zdaje się być 

kontynuacją typu ruchu i energii zapoczątkowanej w kadencji. Muzyka podąża już wprost do 

finału, nabierając rozpędu i rozmachu, aż do ostatniego członu kompozycji oznaczonego 

A Little faster (nieco szybciej) w takcie 135, który stanowi błyskotliwą kodę. 

 

Przykład nr 45 
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Przykład nr 46 
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Deformacja V Nash’a, to błyskotliwy popis kompozytorskiej inwencji w zakresie 

przetwarzania materiału muzycznego. Wzbudza podziw, w jak pomysłowy sposób z zaledwie 

kilku krótkich motywów można skonstruować tak rozbudowany i pełen kontrastów utwór. 

Język harmoniczny Deformacji V jest oparty na pełnej skali 12-tonowej, nie 

zorganizowanej jednak serialnie. Wydaje się, że kompozytor szuka w tym utworze raczej 

swobody niż dyscypliny, jaką narzucałaby serialność. Użycie pełnej skali chromatycznej nie 

ewokuje również skojarzeń z jazzem, jakkolwiek energia tego utworu i jego skomplikowane 

relacje rytmiczne pozwalają podejrzewać, że styl ten nie jest obcy kompozytorowi. 

We współbrzmieniach i akordach często pojawiają się mocno dysonujące struktury kwartowe, 

jak choćby w taktach 41-42, czy117-129 i w samym zakończeniu, takty 142-143. Napięcia 

w tym utworze nie budują się w oparciu o relacje harmoniczno-brzmieniowe, użycie skali 

chromatycznej gwarantuje natomiast migotliwość brzmienia, śmiałość współbrzmień oraz 

zaskakujący przebieg melodyczny.  

Utwór zakomponowany został bardzo precyzyjnie jeśli chodzi o poczucie rytmu 

i puls. Nie jest to co prawda rytm oczywisty i łatwy, ale jego zapis dobitnie informuje 

wykonawców, że należy bardzo dokładnie trzymać się wyznaczonego pulsu. Sprawa metrum 

może wydawać się umowna, choć jego oznaczenia bardzo pomagają podążać za ideą 

kompozytora w sensie zmian tempa i poczucia pulsu. Kompozytor określił  nawet wartości 

metronomiczne dla jednostek pulsu w konkretnych miejscach. Znaczenie precyzji rytmicznej 

staje się jasne, jeśli weźmiemy pod uwagę bachowską inspirację dla tego utworu oraz 

kontekst użytego cytatu. Energia motywu z Allegra skrzypcowego narzuca ścisłą dyscyplinę 

w tym zakresie. Dzięki temu kompozytor uzyskał ciekawy efekt energetyczny i nadał 

kompozycji zwarty przebieg formalny o wyraźnie finalnym charakterze. 

Oba instrumenty, i fagot, i fortepian, na równi budują narrację tej muzyki. 

Synchronizacja rytmiczna nie jest tu dla wykonawców łatwa, wymaga wielkiej precyzji 

i czujności. Partie instrumentalne zazębiają się, dialogują i przekomarzają, tworząc 

skomplikowaną, ale jednocześnie czytelną i logiczną strukturę. Faktura miejscami 

przypomina wręcz polifonię, zwłaszcza we fragmencie środkowym o spokojniejszym 

charakterze. Instrumenty bardzo synchronicznie współdziałają w budowaniu brzmienia 

i barwy, ich role nie stają się nigdy przeciwstawne, dążąc do tego samego efektu. 

Kompozytor nie posługuje się w tym utworze żadnymi niekonwencjonalnymi 

efektami brzmieniowymi, nie wymaga od wykonawców żadnych innych brzmień, niż te 
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klasyczne, charakterystyczne dla faktury i środków technicznych obu instrumentów, używając 

fagotu i fortepianu w pełnym zakresie ich skali i możliwości dynamicznych. Nie należy 

doszukiwać się w Deformacji V efektów sonorystycznych, niemniej zarówno dynamika, 

jak i artykulacja, odgrywają tu wielką rolę, dodając pikanterii oraz energii przebiegom 

dźwiękowym. Warto więc przy pracy nad tym utworem skupić się nieco nad tymi aspektami 

wykonawczymi.  

