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Na początek...

W dziewięćdziesiąte piąte  urodziny Profesora Mieczysława Tomaszewskiego 
postanowiliśmy poświęcić podwójny numer naszego Pisma (nr 8-9) 
tylko Jemu. 
Nasz wybór z olbrzymiej spuścizny pisarskiej Profesora pomyśleliśmy 
tak, żeby ukazał bogactwo i różnorodność jego twórczości: od tekstów 
najwcześniejszych pisanych przez gimnazjalistę (kiedy fascynował się 
przyrodą), przez wczesne powojenne omówienia do wydań nutowych 
(z pierwszych lat jego pracy w Polskim Wydawnictwie Muzycznym), po 
artykuły, szkice, eseje, rozprawy z lat późniejszych. To ten czas przyniósł  
niezwykły rozkwit myśli Profesora i jego koncepcji twórczo uprawianej teorii 
muzyki.
Dla naszych czytelników spoza kręgu języka polskiego wybraliśmy  kilka 
tekstów w wersji angielskiej – chcemy się podzielić choć cząstką tego Dobra, 
którym jest Myśl Profesora.
Mieczysław Tomaszewski stworzył własną, oryginalną wizję humanistycznej 
muzykologii opartej na wartościach, zawsze widzianych w perspektywie 
uniwersalnej i zawsze w szerokim kontekście kultury.
Nietrudno dostrzec, że jest to perspektywa uhierarchizowana i zakotwiczona 
w Transcendencji.

Zespół 
Krakowskiej Szkoły Teoretycznej



Nota redakcyjna

Przedrukowując teksty Autora przyjęto jako zasadę wierność 
ich pierwodrukom (źródłom), za każdym razem wskazywanym  
w przypisie oznaczonym gwiazdką. 
Redakcja zrezygnowała z ujednolicenia zasad druku, każdy tekst traktując 
jako osobną i sobie właściwą jednostkę. Podkreśla to różnorodność 
gatunkową tekstów: artykułu prasowego, zapisu wykładu, eseju, studium 
teoretycznego. Drobnych korektur i uzupełnień dokonano tylko wtedy, gdy 
było to konieczne, m.in. w tekstach opatrzonych przez Autora przypisami.



POCZĄTKI
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 Dzień w „Raju Leśnych Ludzi”*

W drodze do lasu

Jednokonny wózek poleski z charakterystycznym pałąkiem nad koniem 
ledwo się wlecze. Raz koła grzęzną w piasku, to znowu terkoczą 
i podskakują na twardszym gruncie. Słynnych poleskich kałuży tym razem 
nie ma: nadzwyczaj suche lato zrobiło swoje.
Jadę na miejsce, w którym dawniej stała „chata leśnych ludzi”. Dziś mieści 
się ona w Hruszowej, w parku przy dworze, przeniesiona na nowe miejsce 
w roku 1917. Gdy bandy chłopstwa w okolicy krążyły, niebezpiecznie ją 
było samą w lesie zostawiać. Teraz można oglądać tylko chatę osobno 
i osobno miejsce, na którym stała, wraz z jego pięknymi okolicami. 
I właśnie tą drugą rzecz, ów Raj Leśnych Ludzi, jadę poznać.
W podskokach mijamy mostek składający się z kilku okrąglaków 
z dwiema poprzeczkami i koła pogrążają się w piasku: wjeżdżamy 
na wydmę. Znajdujące się tu i ówdzie młode czy skarlałe sosenki, jak 
również niektóre rośliny, pochodzące wyraźnie z runa leśnego, wskazują 
na powstanie wydmy po wycięciu lasu. Dużą jej powierzchnię zajmuje 
szary, krzaczkowaty porost: chrobotek reniferowy (w tundrze stanowi 
on wyłączne pożywienie reniferów), nieodłączny towarzysz sosny na 
gruntach suchych i piaszczystych. Miejscami mijamy kobierce czy to 
fioletowe – macierzanki, żółte – rozchodnika, czy zielonawe – czerwca. 
Wśród nich stoją pojedynczo właśnie kwitnące kocanki piaskowe, znane 
pospolicie pod nazwą nieśmiertelników, szorstkie, fioletowe farbowniki 

* Tomaszewski, Dzień w „Raju Leśnych Ludzi”, „Zagończyk. Miesięcznik Młodzieży 
Polskiej”, 1937, Rok XVII,  nr 11/12 (Listopad-Grudzień).
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i żółte lnice spokrewnione z hodowanymi w ogródkach „lwi pyszczkami”.
Na jednym ze wzgórz spoza starych, rosochatych sosen wyglądają 
zmurszałe krzyże, z pouwieszanymi zapaskami lnianymi. Jest to miejscowy 
cmentarzyk prawosławny, tzw. Mogiłki. Mało kto z tutejszych Poleszuków 
odważy się drogą koło Mogiłek przejechać w nocy.
W końcu koń przebrnął piaski wydmy. Grunt na odmianę trochę twardszy, 
a nawet wilgotnawy. Cała szerokość traktu porośnięta jest murawą, którą 
przede wszystkim tworzy płożący się rdest ptasi. Trakt posiada cztery 
czy pięć pasm kolein; Poleszuk co chwilę zauważa, że inna z nich jest 
w pewnym miejscu lepsza, że można jechać wygodniej, więc też prawie 
bez przerwy zjeżdża ze swoim wózkiem z jednej w drugą. Nad biegnącym 
z obu stron rowem wznoszą się purpurowe kwiatostany krwawnic, 
delikatne różowe tysiączniki lub pasożytnicze zagożałki. Tu i ówdzie osiadł 
nad rowem jakiś krzew: wierzba czy młoda olsza.
Co pewną odległość z obu stron mijamy zanurzoną w zieleni grupę 
drewnianych zabudowań ze słomianymi dachami. To poleskie „chutory”. 
Na sprzątniętych już polach (jest sierpień, żniwa co dopiero skończone) 
pasie się bydło i owce, wyskubując ze ścierniska resztki zieleni. Stary 
pastuch w szerokim, słomianym kapeluszu usiadłszy nade drogą, plecie 
mozolnie „łapcie”.
Wreszcie zbliżyliśmy się na tyle do lasu, że jego rodzaj już można 
rozróżnić; zarośla olszowe. Lecz szybko się kończą, ustępując miejsca 
borowi sosnowemu. Drzewa są od siebie na tyle oddalone, że mając 
swobodę, mogły się powykręcać w fantastyczne formy. Droga teraz 
prowadzi wzdłuż lasu; po drugiej stronie rozciągają się jak okiem sięgnąć 
– giną dopiero na horyzoncie – łąki i pastwiska.

O lesie, bocianach i czerwonym krzyżu

Skręcamy w bok: droga, a raczej wąska, ocieniona olchami grobelka, 
prowadzi do leśniczówki. Nie upływa kilka minut, a jesteśmy na polanie 
z wynurzającym się z zieleni domkiem. To pierwszy etap wyprawy. Stąd 
z przewodnikiem gajowym wyruszamy na pieszą wędrówkę po lesie.
Wchodzimy w wilgotny, cienisty las sosnowy – typ z nieprzepuszczalnym 
podglebiem, z borówkami: czernicą wiecznie zieloną wśród roślinności na 
czele. Pojedynczo spotykamy dawno okwitłe krzaczaste bagno pospolite, 
a miejscami nawet kępy torfowców. Jest to typ boru w tutejszym lesie 
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najczęstszy. Po chwili spotykamy inny typ. Na lewo od leśnego duktu 
rośnie młody, kępiasty las olszowy. Kępy drzew wyrastają z podwyższeń 
korzeniowych, a odstępy między nimi zajmuje roślinność wybitnie błotna 
i wodna, lecz... wody ani śladu. Przewodnik więc wyjaśnia, że „innych 
roków” woda była tu zawsze, lecz takiego lata jak to – i starzy ludzie nie 
pamiętają. I zaczyna się rozwodzić nad nadzwyczajną posuchą: ...a to 
pasza zeschła na pieprz i krowy połowę mleka dawają co dawniej, i to 
jeszcze chudego, ...nawet ryb coraz to mniej, ...a i dzikich kaczek też mało 
co: wywędrowały tam, gdzie się jeszcze woda utrzymała. I tak dalej i dalej. 
A najciekawsze to już z tymi boćkami! Wiosną jak zwykle przyleciały, 
podporządziły gniazdo, złożyły jaja, lecz po złożeniu – niesłychana rzecz – 
powyrzucały je na ziemię!! A to i na stodole we dworze, i na wsi w jednej 
i drugiej, ba! – w całej okolicy. (I jeszcze komentarz): Jakie to przemyślne 
bestie! Zwąchały, że nie będzie wody – a więc i żab, i dlatego boćkom 
lepiej się nie narodzić – niż zdechnąć z głodu.
Słuchając opowiadania rozpatruję roślinność tego zakątka. Prawie cała 
powierzchnia pokryta jest sercowatymi listkami, a z tej powszechnej 
zieleni wyglądają tu i ówdzie jakieś białe oczka. To kwiaty tej rośliny, 
spokrewnionej i to blisko z dość często hodowaną w mieszkaniach 
kallą. W sierpniu owe „białe oczka” zamieniają się w czerwone i stad 
nazwa polska: czerwień błotna (Calla palustris). Rosną tu i inne rośliny: 
w  zaroślach olszowych owija się po gałęziach nadwodna psianka 
słodkogórz, specjalną uwagę zwracają stojące sztywno szczawie 
kędzierzawe, swą purpurą kardynalską wabią krwawnice, jak drobne 
niebieskie gwiazdeczki wyglądają kwiaty niezabudki, żółcą się jaskry, 
różowieją czyśćce, mięty i wierzbówki, bieleją olszyńce i wiązówki zwane 
przez lud królowymi łąk. Okwitła już różowa okrężnica bagienna, której 
włoskowate listki ścielą ziemię, kosaciec, zwany „irysem”, po którym 
pozostały tylko sino-zielone, szablaste liście ...i można by tak wyliczać 
w nieskończoność.
Lecz czas ucieka, a mamy jeszcze szmat drogi. Dalej idziemy olszami 
wysadzoną, a umocnioną okrąglakami grobelką, przecinającą śródleśną 
łączkę – polanę. Jej świeża zieleń ozdobiona była wczesną wiosną kępami 
złocistych kaczeńców; ich okrągłych liści jest tu cała masa.
Teren się podnosi, a z nim las sosnowy systematycznie się zmienia: typ 
wilgotnego borówczyska przechodzi stopniowo w świeży, z wrzosem 
i czernicą, później dochodzi pszeniec i kosmaczek, które ustępują borowi 
zupełnie suchemu, z podstawowym chrobotkiem reniferowym w runie.
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Tym typem boru idziemy dość długo, aż do miejsca, gdzie drogę przecina 
poprzeczny trakt. Gajowy nazywa go traktem mazurskim (?) – …bo 
prowadzi do osady Mazury, a stary, zmurszały krzyż – „czerwonym”. 
Patrzę uważnie, lecz nic czerwonego na nim nie widząc, podnoszę na 
niego pytający wzrok. Gajowy spostrzega o co mi chodzi, więc wyjaśnia, 
że ten krzyż jest nadzwyczaj stary i podobno kiedyś był pomalowany 
na czerwono. I mimo, że farba już dawno opadła, tak, że mało kto sobie 
przypomina, aby miał „coś” czerwonego, nazwa Czerwony Krzyż została. 
Tak, Poleszucy to konserwatyści.

Tęczowy Most i sam cel

Mazurski trakt pozostaje w tyle. Wąska dróżka jak wąż wije się wśród brzóz 
wyrosłych na wrzosowisku. Białe pnie i seledynowe liście na wiotkich, 
poruszanych wiatrem warkoczach, wraz z ciemnym fioletem wrzosowiska 
tworzyły wspaniałą grę barw.
Nagle droga zaczyna się zniżać, wrzosy rzednieją, w końcu znikają 
zupełnie, a obok brzóz coraz więcej grabów i olch. Poszycie z krzewów jest 
rajem dla ptaków. Co chwilę odzywa się kukułka, kos, szpak czy wilga. Nad 
głową przeleciała pstra i krzykliwa sójka.
Ściana zieleni się urywa. Stajemy na obszernej łące, a raczej na bagnie, 
przeciętym smugą wierzb, znaczących bieg błotnistego strumyka.
Droga przecina bagno. Na prawie wyschłym strumyku, trochę dalej 
tworzącym coś w rodzaju sadzawek czy stawów, przerzucona jest kładka, 
a raczej kilka starych, wątpliwej mocy belek, prawdopodobnie pozostałość 
z jakiegoś nędznego mostka.
Teraz dopiero przychodzi mi na myśl ów Most Tęczowy z Lata leśnych 
ludzi, gdzie Pantera biegał do rannej kąpieli. Tylko teraz nie bardzo by 
miał się w czym odświeżyć, bo z „krynicy” zostało błotko. To tutaj leśni 
ludzie słuchali koncertu mistrza Bekwarka.
Stąd już kilka kroków do osady, a raczej szczątków po niej. Gdy leśni ludzie 
tutaj wstępowali przed nimi,
…zaczerniał wielki krzyż dębowy z figurą pod daszkiem i roztoczyła się 
szeroko polana, ścianą boru odcięta, a w jej głębi chata.
Ściany złociły się patyną żywicznych bali i jak koronka, snuły się po nich 
pnące róże i wino. Niska, dostatnia, z podsieniem wygodnym, ale jeszcze 
po zimowemu zawarta, ubezpieczona okiennicami.
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Teraz chata i dębowy krzyż są niedaleko dworu. Pozostała polana 
i otaczający ją las. Niezmiernie się ucieszyłem, znalazłszy dwa rzędy 
mizernych krzewinek. To róże pnące się niegdyś po chacie. Na okolicznych 
drzewach okręca się dzikie wino. Leśni ludzie dawno już odeszli, lecz róże 
i wino zostały i przetrwały te lat dwadzieścia.
Gajowy pokazał mi jeszcze na wpół przysypany butwiejącymi liśćmi 
i gałęziami dół, dawną studzienkę, po czym zagłębiliśmy się w gęstwinie, 
otaczającej polanę. „Bujała tam puszcza w całej sile wzrostu. Śmigały ku 
słońcu brzozy, maiły się graby urodziwe jak parobczaki, parły się jedne 
przed drugimi do nieba olchy, jesiony, dęby, lipy, jarzębiny, klony, a dołem, 
jak snopy leszczyny, kaliny, czeremchy, kruszyna, aż, zupełnie przy ziemi, 
słały się zwały malin i jeżyn”.
Cudowniejszego lasu jeszcze nie widziałem! Naprawdę półpuszcza. Gdyby 
nie wąska dróżka, z trudnością przebylibyśmy te miejsca. Wcale się nie 
dziwię Cotowi, że pierwszy raz tu będąc pobłądził.
Co pewien czas znajdujemy małe, śródleśnie błotka, zarosłe wikliną 
i różowymi kwiatami dzikich mieczyków. Minęliśmy jeszcze dwa świerki 
i starą sosnę, mającą kiedyś służyć Cotowi za drogowskaz i stanęliśmy 
na najwyższym miejscu w całym lesie. Gajowy oznajmił, że stoimy na 
Gwoździckiej Górze. Jest ona prawie łysa, za wyjątkiem małego kawałka 
zarosłego wrzosem i kilku jałowców i sosen. Z pewnością właśnie tu 
zastała leśnych ludzi owa pamiętna burza, a z jednej z sosen Coto chciał 
wyrysować plan całej okolicy.
I istotne, widać stąd wszystko jak na dłoni. Cały zachód zajmuje 
wrzosowisko z lasem sosnowym, „Góra Gwoździcka razem z osadą 
tworzy jakby półwysep, z trzech stron otoczony bagnami ciągnącymi 
się w nieskończoność na północy, na południu zaś ograniczonymi 
lasem brzozowym”, skąd przybyliśmy. Gdybym miał trochę więcej czasu, 
mógłbym stąd sporządzić zupełnie wyraźną mapę.

Na błotach
W kilka minut później stanęliśmy już na bagnie zwanym Dediowskie 
Błoto. Zadziwił mnie jego bezmiar; końca dostrzec nie można. Miałem 
szczęście trafiając na okres suszy, inaczej zapuszczać się tutaj byłoby  
niebezpiecznie. Ostre liście turzyc sięgały miejscami po pas. Nie bardzo 
miłym uczuciem było uginanie się kęp torfowców. Drogę długości 
niecałego kilometra przeszliśmy w przeszło pół godzinie.
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Wśród jednej z kęp wierzbowych, które urozmaicały monotonię 
bagna znalazłem zabytkowy krzew: brzozę karłowatą, która jednak po 
dokładniejszym oznaczeniu okazała się odmianą, o liściach okrągłych, 
brzozy niskiej, niemniej ciekawej.
W niektórych miejscach różowiały pasożytnicze gnidosze błotne, w innych 
bielały jakby waciane puchy, owoce wełnianki. Zauważyłem także 
gdzieniegdzie różyczki liści, okwitłej dawno, owadożernej rosiczki.
Nareszcie bagno się skończyło. Ledwo weszliśmy w las sosnowy, zaczął 
kropić deszcz. Skryliśmy się pod drzewem, lecz to dużo nie pomogło. 
Deszczyk zamienił się w ulewę. Godny pożałowania byłby nasz los, gdyby 
nie to, że wiatr chmurę przegnał i w kilka minut słońce nas wysuszyło.
Na drodze stanęło nam jeszcze jedno bagno, tym razem o nieco innym 
charakterze i nawet trochę niebezpieczne, ze względu na właśnie 
otrzymaną porcję deszczu.
Przewodnik ucina sobie z leszczyny dwa kije i mi także dwa daje. 
Wstępujemy na miejsce, gdzie dawniej wykopywano torf; nazywa się ono 
nie wiadomo (może tylko mnie) dlaczego Kozackim Ługiem. Poprzez kępy 
torfowców i turzyc poprzerzucane są cienkie pnie. Pomagając sobie kijami 
przy utrzymaniu równowagi posuwamy się z trudnością naprzód, ciągle 
skręcając i kołując. Powodem są wykopane w różnych kierunkach rowy, 
wypełnione torfowcami. Kilka razy musieliśmy i przez nie przechodzić. 
Raz poślizgnęła mi się noga i zanurzyła się w torfowcach, które nagle 
jakby zniknęły, a na ich miejscu pokazała się brudna woda. Zapadłem 
się tylko... po pas. Przy pomocy przewodnika z trudem się wydostałem, 
a raczej on mnie wydostał. Na jakiejś większej kępie zatrzymaliśmy się, by 
odpocząć. Gajowy naturalnie zaczął „wydziwiać” i przypominać, jak to on 
odradzał, a panoczek się uparł i teraz ma, co chciał. Mimo to nie straciłem 
humoru, jako że przygoda jest na wycieczce nieodzowna. Poza tym… 
mogło być gorzej. Na szczęście resztę drogi przebyliśmy „jak należy”. Gdy 
Kozacki Ług miałem już za sobą, zobaczyłem, że nie ma on ani pięciuset 
metrów, a wydawał się nieskończonym. I jeszcze jedno. Prawie wcale 
nie zauważyłem, że młode sosny i brzozy rosnące na bagnie są zupełnie 
uschłe. To bagno wywiera na nie tak dalece niekorzystny wpływ.
Jesteśmy na Mazurskim Trakcie, skąd jeszcze tylko prosty jak strzała dukt, 
ograniczony z obu stron wrzosami, jeszcze kilka dobrze znanych partii 
sosnowych i leśniczówka.
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Życie przyrody na gorącym uczynku

Wyobraźmy sobie poleski, typowy błotno-leśny krajobraz – wiosną 
przed świtem. Jesteśmy na tokowisku cietrzewim. Z trudnością 
dostrzegamy majaczące sylwetki drzew. Te biało-czarne plamy, to koguty 
rozpoczynające swe miłosne harce. Zrazu dobrze trzeba wzrok wytężyć, 
żeby coś zobaczyć, ale powoli plamy nabierają realniejszych kształtów, 
niebo jaśnieje i wreszcie zza lasu wytacza się kula słońca, zlewając 
wszystko swym światłem. Na niebie pojawiają się klucze witających 
dzień żurawi i na ten sygnał budzi się wszelkie stworzenie. Każdy zakątek 
ożywa. Zaglądamy do gniazd sójek i pokrzewek, postępujemy krok w krok 
za spacerującymi po łące czajkami, kulonami i derkaczami, dziwując się 
wielce, skąd tak od razu zaczęły ufać człowiekowi. Nie krępując się wcale 
tym, że na nie z bliska patrzymy: składają jajka, polują, karmią młode, 
słowem – żyją.
To życie, schwytane „na gorącym uczynku”, to mały wycinek z nowego 
filmu polskiego. Tym razem szczerze, w stu procentach polskiego. Film 
to, jak już z powyższego opisu można się zorientować, inny niż wszystkie 
dotychczasowe, codziennie dawane na ekranach kin. Aktorami są tu 
bowiem wydry, dziki, sokoły i inne skrzydlate stworzenia, a różnobarwne 
dekoracje tworzy najprawdziwsze tło przyrody. Film, który pozwała 
zapomnieć o dusznej atmosferze miasta, a przypomina człowiekowi wieś, 
pola, łąki, las i wszystkie z tym związane najmilsze wrażenia.

* M. Tomaszewski, Najpiękniejsze łowy, „Tęcza. Ilustrowane Pismo Miesięczne”, 1939, 
rocznik 12, nr 1.
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Przedsiębiorczość przyrodnika

Autorem pomysłów i scenariusza, operatorem i wytwórcą Bezkrwawych 
łowów, filmu przyrodniczego z życia zwierząt – wszystkim w jednej 
osobie – jest mało dotąd u nas znany młody fotograf-amator Włodzimierz 
Puchalski. Nikt mu w tym nie pomagał, nikt nie subwencjonował jego 
przedsięwzięcia. Wszystkiego dokonał zapał i energia człowieka, który 
dobrze odczuł i zrozumiał przyrodę, i postanowił właściwy do niej 
stosunek szerzyć w społeczeństwie. Nie tylko zapał entuzjasty pięknej 
polskiej przyrody, ale i ofiarność ziemianina, który idąc za dobrą tradycją 
dawnych wielkich przedstawicieli tej grupy społecznej wiedział, w jaki 
sposób można dobrze, z korzyścią dla społeczeństwa zużyć pieniądze. 
Już to samo: bez urzędowej pomocy, o własnych siłach stworzenie rzeczy 
nowej, w Polsce nieznanej, a pożytecznej – już to zmusza do zwrócenia na 
inicjatywę Puchalskiego szczególnej uwagi.

Trofea wielkich łowów

Puchalski, wychowany na wsi, w rodzinnym majątku w Małopolsce 
Wschodniej, od najmłodszych lat zżył się z przyrodą, poznając ją na 
wyprawach myśliwskich, które później zamieniły się na łowy już tylko 
fotograficzne. Młodzieńczy zapał wyładował się w poszukiwaniu z kamerą 
zwierzyny, w ciągłej za nią gonitwie i w walce o wydarcie tak zazdrośnie 
ukrywanych tajemnic.
Trudności – jak zawsze na początku – duże, ale powoli dochodzi do tego, 
że już mało który zwierz uchowa się od „strzału”. Trofea tych wielkich 
łowów zaczynają się już pojawiać na łamach pism, budząc wszędzie 
szczery podziw dla łowcy. Jakim cudem płochliwe i nieufne zwierzęta dały 
się tak podejść? Czyżby wiedziały, że właśnie ten człowiek ma wobec nich 
zamiary jak najuczciwsze, że nie uczyni im nic złego? Podziwia się przy 
tym piękno w ujęciu i doskonałość techniki. Podziw tym właśnie większy, 
że zdjęcia trzeba było robić bez przygotowania i ustawiania modelu – po 
prostu bez namysłu.
Fotografie Puchalskiego zaczynają sobie zjednywać zwolenników, nawet 
naśladowców pchniętych na tę drogę jego osiągnięciami. Jego portrety 
zwierzęce są wielokrotnie nagradzane na krajowych i zagranicznych 
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konkursach. Imię ich autora znane jest dobrze Niemcom i Anglikom. 
Szczególnym sukcesem było osiągnięcie w 1937 roku złotego medalu 
na wystawie fotografiki myśliwskiej w Berlinie. Krytyka jednogłośnie 
podkreśla wartości artystyczne fotografii Puchalskiego i malarskie ujęcie 
tematu, które sprawia, że mimo woli nasuwają się analogie z obrazami 
naszych mistrzów pędzla: Fałata, Chełmońskiego czy Wierusza-
Kowalskiego.
Nie ulega wątpliwości, że Puchalski jest promotorem nowej gałęzi 
w naszej sztuce fotograficznej i że otwiera następcom drogę do 
niewyczerpanej skarbnicy tematów.

Genealogia filmu

Wyniki w dziedzinie fotografiki skłaniają Puchalskiego do wypróbowania 
swych sił na terenie nieco odmiennym. Nakręca film. Nietrudno zrozumieć 
– dlaczego. Puchalski nie pokazuje wprawdzie na swej fotografii zwierząt 
będących zawsze w tej samej postawie, bez życia, jak to się często widzi 
w książkach przyrodniczych. Jego stworzenia są żywe i uchwycone 
w swoim otoczeniu w najcharakterystyczniejszych chwilach życia. Ale 
mimo wszystko fotografia nie jest w stanie pokazać jednego czynnika, 
nieodzownego dla przedstawienia życia, mianowicie ruchu. I tu właśnie 
jest przewaga i jedyna, niezastąpiona użyteczność filmu. Stąd więc myśl, 
chęć i wreszcie zrealizowanie filmu z życia zwierząt.
Praca nad filmem trwała cały rok. Zjeździć trzeba było – mówi Puchalski – 
całe Kresy od Tarnopola po Białowieżę. Przyjęcie w terenie różne: czasami 
przychylne, ale częściej wychodziło na powitanie niezwykłego reżysera 
niezrozumienie. Kto ma jednak zapał i miłuje swą pracę, ten tak łatwo 
zniechęcić się nie da. A pracy przy tym moc. Jeden drobny fragment 
filmuje się czasem kilka miesięcy, z wielkim nakładem czasu i pieniędzy. 
Technika polega na filmowaniu zawsze z ukrycia: czy to z ustawionego 
przy wybranym gnieździe lub legowisku szałasu z gałęzi, czy też z czegoś 
w rodzaju myśliwskiej „ambony”, umieszczonej na drzewie. Bez ukrycia 
bowiem i zamaskowania niczego zrobić nie można.
Do filmowania potrzebna jest duża wiedza przyrodnicza. Puchalski ją 
posiada: jest ornitologiem. Wielce pomocną okazała się długoletnia 
praktyka fotograficzna i obcowanie z przyrodą, dostarczające wiele 
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doświadczenia, tej tak potrzebnej i nieodzownej wiedzy praktycznej. 
Wyniki zależą naturalnie także i od szczęścia. Gdy ono sprzyja – szybko 
zapełni się taśmę, gdy czasami znowu można dniami całymi siedzieć bez 
najmniejszej zdobyczy.
W ten sposób filmowało się cały boży rok. Zimą polowania na dziki, 
wiosną toki cietrzewie i wylęganie, latem żywot dalszy czajek, sokołów, 
derkaczy i innej skrzydlatej braci. Wreszcie jesienią smętne odloty. 
A wszystko na tle prawdziwie po Bułhakowsku ujętego krajobrazu.

Scientia amabilis

Dwadzieścia pięć lat temu pisał Jan Gwalbert Pawlikowski w swej 
zasadniczej rozprawie Kultura a natura, że do przyrody trzeba 
w wychowywaniu pokoleń podchodzić jako do istoty przede wszystkim 
żywej. Jeśli więc chce się, żeby stosunek młodych ludzi do przyrody był 
inny […], to trzeba o tym dobrze pamiętać. Zamiłowania do przyrody 
nie zrodzi przecież nudne ślęczenie nad mikroskopem czy uczenie się 
na pamięć dziesiątek nazw łacińskich, ani też wiedza, „ile łasica ma 
zębów”. Nie można się w takim wypadku dziwić, że dla większości 
uczącej się młodzieży ta „scientia amabilis jest najwstrętniejszą z nauk”. 
W dzisiejszym nauczaniu przyrodniczym główną uwagę powinno się 
położyć na pokazanie życia, na biologię, z mniejszym uwzględnieniem 
dziedzin, w których trzeba tylko wierzyć. „Tak traktowane nauki 
przyrodnicze – pisze Pawlikowski – zdolne są rzeczywiście ogółowi ludzi 
otworzyć oczy na przyrodę, a tym samym wywrzeć głęboki i decydujący 
wpływ na jego stosunek do przyrody”.
Wiele się naturalnie pod tym względem już zrobiło i robi, ale ilu 
możliwości się nie wykorzystuje! Wracamy do Puchalskiego. Ile na 
przykład można by zrobić właśnie przy pomocy jego filmu! Pokazanie 
przyrody od strony najciekawszej, od strony życia – i to w tak pociągającej 
formie – musi wywrzeć decydujący wpływ na stosunek młodych do 
przyrody.
W filmie Puchalskiego podejście do tematu jest przyrodnicze, ale bez 
lancetu i mikroskopu. Z umiłowaniem tylko i zmysłem estetycznym, 
z żądzą poznania życia od tej strony, z której jest ono najmniej jeszcze 
znane, a jakże ciekawe. Dlatego Bezkrwawe łowy nie są dokumentem 
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wyłącznie naukowym, ale przede wszystkim zwierciadłem życia i piękna, 
przemawiającym żywo do wyobraźni szerszego ogółu – piękna w tak 
dużej mierze, że kto jest na nie choć trochę wrażliwy, zostaje przez 
Puchalskiego podbity i staje się na zawsze przyjacielem pokazanego 
przezeń świata.
Filmy takie jak ten, który nam dał Puchalski, mogłyby więc znakomicie 
spełniać wielką rolę budzenia zainteresowania przyrodą wśród zastępów 
uczącej się młodzieży – więcej: entuzjazmu. Mogłyby być w całym tego 
słowa znaczeniu czynnikami przyspieszającymi powrót do natury – ten, 
o który walczył Pawlikowski.

Dla zagranicy – to rewelacja

Ale do realizacji tego potrzeba także środków pieniężnych. Puchalski, 
który dla sprawy poświęca wyłącznie – jak dotychczas – swe prywatne 
mienie, jest wyjątkiem. Nie można liczyć, że się takich ludzi znajdzie 
więcej. Piękna okazja dla Funduszu Kultury Narodowej […].
Jak dotąd jednak, głośniej chyba o Puchalskim za granicą. Reprodukują, 
piszą, artykuły jego poważne periodyki angielskie, francuskie, niemieckie 
zamieszczają. W kraju cisza. Nawet film rewelacyjny, z fascynujących 
najbardziej fascynujący, nie wszędzie dobrze idzie. We Lwowie 
dwadzieścia pięć razy przy szczelnie zapełnionej sali. W Krakowie w tych 
dniach – też by szpilki nie wcisnął. W Poznaniu nie bardzo. Rzecz dziwna, 
że przeszły tu Bezkrwawe łowy bez echa. Niejeden z poznańskich 
czytelników „Tęczy” ze zdziwieniem przeczyta, iż film pod takim tytułem 
wyświetlano w jego mieście. Reklama kulała strasznie. Sam dowiedziałem 
się o filmie przechodząc przypadkowo obok kina. W obydwóch 
dniach wyświetlania na sali były pustki, pociągające za sobą stratę 
kilkuset złotych, którą poniósł autor, przybyły ze Lwowa specjalnie dla 
objaśniania filmu swymi wrażeniami z okresu jego tworzenia. A przecież 
przy porozumieniu się chociażby z nauczycielstwem, kuratorium czy 
Komitetem Ochrony Przyrody film mógłby iść z powodzeniem dłużej.
Dziwne też stanowisko zajął dyrektor Kina Oświatowego (mającego 
zadanie popierać także oświatowe przedsięwzięcia). Pięć minut przed 
przedstawieniem – cytuję informacje udzielone mi przez Puchalskiego 
– zażądał od nieprzygotowanego Puchalskiego kilkuset złotych 
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tytułem zapłaty – pod rygorem niepuszczenia filmu, który i tak, jak się 
wyraził, podważa powagę jego kina. Dużą winę mają tu bezsprzecznie 
organizatorzy przedstawienia, którzy sami nie przybyli nawet, by 
zaproszonego przez siebie Puchalskiego przedstawić publiczności.

Wspaniałe zamierzenia

Puchalski tymczasem chwilowymi niepowodzeniami się nie zraża 
i zmierza w obranym kierunku dalej. W planie ma film barwny o czterech 
polskich porach roku, drugi o życiu polskich gór od Beskidu Śląskiego 
po Czarnohorę: o życiu zwierząt, roślin i ludzi. Z samych tematów można 
sobie wyobrazić, ile w filmach tych będzie piękna i uroku, i jak miłe 
będą każdemu Polakowi. Żałować tylko należy, że oba filmy nie będą 
dźwiękowe; ileż by na tym zyskały!
Oto jak przedstawia się genealogia i dzieje Bezkrwawych łowów – 
filmu stworzonego przez parę rąk „realisty” zapalonego do czynu, 
a równocześnie „romantyka”, miłującego ojczystą przyrodę.



Z KOMENTARZY DO UTWORÓW
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Moniuszko. Piosnka żołnierza*

Mógł w roku 1860 Maurycy Karasowski pisać: „Już teraz mało koncertów, 
na których by piosnki Moniuszki się nie odzywały; nie ma salonu, 
gdzieby ich nie śpiewano”. Ale nie stało się to od razu. Ile trudu i wiary 
w siebie kosztowało zdobywanie pierwszych abonentów dla Śpiewnika 
domowego! Jego prospekt ukazał się w roku 1842, obwieszczając 
szlachetny zamiar „pomnożenia repertorium śpiewów krajowych”. Pole, na 
którym moc było do zdziałania.

Dotąd prawie żadnych w wyższym rodzaju śpiewów nie 
mamy – stwierdzał w roku 1830 A. Woykowski w poznańskim 
„Tygodniku Literackim” – wszystkie nasze pieśni są albo czystym 
naśladownictwem muzyki włoskiej, tej muzyki do zmysłów, nie zaś 
do serca przypadającej, albo błahymi mazurkami. Kilka śpiewów 
Kurpińskiego, Lipińskiego, Chopina i niektóre Nowakowskiego – 
oto nasza literatura muzyczna śpiewów. Cieszyć się więc potrzeba, 
że p. Moniuszko, jak się nam zdaje, temu rodzajowi kompozycji 
wyłącznie się oddaje…

Że zamiary Moniuszki były (jak na warunki krajowe) wcale ambitne, 
świadczy pierwszy poszyt Śpiewnika, który w 1843 roku przedstawił 
wysoko i nisko urodzonym miłośnikom swojszczyzny 18 pieśni i piosnek 
najróżniejszego rodzaju. Zastanawiające, że na ogół wszyscy piszący 
o Śpiewniku zgodnie podjęli ten sam tenor krytyki:

Prosilibyśmy tylko szanownego kompozytora – wypowiadał 
swe zdanie J.I. Kraszewski (a jego głos jest tu może najbardziej 
charakterystyczny) – aby mając wzgląd na przyszłą i pożądaną 
popularność swoich śpiewów uczynił 

* M. Tomaszewski, Wstęp do wydania nutowego [w:] Stanisław Moniuszko, Piosnka 
żołnierza, na głos z fortepianem, opr. J. Hoffman, S. Hoffman, seria Pieśni, które lubimy, 
tom X, PWM, Kraków 1956.

W serii Pieśni, które lubimy
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je o ile możności przystępnymi dla ogółu, u nas mało 
usposobionego i niechętnie walczącego z najmniejszą trudnością.

I nieco dalej:

Chcielibyśmy, aby natchnione utwory Moniuszki zastąpiły miejsca 
tych bladych, bezbarwnych śpiewek warszawskich, których tyle 
widzimy na każdym fortepiano, tyle słyszemy, zawsze jednakowych, 
zawsze płynących po wierzchu duszy i nie mogących docisnąć się 
do środka. Dlatego to prosimy Moniuszkę, aby się zniżył do pojęcia 
ogółu i uczynił łatwym…

Moniuszko chciał przemówić do szerokiego kręgu słuchaczy, idea 
upowszechnienia śpiewu narodowego była mu bardzo bliska. Wydawało 
mu się jednak, że dość uczynił w tej mierze, dając w I Śpiewniku 
obok nieco trudniejszych – i rzeczy bardzo łatwe. Cóż, kiedy nawet 
Sikorski w „Bibliotece Warszawskiej” wytknął kompozytorowi zbytnie 
śmiałości harmoniczne, widząc w najlepszej z pieśni zeszytu (Morel) 
– „przy końcu śpiewki (!) przeniesienie harmonii w ton odległy, 
niczym nie usprawiedliwione”… Wobec tego zdania – całkowicie już 
„usprawiedliwione” wydają się sądy zanotowane w „Tece Wileńskiej”, 
zarzucające w niektórych, nawet i w małych piosenkach zanadto 
obmyślenia, wystudiowania, dramatyczności, zbyt uczony układ i trudną 
harmonię, przystępną dla specjalnych znawców.
Jest to przekleństwo wszystkich twórców, gdy z najbardziej szlachetnych 
zamiarów usiłują przemówić od razu do wszystkich: ściągani są w dół 
bez miary i przyzwoitości. Moniuszko na ogół wychodził obronną ręką 
z nacisku taniego zamówienia społecznego. Ale niewątpliwie niejedna 
pieśń, niejedna strona operowej partytury temu właśnie przykrawaniu 
na wąską miarę aktualnego odbiorcy „zawdzięcza” wczesne odejście 
w niepamięć.
Z wielkiego dzieła Moniuszki nie wszystko jest dziś równie żywe. Imię 
twórcy opery narodowej związało się przede wszystkim z Halką (1847) 
i Strasznym dworem (1865), mniej już z Hrabiną, Flisem, Verbum 
nobile czy Parią. Z licznych operetek, baletów i utworów pokrewnego 
gatunku – parę zaledwie przetrwało na scenach amatorskich. Próby 
orkiestrowe reprezentuje na estradzie filharmonicznej (obok uwertur 
i tańców operowych) uwertura fantastyczna Bajka (1848), pierwsze 
znaczne dzieło symfoniki polskiej. W muzyce kantatowej żywszy 
rumieniec zachowały do dziś niektóre partie Sonetów krymskich 
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(1867). Muzyka fortepianowa i kameralna nie wytrzymała działania 
czasu. To, co dało imieniu Stanisława Moniuszki (1819-1872) najwyższy 
tytuł do sławy – to obok opery narodowej pieśni ujęte w dwunastu 
tomach Śpiewnika domowego, z których sześć tylko zdążyło ukazać 
się za życia kompozytora.
• 
Posyłając J. Sikorskiemu, warszawskiemu krytykowi muzycznemu 
i przyjacielowi, drugi zeszyt Śpiewnika domowego, dołączył Moniuszko 
do świeżo wysztychowanych nut (1845) następującą eksplikację:

Pozwolę sobie uczciwie zwrócić uwagę na wybór mniej 
wykwintny poezji, do czego spowodowała mnie chęć zadowolenia 
narzekających na trudność wykonania moich większych 
śpiewów; dla tych poświęciłem piosnki mniejsze z przystępnym 
towarzyszeniem instrumentu.

A więc apel Kraszewskiego nie przeszedł bez echa. Pośród owego 
drobiazgu „z przystępnym towarzyszeniem instrumentu” znalazła się 
szeroko do dziś popularna Piosnka żołnierza. Tekst do tej śpiewki 
o zacięciu marszowym, w charakterze będącej miniaturową serenadą 
(klasyczną serenadę zazwyczaj otwierał marsz), wyszedł spod 
pracowitego pióra Józefa Korzeniowskiego. Moniuszko znalazł go 
w drammie pt. Piękna kobieta, inaczej Piękność zgubą. Po tekst poetycki 
późniejszego powieściopisarza (Kollokacja, Spekulant) sięgał Moniuszko 
po raz pierwszy. W niedalekiej przyszłości napisze trzy dalsze pieśni do 
jego słów oraz muzykę do Karpackich górali.
Wiersz Korzeniowskiego o żołnierzu i dziewczynie jest znośny mimo 
banalnej apostrofy zakończeniowej. W każdym razie, w ustach dobrego 
interpretatora (który potrafił wykorzystać z umiarem niezwyczajną skalę 
możliwości dynamicznych utworu) przynosić będzie zawsze duży efekt. To 
typowa piosenka na bis. Uboga harmonicznie, prościutka fakturalnie, ale 
bogata w szerokie możliwości wyrazowe.
W recenzji, którą Sikorski powitał II Śpiewnik – Piosnce żołnierza dostała 
się zdawkowa pochwała („ustęp godny kompozytora”); natomiast krytyk 
zganił Moniuszkę za to, iż niektóre melodie okazały się „za niskie dla 
sopranów i tenorów, najpospolitszych między śpiewającymi”. A rzecz 
polegała na tym, że Moniuszko zaczął bardzo wiele swych nowych pieśni 
komponować na głos barytonowy. Nastąpiło to z chwilą, gdy zapoznał się 
bliżej z przybyłym w 1842 roku do Wilna śpiewakiem włoskim Achillesem 



28   

Z KOMENTARZY DO UTWORÓW

Bonoldim, pierwszym koncertowym wykonawcą jego pieśni. Jan 
Karłowicz wspominał:

Miałem sposobność słyszeć go bardzo często. Nie posiadał 
wielkiego głosu, ale śpiewał bardzo wyraziście, z wyborną 
deklamacją, niezmiernym przejęciem treścią tekstu. A ponieważ 
zachowywał wierne tempo i w ogóle szedł za wskazówkami 
kompozytora, można więc śmiało powiedzieć, że nikt od niego 
lepiej nie wykonywał utworów Moniuszki.

Walicki dodaje: „Cóż za nieoceniony skarb dla kompozytora posiadać 
przy sobie śpiewaka, który każdy utwór właściwie wykonać potrafi! Toteż 
Moniuszko pełną ręką z tej zręczności korzystał”.
Wydaje się, że jak wiele innych śpiewów barytonowych, tak również 
Piosnka żołnierza powstała z myślą o możliwościach Bonoldiego i że 
przez niego to właśnie była wykonana po raz pierwszy. Dziś zdobi 
repertuar każdego szanującego się barytona.
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Musorgski. Hopak*

Był śmiały, surowy, szorstki, ponury, prymitywny i nieforemny. To cechy, 
które nie u wszystkich potrafią wzbu dzić uznanie. Nic też dziwnego, iż 
ten najgenialniejszy twórca na przestrzeni dziejów muzyki rosyjskiej, 
najoryginal niejszy talent swojego czasu w muzyce światowej – jeszcze 
dzisiaj pod wzglę dem popularności ustępuje miejsca nie którym talentom 
drugorzędnym. Ba, nie zawsze w wystarczającym stopniu rozumieli 
go nawet najbliżsi, przyjaciele i towa rzysze z arcypostępowej przecież 
Potęż nej Gromadki. Na niektóre nazbyt już dysonujące współbrzmienia, 
na szorstkości formy nie skądinąd, tylko z ludowych prymitywów lub 
starocerkiewnych tradycji wywiedzione – kręcił nosem Bałakiriew, 
subtelnych ojcowskich pouczeń udzielał Cui, nawet Rimski-Korsakow miał 
to i owo za złe. Ten ostatni zanotował np. kiedyś w Kronice swego życia:

W jego stylu brak przejrzystej, krystalicznie jasnej ro boty 
i przyjemnej formy; a pochodzi to stąd, iż nie posiadał pełnej 
znajomości zasad harmonii i kontrapunktu. W kółku Bałakiriewskim 
wyśmiewano swego czasu te umiejętności... Dlatego też przebył swe 
życie bez ich opanowania, martwiąc się zresztą, iż swoją niewiedzę 
podniósł do rangi cnoty, technikę innych określając jako rutynę 
i konserwatyzm. Ale, gdy mu się czasem znaleźć udało piękną 
i gładką modulację, jakiż był szczęśliwy...

Trudno o większe nieporozumienie. Musorgski – „piękny i gładki”, ujęty 
„w przyjemną formę” – to nie byłby przecież Musorgski. Wydaje się, iż 
on sam dobrze wiedział, czego chciał, mimo że rzeczywiście czasami 
nadrabiał wyjąt kowym talentem braki rzemiosła.

* M. Tomaszewski, wstęp do wydania nutowego [w:] Modest Musorgski, Hopak, na głos 
z fortepianem, opr. J. Hoffman, S. Hoffman, seria Pieśni, które lubimy, tom XIX, PWM, 
Kraków 1957.
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Nigdy nie przestanę uważać tej kompozycji za przyzwoitą – 
pisał do Bałakiriewa na temat Nocy na Łysej Górze – i to za taką, 
w której pokazałem własne oblicze... Hipochondria minęła, 
jak wiele rzeczy mija, pogodziłem się z moim położeniem 
i rozpoczynam w tej chwili nową kompo zycję, jako że zdrowe 
leśne powietrze bardzo mnie do pracy pobudza. Więc czy ma 
pan zamiar, kochany przyjacielu, wy konać moje Czarownice, czy też 
nie – w przeprowadzeniu całości ani w opraco waniu szczegółów nic 
więcej nie zmienię w tym utworze, który powstał bez podra biania czy 
naśladowania kogokolwiek... Kiedyś, później, niechże mi pan napisze 
spokojnie swoje prawdziwe zdanie...

W późniejszym liście do Korsakowa na temat tego samego utworu 
starał się od razu uprzedzić przyjacielską krytykę wy nikającą z różnicy 
upodobań:

Jak to źle, że dzieli nas taka odległość; chętnie przegrałbym sobie 
wspólnie z panem świeżo upieczoną partyturę! Nie przy puszczam, 
żebym ją miał przerabiać; z bra kami, które na niej ciążą, niech już 
żyje, jeżeli w ogóle żyć będzie...

Musorgski urodził się 9 marca 1839 w starym gnieździe rodzinnym 
Karewie, w guberni pskowskiej. Od dziesiątego roku życia uczy się 
w szkole wojskowej w Piotrogrodzie, by po jej ukończeniu zostać 
na jakiś czas oficerem gwardii preobrażeńskiej. Zdolności muzyczne 
i kompozytorskie ujawniły się bardzo wcześnie, ale dopiero od chwili 
zetknięcia się w 1856 roku z Dargomyżskim i kompozy torami Potężnej 
Gromadki można mó wić o nieco rzetelniejszej nauce kompo zycji, 
odbywanej przeważnie pod okiem Bałakiriewa. W kręgu ideowych 
założeń Wielkiej Piątki, zbieżnych z postępową myślą współczesnej 
literatury i publicy styki rosyjskiej, dojrzewają demokratyczne przekonania 
Musorgskiego, a twórczość nabiera zdecydowanie narodowego 
cha rakteru.
Z niewielu utworów, jakie zostawił, cechy rzeczywistej genialności 
nosi opera Borys Godunow. W ślad za nią idą po sępna wizja 
Chowańszczyzny i zupełnie od niej różny, pieśniarsko-rozśpiewany 
Jarmark w Soroczyńcach. Poemat sym foniczny Noc na Łysej Górze, cykl 
fortepianowy Obrazki z wystawy, wreszcie takie cykle pieśniarskie, jak 
Izba dzie cięca, Bez słońca czy Pieśni i tańce śmierci – dopełniają obrazu 
tej bez kompromisowej drogi twórczej.
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Przez wiele lat borykał się Musorgski z trudnościami materialnymi, 
zmuszony do pracy zarobkowej w urzędzie budow nictwa, później 
w ministerstwie leśnictwa, wreszcie – kontroli skarbowej. Ostatnie lata, już 
po rozchwianiu się Wielkiej Piątki przebywa w smutnym osamotnie niu, które 
wypełnia jedynie twórczość i mający rozproszyć hipochondrię alkohol. 
Umiera 16 marca 1881, w szpitalu woj skowym, gdzie go przez protekcję 
przy jęto na ostatnie dni życia.
•
Babka Musorgskiego była chłopką i być może z tego między innymi 
powodu tak często źródła ludowe in spirują talent kompozytora. 
Co ważniej sze – są one rzetelnie ludowe; Musorgski nie ma ochoty na 
nutę ludową z drugiej ręki – łatwą „ludowość” popularnej pieśni miejskiej 
czy manieryczność cygań skiego romansu. Jest naturą antysentymentalną 
i dlatego też najchętniej prze bywa na dwu biegunach: dramatyczno-
tragicznym lub żartobliwie-satyrycznym. I w „wielkiej” twórczości 
operowej, i w „małej”, pieśniarskiej.
Spośród około sześćdziesięciu pieśni Musorgskiego powstałych we 
wszystkich okresach życia pieśni dramatyczne i satyry czne tworzą 
dwie grupy najliczniejsze. I w jednej, i drugiej często i silnie do głosu 
dochodzą modalne intonacje i zmien ne metra ludowe, zaś tematyka życia 
wiejskiego jest chyba najchętniej eksploatowa ną przez kompozytora. 
Teksty do pieśni do biera sobie Musorgski z utworów Niekraso wa, 
Ostrowskiego, Tołstoja i Szewczenki, Goethego, Heinego i Byrona. Wcale 
zaś często i sam bierze do ręki pióro poety; tworzy teksty do takich 
szkiców rodzajo wych, jak np. Piękna Sawiszna, Semina rzysta, Sierotka 
czy Kozioł, nie inaczej także powstały niezrównane w swej pro stocie 
i wyrazie pieśni Izby dziecięcej.
Do poetów wysoko cenionych przez kompozytorów Potężnej Gromadki 
na leżał narodowy twórca ukraiński Taras Szewczenko (1814–1861), 
z którego twór czością zapoznał się Musorgski dzięki przekładom 
L. Meja. Dwie z sześciu pieśni napisanych przez kompozytora w 1866 
roku powstały do słów tego poety: Na Dnie prze, śpiew o wysoce 
patriotycznych akcentach, i Hopak, godna Zagłoby ruba szna piosenka 
ukraińskiego lirnika, wy jęta z poematu pt. Hajdamacy.
Musorgski, sam Wielkorus, czuł sła bość do Ukrainy, o czym najpełniej 
świad czy nasycony folklorystycznymi intonacja mi Jarmark 
w Soroczyńcach (1874–1880). Podobno w latach sześćdziesiątych 
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kom pozytor sam zapisywał dla późniejszego użytku zasłyszane nad 
Dnieprem melodie. Hopak – mimo iż skomponowany na wiele lat przed 
tym „ukraińskim okresem” (rękopis nosi datę: 31 VIII 66) – trafia już 
doskonale we właściwe rytmy i intonacje melodyczne ukraińskiego tańca. 
Motyw otwierający i zamykający pieśń zdaje się żywcem wyjęty z ust ludu. 
Część środkowa – owe podniecone recytacje przerywane wykrzykami 
– przypomina melorecytacyjny styl muzyki do Gogolowskiego Ożenku. 
Wydaje się, iż dla wykonawcy jest Hopak w większym stopniu egzaminem 
z wyra zistej interpretacji tekstu niż popisem pięknego głosu. Niewątpliwie 
należy do tych pieśni, które umieszcza się zazwy czaj pod koniec recitalu 
lub rezerwuje na bis.
Hopak po raz pierwszy ukazał się w druku u Johannsona, w rok po 
napisa niu (1867). Być może, iż do pierwszych wykonawczyń pieśni 
należały zaprzyjaź nione z Musorgskim śpiewaczki: Aleksan dra Purgold, 
Liubow Karmelina lub D. Leonowa.
Jak wiele innych pieśni Hopak istnieje również w wersji na głos 
z towarzyszeniem orkiestry; pierwszej instrumentacji dokonał kompo zytor, 
drugiej M. Rimski-Korsakow, któ remu pieśń ta została dedykowana.
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Alabiew. Słowik*

Aż dziw bierze, iż niezwyczajne dzieje kompozytora nie znęciły dotąd 
pisarza, który by ożywił i zbliżył nam tę postać, jak dotąd – dość 
tajemniczą. Encyklopedie mają dla Alabiewa miejsca niewiele, zaledwie 
parę wierszy: bo też dla świata pozostał on jedynie autorem przesławnego 
Słowika. Inaczej w Rosji. Tutaj jest do dziś śpiewany, ceniony, darzony 
sentymentem: najzdolniejszy poprzednik Glinki, twórca romantycznego 
przedwiośnia.
Rodzi się za Uralem, w Tobolsku, nad opiewanym przez poetów Irtyszem, 
w pokoleniu (1787), z którego wyjdzie Rylejew, Delwig, Wiaziemski, 
Odojewski, Puszkin. Ojciec, człowiek szerszych horyzontów i „lubownik” 
sztuk sprawuje w Tobolsku rządy gubernatora. Dobrze wykształcony 
w domu, obyty z literaturą i muzyką, obiera Alabiew z woli rodziców 
karierę urzędnika, następnie oficera. W roku 1812 broni Moskwy, potem 
w pogoni za niedobitkami armii Wielkiego Cesarza przebiega Europę, 
by zatrzymać się dopiero przed Paryżem. Wraca w 1814, wzbogaciwszy 
oczy i uszy o życie i kulturę Zachodu. Już przed „wojną ojczyźnianą” 
próbuje komponować, ale na poważniejsze wystąpienie publiczne waży 
się dopiero z początkiem lat dwudziestych. Pisze parę oper, wodewilów 
i baletów oraz mnóstwo pieśni, coraz bardziej wziętych w moskiewskim 
i petersburskim towarzystwie. Staje u progu sławy.
Wiosną 1825 zostaje nagle aresztowany i osadzony w twierdzy pod 
zarzutem zabójstwa. Chodziło podobno o śmierć partnera gry w karty. 
Sąd nie udowodnił wprawdzie Alabiewowi winy – rzecz do dziś nie jest 
całkowicie jasna – lecz mimo to skazano kompozytora na zesłanie (1828). 

* M. Tomaszewski, wstęp do wydania nutowego [w:] Aleksander Alabiew, Słowik, na głos 
z fortepianem, opr. J. Hoffman, S. Hoffman, seria Pieśni, które lubimy, tom XVI, PWM, 
Kraków 1956.
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Po paru latach pobytu w zachodniej Syberii przesiedlony zostaje w góry 
Kaukazu (1832). Nie wytrzymując dłużej oddalenia od przyjaciół i bliskich, 
przybywa któregoś dnia do Moskwy, by przeżyć tu półtajemnie dobrych 
parę lat. W roku 1842 zesłano go ponownie, tym razem na krótko, do 
Kołomna. Przyjaciołom udaje się zyskać dla niego carską amnestię, 
z zastrzeżeniem, że nie wolno mu będzie brać udziału w życiu publicznym. 
Wraca w roku 1843 do Moskwy, gdzie w parę lat później, 6 marca 1851, 
umiera.
Lata wygnania skracał sobie pisaniem muzyki i poznawaniem folkloru 
Bliskiego Wschodu. Był pierwszym, który usiłował zabarwić muzykę 
rosyjską elementami wschodniej egzotyki (niebawem pójdzie tą 
drogą Glinka, Bałakiriew, Borodin). Skomponował w swoim życiu nieco 
muzyki scenicznej różnego rodzaju: jej tytuły – Noc księżycowa, czyli 
Duchy domu, Ammałat-bek, Jeniec kaukaski, Bęben czarodziejski, 
Rusałka i rybak – nic nam dziś nie mówią (jak niezbyt wiele mówiły 
współczesnym), choć z pewnością są tu partie godne uwagi. Napisał 
również parę utworów kameralnych i symfonicznych. Dla poznanego na 
Kaukazie etnografa Maksymowicza harmonizuje obszerny zbiór pieśni 
ukraińskich; opracowuje również parę pieśni czerkieskich, gruzińskich, 
kabardyńskich. Najczęściej i najchętniej pisze pieśni własne; ich liczba 
przekracza 150.
W tym gatunku miał Alabiew rękę najszczęśliwszą, pieśni stanowią 
właściwe dzieło jego życia. Z natury rzeczy była to przecież domena jakby 
dla wyznań lirycznych, najskuteczniejszy sposób na odebranie samotności 
jej ponurego smaku. Tak więc cztery tomy Jurgensonowskiego wydania 
pieśni (z 1898) nazwać można bez przesady „pamiętnikiem lirycznym” 
kompozytora. Mógł chyba osobiście podpisać się pod wzięte z Puszkina 
słowa jednej ze swych pieśni:

Burzliwy wicher złego losu 
Z mojego wieńca kwiat postrącał – 
W osamotnieniu i bez głosu 
Czekam: daleko mi do końca?

Ton łagodnego pesymizmu, nastroje elegijne i nuta tęsknoty nie są jednak 
jedynymi strunami, o które potrąca muza wczesnoromantycznego twórcy. 
Znaleźć tu więc można, obok podbarwionych czułostkowością erotyków 
– nastrojowe pejzaże w stylu Schubertowskiej Podróży zimowej, 
szkice rodzajowe, śpiewy biesiadne, pieśni patriotyczne i cygańskie 
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romanse w stylu włoskim, francuskim lub też wschodnim, humoreski 
zapowiadające Musorgskiego i sceny koncertowe o silnym napięciu 
dramatycznym, ballady i piosnki sielskie. Słowa znajdował kompozytor 
w tomach wierszy swoich współczesnych, niemal wyłącznie 
sięgając do poezji ojczystej. Tak powstały najpiękniejsze z pieśni, 
zainspirowane wierszami Puszkina (Kochałem panią, Droga zimowa, 
Jam dawno przeżył swe pragnienia), Delwiga (Nie mów, że miłość 
przyjdzie, Słowik), Jazykowa (Zakochałem się w Tobie, dziewczyno), 
Żukowskiego (Pierścień dziewicy), Rajewskiego (Czemu się smucisz, 
samotny), Dawidowa (Siedzę nad brzegiem potoku), Sołoguba 
(Pamiętasz, bracie, te czasy)…
W twórczości pieśniarskiej Alabiewa rzuca się w oczy pewna 
niejednolitość stylu, która raz każe kompozytorowi wędrować śladem 
wzorowych tradycji klasycznych, kiedy indziej zaś popycha go śmiało 
w kierunku bardzo romantycznym. Obok pieśni pisanych tradycyjnym 
stylem wokalnym, bogato zdobionych, dbających głównie o popis 
śpiewaka trafiają się – i to często – liryki wyrażone melodią swobodnie 
poddającą się poezji, zharmonizowane w sposób zastanawiąjący 
dzisiejszego słuchacza. Najwięcej tu jednak popularnych śpiewów 
tworzonych na bieżące zapotrzebowanie dworków i salonów: są to 
romanse domowe (zwane inaczej „bytowymi”) i tzw. „pieśni rosyjskie”, 
czerpiące natchnienie z pieśni ludowej.
•
Olśniewająca jest kariera tej skromnej zrazu piosenki. Zdradzający 
wiejską nutę wierszyk o słowiku-powierniku, pochodzi od Antoniego 
Delwiga, hrabiego i poety, pilnego zbieracza rosyjskich pieśni ludowych. 
Hrabia wydawał dwa pisma: „Gazetę Literacką” i „Kwiaty Północy”, 
i prawdopodobnie w jednym z nich około roku 1820 znalazł Alabiew 
Słowika. Nie znamy ścisłej daty napisania melodii; musiało to być chyba 
w tych samych latach, jeśli już w roku 1825 chwytliwy temat piosenki 
pojawi się w III Kwartecie smyczkowym kompozytora.
Prosta melodia Słowika zbudowana została z dwu kontrastujących 
(ludowym zwyczajem) wątków: jeden z nich zadumany, drugi ożywiony 
– i wzbogaconych łączącą zwrotki przygrywką jeszcze bardziej 
żywą w nastroju. Akompaniament o prostej, niemal gitarowej (jak 
często u Alabiewa) fakturze; harmonizacja – bezpretensjonalna, ale 
niepozbawiona interesujących zwrotów.
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Temat słowika miał szczególne powodzenie w pokoleniu romantyków, 
a już zwłaszcza w Rosji. Każda pieśń zaprawiana tym uroczym rekwizytem 
liczyć tam mogła na popularność przez cały XIX wiek; pisali więc 
wszyscy, od Warłamowa (Nie śpiewaj, słowiku, pod mym oknem) do 
Czajkowskiego (Ach, słowiczku mój) i Korsakowa (Gdy kocha słowik róży 
pąk), a nawet Gliera (Słowiki). Ale żadna z wspomnianych tu pieśni nie 
przyćmiła sławy piosnki Alabiewa; sekretem owej sławy był zaś fakt, iż 
melodia Słowika okazała się niezrównanym wprost tematem dla wariacji. 
Już sam Alabiew wiedziony zapędem ilustratorskim kazał melodii błysnąć 
słowiczymi melizmatami, a zachęceni dobrym skutkiem naśladowcy 
poszli w tymże kierunku.
Przede wszystkim śpiewaczki. Trudno dziś dociec, która z nich pierwsza 
wprowadziła pieśń na estradę, która pierwsza zaśpiewała ją… w operze. 
Ozdobiony bowiem licznymi kadencami naśladującymi słowicze trele 
– stał się Słowik niezastąpionym polem dla popisu każdej szanującej 
się koloratury. Miejscem zaś owego popisu stała się tzw. „lekcja śpiewu” 
z II aktu Cyrulika sewilskiego. W ten sposób pieśń Alabiewa zrosła się na 
długi czas z słynnym już wówczas arcydziełem Rossiniego. Śpiewały więc 
Słowika na wszystkich scenach świata primadonny o szerokiej sławie: 
Henrietta Sontag, Zofia Schoberlechner, Elżbieta Mara, Paulina Viardot-
Garcia, Aglaja Orgeni, Adelina Patti i Marcelina Sembrich-Kochańska, 
przy czym zgodnie z tradycją – niemal każda z nich dodawała własne 
kadence. Najciekawsze tak zrosły się z pieśnią, iż nie sposób ich już dziś 
od niej oddzielić. Stąd to również wydanie obecne przekazuje pieśń wraz 
z niektórymi z usankcjonowanych tradycją wariantów.
Melodia Słowika pociągnęła nie tylko śpiewaków. Pierwszy Glinka, jeszcze 
w latach trzydziestych, napisał na temat pieśni wariacje fortepianowe, 
za nim poszedł niebawem Liszt (słynna parafraza grywana często przez 
Ignacego Friedmanna), później kilkunastu innych kompozytorów (m.in. 
Cramer, Beyer, Dubuque). Swoje fantazje skrzypcowe obwozili po świecie 
H. Vieuxtemps i Apolinary Kątski. Nie na tym jednak kończy się lista 
transkrypcji: również flet i trąbka, róg, cytra i wiolonczela szerzyły na swój 
sposób sławę zapomnianego pieśniarza.
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Czajkowski. Na balu*

Ktoś zauważył: jeśli spór o wielkość twórcy prowadzi opinia powszechna 
z opinią specjalistów, to można być dziwnie pewnym, iż jak uczy historia, 
zwycięstwo pozostanie przy laikach…
Można oczywiście przytoczyć moc faktów przekreślających racje tego 
dowcipnego a niebezpiecznego paradoksu: o iluż to bożyszczach tłumu 
historia potrafiła zapomnieć nad wyraz szybko i dokładnie! Starczą jednak 
trzy nazwiska, by poprzeć tezę o proroczej roli głosu powszechnego: 
Grieg, Verdi, Czajkowski.
Niewątpliwie rację mają muzykolodzy, gdy mówią: zbyt mało tu stron 
nowych, zbyt wielka zależność od przeszłości… Istotnie, nie Verdi czy 
Czajkowski, lecz Musorgski i Wagner byli nowatorami tamtej epoki, 
stworzyli dekalog nowej sztuki i stąd ich przodujące miejsce w dziejach 
muzyki drugiej połowy XIX wieku. Ale jest w niej również miejsce – i to 
znaczne – na swoistą wielkość takich zjawisk, jak Verdi czy Czajkowski. 
Ich twórczość osiągnęła rangę dobra powszechnego, imię twórczości 
popularnej (w najszlachetniejszym znaczeniu tego słowa) – i wobec 
tego faktu nie można przejść obojętnie. Nie ma rocznego programu 
filharmonii bez choć jednej z trzech ostatnich symfonii Czajkowskiego, 
teatru operowego bez Eugeniusza Oniegina, sezonu baletowego – bez 
Łabędziego jeziora, pianisty – bez Koncertu b-moll w repertuarze, 
skrzypka – bez Koncertu D-dur…
Rzecz dziwna: dzieje się tak, mimo iż w twórczości Piotra Czajkowskiego 
przeważa zdecydowanie dość tradycyjna forma wypowiedzi, harmonika

* M. Tomaszewski, wstęp do wydania nutowego [w:] Piotr Czajkowski, Na balu, 
opr. J. Hoffman, S. Hoffman, na głos z fortepianem, seria Pieśni, które lubimy, tom XIV, 
PWM, Kraków 1956.
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 nieczęsto wykracza poza powszechnie przyjęte zasady, instrumentacja 
bynajmniej nie zadziwia nowością, melodykę zaś spotkać może (nie bez 
słuszności) zarzut zatrącania nierzadko o zwroty zbyt obiegowe…
Wydaje się, iż sekret wielkości tkwi u Czajkowskiego w olbrzymim 
ładunku emocjonalnym, w wyjątkowej pasji twórczej. Czajkowski nie 
rozumiał sztuki niezaangażowanej uczuciowo w sposób krańcowy. Jak 
Beethoven czy Van Gogh – tworzył najczęściej w wielkim natężeniu 
i podnieceniu: kończąc partyturę Oniegina – płakał nad losem 
Puszkinowskiego bohatera. Przed podjęciem zaś tego tematu zwierzał się 
przyjacielowi: „Poszukuję dramatu poufnego, wzruszającego, osnutego 
na tle takich sytuacji, jakie sam przeżyłem lub widziałem, takich, którymi 
mógłbym się przejąć…” Niełatwo okiełznać puszczone swobodne 
uczucia: w wypadku powodzenia powstają dzieła wielkie, prawdziwie 
wzruszające, w przeciwnym razie – sentymentalne, melodramatyczne. 
U Czajkowskiego trafiają się jedne i drugie.
Na liście dzieł najwyższego lotu znajdują się zarówno tytuły symfoniczne, 
jak operowe. Spośród sześciu symfonii – IV, V i VI (zwana powszechnie 
Patetyczną) – zdystansowały swym dojrzałym mistrzostwem trzy 
wcześniejsze. Poemat symfoniczny, forma uprawiana przez kompozytora 
dość często i chętnie, najpełniej chyba reprezentowany jest przez 
Romea i Julię, dzieło niemal drapieżne w swej dramatycznej treści. 
Ze suit, których istnieją cztery, warto pamiętać o Trzeciej. Koncerty: 
Fortepianowy b-moll oraz Skrzypcowy D-dur, nazwać można śmiało 
najlepszymi drugiej połowy XIX wieku obok koncertów Brahmsa i Griega.
Spośród dziesięciu oper Piotra Czajkowskiego dwie przeszły na stałe 
do światowego repertuaru, obie napisane według Puszkina: Eugeniusz 
Oniegin i Dama pikowa. Żadne z pozostałych (nawet najlepsze z nich, jak 
Trzewiczki, Mazepa, Czarodziejka czy Jolanta) nie mogą się poszczycić 
równie wysoką skalą inspiracji. Twórczość baletową Czajkowskiego 
reprezentują trzy tytuły: Jezioro łabędzie, Śpiąca królewna i Dziadek do 
orzechów, dobre przykłady muzyki popularnej.
Czajkowski był twórcą wyjątkowo wszechstronnym. Nie stronił ani 
od muzyki fortepianowej (kilkadziesiąt popularnych miniatur) czy 
skrzypcowej, ani od kameralnej (dobre kwartety). Na przestrzeni całego 
życia pisał ponadto od czasu do czasu pieśni.
Życie Piotra Czajkowskiego upłynęło między rokiem 1840 a 1893. 
Urodzony w Wotkińsku na Uralu, wychowywał się w Petersburgu, 
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pobierając zrazu wykształcenie prawnicze. Dopiero jako urzędnik 
ministerstwa sprawiedliwości podejmuje gruntowne studia 
kompozytorskie. Po ich ukończeniu przez dwanaście lat czynny jest 
w Moskwie jako profesor konserwatorium i krytyk muzyczny, od 
roku 1878 poświęca się już wyłącznie kompozycji: pisze i koncertuje 
podróżując po Europie. Umiera nagle w Petersburgu, u szczytu swoich 
możliwości twórczych i sławy światowej.
•
Moskiewski okres życia Piotra Czajkowskiego posiada finał wcale nagły 
i niespodziewany. Przede wszystkim – nagle i niespodziewanie żeni się 
z kobietą, z którą go prawie nic nie łączy. W parę tygodni później – jeszcze 
mniej oczekiwanie – ucieka z domu, z Moskwy, z kraju.
„Dusza moja odniosła ranę, która prawdopodobnie już nigdy się nie zagoi 
– pisze z zagranicy do przyjaciela. W gruncie rzeczy, jestem un homme 
fini… Coś się we mnie załamało, skrzydła zostały obcięte, do wysokich 
lotów nie jestem już zdolny…” Popadł w rozstrój nerwowy, z którego 
leczyło go powietrze i przyroda Szwajcarii, później Włoch. Wszystko to 
działo się w połowie roku 1877, roku Eugeniusza Oniegina i IV Symfonii. 
Wiosna roku następnego obfituje w nowe utwory: oprócz partytury 
Koncertu skrzypcowego są to jednak głównie drobiazgi fortepianowe 
i pieśni.
Do ulubionych poetów Czajkowskiego-pieśniarza zaliczał się Aleksiej 
Konstantynowicz Tołstoj (1817-1875). Z dosyć wszechstronnej twórczości 
lirycznej tego imiennika słynnego powieściopisarza Lwa Tołstoja trafiały 
Czajkowskiemu szczególnie do gustu cykle erotyków. Już raz sięgał do 
wierszy A.K. Tołstoja, pisząc pieśni z opusu 6, później pociągnęły go poezje 
Meya, Fetta, Tiutczewicza, Grekowa i Apuchtina oraz przekłady z Heinego, 
Goethego, Mickiewicza, a nawet Syrokomli i Lenartowicza. Teraz wrócił 
do Tołstoja, kreśląc na gorąco swe pomysły na stronach pośmiertnego 
wydania zbiorowego dzieł poety. Tak powstał wiosną roku 1878 cykl 
pieśni op. 38.
Z sześciu pieśni opusu 38 najżywsze barwy zachowały do dziś trzy: 
z rozmachem nakreślona Serenada Don Juana oraz dwa romanse 
zbudowane na motywach bardzo „zamyślonych” wspomnień z dalekiej 
przeszłości – To było wczesną wiosną i Na balu (Sried szumnogo bała).
Z atmosferą uczuciową tej ostatniej szczególnie pieśni kojarzy się 
bardzo ściśle pewien fragment listu kompozytora (z marca 1878), 
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skierowanego do swej protektorki i przyjaciela – Nadieżdy von Meck. 
Czajkowski pisał:

Jest to owo melancholijne uczucie, które ogarnia człowieka, gdy 
wieczorem zmęczony pracą siedzi samotnie w domu. Książka, 
którą wziął do czytania, wysuwa mu się z rąk, wynurza się gromada 
wspomnień. Jakie to smutne, że tyle rzeczy było i przeminęło, 
a jednak przyjemnie jest myśleć o swojej młodości. Żal tego, co 
przeszło, i nie ma się już odwagi ani chęci na rozpoczynanie nowego 
życia. Jest się trochę zmęczonym życiem i chciałoby się trochę 
odpocząć, spojrzeć wstecz, wzbudzając wiele wspomnień. Myśli 
się o radosnych godzinach, kiedy młoda krew się jeszcze burzyła 
i rozpalała, i kiedy znajdowało się ukojenie w miłości. Myśli się także 
o bolesnych chwilach, o niepowetowanych stratach, lecz wszystko 
to, co minęło – jest dalekie, tak bardzo dalekie. Gorzko, jednak 
słodko zanurzać się w przeszłości…

Słowa te dotyczą wprawdzie drugiej części IV Symfonii, lecz odnieść je 
można równie dokładnie do skomponowanej w tym samym czasie pieśni 
Na balu.
Ton zawiedzionych nadziei, złamanego losu, wspomnień młodzieńczych, 
które koją ból rozdartych serc – nie należy do rzadkich pośród przeszło 
stu pieśni, jakie wyszły spod pióra Czajkowskiego. Wprawdzie kompozytor 
sięga po różne tematy: wielorakie nastroje poddają kamerton jego 
pomysłom lirycznym: znaleźć więc można tu ballady i serenady, piosnki 
dziecięce i ludowe, pieśni obyczajowe i filozoficzne – ale nad wszystkim 
góruje zdecydowanie temat i styl romansu.
Szukając rodowodu liryki wokalnej Czajkowskiego, trafimy z jednej 
strony na muzykę ludową, szczególnie może ukraińską. W nierównie 
jednak większym stopniu źródło jej inspiracji odnajdziemy w rosyjskim 
romansie mieszczańskim. Alabiew, Gurilew i Warłamow, nieco później 
Glinka i Dargomyżski rozdmuchali w pierwszej połowie XIX stulecia ten 
specyficznie rosyjski gatunek pieśni popularnej, istniejący zresztą w kilku 
odmianach, z których jedną z najtypowszych stanowił tzw. romans 
cygański. W latach, gdy młody Czajkowski rozpoczynał w Moskwie karierę 
kompozytora, najpopularniejszą chyba postacią w mieście nazwać można 
było A.N. Dubuque’a, twórcę 64 romansów cygańskich, których znajomość 
należała do dobrego tonu w moskiewskim towarzystwie.
Intonacje cygańskiego romansu dźwięczą w wielu erotykach 
Czajkowskiego. Przez pogłębienie szlachetnym ładunkiem własnych 
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przeżyć, wysublimowanie rysunku melodycznego, wzbogacenie 
o większą gamę półcieni harmonicznych – gatunek ten u Czajkowskiego 
podniesiony został do godności pieśni koncertowej. To, co pozostało 
jako dziedzictwo owej „cygańszczyzny” – to niezwykła płynność i łatwość 
wątku melodycznego, taneczny, lekki krok rytmu (w pieśni Na balu 
tym bardziej usprawiedliwiony), sentymentalne ciążenie ku tonacjom 
molowym, egzaltacja uczuciowa, widoczna choćby we „wzdychającym” 
rysunku melodii podnoszącej się nagle i opadającej na przemian.
Czajkowski każe śpiewać swój romans con tristezza i jest to niewątpliwie 
trafne określenie nastroju pieśni. Rzecz w tym, by ów lekki smutek 
nie stał się ani egzaltowanym, ani sentymentalnym. Od szlachetnej 
wstrzemięźliwości, z jaką podamy słuchaczowi liryczne wyznanie tej 
pieśni – zależeć będzie jej artystyczny sukces.
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Szymanowski. Z pieśni polskich*

Nic ciekawszego, ale też nic bardziej zawiłego niż dzieje „śpiewów 
narodowych”. Są własnością tak powszechną jak pieśń ludowa, 
niemal też jak ona – anonimowe. Najczęściej dzieło chwili. Jeśli chwili 
gorącej – nieważne było, kto dał słowa i kto złożył muzykę; troskę 
o to pozostawiono historykom muzyki i literatury. Słowa i melodie 
przekazywano z ust do ust. Nie potrzeba tu było solfeżu ani alfabetu; 
uczono się pieśni ze słuchu, podchwytując ją w marszu czy na biwaku. 
Tak więc popularna pieśń patriotyczna – szczególnie w swej odmianie 
żołnierskiej – stała się w gruncie rzeczy rodzajem pieśni ludowej. 
Rozpowszechniana tym samym trybem, nic dziwnego, iż gubiła autorów 
i, co najważniejsze, zmieniała się w miarę upływu lat i w miarę odległości 
geograficznej. Gubiono jedne strofy, dośpiewując nowe, niezrozumiałe 
zwroty zastępowano nowymi. Zapomniawszy melodii starej – podkładano 
zapamiętane słowa pod nutę znaną lepiej w danej okolicy, ludową lub 
pożyczoną skądkolwiek…
Trudno dziś napotkać dwa śpiewniki, które by notowały tę samą 
pieśń w jednakowy sposób. Nie licząc drobniejszych odmian błąka się 
wśród istniejących zbiorów i zbiorków np. nie mniej niż sześć wersji 
Idzie żołnierz borem, lasem, cztery – Tam na błoniu, pięć – Jak to na 
wojence... Cóż prostszego, wydaje się, jak wrócić do wersji najstarszej? Po 
pierwsze – nie jest często rzeczą łatwą ustalić, która może pretendować 
do tego miana. Po drugie zaś, ileż to razy dopiero właśnie któraś tam 
z rzędu wersja – z odmienionymi słowami i nową melodią – zdobyła
 sobie rangę pieśni powszechnej! W takiej sytuacji cofanie się do dalekiej 

* M. Tomaszewski, wstęp do wydania nutowego [w:] Karol Szymanowski, Z pieśni 
polskich, na fortepian, PWM, Kraków 1956.
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przeszłości będzie zawsze ważne dla historyka, rzadko dla śpiewającego 
pieśń pokolenia. Śpiewamy bądź co bądź „Jeszcze Polska nie zginęła”, a nie 
– za Wybickim: „nie umarła”. Gdy nucimy wesołą piosenkę Ułani, ułani, 
malowane dzieci – mało nas obchodzi, iż 125 lat temu zaczynała się ona 
od słów: „Nie wierz ty, dziewczyno, co ci ułan gada”, jak ją notuje w 1833 
roku zasłużony zbieracz Wacław (z Oleska) Zaleski.
Jak daleko sięgają dzieje naszej pieśni żołnierskiej? Jeśli oznaczyć tym 
terminem pieśni śpiewane przez wojsko – to niewątpliwie była nią już 
Bogurodzica. W opisie bitwy kmieci kujawskich z Krzyżakami z 1393 roku 
mówi Długosz: „Polacy zagrzmieli pieśń Bogurodzica, a prześpiewawszy 
kilka zwrotek, rzucili się na wroga…” Jeśli nazwę pieśni wojackich 
zatrzymać natomiast dla śpiewów o żołnierzach, ich dziejach, sławie, 
doli i niedoli, to za najstarszą z szczęśliwie zachowanych przyjdzie chyba 
uznać:

...nutę żałosną tej sławnej piosenki: 
O żołnierzu tułaczu, który borem, lasem 
Idzie, z biedy i z głodu przymierając czasem, 
Na koniec pada u nóg konika wiernego, 
A konik nogą grzebie mogiłę dla niego…

Powstanie tej „piosenki starej – i jak mówił Mickiewicz – wojsku polskiemu 
tak miłej!” – niełatwe do wyśledzenia; ślady prowadzą w wiek XVI. Jeszcze 
starszej daty jest pieśń zaczynająca się od słów: „Naszym przodkom 
wystarczały ryby słone i cuchnące…” – zanotowana przez Gala Anonima 
w jego Kronice. Treść pieśni stanowił opis walk i zwycięstw Krzywoustego 
nad Pomorzanami (1106). Cóż, mimo iż jak mówi kronikarz, „utarła się 
powszechnie” – nie dotrwał do naszych czasów żaden ślad melodii ani 
nawet słów, Gal bowiem zapisał ją tylko w… przekładzie na łacinę.
Dzieje pieśni żołnierskich, które śledzić można bardziej z bliska, poczynają 
się od terminów konfederacji barskiej, by od tej chwili towarzyszyć ściśle 
każdemu zbrojnemu ruchowi narodu. Tak też z pieśni naszych odczytać 
można by wcale dokładnie dzieje minionych stu pięćdziesięciu lat. 
Wiele pieśni powstaje od razu, jak echo radosnej (rzadziej nieszczęsnej) 
chwili. Inne rodzą się później, jako komentarz zdarzeń, które minęły. Nic 
dziwnego, iż piosnki żołnierskie i śpiewy mówiące o bohaterskich czynach 
zostawały nazajutrz po walce – i klęsce – własnością ogółu. Nic dziwnego, 
przy naszych losach, że te właśnie pieśni zajęły czołowe miejsce pośród 
śpiewów narodowych.



45   

Szymanowski. Z pieśni polskich

Wiele z nich zachowało swą żywość do naszych czasów, wzbogacając 
dzisiejszy śpiewnik nutą i słowem, czasami bardzo starodawnym. I tak 
np. pieśń Jedzie Drewicz, jedzie sięga konfederacji barskiej. Bartoszu, 
Bartoszu i Dalej chłopcy, dalej żywo – czasów kościuszkowskich. 
Nieprawdopodobnie wielką ilość pieśni dostarczyły walki powstania 
listopadowego. Słowa pisali wówczas: Brodziński, Garczyński, Gaszyński, 
Gosławski, Kowalski, Pol, Suchodolski – żeby wymienić ważniejszych. 
Muzykę: Kurpiński, Dobrzyński, Elsner, Sowiński, Nowakowski i tylu 
innych, z imienia dziś nieznanych. Cały kraj śpiewał Oto dziś dzień krwi 
i chwały i Grzmią pod Stoczkiem armaty, a także: Nie masz pana 
nad ułana, Jak wspaniała nasza postać, Bywaj, dziewczę, zdrowe, 
Jeszcze jeden mazur dzisiaj, Bracia, do bitwy nadszedł czas, Ojcze, 
ja wzywam cię, Tam na błoniu błyszczy kwiecie… i całe dziesiątki 
innych, słabiej utrwalonych w pamięci pokoleń. Po przegranej walce ten 
„optymistyczny” repertuar wzbogaciły pieśni szydercze (O, cześć wam, 
panowie, magnaci) i żałosne (Pomoc dajcie mi, rodacy, Leci liście 
z drzewa), wspomnieniowe (Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę), 
sentymentalne (Schowaj, matko, suknie moje) i wygnańcze (Gdyby 
orłem być)…
Dopiero w roku 1863 następna nieco wyższa fala pieśni patriotycznej 
przeszła przez kraj. Były to znane do dziś piosnki Pola, Romanowskiego, 
Wolskiego, Anczyca, jak choćby: Hej, strzelcy, wraz, W krwawym polu 
srebrne ptaszę, Nie masz to wiary, jak w naszym znaku, Jak to na 
wojence ładnie… W pierwszych dziesiątkach lat naszego już wieku 
żelazny zapas śpiewów wzbogacił się na koniec o parę pieśni i piosenek 
– z wielkiej masy śpiewanych głównie przez żołnierzy legionów – 
z Rozmarynem, Makami i Białymi różami na czele.
I taki stan „polskiego śpiewnika żołnierskiego” zastał Karol Szymanowski.
Dziewięć pieśni tworzących niniejszą publikację ukazało się po raz 
pierwszy przed trzydziestu laty (1928) w zbiorku zatytułowanym Pieśni 
polskie, obejmującym 20 „śpiewów narodowych” ułożonych na fortepian 
(z podpisanym tekstem) przez braci Feliksa i Karola Szymanowskich. Nie 
wiadomo, czyja była to inicjatywa: Feliksa, zdolnego pianisty, czy też 
wydawcy – ruchliwej firmy warszawskiej Gebethner i Wolff.
Wobec wielkiej twórczości Szymanowskiego przedsięwzięcie to, 
noszące charakter pracy zamówieniowej, nie ma oczywiście żadnego 
szczególnego znaczenia. Leży tak daleko od głównego traktu twórczego, 
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iż żaden z monografistów nie poświęcił dotąd Pieśniom polskim jednego 
zdania. A jednak wydaje się, iż w tym okresie czasu, w jakim powstały, 
są one zjawiskiem nie tak zupełnie oderwanym od zagadnień warsztatu 
kompozytora, stąd też wartym chwili uwagi.
Pieśni polskie pochodzą z roku 1926. W tymże samym roku skomponował 
Szymanowski dla wydawanej w Oksfordzie antologii utworów ludowych 
z całego świata – cztery Tańce polskie na fortepian; wtedy również ukończył 
swoje najgenialniejsze dzieło – Stabat Mater, wyrosłe z głęboko pojętej 
tradycji ludowej. Poza nim były już pierwsze szkice do Harnasiów i pierwsze 
Mazurki fortepianowe, tworzone obficie na nutę podhalańską. Jest to czas 
żywych zainteresowań folklorystycznych kompozytora, najpierw góralskich, 
niebawem również – kurpiowskich. Cykl sześciu Pieśni kurpiowskich na 
chór a cappella – niedościgły w muzyce wzór swego gatunku – jest dziełem 
roku 1929. Trzy lata później powstaną zeszyty Pieśni kurpiowskich na głos 
z fortepianem, najwyższe wzniesienie liryki polskiej XX wieku…
Pieśni polskie nie wytrzymują zestawienia z wspomnianymi tu 
arcydziełami Szymanowskiego. Stanowią zaledwie skromny odprysk 
jego świetnego warsztatu. Z samego przede wszystkim założenia nie 
mogą równać się z utworami pisanymi dla estrady. Przeznaczeniem 
Pieśni polskich było przecież służyć odbiorcy masowemu, służyć celom 
skromnego muzykowania domowego.
Nie reprezentując sztuki Szymanowskiego, opracowania zawartych tu 
śpiewów dają materiał harmonizowany tak świeżo i niekonwencjonalnie, 
że zdecydowanie odbija on od wszystkich istniejących dotąd tego rodzaju 
opracowań. Nawet F. Szopski (Śpiewnik polski) czy S. Niewiadomski 
(Polskie piosnki żołnierskie) wydają się w tym zestawieniu nieco banalni.
Opracowania Szymanowskiego nie należą do łatwych. W pierwszym 
przegraniu niektóre miejsca wydać się nawet mogą (nieobytemu z nowszą 
muzyką) dziwne; owa dziwność znika jednak zdecydowanie, gdy tylko 
nieco głębiej wgryźć się w tekst muzyczny. Rzecz wymaga po prostu 
nieco wyćwiczenia i zastanowienia, inteligentnemu akompaniatorowi 
dając miejsce dla ciekawej, wiele mówiącej interpretacji. Harmonizacja 
Szymanowskiego nie gubi, lecz potęguję możliwości brzmieniowe 
tkwiące w oryginałach. Ich szorstkość staje się jeszcze bardziej szorstka, 
smutek – jeszcze głębszy, zamyślenie pełniejsze. Dumy ludowe nie 
utraciły surowej powagi, tromtadrackie pieśni ułanów zachowały 
swój lechicki strój. Zgodnie z założeniami tego gatunku Szymanowski 
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nie przekomponował tekstów, środkom rytmicznym, harmonicznym 
i kolorystycznym powierzając rolę uchwycenia ogólnego nastroju całej 
pieśni. Dwukrotnie odstąpił od tej reguły, gdy tego wymagał tekst, 
w pieśniach: Jak to na wojence i Idzie żołnierz. I wówczas sięgnął jedynie 
po dawną tradycję, by puścić smętne zwrotki wiersza, z molowym 
wariantem melodii (tzw. minore).
Nie wiadomo, kto komponował listę śpiewów patriotycznych (czyli 
„pieśni polskich”, jak je po prostu również nazywano) tworzących zbiór 
braci Szymanowskich. Zbiór to nieco może jednostronny, bo ograniczony 
właściwie niemal wyłącznie do tematyki żołnierskiej – ale niewątpliwie 
interesujący: mimo że tradycyjny, na ogół dość trafny w doborze utworów. 
Trzeba powiedzieć, iż spośród zgromadzonych w nim pieśni Karol 
Szymanowski wybrał sobie do opracowania tytuły najcenniejsze.

Kraków, 1956

NOTY

Idzie żołnierz borem, lasem
Dzieje pieśni o żołnierzu tułaczu mogłyby zająć wiele stronnic druku. Jak 
każda bardzo stara pieśń, przekazywana głównie poprzez ustną tradycję 
– jest ona dziś tak rozgałęziona, tak bogata w odmiany i tekstu, i melodii, 
że z trudem tylko można się rozeznać w jej szerokich i starożytnych 
koligacjach.
Na nutę najstarszej z melodii śpiewano prawdopodobnie już w XVI wieku 
(a może i wcześniej) dumę wojacką zaczynającą się od słów Piękne jest 
koło rycerskie, komu dał Bóg serce męskie… Z. Gloger, który zapisał 
jej słowa w swoich Pieśniach ludu, notuje do tej samej melodii takie 
dwie inne dumy: Pod Kamieńcem, pod Podolskim stoi Turek z swoim 
wojskiem i Jedzie, jedzie rycerz zbrojny, już powraca z krwawej 
wojny. Z jakiej wojny? trudno dociec; pewnie jednak nie ze zwycięskiej. 
Przypuszcza się, iż narodziny pieśni odnieść należy chyba do „nieszczęsnej 
wyprawy warneńskiej”.
Z czasem dopiero na czoło pieśni wysunęły się słowa o „żołnierzu, co 
idzie borem, lasem”, wywiedzione z końcowych zwrotek dawniejszych 
tekstów. Taką pieśń znają żołnierze konfederacji barskiej; taka towarzyszy 



48   

Z KOMENTARZY DO UTWORÓW

przede wszystkim żołnierzom legionów w lata ich wędrówek „po lądach, 
morzach, piaskach gorących i mrozie” (Pan Tadeusz), gdy to:

…często w obozie 
cieszył ich i rozrzewniał ten śpiew narodowy.

Gdy w roku z 1833 Wacław Zaleski zanotuje w Pieśniach ludu 
galicyjskiego słowa i nutę tej pieśni – będzie ona już zlepkiem trzech 
różnych wątków. Pierwszy z nich mówi więc o żołnierzu, którego trza 
„pożałować, chleba, soli nie żałować”. Drugi, balladowy, opowiada 
o wojaku, który, gdy „w bębny, kotły zabębnili, na wojenkę zatrąbili”, żegna 
siostrę, by już do niej nie powrócić. Tylko „konik jego wedle niego grzebie 
nóżką, żałuje go”… Ostatni zaś dla kontrastu przerzuca się w strefę 
żartobliwie sielankowej groteski:

Lepszy w domu groch, kapusta 
niż na wojnie kura tłusta…

Ale nie tę obszerną, trzywątkową pieśń miał w ręku Szymanowski. Już 
w czasach styczniowego powstania ustaliła się nowa wersja pieśni 
tułaczej. Z kilkunastu dawnych zwrotek wyłowiono kilka, tworząc w sumie 
bardzo elegijny, nastrojowy śpiew, którego zwrot zakończeniowy: 
„rozdziobią nas kruki, wrony” – poprzez literaturę zyskał znaczenie wielkiej 
narodowej przenośni. Chyba w chwili wisielczego humoru spróbowano 
kiedyś zaśpiewać tak ukształtowany tekst na nową, niemal wesołą nutę 
(prawdopodobnie ludowego pochodzenia), dodając jeszcze po każdej 
zwrotce „dziadowski” refren ze słowami:

To bida, to bida, oj to to to, to bida, to bida, niedola…

I, rzecz ciekawa, ta właśnie wersja melodii zdobyła sobie ostatnio 
najszerszą popularność, utrwaloną poprzez nowsze śpiewniki. Mało kto 
dziś zaśpiewa Idzie żołnierz na melodię starodawną, bogatą w melizmaty 
i archaiczne zaśpiewy. Nawet Szymanowski poszedł za głosem większości.

Ułani, ułani, malowane dzieci
Już od napoleońskich czasów tematy ułańskie najchętniej kojarzyły 
się z rytmem mazurka; i te buńczuczne (Nie masz pana nad ułana, 
Grzmią pod Stoczkiem armaty, Jak wspaniała nasza postać), i czule 
sentymentalne (Panna młoda jak jagoda, Jeszcze jeden mazur dzisiaj, 
Tam na błoniu, Bywaj, dziewczę, zdrowe). Do tej ostatniej grupy 
należy piosenka Ułani, ułani, której narodzin kto wie, czy nie należy 
szukać w czasach Księstwa Warszawskiego. Szerokie upowszechnienie 
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zyskała piosenka dopiero, wydaje się, w legionach 1914 r. Nieznany jest 
historykom ani autor słów, ani muzyki. W zbiorze Wacława z Oleska z 1833 
r. (zawierającym również piosenki popularne nieludowego pochodzenia) 
znaleźć można wesołą śpiewkę zaczynającą się od słów:

Nie wierz ty, dziewczyno, co ci ułan gada,  
bo teraz w ułanach takowa jest zdrada, 
jedną kocha tydzień, a drugą półtora, 
a trzecią niebogę z rana do wieczora…

Otóż w czwartej strofie tej obfitej w żartobliwe zwroty piosenki 
spotykamy w dosłownym niemal brzmieniu drugą zwrotkę tekstu: 

Nie ma żadnej strony ani żadnej chatki, 
gdzie by nie kochały ułanów mężatki…

Dokończoną zresztą, w stylu całości, w następujący sposób:

Jedna umierała, jeszcze się pytała,  
sczy na tamtym świecie są ułani przecie…

Tam na błoniu błyszczy kwiecie
Autorem wiersza pt. Ułan na widecie, który dostarczył słów jednej 
z najpopularniejszych piosenek powstania listopadowego – był poeta 
i żołnierz Franciszek Kowalski (1799-1862). Późniejszy tłumacz Moliera 
zaczynał swą karierę poetycką od piosenkarstwa. Urodzony na Ukrainie, 
spędził tam szereg lat jako nauczyciel domowy; później w tym samym 
charakterze osiadł w Warszawie. Tuwim w Księdze wierszy polskich cytuje 
fragment pamiętnika poety objaśniający charakter jego twórczości:

Ma się rozumieć, że [o wiersze] prosiły mnie same młode 
dziewczęta, bo młodym dziewczętom szczególnie podobają się 
piosenki, i to czułe, z pochwałami wdzięków, jak wówczas Chloi, 
Temiry itp., z westchnieniami czułości, miłości, stałości i wszystkich 
sentymentalnych rzeczowników… Właśnie też owe piosenki 
zrobiły mi między młodymi dziewczynami niepospolitą sławę: 
i ja, pobudzony ich pochwałami, spoetyzowany ich czarującym 
wejrzeniem i uśmiechem, pisałem a pisałem, że aż strach!

Z podobnego, być może, natchnienia urodził się również – na krótko 
przed powstaniem – Ułan na widecie. Arcytypowy dla swojego czasu 
sentymentalny erotyk, pełen „westchnień czułości, miłości, stałości”, 
tematycznie sięga czasów kampanii napoleońskiej (1812). Wiersz jest 
w rzeczywistości o dwie zwrotki dłuższy niż zazwyczaj podają to śpiewniki. 
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Dialog ułana i dziewczyny wyczerpuje kolejno wszystkie możliwości 
upoetyzowanego flirtu. Ułan: „Niech to życie ma kosztować, muszę ciebie 
pocałować!” – Dziewczyna: „Bądź spokojny, wrócisz z wojny – to buziaka 
dam”. – „A jak zginę” – „Wierna Tobie, na twym grobie ucałuję krzyż”…
Nie sposób dziś dociec, kto jest autorem melodii, pod którą podpisany 
erotyk zyskał tak wielką sławę. Po pierwsze – tych melodii jest parę 
i niełatwo stwierdzić, którą śpiewano najsampierw. Po drugie – żadna 
z istniejących melodii nie ma swojego autora. J. Reiss uważa za niego 
(niestety, nie zdradzając źródła wiadomości)… wiedeńskiego hrabiego, 
W. Gallenberga, męża słynnej Julii – Guicciardi, ukochanej Beethovena (jej 
to dedykowana została Sonata tak zwana księżycowa... I rzecz nie byłaby 
zupełnie niemożliwa). Hr. Gallenberg, obok wielu innych zajęć również 
kompozytor, w okresie tworzenia legionów Dąbrowskiego pisał i wystawiał 
we Włoszech balety i widowiska na cześć Napoleona. Może razem 
z legionami przywędrowała do kraju melodia, pod którą jak w wielu innych 
wypadkach, podpisano nowe słowa? Niestety, nie wiadomo, autorstwo 
której z zachowanych melodii przypisać należy hr. Gallenbergowi, „co to 
piękne balety pisze…”, jak donosił w 1829 r. z Wiednia Fryderyk Chopin.
A właśnie Chopin „podejrzany” został niedawno przez niektórych 
muzykologów (Bronarski, Miketta) o autorstwo najpopularniejszej dziś 
wersji melodycznej Tam na błoniu. Jak wiadomo, chopinowski Mazurek 
e-moll op. 41 nr 2, zwany „palmejskim”, napisany na Majorce (Palma, 
28 II 1838) – cytuje dosłownie początkowy frazes melodyczny pieśni. 
Mówiono dotąd: nostalgia kazała Chopinowi przypomnieć sobie pieśń 
powstańczą. Analiza mazurków Chopinowskich każe widzieć w melodii 
Tam na błoniu wiele charakterystycznych dla Chopina zwrotów… Jeśliby 
przypuszczenie miało okazać się prawdą (na co nie ma poza tym żadnych 
dowodów) – mógł Chopin skomponować tę melodię jeszcze przed 
wyjazdem z Warszawy, równie dobrze mógł ja napisać później, w Paryżu, 
gdy tymczasem w kraju śpiewano już wersję pożyczoną od Gallenberga.
„Palmejską” wersję Tam na błoniu wybrał dla swojego opracowania 
Szymanowski, wydobywając z niej cechy rzewnego, smętnego mazurka 
i zatrącając w akompaniamencie o rysy chopinowskie.

Leci liście z drzewa
W cztery lata po klęsce listopadowego powstania ukazał się w Paryżu tom 
wierszy powstańczych zatytułowany Pieśni Janusza, którego autorem był 



51   

Szymanowski. Z pieśni polskich

oficer pułku ułanów litewskich z 1831 roku – Wincenty Pol (1807-1882). 
Popularność, jaką zdobyły zawarte tam wiersze i pieśni, przeszła wszelkie 
spodziewanie. Jak ongiś Śpiewy historyczne Niemcewicza – tak w latach 
trzydziestych i czterdziestych minionego wieku Pieśni Janusza znało 
ówczesne pokolenie na pamięć; było to obowiązkiem patriotycznym. 
Nic to, że autor Pieśni o ziemi naszej dawno już zamienił swe szerokie, 
postępowe poglądy na idee bardziej ciasne, za to praktyczne; Pieśni 
Janusza żyły swoim życiem. Oczywiście, zgodnie z sugestią tytułu, 
usiłowano je od razu śpiewać.
W Paryżu, w gromadzie uchodźców, śpiewano je np. na melodie 
zaimprowizowane przez Chopina. Juliusz Fontana, przyjaciel kompozytora, 
wyznał kiedyś (po jego śmierci), iż wiele z pieśni skomponowanych przez 
Chopina nie zostało niestety utrwalonych w nutach…

Pomimo częstych próśb moich – mówił z żalem – nigdy ich 
Fryderyk nie zapisał, zawsze do jutra odkładając. Temu losowi uległy 
szczególniej Pieśni Janusza, których ułożył 10 czy 12, a które, jeśli 
podobna, wznioślejsze jeszcze były i rzewniejsze od poprzednich. 
Te, na nieszczęście, zapewne całkiem stracone…

Kto wie, a może melodie arcypopularnych, wdzięcznych mazurków: 
Grzmią pod Stoczkiem armaty i W krwawym polu srebrne ptaszę – mają 
w swoim rodowodzie pomysł Chopinowski?
Zapisana została tylko jedna pieśń Chopina do słów Wincentego Pola: Leci liście 
z drzewa, nazywaną również Śpiewem z mogiły. Wspominany tu J. Fontana, 
odnalazłszy ją śród papierów Chopinowskich, włączył do pośmiertnego 
wydania pieśni kompozytora. Dzięki nastrojowej, głębokiej melodii szybko się 
upowszechniła, bardziej jednak jako pieśń solowa niż popularna.
Zanim melodia Chopina (napisana w roku 1836) zdołała dotrzeć do kraju, 
śpiewano tu już powszechnie Śpiew z mogiły na inną nutę. Według 
historyka pieśni okresu powstania listopadowego J. Horoszkiewicza 
„smętną” tę melodię ułożyła Agnieszka Ziętkiewiczowa (późniejsza 
Poźniakowa), „korzystając z motywów żmudzkiej dumki, którą śpiewał jej 
powstaniec Żmudzin”.

Jak to na wojence ładnie
Rzecz to dosyć częsta w historii pieśni popularnych, że wiersz gubi swoje 
pierwsze strofy, od którejś z dalszych zwrotek przejmując incipit i tytuł. Tak 
było z arcypopularną w okresie pierwszej wojny światowej żartobliwą (na 
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sposób wisielczy) piosenką Jak to na wojence ładnie – której najtypowszą 
wersję przyjął Szymanowski dla swego opracowania. Znaleźć ją można 
w nieco starszych śpiewnikach pod incipitem A kto chce rozkoszy użyć.
Pod tym samym tytułem, dłuższą o cztery początkowe zwrotki, znali ją 
żołnierze powstania styczniowego. Była to jedna z najbardziej wziętych 
piosenek tego czasu – jak relacjonują historycy – śpiewana szczególnie 
chętnie przez oddziały Plangiewicza i Jeziorańskiego.
Nie udało się dotąd wyśledzić pochodzenia związanej z tymi słowami 
melodii zamaszystego, raczej wesołego marsza. Za autora tekstu 
uchodzi Ernest Buława, czyli Władysław Tarnowski (1836-1878), piszący 
pod wspomnianym pseudonimem. Ciekawa to, godna uwagi postać: 
poeta, dramaturg, kompozytor, pianista, podróżnik, tłumacz Heinego 
i Shelleya… „Był to materiał na artystę większej miary”, pisał o nim 
Feldman, Tuwim zaś żałował, iż spośród jego interesujących wierszy 
„tylko jeden doczekał się większej, chociaż zupełnie anonimowej 
popularności… znana do dzisiaj i śpiewana piosenka powstańcza 
A kto chce rozkoszy użyć. Ale w puściźnie po Tarnowskim – zauważa 
– znajdują się utwory stokroć lepsze i stokroć ważniejsze od tej 
junackiej, a melancholijnej piosenki…”
Inna rzecz, że starczyło znów zajrzeć do zapisów Wacława z Oleska, ażeby 
stwierdzić, że autorstwo Tarnowskiego jest w tym wypadku autorstwem 
nie więcej niż drugiego stopnia: zwyczajną parafrazą (i to niezbyt daleko 
idącą) pieśni znanej już naszemu zasłużonemu zbieraczowi pieśni 
ludowych. Nie wyglądają zresztą na czysto ludowe; niektóre zwroty tekstu 
zdradzają raczej zaściankowo-szlacheckie pochodzenie:

…Felczer trumnę robić każe,  
porucznik z rangi wymaże – na wieki 
Trzy ładunki wystrzelają, 
rekwijem mu zaśpiewają; 
za te jego ciężkie prace 
dobosz w bęben zakołacze – nad grobem.

Melodia tu inna – nie marsz, lecz dość błahy muzycznie mazurek; znają go 
tylko bardzo nieliczne śpiewniki.

I zabujały siwe łabędzie
Ludowa ballada czy też duma o kochanku wziętym przemocą w rekruty 
brzmi dość archaicznie. Przy pomocy prostych, mocnych środków, ociężałej 
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rytmiki i szorstkich harmonii podkreślił Szymanowski bardzo trafnie 
surowy charakter tej szlachetnej, pięknej pieśni. Najchętniej śpiewana na 
Mazowszu, w różnych wariantach znana jest przecież w całej Polsce, z tą 
różnicą, że miejsce łabędzi zajmują na przykład tyleż sylabowe gołębie 
(Rozbujały się siwe gołębie po wodzie), a kochaneczkę sprzedającą srebrne 
sygnety – zastępuje ojciec sprzedający „te czarne woły”… Etnografowie 
dowodzą, iż pieśń ta przywędrowała do nas z ziem ruskich.
Wśród naszych pieśni żołnierskich reprezentuje ona wspólnie z pieśnią 
Idzie żołnierz borem, lasem ten rodzaj, który w przeciwieństwie do 
taniego optymizmu wielu pieśni ułańskich wcale nie różowo widzi 
żołnierską dolę.

Hej, strzelcy, wraz
Śpiew ten, najczęściej uchodzący za pieśń z czasów legionów 1914 roku 
– posiada rodowód o wiele dawniejszy. Jest to obok W krwawym polu 
srebrne ptaszę W. Pola najszerzej rozpowszechniona pieśń powstańców 
1863 roku.
Nie jest zupełnie pewny czas jej powstania. Z pewnością nieco 
przeszarżowany w swej „wojowniczości” wiersz – typowa z resztą 
„pobudka do boju” – ukazał się drukiem po raz pierwszy (?) w roku 
1863 w wydanym w Warszawie zbiorze Władysława Ludwika Anczyca 
(1823- 1883), zatytułowanym Pieśni zbudzonych. Ale równie dobrze mógł 
już istnieć od roku 1848 czy nawet 1846… Anczyc brał czynny udział tak 
w powstaniu krakowskim, jak i w walkach wiosny ludów. Być może, iż tym 
to gorącym czasom zawdzięcza już swe powstanie Pieśń strzelców.
Popularny autor widowiska Kościuszko pod Racławicami, obrazka 
ludowego Łobzowianie oraz nieznanych zupełnie paru mocnych wierszy 
rewolucyjnych (np. o Edwardzie Dembowskim), uchodzi również – nie 
wiadomo czy słusznie – za autora melodii do własnego tekstu. Bardzo 
prawdopodobne, iż chodzi tu po prostu o adaptację melodii jakiegoś 
znanego poecie marsza, było to przecież powszechnym zwyczajem swego 
czasu.

O mój rozmarynie
Pieśń to, zdaje się, stosunkowo niedawnej daty, choć zupełnie 
niewiadomego pochodzenia. Tekst nosi wszelkie cechy ludowego układu, 
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ale równie dobrze mógł powstać pod piórem nieznanego nam dziś poety, 
ułożony w „tonie ludowym”, w którym to dorabiano przecież z biegiem 
lat coraz to nowe i nowe zwrotki. Nie znają tego wiersza zbieracze 
– etnografowie pierwszej połowy minionego wieku, choć śpiewy 
o wianeczku rozmarynowym są u nich wcale częste. Być może pieśń ta 
rozwinęła się drogą parafrazy z zanotowanej przez J.K. Wójcickiego (1836) 
dumki (podanej niestety bez muzyki) pt. Szlachcic i dziewczyna, gdzie 
spotkać można taki oto zwrot:

Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, tam się ucieszę…

Pochodzenie melodii również zagadkowe. Wydaje się całkiem możliwe, iż 
przywieźli ją z którejś słowiańskiej okolicy monarchii austro-węgierskiej 
„galicyjscy” rekruci, wracając do kraju po odbyciu służby wojskowej np. na 
Morawach…
Pieśń o rozmarynie znano u nas już przed rokiem 1914, szczyt swej 
popularności osiągnęła ona jednak dopiero wśród żołnierzy legionów, 
podczas pierwszej wojny światowej i bezpośrednio po jej ukończeniu.

Gdzież to jedziesz, Jasiu
Jedna to z najwdzięczniejszych pieśni ludowych o tematyce wojackiej. Nie 
wszystkie znane jej wersje trzymają się tego wątku. Na przykład w ziemi 
dobrzyńskiej śpiewa się:

A gdzie jedziesz, Jasiu?  
Do Torunia, Kasiu.

Zupełnie odmienną treść balladową posiada odmiana zanotowana przez 
Z. Glogera; tam również Jasio (pasowany zresztą na dworzanina) jedzie 
nie „na wojenkę” – lecz do Warszawy. Wydaje się nawet rzeczą dość 
prawdopodobną, iż wersja wojacka jest z wszystkich najpóźniejsza i że 
powstała znanym sposobem sparafrazowania pierwotnego pomysłu.
Melodia o zacięciu krakowiaka, którą posłużył się Szymanowski w swym 
opracowaniu (wcześniej zrobił to już Z. Noskowski), jest najbardziej 
znanym wariantem pieśni, rzec można jej wersją „popularną”. Do jej 
szerokiego upowszechnienia przyczynił się był w końcu minionego 
stulecia Jan Gall dzięki swym zgrabnym układom chóralnym. Szkoda, że 
Szymanowski nie wykorzystał jakiejś wersji bezpośrednio ludowej, jak 
np. do dziś śpiewanej w Wielkopolsce, bardzo świeżej pod względem 
tonalnym.
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Do pieśni i piosenek  
Karola Szymanowskiego  
i Witolda Lutosławskiego w zbiorze 
Spóźniony słowik i nikczemny szpak*

Karol Szymanowski. Gil i sroka

Jest to 11. z cyklu 20 pieśni op. 49 do słów Kazimiery Iłłakowiczówny, 
zatytułowanego – za zbiorem wierszy – Rymy dziecięce.
Rymy powstały w latach 1922-23 w Warszawie, między cyklem Słopiewni 
a Harnasiami i Stabat Mater. Prawykonanie odbyło się 25 lutego 1924 
(śpiewała Stanisława Korwin-Szymanowska, akompaniował kompozytor), 
jesienią 1928 roku ukazały się w druku nakładem wiedeńskiego Universal 
Edition, oprócz tekstu polskiego zaopatrzone w przekład niemiecki i francuski.
Już pierwsze recenzje (Iwaszkiewicz, Gliński) entuzjastycznie witały nowy 
utwór Szymanowskiego; życie koncertowe potwierdziło te opinie. Nie 
ma dziś u nas ambitniejszej śpiewaczki (sopranu), która by nie próbowała 
zmierzyć się z utworem, przyswoić sobie niepowtarzalny styl Rymów. 
Jak sobie dać z nimi radę, dzieląc się własnymi doświadczeniami, poucza 
siostra kompozytora:

W wykonaniu wszystkich tych pieśni trzeba się zdobyć na jedno 
bohaterstwo – trzeba zapomnieć na chwilę, że jest się śpiewaczką, 
opanować ambicję „pięknego” śpiewania ich, zapomnieć 
o szablonowej rutynie swej emisji głosowej, trzeba „chcieć” przebyć  
 

* M. Tomaszewski, wstęp do wydania nutowego [w:] Spóźniony słowik i nikczemny 
szpak, PWM, Kraków 1974.
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te chwile w dziecinnym pokoju i starać się w miarę możności 
śpiewać tak, jak śpiewają małe dzieci. Ponieważ jednak nie ma 
reguły bez wyjątku, a więc pomiędzy Rymami dziecięcymi są 
piosenki, a czasem tu i ówdzie kilka taktów, które należy śpiewać 
„ładnie”…

Gil i sroka wydają się streszczać w ramach jednej pieśni, uformowanej 
z klasyczną symetrią, te dwa style przeplatające się nawzajem w całym 
cyklu: liryczny, kołysankowy styl dolce ze stylem charakterystycznym 
marcato, który poprzez rodzaj intonacji, artykulacji, akcentacji i prozodii 
stara się wpaść w ton ekspresji specyficznie dziecięcej. Jest w tej krótkiej 
pieśni reprezentowany również trzeci element, bardzo zresztą oszczędnie 
w cyklu dozowany humor, wywoływany efektem ilustracyjnym. 
W Prosiętach rozśmiesza szczekanie psa, w piosence o mądrym Kocie – 
jego ziewanie, tutaj arcyśmieszne jest puchnięcie sroki z zazdrości przez 
potraktowanie metafory à la lettre.
Bronisław Romaniszyn, znakomity pedagog-wokalista, wyjątkowo 
w pieśni dziecięcej pozwala na stosowanie naturalizmu w interpretacji. 
Dobry smak powinien obronić wykonawczynię przed przesadą, przed 
wypadnięciem ze stylu, o który upomina się miniatura.

Karol Szymanowski. Nikczemny szpak

Dwudziesta i ostatnia pieśń Rymów dziecięcych została 
z przymrużeniem oka opatrzona przez Iłłakowiczównę podtytułem 
„ballada”. Wiersz naszkicowany z wyjątkową swobodą, zmienny 
co do strofy, przeskakujący nerwowo z jednego rozmiaru w drugi, 
nie rozsypuje się, bo związany jest wewnętrznym pulsem, czysto 
tonicznie. I dowcipnie spointowany. Narracja rozpoczęta misterioso, 
przeplatana zróżnicowaną intonacją osób wmieszanych w awanturę, 
zdąża do silnie zinstrumentowanego finału, do słowa powtarzanego 
z uporem, skandowanego na wzór dziecięcego przedrzeźniania. 
Szymanowski partię tę każe wykonywać agitato i affrettando, coraz 
głośniej, w żywym i rozpędzonym tempie, osadzonym dopiero przez 
końcową augmentację. Wydawałoby się, że zbyt to mocne jak na 
piosenkę dziecięcą. Ale finał pieśni jest zarazem finałem cyklu. A poza 
tym silnych środków wymagał rodzaj odwzorcowanej tu emocji. Nikt 
dotąd nie próbował uchwycić intonacji dziecka, które jest zirytowane, 
„z gniewu purpurowe”, pała świętym oburzeniem.



57   

Do pieśni i piosenek...

Repertuar środków zastosowanych w balladzie o szpaku, który okazał się 
skarżypytą, jest wielce interesujący: lidyzmy, pentatonizmy, polimetria, 
technika all’unisono i concitato, ale jakoś uchodzi to szczegółowej 
uwagi słuchacza, działa łącznie z grą pauz (i brakiem ich tam, gdzie być 
powinny), z deformacjami prozodii, działa w kierunku werystycznej iluzji 
określonej dziecięcej intonacji.
Szymanowski pisał muzykę do Rymów nie tylko dlatego, że tematyka 
dziecięca była w owych latach en vogue, że drobiazgi dziecięce 
wychodziły spod pióra Debussy’ego, Ravela, Bartóka, Strawińskiego, że 
również pisarze i malarze uciekali w tę stronę z nadzieją odświeżenia 
warsztatu. Miał także impuls osobisty. Z bliska obserwował wzrastające 
dziecko (córkę siostry, Stanisławy) i pod znakomite teksty Iłłakowiczówny, 
które wpadły mu wówczas w ręce, mógł podkładać doświadczenie 
osobistego zaangażowania. Los chciał, że gdy ukazała się edycja Rymów, 
dedykacja mogła zabrzmieć jedynie: „Pamięci Alusi”.
W ostatnich latach po Rymy sięgnął Lutosławski, za nim W. Szalonek, 
Z. Penherski, R. Twardowski. „Dlaczego właśnie Rymy dziecięce?” – 
zastanawia się Iłłakowiczówna w wywiadzie udzielonym niedawno 
redakcji „Kultury” (nr 43 z 28 X 1973). „Kiedyś próbował mi to wyjaśnić 
Karol Szymanowski. Rymy nie są wierszami dziecięcymi, pisane 
są tak, jakby dorosły chciał utrzymać się w stylu dziecka”. Zbiór 
wierszy poświęcony został dzieciom bliskim poetce. Wspomina 
reakcję jednego z nich: „To dla mnie za głupie”. Wiemy z innego 
doświadczenia, że słuchając Rymów Szymanowskiego, bawią się 
i wzruszają nie tylko dorośli. Natomiast Lutosławski swoje Pięć pieśni 
do słów K. Iłłakowiczówny przeznaczył na wielką estradę i dzieci od 
razu wyłączył z pola widzenia.

Witold Lutosławski. Spóźniony słowik

Wszystkie osiem pieśni do słów Juliana Tuwima napisał Lutosławski 
między Melodiami ludowymi (1945) a Bukolikami (1952), tuż po 
20 kolędach i niedługo przed Słomkowym łańcuszkiem. Działo się to 
również między I Symfonią a Uwerturą na smyczki. Lutosławski pracował 
w tych latach jak gdyby dwutorowo; obok symfonicznej drogi biegła 
ścieżka wytyczona przez miniatury – na głos, na fortepian, na kameralne 
zespoły – urwała się razem z epoką Koncertu na orkiestrę.
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Ten margines nie był tak bardzo marginalny. Dał serię utworów, które 
weszły w krwiobieg życia muzycznego, wyznaczyły linię obowiązującego 
poziomu, nadały wysoki ton dziedzinie traktowanej czysto funkcjonalnie. 
Jest w nich prostota osiągnięta przez koncentrację, nierezygnowanie ze 
środków, użycie bogatego ich zespołu, ale aluzyjne, liczące na wrażliwość 
i inteligencję słuchacza. Znika każdy dźwięk, którego mogłoby nie być, 
faktura staje się krucho-roślinnie cienka, za to w dwójnasób ważka: 
w najcichszym nawet piano brzmieć musi każda nuta, każda jest ważna. 
Słuchając dziś Preludiów i fugi na orkiestrę kameralną (1972), utworu 
innej rangi i z innego przecież świata dźwięku, słyszy się doświadczenie 
kompozytora, jakie nawarstwiła praca nad Melodiami ludowymi 
i piosenkami dla dzieci i o dzieciach.
Teksty brał Lutosławski w owym czasie od poetów, którzy 
wyspecjalizowali się w pisaniu dla dzieci: od J. Porazińskiej, 
H. Januszewskiej, J. Korczakowskiej, S. Szuchowej, W. Domeredzkiego, 
A. Barto, przede wszystkim zaś od Lucyny Krzemienieckiej oraz od 
Tuwima, od którego zresztą zaczął. Z 37 wierszy dziecięcych autora 
Lokomotywy zainteresowały Lutosławskiego chyba te najcelniejsze; 
opuścił teksty mniej ciekawe oraz wyraźnie deklamacyjne. Powstały 
dwa zbiorki, oba wydane przez PWM w 1947 roku z ilustracjami Macieja 
Makarewicza. Sześć piosenek przeznaczył Lutosławski do śpiewania przez 
dzieci: Taniec, Rok i bieda, Kotek, Idzie Grześ, Rzeczka i Ptasie plotki, 
dwie trudniejsze – O Panu Tralalińskim i Spóźniony słowik – wydane 
zostały oddzielnie, jako przeznaczone dla wykonawcy profesjonalnego.
Ten Słowik Tuwima (jest ich parę) należy do antropomorficznego 
zwierzyńca ezopowego. Ale opowiedziany został mieszczańskim 
językiem państwa Kowalskich. Wiersz jest sam w sobie dosyć „muzyczny”: 
regularną strofę wypełnia eufonia słów i migotliwa zmienność toku 
metrycznego. Lutosławski wpada w ton. Dźwięk toczy się pół żartem, pół 
serio, nie bez przekory i cichej kpiny, jakby liczne tu chwyty pojawiały 
się w cudzysłowie: przede wszystkim sam wzór metrorytmiczny 
tematu, cytat pentatoniczny, gra w dur i w moll, ptasie motywy, quasi-
rondowość przypominająca zepsutą płytę itd., wszystko pisane cienkim 
piórem. I cienko, a prosto winna być rzecz wykonana, by cudzysłowów 
stylistycznych nie zagubić, piosenki nie spłaszczyć.
Czy tego właśnie oczekują dzieci? A może są one dziś rzeczywiście 
bardziej dorosłe niż ich rówieśnicy w czasach Jachowicza i Noskowskiego, 
mniej naiwne i bezpośrednie, za to bardziej inteligentne i wrażliwe?
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Na otwarcie: dlaczego muzyka w muzyce*

Cykl spotkań baranowskich zaprojektowany, pomyślany został wokół 
tematu, wokół idei – muzyka w kontekście kultury. W 1978 roku 
zamierzamy rozpatrywać relacje między muzyką a plastyką, fonią a wizją, 
w 1979 – związki muzyki i literatury, dźwięku i słowa, w 1980 – muzyki 
i teatru, w 1981 – muzyki i tańca, dźwięku i ruchu. Wydawało się rzeczą 
słuszną i interesującą zacząć ów cykl (rok poprzedni był tematycznie 
rokiem rekonesansu, pierwszego zbliżenia do całokształtu zagadnień), 
a więc zacząć od relacji: muzyka wobec muzyki.
Problem „tak dawny jak muzyka sama” (R. Stephan) odnowił w naszych 
czasach Adorno. Jego słynny, niepohamowany atak na Strawińskiego 
znalazł oparcie głównie w fakcie uprawiania przez twórcę Króla Edypa 
i Symfonii psalmów – muzyki w muzyce. Doradca muzyczny Tomasza 
Manna, notabene programowo uprawiającego w Doktorze Faustusie 
literaturę w literaturze, zbyt wielki posiada autorytet, by przejść obok jego 
argumentacji obojętnie. Toteż tezy Filozofii nowej muzyki, jako stojące 
w jawnej sprzeczności z wewnętrznym doświadczeniem estetycznym, 
jakie mamy słuchając utworów Strawińskiego, wystąpiły na naszej sesji 
w roli intelektualnej prowokacji.
W polskiej muzykologii Adornowską problematykę – w odniesieniu do 
cytatu muzycznego – podjęła w roku 1965 prof. Zofia Lissa, szkicując 
wstępnie w swej pracy o cytacie zarazem całościową panoramę 
zagadnienia i wywołując rezonans w postaci wystąpień między innymi 
Tibora Kneifa, Uwe Kraemera, Rudolfa Steohana.