Klasyczny, znany od wieków układ formalny, opierający się na przeciwieństwie 

skrajnych części w szybkim tempie i środkowej w wolnym, sprawdził się i w tej kompozycji. 

Utwór nabiera rozmachu i dąży do kulminacji w finalnym odcinku. Jego energia tak właśnie 

została zakomponowana, aby napięcie narastało do ostatnich dźwięków.  

Styl Deformacji V zdecydowanie nie prezentuje cech afroamerykańskich. 

Kompozycja ta czerpie z doświadczeń europejskiej i amerykańskiej muzyki XX wieku, 

pozostawiając na boku kwestie rodowodu jej twórcy. Trudno dostrzec tu jakiekolwiek 

zabiegi, którymi G.P.Nash starałby się nawiązać do tradycji kultury muzycznej 

Czarnoskórych. Raczej widoczne są wpływy XX-wiecznych kompozytorów nurtu muzyki 

klasycznej, objawiające się głównie w języku harmonicznym i sposobie rozumienia metro-

rytmiki w kontekście rozwoju cech energetycznych utworu. 

Deformacja V to kompozycja popisowa, wirtuozowska, o ogromnym ładunku 

energetycznym. Jej wykonanie wymaga dobrego warsztatu, sporego doświadczenia 

instrumentalnego i kameralnego oraz swobody w poruszaniu się w XX-wiecznych stylach 

muzycznych. Osobiście uważam, że jest to doskonała pozycja w repertuarze dojrzałego, 

koncertującego fagocisty. Może również stanowić popisowy element recitalu dyplomowego 

na koniec studiów akademickich. Jako znakomity probierz umiejętności, kompozycja 

ta mogłaby figurować jako pozycja obowiązkowa w programach konkursów muzycznych. 
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4. Podsumowanie. Czy twórczość kompozytorów afroamerykańskich 

posiada rozpoznawalny rys stylistyczny?  

 

Studiowanie twórczości kompozytorów afroamerykańskich uzmysłowiło mi ich 

nieprzeciętny potencjał artystyczny i intelektualny, a także niebywałą chęć i potrzebę 

tworzenia. Ich środowisko charakteryzuje się silną potrzebą ekspresji i kreatywności, które 

mają swój wyraz nie tylko w sferze muzyki, ale również w innych dziedzinach sztuki.  

Zastanawiając się nad zagadnieniem postawionym w tytule tego rozdziału dochodzę 

do wniosku, iż pytanie to należałoby sformułować nieco inaczej. Zasadnym jest pytać nie tyle 

o to czy kompozytorzy ci stworzyli odrębny, rozpoznawalny rys stylistyczny, ale czy 

faktycznie dążyli i dążą do tego, by wypracować taki spójny i charakterystyczny profil 

i konsekwentnie za nim podążać. 

Społeczność Czarnoskórych obywateli USA chętnie daje wyraz swojej wewnętrznej 

solidarności poprzez skupianie się w rozmaitych stowarzyszeniach i organizacjach. Mają one 

zasięg czasem lokalny, czasem ponadstanowy. Ich profil działania może być podyktowany 

jakąś dziedziną sztuki lub nauki, zamiłowaniem, wiekiem itp. Rozmaite są cele, jakim 

przyświeca działalność tego typu organizacji, ważne jest, że skupianie się w nich podkreśla 

przynależność do wspólnoty i chęć ochrony wspólnych interesów. Organizacje muzyczne 

stawiają sobie za cel promowanie talentów i twórczości Czarnoskórych artystów, a w dalszej 

perspektywie patronat nad ich dziełami oraz ochronę dziedzictwa kulturalnego. Przynależność 

do wspólnoty Czarnoskórych nie wiąże się jednak współcześnie z wymogiem kultywowania 

wyłącznie tradycyjnych form wypowiedzi artystycznej. Ochrona i podtrzymanie tradycji 

to jedno, ale wolność wyboru postawy estetycznej i otwartość na współczesny świat, to 

drugie.  