* M. Tomaszewski, Dlaczego „muzyka w muzyce”?, referat wygłoszony podczas II Spotkań 
Muzycznych, Baranów, wrzesień 1977. Opublikowany jako: Na otwarcie: dlaczego 
muzyka w muzyce [w:] Muzyka w muzyce. Spotkania muzyczne w Baranowie. „Ars nova – 
ars antiqua”, wrzesień 1977, red. T. Malecka, L. Polony, PWM, Kraków 1980.
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Temat stawał się z każdą chwilą bardziej aktualny choćby dlatego, że 
pewne kręgi awangardy zaczęły uprawiać gatunek (czy manierę) collage’u 
oraz form collage’owo-podobnych jeszcze silniej niż dotychczas opartych 
na zasadach dekompozycji i dezintegracji. W dyskusji na temat collage’u 
Bohdan Pociej nie zawahał się użyć wyrażeń takich, jak: symptom 
rozkładu, żerowanie na elementach wcześniej istniejących, tworzenie 
rupieciarni z pozorami nowej kompozycji itp. Słuchając na zeszłorocznej 
„Jesieni Warszawskiej” koncertu barokowego L. Fossa, a przede wszystkim 
pamiętnej niemieckiej trawestacji oper Mozarta – można było dołączyć 
swój głos do diagnozy Herberta Reada, tyczącej podobnych poczynań 
w dziedzinie sztuk pięknych: ruiny powstałe po trzęsieniu ziemi.
Oto impulsy bezpośrednie. Istnieją motywacje bardziej refleksyjne.
Jeśli temat muzyki w muzyce – muzyki o muzyce (Lissa), muzyki 
według muzyki (Adorno) czy muzyki do kwadratu (Borys de Schloeser) 
– interesuje i niepokoi, to chyba również dlatego, że zdaje się skupiać 
w sobie podstawową problematykę muzyczną: tę mianowicie, która 
wynika bardziej z relacji niż z faktów wyodrębnionych, bardziej 
z rozpatrywania interwału niż dźwięku. Gdy zbliżamy się do muzyki 
powstałej w oparciu na technikach organalnych, dyskantowych, 
kontrapunktycznych, wariacyjnych, intawolacyjnych, kontrafakturowych, 
parodystycznych, stylizacyjnych, do parafrazy, fantazji, potpourri, 
quodlibetu, pasticcia, utworu inkrustowanego cytatami i collage’u – 
wkraczamy zarazem w obszary, w pola napięć. Napięć tworzących się 
między tym co dane i przejęte (vorgegebene, chant donné), a tym co 
dodane, wymyślone samodzielnie, między tym co anonimowe lub cudze, 
a tym co indywidualne, pochodzące z inwencji własnej, tym co pierwotne 
(vox principalis, cantus prius factus), a tym co wtórne, tym co trwałe 
i silne (cantus firmus), a tym co chwilowe i kruche, tym co stałe, ustalone, 
komponowane, zapisane (aż do res facta), a tym co zmienne, dowolne, 
oddane improwizacji (à la mente czy ex libro), między tym co dawne 
i najdawniejsze lub choćby tylko wcześniejsze, a tym co współczesne, 
dzisiejsze, obecne, tym co dalekie i najdalsze – aż do egzotyczności, 
a tym co bliskie, rodzime i domowe, tym co ludowe, proste i prymitywne, 
a tym co uczone, skomplikowane i artystowskie, tym co banalne, 
popularne, uliczne, a tym co subtelne, elitarne, salonowe, tym co świeckie, 
profaniczne i tym co kościelne, sakralne, tym co pierwotnie wokalne 
(chanson) i tym co wtórnie instrumentalne (canzona), tym co pierwotnie 
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beztekstowe (sine littera) i co wtórnie opatrzone tekstem (con littera), 
wreszcie między tym co przynależne gatunkowi, rodzajowi, stylowi 
i formie, a tym co przynależne indywidualnemu dziełu.
Starczy przywieść na pamięć parę utworów w rodzaju mszy opartej na 
L’homme armé, hymnów i marszy wojskowych u Ivesa, wariacji np. na 
temat Ah vous dirai-je, maman Mozarta, pieśni im Volkston, partii in stilo 
Mahleriano Crumba, Jutrzni Pendereckiego, Hymnów Stockhausena 
– by zdać sobie sprawę z niezwykłej wielorakości relacji dokonujących 
się na wewnętrznym polu muzyki, tak w ramach danej kultury, jak 
i pojedynczego utworu. Przy zbliżeniu do problemu okazuje się, iż jest do 
pomyślenia ujęcie historii muzyki jako dziejów zmian dokonujących się na 
owych polach napięć (i zwalniających od owego napięcia neutralizacji), 
zarazem na polach żywej wymiany obustronnej, a znowu w innej 
fazie: odgrodzenia się wzajemnego, obustronnego muzyki od muzyki. 
Nowe utwory, nowe techniki, nurty, formy i gatunki powstawały nie 
tylko np. przez zyskiwanie tekstu przez linię melodyczną (przy technice 
tropowania), ale i przez jego gubienie (np. w pieśni bez słów), nie tylko 
przez instrumentalizującą utwory wokalne intawolację XVI i XVII wieku, 
ale również przez wokalizację muzyki instrumentalnej (powszechna 
maniera XVIII i XIX wieku), nie tylko przez modernizację dawnego 
repertuaru (np. Haendel przerobiony przez Mozarta), ale również przez 
archaizację języka współczesnego, przez sakralizację pieśni popularnych 
wprowadzanych jako cantus firmus do mszy (Kneif przypomina 
słowa Lutra: czy tylko diabeł ma rządzić pięknymi melodiami?) i przez 
profanizację (choć rzadziej) utworów religijnych, wreszcie np. przez 
wprowadzanie ulicznego banału w muzykę artystyczną (Mahler, Grupa 
Sześciu, Szostakowicz), ale również – chwytów elitarnych do muzyki 
popularnej (np. do jazzu).
A zatem napięcia polaryzujące elementy owego dialogu i – neutralizacje; 
okresy żywej wymiany – i okresy odcinania się jednego rodzaju muzyki od 
drugiego. Ale jeszcze bardziej determinującym indywidualność utworów 
(gatunków, nurtów, stylów) okazuje się sposób potraktowania w nowym 
utworze muzyki zaistniałej wcześniej – modus jej w nim egzystencji.
Jak wiadomo, określone dzieła, formy, gatunki, style stanowiły od czasu do 
czasu konkretny wzór – do idealizującego naśladowania i interpretowania. 
Ale także, w innych czasach, przedmiot rozrachunkowy, że tak powiem 
– obiekt groteskowych i parodystycznych zabiegów, służących do 
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pobłażliwego lub złośliwego zdegradowania i ośmieszenia niesionych 
przez ów przedmiot idei i wartości. Stanowiły punkt wyjścia, bazę, 
podstawę, trampolinę (jako cantus firmus, ground, temat dla wariacji) 
dla nawarstwiania, rozwijania, zdobienia i przekształcania, ale również 
przystań, do której się ucieka czy powraca (jak do pieśni dziecięcej) – lub 
której echo się przywołuje, jak Crumb wzywający na pomoc Mahlera lub 
Berg odwołujący się do chorału Bacha.
Wreszcie: muzyka zaistniała wcześniej dawała muzyce utworu nowego 
temat, formalny model aprioryczny, ideę abstrakcyjną czy symbol, ducha 
czy nastrój – ale w innych wypadkach jedynie m a t e r i a ł  – różnorodny, 
dziwiący się sobie lub jednorodny, lecz rozbity, służący do zlepienia 
quodlibetu, pasticcia czy collage’u (jeśli zintegrowany, to na wyższym 
piętrze, w oparciu na sile twórcy, który potrafi znaleźć, jak chce Cassirer, 
wewnętrzną harmonię w niezgodzie).
Pojawia się oczywiście pokusa: próbować uchwycić dialektyczny 
mechanizm tego procesu, ustalić prawidłowości. Dobrze, ale jedynie 
przy wciąż obecnej świadomości, że dzieło sztuki godne tej nazwy owe 
mechanizmy i prawidłowości przekracza.
Bo sztuka zaczyna się tam, gdzie ów koń, o którym mówi Mycielski do 
Iwaszkiewicza, odrywa się od żłobu i przemieniony w pegaza zaczyna 
krążyć. Czy warto więc owe mechanizmy badać, dochodzić praw 
i tak przekraczanych? Odpowiem: nie tylko warto, ale i trzeba, bo ani 
świętości, ani grzeszności nie da się uchwycić bez świadomości, na 
czym polega norma, od której nastąpiło – twórcze lub destrukcyjne – 
odchylenie, zdolne zresztą notabene natychmiast tworzyć nową normę 
(lub antynormę).
Temat: muzyka w muzyce – jako temat tyczący relacji, a więc struktur, 
funkcji, znaczeń i sensów – może rezonować w rejonach humanistyki, 
w lingwistyce (inwariant i warianty), teorii literatury (temat i remat), teorii 
kultury i antropologii kulturalnej (np. rola elementów wyróżnionych). 
Ale nie sposób zapomnieć, iż rezonans słyszalny i prawomocny pojawić 
się może jedynie wówczas, gdy relację rozpatruje się w kontekście całości 
danego systemu.
Takie oto widzę powody, a zarazem usprawiedliwienie dla 
zaproponowania tematu, który jawi się wprawdzie jako pełen 
niebezpieczeństw, ale również obietnic. Ważny a przekorny 
i paradoksalny. Warto chyba jednak poszukiwać wspólnego mianownika 
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dla muzyki dawnej i nowej, tak bardzo w naszych czasach rozłączonych 
od siebie, warto chyba prześledzić, jak wygląda w kulturze dialektyka 
zerwań i odejść – podejmowanych dla zachowania wolności i odrębności, 
oraz kontynuacji i powrotów – dokonywanych dla zachowania kulturowej 
pamięci i tożsamości.
Bo rację mają – moim zdaniem – zarazem obaj twórcy, których pozornie 
tylko wyłączające się głosy chciałem na koniec przywołać. 
Szymanowski: ,,Kiedy ludzie zrozumieją nareszcie, że samorodnej sztuki 
nie ma, że każdy artysta jest arystokratą, który musi mieć za sobą tychże 
12 pokoleń złożonych z Bachów i Beethovenów – jeśli jest muzykiem, 
Sofoklesów i Szekspirów – jeśli jest poetą dramaturgiem; a jeśli […] 
wyprze się przodków lub ich nie zna, to pomimo największego nawet 
talentu będzie głupim partołą […]. Gdyby Włochy nie egzystowały – ja 
bym też nie mógł egzystować”1.
I Ives: „Każdemu winno przysługiwać prawo do wolności od wpływów – 
tak dalece, jak to tylko możliwe”2.

1 K. Szymanowski, Z listu do Zdzisława Jachimeckiego w Krakowie, Tymoszówka, 
4 XII 1910 [w:] Z listów, oprac. T. Bronowicz-Chylińska, PWM, Kraków 1958, s. 80.

2 Ch. Ives, Eseje przed Sonatą, przeł.  P. Graff, „Res Facta”, 1971, nr 5.
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Don Juan według Mozarta*

Markowi Nowickiemu

Szukam nie lada rzeczy – bohatera, 
Trudne to, bo dziś coraz inny modny…  

Lecz jest bohater jeden niezawodny:

Don Juan, ten sam co go na operze, 
Może za wcześnie, czart do piekła bierze.

Byron: Don Juan, Pieśń pierwsza1

Rilke, w Księdze godzin, woła: „Każdemu daj śmierć jego własną, Panie, 
daj umieranie, co wynika z życia”2. Wydaje się, jakby poecie brzmiał 
w uszach morał śpiewany refrenicznie w epilogu opery o kawalerze 
estremamente lizencioso: „Questo è il fin, di chi fa mal! La morte alla vita 
è sempre ugual”, co w na szym przysłowiu ludowym tłumaczy się: „jakie 
życie – taka śmierć”.
Ściślej mówiąc: w ten właśnie sposób brzmiało przesłanie opery podczas 
premiery, więc w Pradze, jesienią roku 1787. Podczas realizacji następnej, 
w Wiedniu roku 1788 – Mozart epilog opuszcza. I od tego czasu idą 
w świat dwie tradycje: jedni kończą operę wstrząsającą sceną wizyty 
kamiennego gościa, drudzy – canzoną o ukaranym grzeszniku, o dissoluto 

1 G. Byron, Don Juan, tłum. E. Porębowicz, PIW, Warszawa 1953, s. 3.
2 R.M. Rilke, Das Stunden-Buch (Księga godzin), tłum. M. Jastrun, Kraków 1974, s. 33.

* M. Tomaszewski, Don Juan według Mozarta, referat wygłoszony podczas V Spotkań 
Muzycznych, Baranów, wrzesień 1980 [w:] Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, 
interpretacje, Akademia Muzyczna, Kraków 2003.
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punito. Sposób, w jaki należy odczytać epilogujące przesłanie, stał się 
tematem nie kończących się kontrowersji.  
Z punktu widzenia estetycznego budziła wątpliwości – i nawet zadziwiała 
– zbyt mała ważkość muzyczna epilogu wobec finału, poruszającego 
swoim dramatyzmem. Z punktu widzenia etycznego pojawiały się 
wątpliwości, czy morał epilogu naprawdę jest szczery, czy można go 
odczytywać dosłownie, à la lettre? A może ma to być ironia?
Jeśli postaci bohatera pozwolił Mozart zabrzmieć z żywiołowością równą sile 
pierwotnej natury i z fascynującym, nie dającym się odeprzeć wdziękiem, 
a momentowi jego śmierci nadał rysy tragiczne – to co ma oznaczać ów 
nieco wprawdzie melancholijny, ale raczej zadowolony śpiew tych, którzy 
pozosta li przy życiu? Anna Amalie Abert, monografistka, mówi o nich, że 
„stoją jak marionetki po katastrofie, która odebrała im wszelką realność”3.

1.

Czy muzyka jest w stanie zmienić znak etyczny jakiejś rzeczywistości 
poprzez siłę swego piękna?
Zdzisław Jachimecki pisał w roku 1906, w swym zapom nianym studium 
o muzyce twórcy Don Juana: „Zmysłowość nie nasyconego człowieka, 
sama przez się, jest odpychająca, a dla niektórych […] wstrętna, ale 
w operze Mozarta zmienia ją muzyka w jakąś apoteozę zła, która słabych 
swoim demonizmem pociąga”4. Pisał te słowa człowiek znarkotyzowany 
Wagnerem, a jak mówi Denis de Rougemont: „Don Juan stanowi 
absolutną antytezę Tristana; jest z tym tak, jak wówczas, gdy zam knąwszy 
oczy widzimy posąg czarny na miejscu białego”5. Można by sądzić, że, 
paradoksalnie, bo przez siłę swego talentu – postawił Mozart Don Juana 
poza dobrem i złem.
A legenda o sewilskim uwodzicielu powstała przecież jako 
udramatyzowany moralitet. Do sztuki hiszpańskiego jezuity, Tirso de 
Moliny, powstałej w roku 1616, da się chyba zastosować w sposób bardziej 
trafny, niż wobec powieści markiza de Sade, opinię, iż „utwór ten powinien 
odpychać, budzić wstręt i grozę, po to został napisany”6. Spełniając 
3 A.A. Abert, Die Opern Mozarts, Möseler, Wolfenbüttel 1970.
4 Z. Jachimecki, Mozart w 150. rocznicę urodzin, Administracya „Przeglądu Polskiego”, 

Kraków 1906, s. 89.
5 D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej, Pax, Warszawa 1968, s. 175.
6 E. Bieńkowska, Mówiąc, składam hołd milczeniu, „Teksty”, 1974, nr 2, s. 67.
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najczęściej tę właś nie funkcję, fabuła o ukaranym grzeszniku nie schodziła 
przez półtora wieku z hiszpańskich, włoskich, francuskich i niemiec kich 
scenek jarmarcznych i teatrzyków popularnych. Gdy Da Pon te brał ją na 
warsztat dla Mozarta – a było to przecież już po zaistnieniu sztuk Moliera 
i Goldoniego, baletu Glucka i tuż bezpośrednio po karnawałowej realizacji 
weneckiej opery buffo skomponowanej przez Giuseppe Gazzanigę 
do słów Giovanniego Bertatiego – otóż według Alfreda Einsteina było 
to wówczas, gdy temat ten znajdował się w apogeum popularności 
powszechnej7. Pisząc libretto, da Ponte, ten przyjaciel Casanovy, miał 
przed sobą na stole otwarty tekst Bertatiego, a obok siebie – jak opowiada 
z lubością w pamiętnikach – jedno z tych stworzeń, które można by 
włączyć do rejestru Leporella.
Mamy prawo sądzić, że Mozart brał udział w kreacji tekstu. Swój sąd na 
temat roli libretta określił jasno już wcześniej, przy okazji Uprowadzenia 
z seraju: żadna kwestia, żadne zdanie w operze nie może zaistnieć bez 
aprobaty kompozytora.
Zważmy sytuację. Jego opera, pisana dla bądź co bądź wiel  kiego teatru, brała 
fabułę ze sceny foralnej. Poza tym – powstała na krawędzi historycznej dwu 
postaw moralnych: „Zapomnijmy czasy, w których wystarczyło być surowym, 
aby zasłużyć na miano cnotliwego – pisał Saint-Évremond. – Obecnie 
w zasługach ma udział również […] sztuka życia zmysłowego. Nienawiść 
do występnych czynów winna być zawsze ta sama, lecz inne rzeczy się 
zmieniają: człowiek delikatny i wyrafinowany nazywa dziś przyjemnością to, 
co ludzie szorstcy i gruboskórni nazywali grzechem”8.
Tak pisał przedstawiciel Wieku Oświecenia. Ale na przykład już 
Beethoven, stojący u progu „Wieku Uniesień” (termin Miłosza) nie 
może Mozartowi darować tematu podobnie swobodnego. Niebawem 
Stendhal, przecież nie święty, w szkicu o Don Juanie i Werterze wyda 
uwodzicielowi opinię druzgoczącą: „Don Juan zabija miłość”. „Jest ona 
dla niego czymś w rodzaju namiętności do polowania”. „Sprowadza 
ją do rzeczy pospolitej; nie wie, że rozkoszą w miłości jest kochać”. 
A poza tym: „Aby być szczęśliwym w bezecności trzeba by być zupełnie 
wyzutym z sumienia”9.

7 A. Einstein, Mozart. Człowiek i dzieło, tłum. A. Rieger, PWM, Kraków 1975, s. 469-470.
8 Charles de Saint-Évremond, z Dziennika, cyt. za: E. Bieńkowska, Mówiąc, składam hołd 

milczeniu…
9 Stendhal (M.H. Beyle), O miłości, tłum. T. Boy-Żeleński, Maska, Warszawa 1929, 

rozdz. LIX: Werter i Don Juan, s. 312-326.
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Ale romantycy musieli znaleźć wyjście, by usprawiedliwić swoją Don 
Juanem fascynację. I tak, jak położenie akcentu na rolę napoju miłosnego 
ocaliło w ich oczach etycznie Tristana, tak Don Juana wytłumaczył żywioł 
zmysłowości, erotyzm demoniczny, którego stał się jedynie nosicielem 
i symbolem. Za E.T.A. Hoffmannem10, Eduardem Mörike11 i paru innymi 
poszedł Søren Kierkegaard. Zinterpretował dzieło Mozarta jako inkarnację 
„zmysłowości absolutnej”12, dał analizę niezapom nianą, porywającą, może 
nawet genialną, ale bliższą fantas tycznemu wyobrażeniu niż prawdzie. 
Zredukował wspaniałe bogactwo i pełnię utworu do ekspresji bezpośredniej 
rozkoszy zmysłów. Wysłyszał tylko jeden ton: genialności zmysłowej, dla której 
muzyka okazuje się, zdaniem poety, idealnym medium. Nie usłyszał w muzyce 
Don Giovanniego walki postaw i uczuć, nie wysłyszał ponadbrzmieniowego 
przesłania. Ale utrwalił rodzące się poczucie, że muzyka może mówić o czymś 
samodzielnie, jak gdyby niezależnie od fabuły i słów.

2.

Szukając klucza do dramatycznego aspektu fabuły i narracji trafimy na 
parę tropów. U podstaw znajdziemy rudymenty hiszpańsko-jezuickiego 
moralitetu; w tym ujęciu bohater tytułowy będzie personifikował Zło, 
a Komandor – Sprawiedliwość. Lecz w Don Giovannim ujrzeć można 
również, bez trudu, replikę struktury weneckiego teatru per musica, 
który – zdaniem jego monografistki, Anny Szweykowskiej – dawał 
pierwszeństwo sensacyjnej intrydze, połączonej z krańcowym nasyceniem 
emocjonalnym scenicznych sytuacji, „toteż wenecką scenę zaludniali 
bohaterzy miotani silnymi uczuciami: gniewni, mściwi, pożądliwi, trawieni 
tęsknotą i rozterką. Zestawianie i przeciwstawianie tych uczuć było tam 
jedną z zasad budowy akcji”13.
Na strukturę dramaturgiczną historii o Don Juanie można by spojrzeć 
również w kategoriach teatru ludowo-plebejskiego. Po pierwsze tego, 
w którym akcja szereguje prezentację postaci utworu zgodnie z zasadą 
szopki; pozostają one wówczas, jak wiadomo, w jednym rodzaju relacji 
z postacią główną. W Don Juanie chodziłoby oczywiście o relację 

10 E.T.A. Hoffmann, Don Juan, „Allgemeine Musikalische Zeitung” z 31 marca 1813.
11 E. Mörike, Mozart auf der Reise nach Prag, Cotta, Stuttgart 1855.
12 S. Kierkegaard, Stadia erotyki bezpośredniej, czyli erotyka muzyczna, tłum. A. Buchner, 

„Res Facta”, 1970, nr 4.
13 A. Szweykowska, Wenecki teatr modny, PWM, Kraków 1981, s. 33.
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uwodzenia. Po drugie, w ka tegoriach takiego teatru, który zdradza 
pokrewieństwo z formułą gatunkową ballady dramatycznej. Zdaniem 
antropologów kultury popularnej, najbardziej ogólna struktura ballady 
da się sprowadzić do pewnego niezmiennego układu zdarzeń. Według 
Jadwigi Jagiełło14 między sytuacją inicjalną a finalną danego wątku, 
w utworze nacechowanym balladowością, ma miejsce: namawianie do 
przekroczenia jakiegoś wcześniej zaistniałego zakazu, rzeczywiste jego 
przekroczenie, a dalej, dochodzenie wi ny i wymierzenie kary, nierzadko 
z udziałem sił surrealnych. Jak zaś dowodzi Włodzimierz Pawluczuk15 
„ballada jest formą obecności motywu zbrodni w naszej kulturze”. 
Według tej koncepcji „motyw zbrodni jest nieodłączny od motywu 
prawości i cnoty. Ballada jest legendą, która [z kolei] stanowi konieczny 
c i e ń  każdej ideologii”. Przez legendę rozumie się tu ustrukturowany 
fabularnie zespół przekonań będących dopełnieniem o część przeklętą 
(la part maudite) przekonań oficjalnych; słowem – system antywartości, 
personifikowanych przez antybohaterów. Najciekawsza wydaje się relacja 
między obu rodzajami; w jednej kulturze bywają starannie odizolowane, 
w innej – „pasja no cy” towarzyszy „normie dnia”. W rezultacie „otrzymuje 
się wówczas zarówno groźny zakaz, jak i swoisty nieoficjalny nakaz 
łamania tego zakazu”16. Don Juan oficjalnie jest potępiony, zaś legenda 
Don Juana podziwia go – jego wyolbrzymione zresztą „sukcesy” – jako 
cichy a sugestywny wzór do naśladowania. Wprost nasuwa się możliwość 
dalszej interpretacji wątku – jego rezonansu w kulturze – według 
koncepcji sugerowanych przez Rogera Cailloisa, Georgesa Bataille’a 
czy Michaiła Bachtina17. Chodzi o rozpatrywanie go w perspektywie 
„sztuki na opak”, twórczości karnawałowej czy foralnej, w której tak 
wielką rolę spełnia mechanizm transgresji. Mieczysław Porębski18 
nazywa podobne sytuacje „spektakularnym przekroczeniem 
normalnego, usankcjonowanego społecznie porządku rzeczy”. Denis 
de Rougemont nazywa rzecz po imieniu: „Taktyką Don Juana jest gwałt. 

14 J. Jagiełło, Polska ballada ludowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, 
rozdz. I: Balladowy model fabularny, s. 7-30.

15 W. Pawluczuk, Żywioł i forma. Wstęp do badań empirycznych nad kulturą współczesną, 
PIW, Warszawa 1978.

16 W. Pawluczuk, Żywioł i forma…
17 Por. R. Caillois, Żywioł i ład, tłum. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1973; G. Bataille, 

La Part maudite, Éd. de Minuit, Paris 1949; M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, 
tłum. D. Ulicka, PIW, Warszawa 1986.

18 M. Porębski, Ikonosfera, PIW, Warszawa 1972, rozdz.: Święto i rewolucja: pojęcie 
transgresji, s. 120.
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[…] Potrzebne mu jest istnienie moralności, by odnajdywać smak jej 
gwałcenia”19.
Sam Mozart nazwał operę o ukaranym grzeszniku dramma giocoso. 
Wpisał się w ten sposób po części w tradycję włoskiej opery buffa, 
lecz zarazem nie zidentyfikował się w pełni ani z jej konwencją ani 
z jej istotą. Ten „dramat ze szczęśliwym zakończeniem” posiada 
jedynie pewne momenty, nurty i role utrzy mane w stylu buffo. Nie 
ulega wątpliwości, że osobami uka zanymi jako postacie tego stylu są 
wszyscy „nisko urodzeni” i przyziemni: Leporello, Zerlina, Masetto. Tak 
też głosowo zostali określeni. Natomiast Don Ottavio, Donna Anna 
i Komandor – „wysoko urodzeni” i „wzniośli” – mogliby czuć się dobrze 
w operze seria. Don Giovanni i Donna Elwira zostali zawieszeni między 
niebem a ziemią. Dają początek tradycji nowej, w której neapolitański 
podział na serio i buffo został zawieszony. Dramat Mozarta wrócił do 
szekspirowskiej jedności; w jednym widzeniu łączy oba – komiczne 
i tragiczne – oblicza świata.

3.

Nadrzędną strukturę dramatyczną opery tworzą dwie struk tury wobec 
siebie antytetyczne, dwie siły sobie przeciwstawione. Jedna z nich 
eksponuje i szereguje obok siebie kolejne sceny i postaci, recytatywy 
i arie, tańce i canzony, kolejne tonacje i zmienne faktury – czyniąc to 
w szaleńczym tempie, przy opętanej woli zmienności. Druga siła – powoli, 
z namysłem i żelazną wolą konstruuje i nawarstwia logiczną i pełną sensu 
formę, wprowadzając ład nad tą rozmaitością, poprzez nią i mimo niej. 
Przesuwanie się ciągle zmiennych, ale w jakiś sposób takich samych 
dźwiękowych obrazów panuje na planie bliższym, czy powierzchniowym. 
Plan głęboki wyłania się co ja kiś czas jak memento. Słyszymy jego 
obecność w kolejnych nawiązaniach do wstępnych akordów Uwertury. 
Całkowicie opa nowuje on scenę finalną opery.
Tej pierwszej, addycyjnej strukturze dramatycznej fabuły odpowiada – 
w planie narracji – szeregowanie i tak zwane proste, czyli bezpośrednie 
powtarzanie fraz, motywów i pojedynczych dźwięków, najczęściej jakoś 
wyodrębnionych, eksponowanych na jednym dźwięku pedałowym, 
na jednej funkcji lub na jednej, repetowanej w nieskończoność relacji 
19 D. de Rougement, Miłość a świat kultury zachodniej…, s. 176.
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harmonicznej (toniczno-do minantowej). Powstaje materia dźwiękowa 
rozpylona i rozwich rzona, eksponująca jakby samą siebie, w sposób 
najprostszy, najbardziej „naturalny”. Mowa o nieprzekształconych ciągach 
skal lub trójdźwięków, o współbrzmieniach, akor dach najprostszych, 
nie „zdeformowanych” alteracją. Wszystko to toczy się w jednym, 
równomiernym, szybkim tempie i w jednym „tonie” – tonalnie i wyrazowo. 
Taka jest na przykład i przede wszystkim aria Don Juana zwana 
„szampańską”. Taka też aria Leporella zwana „rejestrową”, prezentująca 
kolejne zdobycze bohatera.
Drugą, ową głęboką strukturę można by zakwalifikować jako „repryzową”. 
Bliższe istoty rzeczy byłoby jednak nazwanie jej strukturą „kadencyjną”. Jej 
szczególność wymaga przy tym dookreślenia: chodzi zarazem o strukturę 
„antycypacyjną”, czyli taką, w której partia końcowa (zamykająca i repryzowa) 
jest znacznie bardziej wyrazista i ważka od partii wstępnej. Ta bowiem 
stanowi jedynie zapowiedź lub – w planie psychologicznym – przeczucie 
sytuacji końcowej. Muzyka Don Giovanniego rozwinięta została – jako spójna 
całość – na strukturze wielkiej kadencji realizowanej w podwójno-trybowej 
a jednoimiennej tonacji d-moll/D-dur. Tonikę wyjściową przynosi wstęp do 
Uwer tury, końcową – absolutnie ostateczną w swej nieodwołalności i mocy 
– scena finałowa. Jak bywa w kadencji zwanej „bogatą” – tonika daje znać 
o sobie, od czasu do czasu, również między owymi krańcami. Zawsze są to 
momenty węzłowe konstrukcji dramatycznej: w postaci „jasnej” (durowej) 
w allegrze Uwertury, w prezentującej sylwetkę bohatera arii rejestrowej 
Leporella, w scenie uczty i oczekiwania na Kamiennego Gościa. W postaci 
„ciemnej” (molowej) – oprócz wspomnianego początku Uwertury i jej sceny 
finałowej – w sekwencji tragicznego pojedynku, przy wejściu mścicieli na bal 
i w scenie cmentarnej.
Da Ponte, zdając relację z pracy nad librettem Don Giovanniego, zauważa, 
iż dobry finał aktu winien być jakby operą dla siebie. Przepyszna a groźna 
scena balu – sprawiająca wrażenie, iż zbudowana została według zasady 
addycyjnej – z kilkunastu (14) szeregowych sekwencji, przesuwających 
się przed słuchaczem podobnie, jak później, na Mickiewiczowskim Balu 
u senatora w Dziadach czy na Weselu Wyspiańskiego – w istocie rzeczy 
stanowi strukturę ściśle makro-kadencyjną. Została otwarta i zamknięta 
w C-dur, około środka przebiegu w tonacji tej podtrzymywana. Jej 
momenty centralne, wyróżnione i kulminacyjne wiążą się z dwukrotnie 
prezentowanym, słynnym menuetem. Nie pojawia się on w żadnej tonacji 
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przypadkowej czy neutralnej, lecz w tonacjach wyróżnionych funkcyjnie: 
na subdominancie i dominancie. 

4.

Parokrotnie próbowano rozwikłać problem logiki i sensowności planu 
tonalnego Don Juana. Próbę znalezienia klucza do metody podjął 
Gustav Engel20. Również Alfred Einstein21 starał się zna  leźć w tym obszarze 
jakąś prawidłowość, ale zwątpił w jej istnienie. Podejmowano również 
zadania skromniejsze, próbę cha rakteryzacji ekspresywnej i semantycznej 
poszczególnych tonacji w operze (m.in. H. Abert, J. Liebner). 
Dotychczasowe niepowodzenia mają swe źródło, jak można przypuścić, 
w przekonaniu, że istnieje tu wyłącznie jedna zasada determinująca 
wszystkie sytuacje. Wydaje się natomiast, iż ostateczny kształt struktury 
tonalnej Don Juana został zdeterminowany przez  d w i e   uzupełniające 
się zasady. W porządku addycyjnym poszczególne barwy i charaktery tonalne 
zostały skojarzone przez Mozarta z tonami podstawowymi  d a n e j  o s o b y 
dramatu lub z jej aktualną sytuacją dramatyczną. Tak więc na przykład:

Es-dur – z namiętnością i pasją Elwiry; 
c-moll – z napięciem emocjonalnym u Donny Anny; 
triada: F-dur, C-dur, G-dur – z Zerliną, idyllicznością i wesołym, 
wieśniaczym tańcem; 
A-dur – z uwodzeniem; w tej tonacji uwodzone są Zerlina i Elwira; 
B-dur – z gwałtownością; w tej tonacji tak Donna Anna jak i Donna 
Elwira i Zerlina – krzyczą.

W porządku „kadencyjnym” rolę rozstrzygającą gra natomiast 
r e l a c j a: stosunek danej sceny czy sekwencji do pełnej fabuły: jej 
subdominantowe, dominantowe czy toniczne „miejsce” w pełnej kadencji 
utworu. Bal, kończący pierwszy z dwu aktów opery, odbywa się w C-dur, 
a nie w jej tonacji głów nej. Przecież prowadzi nie do rozwiązania, a do 
fiaska: nie udaje się ani polowanie na Zerlinę i jej druhny weselne, ani 
kontr-polowanie mścicieli – na Don Juana. Finał aktu drugiego nie 
tylko „może”, ale „musi” zacząć się i skończyć w D-dur/d-moll. Jego 
makro-strukturę stanowi tu ciąg logiczny: Tonika, subdominanta, 
tonacja zwodnicza VI stopnia, znowu subdominanta, wreszcie tonika 
molowa (scena finałowa), na wyjściu przemieniona w durową (tonacja 
20 Próba Gustava Engla, opublikowana w roku 1889 okazała się, według A. Einsteina, 

niezbyt udana.
21 A. Einstein, Mozart…, s. 176-182.
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epilogu). Jak widać, tym razem brak dynamizującej narrację tonacji 
dominanty; ale przecież Don Giovanni na koniec już nie atakuje, lecz 
biernie czeka. W ramach zaś tej makro-struktury epizodyczna sekwencja 
z Leporellem rozgrywa się w bezkonfliktowym F-dur, a gwałtowna, 
z Elwirą – w zuchwałym E-dur. Tonacja d-moll, oś tonalna, tonalny cantus 
firmus utworu, posiada ponadto swoje odniesienie transcendujące. 
Monografiści Mozarta nazywają d-moll tonacją tragiczną lub tonacją 
śmierci. W tej też tonacji zostanie niebawem napisane Requiem.

5.

Wróćmy do zarysowanej na wstępie opozycji struktur konstytuujących 
pełną strukturę dramatyczną Don Giovanniego. Najpierw do tej 
nazwanej tu strukturą głęboką. Na jej trzy główne właściwości składa 
się: operowanie tematami o charakterze kadencjonującym, techniką 
nawarstwiająco-strettującą i antycypacyjną.
Tematy i motywy kadencjonujące – w ich różnych postaciach – można 
scharakteryzować jako te, które cofają się do samej esencji struktury 
tonalnej, jaką stanowią pierwsze cztery pozycje ciągu alikwotowego. Gra 
tu szczególną rolę pozycja ok tawy oraz stosunki kwartowo-kwintowe. 
W ekspresji dominuje stanowczość, surowość, konstruktywizm i asceza; 
brak elementów zbędnych, ornamentalnych. Podstawę harmoniczną daje 
jeden z modeli kadencyjnych, przeważnie zwięzły, wyrazisty w swojej 
logicznej docelowości. Chodzi przede wszystkim o tematy Komandora.

Przykł. 1. W.A. Mozart, Don Giovanni, akt II, scena XV: „Don Giovanni, a cenar teco 
m’invitasti, e son venuto”.
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Z form szerzej rozbudowanych, bogatszych, w których do głosu 
doszły już relacje wynikające z włączenia do gry następnej oktawy 
z szeregu alikwotów (tej od 4 do 8 dźwięku szeregu), najlepszy 
przykład daje menuet. Jako rodzaj refleksyjnie-nostalgicznego, 
tajemniczego „sfinksa” opery. W drugim swym pojawieniu się menuet 
stanowi zarazem doskonały przykład techniki nawarstwiająco-
strettującej, jako tej, która przeciwstawia się niefrasobliwemu, nie 
obciążonemu szeregowaniu kolejnych błahych momentów, takich jak 
choćby słynna canzonetta Deh vieni alla finestra. Na powtarzaną, 
zdawałoby się senza fine, melodię menueta nakładają się kolejno: 
kontredans i taniec niemiecki (lendler), wpisując swoje odmienne 
metrum w metrum menueta. W końcu, jak wiadomo, trzy pary tańczą 
równocześnie trzy różne – charakteryzujące ich – tańce. Powstaje 
finałowe nawarstwienie wątków, otwierające niezapom nianą finałową 
dramaturgiczną strettę pierwszego aktu.
Miejscem, w którym technika nawarstwiającego strettowania okazała 
się niezbędna, stał się jednak finał opery. Tutaj dopiero nastąpiło 
pełne zestrojenie wątków, ostateczne połączenie nawarstwienia 
z konsekwencjami antycypacji. Tutaj to, co zapowiedziane czy przeczute, 
stało się rzeczywistością. Wszystkie melodyczno-harmoniczne sekwencje, 
eksponowane jako antycypacja w uwerturze, pojawiły się w finale 
w postaci harmonicznie i fakturalnie wzmocnionej. Począwszy od 
dwu akordów otwierających, jako memento, Uwerturę, które przy 
wejściu Komandora zabrzmiały groźnie i wstrząsająco. Na wzmocnione 
w podobny sposób brzmienie orkiestry została „nałożona” maksymalnie 
napięta dramatycznie partia końcowych dialogów: najpierw Don Juana 
i Elwiry, na koniec zaś Don Juana i Komandora. Techniką antycypacji 
przeniknięta została zresztą cała tkanka muzyczna opery. Cierpieniom 
kawalera extremamente licenzioso pochłanianego przez ogień piekielny 
towarzyszą przejmujące, schromatyzowane motywy, „zapowiedziane” 
w scenie, w której Donna Anna wraz z Don Ottaviem opłakują śmierć 
zabitego w pojedynku Komandora.
Jest oczywiste, iż gęsta sieć antycypacji – jako owych zapowiedzi 
i spełnień – niesie ze sobą poczucie logiczności i muzyczno-dramatycznej 
spójności wydarzeń. Z każdym krokiem forma „gęstnieje”, a to, co 
pierwotnie jawiło się jako przypadkowe, staje się stopniowo coraz bardziej 
celowe i nieuniknione.
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Jakże inaczej, niemal wręcz odwrotnie, ma się rzecz z „materią 
brzmieniową” kształtowaną przez ów pierwszy rodzaj tech niki, addycyjny. 
Z szeregowaniem i bezpośrednią repetycją wiąże się tendencja 
do wyodrębniania, rozdrabniania, rozbijania czy rozsypywania się 
ciągu narracji w krótkie frazy, motywy, odrębne akordy i dźwięki. To 
skupienie się na jednym błysku, na jednej chwili wyłonionej z szeregu 
podobnych lub nawet identycznych – tworzy jakąś sztukę momentową, 
przeciwstawioną kontynuacyjnej, czyli tej, która buduje przebieg narracji 
logiczny, celowy, spójny. W muzyce poddanej tej tendencji nie ist nieje 
żadne przed i żadne po. Ważne jest za każdym razem na nowo tylko to, 
co się dzieje tu i teraz. Jak wówczas, gdy Don Giovanni wchodzi w nową 
miłosną akcję. 

6.

Podkreślano wielokrotnie – przed i po Kierkegaardzie – że postać Don 
Juana udziela życia wszystkim postaciom pozostałym. Jest to prawda, 
lecz niepełna, połowiczna. Wbrew pozorom, osoby skupione wokół niego 
nie są marionetkami, ani też, jedynie, nosicielami określonych afektów. 
On sam jest także nie tylko demonicznym uosobieniem zmysłowości, 
promieniującym na otoczenie, lecz w sposób równie silny – postacią, 
której działania są motywowane psychologicznie.
Nad wzajemnymi relacjami osób w operze dominuje oczywiście układ 
koncentryczny. Zespół przeciwstawiony centralnie usytuowanej postaci 
tytułowego bohatera nie jest jednak zwyczajnym szeregiem postaci; 
został silnie ustrukturowany: nikogo za mało, nikogo za dużo. Przypomina 
się słynny obraz Edvarda Muncha nazwany przez malarza Tańcem życia22. 
Mężczyzna, pośrodku zielonej łąki, tańczy z dziewczyną w znacząco 
czerwonej sukni. Z prawej strony obrazu załamuje ręce dziewczyna 
w czerni, z lewej – ręce wyciąga ku niemu dziewczyna w niewinnej bieli. 
Chciałoby się podpisać: Zerlina, Elwira, Anna. U Mozarta nie są też jedynie 
trzema kolejnymi pozycjami rejestru Leporella, obejmującego 2065 pań. 
Są indywidualnościami i charakterami. Mają twarze – nie tylko stroje, 
mają serca – nie tylko zmysły. W kręgu donżuanowego oddziaływania 
znalazły się jak ciała w polu elektromagnetycznego przyciągania 
(i odpychania). Ale przecież ani u Da Pontego ani u Mozarta nie jest tak, 
22 E. Munch, Livets dans / Taniec życia, Obraz późny malarza, Oslo, Nasjonalgalleriet.
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jak chciałby Kierkegaard, czyli nie tak, iż Don Giovanni uwodzi wyłącznie 
sam sobą. Tym, że jest. Uwodzi, to oczywiste, ale również w znaczeniu 
drugim: zwodzi, działa podstępem. Donna Anna sądziła, że odwiedza ją 
narzeczony, Ottavio. Zerlinie, tuż przed hipnotyzującym ją śpiewem – 
„La ci darem la mano” – obiecuje Don Juan małżeństwo. Pokojówkę Elwiry 
zamierza zwieść przebraniem Leporella i dźwiękami – jakże fałszywej 
w jego ustach canzonetty (Jachimecki mówi o jej „słodko-zwierzęcym 
tonie”). Treść arii zwanej szampańską wypełnia plan działań mających 
doprowadzić do wpisa nia po balu do rejestru nie tylko Zerliny, lecz 
również jej dru hen weselnych. A krzyki Zerliny i Elwiry, które nam po 
Don Gio vannim zostają w uszach, przypominają przytoczone tu już 
sformułowanie de Rougemonta: „Taktyką Don Juana jest gwałt”23.

1. E. Munch, Taniec życia, 1899/1900, Oslo Nasjonalgalleriet.

I te właśnie dwie twarze osobowości Don Giovanniego ukazuje nam 
Mozart w momentach, kiedy jego bohater wkracza do akcji. Dwoma 
odmiennymi zespołami środków scharakteryzowane zostają: raz – 
zuchwała gwałtowność („Va, non mi degno di pugnar teco…”), kiedy 
indziej – fałszywa, interesowna i zwodzicielska słodycz („Si, vita 
23 D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej…, s. 176.
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mia…”). A obok tych dwu istnieją jeszcze dwie dalsze twarze, chciałoby 
się powiedzieć, twarze „prywatne”, już nie na pokaz, raczej te odbite 
w lustrze. Jedna z nich zaprezentowana została we wspomnianej już 
arii „szampańskiej”, kiedy to Don Juana zdaje się rozsadzać żywotność, 
samoupojenie pewnością kolejnego zwycięstwa. Druga dochodzi do 
głosu w recytatywach: cyniczna i szydercza. Odsłania się w momentach, 
gdy ze swym cieniem i drugą tchórzliwą naturą, czyli z Leporellem, ustala 
Don Juan nowe taktyki i podstępy, podejmowane stale na nowo, mimo 
niepowodzeń, kończących się kolejnymi niechlubnymi ucieczkami. 
Strukturę osobowości swoich postaci streszcza Mozart muzycznie 
w tematach, które nazwać by można „prezentacyjnymi”. Tak jest 
z Donną Anną, tak też z samym Don Giovannim. Zostaje przedstawiony 
w głównym temacie allegra operowej Uwer tury. Na osiem taktów tematu 
złożyły się tu cztery dwu-takty, odpowiadające czterem podstawowym 
czynnościom skła dającym się na aktywność bohatera. Cztery motywy 
zróżnicowane jako frazy melodyczne i jako gesty ruchowe: (1) ciche przy-
gotowanie akcji, (2) dynamiczny (synkopowany) atak, (3) szybki odwrót 
oraz – (4) triumfalne zaliczenie zdobyczy do rejestru.

Przykł. 2. W.A. Mozart, Don Giovanni, Uwertura.

Nieprzypadkowo został ów temat „prezentacyjny” Don Juana odczytany 
nie tylko jako zespół motywów melicznych, ale także jako ciąg 
określonych gestów. Gest brzmieniowy wyrażający określoną sytuację 
jest słyszalny w każdej frazie śpiewu i orkiestry. Gest śmiały i tchórzliwy, 
spontaniczny i konwencjonalny, nieugięty i pieszczotliwy. 
Zadziwiające, jak wyróżnioną rolę powierzył Mozart w tej operze gestom 
ręki i krokom. Ręki czułej – w momencie uwodzenia Zerliny i gwałtownej 
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– w opowieści Donny Anny. Ręki w konwencjonalnym geście tanecznym 
menueta i tej bezbłędnej i bezlitosnej – w pojedynku. Ręki Donny Anny 
przysięgającej wraz z Don Ottaviem pomstę uwodzicielowi i – żelaznej 
czy kamiennej dłoni Komandora miażdżącej rękę Don Juana. Cały katalog 
znaczących, nieprzypadkowych sytuacji, od „La ci darem la mano”, do 
ostatniego „Dammi la mano in pegno”. 
Krokom została nadana rola konstruktywna i znacząca przez opozycję 
zbliżania się i oddalania. Opozycję nieuchwytności końca i chęci ucieczki 
od niego, chęci wymknięcia się przygotowywanemu sobie losowi. „Kroki 
Komandora” – to wyrażenie brzmi już przecież symbolicznie, zyskało 
znaczący rezonans w kulturze. Rzec można, iż całą operę przenika 
zmienna, ale logicznie rozwijająca się interakcja idiomów muzyczno-
ruchowych wyrażonych w dwu uzupełniających się parach opozycji. 
Opozycję pierwszą tworzy para: tańczenie – kroczenie. W miarę przebiegu 
akcji radosna taneczność ustępuje miejsca kroczeniu; na końcu słychać 
już tylko owe zbliżające się nieuchronnie, ponure i groźne „kroki 
Komandora”. Drugą parę działań ruchowych two rzy opozycja zespalania 
i zmagania (stawiania oporu, walki). Idiom zmagania, muzycznie 
wyrażony fakturą o charakterze hoketusu, obecny jest już w taktach 
otwierających Uwerturę. Daje charakter obu pojedynkom między Don 
Juanem a Komandorem: temu inicjalnemu, bezsłownemu, na szpady 
oraz temu końcowemu – na słowa ostateczne. Idiom zmagania dochodzi 
też wyraziście do głosu w dramatycznej relacji – niemal spowiedzi – 
Donny Anny. Idiom zespolenia jawi się w duetach zalotnych, szczególnie 
w ich partiach końcowych, gdy to – po wstępnej przemienności 
głosów – dochodzi do zgodnego dwugłosu. Do harmonijnej, tercjowej 
dźwięczności wypełniającej fi nał duetu Don Juana i Zerliny: „Andiam, 
andiam, mio bene…”

7.

Don Giovanni nigdy nie stoi sam. Wprowadzając Donnę Elwirę, Donnę 
Annę i Zerlinę w wir niepohamowanego żywiołu – prowokuje ich 
reakcje, nabrzmiałe resentymentalnymi emocjami. U Mozarta nie 
chodzi już tylko o ekspozycje zespołu środków muzycznych związanych 
z gotowymi formułami, służącymi dla uzewnętrzniania paru typowych 
emocji, jak to bywało w stylu realizującym założenia teorii afektów. Tutaj, 
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u każ dej z żeńskich postaci słyszymy wpierw odrębny i niepowtarzalny 
„ton zasadniczy” jej charakteru a dopiero następnie – oświetlające go 
kolejno zmienne uczucia i emocje. Mozart miał w ręku instrument dla 
prezentowania określonych ekspresji: retoryczną teorię afektów – i stosuje 
ją hojnie. Ale w tej operze (może w tej szczególnie?) zdaje się działać 
spontanicznie, bez odwoływania się do określonych formuł i zasad. Ma się 
wrażenie, iż cały kunszt retoryki został uwewnętrzniony, zinterioryzowany. 
Można by wprawdzie, słuchając jakiejś arii, nazywać po imieniu jej 
poszczególne „figury”. Ale to już nie jest ich barokowa „układanka”, niezbędna 
dla odwzorowania określonego „afektu”. Wstrzy mujące oddech najwyższe 
wzburzenie u Elwiry:

Ach, gdy tę bestię znajdę 
podłą i z gruntu złą – 
za zdradę i pogardę 
zapłaci własną krwią!24

znajduje u Mozarta wyraz najbardziej bezpośredni z możliwych. Podobnie 
z rozterkami wewnętrznymi Zerliny:

I pragnę i się boję; 
niepokój serce rwie…

– jawią się poprzez muzykę w sposób tak naturalny, że trudno w nie 
wątpić. Pragnienie pomsty, odzywające się u Donny Anny:

Dopiero, kiedy go skują w kajdany –  
zgoją się rany, zapomnę zło…

przemawia pełnią siły i nieodpartej emocjonalnej autentyczności. 
To, co w Don Juanie nastąpiło, można by nazwać 
odkonwencjonalizowaniem retoryki. Wchłonięciem jej ogólnych założeń 
w podświadomy i odruchowy system myślenia muzycznego, pozwalający 
subtelnie i wrażliwie notować wszelkie odmiany poruszeń wewnętrznych. 
Jednych, opartych na słyszalnym w muzyce systemie głębokiego 
oddechu, innych – na żywym pulsie krwi. Obserwujemy więc jak Mozart 
godność Anny, pasję Elwiry i wdzięk Zerliny (jako ich „tony podstawowe”) 
przeprowadza muzycznymi środkami poprzez zadziwienie, oczarowanie, 
gniew, wściekłość, pragnienie zemsty i cichą melancholię. Każdą ze swych 
bohaterek przeprowadza w inny sposób i każdą pozostawia, na koniec, 

24 Wszystkie przekłady Don Giovanniego pióra S. Barańczaka, „Res Facta Nova”, 1997, 
nr 2 (11).
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w innym stanie. Każda przeszła innego rodzaju trzęsienie ziemi, u każdej 
poczucie zawodu i straty dotyczy innego przedmiotu, rozgrywa się na 
innym piętrze, w innej sferze: społecznej, empirycznej, egzystencjalnej. 
Jed na straciła nadzieję na możnego męża, druga na wspaniałego 
kochanka, trzecia – na człowieka, z którym można dzielić życie. I Mozart 
rozróżnia muzycznie te trzy kategorie. Przeprowadzając wszystkie trzy 
bohaterki przez cierpienie – jego oczysz czające i pozwalające dojrzewać 
działanie pozostawił jedynie Annie, to jest tej, która potrafiła zachować 
godność w swej sytuacji granicznej.
Nikt dotąd nie potrafił zróżnicować muzycznie, w jednym dziele, tylu 
postaci, stworzyć tylu odrębnych portretów kobiecych, ukazać je w całej 
ich zmienności. Donna Anna, Donna Elwira i Zerlina stoją w operze śmiało 
naprzeciw Don Juana, nie ustępując jego postaci, gdy chodzi o żywość, 
prawdę, autentyzm.

8.

Tymczasem, na koniec, on sam staje oko w oko ze sprowokowaną przez 
siebie siłą. Tyle razy w operze salwował się ucieczką, teraz – dotrzymuje 
placu, we własnej sytuacji granicznej. Tej, w której staje przed nim 
problem granic wolności. Jest to moment, kiedy objawia się muzycznie 
jeszcze jedna twarz Don Juana. Została nakreślona w sposób krańcowo 
as cetyczny i szczególnie esencjalny, wyrażona nie przez bogactwo 
i nadmiar, lecz przez redukcję i intensyfikację środków muzycznych i słów:

Pentiti! 
No! 
Si! 
No!

Ów „niezłomny” bohater jednak – na koniec – krzyczy. Krzyczy w ślad za 
Anną, Zerliną, Elwirą:

W jaką udrękę spadam? 
W jakiej otchłani głąb? 
Aaa!…

Wprawdzie był czas, kiedy Mozart się zarzekał: w muzyce nie powinno się 
nigdy doprowadzać dźwięku – do krzyku! W Don Giovannim, jak widać, 
nie okazało się możliwe, by się od niego powstrzymać.
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Mozart przekracza tu granice, wyznaczając zarazem nowe. Jego Don 
Giovanni stanowi gatunkową strettę: zestrojone nawarstwienie – na 
różnych poziomach tej polifonicznej konstrukcji – opery buffo i seria, 
komedii weneckiej i moralitetu, anty-szopki i ballady dramatycznej. 
Jak gdyby wraca do źródeł, do dramma per musica, ale już na piętrze 
psychologii organicznej a nie – mechanistycznej. Podjęta przez 
Mozarta klasyczna synteza antycypuje zarazem dramat romantyczny, 
w romantycznych czasach uznana za wzorzec niedościgniony. 
Poza tym Don Giovanni ma rysy własne, niepowtarzalne, niezbywalne 
– mimo podjęcia tematu tak bardzo powszechnego. Jest dramatem 
muzycznym o uczuciach i ich przemianie w zderzeniu z żywiołem 
erotyzmu. W stopniu znacznie wyższym, niż – jak chciałby Kierkegaard 
– dramatem o absolutnej genialności zmysłowej uwodziciela, dla 
której to muzyka stanowi idealne medium. Jest dramatem o człowieku 
i o zdawaniu przez niego egzaminu w sytuacjach granicznych: śmierci, 
cierpienia, walki, winy, znacznie bardziej – niż historią o niecnym życiu 
feralnego anty-bohatera – jak chcą przewodniki operowe. 

9.

Czy z samej muzyki Mozarta można odczytać jego postawę etyczną?
Antropomorfizując: Jego muzyka entuzjazmuje się swobodą – ale wybiera 
konieczność granicy i nieuchronność tamy. Zachwyca się niepohamowaną 
erupcją stanów podświadomości, ale wybiera mowę uczuć pogłębionych. 
Zachłystuje się bujnoś cią, wielorakością, obfitością, ale przedkłada 
zestrojenie i celowość. Przy końcu utworu okazuje się, iż żaden moment 
muzyczny nie pojawił się na próżno; albo coś zapowiadał, albo coś 
spełniał, albo był czegoś echem. Wybrane zostało postępowanie 
kompozytorskie, które zważa na skutek, a nie to, które marnotrawi 
energię. 
Lecz wszystkie te wybory nie przychodzą Mozartowi łatwo i prosto. Stąd 
też muzyka Don Giovanniego jawi się nam jako jedno wielkie zmaganie. 
Rozstrzygnięcie nie zostaje ani zawieszone, ani zamrożone w moralizujący 
schemat. Zwycięstwo kosmosu nad chaosem – nie będąc pyrrusowym, 
staje się go rz kie. Mozarta stosunek muzyczny do legendy o „nazbyt 
swobod nym kawalerze” nie ukazuje się w barwach czarno-białych. Mozart 
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nie jest libertynem, ale także nie jest purytaninem, a w je go muzyce nie 
słychać pruderii czy hipokryzji, czego notabene nie dałoby się powiedzieć 
o tekście Lorenza Da Ponte.
To, co czysto zmysłowe i absolutnie spontaniczne jest dla Mo zarta – to 
się słyszy – wspaniałym darem niebios, niezaprzeczoną wartością. Ale 
nie najwyższą, chociaż niezbędną. O pełni człowieka, jego dojrzałości 
i wartości decyduje u niego splot – myśli, czynów i uczuć, którym z taką 
siłą dał tutaj dojść do głosu.
Mozart staje po stronie owej pełni. Sam nie gra w Don Gio vannim na 
jednej strunie, strunie zmysłowego piękna. Ale nie raduje się, gdy u jego 
bohatera struna ta – przeciągnięta – pękła. Niech rzuci kamieniem, kto...

Baranów, w sierpniu 1980
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Ludwig van Beethoven  
Sonata fortepianowa d-moll op. 31 nr 2*

Gwałtownie i z rozmachem otworzyła nową fazę twórczości 
Beethovena, tę, którą Romain Rolland nazwie fazą heroiczną. Sonata 
powstawała w roku 1802 , w chwili więc, gdy kompozytor właśnie 
dojrzewał do spisania testamentu nazwanego heiligenstadzkim. Minął 
punkt krytyczny, twórczość nabrała wiatru w żagle. Niebawem pojawi 
się Eroika.
Swoimi nieprawidłowościami wobec obowiązujących konwencji 
zadziwiła uczonych w piśmie, zachwycając słuchaczy. Ich 
opinię streścił uczeń Liszta, Wilhelm von Lenz, znajdując w tej 
nieporównywalnej do niczego dramatycznej fantazji − „nieokiełznany 
żywioł”. Istotnie, w stopniu wyższym niż gdziekolwiek dotąd doszły 
w Sonacie d-moll do głosu przejawy wyobraźni romantycznej. Miejsce 
harmonijnego piękna klasycznego zajęło piękno wzniosłe, pełne 
tajemniczych niedomówień, momentami aż „mroczne i groźne”. „Duch 
Południa” został zdominowany tu przez „ducha Północy”. A w dodatku: 
utworowi zaczęły towarzyszyć słowa samego Beethovena, niejasne, 
a dające do myślenia, puszczone w obieg przez Antona Schindlera. 
Na pytanie o klucz do tej muzyki, miał mu kompozytor podobno 
odpowiedzieć: „Proszę przeczytać Burzę Szekspira!”. I podstawnie czy 
bezpodstawnie, zaczęto Sonatę d-moll obdarzać tym pożyczonym od 
Szekspira tytułem.