Artyści afroamerykańscy pierwszej połowy XX wieku wyraźnie dążyli do stworzenia 

własnego, stylistycznie odrębnego rysu swojej twórczości i fakt ten ma wyraźne uzasadnienie 

w kontekście historycznym i społecznym – można go poniekąd porównać do intensywnego 

rozwoju szkół narodowych w XIX-wiecznej Europie. Rodzenie się jedności opartej na 

wspólnocie dziejów oraz chęć wydostania się ze zniewolenia i ucisku stają się doskonałym 

gruntem dla rozwoju zjawisk narodowych w sztuce. Zatem niewątpliwie wyraźnie 

afroamerykańska jest twórczość przywoływanego w tej pracy W.G. Still’a. Taka postawa była 
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u niego świadoma i celowa. Z drugiej jednak strony bardzo podobne wątki estetyczne 

i stylistyczne, jak w jego twórczości, można odnaleźć także u białych kompozytorów 

amerykańskich, jak choćby u Gershwina czy Bernsteina. Powstaje więc pytanie: czy rys 

afroamerykański jest wynikiem pochodzenia czy też świadomego wyboru artystycznego? Czy 

musi być zdeterminowany przez rasę, czy też może być spowodowany oddziaływaniem 

środowiska? Tego typu pytania można mnożyć: czy np. utwory Gershwina wykazują więcej 

cech afroamerykańskich niż choćby Still’a? 

Elementy afroamerykańskie w sztuce wykształciły się w wyniku zderzenia wątków 

kultury afrykańskiej z rzeczywistością amerykańską, nie pozbawioną wielu cech 

europejskich. Styl afroamerykański ukształtowali więc artyści Czarnoskórzy, ale ostatecznie 

przynależy on do ogromnego dziedzictwa kultury amerykańskiej i mogą po niego sięgać 

wszyscy twórcy, bez względu na pochodzenie. To czy zrobią to w sposób przekonywujący 

czy też nieudolny, zależy przede wszystkim od miary ich talentu oraz stopnia fascynacji 

tą kulturą, a nie od pochodzenia i koloru skóry. W moim przekonaniu decydującą rolę ma 

tutaj wola i świadoma postawa kompozytora, a nie sam fakt jego przynależności 

do społeczności afroamerykańskiej.  

Afroamerykanie niewątpliwie obdarzeni są specyficznym i wyjątkowo ognistym 

talentem muzycznym, jednak nie przeszkadza im to w poprowadzeniu swojej twórczości 

w dowolnie przez siebie wybranym kierunku i nurcie stylistycznym. Dowodzą tego omawiane 

w niniejszej pracy utwory, np. Sonata U. Kay’a, Bassoon Set A. Hailstorka i poniekąd 

Deformation G.P. Nash’a. W pewnej mierze również Vignettes Still’a jest potwierdzeniem tej 

tezy – o ile w jego Pieśniach, afroamerykańska stylistyka nie pozostawia żadnych 

wątpliwości, o tyle w przypadku Hela Grandpere sięga po melodie haitańskie, a w Inca 

Melody po folklor indiański. Jak zatem widać nawet ten twórca przywoływany przeze mnie 

jako zdeklarowany obrońca stylu afroamerykańskiego, sięgał do skarbnicy muzyki ludowej 

innych części świata. Zainteresowanie, otwartość i inspiracja stały się więc bardziej nośne, 

niż deklaracje postawy estetycznej i tradycja.  

Czarnoskórzy kompozytorzy doskonale czują się w technikach kompozytorskich 

i nurtach estetycznych wywiedzionych z Europy, a ich dziełom nie brakuje ani dobrego 

warsztatu ani siły oddziaływania. Kolor skóry i przynależność społeczna nie są więc 

czynnikami bezwzględnie determinującymi twórczość.  
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Niniejsza praca skupia się na bardzo niewielkim i jednorodnym wycinku twórczości 

kompozytorów afroamerykańskich. Warto byłoby poprowadzić te badania dalej 

i przestudiować również większe dzieła wspominanych kompozytorów, w szczególności ich 

muzykę symfoniczną i sceniczną, a także filmową. Takie studia pozwoliłyby na bardziej 

wnikliwy osąd, dotyczący rysu stylistycznego muzyki kompozytorów afroamerykańskich, 

ale nie mieszczą się w założeniach tej pracy.  