* M. Tomaszewski, „Sonata fortepianowa d-moll" op. 31 nr 2 [w:] książka programowa 
IX Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, red. W. Berny-Negrey, 
Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Warszawa i in. 2005.
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Largo. Allegro, d-moll. W aurze tajemniczej i wyczekującej rodzi się temat, 
by objawić się w geście nagłym, nie znoszącym sprzeciwu. Wszystko 
w tym allegrze dzieje się inaczej, ale pęd i rozmach muzyki nie pozwalają 
słuchaczowi oprzytomnieć. Porywają go i unoszą nawet ponad owe 
momenty dziwne i niespodziewane, w których kompozytor zdaje się nam 
coś wyznawać semplice i con espressione.
Adagio, B-dur. Narracja melodyczna toczy się tak powoli, że ma się 
wrażenie, iż stoi w miejscu. Pełna powagi, złożona bardziej z pauz i ciszy – 
niż z dźwięków, dziwna. Dwukrotnie na moment zakwita melodią naiwną 
i śpiewną. Niepokojące ostinato fortepianowych basów.
Allegretto, d-moll. Wraca pęd i rozmach allegra, lecz uskrzydlony, 
ulatujący w przestrzeń melodią piękną nieludzko. Dialog obu rąk 
splatających się i rozplatających w tym perpetuum mobile, snujący się 
ponad zmiennością harmonii. Mogący trwać wiecznie.
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Ludwig van Beethoven  
Sonata fortepianowa A-dur op. 101*

Również i ta Sonata, pierwsza z grupy pięciu sonat ostatnich, otwiera nowe 
drzwi, wprowadza w nową fazę twórczości Beethovena. Witold Hulewicz ów 
czas nazywa „czasem miłości”. To rok 1816: z utworów znaczących przyniósł, 
poza Sonatą A-dur, jedynie cykl pieśni Do dalekiej ukochanej.
Sonatę, o której mowa, zadedykował Beethoven Dorothei, baronowej 
von Ertmann. Była jego uczennicą, chyba najznakomitszą. Jeśli uwierzyć 
Johannowi Reichardtowi, który słyszał jej grę, „siłą brzmienia połączoną 
z najgłębszą czułością przewyższała największych wirtuozów”. Także 
Mendelssohn, wiele lat później, dał świadectwo jej „zachwycającej 
interpretacji Beethovena”. Wraz z siedmioma innymi damami ta 
dedykantka Sonaty opus 101 pretenduje – u biografów autora – do 
miana jego „nieśmiertelnej ukochanej”. Według jednego z nich, George’a 
Marka, ma ku temu najwięcej szans.
Wprawdzie Beethoven przyzwyczaił już swoich słuchaczy do nieliczenia 
się zbytnio z klasycznymi konwencjami, jednak w Sonacie A-dur 
przekroczył oczekiwania dosyć gruntownie. Brak w niej sonatowego 
allegra, brak scherza i finału o charakterze ronda. Sonatą oczywiście jest, 
bo sonatą właśnie, a nie fantazją, została przez Beethovena nazwana.
Allegretto ma non troppo, A-dur. Wita nas śpiewem, który – kołysząc 
się w romansowym rytmie na 6/8 – mógłby płynąć tak dalej bez końca. 
Beethoven dookreśla jego charakter słowami: mit innigsten Empfindung, 
co znaczy: „z najgorętszym uczuciem”.

* M. Tomaszewski, Sonata fortepianowa A-dur op. 101 [w:] książka programowa 
IX Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, red. W. Berny-Negrey, 
Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Warszawa i in. 2005.
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Vivace alla marcia, F-dur. Muzyka, którą rozpiera energia, élan vital, 
wyrażana przez skoki melodii i zrywane rytmy. Kroczyć w rytm tego 
marsza nie sposób. Można by go raczej odtańczyć.
Adagio ma non troppo, con affetto, a-moll. Beethoven każe ów 
fragment muzyki zamyślonej, zamkniętej w sobie, grać sehnsuchtvoll, 
czyli „z tęsknotą”. A kończy paroma urywanymi taktami tego śpiewu, który 
Sonatę otwierał. Odzywa się jak echo czasów dawno minionych.
Allegro, A-dur. Brak słów na określenie energii wyzwolonej tu 
do działania. Ale zarazem ujętej w karby polifonizującej techniki, 
kulminującej żelazną konstrukcją fugata. Jeśli jakakolwiek muzyka może 
zostać nazwana „męską”, to ta jest nią bez wątpienia.
Zanotowano wypowiedź Beethovena stanowiącą coś w rodzaju egzegezy 
Sonaty op. 101. Jej cztery tak „dziwiące się sobie” części, to podobno: 
(1) marzycielskie nastroje, (2) wezwanie do czynu, (3) powrót do owych 
marzycielskich nastrojów oraz – (4) czyn.
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Beethoven i wieczna kobiecość*

Tego się nie da ominąć. Mając przed sobą, jako przedmiot refleksji, życie 
i twórczość Beethovena, nie sposób nie dostrzec także owej drugiej 
strony: lirycznej, czułej, intymnej, niekiedy namiętnej.
Wprawdzie egzystuje ona w cieniu Beethovena heroicznego 
i prometejskiego, zaangażowanego w idee najwyższe, tyczące ludzkości 
całej – ale egzystuje. Daje o sobie znać. Autor Eroiki skomponował 
przecież także sonaty Księżycową i Pastoralną, rozśpiewane, liryczne 
partie koncertów, serię symfonii „parzystych”: Czwartą, Szóstą i Ósmą, 
oddanych zachwytowi nad „bożym światem”, Leonorę, sławiącą miłość 
wierną. Skomponował serię pieśni, w których tekstom Goethego dodał 
dźwiękowych skrzydeł. Starczy przywołać w pamięci Znasz-li ten kraj lub 
owe cztery wersje pieśni Mignon, zaczynającej się od słów: Ten tylko, kto 
zna tęsknotę, wie jak ja cierpię. Do serii wierszy „niedzielnego” poety, 
Jeittelesa, skomponował pierwszy w dziejach pieśni cykl liryczny, Do 
dalekiej ukochanej (An die ferne Geliebte). Nie przypadek to, że sięgnął 
po wiersze, w których, jak u średniowiecznych trubadurów, atrybutem 
ukochanej stawała się jej nieosiągalność.
Jeden z przyjaciół młodości, Franz Wegeler, wspominał: „Nie było chwili, 
by się w kimś nie kochał” – i nie ma powodu, by w słowa te wątpić. 
Trzeba je jednak dopełnić o słowo najbardziej tu istotne: „kochał się 
nieszczęśliwie”. Mimo, iż niekiedy ze wzajemnością.
Wśród zachowanych listów Beethovena znajduje się list szczególny, 
znaleziony po jego śmierci w zamkniętej szufladzie biurka, list bez 
adresata. Przez biografów nazwany listem do „nieśmiertelnej kochanki”. 

* M. Tomaszewski, Beethoven i „wieczna kobiecość”, tekst wstępny [w:] Książka 
programowa XV Wielkanocnego Festiwalu  Festiwal Ludwiga van Beethovena, 
red. E. Siemdaj, Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Warszawa 2011.
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Dziesięć stron wypełnionych uczuciem namiętnym i euforycznym, za 
którym pismo, bliskie gryzmolenia, z trudnością nadążało. Do dzisiaj 
nie odkryto imienia damy, do której kierował Beethoven owe dziesiątki 
apostrof w rodzaju: „Mój Aniele, Moje Wszystko, Moje Ja” lub westchnień: 
„O Boże, tak blisko a tak daleko!…”
Lista pięknych dam, które mogłyby pretendować do miana „kochanki 
nieśmiertelnej” jest niemała: przyjaciółki młodości, pianistki i uczennice, 
śpiewaczki, dedykantki utworów: siostry Brunsvik, Teresa i Józefina, 
późniejsza von Deym, Bettina Brentano i Giulietta Guicciardi, Teresa 
Malfatti, Maria Erdödy i Fanny del Rio, Dorothea Ertmann i Amalia 
Sebald. Niemal wszystkie wysoce utytułowane, hrabianki lub baronówny. 
Biografowie znaleźli fakty, które niemal każdej z nich pozwalałyby 
przyznać tytuł tak zaszczytny. Ale na szczęście sąd ostateczny, 
niepodważalny, dotąd nie zapadł i wszystkie one trwają w mgle 
tajemnicy.
Co do tego nie ma wątpliwości: do Beethovena należał pierwszy, znaczący 
ruch, który wzbudził liryczne i romantyczne widzenie świata. Za nim 
dopiero poszli romantycy, od Schuberta i Wagnera po Mahlera i Ryszarda 
Straussa, w poszukiwaniu tego, co „odwiecznie kobiece” („das ewig 
weibliche”). Darowali nam w ten sposób wspaniałą serię dzieł – od Pięknej 
Młynarki i Podróży zimowej, przez Tristana i Izoldę do Pieśni wędrowca 
– które przypominają, że miłość romantyczna, to miłość nieosiągalna lub 
bezpowrotnie utracona.
To, co pozwala przyznać Beethovenowi miejsce wyróżnione, to to, że 
nie usiłuje on nigdy zapuszczać się beznadziejnym szlakiem Wertera. 
Każdą sytuację potrafi przezwyciężyć, odwołując się do racji wyższych. 
W roku 1816 pocieszał hrabinę Marię Erdödy: „My, śmiertelni, obdarzeni 
nieśmiertelną duszą, jesteśmy zrodzeni dla cierpienia i radości. Ale radość 
staje się udziałem jedynie ludzi doskonałych, tylko poprzez cierpienie”. 
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Beethoven: wojna i pokój*

Muzyka nie powstaje w przestrzeni abstrakcyjnej. Jej twórcy żyją 
w świecie realnym, nie tylko w świecie własnej wyobraźni. A jak wyznał 
kiedyś późny Lutosławski: „człowiek ma jedną duszę i to, co przeżywa, 
musi mieć na niego jakiś wpływ. Mimo całej autonomiczności świata 
dźwięków, utwór jest funkcją tej psychiki”.
Beethoven chodził mocno po ziemi, choć z głową w obłokach. Należał 
do kompozytorów zaangażowanych w to, co się działo tu i teraz. Gest 
przekreślenia ofiarowanej Bonapartemu dedykacji – gdy ten zawiódł jego 
nadzieje – zrósł się w naszej pamięci na trwale z postacią autora Eroiki. 
Dopełniły go słowa: „Szkoda, że na sztuce wojennej nie znam się tak, jak 
na sztuce tonów, pobiłbym go!” Żył w czasie, gdy przetaczanie się wojsk 
napoleońskich wzdłuż i wszerz Europy dawało o sobie znać, niekiedy 
nawet dosyć bezpośrednio. Przeżył bombardowanie Wiednia i zajęcie go 
w roku 1809 przez Francuzów. Przesyłając lipskiemu wydawcy jedną ze 
swych właśnie ukończonych partytur, zwierzał się na marginesie: „Jakie 
życie wokół mnie, puste i zrujnowane! Nic – tylko bębny, armaty, ludzka 
nędza każdego rodzaju”. 
Nie należał do muzycznych ilustratorów rzeczywistości; na ogół daleki 
od tak zwanej programowości, więc trudno byłoby szukać na stronach 
kolejnych partytur jakichś konkretnych odgłosów toczącej się za oknem 
historii. A jednak! Słuchając Beethovena, wsłuchując się w jego muzykę, 
przecież bez porównania częściej niż na intonacje liryczne i pastoralne 
trafić można na tony heroiczne, patetyczne, prometejskie. 

* M. Tomaszewski, Beethoven: wojna i pokój, tekst wstępny [w:] książka programowa 
XVI Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, red. E. Siemdaj, Warszawa 2012.
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W tych właśnie tonach jawi się nam nie tylko – co zrozumiałe – muzyka 
Egmonta i Fidelia, lecz także V Symfonii i V Koncertu fortepianowego, 
Sonaty patetycznej i Appassionaty. Zdarza się także niekiedy, że 
słuchając stanąć musimy w zadziwieniu, jak w momencie, kiedy to 
odgłosy wojennego zgiełku brutalnie wkraczają w Agnus Dei z Missa 
solemnis, na słowach tyczących pokoju. 
Raz jeden swoją reakcję na bieg historii wyraził Beethoven w sposób 
odmienny niż zwykle, więc nie poprzez odpowiadający sprawie – ale 
jakby wyciągnięty przed nawias – ton i charakter muzycznej wypowiedzi, 
lecz wprost ilustracyjnie, detalicznie-naśladowczo. Komponując 
Zwycięstwo Wellingtona albo Bitwę pod Vittorią, dał się unieść fali 
entuzjastycznie nastrojonego patriotyzmu. Został nagrodzony euforią, 
jaka towarzyszyła prawykonaniu. Ukarany – samoświadomością 
skomponowania utworu najsłabszego z tych, jakie wyszły spod jego pióra. 
Swoim zaangażowaniem muzyka Beethovena sięgała niezmiennie po 
tematy wysokopienne: niewola i wyzwolenie, cierpienie i zwycięstwo 
nad sobą, krzywda i sprawiedliwość… Komponując utwory podejmujące 
temat wojny i pokoju autor Fidelia nie był ani pierwszym ani ostatnim. 
Między słynnym cyklem Claudio Monteverdiego zatytułowanym 
Madrigali guerrieri e amorosi a operą Wojna i pokój Sergiusza 
Prokofiewa powstało wiele muzyki różnego kalibru i autoramentu, 
na różny sposób ów temat odmieniającej: Kurpińskiego Symfonia 
bitwę wyrażająca, Czajkowskiego Rok 1812, Brittena War Requiem, 
Szostakowicza Symfonia „Leningradzka”… 
Beethoven – jeśli mu wybaczyć i pominąć Bitwę pod Vittorią – pozostaje 
jedyny i niepowtarzalny. Wojna i walka, jaka odzywa się w jego muzyce, 
rozgrywa się bowiem przede wszystkim w przestrzeni duchowej, wyższej 
ponad historyczne realia. Tyczy zmagań z samym sobą. U niego – zawsze 
zwycięskich.
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Franz Schubert  
Sonata fortepianowa B-dur D 960*

Ostatnia z sonat Schuberta, osiemnasta. Skomponował ją latem roku 
1828, wraz z dwiema innymi: c-moll D 958 i A-dur D 959. Powstałe na 
jednej fali natchnienia, tworzą swoistą całość, nazywaną sonatową triadą. 
Po nich zdążył już tylko napisać serię ostatnich pieśni, tych do słów 
Heinego i Rellstaba, które wydano jako Łabędzi śpiew, parę podniosłych 
utworów religijnych i swój utwór uduchowiony ponad wszelką miarę, 
słynny Kwintet smyczkowy C-dur. Umarł w listopadzie, wyrzucony z życia 
w wieku lat 32, w pełni siły twórczej. Nie był pianistą zawodowym, ale 
przeszedłszy naukę u brata, sam wykonywał swoje utwory i towarzyszył 
śpiewakom na koncertach. Pamiętnikarze zanotowali, że „miał piękne 
uderzenie spokojnej ręki, grę jasną i wyrazistą, pełną ducha i czułości. Pod 
jego palcami klawisze śpiewały”.
Molto moderato, B-dur. Wychodzi z ciszy i do ciszy wraca ten 
nieustający śpiew, wędrujący poprzez tonacje bliższe i dalsze. 
Melodia wzbiera i opada, to snując się niespiesznie, to zatrzymując 
się na pauzach i fermatach. Jakby zasłuchana w siebie i we własne 
echo.
Andante sostenuto, cis-moll. Inny, ale także śpiew, płynący w tercjach 
brzmiących łagodnie i czule ponad niespokojnym ostinato lewej ręki. 
Niepokojącym szczególnie w repryzie, gdy jego rytm zdaje się naśladować 
Beethovenowskie pukanie do drzwi.

* M. Tomaszewski,  „Sonata fortepianowa B-dur" D 960 [w:] książka programowa 
IX Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, red. W. Berny-Negrey, 
Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Warszawa i in. 2005.
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Allegro vivace con delicatezza, B-dur. Scherzo o charakterze i o fakturze 
jakby pożyczonej z sonatiny Mozarta. Dziecięco naiwne.
Allegro ma non troppo, skomponowane w nostalgicznym g-moll. Pejzaż 
idylliczny, lecz tylko z pozoru. I tutaj narracja toczy się, wędrując z tonacji 
w tonację, z tematu w temat. Niekiedy zatrzymuje się, jakby zgubiła 
drogę. Nagłe fortissima przywołują do rzeczywistości.
Jeden z wybitnych beethovenistów, ale także interpretatorów muzyki 
fortepianowej Schuberta, Wilhelm Kempff, nazwał ostatnie jego sonaty 
„monologami, wyznaniami duszy bardzo zranionej” (1970).
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Kartki z przewodnika koncertowego 
Koncerty Zimermana*

Koncert fortepianowy f-moll op. 21

Powstał jako pierwszy z dwóch, choć w druku ukazał się jako drugi. 
Dziewiętnastoletni Chopin pisał go w Warszawie, między wczesną jesienią 
roku 1829 a wczesną wiosną roku 1830. Pisał ze skrzydłami u ramion. 
Właśnie wrócił z Wiednia, gdzie z powodzeniem zmierzył się po raz 
pierwszy z koncertową estradą. Właśnie też przeżywał emocje pierwszego 
zakochania. Słynne słowa z listu do Tytusa Woyciechowskiego: „bo ja już 
– może na nieszczęście – mam mój ideał, któremu wiernie, nie mówiąc 
z nim, już pół roku służę, który mi się śni, na którego pamiątkę stanęło 
adagio do mojego Koncertu...”, otóż słowa te, skreślone 3 października 
roku 1849, świadczą o aurze, w jakiej Koncert f-moll powstawał. Nie 
sposób więc odmówić racji Zdzisławowi Jachimeckiemu, gdy twierdzi, 
że o niepowtarzalnej poetyczności utworu zadecydowała – jak to 
metaforycznie ujął – „metryka pochodzenia z osobistych przeżyć”.
Został skomponowany zgodnie z wymaganiami gatunku, według wzoru 
pochodzącego od Mozarta, ale przejętego bezpośrednio z rąk Hummla. 
Gdyby nie wysoka temperatura, w jakiej Koncert powstawał, która 
sprawiła, że kształt i charakter utworu stał się niepowtarzalnie 

* M. Tomaszewski,  „Koncert fortepianowy f-moll" op. 21. „Koncert fortepianowy 
e-moll" op. 11 [w:] książka programowa koncertu z cyklu Elżbieta Penderecka 
zaprasza. Koncerty mistrzów – wielcy pianiści, Krystian Zimerman, solista-
dyrygent, Polish Festival Orchestra, Filharmonia im. K. Szymanowskiego, 
red. W. Berny-Negrey, Kraków 1999.
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indywidualny, można by mówić o jego eklektyzmie. Inspiracje idące 
od Jana Nepomucena Hummla są oczywiste, niekiedy tak jawne, że 
– gdy posłuchać muzyki starego mistrza klawiatury – zaskakujące. 
Pianistyczna faktura utworu została ukształtowana przez technikę stylu 
brillant. Trzeba to jednak od razu powiedzieć, iż wirtuozeria ta – w obu 
koncertach Chopina doprowadzona do swego apogeum – została w nich 
zarazem przezwyciężona. Stało się to przez przywrócenie tematom 
klasycznej, mozartowskiej prostoty (w stylu brillant bywały one nieco 
pretensjonalne lub banalne) oraz przez przeniknięcie całości romantyczną 
już – a nie sentymentalną – ekspresją. Chopin operuje wprawdzie tym 
samym językiem, z którym spotkać się możemy w utworach Hummlów, 
Moschelesów, Riesów czy Kalkbrennerów, używa tych samych figur 
pianistycznych i stylistycznych idiomów. Rzecz w tym, że on nie tylko 
mówi, lecz że ma coś istotnego i bardzo własnego do powiedzenia. 
„Fortepianowi gadam to, co bym tobie nieraz powiedział” – zwierzał się 
przyjacielowi. Muzyka jego koncertów stała się wyrazem osobowości. 
Spoza konwencji i języka epoki wyjrzała twarz Chopina. Zarazem 
dokonało się przeistoczenie gatunku o strukturze klasycznej i fakturze 
brillant w gatunek romantyczny. Typowy układ cyklu: allegro, adagio, 
presto został przeistoczony w strukturę: maestoso, larghetto, vivace, 
w której maestoso oznacza, na zmianę: ożywionego lub zadumanego 
marsza, w której larghetto stało się nokturnem, a vivace – tańcem, 
stylizacją kujawiaka.
M a e s t o s o, przeniknięte ekspresją oscylującą między klasyczną 
wzniosłością a romantycznym entuzjazmem – toczy się oczywiście 
według zasad sonatowego allegra. Ekspozycja prezentuje tematy, 
przetworzenie je przeobraża, w repryzie spotykają się na nowo, 
choć nieco odmienione. Zgodnie też z konwencją zadomowioną 
w allegrach koncertów – prezentowanie tematów następuje najpierw 
w orkiestrze, następnie dopiero w fortepianie. Temat inicjalny, zarazem 
główny (f-moll), w orkiestrze pojawiający się niemal niespostrzeżenie, 
w fortepianie ma swoje entrée. Wchodzi na scenę utworu efektownie 
zapowiedziany. Sam rozbrzmiewa w ciszy. Bezpośrednio po nim kazał 
Chopin zabrzmieć tematowi, który go dopełnia. Jest śpiewny i czysty, 
kruchoroślinny, jakby przejęty wprost od Mozarta. Rozśpiewa się – 
i zniknie, by, jak gdyby zapomniany przez kompozytora, więcej się nie 
pojawić. Temat przeciwstawiony inicjalnemu rozkwitnie za chwilę. 
Toczy się w tonacji As-dur, również w skupieniu i w orkiestrowej ciszy. 
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Ma charakter romansowo-nokturnowy i zdaje się zapowiadać aurę 
larghetta.
Następuje przetworzenie. Z początku zamyślone i zadumane, lecz 
niebawem oddane szaleństwu fortepianowej figuracji. Niepohamowany 
strumień brzmienia przetacza się teraz poprzez tonacje dalsze i bliższe. 
Eksplozja orkiestrowego tutti i – na wielkim ściszeniu –repryza: powrót 
tematów splecionych w jedną całość.
L a r g h e t t o, utworu część centralna, jego racja istnienia. Już pierwsze 
takty orkiestry wprowadzają w inny wymiar: na wpół realny, na wpół 
oniryczny. O wejściu fortepianu – na rozłożonym akordzie As-dur – 
powiedział Iwaszkiewicz, że „brzmi jak otwarcie bramy do jakiegoś 
przybytku miłości i spokoju”. 
Larghetto ma charakter nokturnu, a kształt wielkiej arii da capo. Temat 
główny, grany molto con delicatezza, odezwie się jeszcze dwukrotnie, 
za każdym nowym pojawieniem się ubrany w coraz to bardziej zwiewne 
ornamenty. Ale to tylko ramy dla muzyki z gruntu odmiennej, na którą 
się podświadomie czeka. Jej wtargnięcie – con forza i appassionato – 
działa jak nagłe objawienie się pełni uczuć – dotąd wstrzymywanych. 
Rzecz zastanawiająca. Stosowanie fortepianowego recytatywu 
na tle orkiestrowego tremolanda znane było wcześniej niejednemu 
z kompozytorów piszących w manierze stylu brillant. Chopin tych samych 
środków użył w sposób nieporównywalny. Dał muzykę nieskończenie 
piękną i przejmującą. 
A l l e g r o  v i v a c e  – zgodnie z oczekiwaniem każdego, 
kto zna konwencje gatunku – jest rondem. Porywa żywiołem 
tańca o kujawiakowej proweniencji. Igra dwoma rodzajami 
choreicznego gestu. Pierwszy z nich, określony przez 
kompozytora jako semplice ma graziosamente (z prostotą 
i wdziękiem) – charakteryzuje temat główny, czyli refren. 
Odmienny rodzaj taneczności prezentują kuplety – są 
zawadiackie i zadzierzyste. Jeden z nich zdaje się wprost 
rozsadzany energią, drugi wnosi aurę wiejską. Jest kliszą zabawy 
w karczmie, a może przede dworem, na dożynkach, kiedy to 
młody Chopin wespół z całą wsią tańczył do upadłego. Uderzenia 
drzewcem smyczka po strunach, pizzicato i puste kwinty basów 
zdają się świadczyć o zachowaniu w pamięci klimatu tamtych 
dni. 
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Tonacją wyjściową finałowego ronda jest f-moll, tonacja 
o przydźwięku z lekka sentymentalnym. Według Marcelego 
Szulca, ubiegłowiecznego monografisty Chopina, wnosi „rzewną 
zadumę”. Lecz Koncert z owej zadumy i rozmarzenia na koniec się 
otrząsa. Wraz z pojawieniem się – zagranego na rogu – sygnału, 
oznaczającego początek błyskotliwej kody i wejście prostej 
i radosnej tonacji F-dur – na twarzach słuchaczy pojawić się może 
nawet rozbawienie. Tym większe, im lepiej udało się waltorniście 
ominąć zastawioną na niego pułapkę. Na wielkiej estradzie 
Teatru Narodowego Koncert f-moll zabrzmiał na pierwszym 
prawdziwie wielkim koncercie Chopina, w dniu 17 marca roku 
1830. To prawykonanie poprzedziły dwie na wpół prywatne próby: 
pierwsza w gronie rodziny, druga w obecności warszawskiej 
elity muzycznej: Elsnera, Kurpińskiego, Żywnego. Partię orkiestry 
realizowano wówczas na sposób kameralny.

Ciekawe to były czasy. Już w grudniu minionego roku „Kurier 
Warszawski” donosił swym czytelnikom o wielkim wydarzeniu: 
o fakcie powstania nowego utworu. Stanisław Koźmian pisał: 
„Między nowymi Chopina dziełami ma być Koncert f-moll, 
godny iść w rzędzie z dziełami najpierwszych Europy muzyków”. 
Recenzowano również obie próby. W „Kurierze Polskim” znalazło 
się miejsce na obszerny tekst Maurycego Mochnackiego – 
zapowiadający marcowy koncert. Na trzy dni wcześniej nie 
było biletów. Trochę to nawet nie do wiary, ale debiut młodego 
pianisty i kompozytora oklaskiwało prawie 900 słuchaczy 
140 tysięcznego wówczas miasta. Sam układ koncertu wywołuje 
dziś u nas niemałe zdziwienie. Na zaczęcie dano Elsnera Uwerturę 
do opery Leszek Biały. Po niej Chopin – z towarzyszeniem 
orkiestry pod dyrekcją Kurpińskiego – odegrał Maestoso, czyli 
pierwszą część Koncertu. Teraz wystąpił operowy waltornista, 
niejaki Goerner, i zagrał divertissement – rodzaj improwizacji 
na róg. Dopiero po nim wrócił na estradę Chopin, by zagrać 
Larghetto i Rondo.

Recenzje pojawiły się nazajutrz we wszystkich gazetach. Mochnacki 
pisał: „Jego Koncert można by porównać do życia człowieka 
sprawiedliwego; żadnej dwuznaczności, fałszu, przesady. [...] Cały 
jest oddany geniuszowi muzyki, którym tchnie i oddycha...” (18 III). 
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Koncert fortepianowy e-moll op. 11

Jeszcze nie umilkły oklaski, jakimi Warszawa przyjęła wczesną 
wiosną roku 1830 pierwszy z dwu koncertów, a dwudziestoletni 
kompozytor zaczął szkicować koncert następny. Był w transie. Część 
pierwsza powstała w kwietniu, na Wielkanoc. Wydała mu się lepsza, 
niż ta z koncertu pierwszego. W maju ukończył Larghetto.

Pisał je w nastroju szczególnym. „Pomimo woli przez oczy wpadło 
mi coś do głowy – i lubię się tym pieścić” – zwierzał się Tytusowi 
Woyciechowskiemu. Biografowie nie mają wątpliwości: nadal trwa 
aura oczarowania Konstancją Gładkowską, „ideałem” na pamiątkę 
którego stanęło już Larghetto z Koncertu f-moll. W każdym z listów 
do Tytusa młoda śpiewaczka jest w jakiś sposób obecna. We 
wspomnianym liście obecność jej zdaje się przeświecać przez 
słowa, którymi Chopin opisuje charakter właśnie skomponowanej 
części środkowej Koncertu e-moll: „Adagio od nowego koncertu jest 
E-dur. Nie ma to być mocne, jest ono więcej romansowe, spokojne, 
melancholiczne, powinno czynić wrażenie miłego spojrzenia 
w miejsce, gdzie stawa tysiąc lubych przypomnień na myśli” 
(15 V 1830). 

Część ostatnia, Rondo, powstawała nie bez oporów. Był to czas 
wahań i zwlekań. Przez całe lato roku 1830 toczyła się sprawa 
wyjazdu w świat, dla sprawdzenia się. „Jeszcze siedzę – nie mam 
siły do zdecydowania dnia, [...] myślę, że jadę umrzeć” (14 IX). 
Przed wyjazdem należało ukończyć nowy Koncert, spróbować go 
i zaprezentować warszawskiej publiczności. Aż trzy prywatne próby: 
w kwartecie (15 i 16 IX) i z kompletną orkiestrą (22 IX) poprzedziły 
wieczór pożegnalny w Teatrze Wielkim. Na koniec autor Koncertu 
e-moll mógł stwierdzić: „Rondo efektowne, Allegro – mocne. 
O przeklęta miłości własna!” (22 IX).

A l l e g r o  m a e s t o s o. Zaczyna orkiestra w pełnym składzie, 
prowadząc swoją narrację dumnie, z rozmachem i wyraziście. 
Wszystkie trzy tematy – wstępny (risoluto), główny (espressivo) 
i przeciwstawny (cantabile) – wzlatują ku górze, by się rozśpiewać 
pełnym strumieniem brzmienia. Na fortepian trzeba nieco 
poczekać. Jego mocne wejście jeszcze bardziej dynamizuje sytuację. 
Wprowadza ton poetyckiego ożywienia, które w czasach młodego 
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Chopina nazywano entuzjazmem. W temacie głównym odzywają 
się dalekie echa poloneza, przeciwstawny ma charakter nokturnu. 
Oba – w momentach pojawienia się – zachwycają niepokalanym 
pięknem. Porywają – w chwilach ekstatycznych wzlotów, 
w partyturze dookreślonych słowem appassionato. 

R o m a n c e. L a r g h e t t o. Muzyka uciszona i intymna. Jeden 
z najpiękniejszych nokturnów Chopina, wczesna zapowiedź 
Nokturnu Des-dur z op. 27. Narracja nie toczy się, a płynie – 
cantabile lub sostenuto – przechodzi z dolcissimo w agitato, snuje 
się onirycznie na granicy snu i jawy, jak na zwolnionym filmie. 
„Jest to jakieś dumanie – objaśniał kompozytor przyjacielowi – 
w piękny czas wiosnowy, ale przy księżycu. Dlatego też – dodał 
– akompaniuję go sordinami, to jest skrzypcami przytłumionymi 
gatunkiem grzebieni, które okraczając struny dają im jakiś nowy, 
srebrny tonik” (15 V 1830).

R o n d o. V i v a c e. Następuje bez pauzy – attacca – budząc 
z zadumania i rozmarzenia ostrością rytmu, tempem, rozmachem. 
Wciąga w taniec, zabawę i grę. Fortepian gra tu z orkiestrą, 
upominającą się od czasu do czasu o swoje prawa gromkimi 
tutti. Partie tematyczne fortepianu walczą o prawo do głosu, 
stając naprzeciw nieokiełznanego strumienia pianistycznych 
figuracji. Naczelny temat Ronda, czyli jego refren (E-dur), ma rysy 
krakowiaka: jest skoczny i żartobliwy. Temat epizodu pojawiający 
się w wyrazistej fakturze oktawowego unisonu (A-dur, H-dur), wnosi 
do gry jeszcze więcej wigoru. Końcowa gonitwa po klawiaturze 
przypomina o proweniencji tego arcyromantycznego dzieła: zrodził 
je wirtuozowski styl brillant. Koncert e-moll przyniósł stylu tego 
zarazem kulminację i – pożegnanie.

Na prawykonanie Koncertu e-moll w Teatrze Narodowym ponownie 
ściągnęła cała Warszawa. „Wczorajszy koncert udał mi się – pisał 
kompozytor 12 października 1830 roku do Woyciechowskiego. – 
Sala pełna!”. „Kurier Warszawski” donosił, że „słuchaczów znajdowało 
się około 700”. Oklaskiwano nie tylko Chopina, także dwie młode 
śpiewaczki, które zechciały mu w koncercie towarzyszyć i dyrygenta, 
Carla Solivę. Wykonanie i tym razem nie obyło się bez – zgodnego ze 
zwyczajem tego czasu – intermezza. Po odegraniu Allegra i zebraniu 
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„hucznych braw” pianista ustąpił miejsca śpiewaczce – „ubranej jak 
aniołek, w niebieskim” – Anetce Wołkow. Odśpiewała Arię Solivy 
i dopiero po niej mógł Chopin wrócić do przerwanego utworu, by 
odegrać Larghetto i Rondo. Drugą ze śpiewaczek była Konstancja 
Gładkowska. „Biało, z różami na głowie, do twarzy prześlicznie 
ubranej – Chopin nie szczędzi przyjacielowi szczegółów opisu – 
odśpiewała cavatinę z La donna del lago [Rossiniego], z recytatywem, 
tak, jak – prócz arii w Agnieszce [Paëra] – nic jeszcze nie śpiewała” 
(12 X).

„Pożegnalnym” nazwano ów jesienny koncert, który się odbył na 
siedem tygodni przed wybuchem Listopadowego Powstania, a na 
trzy przed opuszczeniem przez Chopina Warszawy. „Już kuferek 
do drogi kupiony, partycje [koncertów] pooprawiane, chusteczki 
do nosa obrąbione... Tylko się żegnać, a to najprzykszej” (15 X). 
W kuferku autor Koncertów wiózł sztambuch, w którym Konstancja 
Gładkowska wpisała mu słowa: „Mogą Cię obcy lepiej nagrodzić, 
ocenić, lecz od nas kochać mocniej na pewno nie mogą”. W rok czy 
dwa lata później dopisał Chopin słowo: „mogą”. 

Kraków, czerwiec 1999
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Fantazja f-moll op. 49:  
struktura dwoista i drugie dno*

A. Geneza: realia, kontekst, normy

1. Piękne niebo i smutno na sercu. Trudno zacząć inaczej, niż od tych 
zastanawiających słów Chopina: 

Dziś skończyłem Fantazję – pisał do Juliana Fontany 20 października 
1841 roku z Nohant – i niebo piękne, smutno mi na sercu, ale to nie 
szkodzi. Żeby inaczej było, może by moja egzystencja nikomu na nic 
się nie przydała. Schowajmy się na po śmierci1.

Dwa dni wcześniej, informując Fontanę, że nadeśle mu niebawem 
manuskrypt, dodał: „nie mogę dosyć wykończyć”2. Czystopis nosi ślady 
tych ostatnich zmagań3. Poprawki nie nazbyt duże, dotyczą treści 
harmonicznej paru akordów wspierających pasaże partii łącznikowych, 
quasi-improwizacyjnych oraz paru określeń słownych. Zmiany 
pogłębiły charakter ekspresji: pierwotne lento assai otwierające utwór 
zastąpił 

1 Korespondencja Chopina, tom II, s. 45. Ostatnie zdanie niezbyt łatwe do zrozumienia.
2 Korespondencja Chopina, tom II, s. 44. Zaczynał się właśnie u Chopina okres żmudnej 

pracy nad ostateczną wersją rękopisów.
3 Autograf edycyjny Fantazji f-moll op. 49 znajduje się w Muzeum Narodowym 

w Warszawie (XXX 228). Facsimile rękopisu wydał W. Horodyński jako zeszyt 10 
Faksymilowanego Wydania Autografów F. Chopina, PWM, Kraków 1965. Facsimile 
40 taktów wstępu utworu w kopii J. Fontany opublikowała H. Wróblewska-Straus 
RCH 19 (1990, il. 65) i „Chopin Studies”, 1990, nr 3, il. 39.

* M. Tomaszewski, „Fantazja f-moll" op. 49: struktura dwoista i drugie dno [w:] Muzyka 
Chopina na nowo odczytana. Studia i interpretacje, Akademia Muzyczna, Kraków 1996.
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Chopin przez grave i dookreślił słowem marcia; w partii finalnej – 
andante (względnie lento4) zamienił na adagio.
Z tytułem gatunkowym utworu miewał niekiedy problemy. Już 
komponując Poloneza fis-moll op. 44 nie był do końca pewny, czy 
ma prawo nazwać utwór – mimo wyraźnej odmienności wobec norm 
gatunku – polonezem. Wprawdzie był to, według niego, istotnie pewien 
„rodzaj poloneza”, ale, jak dopowiadał: „to więcej fantazja”5. W parę 
lat później odmienność kształtu i charakteru utworu, który zostanie 
wydany w roku 1846 jako opus 61, spowoduje nowe wątpliwości, 
zakończone zresztą kompromisem: „Teraz chciałbym skończyć […] coś 
– czytamy w liście do rodziny – co nie wiem jak nazwę…”6 Nazwał, jak 
wiadomo, Polonezem-Fantazją. Natomiast przy utworze wydanym 
jako Fantaisie pour le pianoforte op. 49 wątpliwości przy ustalaniu 
tytułu Chopin nie miał, w każdym razie nie są nam znane. Był to kolejny 
drugi utwór, który otrzymał w tytule nazwę gatunkową fantazji. Inna 
rzecz, iż przyjęło się uważać, że z Fantazją A-dur na tematy polskie 
op. 13, jako reprezentującą rodzaj potpourri7, Fantazja f-moll niezbyt 
wiele ma wspólnego: pokrewieństwo znajdowano raczej z utworami 
skomponowanymi w tzw. „wielkich formach swobodnych”, np. z balladami, 
lub – właśnie z ostatnimi polonezami, szczególnie z Polonezem-Fantazją 
As-dur op. 618.
W gruncie rzeczy Fantazja op. 49 stanowi dzieło odrębne, 
nieporównywalne. Przyjęta została – wprawdzie nie od razu przez 
wszystkich9 – za „jedno z dzieł najpiękniejszych” (J. Kleczyński 1879; 

4 Wyraz skreślony przez kompozytora, trudny do odczytania.
5 List do J. Fontany, Nohant, 24 VIII 1841.
6 List do rodziny, Paryż, 12 XII 1845.
7 Sam kompozytor w liście z 27 XII 1830 skierowanym do T. Woyciechowskiego nazywa 

swój op. 13 „na tematy polskie”. Por. też: Józef Michał Chomiński, 1978, 159 i Jim 
Samson, The Music of Chopin, Routlege&Kegan Paul, Londyn–Nowy Jork– Melbourne 
1985, s. 50.

8 J. Samson omawia Fantazję op. 49 w jednym rozdziale z Polonezem-Fantazją op. 61 
[w:] J. Samson, The Music of Chopin…, s. 193-211. Pokrewieństwo obu utworów stało 
się przedmiotem porównań również J. Kallberga (1989).

9 Z pewną rezerwą odniósł się do utworu R. Schumann. Wprawdzie stwierdził, iż 
„w Fantazji spotykamy na nowo śmiałego, burzliwego poetę tonów, którego 
poznaliśmy wcześniej” (1842), lecz o utworze tym nie miał nic ponadto do 
powiedzenia. L. Bronarski (1961, 238) przypuszcza, że wpływ Schumanna oddziałał 
na F. Niecksa, który wyznał: „Był czas, gdy o tej Fantazji wyrażałem się z mniejszymi 
pochwałami; teraz skłaniam głowę w skrusze i wołam: peccavi” (1888). Również 
H. Leichtentritt w swej pierwszej pracy o Chopinie (1905) żywił dla utworu uczucia 
mieszane. „Wprost wyśmienita jest – jak pisał – czysto muzyczna zawartość tej 
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1960, 37), za „arcydzieło” (F. Niecks 1890, II, 251), „jedno z najwyższych 
objawień geniusza” (A. Johnson 1905, 232), za „wielkie dzieło, w którym 
technika dotrzymuje kroku natchnieniu” (J. Huneker 1922), w którym 
„siła i dzielność, szlachetność i blask przemienione zostały w dźwięk” 
(B. Scharlitt 1919), za „monumentalne dzieło sztuki” (A. Weissmann 1923), 
dzieło „jedno z najwspanialszych nie tylko w twórczości Chopina, ale 
w ogóle w całej literaturze fortepianowej” (L. Bronarski 1948; 1961, 238), 
wraz z paru innymi tworzące „koronę twórczości” (G. Abraham 1939; 
1946, 106), za „dzieło, które powinno być grane wyłącznie przez pianistów 
wielkich” (J.P.  Forte 1935, 141).
Ambiwalencja, jaka charakteryzowała niektóre sądy o utworze, miała 
swe źródło w niemożliwości czy trudności uchwycenia jego formy. Niecks 
znalazł w Fantazji f-moll „zniewalającą dziwność”; została jego zdaniem 
„zbudowana z siły i pasji oraz z niedającej się opisać – jak mówił – 
chimeryczności” (1890, II, 251-252). Według Leichtentritta (1905) posiada 
„formę niejasną”, cierpiącą na „brak logiki i ciągłości w budowie”.

2. Improwizacja z zasadami. Pewnego rodzaju „alibi” dla 
„zniewalającej dziwności” i „chimeryczności”, którą w Fantazji widział 
Niecks i dla „braku jasności, logiki i ciągłości”, na które skarżył się 
Leichtentritt – dostarczał tytuł odsyłający do gatunku, którego genezę 
i historię łączono, co zrozumiałe, z praktyką improwizacji. Według 
lapidarnej formuły Samsona Fantazja f-moll stanowi „najściślejsze 
spotkanie Chopina kompozytora z Chopinem improwizatorem” 
(1985, 193).
Korzystając z obszernej dokumentacji działań improwizatorskich Chopina 
zestawionej przez Krystynę Kobylańską (1990, 69-92)10, można stwierdzić, 
że zależnie od sytuacji, kontekstu i adresata, istniało parę rodzajów 
jego improwizowania. Publicznie „fantazjował” Chopin w Warszawie na 
temat „śpiewek popularnych”, czyli aryjek z granych aktualnie komedio-
oper11, w Wiedniu zaś i Paryżu – na temat kawatin i arii pochodzących 

Fantazji. Jest ona jedną z kompozycji najbardziej pełnych pasji i żaru w całej literaturze 
fortepianowej”, lecz niestety – „cierpi na takie same braki, jak prawie wszystkie utwory 
Chopina o większych rozmiarach: forma i treść nie w pełni się w nich pokrywają”.

10 K. Kobylańska, Improwizacje Fryderyka Chopina, „Rocznik Chopinowski”, 1990, nr 19, 
s. 251-252; Les improvisations de Frédéric Chopin, „Chopin Studies”, 1990, nr 3, s. 77-103.

11 Wiadomo, że Chopin improwizował na temat z Krakowiaków i Górali J. Stefaniego 
(Świat srogi), z Nowych Krakowiaków K. Kurpińskiego (W mieście dziwne obyczaje) oraz 
Chłopa milionowego J. Damsego (Miotełki).
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z modnych tam właśnie oper12. W kręgu prywatnym, jeszcze jako dziecko, 
improwizował na temat opowieści i śpiewów z historii ojczystej; mówi 
o tym relacja wspomnieniowa Eustachego Marylskiego13, potwierdzona 
swoiście przez informację przekazaną przez Liszta14. W latach dojrzałych, 
w kręgu przyjaciół z polskiej emigracji improwizował niemal z reguły 
na temat śpiewów narodowych. Zachowało się co najmniej dziesięć – 
wzbudzających zaufanie, wiarygodnych, choć nie zawsze szczegółowych 
– relacji; najbardziej ważkie przekazali J. Krasiński (1835) i B. Zaleski 
(1844)15. Wszystkie razem pozwalają wyobrazić sobie aurę spotkań, 
zrekonstruować repertuar i sposoby improwizacyjnego „fantazjowania”. 
Wiemy więc np., że „fantazjował” na temat Jeszcze Polska, jakiegoś 
Śpiewu powstańczego K. Kurpińskiego, jakiegoś innego Chant de guerre, 
pieśni Le guerrier (Wojak?), „marsza żałobnego i modlitwy Polaków 
w niebezpieczeństwie”, jakichś niewymienionych z tytułu „dumek”16. Na 
jednym wieczorze improwizował najczęściej na parę tematów. Według 
sprawozdawcy Kroniki Emigracji Polskiej na spotkaniu u ks. Czartoryskich, 
10 lutego 1836 „improwizował zachwycające fantazje z tematów 
polskich melodii”17. Z relacji E. Januszkiewicza można się domyślać, że 
na innym z wieczorów tegoż roku (w wilię Bożego Narodzenia) tematu 
do improwizacji dostarczyły m.in. Śpiewy historyczne: „nieporównany 
Chopin grał, śpiewał, improwizował”, czyniąc to w obecności Śpiewów 
autora, bezpośrednio po jego wspomnieniach dotyczących historii 
ojczystej18.
Nie jest wiadome, czy kiedykolwiek, a jeśli tak, to u kogo uczył się Chopin 
improwizacji w sposób metodyczny. Na początku lat dwudziestych brał 
u Wilhelma Wörfla lekcje gry na organach; można jedynie przypuszczać, 

12 Z listów Chopina można się dowiedzieć, iż chodziło o tematy z Białej damy 
F.A. Boieldieu, Niemej z Partici D.F.A. Aubera, Mojżesza w Egipcie i Cyrulika sewilskiego 
G. Rossiniego oraz z La Folle A. Grisara.

13 Fragmenty Pamiętników Eustachego Marylskiego dotyczące młodzieńczych lat 
Chopina opublikował Ferdynand Hoesick w pracy Słowacki i Chopin, Trzaska, Evert 
i Michalski, Warszawa 1932, tom I, s. 90.

14 W monografii Chopin z roku 1852 F. Liszt wspomina o fantazjowaniu Chopina m.in. na 
tematy zainspirowane Śpiewami.

15 Por. A. Simonówna, Życie muzyczne w świetle „Pamiętnika” Józefa hr. Krasińskiego. „Polski 
Rocznik Muzykologiczny”, 1935, nr 1, s. 105 oraz Dziennik B. Zaleskiego drukowany 
w „Przewodniku Naukowo-Artystycznym”, 1899 (wpis z dnia 2 II 1844).

16 Wykaz improwizacji F. Chopina zestawiony przez K. Kobylańską (1990, s. 81-92), pozycje 
nr: I – 18, 21, 24, 25, 29, 31 i 33.

17 Cyt. za: K. Kobylańska (1990, s. 85), poz. I – 24.
18 Cyt. za: K. Kobylańska (1990, s. 90), poz. II – 21.
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iż improwizacja stanowiła jeden z elementów tej nauki. Nie wiadomo 
również, czy miał okazję poznać popularną tego czasu Méthode simple 
pour apprendre préluder A. Grétry’ego (1802) lub jakiś inny podręcznik 
improwizacji19. Wiele natomiast wskazuje na to, iż miał chyba w ręku 
Carla Czernego Systematische Anleitung zum Fantasieren (1833). 
Według Czernego celem improwizacji było „rozwinąć temat własny lub 
cudzy bez szczególnego i bezpośredniego przygotowania, podczas 
samej gry – w rodzaju muzycznej kompozycji” („zu eine Art musikalischer 
Komposition”). Dobrze Chopinowi znany już z Wiednia autor podręcznika 
wyróżnia sześć rodzajów „samodzielnego fantazjowania” (selbständige 
Fantasieren): (1) przeprowadzenie jednego tematu, (2) wielu tematów, 
(3) potpourri, (4) wariacje, (5) fantazjowanie w stylu ścisłym, (6) capriccio, 
czyli „najbardziej swobodny rodzaj fantazjowania” (die freyeste Art des 
Phantasierens)20.
Chopin uprawiał prawie wszystkie z wyliczonych przez Czernego rodzajów 
fantazjowania; nie improwizował jedynie w stylu ścisłym (piąty rodzaj). 
Rodzaj drugi, czyli fantazjowanie na parę tematów w ramach jednej 
całości muzycznej można by uznać za improwizacyjny „odpowiednik” 
Fantazji f-moll. Czerny egzemplifikował w podręczniku swoją metodę 
własną kompozycją. Jak zauważył J. Kallberg, ten „wzorzec” Czernego 
posiada dwa momenty szczególnie charakterystyczne dla opusu 49; długi 
wstęp i w wolnym tempie utrzymany „epizod centralny”21. 

3. Kompozycja ezoteryczna. Jeśli przy rozpatrywaniu utworu 
nazywanego Fantazją wydało się naturalne przyjęcie w punkcie wyjścia 
perspektywy ówczesnej teorii improwizacji, to w punkcie dojścia równie 
oczywistym staje się spojrzenie na utwór z punktu widzenia ówczesnej 
teorii kompozycji. Sytuacja jest przy tym szczególnie symetryczna: tak jak 
improwizacja zrealizowana zgodnie z zasadami „fantazjowania” winna 
sprawiać wrażenie kompozycji, tak utwór należący do ukształtowanego na 
nowo w połowie XVIII wieku gatunku nazywanego fantazją miał, niemal 
ex definitione „sprawiać wrażenie zapisu fantazji improwizowanej”. 
Według C.Ph.E. Bacha (1753) „dobrze uczyniona” fantazja winna posiadać: 
bogactwo pomysłów melodycznych, frapujące modulacje, zaskakujące 
19 Ciekawe rozeznanie sytuacji przeprowadza Irena Poniatowska (1991, s. 259-277).
20 Cyt. za: P. Schleuning, Die Fantasie [w:] Das Musikwerk. Eine Beispielsammlung zur 

Musikgeschichte, red. K.G. Fellerer, Arno Volk, Kolonia 1971, tom II, s. 5-26.
21 J. Kallberg, Chopin’s last style, JAMS, 1985, Vol. 38, nr 2 s. 264-315.



112   

O CHOPINIE

zwodnicze kadencje, przeistoczenia enharmoniczne, zamiłowanie do 
pełnego brzmienia w niskim rejestrze. „Treść zasadniczą swobodnej 
fantazji (des Freyen Fantasie) stanowi ekspresja jakiejś indywidualnej, 
między melancholią a bólem zawartej skargi”22. Jak twierdzi Peter 
Schleuning, streszczający powyższe wywody C.Ph.E. Bacha: „ów 
lamentacyjny charakter koncentruje się w swobodnej fantazji głównie 
na treści żałobnej”23. Fantazja tej odmiany szczególnie często stanowiła 
środek wypowiedzi lirycznej lub epicko-lirycznej w latach nazywanych 
okresem „burzy i naporu” i w nurcie określanym jako „styl czuły” lub 
„uczuciowy” (Empfindsamer Stil).
Przeglądając utwory z tego czasu, zebrane jako „reprezentacje gatunku” 
w antologii P. Schleuninga, można stwierdzić już w samych ich 
właściwościach zewnętrznych wyraźny zespół predylekcji: wyróżnione 
miejsce temp wolnych (adagio, largo, grave), metrum parzystego 
(w Polsce stanowiącego podstawowe metrum dumy), tonacji molowej 
(C.Ph.E. Bach początek swojej Fantazji z 1787 dookreśla nawet 
słowami sehr traurig), a przy tym wszystkim: nieustająca zmienność 
i kontrastowanie wymienionych elementów. Dla przykładu: następstwo 
odcinków w Fantazji Ch.G. Neefego (1797) przebiega od początkowego 
grave intrady (operującej rytmami punktowanymi), poprzez adagio, 
allegretto, allegro di molto, presto i andantino do largo, następnie 
znowu przez allegretto, allegro i adagio – do allegra kody.
W tekście towarzyszącym antologii, wyciągając przed nawias szereg 
powtarzających się właściwości, Schleuning konstruuje rodzaj 
syndromu gatunkowego fantazji24. Za jej cechy konstytutywne można 
jego zdaniem uznać: odchylenie formy od obowiązujących w danym 
czasie norm, głębokie, ukryte systemy organizacji, indywidualne 
zabarwienie emocjonalne, nastrój ogólny oscylujący najczęściej wokół 
melancholijnego dumania, przerywanego momentami przerażenia 
lub zwątpienia oraz status ezoteryczny. Szczególnie ważne stało 
się bowiem w tym gatunku swoiste przesunięcie punktu ciężkości: 
w miejsce formalno-muzycznych środków organizacji wchodzi tu 
swoista „nadbudowa” (Überbau), która jednoczy utwór w jedną całość 

22 R. Schumann swoją Fantazję C-dur op. 17 z roku 1838 scharakteryzował w liście do 
Klary Wieck słowami: „Głęboka skarga ze względu na Ciebie” („Eine tiefe Klage um 
Dich”).

23 P. Schleuning, Die Fantasie…, tom II, s.11.
24 P. Schleuning, Die Fantasie…, tom II, s.  6.
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nie poprzez środki muzyczno-techniczne, lecz przez nadrzędne idee 
i przez dźwiękową rzeczywistość może jedynie niekiedy „przeświecać” 
(durchschimmern). 
Jak się okazuje, właśnie ów ezoteryczny status fantazji, jej swoista 
tajemniczość i zagadkowość, dotycząca tak formy jak i niesionych przez 
formę sensów bywały przez interpretatorów dzieł noszących miano 
fantazji zauważone i szczególnie akcentowane. Pisząc o Fantazji op. 78 
Schuberta, Robert Schumann użył szczególnego sformułowania: „Niech 
się trzyma z daleka ten, który nie posiada dosyć fantazji, by rozwiązać jej 
zagadkę”25. Recenzując Schönberga Fantazję op. 47, Theodor W. Adorno 
uogólnił właściwości tego gatunku, wysuwając na czoło dwie jego cechy 
fundamentalne: posiadanie „drugiego dna” (das Doppelbödige) i zaplecza 
(das Hintergründige)26. Interpretując Fantazję f-moll Chopina, Paula 
i Walter Rehbergowie (1949; 1990, 435) przeprowadzili porównanie 
utworu Chopina z innymi fantazjami romantycznej epoki; doszli do 
przekonania, że właśnie dzieło Chopina uznać można za szczególnie 
dobrze odpowiadające wzorowi gatunkowemu. Jeśli za ów wzór przyjąć 
„syndrom fantazji” zestawiony przez Schleuninga i dookreślony przez 
Adorna, można z tym przypuszczeniem się zgodzić.

B. Struktura i próby jej uchwycenia

1. Fantazja wobec form apriorycznych. Prób uchwycenia struktury 
podstawowej, poprzez którą Chopin wyartykułował swój utwór, było wiele 
i trwają do dziś. Zrazu przeważało zdanie, iż Fantazja f-moll jest utworem 
niedającym się sklasyfikować z punktu widzenia formy; postępując 
paradoksalnie, właśnie z tego powodu traktowano op. 49 Chopina 
jako fantazję, co znaczyło wówczas: utwór niższej kategorii, formalnie 
bezkształtny.
Jako utwór niedający się przypisać żadnemu apriorycznemu schematowi 
widział Fantazję F. Niecks (1890, II, 251); właśnie jej „chimeryczność”, 
o czym była mowa, pozwalała mu uważać utwór za „typową fantazję”. Dla 
wielu interpretatorów późniejszych utwór stanowił przede wszystkim 

25 W komentarzu do interpretacji Fantazji f-moll przez Rubinsteina na płycie „Eterny” 
(nr 826.741).

26 Th.W. Adorno, Arnold Schönberg: Fantasie Op. 47 [w:] Der getreue Korepetitor, Frankfurt 
am Main 1963, s. 166.
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ekspozycję „oszołamiającego szeregu melodii i pasaży”27, pewnego 
ciągu tematów, dźwiękowych „obrazów” przesuwających się przed 
wyobraźnią słuchacza „w wielkim uniesieniu”, jak to określił L. Bronarski 
(1935, 148); przesuwających się przy tym „z szaloną szybkością i barwną 
różnorodnością – przed naszymi duchowymi oczyma” – jak to dookreślił 
R. Koczalski (1936). Motyw bogactwa, niezwyczajnej ilości i różnorodności 
„dziwiących się sobie” tematów i partii utworu będzie powtarzał 
się zresztą w wielu interpretacjach. Równolegle, choć z pewnym 
opóźnieniem, zaczęły się pojawiać interpretacje próbujące „rehabilitować” 
formalny aspekt dzieła. 
Najczęściej wracającą tendencją stało się przypisywanie Fantazji f-moll 
formy allegra sonatowego w specyficznym przekształceniu. Przyznał ją 
utworowi w roku 1922 Leichtentritt28, wycofując się z wcześniejszego 
(1905) zarzutu „braku logiki”. W nowej interpretacji Fantazja posiada więc 
„rysy sonaty, lecz stosowane ze swobodą, która przystoi fantazji” (II, 267). 
E.S. Kelly (1913) usiłował przyporządkować strukturę utworu innej formie 
apriorycznej: zinterpretował Fantazję jako wprawdzie potraktowane 
swobodnie, lecz niewątpliwe rondo. Lew Mazel, autor obszernej, 
wszechstronnej i subtelnej analizy utworu inspirowanej teoriami E. Kurtha 
i B. Jaworskiego poszedł krok dalej: usłyszał Fantazję, by tak rzec, 
„stereofonicznie”. W jego ujęciu jej forma stanowi „swoiste zespolenie 
schematów sonaty i ronda sonatowego, zawierające szereg osobliwości 
dodatkowych, pozwalających mówić również o elementach formy 
cyklicznej” (1937). Będąc konsekwentnym, nawet terminologię zastosował 
w całej pracy podwójną. Śladem Mazela podążyła Lissa. Najpierw 
stosując do Fantazji metodę zasugerowaną przez Mersmanna stwierdziła 
wysoki stopień tzw. „jedności substancjalnej”, gwarantującej spójność 
dzieła (1960); następnie zaś (1963, 171), znalazła w nim „nawarstwienie 
[paru] doskonale ze sobą współdziałających zasad rozwoju formy”; 
sonatowej i rondowej, ponadto zaś wariacyjnej i cyklicznej. Połączenie 
w jednym utworze działania czterech zasad apriorycznych nazwała „formą 
krzyżową”29.

27 E. Stillman Kelley, Chopin, the Composer, London 1913. Fantasie op. 49, s. 90-91.
28  Por. H. Leichtentritt, Analyse von Chopins Klavierwerken, Bd. II, Max Helles, Berlin 1922. 

Fantasie f-moll, s. 267-274.
29 Z. Lissa, Jedność substancjonalna jako podstawa integracji formy w Fantazji f-moll op. 49 

F. Chopina [w:] Fryderyk Chopin, red. Z. Lissa, „Wspólna Sprawa”, Warszawa 1960, s. 5-55; 
także Z. Lissa, Die Formenkreuzung bei Chopin [w:] The Book of the First International 



115   

Fantazja f-moll op. 49: struktura dwoista i drugie dno

W interpretacjach nowszych wróciła tendencja do przyznawania 
Fantazji f-moll statusu przekształconej formy sonatowej. A. Walker 
(1966, 234) poszedł najdalej; uważa, iż „mimo że tytuł tego nie sugeruje, 
jest to w pełni ukształtowana forma sonatowa” (a full fledged sonata 
movement). Sąd zbliżony zaprezentował W. Kindermann (1988). 
Odniesienie do formy sonatowej, wprawdzie „rozluźnionej i elastycznej” 
ujrzał w Fantazji również J. Samson (1985, 197), lecz zarazem odnalazł 
w niej właściwości charakteryzujące utwór zrodzony z improwizacji, 
więc bliski normom gatunkowym fantazji. W jego ujęciu opus 49 zostało 
wyrażone poprzez indywidualną strukturę, która „w pewnego rodzaju 
improwizacji łączy w jedną całość parę charakterów kontrastujących 
ze sobą: wolny marsz, preludium względnie recytatyw, sonatę 
i chorał”. Szczególnie ciekawą próbę znalezienia klucza do struktury 
utworu podjął Carl Schachter (1988). Ujrzał Fantazję w perspektywie 
postschenkerowskiej, stąd też w jego analizie nie mogło być miejsca 
dla problematyki formy sonatowej. Partie nazywane przez innych, 
począwszy od Leichentritta, ekspozycją, przetworzeniem i repryzą 
– u niego funkcjonują jako kolejne cykle rozwojowe, każdy złożony 
z 7-8 segmentów, bliżej nienazwanych, ani nieokreślonych co do 
swej funkcji. Dwa momenty w interpretacji Schachtera zdają się być 
szczególnie ważne: pełne oderwanie się i pożegnanie z usiłowaniem 
wtłoczenia Fantazji f-moll w schemat formy sonatowej oraz dojście do 
stwierdzenia, iż unikalny „model Fantazji nie koresponduje [również] 
z żadnym z modeli powierzchniowego i środkowego planu modeli 
Schenkera” (1988, 225). To daje do myślenia.

2. Fantazja jako fantazja. Przy reinterpretującym spojrzeniu na 
wyjątkowo obfitą serię analiz, z których najbardziej znaczące zostały 
właśnie przypomniane, nietrudno dojść do przekonania, iż Fantazja 
f-moll op. 49 posiada formę zbyt unikalną, by można było ją wtłoczyć 
w jakiś schemat funkcjonujący w obszarze form apriorycznych. 
Dwa momenty przede wszystkim powodują „nieprzystosowalność” 
struktury tonalnej utworu do jakiegokolwiek z inwariantów form 
konwencjonalnych: oparcie narracji muzycznej na „dziesięcioogniskowym 
łańcuchu wstępujących tercji”, zauważonym i opisanym już przez 

Musicological Congress devoted to the Works of Frederick Chopin, Warszawa 16th-22nd 
February 1960, Polish Scientific Publishers, Warszawa 1963, s. 207-212.
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L. Mazela (1937), oraz zaistnienie w utworze szczególnie złożonej sytuacji 
w odniesieniu do tzw. tonacji głównej. W rezultacie nie sprawdza się ani 
potraktowanie Fantazji jako swoistej deformacji jakiejś jednej formy, ani 
jako paru na raz.
Dla sprawdzenia wątpliwości, jakie muszą się rodzić przy podobnych 
manipulacjach interpretacyjnych, starczy porównać wyniki analiz 
w odniesieniu do jakiegoś określonego momentu formy: okaże się, iż 
wkraczamy w obszar absolutnej względności. Rozpatrując np. tzw. „drugi” 
lub „poboczny” temat sonatowej struktury, spotkamy się z sytuacją, 
iż dla jednych jest nim temat przebiegający w As-dur (nazywam go 
„dopełniającym”), dla innych – dopiero pierwszy z dwu w Es-dur 
(„kulminacyjnym”). Rodzi się pytanie, jaką funkcję spełniają w takim razie 
owe tematy pozostałe poza głównym i pobocznym; a wylicza się ich 
wszystkich razem od pięciu do ośmiu.
Również problem tonacji głównej, przy przyjęciu założeń apriorycznych, 
prowadzi do konstatacji rozbieżnych, a przede wszystkim – do 
sprzecznych z poczuciem istoty formy. Przy uznaniu za tonację główną 
tonacji finalnej (As-dur), trzeba by zarazem przyjąć do wiadomości, że 
temat główny utworu ani razu się w tonacji głównej utworu nie pojawi, 
ponadto trzeba by się zgodzić z tym, że tonacja owa ma w utworze po 
raz pierwszy coś do powiedzenia dopiero na jego penultimie (od t. 276) 
i w dodatku prezentując jedynie temat tzw. drugi i końcowy – a nie 
główny.
Wprost narzuca się konieczność i możliwość przyjęcia, że Chopin 
komponował Fantazję op. 49 jako fantazję, a nie jako przekształcony 
Sonatensatz, Rondosatz itp. lub jakiś rodzaj ich połączenia. Jako fantazję, 
więc jako gatunek, którego istota polega z jednej strony właśnie na 
daleko idącej unikalności formy, z drugiej zaś na owym Adornowskim 
das Doppelbödige, czyli na intencji posiadania jak gdyby zarazem dwu 
punktów oparcia.
W utworze tym istotnie koegzystują dwie przeciwstawne tendencje: 
różnicująca i zestrajająca, dezintegrująca i integrująca. Byłaby to sytuacja 
nie tak znowu rzadka, gdyby nie wyrazistość i siła, z jaką tendencje te 
zostały wyrażone. 
Tendencję d e z i n t e g r u j ą c ą  widać „gołym okiem”, przejawia się 
poprzez:
(1) niezwykłą obfitość tematów i odmienność ich charakterów,
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(2) znaczące deformacje, np. tzw. struktury „kwadratowej”,
(3) liczne transgresje, tj. nagłe wtargnięcia odrębnych motywów 
(np. t. 143, 223, 310), lub obcej tonalności (począwszy od E-dur na 
penultimie wstępnego marsza),
(4) momenty „niespodzianki”; można w ten sposób określić charakter 
paru kadencji zwodniczych, lecz przede wszystkim tzw. epizod centralny 
(„epifaniczny”), owo H-dur „objawiające się” nagle i niespodzianie jako 
odmienna (arkadyjska?) rzeczywistość. C.Ph.E. Bach (1753) uważał, iż 
do założeń gatunku należy również: „zaskoczyć w sposób przyjemny” 
(„auf augenehme Art überraschen”)30.
Tendencja  i n t e g r u j ą c a  daje o sobie znać również na wiele 
sposobów: 
(1) przez spójność motywiczną: wszystkie tematy można wywieść 
z motywów zawartych we wstępnym czterotakcie utworu, nazywanym 
niekiedy jego „mottem”,
(2) przez antycypację, której spektakularny przykład stanowi niemal 
dosłowne zaprezentowanie wstępne, w preludium poprzedzającym temat 
główny, stretty wielkiej struktury tonalnej utworu (t. 43-68)31,
(3) przez swoistą odpowiedniość planu mikro i makro – widoczną np. 
w sposobie występowania paralelizmu tonacyjnego,
(4) poprzez uporczywą refreniczność: powtarzanie (zawsze w transpozycji) 
całych grup tematycznych, partii łącznikowych i specyficznie 
enigmatycznego „motywu trzech oktaw” (t. 52/53, 153/154, 197/198).

3. Struktura dwoista. Można by sądzić, iż obie tendencje, 
dezintegrująca i integrująca, równoważą się, że mamy do czynienia 
z tzw. jednością przeciwieństw. W tym równaniu jednak zdaje się nie 
być mianownika wspólnego, lecz dwa odrębne; dopełniające się, lecz 
odrębne. Relację logiczną, która je łączy stanowi formuła implikacji: „jeśli 
x to zarazem y”; również formuła relatywizmu: „wprawdzie – ale”. Dla 
przykładu:

30 Cyt. za: P. Schleuning, Die Fantasie..., tom II, s. 16.
31 Chopin prezentuje w tym fragmencie tonacje: f-moll, As-dur, c-moll, Es-dur, (g-moll), 

es-moll, Ges-dur, b-moll, Des-dur i na koniec – f-moll, a więc te wszystkie, które 
w utworze wystąpią w zapowiedzianej tu kolejności. Jedynie tonacja epizodu 
epifanicznego (H-dur) pojawi się niespodziewanie, w tym swoistym preludio strettoso 
nieantycypowana.
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(1) Fantazja f-moll spełnia normy gatunku przewidujące formę 
zindywidualizowaną, zależną ekspresywnie („ton” elegijny) lub 
semantycznie (nadrzędna idea). Zarazem jednak wyraża się poprzez formę 
tłumaczącą się autotelicznie,
(2) praktyka improwizacji (zapisanej) występuje wspólnie z pryncypiami 
kompozycji. Partie quasi-improwizacyjne, preludiujące są zestawiane o b o k 
partii tematycznych. Nie tworzą przy tym całości zintegrowanej (jak np. 
w recytatywnym arioso), lecz stoją obok siebie (jak recytatyw i aria),
(3) w utworze koegzystują oba tryby tonalne: inicjalne moll i finalne dur. 
We wszystkich sytuacjach występują równolegle z żelazną konsekwencją, 
jako tonacja „dwoista” utworu: f-moll/As-dur,
(4) koegzystują również oba odrębne systemy konstrukcji tonalnej: 
struktura ciągu naturalnego tercji i – równie konsekwentnie występująca 
– struktura wielkokadencyjna, kwartowo-kwintowa,

Tab. 1. Struktura tonalna Fantazji op. 49.

(5) również wśród tematów współistnieją dwa ich typy: oparte na 
systemie tercjowym (np. temat inicjalny, f-moll) oraz na systemie 
kadencyjnym (temat kulminacyjny, Es-dur),
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(6) istnieją w utworze obok siebie dwie podstawowe „ogólne formy 
ruchu”: descendens (postać sytuacji wyjściowej) i ascendens (stanu 
kulminacyjnego). Trudno mówić o dominacji jednej z nich; zmaganie nie 
zostaje jednoznacznie rozstrzygnięte – trwa,
(7) utwór może być przyjmowany jako spójna i sensowna rzeczywistość 
(artefactum) czysto brzmieniowa. Zarazem jednak zdaje się na sferze 
brzmienia nie wyczerpywać, daje przebłyski „trans-muzyczne”, zdradza 
obecność drugiego dna.
W interpretacjach słownych i realizacjach dźwiękowych Fantazja 
op. 49 ujmowana bywa w perspektywie muzycznej i dramatycznej 
zarazem. Wyciągając praktyczne wnioski z tez przedstawionych powyżej, 
strukturę muzyczno-dramatyczną Fantazji przedstawić można w postaci 
następującego diagramu (tab. 2 i 3, s. 120-121).

C. Recepcja: odczytywanie „tonu” i sensu

1. Kompozytor podaje ton. Dzieje recepcji Fantazji f-moll można 
określić jako dzieje wsłuchiwania się w utwór. Towarzyszyło mu 
zafascynowanie pięknem samego brzmienia, lecz nierównie częściej 
– poszukiwanie „tonu”, charakteru, rodzaju ekspresji, głębszego sensu. 
„Bądź co bądź sam Chopin – jak zauważył obiektywny i wstrzemięźliwy 
C. Schachter – nazwał część otwierającą Fantazji marszem, który ma 
charakter poważny, uroczysty, nawet żałobny. Następujący po tym 
przebieg utworu – walka między tonacjami, zwycięstwo  
As-dur, świętowanie tego zwycięstwa przez epizod marszopodobny 
o triumfującym charakterze – jest niemożliwy do opisania inaczej niż 
poprzez metafory […]. Zamykające stopnie linii basu: Piąty (V) i Pierwszy 
(I) muszą się pojawić jak postacie w dramacie […]. rozwiązanie Chopina 
jest wypełnieniem muzycznym i dramatycznym – równocześnie”32. 
„Recepcyjne sprowadzenie utworu muzycznego do mowy” („rezeptive 
zur Sprache bringen”), jak H.H. Eggebrecht33 określa interpretacje słowne, 
wytworzyło w odniesieniu do Fantazji Chopina określony słownik 
muzyczno-dramatycznych wrażeń i zwrotów. 

32 C. Schachter, Chopin’s Fantasy op. 49: The two-key scheme [w:] Chopin Studies, 
red. J. Samson, Cambridge University Press, Cambridge 1988, s. 59-75.

33 H.H. Eggebrecht, Rezeption [w:] Brockhaus-Riemann-Musiklexikon, red. C. Dahlhaus, 
H.H. Eggebrecht, Brockhaus, Wiesbaden i in. 1979, tom II, s. 390.
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Tab. 2. Struktura muzyczno-dramatyczna Fantazji op. 49.
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Tab. 3. Incipity głównych tematów Fantazji op. 49.
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Punkt wyjścia znaleźć można dla niego w samym utworze: w trzech 
momentach węzłowych sam Chopin poddał „ton” interpretacji, 
wyznaczając grave (a nie np. andante) dla marsza, agitato (a nie np. 
allegretto) dla partii głównej i lento sostenuto (a nie np. moderato) dla 
epizodu w H-dur. 
Ten ostatni, istotnie niezwykły fragment, wzbudził u interpretatorów 
zainteresowanie niezwykłe. W „mowie recepcji” nazywano go więc:
chorałem (A. Sychra 1963, 734; J. Samson, 1985);
hymnem (B. von Poźniak, 1949, 157);
brzmieniem organowym (R. Koczalski, 1936, 137);
modlitwą (A. Molnar, 1963, 703), – „śpiewem wiary żarliwej i pogodnej” 
(L. Augettant, 1931, 79);
„melodią niebiańską” (A. Johnson, 1905, 234); 
„melodią o charakterze trochę sielskim, trochę archaicznym, jakby 
nierzeczywistym” (T.A. Zieliński, 1993, 502); 
„otwarciem się innego świata” (L. Mazel, 1937, 150);
„wizją przyjaznej przyszłości” (E. Rebling, 1976)34;
„epizodem magicznym” (J. Samson, 1985, 199);
„efektem odmienności” (W. Kindermann, 1988, 68);
„medytacją o brzmieniu drastycznie niespokrewnionym” (C. Schachter, 
1988, 248).
Z punktu widzenia semiotyki można mówić o wspólnym dla wszystkich 
tych określeń polu semantycznym, generowanym przez muzyczne 
właściwości tej partii utworu i przez jej relację do całego dzieła; różnice 
wynikają w sposób oczywisty z odmienności stylu i stopnia ogólności, 
z bezpośredniego czy też metaforycznego charakteru użytych wyrażeń. 
Dla sytuacji, w której doznając określonych wrażeń muzycznych od 
razu i bezpośrednio, poza wszelką analizą czy weryfikacją zostajemy 
„przeniesieni” (versetzt) do jakiejś sfery rzeczywistości pozadziełowej, np. 
w sferę tego, co ludowe lub sakralne, baśniowe, egzotyczne lub narodowe, 
w sferę chorału lub tańca – znalazł Kurt Huber (1954) szczególnie trafny 
i pożyteczny termin: „przeżycie sferyczne” (Sphärenerlebnis)35. Akt ten, co 
34 W komentarzu do interpretacji Fantazji f-moll przez Rubinsteina na płycie „Eterny” 

(nr 826.741).
35 M. Tomaszewski, Huber Kurt [hasło w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, tom IV, red. 

E. Dziębowska, PWM, Kraków 1993, s. 311-312.
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ważne, uważa przy tym Huber za akt intersubiektywny, przynależny więc 
do paradygmatu kultury, nie – do psychologii. 
Nasuwa się pytanie: jaką sferę ewokowała u swoich słuchaczy, w jaką 
„przenosiła” Fantazja Chopina? 

2. W stronę podtekstów. Wśród wypowiedzi na temat utworu rysuje 
się wyraźny podział na dwie kategorie. Dla większości interpretatorów 
utwór pozostawał wprawdzie w sferze skojarzeń sugerowanych przez 
dramaturgię ekspresji, lecz skojarzeń neutralnie uniwersalistycznych. Ale 
dla pewnej i to znaczącej ich części „odczytanie” tego, co Adorno nazywa 
„zapleczem” (das Hintergründige), prowadzi w stronę etosu narodowego 
i losu historycznego Polaków:
- H. Leichtentritt: „Die Fantasie ist eine eminent nationale Dichtung” 
(1905, 93); 
- L. Augettant - wraz z Polonezem-Fantazją Fantazja f-moll jest utworem 
„d’un caractère presque prophétique, qui pourraient s’intituler […] 
Passion et resurrection de la Pologne” (1931, 79);
- B. von Poźniak: „Eine schicksalhafte Apotheose Chopins auf sein 
Vaterland deutend” (1949, 157); 
- Th.W. Adorno: „Man muss sich schon die Ohren zustopfen, wenn man 
die Chopinische f-moll Phantasie nicht als eine Art tragisch-dekorative 
Triumphmusik vernehmen will, dass Polen nicht verloren ist, und […] 
eines Tages wiederstehe” (1962, 174).

Skąd mógł się wziąć taki właśnie kierunek skojarzeń wywołanych przez 
utwór budowany na ogół z konwencjonalnej motywiki swego czasu? 
Gdy odpowiedzi brak ze strony tekstów, warto, idąc za radą C. Dahlhausa, 
sięgnąć do podtekstów36: do świadectw czasu i do bezpośredniego 
kontekstu. Otóż w momencie, w którym Fantazja op. 49 docierała do 
europejskich muzyków i słuchaczy (1841/1842), jej kompozytor od paru 
już lat uchodził wśród swoich i obcych za kogoś w rodzaju „rzecznika” 
sprawy polskiej. M.A. Szulc w poznańskim „Tygodniku Literackim” 
stwierdzał: „Pan Chopin […] żywi w sercach naszych znicz narodowości” 
(III, 1842). H. Blanchard w paryskiej „Revue et Gazette Musicale” nazywał 

36 J. Kerman, Analysis and Interpretation in Musical Criticism (Round Table VIII), 
„Acta Musicologica”, 1987, Vol. 59, nr 6.
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go „Bardem swej tułaczej ojczyzny” (1843). J. Sikorski recenzując Fantazję 
w „Bibliotece Warszawskiej” (1843) pisał: „Już w rozpoczynającym Fantazję 
marszu znajdują się tu i ówdzie zwroty naszą muzykę cechujące […]. 
Każdy [z tematów] mniej więcej nacechowany jest naszą narodowością”.
Jest oczywiste, iż nie mogło tu chodzić o muzykę ludową; w Fantazji 
nie ma jej ani śladu. „Nacechowanie narodowością” mogło się więc 
jedynie odnosić do repertuaru śpiewów narodowych, czyli do zespołu 
pieśni o tematyce patriotycznej, religijnej, żołnierskiej i powstańczej 
(także miłosnej i obyczajowej), śpiewanych w domach szlacheckich 
i inteligenckich.
Miejsce szczególne w repertuarze o którym mowa zajmowały Śpiewy 
historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza37. Szulc, przyszły monografista 
Chopina, pisał o nich w roku 1842: „nie masz Polaka, który by nie umiał 
kilku na pamięć”. Śpiewano je w domu Chopina i na emigracji; wiadomo, 
że on sam improwizował na ich temat w obecności autora Śpiewów38. 
Absolutna ich większość posiada charakter marszopodobny o strukturze 
metryczno-intonacyjnej zdeterminowanej przez polski wiersz elegijny: 
1-zgłoskowiec typu 5 + 6. Jest to struktura typowa w ogóle dla polskiej 
odmiany elegii, dumy, realizowana muzycznie w dwu przede wszystkim 
wariantach: 
(a)  – ∪ ∪ – ∪ / – ∪ – ∪ – ∪
(b)  ∪ ∪ ∪ – ∪ / – ∪ – ∪ – ∪
Na metryczno-intonacyjnej strukturze pierwszego z wariantów (a) oparł 
Chopin inicjalną frazę (pięciokrotnie później powtórzoną) drugiego 
z marszów (F-dur) otwierających Fantazję:

Przykł. 1. Fantazja f-moll op. 49. Inicjalna fraza drugiego z marszów (F-dur).

Był to więc rytm „w polskich uszach” dobrze utrwalony, odwołujący się do 
pieśni o Władysławie Jagielle (Lessel) i Królowej Jadwidze (Szymanowska), 
Władysławie IV (Kurpiński), Bolesławie Chrobrym (Beydale) i do dziewięciu 
innych: 
37 J.U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami, Warszawa 1816. Liczne dalsze 

wydania.
38 F. Liszt, Chopin, H. Altenberg, Lwów 1924, s. 54.
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F. Lessel:
Władysław Jagiełło

M. Szymanowska:
Jadwiga, królowa Polski

K. Kurpiński:
Władysław IV 

C. Beydale:
Bolesław Chrobry

L. Potocka:
Władysław Łokietek

F. Skibicki:
Henryk Walezy 

K. Kurpiński:
Król Aleksander 

S. Paris:
Zygmunt I

Z. Zamoyska:
Jan Zamoyski

K. Narbuttówna:
Stefan Żółkiewski

M. Szymanowska:
Jan Albrycht 

W. Rzewuski:
Władysław Warneńczyk 

K. Chodkiewiczowa:
Karol Chodkiewicz 
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W rytmie pokrewnym, realizującym muzycznie drugi z wariantów wzoru 
(b) skomponowanych zostało – przez Kurpińskiego, Lessla i innych – 
szereg dalszych pieśni o królach i bohaterach: 

K. Kurpiński:
Stefan Czarniecki 

K. Kurpiński:
Zygmunt August 

F. Lessel:
Jan Kazimierz

F. Lessel:
Zawisza Czarny

F. Lessel:
Bolesław Śmiały

J. Deszczyński:
Zygmunt III 

P. Kochanowska:
Kazimierz Mnich 

Ani pierwszy ani drugi z wariantów wzoru wiersza elegijnego (5 + 6) nie 
należał do struktur związanych wyłącznie ze Śpiewami historycznymi. Był 
to wzór w Europie uniwersalny, zadomowiony w pewnych nurtach pieśni 
powszechnej i muzyki operowej. W Polsce należał do „rytmów”, w których 
przebiegały również niektóre inne pieśni, przede wszystkim jednak te 
o charakterze podniosłym, hymnicznym, takie jak np. Święta miłości 
kochanej ojczyzny lub Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki.
Jeśli wierzyć pamiętnikarzom, a nie ma podstaw by nie wierzyć, to 
Śpiewy Niemcewicza ukazujące się w kolejnych wydaniach, przez 
parę dziesiątków lat tworzyły główny trzon repertuarowy śpiewu 
powszechnego. Stąd też, rzec można, ów specyficzny „rytm Śpiewów” 
wszedł w krwiobieg społeczny wraz z określonym nacechowaniem 
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semantycznym. Stał się też wzorcem dla pieśni nowych, np. tych 
tworzonych w dniach powstania. Po jego upadku zaczęły się pojawiać 
poza krajem zbiory pieśni rozmaitego autoramentu i proweniencji, 
popularne w kręgach emigracji; wśród nich m.in.: Chants de la Révolution 
Polonaise du 29 Novembre 1830 wydany w roku 1832 w Paryżu przez 
Wojciecha Sowińskiego i Pieśni patriotyczne z czasów Rewolucji 
Polskiej 1830 zebrane i wydane w roku 1833 w Lipsku przez f.b. [Feliksa 
Bilińskiego?]. We wstępie do śpiewnika lipskiego można było przeczytać, 
iż stanowi on świadome nawiązanie do inicjatywy „czczonego od narodu 
J.U. Niemcewicza”, do roli, jaką spełniały jego Śpiewy i zawiera „pieśni 
śpiewane w czasie krwawych bitew naszych z nieprzyjacielem”. Jedną 
z jedenastu objętych zbiorem była Litwinka, pieśń skomponowana w roku 
1831 przez Karola Kurpińskiego do wiersza J. Cywińskiego, zaczynająca 
się od słów Wionął wiatr błogi na Lechitów ziemię, wiersza pisanego 
w rytmie Śpiewów historycznych (5 + 6). Jako pieśń zestroiła się również 
intonacyjnie z ich stylem: 

Przykł. 2. a) K. Kurpiński, Litwinka; b) W. Lessel, Władysław Jagiełło; 
c) K. Chodkiewiczowa, Karol Chodkiewicz; d) C. Beydale, Bolesław Chrobry; 
e) K. Kurpiński, Władysław IV; f ) M. Szymanowska, Jadwiga; g) F. Lessel, Zawisza Czarny.
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Wiele wskazuje na to, iż motywika Litwinki odezwała się w Fantazji 
f-moll, w jej paru momentach węzłowych, pokrewieństwo motywów jest 
uderzające.

3. Ekspresja przypomnicza. „Muzyka znajduje dzielną expressyą, 
– pisał K. Kurpiński w szkicu zatytułowanym O expressyi muzycznej 
i naśladowaniu (182139) – w przypomnieniu śpiewów, które mają pewne 
znaczenie; są to tylko pamiątki, ale tym silniej przemawiają do serca. 
Arye, które przez częste ich powtarzanie wryły się w pamięć każdego, 
posłużyć mogą do rozmaitych aluzyi…” Chodzi oczywiście o – zrozumiałe 
przez wszystkich – aluzje natury patriotycznej. Proponowana przez 
Kurpińskiego metoda kompozycji poprzez świadome operowanie 
aluzyjnymi cytatami pieśniowymi w muzyce instrumentalnej posiadała 
szczególną przydatność w sytuacji polskiej. „Użycie tych mówiących 
pieśni, tych przysłów muzycznych – argumentował przyszły autor 
Warszawianki i Litwinki – jest wielką pomocą w baletach, pantomimach 
i komediooperach. Są też i bez słów takie sztuki muzyczne, którym 
przypadkowe przyswojenie nadaje expressyą przypomniczą”. Swój wywód 
popierał przykładami: „Oto przez ton tego marsza masz przed oczyma 
hufy narodowe…”
Wyjaśnienie działania środków proponowanych i stosowanych przez 
K. Kurpińskiego znaleźć można w ogólnej teorii Waltera Wiory (1963) 
dotyczącej tzw. „związku przyległości”. Ów związek motywuje dalsze 
trwanie „przebiegów ponadmuzycznych” (übermusikalischer Vorgänge) 
w przypadku, kiedy muzyka czysto instrumentalna funkcjonowała 
wcześniej jako „część jakiejś całości, w której sensie i charakterze brała 
udział”.
Aluzyjna obecność Litwinki Kurpińskiego w Fantazji f-moll Chopina 
daje o sobie znać parokrotnie. Przede wszystkim w muzyce obu 
marszów otwierających utwór. W marszu pierwszym, f-moll, odzywa 
się Litwinki motyw czołowy, z którego drogą sekwencjonowania 
buduje Chopin pierwsze zdanie Fantazji. W marszu drugim, F-dur, 
dwie pierwsze frazy (następnie pięciokrotnie powtórzone) zdają 
się stanowić wyraziste (mimo wariacyjnych przekształceń) echo 
pierwszego czterotaktu pieśni:

39 „Tygodnik Muzyczny i Dramatyczny”, 1821, nr 1-6.
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Przykł. 3. a) K. Kurpiński, Litwinka, t. 1-4; b) F. Chopin, Fantazja f-moll op. 49, t. 21-22 
(Marsz F-dur); c) F. Chopin, Fantazja f-moll op. 49, t. 1-2 (Marsz f-moll).

Ów wstępny czterotakt Litwinki, tym razem nie w „zaostrzeniu” rytmem 
punktowanym, lecz w postaci czysto melicznej, odzywa się w taktach 
otwierających improwizacyjną partię utworu (preludio strettoso): 

Przykł. 4. a) K. Kurpiński, Litwinka, t. 1-4; b) F. Chopin, Fantazja f-moll op. 49, t. 43-44.

W temacie głównym Fantazji (agitato) można wysłyszeć rezonans innego 
fragmentu Litwinki, towarzyszącego słowom „wzdycha za nim, czeka co 
dnia”, a charakterystycznego przez nagły skok oktawowy w górę skali 
i następujące po nim opadanie krokami sekundowymi (przykł. 5, s. 130).
Jeśli rzeczywiście miał Chopin w uszach ten fragment pieśni i zamierzał 
istotnie „przypomniczo” go sparafrazować, to uczynił to w sposób 
szczególnie doskonały: nastąpiło zniwelowanie melodycznych 
i harmonicznych konwencjonalizmów i zdynamizowanie przebiegu, 
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w czym wybitną rolę odegrało polimetryczne przesunięcie tematu 
tworzące wysoką energię napięć. Nastąpiło zjawisko, które można 
by nazwać „uwzniośleniem”, idealizacją czy sublimacją pieśniowego 
pierwowzoru, a więc działaniem odwrotnym od banalizacji, która tak 
często towarzyszy tzw. „zaśpiewaniu” pieśni. 

Przykł. 5. a) K. Kurpiński, Litwinka, t. 9-16; b) F. Chopin, Fantazja f-moll op. 49, t. 68-73.

Wsłuchując się w Fantazję f-moll w sposób podobny do przedstawionego 
można by znaleźć dalsze echa pieśniowe – przez Chopina 
przesublimowane i uwznioślone – pochodzące już zresztą nie z Litwinki. 
W podobnym czasie i w podobnej atmosferze zrodziła się np. inna 
pieśń Kurpińskiego, jego Marsz obozowy, znany bardziej z incipitu: 
„Bracia, do bitwy nadszedł czas, trąbka do boju wzywa nas”. Pieśń została 
skomponowana jako utwór dwuczęściowy; część druga, która towarzyszy 
słowom: „Zdradny sąsiad myśl natężył”, przebiega w sposób unikalny 
i charakterystyczny w ostro skandowanych równych ćwiartkach. Gdy 
słuchając ostatniego z tematów pierwszej fazy narracyjnej Fantazji, 
marsza w Es-dur (t. 127-143), powtórzonego w fazie trzeciej w As-
dur (t. 294-310), a ściślej; słuchając wyrazistej linii basu towarzyszącej 
w równych ćwiartkach tematowi, można uchwycić trudne do zaprzeczenia 
podobieństwo charakterów ze wspomnianą partią Marsza obozowego 
Kurpińskiego. Musiało być ono niewątpliwe dla ekspowstańca, Józefa 
Sikorskiego; recenzując Fantazję w „Bibliotece Warszawskiej” (1843) 
i podkreślając jej „nacechowanie naszą narodowością”, za moment w tym 
względzie „najwydatniejszy” uznał to miejsce, „gdzie śpiew w basie 
zamieszczony za serce porywa”: 
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Przykł. 6. a) K. Kurpiński, Marsz obozowy, cz. II, t. 1-8 (linia śpiewu); b) F. Chopin, 
Fantazja f-moll op. 49, t. 127-134, temat finalny, t. 1-8 (linia basu).

Nie sposób wreszcie pominąć jeszcze jednego skojarzenia wywołanego 
„ekspresją przypomniczą”, odsyłającego do jednego z ważniejszych 
Śpiewów historycznych, ostatniego40. Dla uzyskania ekspresji adagio 
lamentoso, odpowiedniej do tematu, jaki stanowiło w Śpiewie 
opłakiwanie śmierci ks. Józefa Poniatowskiego – użył F. Lessel formuły 
sekwencyjnie opadającego po stopniach skali motywu (polegającego 
na wychyleniu się i powrocie do dźwięku wyjściowego) oraz tonacji 
f-moll. Według przekonania żywionego w latach przedromantycznego 
sentymentalizmu, była to tonacja o charakterze żałobnym. Można 
uznać za prawdopodobne, iż incipit pierwszego z marszów (f-moll) 
otwierających Fantazję f-moll odwoływał się do formuły Lessla, obecnej 
w pamięci słuchaczy: 

Przykł. 7. a) F. Lessel, Pogrzeb X Józefa Poniatowskiego, t. 1-4; b) F. Chopin, Fantazja 
f-moll op. 49, t. 1-2.

40 F. Lessel, Pogrzeb X-cia Józefa Poniatowskiego. Pienie żałobne (Z pomiędzy bojów 
i gradów ognistych) [w:] J.U. Niemcewicz, Śpiewy…, s. 560-563.
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Próba konkluzji

Fantazja f-moll op. 49 komponowana pod „pięknym niebem” Nohant, 
przy „smutnym sercu” swego twórcy należy w odczuciu i przekonaniu 
powszechnym do dzieł Chopina najbardziej wzniosłych i pięknych, 
głębokich i ezoterycznych, interpretacyjnie otwartych i niedocieczonych. 
Parę momentów jej dotyczących można jednak uznać za niewątpliwe: 
(1) Fantazja wyrosła z określonej odmiany praktyki improwizacji: 
z fantazjowania na tematy pieśni narodowych, czego ślady dadzą się 
w utworze wyśledzić,
(2) spełnia ogólne założenie swego gatunku w sposób szczególnie 
oryginalny i niepowtarzalny, nie stanowiąc „deformacji” żadnej z form 
apriorycznych,
(3) została w sposób nadzwyczajnie konsekwentny wyrażona przez 
strukturę natury dwoistej,
(4) będąc utworem muzycznie w pełni samoistnym i nieprogramowym, 
posiada zarazem znaczną siłę generowania określonych interpretacji 
natury ponadmuzycznej, tak poprzez dramaturgię muzycznej narracji, 
jak i przez odniesienia ekspresywnie semantyczne, dostępne dla słuchaczy 
zadomowionych w kontekście historii i kultury.
Nietrudno sobie wyobrazić, iż pożyteczne mogłyby się okazać dalsze 
badania nad utworem prowadzone w określonych kierunkach. 
Perspektywa narratologii (A.J. Greimas, E. Tarasti) pozwoliłaby 
sprawdzić i dookreślić rodzaj struktury muzyczno-dramatycznej dzieła. 
W perspektywie krytyki intertekstualnej (J. Culler i in.) warto byłoby 
przebadać i uściślić rodzaj związków zachodzących między idiomatyką 
pieśni narodowej i powszechnej a idiomatyką muzyki Chopina. 
Z punktu widzenia teorii traktujących „dzieło jako akt” (J.L. Austin, 
R. Ohmann, H.R. Jauss) można by starać się uchwycić relacje zachodzące 
między intencją i koncepcją kompozytorską utworu a jego kulturowo 
i historycznie zmienną recepcją. Wsłuchanie się w dzieło „samo w sobie” 
pozostaje badawczym conditio sine qua non, lecz – szczególnie przy 
utworach tego rodzaju jak Fantazja f-moll – nie wydaje się warunkiem 
wystarczającym.
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W świecie nokturnów Chopina 
Świadkowie i zwierciadła nocy?*

Dla Chopina, jak dla większości romantyków – muzyka jest językiem. 
Poprzez swoje specyficzne środki i ich wzajemne relacje mają na celu 
wyrażenie całego świata myśli, uczuć i wrażeń. 
Jean-Jacques Eigeldinger (1988)

Chorowałam i dotąd jestem cierpiąca. Wydaje mi się, że jeden 
z Pańskich nokturnów wyleczyłby mnie całkowicie. 
Maria hr. d’Agoult (1836)

Dla wielu – Chopin jest przede wszystkim „autorem nokturnów”. 
Ferdynand Hoesick (1910)

1. B a r w y  n o c y. Noc ma u Chopina barwy rozmaite. W jego listach 
po raz pierwszy pojawia się blisko pamiętnego dla Polaków roku 1830, 
wraz z muzyką nokturnowych adagiów do obu Koncertów. Staje się 
zapowiedzią Chopina fazy romantycznej. Ton erotyczny przeplatać 
się będzie odtąd z heroicznym, miłość i śmierć blisko ze sobą będą 
sąsiadować, by na koniec ustąpić miejsca nocy samotnej. 

Mój list doczekał się późnej nocy: wracam z Fausta… Okropna, ale 
wielka fantazja. 
(Drezno, 26 VIII 1829)

…bo ja już może na nieszczęście mam swój ideał, któremu wiernie, 
nie mówiąc z nim, już pół roku służę, który mi się śni, na pamiątkę 
którego stanęło adagio do mojego koncertu.  
(Warszawa, 3 X 1829)

* M. Tomaszewski, Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia, interpretacje, 
rekonesanse. Seria druga, Akademia Muzyczna, Kraków 2010.
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Adagio od nowego Koncertu jest w E-dur. Nie ma to być mocne, jest 
ono więcej romansowe, spokojne, melancholiczne. Jest to jakieś 
dumanie w piękny czas wiosnowy, ale przy księżycu. (Warszawa, 
15 V 1830) 

Cicho było, czasem tylko chód zakrystianina zapalającego kagańce 
w głębi świątyni przerywał mój letarg. Za mną grób, pode mną grób, 
tylko nade mną grobu brakowało. Ponura roiła mi się harmonia. 
(Wiedeń, 25 XII 1830)

Właśnie kiedy to piszę, jakieś mię okropne dręczy przeczucie. Zdaje 
mi się, że to sen, że to odurzenie, że ja u was, a to mi się śni, co 
słyszę. (Wiedeń, wiosna 1831)

Tylko mnie smutek ogarnął… Już późno w noc a spać mi się nie 
chce. (Wiedeń, 1 V 1831) 

Jej obraz stoi przed moimi oczami. (Monachium, 26 VIII 1831)

Zegary z wież sztutgarckich nocną biją godzinę… Ach, ileż w tej 
chwili trupów się narobiło!... Pisałem poprzednie karty nie wiedząc, 
że wróg w domu… Co z nią się dzieje? 
(Stuttgart, IX 1831)

W nocy gitary i śpiewy po całych godzinach… Jestem blisko tego, 
co najpiękniejsze.  
(Majorka, 15 XI 1838)

Tymczasem moje manuskrypta śpią, a ja spać nie mogę, tylko kaszlę. 
(Majorka, 14 XI 1838)

Późno w nocy ci piszę te kilka słów… Dziś dobrej nocy ci życzę 
i niech ci się nie śni, jak Jasiowi, żem umarł, tylko niech ci się śni, że 
się rodzę, albo coś podobnego… Temu kilka lat, co innego mi się 
śniło, ale się nie wyśniło. I teraz śnię na jawie szałki-opałki, jak to 
powiadają. (Nohant, 11 VIII 1841)

Jestem zawsze jedną nogą u was – drugą nogą w pokoju obok, 
gdzie Pani Domu pracuje – a wcale nie u siebie w ten moment – 
tylko jak zwykle, w jakiejś dziwnej przestrzeni. – Są to zapewne owe 
espaces imaginaires… (Nohant, 18 VII 1845)

…wieczór u siebie przegrałem, przenuciłem śpiewami z nad Wisły. 
(Paryż, 28 IV 1847) 

…Jenny Lind, która mi potem aż do północy szwedzkie pieśni 
śpiewała. (Londyn, 13 V 1848) 
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Wykonywałem mniej więcej właściwie allegro i scherzo [Sonaty 
b-moll], i już miałem zacząć marsz [żałobny], gdy nagle ujrzałem 
wyłaniające się z na wpół otwartego pudła fortepianu przeklęte 
widziadła, które pewnego wieczoru ukazały się mi w chartreuse 
[na Majorce]… (Szkocja, 9 IX 1848)

Refleksy barw, charakterów i nastrojów nocy odzywają się u Chopina 
niekiedy w balladach i sonatach, w preludiach i scherzach. Nie ulega 
jednak wątpliwości, iż „muzyką nocy” są u niego nokturny.
Ale jakiej nocy? Tej wypełnionej śpiewem słowika czy tej straszącej 
pohukiwaniem puchacza? Nocy „listopadowej”, pełnej zarazem obaw 
i nadziei? Nocy miłosnej czy tej przeżywanej w bolesnej samotności? 
Nocy naznaczonej aurą przywidzeń i koszmarów rozigranej wyobraźni czy 
prawdą życia i historii?
Poprzez co najmniej sto pięćdziesiąt lat dziejów recepcji Nokturnów 
trwa wsłuchiwanie się nie tylko w ich skończenie piękną postać 
brzmieniową. Trwa również próba odczytywania tego, co mają nam 
one poprzez swe dźwięki i kształty do powiedzenia. Bo słuchając 
któregokolwiek z nich, Nokturnu cis-moll czy Des-dur z op. 27, 
c-moll czy fis-moll z op. 48, czuje się, że poza dźwiękiem pour 
soi przekazują nam tak coś ze świata rzeczywistych i konkretnych 
doznań, jak i z wyobrażeń, które zrodziły się we własnych espaces 
imaginaires. Muzyka jest przecież dla Chopina, jak to sam zdefiniował, 
zapisem osobistych „myśli, uczuć i wrażeń” – „pensées, sentiments et 
sensations”1.

2. J e d n o ś ć  t o n u, z r ó ż n i c o w a n i e  g e n r e ’ ó w. Świat, który 
stworzyło osiemnaście wydanych za życia przez Chopina nokturnów 
jest niezwyczajnie spójny, naznaczony niezamienialnie piętnem 
ukształtowanego przez niego na nowo gatunku. Można nawet ów świat 
poszerzyć – jak czynią to monografiści – o nokturny nokturnami nie 
nazwane: o obie romance z Koncertów, o Barkarolę i Berceuse, o parę 
Preludiów z op. 28, o bliskie aurze nokturnów Preludium cis-moll op. 45, 
którego odczytanie Jean-Jacques Eigeldinger zawarł w pięknym studium 
zbudowanym wokół wspólnej z nokturnami idei „nuty błękitnej” – „la note 
bleue”2. 

1 F. Chopin, Esquisses pour une méthode de piano, Textes réunis et présentés par Jean-
Jacques Eigeldinger, Paris 1993.

2 J.J. Eigeldinger, Chopin et „la note bleue” [w:] L’Univers musical de Chopin, Paris 2000.
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A jednak – zarazem i równocześnie – ów świat nokturnów jest 
niezwyczajnie zróżnicowany. Tak jeśli chodzi o fakturę, formę i charakter 
poszczególnych elementów muzycznych, jak i gdy wziąć pod uwagę 
repertuar i proweniencję tworzących ów świat genre’ów i związany 
z nimi zespół podstawowych kategorii ekspresywnych. One to przecież 
zdeterminowały ostatecznie niepowtarzalną odrębność każdego 
z utworów.
Na bogactwo genre’ów, poprzez które wypowiada się Chopin 
w nokturnach, szczególną uwagę zwrócił Lew Mazel, wyliczając 
owe genry szczegółowo, od recytatywu do chorału, od romansu 
do marsza i tańca 3. Vladimir Jankélévitch w swym znanym eseju 
o nokturnach Chopina i nie tylko Chopina4 ujrzał wśród nich „nawzajem 
wymienne gatunki muzyki wieczoru”5: berceuse, barkarolę, marche 
funèbre i nokturn (tout simple). Już Hugo Leichtentritt, analizując 
jeden z nokturnów (fis-moll op. 48 nr 2) ujrzał współdziałające w nim 
elementy o proweniencji romansowej, balladowej i rapsodycznej 
równocześnie. Jurij Chołopow6, szukając metrum, które mógłby uznać za 
właściwe i specyficzne dla nokturnów, mógł stwierdzić jedynie istnienie 
„wielkiej rozmaitości indywidualnych form i pomysłów”. Chodzi zresztą 
o rozmaitość analogiczną do różnorodności form, poprzez które się 
Chopin w nokturnach wypowiadał (różnorodności oczywistej – mimo 
wyraźnej przewagi w nich formy repryzowej). Zróżnicowanie kategorii 
ekspresywnych Michael Stegemann7 ujął w lapidarnym sformułowaniu, 
mówiącym o równoczesnym istnieniu obok siebie „radości i cierpienia, 
miłości i śmierci, najwyższej ekstazy i najgłębszej rozpaczy, marzenia 
i koszmarów”. Kwiecistym językiem epoki wyraził to wcześniej Georges 
Mathias, w tekście dobrze znanym: 

Akcenty niezmiernego cierpienia; parę taktów, które odkrywają 
nam otchłanie wyzwalając w nas bezmiar potęgi uczuć, wprawiając 
w ruch wszystkie ludzkie fibry; okropna rozpacz, straszna udręka 
poczucia bliskości śmierci; przerywane ekstazy szlochu, słodkie 

3 L. Mazel, Studia o Chopinie, Kraków 1965, s. 227.
4 V. Jankélévitch, Le Nocturne:Fauré; Chopin et la nuit; Satie et le matin, Paris 1957, s. 36.
5 „Les genres interchangeables de la musique du soir”.
6 J. Chołopow, Aufzeichnungen der Chopins Metrik, „Chopin Studies”, 1995, nr 5, s. 258.
7 M. Stegemann, Die beiden Gesichter der Nacht, „Chopin Studies”, 1995, nr 5, s. 162.
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pieszczoty i to, co najbardziej szczere: ...serce, co krwawi, dusza 
przepełniona czułością8. 

W przywołanym tu już studium tyczącym Preludium cis-moll op. 45, 
szukając związku idiomu tego utworu z idiomatyką nokturnów, 
Eigeldinger zacytował parę przywołanych tu już zdań Chopina, których 
powtórzenie staje się niezbędne dla dalszego ciągu wywodów: 

Adagio od nowego Koncertu jest E-dur. Nie ma to być 
mocne, jest ono więcej r o m a n s o w e, s p o k o j n e, 
m e l a n c h o l i c z n e, powinno czynić wrażenie miłego spojrzenia 
w miejsce, gdzie stawa tysiąc l u b y c h  przypomnień na myśli. 
– Jest to jakieś d u m a n i e  w piękny czas wiosnowy, ale p r z y 
k s i ę ż y c u9.

Zacytował i opatrzył ów cytowany tekst znaczącym komentarzem. Zapytał 
retorycznie: „Czy nie jest to najlepsza definicja gatunku nokturnu (w op. 11 
noszącego jeszcze nazwę romance), ta słowem dokonana parafraza?”10.

3. M i ę d z y  r o m a n s e m  a  d u m ą. Dwu słów znaczących używa 
Chopin w tej swojej słynnej auto-interpretacji Romancy z Koncertu 
e-moll: „romans” i „dumanie”. Słowo „dumanie” jest spokrewnione 
z „dumą”, popularnym w czasach Chopina gatunkiem pieśni polskiej 
i słowiańskiej zarazem (przede wszystkim ukraińskiej)11. Według 
poety, historyka i teoretyka czasów Chopina Kazimierza Brodzińskiego 
(na jego wykłady uczęszczał Chopin w roku 1826), duma stanowiła 
polski odpowiednik antycznej elegii12. Jej właściwością było – według 
Brodzińskiego to, iż wyrażała „ułagodzone uczucia, wesołość już 
nieobecną, smutek już ukojony”. Owo „wyrażenie poetyckie łagodnej 
boleści” bywało z reguły „obudzone wspomnieniem lub tęsknotą”. 
Egzystowały paralelnie trzy odmiany tematyczne dumy: erotyczna, 
historyczno-patriotyczna i refleksyjno-filozoficzna. W czasach młodego 
Chopina śpiewano chętnie dumy i dumki romansowe Karola Kurpińskiego 
8 G. Mathias, Préface [w:] J. Philipp, Exercices quotidiens tirés des oeuvres de Chopin, Paris 

1897, cyt. za: M. Stegmann, Die beiden Gesichter…, s. 161.
9 List Chopina do Tytusa Woyciechowskiego, Warszawa, 15 maja 1830. Wyróżnienie – 

M.T.
10 „Est-il meilleur définition du genre du Nocturne (encore baptisé Romance dans l’op. 11) 

que cette paraphrase verbal?” – J.J. Eigeldinger, Chopin et „la note bleue”…, s. 181.
11 Miniaturową, piosenkową wersję dumy, często o proweniencji folklorystycznej, 

nazywano dumką.
12 Por. traktat K. Brodzińskiego: O elegii, 1822 oraz pracę L. Szczerbickiej-Ślęk, Duma 

staropolska, Wrocław 1964.
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i Józefa Elsnera13, ale szczyt popularności zdobyły 32 patriotyczne 
dumy skomponowane przez 13 kompozytorów do słów Juliana 
Ursyna Niemcewicza, wydane jako Śpiewy historyczne (1816)14. 
Dumy poetyckie pisali, w latach swej młodości, polscy poeci z tzw. 
„szkoły ukraińskiej”, w latach paryskich bliscy przyjaciele Chopina: 
Stefan Witwicki i Bohdan Zaleski15. Do wiersza tego ostatniego, 
zatytułowanego Nie ma czego trzeba, skomponował Chopin, jak 
wiadomo, dwie odmienne pieśni: w roku 1840 piosnkę o charakterze 
dumki (Dumka, WN58a), w 1845 pieśń reprezentującą liryczną dumę 
refleksyjną (Melancholie, WN58b).
Gatunek liryki wokalnej nazywany romansem (romance) ma za 
sobą odmienną tradycję. Zadomowił się w Polsce w wieku XVIII wraz 
z wpływami kultury francuskiej, szczególnie nurtem rokoka nadającego 
styl czasom stanisławowskim, a następnie – z nurtem preromantycznego 
sentymentalizmu, rozpowszechnionego na przełomie stuleci. Dwie 
odmiany gatunku romance koegzystowały w czasach młodego Chopina: 
romans w stylu wysokim, komponowany do słów francuskich przez 
wykształconych kompozytorów16 dla wysoko urodzonego towarzystwa 
oraz, najczęściej anonimowy – romans popularny, komponowany 
do słów polskich, należący do repertuaru dworów i dworków, tak 
wiejskich jak i miejskich. Z tym właśnie romansem wokalnym stykał 
się Chopin na co dzień od dzieciństwa; do rangi symbolicznej urósł 
romans o Laurze i Filonie, śpiewany przez matkę: Już miesiąc wzeszedł, 
psy się uśpiły. Późną Berceuse op. 57 posądzić można o to, iż stała się 
jego nostalgicznym echem, rodzajem swobodnej wariacji na temat tej 
kołyszącej się melodycznie arabeski.
Tradycja pieśniowego romansu o proweniencji francuskiej 
wprowadziła i utrwaliła w świadomości kompozytorskiej wczesnego 
romantyzmu ton sentymentalny. Z trudem będą się z niego twórcy 
wyzwalać, przekształcając go w ton liryczny. Sentymentalizm romansu 

13 M.in. K. Kurpiński, Elfryda, Czerna, Dumka („Gdy słowik zanuci”); J. Elsner, Duma jednej 
Litewki, Duma Luidgardy.

14 Chopin na temat Śpiewów historycznych improwizował już w Warszawie, a także, 
w obecności poety, w Paryżu. M. Tomaszewski, Chopin „engagiert”, „Chopin Studies”, 
1994, nr 4.

15 C. Zgorzelski, Duma – poprzedniczka ballady, Toruń 1949.
16 M.in. przez Michała Kleofasa Ogińskiego i Marię Szymanowską, por.: J. Cybulska, 

Romans wokalny w Polsce w latach 1800-1830 [w:] Z dziejów polskiej pieśni solowej, 
Kraków 1960.
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można, zgodnie z ciekawą propozycją Antona Ehrenzweiga17, 
określić jako twór „umysłu powierzchniowego”. Za twór „umysłu 
głębinowego” należałoby natomiast, według tejże koncepcji, uznać 
charakter emocjonalny dumy. Niosła z sobą kategorię ekspresywną 
„dumania”, czyli, według Brodzińskiego, „rozpamiętywania 
złączonego z rozrzewnieniem”18. Dzisiaj można by dodać, iż chodzi 
o rozpamiętywanie zdarzenia przeżytego jako traumatyczne (Freud), 
w sytuacji o charakterze granicznym (Jaspers).
Te dwie odmienne tradycje, w których wyrastał młody Chopin, zestrojone 
ze sobą i nawzajem się przenikające, zdają się tworzyć podstawy nowej, 
ukształtowanej przez Chopina wersji gatunku nokturnu. Wersja pierwsza 
i pierwotna, powołana do życia jak wiadomo przez Johna Fielda, wyrosła 
przede wszystkim w oparciu o tradycję romansu. David Rowland, śledząc 
rozwój gatunku19 ukazuje wyraźnie, w jak wysokim stopniu te dwa 
gatunki: instrumentalny nokturn i instrumentalny romans rozwijały się 
równolegle, przy zamienności obu nazw20.

4 .  P i ę ć  o d m i a n  w ś r ó d  o s i e m n a s t u  n o k t u r n ó w. 
Dobre wsłuchanie się w pełny corpus Chopinowskich nokturnów – przy 
wzięciu pod uwagę owej podwójnej proweniencji gatunku – pozwala 
wyróżnić, w tej tak skądinąd zwartej całości, parę odmian. Można by 
je nazwać poszczególnymi typami jednego gatunku. W każdym z nich 
wchodzi w grę innego rodzaju idiomatyka. W każdym dominuje inna 
kategoria ekspresywna. Za każdym też stoi innego rodzaju proweniencja, 
oparcie własnej nokturnowej idiomatyki na fundamencie innego gatunku 
czy genre’u, jako swego stylistycznego ante-factum.

17 A. Ehrenzweig, The Hidden Order of Art. A Study in the Psychology of Artistic Imagination, 
London 1968.

18 K. Brodziński, O elegii…; M. Tomaszewski, Brodziński [hasło w:] Encyklopedia Muzyczna 
PWM, red. E. Dziębowska, tom I, Kraków 1979, s. 425.

19 D. Rowland, The Nocturne: Development of a New Style [w:] The Cambridge Companion 
to Chopin, red. J. Samson, Cambridge 1992, zob. też: B. Chmara, Do genezy nokturnu 
instrumentalnego [w:] The Book of the First International Musicological Congress Devoted 
to the Works of Frederick Chopin, red. Z. Lissa, Warszawa 1963.

20 Niektóre utwory Fielda w różnych wydaniach nosiły odmienne tytuły, np. Trzy 
nokturny wydane w roku 1812 w Rosji, ukazują się w roku 1815 w Niemczech jako Trois 
Romances (Breitkopf & Härtel).
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Tab. 1. Odmiany nokturnów Chopina.

Typ:
PASTORALNY ONIRYCZNY KONTEMPLA-

CYJNY
ELEGIJNY PATETYCZNY

kategorie
ekspresywne: 

«błogość» «rozmarzenie» «skupienie» «medytacja» «cierpienie»

proweniencja 
gatunku:

pastorella
berceuse
siciliana

romance
barcarola

romance
+duma

d u m a
ś p i e w
h i s t o r y c z n y

marsz
żałobny 
pieśń
patriotyczna

przewaga
Dur

à à przewaga
moll

utwór 
modelowy

H-dur 
op. 9/3

Des-dur 
op. 27/2

cis-moll
op. 27/1

f-moll
op. 55/1

c-moll
op. 48/1

inne utwory:

F-dur op. 15/1 Es-dur op. 9/2
G-dur op. 37/2
Es-dur op. 55/2

As-dur op. 32/2
fis-moll op. 48/2

g-moll op. 37/1

utwory 
nietypowe:

Fis-dur op. 
15/2

b-moll op. 9/1 H-dur op. 62/1
E-dur op. 62/2

g-moll op. 
15/3
H-dur op. 
32/1

6  (3)
8  (4)

6  (12)
8   (8)

C  C
3   6

C C

Dwa typy nokturnu – z pięciu, o których będzie mowa – posiadają 
charakter najbardziej wyrazisty: nokturn oniryczny wywodzący się 
z romansu i nokturn elegijny wywodzący się z dumy. Typ pośredni, 
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nazywany tu kontemplacyjnym, łączy w całość trudno rozdzielną 
charaktery dziedziczone zarazem po romansie i dumie. Może być 
jeszcze mowa o dwu typach krańcowych: w nokturnie idyllicznym 
zakotwiczonym w pastorelli i patetycznym, poprzez który prześwieca 
genre marsza żałobnego.
W każdej z odmian nokturnu, w każdym z jego typów akcent został 
położony na inny biegun z serii alternatywnych opozycji konstytutywnych 
dla gatunku. W jednej odmianie akcent pada więc na to, co z natury 
żeńskie, w innej na to, co męskie. W jednej na to, co romansowe, w innej 
na to, co bohaterskie. W jednej przewagę ma Eros, w innej – Tanatos. 
A w ślad za tym idzie zróżnicowanie trybu i metrum, faktury i formy. 
W jednych nokturnach melodia płynie lub się kołysze, w innych – kroczy. 
W jednych wydarzenie główne rozgrywa się w centrum utworu, w innych 
– narracja kulminuje w finale. Co oczywiste, nie dzieje się to wszystko 
według jakiegokolwiek systemu. Każdy z nokturnów wnosi – jako wartość 
nadrzędną – swoją niepowtarzalną odmienność. A jednak: pokrewieństwa 
i zbieżności dyktowane podobną proweniencją są widoczne, trudno 
byłoby zamknąć na nie oczy. Zresztą historia recepcji wydobyła na jaw 
i różnice, i podobieństwa.

n Nokturn odmiany o n i r y c z n e j, ten wywodzący się 
z sentymentalnego romansu, po raz pierwszy przejawił się pod postacią 
Nokturnu Es-dur op. 9/2, w którym podziwiano przede wszystkim 
„wdzięk i słodycz”21. Nawiązanie do modelu stworzonego przez 
Fielda było oczywiste, lecz zarazem i to, że tak inwencją melodyczną, 
jak i kunsztownością harmonii od swego pierwowzoru utwór się 
zdystansował, osiągając niebywałą wprost popularność. Apogeum 
odmiany onirycznej zaprezentował jednak dopiero Nokturn Des-dur op. 
27/2, przedmiot nieustającego podziwu monografistów (przykł. 1, s. 142).
Według Leichtentritta jego kantylenę cechuje „poruszające piękno”22. 
Zdaniem Koczalskiego chodzi tu o „melodię o niewysłowionym czarze”23. 
Schumann widział w nim „ideał gatunku”24. Przez paru monografistów, 
21 Z. Jachimecki, Chopin. Rys życia i twórczości, Kraków 1957, s. 170.
22 „Berückender Schönheit...” – H. Leichtentritt, Analyse der Chopin’schen Klavierwerke, 

tom 1, Berlin 1921, s. 23.
23 „Mélodie d’un charme ineffable...” – R. Koczalski, Frédéric Chopin. Conseils 

d’interprétation, Introduction par J.-J. Eigeldinger, Paris 1998, s. 99.
24 Wraz z Nokturnem cis-moll op. 27/1 i nokturnami Fielda „ideale der Gattung” – 

R. Schumann, Gesammelte Schriften, Leipzig 1971, tom I, s. 187.
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ostatnio przez Samsona, Nokturn Des-dur uznany został za gatunku 
model generalny, jego nowej przez Chopina ustanowionej wersji. 
Przemiana została określona jako przejście od pokazu wirtuozerii 
do „ekspresywnego, refleksyjnego liryzmu”25. Eigeldinger kategorię 
ekspresywną Nokturnu Des-dur nazwał nawet „liryczną pełnią” 
(„la plénitude lyrique”)26.

Przykł. 1. F. Chopin, Nokturn Des-dur op. 27/2, t. 1-9.