Byłbym osobiście niezmiernie usatysfakcjonowany, gdyby mój wysiłek i fascynacja 

muzyką kompozytorów afroamerykańskich zachęciły innych artystów do zainteresowania 

się tą dziedziną i przeprowadzenia dalszych badań.  
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http://www.africa.upenn.edu/Bibliography/AFAM_Arts.html 

http://www.library.illinois.edu/afx/aastudies.htm 

http://chevalierdesaintgeorges.homestead.com/Others.html 

http://www.biography.com/tv/classroom
http://memory.loc.gov/ammem/collections/sheetmusic/brown/aasmbib.html#page_content
http://www.colum.edu/CBMR/Resources/Bibliographies_and_Music_Lists.php
http://www.nysl.nysed.gov/reference/aframref.htm
http://www.africa.upenn.edu/Bibliography/AFAM_Arts.html
http://www.library.illinois.edu/afx/aastudies.htm
http://chevalierdesaintgeorges.homestead.com/Others.html
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http://www.colum.edu/CBMR/Resources/Resources_for_Teachers/Resources_For_Teachers_

-_African-American_Music.php 

http://africlassical.blogspot.com/2011/08/bassoon-music-reviews-bassoon-sonata-of.html 

http://www.encyclopediaofarkansas.net/encyclopedia/entry-detail.aspx?entryID=1775 

http://astro.temple.edu/~rgreene/BlackComp/5_references.htm 

http://www.edblandmusic.com/CriticalComments.htm 

http://garynash.musicaneo.com/ 

http://mswritersandmusicians.com/musicians/william-still.html#bibliography 

http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft1h4nb0g0&chunk.id=d0e8059&toc.             

depth=1&toc.id=d0e7647&brand=ucpress 

http://www.fanfaremag.com/content/view/50579/ 

http://www.williamgrantstill.com/ 

http://www.presser.com/composers/info.cfm?name=adolphushailstork 

  

http://www.colum.edu/CBMR/Resources/Resources_for_Teachers/Resources_For_Teachers_-_African-American_Music.php
http://www.colum.edu/CBMR/Resources/Resources_for_Teachers/Resources_For_Teachers_-_African-American_Music.php
http://africlassical.blogspot.com/2011/08/bassoon-music-reviews-bassoon-sonata-of.html
http://www.encyclopediaofarkansas.net/encyclopedia/entry-detail.aspx?entryID=1775
http://astro.temple.edu/~rgreene/BlackComp/5_references.htm
http://www.edblandmusic.com/CriticalComments.htm
http://garynash.musicaneo.com/
http://mswritersandmusicians.com/musicians/william-still.html#bibliography
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft1h4nb0g0&chunk.id=d0e8059&toc.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20depth=1&toc.id=d0e7647&brand=ucpress
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft1h4nb0g0&chunk.id=d0e8059&toc.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20depth=1&toc.id=d0e7647&brand=ucpress
http://www.fanfaremag.com/content/view/50579/
http://www.williamgrantstill.com/
http://www.presser.com/composers/info.cfm?name=adolphushailstork
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6. Aneks 

 

Lista kompozytorów afroamerykańskich  

 

Adams H. Leslie 

Akpabot Samuel Ekpe 

Alberga Eleanor 

Bland Edward 

Bonds Margaret Allison 

Brouwer Leo 

Burleigh Henry Thacker 

Coleridge-Taylor Samuel 

Cunningham Artur 

Dawson William Levi 

Dede Edmond 

Dett R. Nathaniel 

Elie Justin 

Ellington Edward K. “Duke” 

Euba Akin 

Garcia José Mauricio Nunes 

Hailstork Adolphus C. 

Holland Justin 

Jeanty Occide 

Johnson James Price 

Joplin Scott 
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Kay Ulysses Simpson 

Khumalo Mzilikazi 

Lambert Charles Lucien Sr. 

Lambert Lucien-Leon Jr. 

Lamothe Ludovic 

Leon Tania 

Moerane Michael Mosoeu 

Nash Gary Powell 

Perkinson Coleridge-Taylor 

Pradel Alain Pierre 

Price Florence Beatrice Smith 

Racine Julio 

Roldan Amadeo 

Roumain Daniel Bernard 

Saint-Georges Le Chevalier de 

Sancho Ignatius 

Smith Hale 

Smith Irene Britton 

Sowande Fela 

Still William Grant 

Walker George Teophilus 

White José Silvestre 

Williams Julius Penson 
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