Nowy wariant odmiany onirycznej wniósł Nokturn G-dur op. 
37/2, również przedmiot szczerego podziwu dla swego „piękna 
i niewysłowionego uroku”27. Jego kantylenę M. Karasowski uznał 
hiperbolicznie za „bez wątpienia najśliczniejszą melodię, jaką Chopin 
stworzył kiedykolwiek”28. Już od czasu Leichtentritta (1921) zwykło się 
Nokturn G-dur zaliczać do wspólnej grupy nokturnów – wraz z Es-dur 

25 J. Samson, The music of Chopin, London 1985, s. 86-87.
26 J.J. Eigeldinger, Chopin et „la note bleue”…, s. 184.
27 F. Hoesick, Chopin. Życie i twórczość, Kraków 1967, s. 184.
28 M. Karasowski, F. Chopin. Życie, listy, dzieła, Warszawa 1882, tom II, s. 257.
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op. 9/2 i Des-dur 27/2. A kryteria przynależności do grupy spełnia 
ponadto późny Nokturn Es-dur op. 55/229. Wyciągnięcie przed nawias 
łączących ich właściwości potwierdza tę intuicję. Wszystkie nokturny 
typu onirycznego zostały skomponowane w metrum na 6/8 (względnie 
12/8), szczególnie silnie związanym z gatunkiem pieśniowego romansu. 
Związanym ponadto również z gatunkami kołysanki i barkaroli30. Stąd 
też pochodzi częste ich łączenie z grupą nokturnów, o których mowa, 
w jedną całość31. Owa wspólnota dotyczy również trybu; wszystkie te 
utwory zostały skomponowane w tonacjach durowych. O wszystkich, 
co ważniejsze, można powiedzieć, że ich partie melodyczne zostały 
zainspirowane melodyką typu bel canto. Wreszcie w świadectwach 
recepcji ich emocjonalne envoi odnosi się do sfery uczuć i doznań natury 
erotycznej. Uczuć i doznań szczególnie subtelnych, dziejących się jakby na 
pograniczu jawy i snu. Stanowią wyraz stanu swoistego romantycznego 
rozmarzenia. Stąd ich oniryczny charakter32. Wyraz rozmarzenia 
i oniryczności osiąga Chopin wieloma elementami utworu, ale szczególnie 
przez rodzaj fortepianowej faktury akompaniamentu towarzyszącego 
ornamentowanej, toczącej się w zapisanym i niezapisanym rubato 
melodii. Chodzi o swoiste rozpylenie, rozproszenie w szerokiej przestrzeni, 
równomiernie padających dźwięków fortepianowego ostinata lewej ręki.
Sferę odniesień ekspresywnych i semantycznych dla nokturnów stanowi 
w powszechnym odczuciu świat uczuć miłosnych. Jeffrey Kallberg 
poświęcił temu zagadnieniu odrębne studium podbudowane historią 
społeczną i psychologią. Doszedł do wniosku lapidarnego, może nazbyt 
lapidarnego, iż: „jest to poemat miłosny śpiewany kobiecie przez 
mężczyznę”33.
To z jednej strony. A z drugiej: Antal Molnár, studiując charakter 
osobowości Chopina, odważył się stwierdzić: „Erotyka jest jego żywiołem 

29 Można by również za nokturn o charakterze onirycznym uznać pierwszy z utworów 
gatunku, Nokturn b-moll op. 9/1, jakkolwiek posiada on również parę cech odrębnych 
(np. wyodrębnioną część centralną).

30 A. Hedley nazywa Barkarolę „najpiękniejszym ze wszystkich nokturnów” (Chopin, 
Łódź 1949, s. 190). Zdaniem V. Jankélévitcha, wszystkie nokturny, jak i Barkarola są 
kołysankami (Chopin et la nuit, op. cit., s. 32).

31 H. Leichtentritt znajduje „typ barkaroli” w nokturnach op. 9/2, 27/2, 37/2 i 55/2. 
W. Nowik do wspólnej kategorii „muzyki nocą” zalicza nokturny op. 9/2 i 27/2 oraz 
Berceuse, por.: J. Samson (ed.), Chopin Studies, Cambridge 1988, s. 40.

32 Por.: W. Tatarkiewicz, Skupienie i marzenie, „Marchołt”, 1934/35, nr 3.
33 J. Kallberg, Chopin at the Boundaries. Sex, History and Musical Genre, Cambridge, 

London 1996, s. 47.
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centralnym… Jego życie miłosne i jego tęsknoty – ujęte w samoistne 
formy dźwiękowe – nazywają się nokturnami”34. Jeśli w obu tych 
stwierdzeniach jest prawda, to nokturnami Chopina, które prawdę tę 
poprzez dzieje recepcji potwierdzają – są nokturny typu onirycznego. 
Swoją przekonywującą interpretację Nokturnu Des-dur op. 27/2 
T.A. Zieliński skonkludował zdaniem: „Nie ma tu dramatu – raczej miłosne 
rozmarzenie, ale nie proste, młodzieńczo naiwne i spontaniczne, lecz 
podszyte filozoficzną zadumą i subiektywną fantazją, to zatopienie się 
w myślach na pograniczu snów”35.

n Nokturn odmiany e l e g i j n e j, ten dający się wywieść z polskiego 
śpiewu elegijnego, zwanego dumą, znalazł swoją najbardziej wyrazistą 
konkretyzację w Nokturnach g-moll op. 37/1 i f-moll op. 55/1. 

Przykł. 2. F. Chopin, Nokturn f-moll op. 55/1, t. 1-8.

Tu nie o „rozmarzenie miłosne” chodzi, lecz o „zadumanie” nad sobą 
i światem, nad nieubłaganą przemijalnością czasu i zdarzeń, wyławianych 
z pamięci i przywoływanych tu i teraz. Objawiających się nagle 
w swoistym zamgleniu, jakby z oddali, w środkowych partiach utworów 
(budowanych repryzowo). Stan wyjściowego zadumania w każdym 

34 A. Molnár, Die Persönlichkeit Chopins [w:] The Book of the First International Musicological 
Congress…, s. 703.

35 T.A. Zieliński, Chopin. Życie i droga twórcza, Kraków 1993, s. 358.
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z utworów na koniec powraca. Jakby ponad wspomnieniem i mimo 
wspomnienia.
Oba nokturny toczą się w tonacjach molowych, w obu też melodia 
nie płynie – jak w nokturnach onirycznych, by dotrzeć do kulminacji 
w momencie przed-finalnej ekstazy – lecz wolno kroczy, jak w dumie. 
Metrum nokturnów elegijnych, tak jak metrum dumy, bywa z reguły 
parzyste. Niemal też zawsze podszyte jest rytmem wolnego, 
śpiewnego marsza na 4/4. Odniesienie do pieśniowych gatunków 
słowiańskich nacechowanych intonacją elegijnej zadumy nasuwało 
się od dawna paru interpretatorom. Leichtentritt usłyszał w Nokturnie 
g-moll op. 37/1 „elegisches Stück nach Art der schwermütigen, 
kleinrussischen Dumki fast volksliedartig”36. A w Nokturnie f-moll 
op. 55/1, w tym „melancholijnym utworze” zauważył „bliskie 
pokrewieństwo” z utworem poprzednim. Skupione – nie rozpylone 
– ostinato basu, stały, uporczywy powrót melodii do tej samej 
frazy, do podobnie, sekundami opadającego, motywu. J. Kleczyński 
nazwał Nokturn g-moll op. 37/1 „melancholijną elegią”37, F. Hoesick 
słyszał w nim „nastrój żałosny”38. Stefania Pawliszyn w melancholijnie 
elegijnych frazach obu nokturnów odnalazła wiele zbieżności 
z intonacjami ludowych dum i dumek ukraińskich39. T.A. Zielińskiemu 
intonacje te wydały się z kolei bliskie intonacjom polskich pieśni 
śpiewanych w dworkach szlacheckich i w miastach40.
Dwa ostatnie Nokturny Chopina, H-dur op. 62/1 i E-dur op. 62/2 stanowią 
późne wydanie elegijnej odmiany gatunku. Na „podpadające rodzinne 
podobieństwo” z dwoma poprzednimi zwrócił uwagę Leichtentritt41. 
Istotnie, w melodiach głównych obu utworów, wyrażających stan 
„elegijnego zadumania” znaleźć można pewne frazy i intonacje wspólne 
dla całej grupy, tyle, że tryb majorowy i ekspresja – określona jako 
sostenuto – wprowadziły do nich pewien wyniosły dystans: melancholia 
wzięta została w karby. Wyraz żalu za tym, co minęło, przybrał „męski” 
odcień.

36 H. Leichtentritt, Analyse der Chopin’schen Klavierwerke…, s. 31.
37 J. Kleczyński, O wykonywaniu utworów Chopina, Warszawa 1879, s. 19.
38 F. Hoesick, Chopin, Kraków 1967, t. 4, s. 182.
39 S. Pawliszyn, Elementy melodyki ukraińskiej w twórczości Chopina [w:] The Book of the 

First International Musicological Congress…, s. 358-359.
40 T.A. Zieliński, Chopin…, s. 528.
41 H. Leichtentritt, Analyse der Chopin’schen Klavierwerke…, s. 51.
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n Wśród 18 nokturnów znalazło się parę, o których można powiedzieć, 
że stanowią owoc połączenia obu tradycji: i tej wychodzącej od romancy 
i tej od dumy. Jeśli za główny nośnik charakteru danej tradycji 
uznać rodzaj metrum, to w nokturnach, o których mowa, nastąpiło 
swoiste połączenie obu metrów. Romansowy dwutakt w metrum 
na 6/8 wprawiał w nieustający ruch ostinato nokturnowego 
akompaniamentu, podczas gdy narracja melodyczna toczyła się tu na 
4/4, a więc w metrum dumy. Co ważne: jej rytm został podbarwiony 
od czasu do czasu rytmami marsza.
Trzy Nokturny zostały ukształtowane w wyżej określony sposób: 
cis-moll op. 27/1, As-dur op. 32/2 oraz fis-moll op. 48/2. We wszystkich 
trzech panuje swoisty stan s k u p i e n i a, odmienny tak od rozmarzenia42 
cechującego nokturny oniryczne, jak i od zadumania właściwego dla 
nokturnów odmiany elegijnej. Tę odmianę można by nazwać nokturnem 
k o n t e m p l a c y j n y m. Muzyka każdego z nich wychodzi od owego 
stanu skupienia, jakby zamknięcia się w samym sobie, by do stanu 
takiego, lecz nie tego samego powrócić. Powrócić po akcie transgresji 
przerywającej skupienie. W każdym z trzech ma owa transgresja inną 
postać, stanowi jakieś wyraziste, niekiedy radykalne mutatio w zakresie 
tempa (più mosso, più lento) i metrum (3/4, 12/8), trybu i tonacji, 
faktury i dynamiki, sięga granic określonej ekspresji. Ale przemija; można 
by powiedzieć „jak gdyby nigdy nic się nie zdarzyło” – ale tak nie jest. 
W repryzie zachodzą znaczące odchylenia: ochłonięcie po transgresji 
nie następuje od razu (por. appassionato rozpoczynające repryzę 
w Nokturnie As-dur), albo zostaje „odreagowane” na penultimie utworu 
(seria tryli w Nokturnie fis-moll). W Nokturnie cis-moll powrót do stanu 
wyjściowej kontemplacji następuje z niejakim trudem, o czym świadczyć 
może wpisane w nuty dookreślenie ekspresywne: con duolo.
Arcydziełem kontemplacyjnej odmiany gatunku stał się Nokturn cis-moll 
op. 27/1, od czasu R. Schumanna przedmiot nieustającego podziwu 
(przykł. 3, s. 147).
Między kontemplacyjnym punktem wyjścia i dojścia rozegrał się tu 
na przestrzeni 55 taktów dramat in nuce, nie rozrywając całości. Siła 
skupienia się w sobie okazała się silniejsza. Jarosław Iwaszkiewicz, 
nazywający nokturny Chopina „nocnymi dumaniami o wierności 

42 W. Tatarkiewicz, Skupienie i marzenie…
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czy miłości”, wyróżnił Nokturn cis-moll jako „nocne rozmyślanie 
o ojczyźnie”43.

Przykł. 3. F. Chopin, Nokturn cis-moll op. 27/1, t. 1-10.

W odczuciu Igora Bełzy jest to istotnie utwór skomponowany przez 
„artystę-myśliciela”44. Zdaniem A. Hedleya w Nokturnie tym wyróżniony 
został „nastrój nocy i tajemnicy”45. Głębia i siła wyrazu transgresywnej partii 
środkowej Nokturnu zdaje się mówić, iż za ową tajemnicą kryć się musi 
wydarzenie znaczące, o charakterze traumatycznym (przykł. 4, s. 148).
Grubym błędem byłoby mówienie o wyrazistych granicach między 
wyróżnionymi tu odmianami (czy typami) nokturnów. Ich naczelne 
właściwości ekspresywne wyodrębnione jako stany (1) uczuciowego 
rozmarzenia, (2) skupienia się w sobie w reakcji na traumatyczne 
przeżycie i (3) zadumania nad przemijalnością obrazu świata – można 

43 J. Iwaszkiewicz, Chopin, Kraków 1956, s. 179.
44 I. Bełza, Fryderyk F. Chopin, Warszawa 1969, s. 296.
45 A. Hedley, Chopin…, s. 186.
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znaleźć niemal w każdym utworze gatunku. Bywa, że doskonale ze sobą 
koegzystują. Byłoby jednak również błędem nie zwrócenie uwagi na to, 
że w niektórych utworach któraś z wymienionych właściwości staje się 
dominująca.

Przykł. 4. F. Chopin, Nokturn cis-moll, op. 27/1, t. 45-52.

A ponadto: znajdują się w zespole nokturnów Chopina również utwory 
szczególne, nacechowane jakimś odrębnym zespołem właściwości. 
Stąd też można na przykład mówić o co najmniej dwu dalszych typach 
nokturnu: idyllicznym i patetycznym.

n Nokturn odmiany i d y l l i c z n e j  sięga tradycji liryki o charakterze 
pastoralnym. Szkicując rodowód i dzieje nokturnu, David Rowland46 
dokumentuje obecność wśród korzeni gatunku – również utworów o tym 
charakterze, noszących tytuły w rodzaju pastorale (Field), pastorello 
(Couperin), eclogue (Tomašek). Chodzi o grupę gatunków wzajemnie 
się przenikających, opatrywanych zamiennymi tytułami47; oprócz już 
wymienionych, w grę wchodzi tu np. berceuse i sicilienne. Wszystkie one, 
wraz z romansem pasterskim zostały ukształtowane przez europejską 
tradycję bukoliczną, przyjęte przez nurty rokoka i sentymentalizmu 

46 D. Rowland, The Nocturne Development…, s. 33-34.
47 D. Rowland mówi o „flexibility of terminology” w tym względzie; The Nocturne 

Development…, s. 36.
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i wyrażają lub przedstawiają stan swoistej b ł o g o ś c i. Chodzi o świat 
bezkonfliktowy, w którym szczęśliwe życie rozgrywa się w rytmie lekko 
utanecznionym w arkadyjskiej przestrzeni natury łagodnej i przychylnej. 
Pogodę nocy letniej wypełnionej śpiewem słowika i pejzażu zalanego 
poświatą księżyca przerwać i zakłócić może, na moment jedynie, burza, 
w utworach muzycznych typu pastoralnego traktowana jako zaskakujące, 
ale miłe divertissement.
Nokturn H-dur op. 9/3 zdaje się reprezentować u Chopina tę właśnie 
odmianę gatunku. Narracja melodyczna przebiega tu we wdzięcznym 
rytmie siciliany, we właściwym dla niej metrum 6/8. Bogato 
ornamentowana melodia przesuwa się przed słuchaczem leggerissimo 
i dolcissimo, z rokokową gracją. Pogodny nastrój podkreśla tak rodzaj 
tempa (allegretto48), jak i charakter ekspresji (scherzando). 

Przykł. 5. F. Chopin, Nokturn H-dur op. 9/3, t. 1-8.

Agitato (h-moll), pojawiające się i znikające w środkowej partii utworu, 
ma prawo być interpretowane jako owa należąca do konwencji – „burza”, 
wprowadzająca urozmaicenie w ten pastoralny pejzaż49.

48 Nigdzie indziej Chopin w nokturnach tempa i charakteru allegretto nie stosuje.
49 Transgresywna interpolacja charakteru „burzliwego” w kontekst pastoralny przywołuje 

na myśl – jako sytuację modelową – VI Symfonię „Pastoralną” Beethovena.
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Przykł. 6. F. Chopin, Nokturn H-dur op. 9/3, t. 120-129.

Już z mniejszym przekonaniem można by nazwać nokturnami 
idyllicznymi dwa utwory z tego samego, wczesnego okresu twórczości 
Chopina: Nokturn F-dur op.15/1 i Fis-dur op.15/2. W obu, ich partie 
zasadnicze (ramowe) posiadają charakter w miarę pogodny. Pierwszy 
z nich przebiega śpiewnie (cantabile), z prostotą i ze spokojem (semplice 
e tranquillo), w pastoralnym F-dur50. W drugim górę bierze dyktowane 
rodzajem ornamentacji leggiero i dolcissimo. W obu, części środkowe 
uznać można – nieco podobnie jak w Nokturnie H-dur op. 9/3 – za 
konwencjonalne mutatio, wprowadzone dla urozmaicenia utworu 
przez ostry kontrast. Również i tutaj pojawia się ono nagle i nagle 
znika, bez pozostawienia głębszego śladu. W ten też sposób bywają 
oba interpretowane. Raoul Koczalski w Nokturnie Fis-dur słyszy „pełną 
wdzięku prostotę”, i uważa go za „utwór o nieskończonej słodyczy 
odurzającej nocy letniej”. Partię doppio movimento nazywa triem, 
w którym występują „akcenty wyrazu namiętności, które zrazu się 
rozpętują, by później nagle milknąć”51.

n Ostatnią grupę nokturnów Chopina, określoną tu jako 
p a t e t y c z n e, nie sposób sprowadzić do wspólnego mianownika, 
do charakteru jednolitego. Różnią się między sobą bardziej, niż są do 

50 C.F.D. Schubart, Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, Leipzig 1977, s. 284.
51 R. Koczalski, Frédéric Chopin. Conseils d’interpretation…, s. 154.
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siebie podobne. Każdy z tych trzech Nokturnów: g-moll op.15/3, H-dur 
op. 32/1 i c-moll op. 48/1 ma kształt i wyraz odmienny i niepowtarzalny. 
Jeśli cokolwiek je ze sobą łączy, to właśnie wyłamanie się – w każdym 
przypadku na inny sposób – z tego zespołu właściwości, który przyznaje 
się powszechnie nokturnowi. I z tego, co w punkcie wyjścia sam Chopin 
przez idiom nokturnu rozumiał52.
Jedną z owych właściwości nokturnów Chopina, dotychczas nie 
wyróżnioną, stanowiło dążenie do lieto fine, do pozytywnego 
zakończenia narracji, osiąganego na dwa sposoby. Jeden, jak w Nokturnie 
Des-dur op. 27/2, polegał na stopniowym osiąganiu końca utworu przez 
dojście (na penultimie) do finalnej kulminacji. Drugi, jak w cis-moll 
op. 27/1 – na powrocie do punktu wyjścia, po przebyciu wydarzenia 
centralnego. W trzech nokturnach, o których mowa, nazwanych 
patetycznymi, bo wyrażającymi ekspresję c i e r p i e n i a, żaden utwór 
nie osiąga owego lieto fine. W ich zakończeniach pojawia się patos 
o dramatycznym lub tragicznym charakterze.
Przesłanie (envoi) hybrydycznego Nokturnu g-moll op. 15/3, zostało 
przez J. Kallberga odczytane jako mesjanistyczne53. Elegijny śpiew 
toczący się w rytmie wolnego mazurka – stale zatrzymującego się 
w swych dążeniach – zostaje dopowiedziany przez chorał, którego 
charakter został expressis verbis określony słowem: religioso 
(przykł. 7, s. 152).
Jednak ani religioso nie prowadzi do finału, ani wolny śpiew 
mazurka nie powraca. Następuje część dziwna, która przez działania 
obsesyjne stara się osiągnąć cel. Mimo końcowego G-dur – nie osiąga 
go. Utwór pozostaje sfinksem. W dodatku: sfinksem obciążonym 
interpretacją zbaczającą na manowce egzegezy programowej. 
Według niepotwierdzonej tradycji ustnej, zapisanej przez pierwszych 
monografistów kompozytora54, nokturn ten miał bowiem powstać 
podobno pod wrażeniem obejrzanego właśnie Hamleta i stanowić 
odpowiednik sceny na cmentarzu55.

52 „Dumanie o księżycu”.
53 J. Kallberg, The Rhetoric of Genre: Chopin’s Nocturne in G-minor, „19th-Century Music”, 

1988, nr 11.
54 M.A. Szulc, Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne, Kraków 1966, s. 179.
55 Por. W. Kirsch, Languido. Religioso. Zu Chopins Nocturnes in g-Moll, „Chopin Studies”, 

1995, nr 5, s. 192 oraz C. Floros, Poetisches bei Chopin. Die Nocturne nach „Hamlet” 
[w:] Muzyka w kontekście kultury, Kraków 2001, s. 45.
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Nokturn H-dur op. 32/1 nie tylko, iż nie przynosi pogodnego zakończenia, 
ani nadziei na nie (jak czynią to np. nokturny pisane w moll, a kończące 
się w pikardyjskim dur), lecz doprowadza narrację do momentu, który 
wnikliwy interpretator utworu, Paolo Emilio Carapezza, nazywa wprost 
„katastrofą”56 (przykł. 8, s. 153).

Przykł. 7a. F. Chopin, Nokturn g-moll op. 15/3, Religioso, t. 89-96.

Przykł. 7b. F. Chopin, Nokturn g-moll op. 15/3, Lento, t. 1-19.

56 P.E. Carapezza, Chopin’s Nocturne Op. 32, No 1– the Source of Mahler’s Sixth Symphony, 
„Chopin Studies”, 1995, nr 5, s. 126 i nast. 
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Przykł. 8. F. Chopin, Nokturn H-dur op. 32/1, t. 56-65.

W odczuciu M.A. Szulca końcowa partia utworu przynosi „nieoczekiwany 
zgrzyt złowieszczy, odsłaniający groźną przepaść i dojmującą boleść...”57 
Zdaniem Jamesa Hunekera koda Nokturnu „działa jak uderzenie 
bębna w tragedii”58. Dla Ferdynanda Hoesicka zakończenie to „urąga 
57 M.A. Szulc, Fryderyk Chopin…, s. 179.
58 J. Huneker, Chopin. Człowiek i artysta, Lwów-Poznań 1922, s. 204.
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wszelkim regułom”59. Hugo Leichtentritt nie może wyjść z podziwu, iż 
tak „romansowy, łagodny utwór” otrzymał u Chopina „tak poruszające, 
okropne zakończenie, które ten liryczny poemat dźwiękowy wykrzywia 
tragicznie”60. Zadziwienie towarzyszy również interpretacjom trzeciego 
z nokturnów odmiany patetycznej, temu w c-moll op. 48/1. A. Hedley 
dziwi się w ogóle zaliczeniu utworu przez kompozytora do tego gatunku: 
„Dostojność, patos, szlachetna prostota przekraczają ramy kompozycji 
nokturnowej”61. Wśród licznych interpretacji tego nokturnowego 
arcydzieła przewijają się refrenicznie pewne charakterystyki, powtarzają 
podobne określenia. Przede wszystkim: wzniosłość, powaga i potęga 
przesłania, dramatyzacja, powściągliwość ekspresji, szlachetny patos 
i tragiczny majestat, charakter męski i heroiczny62.

Przykł. 9. F. Chopin, Nokturn c-moll op. 48/1, t. 1-8.

59 F. Hoesick, Chopin. Życie i twórczość…, t. 4, s. 182.
60 „Erschütternden, schreckhaften Schluss, der das lyrische Tongedicht Tragische 

umbiegt” – H. Leichtentritt, Analyse der Chopin’schen Klavierwerke…, s. 26.
61 A. Hedley, Chopin…, s. 188.
62 Wypowiedzi M.A. Szulca, H. von Bülowa, Z. Jachimeckiego, L. Mazela, Z. Lissy, 

V. Zuckermana, T.A. Zielińskiego.
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Leichtentritt nazwał Nokturn c-moll „Eroiką”63 i porównał z heroizmem 
obu Etiud skomponowanych w tej samej tonacji. Poszukiwanie tradycji 
gatunkowej, która stoi za utworem, zaprowadziło interpretatorów 
w stronę hymnu i chorału, ale przede wszystkim – marsza, w którego 
rytmie kroczą oba tematy. Wilhelm von Lenz drugi z nich nazwał 
„imponującym marszem triumfalnym”. Leichtentritt podkreślił 
„marszowość” już pierwszego z tematów. Dla każdego z późniejszych 
interpretatorów jest to już oczywiste. A trzeba dodać, iż właśnie na 
upieśniowionych rytmach marsza toczy się narracja muzyczna dumy. Tyle, 
że w Nokturnie c-moll jej idiom został podniesiony do wyższej potęgi.
Jeszcze jeden ton składowy został wysłyszany w Nokturnie c-moll op. 
48/1 przez wnikliwych interpretatorów: ton marsza żałobnego. Wysłyszał 
go Lew Mazel, nazywając utwór „marszem żałobnym z odcieniem 
lirycznym”, a za typowe dla Chopina uznał „połączenie marsza żałobnego 
z chorałem”64. Vladimir Jankélévitch odczuł utwór wprawdzie w sposób 
podobny, lecz zarazem krańcowy. Tak krańcowy, że trudno się z jego 
intuicją w całej jej pełni zgodzić. Przede wszystkim nazwał utwór 
nokturnem śmierci – „le nocturne de la mort”65. I swoje przekonanie 
o tanatycznym charakterze nokturnów molowych (tych wywiedzionych 
z tradycji dumy) wyraził poprzez swoiste ich uhierarchizowanie: 

W tych 19 nokturnach Chopina – pisał – została zaprezentowana 
cała skala smutku: wpierw i przede wszystkim – majestat żałobny 
(funèbre) potężnego nokturnu trzynastego, c-moll op. 48 nr 1, 
udrapowanego w długą suknię z czerni i srebra; ten patetyczny 
marsz [...] kontrastuje z przejmującą melancholią piętnastego [op. 
55 nr 1], który jest jeszcze wprawdzie nieco marszem triste, lecz 
którego niepokój w f-moll jest mniej królewski a więcej dręczący; jak 
i z osiemnastym, w E-dur [op. 62/2], który reprezentuje formę spleenu 
w tonacji majorowej…66

5. R e f l e k s y  p r z e ż y ć, m y ś l i  i  w r a ż e ń?   W egzegezie 
Jankélévitcha właściwe mu krańcowe przerysowanie widoczne jest 
gołym okiem. Ale sam jej kierunek wydaje się trafny. Tempo utworu, 
jego metrum i charakter rytmu, jego tryb i tonacja – wszystko to 
w muzyce klasyczno-romantycznej było nośnikiem określonych znaczeń 
63 H. Leichtentritt, Analyse der Chopin’schen Klavierwerke…, s. 37.
64 L. Mazel, Fantazja f-moll Chopina, Kraków 1965, s. 69 i 148.
65 V. Jankélévitch, Chopin et la nuit…, s. 104.
66 V. Jankélévitch, Chopin et la nuit…, s. 65-66.
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i określonych kategorii ekspresywnych. Na przykład w klasyfikacji 
Francesca Galeazziego już samo metrum 6/8 wnosiło ze sobą charakter 
„pogodny, ludyczny, pastoralny, taneczny i miły”, a metrum na 4/4 – 
„wielkość, solenność, majestatyczność”67.
To daje do myślenia i skłania do wyciągania wniosków. Nokturny Chopina, 
jako „pieśni nocy”, zdają się nosić w sobie refleksy świata „przeżyć, myśli 
i wrażeń” doznanych przez kompozytora w jego realnym życiu. I mamy 
prawo sądzić, iż tego rodzaju Heideggerowskie rozumienie „obecności 
twórcy w dziele”68 nie rozmija się z Chopina intencjami. Odczytując na 
nowo jego muzykę warto wziąć pod uwagę aspekty, które kiedyś, przy jej 
tworzeniu, musiały bez wątpienia grać pewną rolę. Nokturnowa romance 
z Koncertu e-moll miała być przecież nie tylko piękną muzyką per se, lecz 
zarazem, owym „dumaniem w piękny czas wiosnowy, przy księżycu...”

67 F. Galeazzi, Elementi teorico-pratici di musica, Roma 1791-96, t. 2, s. 295, cyt. za: 
W.J. Allanbrook, Metric Gesture as a Topic in Le Nozze di Figaro and Don Giovanni, „The 
Musical Quarterly”, 1981, nr 1.

68 M. Heidegger, Gelassenheit, Pfüllingen 1959.
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Etiuda a-moll op. 25 nr 11 
Żywioł rozpętany i ujarzmiony*

Tym, co łączy autora i odbiorcę jest przeżycie. 
Wilhelm Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung (1905)

Dzieło sztuki coś nam mówi i jako takie zalicza się do 
kategorii tego, co mamy zrozumieć. 

Hans Georg Gadamer: Ästhetik und Hermeneutik (1967)

Na zaczęcie owo podwójne motto. Pierwsze zostało zaczerpnięte z pism 
Wilhelma Diltheya, który przekonuje, iż energia przeżyć stanowi podstawę 
twórczości. Jak dowodzi: „poezja pojawia się pod naporem przeżyć, które 
chcą być wyrażone w słowach1. […] Towarzyszy temu silne wzruszenie, 
które udziela się z kolei czytelnikowi. Ze słów wyobraźnia czytelnika na 
nowo formułuje przeżycia”. Diltheyowi chodziło tu o przeżycie znaczące, 
ujawniające się i otwierające „nadające strukturę życiu” (1924, s. 192), 
o przeżycie pełne, czyli takie, w którym pewne momenty istotne zostają 
żywo zachowane w pamięci, a pozostałe – okryte mrokiem2.
Drugie motto, znalezione w lekturze tekstu Gadamera, przynosi 
zapewnienie, służące jako punkt wyjścia dla dalszych rozważań, iż „dzieło 
sztuki coś nam mówi i jako takie zalicza się do kategorii tego, co mamy 
zrozumieć” (1979, s. 122): „Właściwym bytem dzieła jest bowiem – dla 
Gadamera – to, co dzieło potrafi i może powiedzieć” (s. 120). 

1 W odniesieniu do muzyki, oczywiście: w dźwiękach.
2 Od czasów S. Freuda określa się je jako traumatyczne.

* M. Tomaszewski, Etiuda a-moll op. 25 nr 11: Żywioł rozpętany i ujarzmiony [w:] Muzyka 
Chopina na nowo odczytana. Studia i interpretacje, Akademia Muzyczna, Kraków 1996, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
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W kadencji jego wywodów trafiamy na stwierdzenie:  „W dziele sztuki 
stykamy się z czymś bliskim, a jednocześnie zetknięcie to w sposób 
zagadkowy wstrząsa nami i burzy zwyczajność. W radosnej i strasznej 
grozie dzieło sztuki oznajmia: To jesteś ty – ale mówi także: Musisz zmienić 
swoje życie” (s. 127).
W pierwszej chwili słowa te wydają się dziwne i nieoczekiwane. Przestają 
brzmieć dziwnie w chwili, gdy przywoła się w pamięci antyczne 
pojęcie katharsis – jako momentu uprzytomniającego, poruszającego 
i oczyszczającego zarazem.

1. Kontekst biograficzny: świadectwa i znaki zapytania

Etiuda a-moll, przedostatnia (11.) z opusu 25, nie posiada ścisłej metryki 
swego powstania. Z pewnością wiadomo jedynie, iż została, wraz z 
jedenastoma innymi z tego opusu, wydana w roku 18373, w cztery lata po 
opublikowaniu Etiud opusu 10. Według zrodzonego stąd przypuszczenia 
skomponowanie Etiudy, o której mowa, wraz z pozostałymi 
utworami z opusu 25, umiejscawia się zazwyczaj między rokiem 1833 
(1834) a 1837 (1836). Istnieje natomiast silnie rozgałęziona tradycja 
ugruntowana wypowiedzią Roberta Schumanna, według której większość 
Etiud opusu 25 została przez Chopina przywieziona do Paryża z Wiednia, 
jeśli nie w kształcie ostatecznym, to w każdym razie w postaci szkiców.
Schumann donosił w roku 1837 K. Monagowi: „Właśnie otrzymałem nowe 
Etiudy Chopina; są one jednak skomponowane dawno temu. To smutne, 
że w czasie tych siedmiu lat, jakie on spędził w Paryżu, nic prawie nie 
zrobił” (1837, s. 102). Podobny sąd wyraził w swojej słynnej recenzji Etiud 
op. 25 zamieszczonej w „Neue Zeitschrift für Musik”:

Etiudy, które się właśnie ukazały [op. 25], niemal wszystkie powstały 
razem z tymi wydanymi dawniej [op. 10] i zaledwie niektóre, którym 
można przypisać większe mistrzostwo, jak pierwsza, w As-dur 
i ostatnia, wspaniała, w c-moll – dopiero niedawno. To, że nasz 
przyjaciel w ogóle teraz mało tworzy, a dzieł większego rozmiaru 
wcale – jest niestety również prawdą, a pewną winę ponosić tu 
może rozpraszający wpływ Paryża (Schumann/Bekker ,1922, s. 176).

3 Edycja ukazała się w październiku 1837 roku, równocześnie w Paryżu, Lipsku 
i Londynie.
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Nieco nowych informacji dostarcza F. Niecks, zbieracz wiadomości 
możliwie z pierwszej ręki. Notuje np. wypowiedź W. Sowińskiego, 
częściowo potwierdzającą zdanie Schumanna dotyczące przedparyskiej 
proweniencji części Etiud. Ponadto wspomina o jakimś niewymienionym 
z nazwiska polskim muzyku, który przybywszy do Paryża słyszał 
Chopina grającego Etiudy op. 25 już w roku 1834 (1890, tom II, s. 274). 
Od M.A. Szulca dowiadujemy się, iż owym przybyszem był „pan 
W…, podówczas wygnaniec, dziś powszechnie ceniony metr muzyki 
w Poznaniu”, i że Chopin, już wtedy, „zasiadłszy do fortepianu wygrał 
wszystkie z rzędu (dwanaście) Etiud” (1873, s. 154).
Wracając do F. Niecksa; jego zdaniem, utrwalonym przez paru 
późniejszych monografistów, „pomiędzy utworami, które Chopin napisał 
przed przyjazdem do Paryża, znajdowała się większość Etiud z op. 10, 
jak też niektóre z op. 25 (1890, tom I, s. 275). J. Huneker, który poszedł 
jego śladem, stwierdza – już z dużym uproszczeniem – iż zeszyt Etiud 
op. 25 został napisany „w tym samym roku co pierwszy” (1922, s. 113). 
Z kolei F. Hoesick, w oparciu o parę wypowiedzi wcześniejszych, również 
podtrzymał pogląd Schumanna: „Zarówno Kolberg, jak Sikorski i Sowiński, 
a za nimi Karasowski – pisze – utrzymują na podstawie tradycji, że Chopin, 
gdy w roku 1831 przybył do Paryża, przywiózł z sobą prócz 12 Etiud 
pierwszej serii jeszcze niektóre z serii drugiej [op. 25]” (1967, tom I, s. 373). 
Stąd też konkluzja Z. Jachimeckiego dotycząca Etiud opusu 25 brzmi: 
„tworzone w latach 1830-1834. Wydane w roku 1837” (1957, s. 308).
Do czasu objawienia się jakichś nowych a pewnych źródeł, sprawę 
czasu powstania Etiudy a-moll op. 25 nr 11 trzeba uznać za względnie 
otwartą. Ostrożność nakazywałaby przyjąć jedynie, jako ustalony, termin 
ad quem (1837); wiele przemawia za tym, iż Etiuda istniała już w roku 
1834; wysokie prawdopodobieństwo dotyczy daty a quo (1831-1832) jako 
terminu jej choćby szkicowego zaistnienia.
Tak więc Etiuda a-moll zdaje się dzielić los paru innych utworów 
Chopina, takich jak Scherzo h-moll, Preludium d-moll i Etiuda c-moll 
z op. 10, które tradycja – bez jasnych dowodów, a w sposób uporczywy 
– wiąże z okresem życia Chopina, który można nazwać latami wędrówki 
(Wanderjahren), gdy droga wiodła go z Warszawy przez Wiedeń, 
Salzburg, Monachium i Stuttgart do Paryża. Wiąże zarazem z fazą 
twórczości, która może być nazwana fazą przełomu romantycznego4.

4 Propozycje periodyzacji życia i twórczości Chopina, zob. m.in. M. Tomaszewski (1989).
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To co najbardziej istotnego wiadomo o tych latach streszcza się w paru 
znaczących tekstach pamiętnikarsko-epistolarnych samego Chopina: 
w jego wiedeńskiej reakcji na wybuch powstania w Polsce i – stuttgarckiej 
– na jego upadek. W Wiedniu Chopin, jak wiadomo, daje się odwieść 
od powrotu do Warszawy i od wzięcia udziału w powstaniu. Decyzję 
tę – jak przypuszcza J. Iwaszkiewicz, monografista szczególnie wrażliwy 
na psychologiczne motywacje działań twórczych Chopina – opłacił 
„pęknięciem wewnętrznym”, „rozdarciem”, które odtąd raz po raz 
rozbrzmiewać będzie w jego twórczości począwszy od Scherza h-moll 
(1956, s. 175). W Stuttgarcie – jak przypomina S. Jarociński, jako autor 
wnikliwego tekstu na temat zaangażowania ideowego Chopina – „gniew, 
nienawiść i rozpacz podyktowała mu po raz pierwszy i jedyny […] 
bluźniercze, półprzytomne słowa wpisane do notatnika: «O Boże, jesteś 
Ty, jesteś i nie mścisz się. Czy jeszcze Ci nie dość zbrodni moskiewskich 
– albo – alboś sam Moskal»” (1980, s. 192). W wysłanych z Wiednia 
listach pobrzmiewają liczne warianty stale tego samego motywu: 
„A ja tu bezczynny […] czemu nie mogę być z Wami? Czemu nie mogę 
choć bębnić!” lub „W salonie udaję spokojnego, a wróciwszy [do siebie] 
piorunuję na fortepianie”5.
Szczególną siłę i wyrazistość – jako ekspresję uczuć, które Chopin 
zamierzył wypowiedzieć poprzez dźwięki – posiada znany passus z listu 
do J. Matuszyńskiego, pisanego w Wiedniu, 26 grudnia 1830 roku:

Gdybym mógł, wszystkie bym tony poruszył, jakie by mi tylko ślepe, 
wściekłe, rozjuszone nasłało uczucie, aby choć w części odgadnąć 
te pieśni, których rozbite echa gdzieś jeszcze po brzegach Dunaju 
błądzą, co wojsko Jana [III] śpiewało6.

Odwołanie się do aż nazbyt dobrze znanych tekstów ma swoje 
usprawiedliwienie, swój powód: warto ich ton – ton słownych wypowiedzi 
kompozytora wyjawiających intencje towarzyszące powstawaniu 
własnych utworów lub rodzeniu się ich embrionalnych choćby postaci – 
skonfrontować z tonem, w jaki dokonuje się w dziejach recepcji znaczna 
część interpretacji werbalnych jego muzyki.

5 Listy do J. Matuszyńskiego z dnia 26 grudnia 1830 roku i 1 stycznia 1831 roku 
(Korespondencja Chopina, 1955, tom I, s. 162, 168, 170).

6 Korespondencja…, 1955, tom I, s. 162. Notabene – w parę miesięcy później Chopin 
trafił na wzgórze Kahlenbergu pod Wiedniem, by kontemplować pole zwycięskiej 
bitwy Jana III (list do rodziny z 25 czerwca 1831 roku, Korespondencja…, 1955, 
tom I, s. 177-178).
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Przykład jeden z wielu – parę zdań Hugo Leichtentritta 
otwierających interpretację Etiudy a-moll op. 25 nr 11 zawartą 
w drugim tomie klasycznej dziś jego pracy Analyse von Chopins 
Klavierwerken:

Wprowadzenie – Lento, cicho i ostrożnie zarazem – wypróbowuje 
motyw marsza; zatrzymuje się na moment na fermacie, by zaraz 
potem risoluto, z porażającą szybkością runąć w wir i zamęt 
dźwięków, które spadając z najwyższej wysokości – osaczają, 
huczą, pokrzykują, i oplatają spiżowy, puzonowy motyw lewej ręki. 
Oślepiające, błyszczące, huczące, szumiące i gwiżdżące działanie 
tej figury ma swe źródło w jej potężnym zasięgu, który pozwala 
na najgłębszy upadek, na najdalszy rozmach tam i z powrotem 
przetaczających się pasaży, na szybkość fal brzmieniowych 
i śmiałość skoków… (1922, tom II, s. 194).

2. Świat utworu w świetle interpretacji słownych

Wśród niekompletnego oczywiście, lecz dosyć obszernego zbioru (44) 
wypowiedzi dotyczących Etiudy a-moll op. 25 nr 11 znaleźć można 
zaledwie trzy pełne analizy utworu: Leichtentritta (1922), Schenkera 
(1935) i Kriemlowa (1960). Różnią się między sobą zasadniczo. 
Leichtentritta zainteresowała strona formalno-harmoniczna utworu, 
widziana w perspektywie systemu postriemannowskiego (1922, 
s. 184 -198). Uwagę szczególną zwrócił on na konstytutywną rolę 
chromatyki, tak w figuracjach jak i przy prowadzeniu basu 
(np. takty 17-19), rozszyfrował śmiałe i dalekie od schematyzmu 
ciągi sekwencyjno-modulacyjne w partii utworu określonej jako 
przetworzenie (takty 41-69). Dopełnieniem jego analizy stała się 
interpretacja strony ekspresywnej utworu; fragment charakterystyki 
partii wstępnej został właśnie powyżej zacytowany.
Dla Schenkera Etiuda a-moll stała się jednym z przedmiotów służących 
do egzemplifikacji własnego systemu. W schenkerowskich antologiach 
przykładów muzycznych (Figurentafeln) pojawia się sześciokrotnie, 
z tego raz (1935, nr 76/3, s. 36) jako pełna analiza warstwy głębokiej; 
pozostałe dotyczą fragmentów utworu i jego warstw wyższych (1935, 
s. 51, 53, 58, 88). Studiując rezultat finalny schenkerowskiej analizy 
linearnej można się zawahać w osądzie: czy to, co mamy pod sobą:
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Przykł. 1. Etiuda a-moll op. 25 nr 11 w interpretacji H. Schenkera (1935).

ukazuje nam Etiudę a-moll w jej dziełowej niepowtarzalności, czy 
też raczej istotnie stanowić ma jeszcze jeden dowód na trafność 
„uniwersalnego systemu analizy”.
W interpretacji Kriemlewa dochodzi do głosu odmiana analizy 
asafiewowskiej operującej pojęciami obrazu i intonacji. Poszczególne 
partie utworu uzyskują jednoznaczne charakterystyki ekspresywno-
semantyczne (1971, s. 436-438). W sposób może nieco paradoksalny 
pojawia się – w kształcie jeszcze dalekim od sformalizowania – zapowiedź 
systemu semantyki strukturalnej Greimasa-Tarastiego7.
Zaledwie paru badaczy zajęły – nie na dłużej zresztą niż na moment, 
na parę zdań tekstu – jakieś ewokowane przez Etiudę problemy 
szczegółowe natury tzw. czysto muzycznej. Stosunkowo najdokładniej 
interesował się utworem Bronarski; znalazł w nim wiele przykładów 
na rozwiązania w sferze tonalno-harmonicznej, które można by 
nazwać idiomatycznymi. Dotyczą m.in. niepewności tonalnej, pozornej 
konsonansowości, stosowania nut i akordów przejściowych, szeregów 
chromatycznych, „ideowych” nut stałych itp. (1935, s. 122, 212, 274, 
303, 324, 362, 411, 456). Uwagę Chomińskiego (1956, s. 183), Prosnaka 
(1958, s. 21) i Turło (1960, s. 185-186) przyciągnęła Etiuda a-moll – 
jako przykład swoistych rozwiązań fakturalnych, szczególnie tych 
związanych z tzw. wtórnymi zjawiskami harmonicznymi. Z. Chechlińskiej 
(1988, s. 150) posłużyła jako przykład na specyficzne funkcjonowanie 
faktury monofonicznej, a M. Gołąbowi (1990, s. 164-165) dla ukazania 
koegzystencji „żywiołu chromatycznego” z „żywiołem diatonicznym”. 
Zjawisko polimetrii, na które zresztą zwrócił już uwagę Leichtentritt 
(1922, s. 195) zainteresowało na moment K. Hlawiczkę (1960, s. 39) 
i M. Demską-Trębacz (1981, s. 76, 104, 191). Problematyka wykonawcza 

7 E. Tarasti, Pour une narratologie de Chopin, „International Review of the Aesthetics and 
Sociology of Music”, 1984, Vol. 15, nr 1.
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Etiudy stała się tematem marginesowych uwag Leichtentritta 
(1922, s. 198) i Hunekera (1922, s. 160) dotyczących frazowania, 
J. Kleczyńskiego (1959, s. 46) dotyczących palcowania i B. von Pozniaka 
(1949, s. 40) dotyczących pedalizacji.
Tak więc trudno powiedzieć, by strona formalna i czysto dźwiękowa 
Etiudy a-moll op. 25 nr 11 zwróciła na siebie zbyt wiele uwagi. Natomiast 
niemal wszyscy z 44 wypowiadających się o utworze próbowali określić 
jego charakter i ekspresję, wielu – odczytać jego sens.
Interpretacje, które poddane tu zostaną reinterpretacji, jako 
świadectwa recepcji utworu – pochodzą od kompozytorów 
i pianistów, teoretyków muzyki i muzykologów, krytyków i pisarzy 
muzycznych. Pełna lektura zebranych tekstów zdaje się potwierdzać 
tezy Eggebrechta (1979, s. 390) dotyczące zobiektywizowanego, 
a więc poddającego się badaniu, istnienia swoistego języka recepcji 
(Rezeptionssprache). Jego elementy: poszczególne określniki i całe 
zwroty słowne – mimo pozorów wielkiego rozproszenia – dają się ująć 
w pokrewne sobie zespoły znaczeniowe.
Materiał mający tu reprezentować „recepcję werbalną” Etiudy a-moll na 
przestrzeni lat 1837-1987 (1993) można w sposób naturalny ująć w pięć 
zespołów tematycznych skupiających określenia i wyrażenia pokrewne 
i bliskoznaczne.

1.  „R o z p ę t a n i e   ż y w i o ł ó w”.   W drugiej połowie minionego 
wieku, blisko jego końca, Etiuda a-moll op. 25 nr 11 została przez 
kogoś nazwana Wiatrem zimowym8. Można sądzić, iż swoista 
trafność nazwy potwierdzona została przez consensus communis 
słuchaczy i wykonawców utworu. Do dziś jest to określenie najczęściej 
u monografistów Chopina – od Hunekera do Samsona – spotykane, 
jako niesione przez tradycję niemal tak silną (choć nie tak popularną) 
jak ta, która Etiudzie c-moll nadała nazwę „rewolucyjnej”, a Preludium 
Des-dur nazwę „deszczowego”9. W opisach Etiudy a-moll, w jej – jak 

8 Według T.D. Turło (1990, s. 146) autorem tytułu Wiatr zimowy nadanego Etiudzie 
op. 25 nr 11 jest J. Huneker. Przypuszczenie nie wydaje się słuszne, gdyż monografista 
Chopina używa tej nazwy jako już przyjętej i stosowanej; pisze: „Etiuda a-moll, 
z n a n a  jako Wiatr zimowy…” (1922, s. 167).

9 Tytuł Etiuda rewolucyjna nie pochodzi, jak wiadomo, od Chopina, natomiast 
dookreślenie „deszczowe” nadał Preludium Des-dur sam kompozytor. 
Por. J.J. Eigeldinger (1975).
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mówi Eggebrecht (1979, s. 390) – „recepcyjnym sprowadzeniu do mowy” 
(„Rezeptive zur Sprache-bringen”) pojawiają się liczne warianty tego 
właśnie, wyjściowego terminu10.
l J. Huneker (1922, s. 161) mówi o „wyciu huraganu” i „muzyce burzy”,
l F. Hoesick (1967, tom IV, s. 141) o „burzliwej powodzi tonów” 
i „gwałtownych podmuchach wichrów zimowych”,
l A. Hedley (1949, s. 178) o „burzliwości” utworu,
l B. Scharlitt (1919, s. 226) słyszy w Etiudzie „katastrophale Strumwind”; 
w innym momencie „immer mächtiger Orkan”,
l W. Oehlmann (1967, s. 221) „heulender Sturm”,
l H. Leichtentritt (1922, s. 194) „Wirbel der Töne” spowodowany 
przez wspomniane już „blindende, glitzernde, sausende, pfeifende und 
rauschende Wirkung” w figuracji prawej ręki,
l B. von Pozniak (1949, s. 39) określa ten sam moment utworu jako 
„zerwanie się huraganu” („dann bricht auch der Sturm los!”),
l A. Hedley (1949, s. 178) jako „potok dźwięków zmiatający wszystko 
przed sobą”,
l A. Gide (1948/1960, s. 45), nie lubiący określeń semantycznych, nie 
zdołał się powstrzymać od użycia słów: „nawałnica i ulewa”,
l A. Maecklenburg (1909-1910) dochodzi w konkluzji do stwierdzenia, 
iż Etiuda ta „pozostaje muzyką, choć huczy w niej burza […] podobna 
nawałnicy” (Hoesick, 1967, tom IV, s. 374),
l Stefan Szuman (1951, s. 217) dopełnia listę „żywiołów”, używając 
określeń: „pęd, którym szaleje lawina dźwięków”,
l B. Scharlitt (1919, s. 226) mógłby pogodzić wymienione przez innych 
określenia; sprowadza je do swego rodzaju wspólnego mianownika: 
„rozpętane żywioły” („die entfesselten Elemente”).
Szczyt ekspresji werbalnej osiąga Z. Jachimecki (1927, 1949, 1957, s. 193), 
gdy mówi o Etiudzie: „panuje w tym wszystkim jakaś kosmiczna furia”.

10 Pierwszą próbę zestawienia określeń użytych dla scharakteryzowania Etiudy 
a-moll op. 25 nr 11 przeprowadził S. Szuman (1951, s. 216-217); dla porównania 
skonfrontował opinie czterech interpretatorów. Etiuda a-moll znalazła się również 
z podobnego punktu widzenia w centrum uwagi W. Rudzińskiego (1986, s. 115-120).
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2.  I n t o n a c j e   h e r o i c z n e.  Z interpretacją Etiudy jako obszaru, 
na którym szaleją żywioły, przebiega odczytywanie utworu w barwach 
i tonacjach heroicznych:
l według H. Leichentritta (1922, s. 68) utwór ten mógłby nosić miano 
Eroiki („Konnte Eroica über-schreiben sein”),
l według B. Scharlitta (1919, s. 221) z utworu „znikło wszystko co żeńskie, 
a to co pochodzi z ciemności i nocy przemieniło się całkowicie w to, co 
heroiczne” („das Dunkelnächtige ist hir zur Gänze ins Heroische getaucht”),
l I. Bełza (1969, s. 289) używa określenia „pierwiastek heroiczny”,
l K. Wierzyński (1953, s. 209) mówi o „heroicznej brawurze”,
l J.M. Chomiński (1956, s. 183) o „bohaterskim charakterze”,
l J. Kriemlew (1971, s. 436-437) o „charakterze heroiczno-tragicznym”. 
Sformułowaniu temu towarzyszy parę innych; mowa więc np. o „realizmie 
intonacji wojennych”, o „patosie trwogi, heroizmu i zagłady”, o „intonacji 
triumfalno-zwycięskiej” (takty 50-51) przeciwstawionej „intonacji surowo-
mrocznej” (takt 49),
l B. von Poznak (1949, s. 39) słyszy w drugiej części utworu „nastrój 
walki zwycięskiej” („kämpferische Stimmung, die Siegreich ist”). 
Przypomina, iż również Etiudę a-moll nazywa się niekiedy „rewolucyjną” 
(Revolutionsetüde),
l Z. Lissa (1970, s. 357) katalog określeń uzupełnia zwrotem 
„buntowniczy poryw”,
l według W. Oehlmanna (1967, s. 221) Etiuda przeniknięta jest 
„patosem narodowym” („nationales Pathos”).

3.  P r e z e n t a c j a  w i e l k o ś c i  i  s i ł y.  Istnieje niewiele utworów, 
którym przypisuje się w dziejach recepcji potęgę równą tej, którą niesie ze 
sobą Etiuda a-moll. Niekiedy chodzi po prostu o uchwycenie w słowach 
fakturalnej pełni brzmienia; najczęściej jednak o odwzorowanie siły, 
potęgi, mocy i wielkości tej muzyki. 
l H. von Bülow (około 1880) podziwiał „pełnię brzmienia” niespotykaną 
w utworze fortepianowym – bez uciekania w orkiestrowość11, jak się to 
innym (np. Schumannowi) zdarzało,
11 Podobnego zdania jest B. Scharlitt (1919, s. 226), dla którego w Etiudzie a-moll 

„nie ma śladu orkiestrowości”, natomiast odmiennego B. Gavoty (1974, s. 512); w tym 
przypadku przypisanie utworowi „charakteru orkiestrowego” ma świadczyć o jego 
potędze.
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l u J. Hunekera (1922, s. 161) trafiamy na określenia w rodzaju „potęga” 
i „rozmach”, 
l u. H. Leichtentritta (1920, s. 68) na zwrot: „olbrzymia siła i moc” 
(„kollosale Wucht und Gewalt”),
l Z. Jachimecki (1949, s. 194) podkreśla „monumentalne rozmiary” 
Etiudy, dodając, iż towarzyszy im „wielkość wewnętrzna”,
l T.A. Zieliński (1993, s. 339) charakteryzuje Etiudę jako „monumentalną 
w treści i rozmiarach”,
l Katalog określeń użytych przez B. Scharlitta (1919, s. 226) nosi 
wyraźnie cechy hiperboliczne; mowa o „olbrzymim malowidle 
dźwiękowym” („kollosale Tongemälde”), o „tytanicznej potędze” 
(„titanenhafter Gewalt mit überwältigender Wucht”), wreszcie o „dziele 
największym z możliwych” („grandiosestes Werk”),
l R. Koczalski (1936, s. 92) zalicza Etiudę a-moll – wraz z obu 
Etiudami c-moll – do najpotężniejszych jakie zaistniały w tym 
gatunku,
l B. von Pozniak (1949, s. 41) zbliża się w swej charakterystyce do 
określenia użytego przez Jachimeckiego, mówiącego o „wielkości 
wewnętrznej”. Ostrzega mianowicie wykonawców: „nie siła fizyczna 
rozstrzyga o oddziaływaniu tej Etiudy, lecz duchowa („die geistige”), 
wyrażająca się poprzez klarowność i rytmiczność [gry]”. 

4.  O p ó r  s t a w i a n y  p r z e m o c y.  W tym ujęciu, bliskim 
ujęciom poprzednim, choć z nimi nie identycznym, główny akcent 
pada na zmaganie się dwu niemal równych sił. Do jednej należy 
przewaga fizyczna, aktywność i agresja, do drugiej – skupienie 
w sobie, opór, nieugiętość, stałość i wytrwałość – prowadzące do 
końcowego zwycięstwa. W interpretacjach, w których moment 
zmagania się dwu sił dochodzi wyraźnie do głosu, dzieje się 
to jako wynik ostrego zaakcentowania opozycji dwu wątków: 
figuracyjnego i tematycznego.
Wszystko to, co w cytowanych werbalizacjach określone zostało jako: 
l „rozpętane żywioły” (B. Scharlitt, 1919, s. 226),
l „potęga wszelki opór druzgocząca” (J. Huneker, 1922, s. 161),
l „niepowstrzymany pęd” (S. Szuman, 1951, s. 217),
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l „wściekłe usiłowania” („les insistances furieuses”, V. Jankélévitch, 
1949),
dotyczy wątku figuracyjnego. Natomiast dwutaktowy temat (fraza 
względnie motyw) inicjalny utworu określany bywa w zupełnie innych 
kategoriach:
l Th. Kullak (około 1880) nazywa go mottem służącym Etiudzie za 
dewizę (Huneker, 1922, s. 159),
l I. Bełza (1969, s. 289) „wezwaniem – zaśpiewem”, rodzajem 
Aufgesangu,
l B. von Pozniak (1949, s. 39) „wołaniem” („Anruf”),
l J. Kriemlew (1949) odczytuje jego charakter, szczególnie w partii 
ekspozycyjnej, jako „intonację hymniczną”,
l W. Oehlemann (1967, s. 221) w partii dalszej – wprost jako „hymn”,
l dla L. Bronarskiego (1935, s. 19) temat inicjalny ma „charakter 
pobudki”,
l dla I. Bełzy (1969, s. 290) – „brzmienia chorałowego”.
Ze szczególną zgodnością podkreślany bywa kroczący lub marszowy 
charakter motta:
l H. Leichtentritt (1920, s. 197) używa określenia „motyw marszowy”,
l J.M. Chomiński (1956, s. 183): „marszowa melodia”,
l I. Bełza (1969, s. 289): „marszowy rytm”.
Na tej podstawie nadbudowywane bywały niekiedy dalsze określenia, 
takie jak:
l „motyw marsza żałobno-heroicznego” (T. Kullak, około 1880),
l „uroczysta świetność procesji” (J. Huneker, 1922, s. 161),
l „temat chodzony […], spokojny, uroczysty i niezłomny” (S. Szuman, 
1951, s. 217),
l „majestatyczna archaiczność” (I. Bełza, 1969, s. 290).
Wymienione powyżej określenia dotyczą przede wszystkim motta – 
w jego pierwszym pojawieniu się. Dla scharakteryzowania jego dalszych, 
a przede wszystkim kulminacyjnych i finalnych prezentacji używane 
bywają już inne, „zaostrzone” określenia, takie jak np.:
l „spiżowy motyw marsza” (H. Leichtentritt, 1920, s. 68), „marszowy śpiew 
triumfu” (1922, s. 194) i „wyrazisty i silny motyw marszowy” (1922, s. 197),



168   

O CHOPINIE

l „uroczyste i groźne akordy trąb” oraz „fanfarowe okrzyki” (I. Bełza, 
1969, s. 289),
l „groźne uderzenia kotłów” (W. Oehlmann, 1967, s. 222),
T. Kullak miał podobno kiedyś powiedzieć, z hiperbolicznym 
przerysowaniem, iż motto Etiudy to „temat mały, lecz tak wielki jak Piąta 
Beethovena…” (Huneker, 1922, s. 159).

5.  M i ę d z y  b ł y s k o t l i w o ś c i ą  a  d z i k o ś c i ą.  Dla pełni obrazu 
przytoczyć trzeba określenia, które dotychczasowy zestaw wzbogacają 
o pewne nowe odcienie, bliskie, lecz niezupełnie identyczne z cytowanymi 
wcześniej. Dotyczą one jedynie pewnych momentów, najczęściej partii 
figuracyjnej utworu, lub też jego części przetworzeniowej. Padają takie 
określenia, jak:
l „roziskrzone i błyskotliwe fale figuracji” (T. Kullak, około 1880),
l „figuracje najśmielsze” (H. Leichtentritt, 1920, s. 68),
l „utwór pełen brawury, energiczny i burzliwy” (A. Gide, 1948, 1960, s. 45),
l „utwór dojrzały, silny, burzliwy” (A. Hedley, 1949, s. 178),
l „nastrój ognisty” (B. von Pozniak, 1949, s. 39),
l momenty „dzikie” („farouchement”, C. Bourniquel, 1957, s. 166),
l partie „namiętne, szalone, gwałtowne” („passionée, véehemente, 
rapide”, B. Gavoty, 1974, s. 512),
l utwór „hardy i gwałtowny” („fière, impétueuse”, M. Deschaussées, 
1986, s. 137).
Można by uogólnić: mamy przed sobą grupę przypisywanych muzyce 
charakterów antropomorficznych. Silnie polaryzowane spektrum rozciąga 
się od błyskotliwości, roziskrzenia i ognistości, przez energiczność, 
śmiałość i brawurę po burzliwość, namiętność, szaloność, gwałtowność, 
hardość i dzikość. 

6. „ U s k r z y d l o n a  r ę k a”. Wilhelm von Lenz, gdy w roku 1872 
wspominał wspaniałość wykonania Etiudy a-moll op. 25 nr 11 przez 
wybitnego pianistę tamtych czasów, A. Henselta, motywował swój 
zachwyt słowami: „To było tak bardzo poetyckie” – „so tief poetisch!”12 

12 Opisując swoje wrażenia dotyczące wykonania utworu przez A. Henselta, Lenz używa 
poza tym, co ciekawe, zespołu określeń bliskich tym, których używał Chopin w swoich 
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(„äuseln, blitzen, donnern zu hören!”; 1872, s. 102). Miał poprzedników; 
Stephen Heller recenzując w roku 1839 w „Revue et Gazette Musicale” 
Etiudy op. 25 nazwał je „zbiorem poematów”, dodając: „jest to 
w odniesieniu do utworów Chopina jedyne trafne określenie” (nr 8 z 24 
lutego). Dwa lata wcześniej, tuż po wydaniu zbioru (1837) Schumann 
przywitał nowy zbiór Etiud słowami: „Wszystkie one są znakiem śmiałej, 
mieszkającej w nich siły twórczej, wszystkie – prawdziwymi tworami 
poetyckimi” („wahrhafte Dichtergebilde”, Schumann/Bekker, 1922, s. 176).
Nie sposób przejść obok tych „odczytań” i określeń bez momentu 
zastanowienia, potraktować je wyłącznie jako wyraz „rozpoetyzowania” 
romantycznej epoki. To niewątpliwe, iż  „poetyckość” wchodziła – z wysoką 
rangą w skali aksjologicznej – do romantycznego syndromu, lecz nie 
wszystkich kompozytorów tego czasu darzono mianem „muzycznego poety”, 
nie wszystkie utwory muzyczne „poematami”, a już najmniej – etiudy. 
Chopin zyskał w tym względzie już u współczesnych stanowisko 
szczególnie eksponowane13:
l dla F.J. Fétisa był „nowoczesnym poetą fortepianu” (1833, IV, s. 228),
l dla F. Liszta „poetą tonów” („Revue et Gazette Musicale” z maja 1841),
l dla M. Bourgesa „po prostu zachwycającym poetą” („Revue et Gazette 
Musicale”, 17 czerwca 1842), a jego muzyka „poezją przełożoną po 
mistrzowsku na dźwięki” (27 lutego 1842),
l dla L. Escudiera „przede wszystkim poetą” („La France Musicale” z 27 
maja 1842),
l dla A. Jełowickiego „muzyczną duszą ze skrzydłami poety” (1904, s. 204),
l H. Heine pisał w rok po ukazaniu się Etiud op. 25:  „nie jest on wyłącznie 
wirtuozem, jest również poetą; potrafi nam przekazać poezję, która żyje 
w jego duszy; jest poetą tonów” („er ist Tondichter”, 1838/1987, s. 107)14.

listach i tych, którymi scharakteryzował Etiudę H. Leichtentritt. Pisze: „Lecz zachwyt dla 
muzyki Chopina miałem przeżyć dopiero słuchając Henselta, słuchając go huczącego, 
piorunującego i grzmiącego Etiudę a-moll”.

13 O. Pisarenko (1972).
14 Do myślenia daje częstość, z jaką bywa stosowane wobec Chopina określenie „poeta 

tonów”, być może zresztą, iż zasugerowane w jakimś stopniu przez sugestywność 
wypowiedzi H. Heinego i R. Schumanna; J. Huneker jeden z rozdziałów swej 
monografii zatytułował Poeta i psycholog (1900), biografia G. de Pourlalèsa nosi tytuł 
Chopin ou le poète (1927), u R. Koczalskiego dwa kolejne rozdziały jego studiów 
chopinowskich zostały nazwane Der Tondichter i Der Klavierpoet (1936). Według 
J. Ekiera (1992, s. 14) „prawie wszystkie bardziej wnikliwe opisy jego gry wymieniają na 
pierwszym miejscu jej poetyczność”.
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Co do samych Etiud – współcześni zauważyli ich nową jakość estetyczną 
ukonstytuowaną na pozornej opozycji, którą „znosiły”, opozycji tego 
co techniczne (w tym wypadku: czysto pianistyczne), wobec tego co 
poetyckie:
l R. Schumann w recenzji zbioru Etiud op. 25 pisał o pierwszej z nich: 
„mehr ein gedicht als eine Etüde” (1837/1922, s. 176),
l E. Ehlert (1877) mówiąc o „zupełnie nowej technice”, którą przynosiły 
Etiudy, motywował ową odmienność słowami: „nie szło w nich o nowe 
pasaże w typie Hummla i Clementiego, lecz o zupełnie nową formę 
oddziaływania, powstałą z połączenia poezji z wrażliwością palców, która 
przewyższyła całą poprzednią fakturę fortepianową” (Hoesick, 1967, 
tom IV, s. 369).
Ehlert nie był osamotniony w swym sądzie. Podzielało go wielu 
przedstawicieli pokoleń neo- i postromantycznych, pozytywistycznych 
i modernistycznych:
l H. von Bülow (w liście do żony): „Wiesz z mojej przedmowy do 
Etiud, jak wysoko cenię Chopina. Co to za poeta!” (Bronarski, 1961, 
s. 262),
l M.A. Szulc (1873, s. 190) oceniając Etiudy op. 25 pisał: „wysoką 
wartością poetycką pierwszy szereg [op. 10] nieomal przewyższają”,
l Z. Noskowski (1902, 1959, s. 92): „Głębokie i treści pełne poematy, 
nazwane […] nader skromnie etiudami”,
l H. Opieński (1909, s. 119): połączenie „przedziwnej poezji muzycznej 
treści z pomysłami praktycznej fortepianowej techniki”,
l A. Maeclenburg (1910, s. 214): „Pełne życia poezje”, „jedność idei 
i techniki”,
l F. Mangha-Jasieński (1910): „Cudowne poematy przybrane 
w przebogatą, najoryginalniejszą szatę techniczną”,
l B. Scharlitt (1919, s. 226), o Etiudzie a-moll op. 25 nr 11: „dzieło 
mistrzowskie, oddychające poezją” („poesieatmende Meisterwerk”).
W sposób metaforyczny a zarazem szczególnie lapidarny ujął jedność 
techniki pianistycznej i poetyckości u Chopina Walter Wiora. Formułując 
syntezę tego co Chopinowskie w odniesieniu do utworów objętych 
zbiorami etiud i preludiów, pisał w roku 1960: „One chcą nam ukazać 
wszystko to, co tylko potrafi wyprowadzić z uniwersalnego instrumentu 
uskrzydlona ręka” („die beseelte Hand”, 1963, s. 78). W przybliżeniu 
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znaczy to mniej więcej to samo, co Jełowiecki określał słowami „muzyczna 
dusza ze skrzydłami poezji”, a co Noskowski miał na myśli, mówiąc 
o „uduchowieniu palców” (1902/1959, s. 92).
Sam Chopin po naszkicowaniu w roku 1829 pierwszej ze swych 27 etiud – 
pośród których Etiuda a-moll zaliczana bywa przez wielu interpretatorów 
do szczytowych reprezentantów gatunku15 – pisał po prostu: „Zrobiłem 
Exercice duży en forme, w moim jed[y]nym sposobie…”16

3. Modi i stopnie werbalizacji

Interpretacje słowne utworu można rozpatrywać również od strony 
modusu wypowiedzi, czyli sposobu werbalizacji, jej rodzaju i stopnia. 
Materiał wypowiedzi werbalnych dotyczących Etiudy a-moll op. 25 nr 11 
pozwolił wyróżnić siedem modusów podstawowych; wyróżnienia noszą 
charakter typologiczny, nie klasyfikacyjny.

1.  R z e c z o w y  o p i s  s y t u a c j i  d ź w i ę k o w e j.   Modus 
stosowany, co zrozumiałe w wypowiedziach muzykologicznych, 
szczególnie w ich fazie opisowo-analitycznej. Etiuda a-moll nie zyskała 
od czasu Leichtentritta (1922) pełnej analizy opisowej17 tego rodzaju, jak 
np. analizy Preludiów dokonane przez Chomińskiego (1950), Fantazji 
f-moll przez Mazela (1937) czy Ballady g-moll przez Eibnera (1958). 
Rzeczowy opis przeprowadzany w kategoriach określonej metody znaleźć 
można jedynie w marginesowych odniesieniach i egzemplifikacjach 
dokonywanych przez Bronarskiego (1935, 1949, 1961), Ottich (1938), 
Prosnaka (1958, 1960), Gołąba (1990) i in. Terminy techniczno-muzyczne 
w tych sytuacjach stosowane – takie jak temat, motyw, figuracja, funkcje 

15 Dla H. von Bülowa Etiuda a-moll op. 25 nr 11 była „k r ó l o w ą  etiud” 
(„Etüdenkönigin”), dla T. Kullaka „jedną z największych i najwspanialszych etiud 
Chopina”, podobnie dla J. Hunekera, R. Koczalskiego, Z. Jachimeckiego, ostatnio zaś dla 
W. i P. Rehbergów, W. Oehlmanna i T.A. Zielińskiego. R. Schumann przy recenzowaniu 
Etiud op. 25 nie wypowiada się o niej oddzielnie. Zastanawiające, iż jedyny głos 
kwestionujący wyjątkową wartość utworu pochodzi od M.A. Szulca (1873, s. 182).

16 List z dnia 20 października 1829 do T. Woyciechowskiego (Korespondencja…, tom I, 
s. 111).

17 Analiza J. Kriemlewa (1949) stanowi w większym stopniu interpretację ekspresywno-
semantyczną niż formalno-opisową. Synteza H. Schenkera sprowadza się w zasadzie 
do zredukowanego zapisu nutowego utworu widzianego w perspektywie linearnej; 
słowa pojawiają się dopiero przy ewentualnej werbalizacji owego zapisu.
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harmoniczne, wtórne zjawiska harmoniczne itp. – występują najczęściej 
w postaci statycznej.
Niekiedy opisy formalne bywają dynamizowane. Już sam opis zdaje 
się wówczas naśladować czy zestrajać swym charakterem z opisywaną 
sytuacją dźwiękową utworu:
l J. Kriemlew (1971, s. 437): „ale tutaj dominanta nie gaśnie, a narasta 
ku repryzie po wyciszeniu…”,
l J.M. Chomiński (1978, s. 88): „owa figuracja nie jest tylko czystą 
harmonią, ale tworzy bogate tło dźwiękowe, nad którym unosi się 
melodia…”,
l M. Gołąb (1990, s. 164-165): „faktura figuracyjna alternuje 
jednocześnie oba żywioły: w warstwie wierzchniej – chromatyczny, 
w spodniej – diatoniczny…”
Można przypuścić, iż dynamizację opisu analitycznego sprowokować 
może sam utwór. Druga możliwość: sugestia metody, np. takiej jak 
energetyka Kurtha czy dynamiczna tektonika Mersmanna. 

2.  O p i s  a n i m i z o w a n y  l u b  a n t r o p o m o r f i z o w a n y. 
Stał się manierą stylistyczną głównie przewodników koncertowych 
i monografistyki. Modus stanowiący jak gdyby wyższy nieco stopień opisu 
zdynamizowanego; tutaj opis staje się ożywiony:
l O. Schumann (1969, s. 395): „A potem temat zdobywa panowanie nad 
dosyć rozległym poematem dźwiękowym”,
l J. Kriemlew (1971, s. 437): „Zamykająca utwór gama wyrywa się 
i wzlatuje w rozpaczliwym okrzyku”,
l T.A. Zieliński (1993, s. 340): „potem wyrasta z niego [z tematu] nowa, 
pełna siły, bohaterska w wyrazie melodia…”

3.  M e t o n i m i z a c j a  i  m e t a f o r y z a c j a  o p i s u.   Poprzez 
użycie rozmaitego rodzaju metonimii i metafor dokonuje się 
dalsze, niekiedy nieznaczne, przejście na wyższy stopień opisu: opis 
upoetyczniony. Do głosu dochodzi medium werbalizacji poszukując 
w materiale literatury odpowiednika (analogonu) sytuacji dźwiękowej 
poddawanej werbalizacji:
l T. Kullak (około 1880): „Pasaże prawej ręki namiętnie falując zalewają 
całą klawiaturę” (Huneker, 1922, s. 159),
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l Z. Jachimecki (1957, s. 184): „W parze z żywiołowością wątku 
figuracyjnego idzie płynna jak lawa wulkaniczna substancja harmoniczna”,
l A. Hedley (1949, s. 178): „Od pierwszej chwili potok dźwięków zmiata 
wszystko przed sobą”,
l T.A. Zieliński (1993, s. 340): „Odtąd temat w postaci akordowej 
i w prężnym rytmie marszowym utrwala się w lewej ręce, podczas gdy 
prawa zalewa go potężnymi potokami szesnastek”.

4.  I n t e r p r e t a c j e  e k s p r e s y w n e.   W momencie, w którym 
następuje przejście od opisu i analizy do interpretacji i syntezy pojawia 
się tendencja do ujawniania, odczytywania i nazywania charakteru 
i ekspresji dzieła. Procedura ta jest na ogół stosowana powszechnie 
w monografistyce, ale także w tych momentach prac analitycznych, 
w których ich autor zamierza interpretowany utwór określić w sposób 
możliwie lapidarny i komunikatywny. Różnice między poszczególnymi 
ujęciami zdają się polegać głównie na wyższym lub niższym stopniu 
intensywności – przy oznaczaniu danej kategorii ekspresywnej 
– i wyższym lub niższym stopniu konkretyzacji semantycznej, 
dookreślającej ową ekspresję na sposób konotacyjny lub (niekiedy) – 
denotacyjny.
Etiuda a-moll bywała określana ekspresywnie na sposób syntetyczny, 
jako całość o określonej kategorii ekspresji i określonym charakterze. 
Można się wówczas dowiedzieć, iż jest np.:
l „energiczna i burzliwa” (A. Gide, 1960, s. 45),
l „przepełniona gwałtownością i namiętnością” (B. Gavoty, 1974, s. 512),
l „panuje w niej nastrój walki” (B. von Pozniak, 1949, s. 41),
l „jest najbardziej namiętnym («impassioned») z utworów ostatniego 
zeszytu” (J. Samson, 1985, s. 72).
Najczęściej jednak werbalizacja utworu przebiegała sukcesywnie, 
procesualnie, różnicując kolejne odcienie ekspresji dochodzące do 
głosu. Określany bywał wówczas odrębnie ekspresywny charakter 
motta, poszczególnych partii muzycznej narracji, na koniec kulminacji 
i finału. Tworzył się rodzaj „składni ekspresywnej” operującej kontrastem, 
różnicowaniem i stopniowaniem poszczególnych kategorii18. I wówczas 

18 Por. K. Huber (1923), tutaj m.in.: 10 serii intensywności najważniejszych nastrojów 
i afektów muzyki.
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do głosu dochodził znacznie bogatszy repertuar określeń, niekiedy 
dość silnie zniuansowanych; pojawiło się miejsce na „złowróżbny 
spokój” (Hedley, 1949, s. 178) lub „tajemniczość” (Zieliński, 1993, s. 339) 
inicjalnego motta i na „demoniczną potęgę” (Scharlitt, 1919, s. 219) lub 
„kosmiczną furię” (Jachimecki, 1957, s. 193) taktów finalnych. Powszechna 
zgodność wypowiedzi w modusie ekspresywnym na temat Etiudy a-moll 
op. 25 nr 11 dotyczy przekonania o „ogromnym ładunku energetycznym” 
(S. Szuman, 1951, s. 216), którym została obdarowana przez kompozytora.
Określenie (czy dookreślenie) tego ładunku nie dokonuje się w obszarze 
bez granic; poczucie granicy funkcjonuje w danym kręgu kulturowym 
dosyć silnie. Stąd też pojawia się zjawisko przyjmowane w danym 
kręgu stylistycznym jako nadinterpretacja. Ma ona najczęściej charakter 
jednostkowy, czyli dane przekroczenie niewidzialnej granicy dokonuje się 
zwykle jednorazowo, na przykład:
l jedynie B. Scharlitt usłyszał w temacie inicjalnym Etiudy „motyw 
skargi o charakterze zbliżonym do marsza żałobnego”, który zresztą 
skojarzył mu się następnie z kategorią ekspresywną „de profundis 
clamavi” (1919, s. 221),
l jedynie T.A. Zieliński partię figuracyjną Etiudy nazwał aż 
„histerycznymi biegami po klawiaturze” (1993, s. 340).
Nadinterpretacja ekspresywna, tak jak przeinterpretowanie semantyczne 
stanowi kierunek odwrotny do tego, który był bliski Chopinowi. Nie znosił 
zbyt daleko idącego dookreślania, stawiania kropki nad i. W przekazach 
źródłowych19 widać wyraźnie, jak pierwotne określenie: con fuoco zostało 
przez Chopina zastąpione określeniem bardziej dyskretnym i bardziej 
neutralnym: con brio.

5.  O d n i e s i e n i a  p o r ó w n a w c z e  d o  i n n y c h  u t w o r ó w. 
Jest to modus w wypowiedziach o Etiudzie zdarzający się bardzo często. 
Polega na przywoływaniu na myśl innych utworów – odbiorcy na ogół 
dobrze znanych – dla wskazania tą drogą kategorii ekspresywnej, na 
której obszarze konotacyjnym utwór się rozgrywa.
l według T. Kullaka (ok. 1880) Etiuda a-moll op. 25 nr 11 stanowi 
„pendant” do Etiudy c-moll z op. 10, „może nawet ją przewyższa”,

19 Kopia Etiudy a-moll op. 25 nr 11 dokonana przez A. Gutmanna. Por. K. Kobylańska 
(1977, tom I, poz. 339).
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l dla J.M. Chomińskiego (1956, s. 183) posiada „równie bohaterski 
charakter” jak Etiuda c-moll z op. 10; podobnie dla J. Bełzy (1969, s. 289),
l według J. Samsona (1985, s. 72) „ewokuje Etiudę zwaną rewolucyjną, 
jej heroiczny ton i strukturę”,
l podobnie dla T.A. Zielińskiego (1993, s. 339): „siła i burzliwy pęd mogą 
budzić skojarzenia z ostatnią Etiudą pierwszej serii (nazywaną często 
Rewolucyjną) i przypuszczenia, że kryją się za tym podobne impulsy 
i inspiracje”,
l Z. Lissa (1970, s. 357) poszerza krąg utworów ekspresyjnie podobnych: 
poza Etiudą c-moll z op. 10 wchodzą w grę: Preludium d-moll 
z op. 28 i Nokturn c-moll z op. 48. Wszystkie one są dla niej wyrazem 
„buntowniczego porywu”,
l A. Hedley (1949, s. 178 i 147) zauważa i podkreśla podobieństwo 
z inną Etiudą c-moll, sąsiednią (nr 12) z op. 25: mają „ten sam podniosły 
nastrój”. Co do potęgi brzmienia Etiuda a-moll może się równać 
z Polonezem As-dur op. 53,
l dla Z. Jachimeckiego (1949, s. 216) obie ostatnie Etiudy op. 25: a-moll 
i c-moll są „równie monumentalne”,
według J. Methuen-Campbella (1981, s. 51) Etiuda a-moll posiada 
wielkość i rozmach („great deal on gesture”) równą Polonezom A-dur 
z op. 40 i As-dur op. 53,
l J. Kriemlew (1971, s. 436) znajduje w Etiudzie charakter „heroiczno-
tragiczny” podobny do tego, jaki konstytuuje ekspresywnie Preludium 
d-moll z op. 28, ale również: Polonez fis-moll op. 44, Nokturn c-moll 
z op. 48, Fantazję f-moll op. 49 i Sonatę b-moll op. 35,
l V. Jankélévitch (1949) słyszy w niej intonacje typu „dionysiaque, c’est 
à dire de la liberté”, podobne do tych, które znajduje m.in. w finale Ballady 
g-moll op. 23 i w Scherzu b-moll op. 31.
Pojawiają się niekiedy wypowiedzi określające charakter utworu przez 
porównania różnicujące:
l W. i P. Rehbergowie (1949, s. 400) w następujący sposób zróżnicowali 
charakter poszczególnych Etiud z op. 25: Des-dur – „gra kołyszących 
się i falujących sekst”; Ges-dur – „pełna gracji i radosnej ruchliwości”: 
h-moll – „przerażająca, pełna dzikości i grozy”; c-moll – „potężny patos, 
poruszający dramatyzm”; Etiuda a-moll otrzymała charakteryzację: 
„naładowana energią najwyższego napięcia”,
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l K. Wierzyński (1953, s. 209) spróbował scharakteryzować 
porównawczo trzy z Etiud opusu 25: „dwanaście śpiewów o szczęściu 
i smutku, z niebiańską melodią siódmej Etiudy cis-moll, z heroiczną 
brawurą jedenastej [a-moll] i polską rozpaczą dwunastej [c-moll]”.
Parokrotnie odniesienie porównawcze nie dotyczy utworów Chopina. 
Niemal z reguły bywają ewokowane wówczas utwory Beethovena: jego 
Eroica, V Symfonia, Appassionata. Jak – w związku z Etiudą a-moll 
– zauważa J. Samson: „jakkolwiek Chopin używa nieco odmiennych 
środków dla osiągnięcia afektu heroicznego, to jednak trudno 
powstrzymać się od porównania z Beethovenem” (1985, s. 72).

6. I n t e r p r e t a c j e  s e m a n t y c z n e.   Wyraźnie rzadsze 
niż interpretacje ekspresywne mogą wynikać przede wszystkim 
z indywidualnej postawy interpretatora, wrażliwego szczególnie na 
stronę mimetyczną brzmienia ewokującą semantyczne skojarzenia. 
Mogą wynikać również z tendencji jakiejś określonej fazy historyczno-
stylistycznej; nasilenie odczytań semantycznych muzyki Chopina 
nastąpiło w okresie nasilenia się zainteresowań możliwościami 
ilustracyjno-programowymi muzyki, w latach dominacji poematu 
symfonicznego.
Interpretacje semantyczne utworów Chopina niemal z reguły określić 
trzeba jako nadinterpretacje. Etiuda a-moll op. 25 nr 11 należy do tych 
paru dzieł kompozytora, które przeinterpretowywano w sposób krańcowy 
i oczywisty. Pamiętając, iż – jak to zauważył Bense – „znaki generują 
znaki”, można prześledzić interesujący proces nawarstwiania się kolejnych 
interpretacji utworu. Istnieją dwa główne ciągi nawarstwień:
I. żywiołowy chaos dźwięków → zmaganie z żywiołem → wiatr 
zimowy→ wicher sybirski [= droga na Sybir];
II. zgiełk i chaos dźwięków→ zmaganie dwu sił → dramatyczny obraz 
walki i bitwy → victoria wiedeńska [Jana III Sobieskiego].
W ramach pierwszego ciągu znaczeń pojawia się określenie, które 
przylgnęło do utworu jako tytuł i wygodny przy porozumiewaniu się 
znak rozpoznawczy: „wiatr zimowy” (Winter Wind). Konkretyzacja 
dookreślająca ów „wiatr zimowy” tłumaczy się określoną sytuacja 
historyczną: Hoesick (1910, 1967, tom IV, s. 140) interpretując Etiudę 
„przez niektórych nazywaną Wiatrem zimowym” dodaje w formie 
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komentarza wyjaśniającego: „[wiatrem], przez który chyba należy 
rozumieć wicher sybirski”.
Drugi ciąg znaczeń kulminuje w dociekaniach wczesno-
hermeneutycznych Bełzy i w ich dopowiedzeniu przez Rudzińskiego. 
Według Bełzy Etiuda a-moll jest najprawdopodobniej tym właśnie 
utworem, którego swoistą zapowiedź możemy odnaleźć w cytowanym 
tu na wstępie liście wiedeńskim Chopina, w którym młody kompozytor 
zwierza się, iż zamierza „wszystkie tony poruszyć, jakie by mu tylko 
wściekłe, rozjuszone nasłało uczucie […], by odgadnąć te pieśni, co 
wojsko Jana śpiewało”. Na podstawie pamiętników J.Ch. Paska stwierdza, 
iż pieśnią śpiewaną przez wojska Sobieskiego była pieśń O gloriosa 
Domina, ówczesny hymn polskiej husarii20. Bełza konkluduje:

Można przypuszczać, że jeszcze wtedy gdy Chopin wchodził na 
Kahlenberg21 […] i wspominał bitwę pod Wiedniem […], w jego 
twórczej wyobraźni układały się zarysy tematu Etiudy a-moll, 
której majestatyczna archaiczność podkreślona jest chorałowym 
brzmieniem (1969, s. 290).

Rudziński stawia kropkę nad i:

Wstępny motyw Etiudy a-moll jest doskonałym podkładem 
dla tekstu O gloriosa Domina, poza tym jego marszowy, ale 
jednocześnie uroczysty charakter odpowiada powadze chwili – tak 
mógłby brzmieć ów hymn rycerski, o którym wspomina Pasek22. 
I stąd: „chyba jest to najwłaściwsza interpretacja: traktowanie 
tej Etiudy jako wysublimowanego obrazu szarży husarii podczas 
odsieczy wiedeńskiej, jako odnalezienie w wyobraźni Chopina tych 
pieśni, co wojsko króla Jana pod Wiedniem śpiewało (1986, s. 120).

Hipotezę „wiedeńską” Bełzy i Rudzińskiego poprzedzają mimetyczno-
semantyczne interpretacje Pozniaka i Kriemlowa. Obaj usłyszeli 
w Etiudzie-a-moll „dramatyczny obraz walki i bitwy”:

20 Por. relację Jana Chryzostoma Paska zawartą w Pamiętnikach (Warszawa 1929, s. 9): 
„Zaśpiewało wszystko wojsko polskim trybem: o gloriosa Domina”. Cyt za I. Bełzą 
(1960, s. 289).

21 W liście Chopina do rodziny z Wiednia 25 czerwca 1831 roku: „Po śniadaniu udaliśmy 
się na Kahlenberg, gdzie król Sobieski miał obóz […]” (Korespondencja…, 1955, tom I, 
s. 178).

22 Istnieje parę wersji pieśni O gloriosa Domina. Jedną z nich podaje W. Sowiński. Według 
J. Surzyńskiego (Kraków 1905) „cieszyła się zawsze  
wielką popularnością u pobożnego ludu naszego. […]  
Grywano ją razem z hejnałem z wieży Mariackiej  
w Krakowie”. Podaję za edycją Z.M. Szweykowskiego, Kraków 1986.
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l B. von Pozniak (1949, s. 39): „panuje tu nastrój bitwy zwycięskiej” 
(„Kämpferische Stimmung […] die siegreich ist”),
l J. Kriemlew (1949, 1971, s. 438): „…realizm wojennych intonacji 
i żywiołowe tło dźwiękowe przywołujące na myśl zgiełk bitwy”.

7. I n t e r p r e t a c j e  s y m b o l i c z n e.   W jakimś stopniu 
interpretacje symboliczne zdają się wyrastać z interpretacji 
ekspresywnych i semantycznych. Co jednak paradoksalne, pojawiają się 
dopiero w momencie radykalnego oderwania się od nich, oderwania się 
od ich dosłowności, szczegółowości i konkretności, a więc po oczyszczeniu 
i sublimacji. Dzieło muzyczne jawi się wówczas – w akcie recepcji – już nie 
jako przedmiotowe czy podmiotowe odwzorowanie czegokolwiek, lecz 
jako symbol; symbol jakiejś sytuacji uogólnionej lub jakiejś idei, np. walki 
przeciwko przemocy, walki o wyzwolenie, prymatu ducha:
l według S. Szumana (1951, s. 217) w Etiudzie a-moll wysłyszeć można 
„niezłomny krok człowieka zdolnego się przeciwstawić piekłu”,
l według Z. Jachimeckiego (1957, s. 194) Etiuda c-moll z op. 25, którą 
widzi on w „tej samej kategorii monumentalnych utworów muzycznych”23, 
do której należy Etiuda a-moll – symbolizuje „ideę rewolucji przeciw 
przemocy bezprawia”. „Idea wyzwolenia się z kajdan niewoli – dodaje – 
ma tu swoją muzyczną apoteozę”,
l dla A. Gide’a (1848, s. 60), inny z utworów porównywanych 
z Etiudą a-moll, jako reprezentujący analogiczne wartości, Nokturn 
c-moll z op. 4824, symbolizuje „triumf pierwiastka duchowego nad 
rozprzężonymi, rozszalałymi siłami”,
l J. Samson (1993, s. 118) w podobnych kategoriach rozpatrując 
Balladę F-dur, stwierdza, iż jej partia w a-moll (Presto con fuoco) 
reprezentuje „zagrożenie niewinności”.

4. Rezonans utworu w perspektywie teoretycznej 

Punkt wyjścia dla dalszych rozważań i propozycji teoretycznych stanowi 
fenomenologiczna teoria dzieła muzycznego Romana Ingardena (1958). 

23 Por. wypowiedź A. Hedleya, cytowaną tu wśród odniesień porównawczych do innych 
utworów.

24 Por. wypowiedzi Z. Lissy i J. Kriemlewa cytowane tu wśród odniesień porównawczych.
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Nadanie dziełu muzycznemu ontologicznego statusu „przedmiotu 
intencjonalnego”, wyraziste rozgraniczenie wykonania utworu od dzieła 
samego, rozróżnienie tzw. „przedmiotów dźwiękowych” i „wyglądów 
słuchowych”, nadanie znaczenia takim terminom jak „niedookreślenie” 
czy „konkretyzacja”, lub „quasi-czasowość” – wszystko to stało się już od 
dawna nośne i wyposażone w siłę generującą25.
Od razu jednak trzeba zaznaczyć, iż punkt dojścia jest od teorii 
Ingardena odmienny i dosyć oddalony. Stanowi próbę dopełniającej 
integracji metody fenomenologicznej z myśleniem strukturalistycznym 
i semiotycznym26.

1.  O d  k o n c e p c j i  d o  r e c e p c j i.   Idąc za naturalnym biegiem 
rzeczy i sposobem istnienia dzieła sztuki wyróżnić można cztery 
podstawowe fazy pełnego urzeczywistnienia się dzieła muzycznego 
w przestrzeni kultury: fazę koncepcji, realizacji, percepcji i recepcji utworu.
Faza pierwsza: koncepcji, tj. koncepcji twórczej utworu, w której głos 
podstawowy należy do kompozytora – sprawcy dzieła jako przedmiotu 
intencjonalnego.
Charakter dzieła w tej postaci – to wyobrażenie koncepcyjne (muzyczne), 
konstytuujące utwór niejako in potentia, czyli w stanie wirtualnym, 
gotowym do realizacji, na tę realizację oczekującym. Jest to stan 
z natury rzeczy pierwotnie niedookreślony, dający dzieło w wielu 
zakresach – otwarte. W całości procesu komunikacyjnego (artystyczno-
semiotycznego) jest to faza pośredniego nadania dzieła: ustanowienia 
jego charakteru i wartości, sensu i przesłania – co dzieje się przez ustalenie 
relacji między elementami, czyli przez ukonstytuowanie struktury 
muzycznej rozumianej jako „forma znacząca”27. Ukonstytuowanie, 
o którym mowa, zostaje niemal z reguły utrwalone, do pewnego stopnia 
schematycznie zafiksowane, w postaci zapisu nutowego. „Tekst”28 tej 
postaci dzieła – pierwszej i zasadniczej, do której odnosić się będą 
wszystkie dalsze – można nazwać tekstem muzycznym.

25 Por. M. Woźna, Ingarden Roman [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, tom IV, 
red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 1993, s. 355-359.

26 Wstępna forma przedstawionych tu propozycji teoretycznych stanowi część mojego 
tekstu Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego (1982).

27 Termin używany tutaj w znaczeniu nadanym mu przez S. Langer (1976).
28 Termin używany tu w rozumieniu semiotycznym.
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Faza druga: realizacji, tj. realizacji artystycznej utworu, w której głos 
rozstrzygający przechodzi na wykonawcę jako tego, który powołuje do 
życia utwór jako przedmiot realny (fizyczny).
Dzieło w tej postaci ma charakter konkretyzacji wykonawczej 
(brzmieniowej). Stanowi utwór niejako in actu, zarazem – w stanie 
oczekiwania na (do niedawna na ogół równolegle przebiegającą) 
percepcję. Jest to z natury rzeczy stan „dookreślony” (do 
najmniejszej jakości fizycznej), realizacja jednej z licznych możliwości 
konkretyzacyjnych dzieła „otwartego” (intencjonalnego). W całości 
procesu artystyczno-semiotycznego jest to faza bezpośredniego 
nadania dzieła; ściślej, jego wykonania, a to znaczy: dookreślającego 
uaktualnienia jego jakości wrażeniowych, emocjonalnych, znaczeniowych 
– poprzez ukonstytuowanie adekwatnej wobec dzieła – jego „formy 
brzmieniowej”29. Rezultat dźwiękowy może być utrwalony w formie 
zapisu fonograficznego. Tekst tej postaci dzieła można nazwać tekstem 
dźwiękowym.
Faza trzecia: percepcji, tj. percepcji estetycznej utworu, w której głos 
zasadniczy należy do słuchacza jako do podmiotu, w którym dokonuje się 
powołanie dzieła do życia w postaci przedmiotu psychofizycznego30.
Dzieło w tej postaci ma charakter konkretyzacji percepcyjnej 
(słuchowej), w zasadzie przebiegającej paralelnie do konkretyzacji 
realizacyjnej; stanowi utwór dany niejako in vivo. Chodzi również 
o stan rzeczy (w stosunku do przedmiotu intencjonalnego) 
dookreślony przez słuchacza, na miarę jego możliwości percepcyjnych. 
W całości procesu artystyczno-semiotycznego jest to faza 
bezpośredniego „odbierania” utworu (ściślej: „odbierania” wykonania 
utworu), jego formy brzmieniowej. Ów przedmiot psychofizyczny 
bywa utrwalony w postaci zapisu pamięciowego słuchacza, 
w zależności od jego w tym względzie uzdolnień i dyspozycji. Tekst tej 
postaci dzieła nazwać można tekstem słuchowym.
Faza czwarta: recepcji, tj. recepcji kulturowej utworu, w której głos 
podstawowy należy do świadomej społeczności danego kręgu 
kulturowego. Społeczności, której reprezentantem w sferze werbalizacji 
staje się obdarzony autorytetem krytyk, jako jej porte parole. Zostaje 

29 Termin chętnie stosowany przez J.M. Chomińskiego i jego szkołę teoretyczną, jednakże 
w nieco odmiennym znaczeniu.

30 W przybliżeniu odpowiednik Ingardenowskich „wyglądów słuchowych”.
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wówczas powołany do funkcjonowania w ramach danej struktury 
społecznej, włączony w jej krwiobieg, utwór jako przedmiot znakowy.
Dzieło w tej postaci nosi charakter wyobrażenia recepcyjnego (natury 
symbolicznej), stanowiąc niejako utwór in esse (od innej strony: 
in abstracto). Jest w jakimś stopniu adekwatne do wcześniejszych – 
wielokrotnych i wielorakich indywidualnych konkretyzacji słuchowych 
dokonywanych w różnym czasie przez poszczególnych uczestników 
danej społeczności; stanowi ich esencję względnie abstrakt wyciągnięty 
przed nawias. Chodzi o stan z natury rzeczy wtórnie niedookreślony, 
ponownie otwarty. W całości procesu artystyczno-semiotycznego jest to 
faza pośredniego „odebrania” dzieła, jego „formy znaczącej”. Faza, w której 
zostają odczytane (zdekodowane): wartości i charakter, sensy i przesłanie 
(envoi, Botschaft) dzieła, zrozumiane, ocenione i umiejscowione w systemie 
danej kultury. Utwór w tej postaci jako przedmiot znakowy bywa utrwalany 
przez zapis słowny, werbalizację, poprzez – jak to określa Eggebrecht – 
„rezeptive Zur-Sprache-Bringen von Sinn und Gehalt des Werkes” (1979, 
s. 390). Tekst tej postaci dzieła można nazwać tekstem symbolicznym.

2.  B l i ż s z e  i m p l i k a c j e  m o d e l u.    W przedstawionym tu 
widzeniu sytuacji dzieła muzycznego w przestrzeni kultury (tab. 1) mamy 
do czynienia nie z trzema – jak się zazwyczaj przyjmuje – lecz z czterema 
aspektami jego pełnej struktury. Jego status ontologiczny tworzą cztery 
odmienne postaci, jego ciąg informacyjny przebiega w czterech fazach. 
Ich wzajemne relacje nie ograniczają się do zwykłego, naturalnego 
i logicznego następstwa. Poszczególne aspekty, postaci czy fazy w równie 
„naturalny” sposób łączą się parami, dopełniającymi się następnie do 
pełnego tetraxisu.
A. W pierwszym z możliwych spojrzeń na przedstawiony tu fazowy 
model struktury dzieła mamy do czynienia z dwoma parami relacji: 
(a) kompozytor i społeczeństwo oraz (b) wykonawca i słuchacz. 
W relacji (a), zachodzącej między kompozytorem i społeczeństwem 
dzieło muzyczne stanowi przedmiot (twórczo – względnie recepcyjnie) 
wyobrażeniowy, pierwotnie względnie wtórnie – niedookreślony, 
daleki od fizycznej konkretności, słowem przedmiot intencjonalny 
względnie znakowy. Staje się dynamicznym komponentem danej 
kultury muzycznej, jako struktury hierarchicznej, uwrażliwionej na 
wartości ponadmaterialne. W tym układzie przeważa koncentracja na 
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strukturze znaczącej i sensie niesionego przez dzieło przesłania, akcent 
pada na message. 

Tab. 1. Fazowy model struktury dzieła muzycznego.

W relacji (b), zachodzącej między wykonawcą a słuchaczem utwór 
funkcjonuje odmiennie, jako przedmiot w jakiś sposób realny: fizyczny 
(brzmieniowy) względnie psychofizyczny (wrażeniowy). Obie postaci 
dzieła są tu dźwiękowo względnie słuchowo skonkretyzowane 
i dookreślone. Konstytuują – w sposób nawzajem dopełniający się – sferę 
tzw. życia muzycznego, która bez wykonawcy utworu i jego słuchacza 
jest nie do pomyślenia i w której naturę wkomponowana jest wielokrotna 
powtarzalność tej relacji. Przeważa koncentracja na formie brzmieniowej 
i ekspresji, czyli na środkach konkretyzacji utworu w komplementarnych 
wobec siebie sferach: fizycznej i psychofizycznej; akcent pada tu 
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na medium. W tej konkretnej przestrzeni (pierwotnie wspólnej dla 
wykonawcy i słuchacza31) rozgrywa się bezpośrednie doznanie (zmysłowe) 
i przeżycie (emocjonalne) dzieła, tak jak w przestrzeni kultury (tworzonej 
przez relację kompozytor – społeczeństwo), już z pewnym dystansem, 
pośrednio dokonuje się zakodowywanie i odkodowywanie jego sensu 
i symbolicznego przesłania.
B. W drugim z możliwych spojrzeń w grę wchodzą dwie inaczej dopeł-
niające się pary relacji: z jednej strony (a) kompozytor i wykonawca – jako 
nadający, z drugiej (b) słuchacz i społeczeństwo – jako odbierający dzieło.
(a) Strona nadająca. Rozróżnienie między kompozytorem a wykonawcą, 
proste i oczywiste, analogiczne do relacji między architektem 
a budowniczym, opiera się na różnicy między: wyobrażeniem twórczym 
a konkretyzacją wykonawczą, między przedmiotem intencjonalnym 
a realnym, między charakterem pośrednim a bezpośrednim (przekazu), 
czyli między tekstem muzycznym a tekstem dźwiękowym, a także – 
między formą znaczącą a formą brzmieniową utworu.
Pojęcie formy znaczącej zakłada istnienie określonej, choć nie zawsze prostej 
zależności między charakterem, ekspresją, znaczeniem i sensem danego 
przekazu artystycznego – a jego strukturą. W tym ujęciu struktura muzyczna 
np. kołysanki nie jest w stanie ukonstytuować jakości ekspresywnych utworu 
np. o charakterze heroicznym – jak i odwrotnie, hymn bojowy nie może 
funkcjonować ekspresywnie jako kołysanka.
W odniesieniu do Etiudy a-moll op. 25 nr 11 można spróbować dowieść, 
iż zespół kategorii ekspresywnych, jakie pojawiły się w przedstawionych 
tu wcześniej werbalizacjach utworu – jest paralelny do zespołu cech 
konstytutywnych samego utworu, a to znaczy, adekwatny do jego 
struktury:
l faktura opierająca się na wyrazistej opozycji jej komponentów, na ich 
dynamicznym dialogu, sprowokowała interpretacje odczytujące ten układ 
jako zderzenie lub ostrą grę czy walkę sił przeciwstawnych. W utworze 
zderzana jest partia tematyczna z figuracyjną, diatonika z chromatyką, 
ruch wyraziście zróżnicowany z ruchem monochronicznym, „kroczący” 
(poziomo) ze „spadającym” (diagonalnie),
l struktura tonalna ma postać rozbudowanej kadencji; tonacja główna, 
akcentowana wyraziście, dochodzi stale do głosu z żelazną konsekwencją. 
31 Obecnie, co zrozumiałe, elektroakustyczny nośnik brzmienia „zastępuje” często 

bezpośrednią obecność wykonawcy utworu.
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W tej sytuacji partie przetworzeniowe i modulacyjne mogą sprawiać wrażenie 
ponawiania chaotycznych, daremnych prób przełamywania oporu,
l melodyka zredukowana, stąd „szorstka”, ostro artykułowana 
i rytmicznie wyrazista, jak najdalsza od liryzmu, zderza się z harmoniką 
silnie dysonującą, nieskorą do zestrojenia z przebiegami melodycznymi. 
Tarcie między obu systemami przynosi napięcia o wysokiej energii,
l elementy nazywane dawniej wtórnymi występują w roli 
współformotwórczej. Tempo, po wyróżnieniu ram utworu (Lento/Allegro 
con brio), nadaje narracji charakter bezoddechowy, tym samym – 
bezrefleksyjny. Dynamika tak konsekwentnie jak w mało którym utworze 
– jakby grubą kreską obrysowuje strukturę formalną, nieco tautologicznie 
pomagając przy wzmaganiu napięcia. Przerzucanie tematu poprzez trzy 
rejestry wprowadza grę barw i walorów: zderzanie jaskrawości i mroku,
l forma rozumiana architektonicznie łączy w sposób maksymalnie 
zdynamizowany tendencje przeciwstawne; po pierwsze: obsesyjną, 
refreniczną repetycyjność z pędem do zmian i zaskoczeń; po drugie: 
zasadę centralizującej repryzowości z zasadą decentralizującej 
gradacyjności i finalności (tab. 2, s. 185).
Uogólniając: wysoka energia struktury zdaje się wynikać ze zderzonych, 
a nie do końca zestrojonych kontradykcji. Trudno też wyobrazić sobie inny 
przebieg dziejów rezonansu utworu wobec cech konstytutywnych, które 
utwór w sobie niesie. Daje do myślenia, ale bynajmniej nie dziwi fakt, iż 
w żadnej z przedstawionych tu interpretacji nie pojawia się ślad takich 
kategorii ekspresywnych, jak np. liryzm, sentymentalizm, idylliczność, 
kobiecość, wdzięk, nastrojowość, intymność, kołysankowość, taneczność, 
lekkość, żartobliwość itp. 
b) Strona odbierająca. Rozróżnienie między słuchaczem 
a społeczeństwem – jako odbiorcami muzyki – istotne, choć na pierwszy 
rzut oka mniej oczywiste, polega na różnicy między: konkretyzacją 
percepcyjną (słuchową) a wyobrażeniem recepcyjnym, między 
indywidualnym przedmiotem psychofizycznym a przedmiotem 
znakowym funkcjonującym w kulturze danego społeczeństwa, między 
bezpośrednim a pośrednim charakterem przekazu, wreszcie między 
tekstem słuchowym a symbolicznym.
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Tab. 2. Struktura muzyczno-dramatyczna Etiudy a-moll op. 25 nr 11.
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W definicjach słownikowych rozróżnienie między percepcją a recepcją32 
polega ponadto na czystej subiektywności z jednej a niezbędnej 
intersubiektywności z drugiej strony, na indywidualnym z jednej 
a zbiorowym z drugiej – charakterze zjawiska.
W fazie indywidualnej i subiektywnej percepcji dokonuje się doznanie 
i przeżycie dzieła, wpisanie go w strukturę osobową z określonym 
znakiem emocjonalnym. Sprawcą przeżycia jest tu wrażliwy odbiór 
konkretnego, jednostkowego wykonania utworu. Wśród tekstów 
dotyczących Etiudy a-moll znalazło się parę sprowokowanych przeżyciem 
konkretnego wykonania utworu. W. von Lenz „przeżył” w szczególnie 
silny sposób interpretację pianistyczną Henselta, która wytworzyła w nim 
głęboko dramatyczny i poetycki obraz utworu. B. von Pozniak równie 
silnie „przeżył” inną interpretację Etiudy (w wykonaniu Heinricha Bartha); 
jej dźwiękowa postać odcisnęła się w pamięci wspominającego jako 
wyraz krystalicznie czystego optymizmu.
W fazie zbiorowej i intersubiektywnej recepcji dokonuje się natomiast 
to, co można określić jako „ujęcie całościowe” i „rozumienie” utworu – 
w sensie gadamerowskim. I dalej: wpisanie go w strukturę danej kultury 
ze znakiem wartości według skali: arcydzieło, utwór przeciętny, kicz. 
W tej fazie fundament bytowy utworu staje się jak gdyby podwójny: 
wyobrażenia recepcyjne danej społeczności tworzą się niewątpliwie 
w oparciu o wrażenia słuchowe, doznania i przeżycia indywidualne 
i subiektywne poszczególnych słuchaczy, lecz w zasadzie odwołują się już 
nie do formy brzmieniowej, lecz do niesionej przez nią formy znaczącej, 
nadanej przez kompozytora. Otóż w sferze recepcji opierającej się 
w zasadzie przede wszystkim na zapisie pamięci. W sferze profesjonalnej 
– zapis pamięciowy zostaje dopełniony przez lekturę zapisu nutowego, 
zapisu zwielokrotnionego przez intersubiektywność (wielu słuchaczy 
danego wykonania utworu) i powtarzalność (wiele wykonań tego samego 
utworu) – następuje zsyntetyzowanie, „zesencjonowanie” utworu, 
wyciągnięcie przed nawias momentów konstytutywnych jego struktury. 
Wszystko to, co zostało drogą werbalizacji nazbierane jako wyraz 
nadwrażliwości i wybujałej fantazji, emocjonalnej hipertrofii i swobodnej 
gry skojarzeń semantycznych – ulega w sferze recepcji przefiltrowaniu, 
przesublimowaniu i – syntezie. Werbalizacja w tej sferze, o czym była 
mowa, kieruje się w stronę odczytań symbolicznych, a w każdym razie 

32 Por. również: Z. Lissa (1971 i 1973).
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uogólnionych, wyabstrahowanych, kategorialnych. Znika co szczegółowe, 
detaliczne, ukonkretnione: chciałoby się powiedzieć, iż konkretna 
arytmetyka percepcji przekształca się we wzór algebraiczny recepcji. 
Do odbiorcy powszechnego doszło niesione przez utwór przesłanie, 
znowu nie dookreślone, otwarte, dające do myślenia. Jak mówi Gadamer: 
„Właściwym bytem dzieła jest to, co dzieło potrafi i może powiedzieć”.

5. Refleksje końcowe

(1) Sposób, w jaki przeżywano i rozumiano Etiudę a-moll op. 25 
nr 11 uwidoczniony w werbalizacjach z lat 1837-1987 (1993), mimo 
różnorodności w sferze sformułowań szczegółowych ujawnia, 
w gruncie rzeczy, zdumiewającą jednolitość kategorialną. To, co można 
by – w ślad za H.H. Eggebrechtem (1979, s. 390) – nazwać „polem 
pojęciowym języka recepcji” („Begriffsfeld der Rezeptionssprache”) 
posiada granice stosunkowo wyraźnie zarysowane. Żaden 
z interpretatorów, o czym była mowa, nie używał określeń 
z przeciwpola, mimo iż takie kategorie ekspresywne jak liryzm, 
nastrojowość, intymność itp. – stanowią ważne komponenty pełnego 
spektrum chopinowskiej idiomatyki ekspresywnej.
Sytuacja Etiudy a-moll zdaje się więc potwierdzać hipotezę, iż w samym 
dziele – jak chciał W. Dilthey – znajduje się przyczyna sprawcza 
oddziaływania utworu i że to ona determinuje kierunek jakim podążały jej 
interpretacje werbalne. Zarazem – odbiera pewność siebie tym wszystkim 
przekonaniom, według których, w ślad za sądem E. Hanslicka, kategorie 
ekspresywne i semantyczne bywają nadawane dziełu wyłącznie przez 
jego odbiorców.

(2) Twórca pozostawia dzieło nie-do-określone nie tylko w sferze formy. 
Również – eo ipso – niedookreślone ekspresywnie i semantycznie. 
Interpretacje realizacyjne, percepcyjne i recepcyjne mają pełne prawo do 
pewnego zakresu swobody i dowolności – jednakże jedynie w granicach 
niesprzecznych z istotą dzieła. Z biegiem lat utwór wpisuje się w biografie 
interpretatorów dźwiękowych i słuchaczy, w dzieje społeczności, 
w historię kultury – dookreślony formalnie, ekspresywnie, semantycznie. 
Interpretacje Etiudy a-moll – nawet wówczas, gdy zahaczały o dziedzinę 
idei czy historii – zdają się być uprawnione, jeśli nie wykraczały poza 
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kategorie wytyczone projekcyjnie przez kompozytora, dające się odczytać 
z utworu w jego postaci intencjonalnej.

(3) Obok dookreśleń uprawnionych, pojawiały się i w dziejach recepcji 
– i pojawiają – nieuprawnione, przekraczające granice. I. Poniatowska 
pisała niedawno (1984, s. 13) nie bez racji o „nadbudowywaniu 
legendy” nad twórczością Chopina, której początek dał jej zdaniem 
S. Tarnowski33. Przypomniała przy tym celne terminy M. Głowińskiego34 
odpowiednie do sytuacji, o której mowa: „urojenia kultury”, „nadużycia 
interpretacyjne”. Jednakże bywały i bywają sytuacje – by tak rzec – 
odwrotne: nieuprawnione redukowanie utworu muzycznego do czystej 
dźwiękowości, fortepianowego – do czystej techniki pianistycznej. Stało 
się modą wraz z falą muzykologicznego neopozytywizmu. Z. Jachimecki 
narzekał swego czasu (1927, s. 65) na „przewartościowywanie sztuki 
Chopina na modłę formalistyczną”. Jedna i druga tendencja podlega 
ocenie negatywnej, lecz obie należą w równym stopniu do szeroko pojętej 
strefy recepcji. Wszystkie werbalizacje dokonywane w tej przestrzeni 
zostają zobiektywizowane jako przedmiot badań35.
W perspektywie kultury przekraczanie granicy interpretacji może 
zagrozić wolności dzieła, może wprowadzić je w krąg manipulacji, 
traktowania instrumentalnego. Może być ono użyte i nadużyte jako 
symbol szlachetnych lub mniej szlachetnych idei. Są to jednak na ogół 
dla dziejów recepcji fazy przejściowe. A tak, jak nie dosyć intensywne 
artystycznie dzieła znikają na ogół z pola widzenia dziejów muzyki, 
tak i „nieuprawnione” interpretacje – z dziejów jej recepcji. Zepchnięte 
przez consensus communis na margines kultury wzbogacają przestrzeń 
nazywaną camera obscura.

(4) Dzieje Etiudy a-moll op. 25 nr 11, jej domniemywana geneza 
i określona recepcja podsuwają refleksję na temat bliskości sztuki i życia. 
Nigdy nie bywa dosyć ostrożności metodologicznej przy podejmowaniu 
zagadnień dotyczących tej relacji. Jest jednak niewątpliwe, że dwie te 

33 I. Poniatowska: „Model legendarnej interpretacji Chopina ugruntował S. Tarnowski 
w odczycie o Chopinie w 1871 r., w swej pracy Chopin a Grottger (1892) i doprowadził 
do kulminacji w Mowie na 100-lecie urodzin Chopina” (1984, s. 13).

34 Por. również M. Tomaszewski (1959).
35 Por. Z. Chechlińska (1961-1964, s.120-132 oraz 1992, s. 206-221).
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dziedziny wzajemnie się oświecają i wyjaśniają36. Problem istnieje, rzuca 
się w oczy, mimo ich zamykania w imię poprawności proceduralnej. 
Nie chodzi zresztą o nic więcej, niż o uprzytomnienie sobie konsytuacji 
i kontekstów37, zbieżności dających do myślenia.
Wypowiedzi własne Chopina, epistolarne i pamiętnikarskie, mówią 
o żywości reakcji na graniczne momenty biografii własnej i historii kraju. 
Wrodzona dyskrecja wstrzymywała od publicznego uzewnętrzniania 
przekonań i uczuć. Nikt ze współczesnych nie miał jednak wątpliwości 
jakiej sfery dotyczą utwory Chopina pisane w tonie heroiczno-
dramatycznym. Schumann, Liszt i Berlioz, Lenz i Norwid38 zbyt jednolicie 
i jednoznacznie wyrażają swe przeświadczenia, by w nie wątpić. W jednym 
ze swych tekstów ostatnich S. Jarociński (1980, s. 194) przypomniał 
słowa Adorna, które zdają się rymować z sytuacją, o której mowa. Adorno 
powiada mianowicie, z właściwym sobie przerysowaniem, iż prawdziwa 
sztuka stanowi w gruncie rzeczy „reakcję na grozę historii”.

(5) Inna bliskość: tego co estetyczne wobec tego co etyczne. Relacja 
ważna, szczególnie, gdy dzieje rezonansu i recepcji utworu rozważane 
bywają zarazem jako dzieje jego oddziaływania: bezpośrednio, w życiu 
muzycznym (katharsis) i pośrednio, w przestrzeni kultury (odczytywanie 
sensu symbolicznego). Czy zdołałby przez ponad półtora wieku 
trwania na estradzie zadziwiać i porywać utwór oddany złej sprawie? 
Jeden z interpretatorów Etiudy a-moll, Huneker, wypowiedział zdanie 
nieoczekiwane a zastanawiające: „Małe dusze […] niechaj się wystrzegają 
tego utworu, bez względu na to, jak zręczne mają palce” (1922, s. 161).

36 J.M. Chomiński nazywa mazurki Chopina jego „osobistymi wyznaniami” (1978, s. 97).
37 Jeden z kontekstów: światopogląd estetyczny. Jako uczeń Elsnera wychowywał 

się Chopin w poglądach m.in. J.G. Sulzera, dla którego istotę muzyki stanowiły 
„następstwa tonów wyrastających z namiętnego odczuwania i jego przedstawiania” 
i H.Ch. Kocha uważającego muzykę za „sztukę wyrażania uczuć za pomocą dźwięków”. 
Cyt. według C. Dahlhaus, H.H. Eggebrecht (1992, s. 26).

38 R. Schumann: „Utwory Chopina są armatami ukrytymi wśród kwiatów („unter Blumen 
eingesetzte Kanonen…”, 1836/1922, s. 150); F. Liszt: „Przeszedł przez życie […] z sercem 
przepełnionym jednym tylko uczuciem, miłości ojczyzny […], przemknął wśród nas, 
namaszczony wszystkim co Polska ma najświętszego…” (1852/1924, s. 49); H. Berlioz: 
„Cierpienia swojej dalekiej ojczyzny, ukochanej Polski, zawsze bliskiej zwycięstwa 
i zawsze zwyciężanej” („sa chère Pologne toujours préte à vaincre et toujours abattue”, 
27 X 1849); W. von Lenz: „Chopin był jedynym pianistą politycznym. On [poprzez 
muzykę] dawał Polskę; w tym, co komponował była Polska” („er komponierte Polen!”, 
1872, s. 86); C.K. Norwid: „I była w tym Polska…” (Fortepian Chopina).
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Jawi się zarazem druga strona problemu: Czy mógłby dawać przeżycie 
i unieść sens utwór, który nie byłby doskonałym dziełem sztuki, by tak 
rzec, samej w sobie? Kullak zakończył swoje refleksje słowami: „Etiuda ta 
jest jeszcze ponadto piękną muzyką”.

Kraków / Wiedeń 1985
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Ogadywanie po marszu…*

To pytanie zadawano już tysiąc razy: jak to się stało, iż osobowości różne 
od siebie w sposób wydawałoby się tak diametralny, potrafiły zestroić swe 
istnienia i egzystencje, wpisując się w dzieje kultury jako „najsłynniejszy 
romans XIX wieku”?
To nie był romans. Romans przychodzi i mija. Dla Chopina była to miłość 
jego życia. Dla George Sand – związek nieporównywalny z żadnym 
z pozostałych, ani co do swej intensywności, ani swej trwałości, 
wszechstronności, a przede wszystkim: szlachetności zawartych w nim 
uczuć. Ten związek wywyższył ją ponad samą siebie. Trwał tyle czasu 
ile mógł trwać, a nawet dłużej. A poza tym, po śmierci Chopina stał 
się cichym punktem odniesienia dla jej dalszego życiorysu. Można by 
powiedzieć, iż lata, które przeżyła później z Aleksandrem Manceau 
stanowiły rodzaj echa, „powtórki z Chopina”.
Trzeba przypomnieć po raz nowy ów fakt niezaprzeczalny: W czasie 
trwania tej bliskości, na przestrzeni ośmiu lat zawartych między 
latem roku 1838 a latem roku 1847, skomponował Chopin serię dzieł 
porywających, niedościgłych w swej doskonałości, porażających głębią 
i urzekających poetycznością. Trzeba je wymienić, by stwierdzenie nie 
wydało się gołosłowne: trzy Ballady (F-dur, As-dur i f-moll) i dwa Scherza 
(cis-moll i E-dur), Fantazja (f-moll), Berceuse (Des-dur) i Barkarola 
(Fis-dur), trzy Sonaty (b-moll, h-moll i g-moll), i cztery Polonezy (c-moll, 
fis-moll i dwa As-dur), dwa Impromptus (Fis-dur i Ges-dur) i siedem 
Nokturnów (op. 37, 48, 55 i 62), trzy Etiudy i Preludium cis-moll (op. 45), 
Tarantela As-dur (op. 43), cztery Walce (op. 42 i 64) i osiemnaście 

* M. Tomaszewski, Ogadywanie po marszu, fragment ostatniego rozdziału książki 
Chopin i George Sand. Miłość nie od pierwszego spojrzenia, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2003.
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Mazurków (op. 41, 50, 56, 59 i 63). Muzyka, która powstawała 
w majorkańskim chartreuse, pod dachem château de Nohant, i ta, która 
uzyskała swą postać ostateczną na square d’Orléans, rodziła się przy 
opiekuńczej obecności Aurory Dudevant nazywającej siebie George Sand. 
Została już przez współczesnych uznana za muzykę genialną, a opinia ta 
trwa niezmiennie przez pokolenia.

l Dzieło George Sand, tak bardzo od twórczości Chopina odmienne, nie 
tylko ze względu na materię, w której zostało ukształtowane, przechodziło 
ewolucję interesującą i znaczącą. Zrazu, w fazie Indiany i Lélii stało się 
wyrazem niepohamowanej erupcji własnych stanów emocjonalnych 
i fizjologicznych. W fazie Spiridiona i Siedmiu strun liry zostało 
przeniknięte moralizatorstwem i filozofią natury przejętą od mędrców 
i myślicieli próbujących łączyć idee chrześcijańskie z socjalnymi. Okres 
Wędrownego czeladnika i Młynarza z Angibault został naznaczony 
już nie tylko tendencjami socjalnymi, lecz wprost politycznymi. 
Wreszcie w fazie otwartej przez Diabelską kałużę, a kontynuowanej 
przez Franciszka Znajdę i Małą Fadettę, odezwało się inspirowane 
pismami Rousseau, pejzażem i folklorem beryszońskim, zachwycenie 
życiem wiejskim, prostym i naturalnym. To, co powstawało w okresie 
między Spiridionem a Diabelską kałużą i swój punkt kulminacyjny 
osiągnęło w Consueli – powstawało podczas i przy obecności Chopina 
w życiu pisarki. Rzec można, iż powstało „za ścianą” tego samego domu. 
Rodziło się przede wszystkim jako utrwalanie poczucia odrębności 
i absolutnej niezależności własnych przekonań i sądów. Często nawet 
jako prowokujący kontrapunkt wobec twórczości i przekonań przyjaciela. 
Lecz niekiedy – i te momenty okazywały się szczególnie szczęśliwe – jako 
teksty inspirowane, przeniknięte lub choćby zbieżne z estetyką, poetyką 
i filozofią Chopina. Tak stało się właśnie w Consueli, a w paru innych 
utworach, począwszy od Spiridiona, pojawiły się akcenty świadczące 
o bliskości stanowisk. Można by też zastanowić się, czy zwrot pisarki 
w stronę gatunku zwanego romanse champêtre, w stronę powieści 
wiejskiej o miniaturowych rozmiarach, nie został choćby podświadomie 
zainspirowany zachwytem, jakim pisarka darzyła Chopinowskie mazurki.
Lecz wszystko o czym dotąd mowa, to tylko pojedyncze punkty, 
w których obie twórczości niekiedy się spotykają. Podążają bowiem 
drogami odrębnymi, stanowiąc wyraz osobowości twórczych wyraziście 



195   

Ogadywanie po marszu... 

odmiennych. Wszelkie porównania muszą sprowadzić się do zestawiania 
rejestru przeciwieństw i odmienności.

l Muzyka Chopina… Powstająca w trudzie, w zmaganiu z dźwiękową 
materią. Dana nam poprzez dynamiczny dialog żywiołu lirycznego 
z dramatycznym. W chwilach szczytowej ekspresji obdarzająca przeżyciem 
katarktycznym. W momentach szczególnych odsłaniająca tragizm ludzkiej 
egzystencji. Zarazem, dzięki opanowaniu emocji przez formę i dzięki jej 
sublimacji w piękno i doskonałość brzmienia – przynosząca określone 
przesłanie. Bywa odczuwane i odczytywane na całym świecie jako 
przesłanie miłości. W ostatecznym rachunku jest to muzyka naznaczona 
oksymoroniczną podwójnością. Jawi się jako wyraz gorzkiego szczęścia, 
klęski przezwyciężonej, uśmiechu przez łzy. André Gide, jej subtelny 
interpretator, wyraził to kiedyś zdaniem: „Chopina wielbię za to, że 
poprzez swój smutek dochodzi jednak do radości”.
Pisarstwo George Sand… Erupcja narracji epickiej, toczącej się lub 
płynącej w sposób tak naturalny, jak pająk snuje swą nić, a jedwabnik 
przędzę. Niezwyczajna różnorodność i barwność materiału, 
wywiedzionego niemal ekshibicjonistycznie z własnych przeżyć. 
Podpatrzonego w świecie otaczającym. Zasłyszanego dzięki wprost 
wyjątkowej chłonności dookolnych wrażeń i zasłyszanych idei. Zderzanie 
doskonale zaobserwowanych realiów codzienności ze światem 
wyobrażonym, skonstruowanym na kształt melodramatu lub utopii. 
Literatura będąca wyrazem szlachetnego, a zawsze gwałtownego 
protestu i buntu przeciw nierówności, niesprawiedliwości i krzywdzie. 
Naznaczona bez umiarkowania duchem dydaktycznym, w utworach z tezą 
– nawet perswazyjnym. W pewnych momentach znosząca granicę między 
literaturą a publicystyką.
W tym niezrównoważonym równaniu stoi więc z jednej strony twórczość 
bardzo wybitna, będąca świadectwem olbrzymiego i wszechstronnego 
talentu, lecz nie wykraczająca poza swój wiek. Z drugiej – sztuka 
niezaprzeczalnie genialna, która sięgnęła poza swój czas w sposób 
spektakularny. Również – poza własny krąg kulturowy, obecna 
nieprzerwanie na estradach świata.
W kanonie wielkiej literatury światowej George Sand nie zaistniała. Wbrew 
temu, co tak pięknie wyraził Wiktor Hugo nad jej grobem. Powiedział 
wówczas „Opłakuję umarłą, pozdrawiam nieśmiertelną”. Lecz żadna, 
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dosłownie żadna z jej powieści, nie mówiąc o dramatach, nie przeżyła 
swego czasu. Kto dziś w świecie sięga po Lélię, Consuelo, Wędrownego 
czeladnika czy Diabelską kałużę?
Jeśli można by mówić o swoistej nieśmiertelności, to uzyskała ją 
chyba jedynie niezwykła i barwna ponad wyobrażenie powieść jej 
niepowtarzalnego życia. Jej ślad odcisnął się w sposób znaczący na 
życiorysach ludzi, z którymi się zderzyła lub którym zabiegła drogę. 
To po pierwsze. A dalej, utrwaliła swą obecność w kulturze w swej 
wielotomowej autobiografii. Zadziwiającej – gdy chodzi o sztukę 
ukrywania lub przekształcania faktów. Na koniec także – w tysiącach 
listów, stanowiących życia tego dokumentację. Jego wszystkich pasji 
i fobii, namiętności i wrażliwości, miłości i nienawiści. Wśród tych tysięcy, 
które się zachowały, zabrakło listów do Chopina. Tych pisanych w chwilach 
ich emocjonalnych i uczuciowych wzlotów. Zniszczyła je.

l Wraca pytanie: Co ich połączyło? Można by odpowiedzieć najprościej, 
cytując francuskie przysłowie mówiące o przyciąganiu się przeciwieństw.
Wydaje się, iż przeciwieństwa te wyolbrzymiano zazwyczaj ponad miarę. 
Swoistą karierę zrobiła drapieżna charakterystyka George Sand dokonana 
przez Charlesa Boudelaire’a. Nawet przy opuszczeniu momentów 
niecenzuralnych, brzmi efektownie, lecz nieprawdziwie: „Jest głupia, 
ciężka, rozgadana – notował poeta w swym Journal intime. – W sprawach 
moralności ma równie głębokie sądy i równie delikatne uczucia, jak 
dozorczynie i dziewczęta uliczne”. Nie sposób też na przykład zgodzić się 
z pięknie dowodzoną opinią Ryszarda Przybylskiego. Autor Cienia jaskółki 
słyszy bowiem u George Sand jedynie „nieustanny wir namiętności”, 
„przekształcanie własnej duszy w dziką otchłań”, niemożliwość życia „bez 
krzyku politycznej codzienności”.
Wszystko to w jakimś stopniu jest prawdą. Lecz właśnie: w jakimś 
stopniu i z jednej strony. A z drugiej – trzeba przyznać także część racji 
Dostojewskiemu, który popadając w drugą skrajność, przekonywał, iż 
„ze wszystkich pisarzy jej czasów tylko ona była pisarką par excellence 
chrześcijańską”. André Maurois, po przeczytaniu niemal wszystkiego 
co napisała, gotów był sprowadzić wszystkie jej twórcze działania do 
konkretyzacji jednej idei: poszukiwania absolutu. Szukała go, jego 
zdaniem, „najpierw w miłości czysto ludzkiej, potem w miłości ludu, 
a wreszcie w miłości do wnucząt, natury i do Boga”. To brzmi upraszczająco 
i idealizująco, lecz zdaje się być najbliższe prawdy.
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Związek Chopina z George Sand i George Sand z Chopinem musiał opierać 
się przecież w końcu na jakiejś choćby ograniczonej wspólnocie wrażeń, 
odczuć, myśli, przekonań. Trzeba pogodzić się z faktem, iż pozostać musi 
nadal jako zadziwiający i nieodgadniony. Można jedynie zapuścić się nieco 
w stronę domniemań i przypuszczeń.
Dla obojga sztuka – w swojej istocie – stanowiła emanację osobowości 
twórcy. Swoisty wyraz najgłębszych ludzkich uczuć. Do nich także 
apelowała. Oboje odrzucali kształtującą się na ich oczach doktrynę „sztuki 
dla sztuki”. Autor Sonaty b-moll czynił to na sposób immanentny, bez 
deklaracji. Autorka Lélii wypowiedziała się kiedyś w tej materii w sposób 
ostry i zdecydowany. W gruncie rzeczy oboje stali po stronie sztuki 
„zaangażowanej”. Chopin był w tym dyskretny, George Sand ostentacyjna. 
Oboje nie zgadzali się jednak na świat, jaki jest. Dla obojga wartością 
szczególnie wysoką była kategoria wolności. Chopin swoją muzyką 
identyfikował się z walczącymi o niezależność ojczyzny. Mimo, iż czynił to 
w sposób niewidoczny na zewnątrz, nie tylko sam Norwid słuchając tej 
muzyki mógł zawołać, iż „była w tym Polska”. George Sand piórem i życiem 
walczyła o równość praw dla własnej płci i o sprawiedliwość społeczną.
Dla obojga wreszcie kategorią wyróżnioną w świecie wartości była miłość. 
Inaczej wprawdzie rozumieli jej obecność w życiu, lecz z pewnością oboje 
mogli byli podpisać się pod słowami i sensem hymnu świętego Pawła. 
Muzyka Chopina nasunęła autorowi Promethidiona myśl o pięknie, 
które „kształtem jest miłości”. Wielokrotnie porównywano twórczość 
George Sand z twórczością Balzaka. Jedna z różnic warta jest zauważenia: 
bohaterowie Balzaka zyskują i tracą, jedzą i piją, bywają skąpi i chciwi, 
podczas gdy jej postacie jawią się nam zawsze i jedynie w momencie, gdy 
kochają i są – lub właśnie nie są – kochani.
Łączyło ich wreszcie także zgodne wyczucie i rozeznanie tego, co 
w muzyce prawdziwe, wielkie i żywe. Łączył szczery zachwyt nad 
Requiem Mozarta i jego Don Juanem, nad sonatami Beethovena, 
pieśniami Schuberta, preludiami i fugami Bacha. U George Sand trwał 
przy tym niezmiennie spontaniczny i niekłamany entuzjazm dla muzyki 
Chopina. Nie ulega wątpliwości, że czuła jej wielkość.
Życie George Sand w zderzeniu i spotkaniu z życiem Chopina, 
z naznaczonego buntem, ekscentrycznością i przekorą – stało się 
heroiczne. Walczyła wprawdzie najpierw o zdobycie Chopina uczuć, 
potem jednak, przez całe lata, już dosłownie o jego zdrowie i życie. 
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Zarazem – o nowy, pełniejszy, głębszy i wyższy styl życia własnego. 
W pewnym stopniu styl ów – przez obecność Chopina w jej życiu – został 
na jej losie odciśnięty czy nawet wymuszony. Tak długo trwał więc, jak 
długo starczyło jej sił. Nie dająca się okiełznać natura i rogata dusza wzięły 
na moment górę nad wolą wydźwignięcia się na zawsze ze stanu, który 
przez niektórych biografów autorki Indiany nazywany bywał, nie nazbyt 
zresztą słusznie, nimfomanią. W istocie na moment, gdyż wiele wskazuje 
na to, iż ze związku z Chopinem George wyszła inna w sposób trwały.
Oboje doświadczyli namiętności, miłości, przyjaźni, bliskości 
i przywiązania, a także odpowiadających im resentymentów, jako 
nieodłącznego cienia. Można więc sądzić, iż doznali swoistej pełni 
uczuć. Ich wspólnemu życiu dało to wartość niezbywalną, obdarzyło 
głębokim sensem. Sztukę George Sand uszlachetniło i oderwało od 
wyłącznego zainteresowania bezpośrednią autoekspresją. Sztukę Chopina 
uskrzydliło i pogłębiło. Przyniosło dojrzałość i liryczną pełnię, naznaczając 
wzniosłością, tragizmem i cierpieniem – przezwyciężonym.

Szczawa, 18 września 2002
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Słuchając Pendereckiego*

Siła elementarna

Słuchając muzyki Krzysztofa Pendereckiego, szczególnie wówczas, 
gdy sam nadaje jej ostateczny kształt brzmieniowy, trudno pozostać 
obojętnym. Ona wciąga, porusza, zadziwia, niekiedy szokuje i odpycha, 
zawsze wyzwala dynamiczną reakcję. Określenia, jakie pod naporem 
pierwszych wrażeń cisną się piszącemu o niej pod pióro, obracają się 
w kręgu takich słów, jak: żywiołowość, bujność, witalność, wyzwolona 
energia, dynamiczny łańcuch wydarzeń dźwiękowych, dojście do głosu 
elementów pierwszych. Dźwięk, który do nas dociera, ma nie tylko 
naturę przedmiotu; on „żyje”, jest rozedrgany, wibrujący, wielobarwny, 
wyartykułowany i zaintonowany jak mowa, od człowieka idąca do 
człowieka, nie – jak tekst zapisany na papierze. Penderecki pieczołowicie 
konstruuje swoje kompozycje, obraz partytury wskazuje na niezachwianą 
pewność ręki przy prowadzeniu głosów według prawideł kontrapunktu, 
lecz na koniec wszystko to jakoś cofa się – wobec bezpośredniości owej 
do nas skierowanej „mowy”. Jakże typowe stało się dla niego na przykład 
zaczynanie utworu od nastrajania słuchaczy przez długo wytrzymywane 
dźwięki instrumentów basowych.
Wyswobadzanie energii brzmieniowej rozpoczęło się na stronach partytur 
najwcześniejszych. Była to energia kinetyczna, pochodząca z rozbitego 
na elementy pierwsze brzmienia mowy (Wymiary czasu i ciszy) 
i z wyzwolonego przez dłoń niemal barbarzyńską sonoryzmu

* M. Tomaszewski, Słuchając Pendereckiego [w:] książka programowa Festiwal Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego, red. K. Droba, Kraków-Lusławice-Poznań 1988.
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instrumentów tradycyjnych (Tren, Polymorphia), a także – nowych, 
wprowadzonych na estradę koncertową (Fluorescencje). Penderecki 
kazał swoim smyczkom grać na strunniku, podstawku i między nimi; 
uderzać w struny, w pudło rezonansowe, nawet w pulpit – smyczkiem, 
żabką, palcami, otwartą dłonią. Atakował słuchaczy agresywnym 
brzmieniem syreny i lastry, uderzaniem młota o kawałki żelaza (un pezzo 
di ferro), potrząsaniem metalową płytką (fleksaton) lub łańcuchem 
(catena), piłowaniem (sega) i zgrzytaniem, przenikliwym gwizdem 
(fischetti), świstaniem lub mruczeniem towarzyszącym własnej grze 
instrumentalisty, stukotem maszyny do pisania. W którymś momencie 
mogło się zdawać, że Pendereckiego poniosła fala awangardyzmu, 
że nastąpi rozpętanie żywiołów przypominające sytuację ucznia 
czarnoksiężnika. Jak wiemy, potrafił opanować rozigraną dźwiękowość 
Fluorescencji, tak jak później rozszalałe emocje Dies irae, jeszcze później 
– niepohamowaną elokwencję II Symfonii i Koncertu skrzypcowego. 
Energia kinetyczna ustępowała miejsca potencjalnej, czysta 
brzmieniowość muzyczności, czysty emocjonalizm ekspresji opanowanej, 
forma ekstensywna – intensywnej. 
Odkrywaniu sił elementarnych dźwięku towarzyszył zwrot ku źródłom, ku 
temu, co archetypiczne. Nad człowiekiem natury góruje w Pendereckim 
człowiek kultury, nad temperamentem poczucie przynależności do 
określonego kręgu tradycji. Wpisał się w nią na samym początku w sposób 
wyrazisty: Psalmami Dawida (1958) i Strofami (1959), interpretacją 
wybranych wersów psalmisty wołającego do Boga de profundis i strofami 
filozofów, poetów i proroków zadumanych nad ludzką egzystencją. 
Mógłby powiedzieć za Norwidem: „Klucz Dawidowy usta mi otworzył, 
Rzym nazwał człekiem”.

Do dna, ku szczytowi, ku pełni 

Od najwcześniejszych utworów stosuje Penderecki wśród wielu 
własnych oznaczeń notacyjnych także i te dwa, które mogłyby 
symbolizować sposób jego myślenia i twórczego działania – dwie 
strzałki: wskazującą najwyższy z możliwych do osiągnięcia dźwięków 
i – najniższy. Przypomnijmy sobie, jak głos Andrzeja Hiolskiego wspina 
się w arii Deus meus ku dźwiękowi najwyższemu z możliwych, by 
opaść później o dwie oktawy w dół lub jak ku najwyższej granicy 
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zmierza w I Jutrzni ekstatyczny śpiew Wieliczanija. Ileż to razy w Raju 
utraconym z najciemniejszego dna głos smyczków wznosi się ku 
rejestrom wysokim i jasnym. Penderecki pisze muzykę „wyłączonego 
środka”; jego doświadczenie jest doświadczeniem granicy, co w sferze 
tematycznej oznacza skłonność do eschatologii, do spraw najpierwszych 
(Raj utracony) i ostatecznych (Requiem, Dies irae). Zarazem jednak – 
pisze muzykę pełni, bogactwa, nadmiaru. 
Istnieją estetyki ograniczające zespół elementów konstytutywnych 
dzieła, surowe przy ich selekcji: we wszystkich klasycyzmach tylko 
określony rodzaj piękna miał prawo obecności w utworze; w nurcie 
sentymentalnym nawet jedynie „najpiękniejsze sceny z najpiękniejszej 
natury, z chwil najmilszych najlepszych ludzi”. Penderecki stoi na biegunie 
przeciwnym. Interesuje go wszystko: co dobre i co złe, co piękne i co 
brzydkie, po prostu pełnia. Pełnia materiału, w którym jest miejsce na 
dźwięki harmoniczne i na szmery, na wszystkie faktury głosów i wszystkie 
rodzaje instrumentów, na brzmienia homogeniczne i heterogeniczne, 
subtelne i brutalne. Pełnia środków – uzbieranych z minionego tysiąclecia 
dziejów muzyki, stosowanych nie jako naśladownictwo czy stylizacja, 
lecz uogólniona zasada konstrukcji. W tej funkcji znaleźć możemy 
u Pendereckiego fakturę chorałową i organalną, hoketusową i motetową, 
styl niderlandzki i wenecki, idiom postromantyczny i ekspresjonistyczny, 
wszystko to obok techniki wyprowadzonej z dodekafonii i postserialnego 
punktualizmu, obok procedur aleatorycznych i sonoryzmu. Coś, co 
mogłoby stać się eklektycznym konglomeratem – w wysokiej 
temperaturze twórczej daje na wyższym piętrze nową jakość, prowadzi od 
koegzystencji do integracji. 
Bogactwo bywa bliskie nadmiarowi, ekstremalność grozi 
monumentalizmem, który przez nasz wiek nie nazbyt jest ceniony. Lecz 
Penderecki nie boi się dążyć linią wzlotów i upadków doświadczoną przez 
Haendla i Hassego, Berlioza i Meyerbeera, Wagnera, Brucknera i Mahlera. 
Nie boi się ani wielkich tematów, ani wielkich emocji, ani wielkich form.

Między sacrum a profanum

Nadrzędność u Pendereckiego tematyki sakralnej rzuca się w oczy. 
Zdaje się oczywiste, iż jego drogę twórczą wytyczają głównie utwory 
zainspirowane Starym i Nowym Testamentem: Psalmy Dawida 
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i Stabat Mater, Pasja i Jutrznia, Canticum canticorum i Magnificat, 
Raj utracony, Te Deum i Polskie Requiem. Dopowiadają: Strofy, Dies 
irae, Diabły z Loudun, Kosmogonia i Czarna maska, więc dzieła, 
w których do głosu dochodzi wyraźnie bliska religijnej problematyka 
filozoficzno-moralna. Liczna i zróżnicowana grupa utworów czysto 
instrumentalnych zdaje się tworzyć natomiast wspaniałe, mieniące się 
tło, z którego wyłaniają się dzieła wokalno-instrumentalne. Stanowi 
zarazem laboratorium środków wykorzystywanych później w formach 
sakralnych. Niekiedy bywa i odwrotnie: utwory instrumentalne 
powstają jakby na marginesie, z materiału ukształtowanego 
z tamtych. Tren ofiarom Hiroszimy, De natura sonoris II, I Symfonia, 
Przebudzenie Jakuba, Koncert skrzypcowy, II Symfonia „Wigilijna”, 
koncerty wiolonczelowe – choćby tylko te utwory pokazują jednak 
zarazem, że muzyka „czysta” Pendereckiego może się doskonale obejść 
bez pomocy słowa, akcji, sceny. 
Można przypuścić, iż tym, co kompozytora fascynuje w sferze 
sacrum, co każe mu wciąż blisko niej się obracać, jest zagadka 
ludzkiej egzystencji, w obu sprzężonych ze sobą, dopełniających się 
perspektywach: metafizycznej i etycznej. Wybór Pendereckiego pada 
na tematy różne, zastanawia jednak przewaga tych, które dotyczą 
sytuacji granicznych: grzechu i winy, cierpienia i śmierci, które leżą na 
pograniczu spraw ludzkich i boskich i mają zarazem wymiar i rezonans 
uniwersalny. Chwilami ma się wrażenie, że to, co obchodzi w nich 
kompozytora, to moment czysto humanistyczny: niesprawiedliwość, 
zniewolenie, nietolerancja, nieludzkość, kiedy indziej jednak, gdy 
na przykład do głosu dochodzi muzyka kontemplacji, uniesienia 
i żarliwości (najczęściej w oazach chóru a cappella), czujemy, że 
utworzyła się również druga perspektywa. Inna rzecz, że wrodzone 
Pendereckiemu szczególnie wysokie poczucie niezależności 
podsuwa rozwiązania leżące często poza ortodoksją, niekiedy 
niezbyt odległe od herezji. 
Położenie akcentu na „zagubioną lub porzuconą w jakimś momencie 
(u nas) tradycję ugruntowaną na sacrum” stało się u Pendereckiego 
aktem świadomego wyboru, a jak wyznał, zarazem „zasadniczym 
punktem zwrotnym” w jego biografii twórczej.
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Gruba kreska

Tematy Pendereckiego już in statu nascendi nacechowane są z reguły 
jakimś specyficznym i maksymalnie wyrazistym rodzajem ekspresji. 
Prymitywne reakcje tłumu w Pasji, apokaliptyczna orgia zła w Dies 
irae, lamentacje, bolesne skupienie i ekstaza Jutrzni, sceny opętania 
i auto da fé w Diabłach z Loudun, wzniosłe i ekstatyczne momenty 
w Magnificat, intensywne błaganie w Te Deum, gniew i wściekłość 
w scenie infernalnej Raju utraconego, groza i histeria w Czarnej masce, 
niebiańska Pieśń Cherubinów – czy można zareagować na to wszystko 
muzyczną neutralnością? 
Penderecki reaguje na emocjonalną zawartość swoich tekstów 
bez obawy, czy przekroczy wyobrażane sobie przez kogoś 
granice. Reaguje maksymalnie, z napiętą intensywnością. Lament 
staje się lamentem, histeria histerią, euforia euforią. Jest w tym 
bliski ekspresjonizmowi, tym bardziej, iż akcent u niego pada 
na ekspresję emocji negatywnych, resentymentalnych. Bywa, iż 
nie cofa się przed jaskrawością i brutalnością, przed środkami 
właściwymi sztuce plakatu raczej niż obrazu (Brygada śmierci, Dies 
irae, finał Raju utraconego). Lecz istnieją liczne sceny o wyjątkowej 
subtelności; można by nawet mówić o drugim, lirycznym nurcie 
u Pendereckiego, o jego liryce miłosnej (całe partie w Canticum 
canticorum i w Raju utraconym), czy też religijnej (momenty 
kontemplacyjne w Pasji, Jutrzni, Te Deum, Polskim Requiem). Tym 
większe ich działanie, w im bardziej agresywnym brzmieniowo 
kontekście się pojawiają.
Wyrazistość ekspresji zostaje wyznaczona już przez sam wybór 
środków wyrazu. Wszystkie rodzaje śpiewu i wszystkie odmiany 
mowy wchodzą w grę, a poza tym krzyk i szept, płacz i śmiech, 
nawet gwizd i odgłos oddechu. Motywy melodyczne niosące 
słowa o szczególnej wadze bywają kreślone z intensywnością 
maksymalną; nie sposób później zapomnieć ekspresji niesionej na 
przykład przez ciągi sekund w Deus meus lub Agnus Dei, albo przez 
skok małej seksty w Lacrimosie. Momenty, w których Penderecki 
działa poprzez jednoznaczność tonalną, bywają kreślone w sposób 
równie wyrazisty: świetliste Es-dur na słowie „Gloria” wybucha 
w Magnificat w pełnym tutti, w Te Deum na słowie „Dominus” 



206   

O PENDERECKIM

wyrazistość As-dur jest oczywista. Rzeczywiście, jak gdyby grubą 
kreską znaczy Penderecki linię basów; jego muzyka, często otwarta 
„ku górze”, stoi mocno na ziemi.

Gest retoryczny

Lecz czy ekspresja utworów Pendereckiego jest wyrazem uczuć jego 
własnych? Zdaje się być nierzadko również teatrem ekspresji, ekspresji 
przedstawionej.
Granica między sceną a estradą bywa u Pendereckiego nieostra. 
Miłośnik i znawca kultury antycznej, bliski jest koncepcji 
trójjedynej chorei, w której słowo i dźwięk, a również ruch (taniec 
i gest sceniczny) tworzyły jedność. Jego muzyka rozwija się nie 
tylko w czasie, zarazem w imaginacyjnej przestrzeni. Zauważano 
w niej rozmach i gest, powolne przesuwanie się „obrazów” 
dźwiękowych, hieratyczność, malowanie w stylu al fresco, bliskość 
idiomu barokowego.
Gdy w Magnificat bas zaczyna skandować „Fecit potentiam” i oprócz 
niskich smyczków włączają się kotły i blacha, patos tego momentu 
odbieramy jako barokowe teatrum. Podobnie w Te Deum, gdy 
rozlega się wzniosłe „Tu, Rex gloriae”, przerywane eksklamacjami chóru 
(„Christe!”) i muzyka przenosi nas w przestrzeń dramatyczną. W wielu 
jeszcze partyturach (Dies irae, Polskie Requiem) spotkać można ów 
gest teatralny, rodzaj ekspresji, w którym konwencja bierze górę nad 
bezpośredniością wyrazu, teatralny cudzysłów nad prawdą realistyczną. 
Nie w sposób skonwencjonalizowany, jak w baroku, lecz w bliski tamtej 
poetyce, używa Penderecki, z pewnością podświadomie, chwytów 
i tropów, w których można by odnaleźć dawne exclamatio, abruptio, 
anabasis, gradatio czy climax. Dla opanowania żywiołu ekspresji 
używa więc form skonwencjonalizowanych; efekt jest paradoksalny: 
zastosowanie figur z zakresu retoryki muzycznej potęguje jeszcze siłę 
wyrazu. W tej grze sił tkwi jednak zarazem niebezpieczeństwo, grożące 
przy złych wykonaniach: od wzniosłości niedaleko do pompatyczności, od 
patosu do emfazy.
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Czysta gra

Na początku pojawiła się w partyturach Pendereckiego kombinatoryka 
zrodzona z ducha dodekafonii i serializmu, poszerzona o poszukiwania 
czynione na własną rękę. U założeń pierwszej wersji Wymiarów czasu 
i ciszy znajdował się starodawny kwadrat magiczny i chęć przeniesienia 
na muzykę założeń warsztatowych Paula Klee, określone ciągi liczbowe 
regulowały przebieg rytmiczny Anaklasis, na ścisłych permutacjach 
paru sposobów artykulacji opierał się kształt brzmieniowy I Kwartetu, 
a środkową partię Trenu tworzył skomplikowany 36-głosowy kanon 
w punktualistycznej fakturze.
I biorąc rzecz najogólniej, ten sposób myślenia, szukanie formy 
możliwie ścisłej dla materii brzmieniowej, pozostał u Pendereckiego 
stale aktualny („nie wierzę w formę otwartą”), tyle że stał się wolny od 
zewnętrznych automatyzmów, gruntownie zinterioryzowany. Już przy 
owych wczesnych partyturach wyborom kombinatoryjnym umysłu 
towarzyszyły bowiem wybory dokonywane przez ucho; później rola 
doświadczenia dźwiękowego i bezpośredniej intuicji zdominowała 
czystą grę. Równocześnie nad procedurami permutacyjnymi zaczęła 
przeważać logika działań kontrapunktycznych, a rewindykacja 
odwiecznych pryncypiów formalnych (refreniczności i repryzowości, 
odmieniania i rozwijania, nawarstwiania i strettowania) nastąpiła jako 
konsekwencja osobistych doświadczeń. „Myślę – mówił w 1976 roku 
– że nowej formy nie można stworzyć. Istnieje kilka form, od zarania 
muzyki, i wszystkie zabiegi zniszczenia ich okazują się bezskuteczne”. 
Słów tych nie należy oczywiście brać zbyt dosłownie. Żadna 
z licznych passacaglii Pendereckiego, poza ogólną ideą strukturalną, 
nie przypomina formy dawnej. Również to, co nazywamy nadal 
kontrapunktem, odbiegło daleko od dawnego kształtu, zachowując 
jedynie elementarne pryncypia. Myślenie dodekafoniczne odcisnęło 
swój nieodwracalny ślad na sposobie kształtowania linii melodycznej, 
nawet tej, która zrodziła się z aury postromantycznej; metoda 
nawarstwiania (Magnificat!) doprowadziła do kontrapunktu do 
drugiej potęgi.
Myśl konstruktywna stoi u Pendereckiego, co oczywiste, za 
każdą partyturą; rzecz w tym, czy jest wyrazem czystej gry, czy 
służy określonej ekspresji. W tym sensie istnieje różnica między 



208   

O PENDERECKIM

np. przestrojeniem o pół tonu drugiego zespołu smyczków 
w Emanacjach (1958) a oparciem struktury tonalnej Czarnej maski 
(1986) na dwu o półton odległych kręgach kwintowych.
Rezerwatem czystej gry innego już rodzaju zdają się pozostawać 
w jakimś stopniu liczne u Pendereckiego utwory koncertujące: na 
skrzypce, altówkę, wiolonczelę, klawesyn. Śladem skłonności do 
igrania z formą stał się, odżywający od czasu do czasu na nowo, cykl 
capricciów – na skrzypce Wandy Wiłkomirskiej, obój Heinza Holligera, 
wiolonczelę Siegfrieda Palma lub tubę Zdzisława Piernika. Daje w nich 
o sobie znać Penderecki w stylu buffo, ten, który udziela niekiedy 
prowokacyjnych wywiadów i który po raz któryś z rzędu zabiera się 
do pisania opery Ubu roi.

Przeciwieństwa zderzone

Serializm zostaje postawiony w Trenie naprzeciw sonoryzmu, 
śpiew z ducha chorału i technika dodekafoniczna współtworzą 
materię brzmieniową Pasji, w Dies irae sakralną wizję świętego 
Jana przerywa profaniczne szaleństwo eumenid Ajschylosa, religia 
i erotyka, kontemplacja i histeria zderzają się z sobą w Diabłach 
z Loudun, w Raju utraconym świat Boga konfrontowany jest 
mową muzyki ze światem szatana – można przytoczyć dziesiątki 
podobnych przykładów. Jak zauważył Władysław Stróżewski, 
„twórczość Pendereckiego jest to wielka muzyczna realizacja 
dialektyczności. Dialektyczności rozpiętej między ekstremami, jakoś 
znoszącej te ekstrema, ale przy jednoczesnym stałym utrzymywaniu 
ich istnienia”. 
Jak u Koheleta, kiedy w sposób jaskrawy i lapidarny rozróżnia on krańce, 
mówiąc: „jest czas urodzin i czas śmierci, czas płaczu i czas śmiechu, czas 
lamentu i czas tańca, czas milczenia i czas słów”, jak u Koheleta więc – 
u Pendereckiego światy przeciwstawne postawione są sobie naprzeciw. 
Panowanie nad zróżnicowanym bogactwem środków ekspresji pozwala 
kompozytorowi na wypowiedzenie przez struktury muzyczne – i na 
zderzenie ze sobą – takich kategorii, jak radość i cierpienie, miłość 
i nienawiść, dobro i zło, co rajskie z tym, co infernalne, co ludzkie z tym, co 
nieludzkie. 
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A z biegiem lat obok antytetyczności pojawia się u Pendereckiego coraz 
częściej komplementarność, obok zderzenia – zestrajanie. W kulminacji 
Te Deum błagalny melizmat sopranu „Salvum fac populum Tuum, 
Domine” zestraja się ze skupioną fakturą nieoczekiwanego tu Boże, coś 
Polskę. W kulminacji Polskiego Requiem przejmujące „Święty Boże, 
Święty mocny” chóru jest kontrapunktycznie komentowane przez 
śpiew solowy ze słowami „Recordare, Jesu pie”. To, co narodowe, zostaje 
zestrojone z tym, co uniwersalne.
Po ukazaniu się Pasji Łukaszowej zarzucono Pendereckiemu zdradę 
awangardy, jak gdyby tradycja i nowoczesność były z sobą nie do 
pogodzenia. Pascal zanotował: „Człowiek nie pokazuje swej wielkości 
przez to, iż pozostaje na jednym krańcu, ale przez to, że dotyka dwóch 
naraz i wypełnia przestrzeń między nimi”.

Obsesje

Penderecki lubi powracać, lubi powtarzać, mimo iż wzorem Picassa 
i Strawińskiego wciąż idzie naprzód, zmieniając co jakiś czas 
zewnętrzne sposoby wypowiedzi. Lubi więc na przykład powtarzać 
słowa na wzór techniki motetowej (Agnus Dei) lub aryjnej (Deus meus), 
lubi repryzy, choćby aluzyjne (okaryny w Przebudzeniu Jakuba), lubi 
wszelkiego rodzaju refreny. Ich obecność w Czarnej masce sprawia, 
że opery tej słuchać można z zamkniętymi oczyma, jako muzyki 
konstrukcyjnie autonomicznej.
Czarna maska zdaje się być tym utworem, do którego napisania 
dążył kompozytor podświadomie od wielu lat, w którym 
skupione zostało parę wcześniej zarysowanych tendencji. 
Pisząc Pasję, a potem kolejno Jutrznię, Canticum canticorum 
Salomonis i Magnificat, jak gdyby realizował jakiś ukryty program 
ekumeniczny. Wątek Czarnej maski zgromadził wokół jednego stołu 
zespół przedstawicieli wszystkich niemal wyznań. Motyw Dies irae, 
który złowieszczo odzywa się w jednej z kulminacji, prześladuje 
Pendereckiego od dawna; znamy go z oratorium oświęcimskiego, 
z ostatnich scen Raju utraconego, nawet z Te Deum, oczywiście 
również z Requiem. Katastroficzny finał Czarnej maski także miał 
swoje antycypacje.
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Można powiedzieć, iż Penderecki przez całe lata krążył wokół tematów 
czarnych: śmierć, zagłada, apokalipsa, inferno. A do utworów, które 
podjęły te wątki, dodajmy dzieła, do których się przymierzał: Piekło 
Dantego i Sąd Ostateczny.

Przez słowo, przez dźwięk i poprzez dźwięk

Muzyka Krzysztofa Pendereckiego jest niewątpliwie sztuką epoki 
semiotycznej. Tendencję sztuki dla sztuki pozostawiła za sobą, 
wraz z odrzuconym paradygmatem Hanslicka. Na nowo stały się 
ważne funkcje muzyki zagubione: ekspresywna i apelatywna, fatyczna 
i symboliczna, wyeliminowane przez dominację lub wyłączność funkcji 
estetycznej. Utwór znowu więc wyraża i apeluje, nawiązuje porozumienie 
i przekazuje przesłanie; inna rzecz, iż może to wszystko czynić jedynie 
wówczas, gdy sam w sobie, w swej materii brzmieniowej i strukturze 
formalnej, spełnia kryteria najwyższe. 
Przesłanie najłatwiej daje się odczytać, co zrozumiałe, z utworów 
niosących słowa. Słowa u Pendereckiego nigdy nie są przypadkowe; ich 
wybór i układ niemal z reguły bywa dziełem kompozytora. Wystarczy 
zajrzeć do Psalmów lub Strof, by się przekonać, iż Penderecki poprzez 
słowa „obce” wyraża programy własne. Wprawdzie przez wiele lat, 
dla uniknięcia zbytniej dosłowności tekstu stosował faktury i techniki 
uniemożliwiające odbiór jego treści przez słuchacza – lecz zarazem czynił 
wyjątek dla słów i zdań ważkich, nośników sensu; te bywały zawsze 
w jakiś szczególny sposób eksponowane, tym bardziej przez to zyskując 
na wyrazistości. Lacos Peris, który podkreśla siłę związku Pendereckiego 
ze słowem, zauważa, iż chodzi u niego bardzo często o „słowo poruszające 
do głębi i określane przez Heideggera jako «dom Bytu», traktowane przez 
kompozytora jako słowo wyzwalające”. Sam Penderecki powiedział w roku 
1976, iż żeby można było komponować, wystarczyłoby właściwie mieć 
tylko jedną książkę: Pismo Święte.
Przesłanie równoległe przekazuje Penderecki tekstem muzycznym. Należy 
on u niego do kategorii, którą można nazwać „formą znaczącą”. I tu działa 
system wyróżnień. Upraszczając: konotacje pozytywne niesie ze sobą 
dźwięk czysty – nie szmer czy szum; melodia cantabile lub espressivo 
– bardziej niż pozostałe jej odmiany; akord (najczęściej eliptyczny) lub 
unison – nie wielodźwięk dysonujący czy klaster. Nieprzypadkowo takie 
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utwory, jak Stabat Mater, Pasja czy Magnificat, wybrzmiewają czystymi 
współbrzmieniami (odpowiednio: D, E, C). Jeśli podobne momenty 
obdarzone bywają siłą wyrazu, to również i dlatego, że pojawiają się jak 
punkty oparcia: otacza je lub poprzedza muzyka z przeciwnego krańca, 
zdolna konotować chaos i zagrożenie.
Stosunkowo niedawno pojawił się u Pendereckiego nowy środek 
wyrazu, służący przekazowi sensu: chodzi o kulminacje tworzone przez 
„objawienie” się w utworze (niespodziewane, lecz przygotowane) muzyki 
obdarzonej głęboką treścią symboliczną. Chorał Bachowski O grosse Lieb 
w Raju utraconym, Boże, coś Polskę w Te Deum, Święty Boże w Requiem, 
Cicha noc w II Symfonii, chorał Aus tiefer Not w Czarnej masce – 
z pozoru są to jedynie cytaty. W gruncie rzeczy momenty te stanowią 
organiczną część utworu, raczej jego jądro niż dodatek, swego rodzaju 
cantus prius factus. Rodzaj ich muzycznego tworzywa determinuje 
w znacznym stopniu pozostałe tematy utworu, jak niegdyś cantus firmus 
– tworzone do niego kontrapunkty. Jako całości słowno-muzyczne owe 
„objawiające” się tematy niosą treści, których sens można by określić jako 
rewindykację i obronę wartości lekkomyślnie zagubionych.
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Penderecki: Odwaga bycia sobą*

Od chwili, gdy po skomponowaniu Pasji musiał odpierać ataki krytyków 
stojących na pozycjach darmsztadzkiej i postdarmsztadzkiej awangardy, 
stał się Penderecki dowcipny i wynalazczy w wynajdywaniu zwrotów 
metaforycznych pro domo sua. „Znaleźliśmy się w punkcie – tłumaczył na 
przykład – gdy najbardziej twórcze okazuje się otwieranie drzwi za sobą”.
Drzwi zostały otwarte na wspaniały, jesienny pejzaż ogrodu 
czasów późnego romantyzmu. Od paru już lat wciągał i fascynował 
Pendereckiego nieodparcie żywioł dojrzałego symfonizmu, w którym 
spotykało się myślenie polifonizujące z poszerzaną do krańca swych 
możliwości, ale ciągle pięknie brzmiącą harmoniką i z barwnością wielkiej, 
neoromantycznej orkiestry.
Miejsca zdetronizowanych idoli młodości zajęli Wagner i Bruckner, nieco 
później Mahler. Autor krzyczących barwnością Fluorescencji sięgnął 
teraz po dające bardziej pewny punkt oparcia zasady instrumentacji 
symfonicznej doprowadzone do szczytu doskonałości u Rimskiego-
Korsakowa. Doszedł do przekonania, że urwany u progu XX wieku wątek 
symfonizmu może i powinien zostać podjęty i kontynuowany. Oczywiście 
nie przez naśladownictwo, lecz przez nawiązanie do tych wartości, które 
potrafią obronić się w kontekście nowej epoki.
Idiom późnego romantyzmu został przez Pendereckiego uwewnętrzniony, 
przyjęty za własny. Lecz zarazem – jakby przefiltrowany przez systemy 
wcześniej zadomowione w warsztacie kompozytorskim autora Trenu. 
Wracała więc linia melodyczna, lecz kontrolowana przez myślenie 
dodekafoniczne. Wracała eufoniczność współbrzmień ocierająca się 
o neotonalność, lecz trzymana w karbach przez wszechobecność 

* M. Tomaszewski, Odwaga bycia sobą [w:] Penderecki. Trudna sztuka bycia sobą, Znak, 
Kraków 2004.
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kontrapunktu. Wracał XIX-wieczny symfonizm, ale wzbogacony 
o doświadczenia sonorystyczne. Równocześnie znikały z partytur 
tego nowego stylu – lub cofały się w cień, używane odtąd jedynie dla 
określonych celów ekspresywnych – instrumenty szokujące jaskrawością 
i zgrzytliwością, „nienaturalne” chwyty artykulacyjne. Kurczyła się ilość 
dźwięków o nieokreślonej wysokości i o nieokreślonym czasie trwania.
Była to zatem – według własnego kompozytorskiego sformułowania – 
„ucieczka z awangardowej pułapki formalizmu”. Odwrót od traktowania 
form i brzmień jako rzeczywistości samej dla siebie. Odmowa dla słyszenia 
muzyki jedynie jako „formy dźwięczącej w ruchu”, słynnej Hanslickowskiej 
„tönend bewegte Form”.

„Nie ja zdradziłem awangardę...”

W kontynuacji operowania idiomem czysto sonorystycznym przestał 
Penderecki widzieć głębszy sens. Tworzenie kolejnych De natura 
sonoris oznaczałoby stagnację. Nie kto inny, jak Witold Lutosławski, 
zniecierpliwiony szybkim wyczerpywaniem się awangardowych chwytów, 
miał odwagę kiedyś wypowiedzieć banalną prawdę: „Nic się tak szybko 
nie starzeje, jak nowoczesność”.
W jednej ze swych uniwersyteckich wypowiedzi próbował Penderecki 
wyjaśnić swoje – nie dla wszystkich zrozumiałe – kroki i zwroty:

Awangardowość dawała złudzenie uniwersalizmu. Świat 
muzyczny Stockhausena, Nono, Bouleza, Cage’a był dla nas 
młodych – krępowanych przez panującą w kraju estetykę 
socrealistyczną – wyzwoleniem. […] Szybko jednak zorientowałem 
się, że w nowatorstwie tym, sprowadzającym się głównie do 
eksperymentów i spekulacji formalnych, więcej jest destrukcji 
niż budowania od nowa, że ten prometejski ton jest utopią1.

Zaczęły powstawać jedna za drugą partytury nowego stylu, nie 
darzone nadmierną sympatią przez krytyków, natomiast przyjmowane 
z życzliwością i entuzjazmem przez wykonawców i publiczność. Isaac 
Stern wprowadził na estradę skomponowany w roku 1976 I Koncert 
skrzypcowy. Skrzypce odezwały się w nim na tle neo-symfonicznej 
orkiestry, mając szansę, by słuchaczy zadziwić wirtuozerią i naturalną 

1 K. Penderecki, Labirynt czasu. Pięć wykładów na koniec wieku, Presspublica, Warszawa 
1997, s. 11-12.
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śpiewnością instrumentu. W parę lat później powstały dwa dalsze 
utwory koncertujące: napisany dla Mścisława Rostropowicza II Koncert 
wiolonczelowy (1982) i dla José Vazqueza Koncert altówkowy (1983), 
który niebawem stał się cheval de bataille Grigorija Żyslina. W obu 
rezonowały równocześnie dwa światy brzmieniowe, jakby przeświecając 
przez siebie nawzajem: ten, który kontynuował pełen rozmachu idiom 
koncertów późno-romantycznych i ten, który przypominał i uprzytamniał 
sonorystyczną genezę i proweniencję muzyki Pendereckiego.
Szczytowym przejawem fazy, którą określić można jako „czas dialogu 
z odnalezioną przeszłością”, stała się w obszarze muzyki instrumentalnej 
II Symfonia (1980), nazwana Wigilijną. Epicko-dramatyczna narracja 
faluje tu i wybrzmiewa w kolejnych kulminacjach. W momencie nagłego 
uciszenia pojawia się quasi da lontano, w czystym G-dur i w niewinnie 
prostej fakturze – motyw kolędy Cicha noc. Brzmi nostalgicznie, jak głos 
ze świata, który minął. 
We wspomnianym już monachijskim eseju z roku 1996, w wykładzie 
Na koniec wieku, Penderecki wraca myślą do momentu powstawania 
utworu:

II Symfonia „Wigilijna”, ukończona siedem lat później [po Pierwszej], 
była już w pełni nawiązaniem do późnej tradycji XIX-wiecznego 
symfonizmu – Wagnera, Brucknera, Mahlera, Sibeliusa, [a także] 
Szostakowicza – przefiltrowanym przez wrażliwość i środki 
wyrazowe kompozytora, który przeszedł przez awangardę. 
Wcześniejszy zamiar ufundowania świata na nowo [przejawiający 
się w koncepcji I Symfonii] ustępuje potrzebie interioryzacji, opisania 
dramatu egzystencji2.

W poetyce muzycznej Pendereckiego nasila się bowiem coraz bardziej 
dążenie do upodmiotowienia dzieła. Do uczynienia go świadomym 
wyrazem własnej osobowości. Kompozytor podpisuje się pod słowami 
Mahlera, dla którego muzyka stanowiła wypowiedź „człowieka pełnego – 
czującego, myślącego, oddychającego, cierpiącego”.

Raj utracony i odnaleziony

Język, który pozwolił Pendereckiemu wyrażać siebie w sposób naturalny 
– iść za piórem, a nie dopiero wymyślać kolejne dźwięki – został więc 

2 K. Penderecki, Labirynt czasu…, s. 60.
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wynaleziony i, co ważne, zinterioryzowany. Zaczęła powstawać swego 
rodzaju musica retroversiva. Muzyka o ustalonym i zadomowionym 
stylu, pisana językiem niepowtarzalnie własnym. Niewątpliwie zwrócona 
wstecz, stanowiąca syntezę tego, co „odczytane na nowo” z tradycji, 
i tego, co odkryte przez siebie samego w żywiole brzmienia. Można by 
powiedzieć, iż po latach niezdecydowania, po latach intermedialnych, 
naznaczonych szukaniem – zgubiony wątek został odnaleziony.
Nastał okres wielkich przedsięwzięć pisanych bardzo pewną ręką. 
Penderecki zaczyna znowu krążyć wokół tematów ogromnych. 
Ma narzędzia, które pozwalają się z nimi zmierzyć, unieść ich ciężar. 
Z powrotem zaczyna w jego wyobraźni przeważać czarny ton sytuacji 
granicznych: śmierć i grzech, zagłada i apokalipsa, raczej piekło niż niebo, 
sprawy najbardziej pierwsze i najbardziej ostatnie. W grę wchodzi 
podsuwany przez średniowieczne malarstwo temat sądu ostatecznego 
i sugerowane przez literaturę minionych stuleci – Miltona Paradise Lost 
i Dantego Inferno – tematy raju i piekła. Wybór ostateczny pada na Raj 
utracony (1978).
Odpadają hamulce dla wyobraźni, nie ma ograniczenia dla 
środków, tych mieszczących się w ramach „nowego stylu”, znikła 
bowiem dotychczasowa heterogeniczność materiału. Nowe środki 
pozwalają natomiast na wyraziste różnicowanie ekspresji światów 
przedstawionych i zderzonych ze sobą: raju, ziemi i piekła. Nie tylko 
obraz sceniczny tej sacra rappresentazione, lecz muzyka sama 
potrafi bezbłędnie ukazać odmienność sfery boskiej, ludzkiej 
i diabelskiej. 
Kompozytor Raju utraconego nie byłby sobą, gdyby opartego na 
Miltonie libretta nie poszerzył o – interpretujące i komentujące 
główny wątek – interpolacje. Jedna z nich – passacaglia oparta 
na motywie Dies irae – poraża słuchacza serią profetycznych 
i ostrzegających wizji, ukazujących konsekwencje odrzucania przez 
człowieka praw boskich. Druga – działa katarktycznie. Ukazuje 
rozwiązanie alternatywne: pojawiający się nagle, da lontano, 
chorał Bacha O grosse Lieb – w kontekście otaczającej go muzyki – 
brzmi wprost niebiańsko. Nie ma wątpliwości. Penderecki dotarł do 
środków, które – poprzez oddziaływania metaforyczne i symboliczne 
– sytuują jego utwory w sferze oddziaływań nie tylko dźwiękowych, 
ale i ponad-dźwiękowych. Korzysta z tendencji epoki, która 
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z każdym rokiem staje się wyraziściej nacechowana przez działania 
intertekstualne i intermedialne.

Zaangażowanie w tu i teraz

W dwa zaledwie lata po skomponowaniu Raju utraconego pisze 
Penderecki Te Deum (1980). Pisze je w hołdzie Janowi Pawłowi II, 
wcześniej wybranemu na papieża. Dzieje się to w momencie, w którym 
losy narodu stają na zakręcie: utwór został ukończony na trzy zaledwie 
tygodnie przed Polskim Sierpniem, przed wybuchem „Solidarności”, i nosi 
ślady tej sytuacji. Na penultimie kantaty kompozytor każe zabrzmieć – 
i tym razem quasi da lontano – jednemu z hymnów narodowych, Boże, 
coś Polskę. Temu, który stał się właśnie hymnem wyzwolicielskiego 
ruchu. I tutaj symboliczna interpretacja działa katarktycznie – w każdym 
razie na polskiego słuchacza. Tym bardziej, iż nie zwracając uwagi na 
obowiązującą cenzurę, Penderecki kazał chórowi śpiewać ów hymn 
ze słowami wersji śpiewanej jedynie w latach niewoli: „Ojczyznę wolną 
racz nam w r ó c i ć, Panie!”.
W tym samym roku kompozytor Te Deum odważa się skomponować 
utwór, który ma uczcić pamięć ofiar komunistycznego reżimu poległych 
w tak zwanych „wydarzeniach gdańskich”. Muzyka Lacrimosy (1980), 
nabrzmiałej ekspresją ewokującą aurę Mozartowskiego Requiem, wpisuje 
się w aktualną historię. Utworu – wykonanego w Gdańsku podczas 
odsłonięcia pomnika poległych – słuchało dwa miliony ludzi.
W obu sferach egzystencji – w obszarze działań kompozytorskich 
i w przestrzeni postępowań czysto ludzkich – daje o sobie znać jeden 
z rysów naczelnych tej osobowości: odwaga bycia sobą.
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Penderecki: „Trzeba mieć odwagę  
bycia sobą”*

To jest niewątpliwe: muzyka Krzysztofa Pendereckiego nikogo nie 
pozostawia obojętnym. Przyciąga, porusza, zachwyca, wzbudza 
entuzjazm i daje do myślenia. Fascynuje dziesiątki tysięcy słuchaczy 
na całym świecie. U niektórych, co zrozumiałe, wywołuje reakcje 
resentymentalne, budzi opór, zmusza do protestu, nawet do rzucania 
anatem. Jednych i drugich zastanawia i zadziwia. Prowokuje pytania: 
gdzie leży tajemnica tego fenomenu? Na czym polega siła przyciągania 
tej muzyki, obecnej niezmiennie na estradach świata?
Odpowiedzi trzeba szukać w niepowtarzalnej strukturze osobowości 
autora Trenu i Pieśni przemijania. Składa się na nią splot właściwości 
szczególnych, dających znać o sobie przede wszystkim – choć nie 
tylko – na stronach partytur. Zespół rysów charakteru tworzących 
niezamienialny idiom twórczy. Można powiedzieć, że na wszystkim, 
co Krzysztof Penderecki skomponował – pozostawił swój „odcisk 
palca”.
Na czoło owych właściwości wysuwa się d u c h  n i e z a l e ż n o ś c i. 
Podążanie drogą odległą od utartego gościńca sztuki współczesnej. Od jej 
modnych nurtów i „obowiązujących” tendencji. „Trzeba mieć odwagę 
bycia sobą” – tym zwrotem autor Pasji według św. Łukasza tłumaczy 
swoją postawę. I we wszystkim rzeczywiście jest sobą. Ma odwagę rzucić 
hasło: „Znaleźliśmy się w punkcie, gdy najbardziej twórcze okazuje się 
otwieranie drzwi za sobą”.

* M. Tomaszewski, Penderecki: „Trzeba mieć odwagę bycia sobą” [w:] Liber amicorum. 
Krzysztof Penderecki. 80th Birthday, red. G. Słącz, Stowarzyszenie im. Ludwiga 
van Beethovena, Schott, Kraków 2013.
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W ślad za duchem niezależności idzie d u c h  p r z e k o r y. Między Pasją 
i Rajem utraconym, między Symfonią „Wigilijną” i Siedmioma bramami 
Jerozolimy – pojawia się nagle Król Ubu. Jego autor nie chciał, by go 
jednoznacznie klasyfikowano jako twórcę muzyki śmiertelnie poważnej 
i sakralnej. Korci go niekiedy, by jakiś temat religijny potraktować 
heretycko.
D u c h  z m i e n n o ś c i  przejawia się u autora zarazem Fluorescencji 
i Creda w sposób szczególnie spektakularny. „Niektórzy przypisują mi 
cechy mitycznego Proteusza – wyznał – który wciąż zmienia twarze”. 
Jak Strawiński i Picasso zadziwia przeskakiwaniem ze stylu w styl. 
Tłumaczy: „Prawdziwa twórczość musi być wędrówką, poszukiwaniem… 
Tylko błądzenie, droga okrężna prowadzi do spełnienia”.
D u c h  z a k o r z e n i e n i a  w tym, co dawne a cenne parokrotnie 
przejawił się wyraziście, jako spiritus movens utworów retrowersywnych. 
„W starym Krakowie – stwierdził kiedyś – mogłem odczuć, czym jest 
ciągłość i jedność tradycji”. Ale „swoim domem” nazywa przestrzeń 
szerszą: pełnię kultury śródziemnomorskiej.
Skłonność do s i ę g a n i a  p o  e k s t r e m y  – daje o sobie znać 
na każdym kroku. Twórczość Krzysztofa Pendereckiego chciałoby się 
nazwać „sztuką wyłączonego środka”. Rozgrywa się na antypodach: 
„Kusi mnie zarówno sacrum jak i profanum, Bóg i diabeł, wzniosłość i jej 
przekraczanie”. Naprzeciw wrodzonej tendencji do monumentalnego 
charakteru wypowiedzi – jak powiada: „interesują mnie jedynie tematy 
wielkie” – staje upodobanie w komponowaniu drobiazgów, muzycznych 
les petits riens.
Jedną z właściwości dominujących w strukturze osobowości 
Pendereckiego stała się g o t o w o ś ć  d o  z a a n g a ż o w a n i a 
w  „t u  i  t e r a z” – wynikająca z głębokiego przekonania, iż „trzeba 
dać świadectwo”, przy traktowaniu tego jako rzecz naturalną i oczywistą: 
„Artysta jest świadkiem epoki, w której żyje i swoją twórczością reaguje 
na to, co się wokół niego dzieje”. Części Polskiego Requiem dedykował 
Penderecki – w czasach rządów komunistycznych – ofiarom Katynia 
i „wydarzeń gdańskich”, bojownikom Powstania Warszawskiego i 
Powstania w warszawskim getcie. Stwierdził przy tym: „Nie nazwałbym się 
kompozytorem politycznym. Zaznaczam tylko swoją obecność w historii”. 
Starczy przypomnieć sobie, że Penderecki jest autorem nie tylko 
katolickiej Pasji, ale i prawosławnej Jutrzni i żydowskiej Pieśni 
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nad pieśniami, by móc stwierdzić, że chyba niesie w sobie jakiś 
e k u m e n i z m  w r o d z o n y. Może dlatego „wrodzony”, że uważał 
siebie za hybrydę: „babka była Ormianką a dziadek Niemcem”. W jednym 
z wywiadów wyzna: „nigdy nie lubiłem ortodoksji”. A w jednym 
z wykładów: „zawsze miałem pociąg do liturgii prawosławnej, a z drugiej 
strony fascynowała mnie kultura zachodnia, z jej racjonalizmem, ale 
i umiejętnością ekspresji najbardziej złożonych stanów i uczuć”.
Od lat niedawnych zaczął odczuwać t ę s k n o t ę  z a  s y n t e z ą 
muzycznego języka, mając poczucie jego „nieprzystawalności do 
rzeczywistości”. Języka uniwersalnego, nietracącego nic z tego, co dotąd 
przyniosła europejska kultura. W pierwszej chwili szokująco brzmi 
wezwanie, by „wchłonąć wszystko co zaistniało, wchłonąć i przetworzyć 
doświadczenia naszego wieku”. Ale kiedy indziej Penderecki wyjaśnił 
swą myśl: by stać się stopem – „synteza musi wynikać z jednoczącego 
przeżycia”.
Świadomie – „wybierając status samotnego wędrowca idącego pod prąd” 
– wybrał skazanie siebie na t w ó r c z ą  s a m o t n o ś ć. Nie należy do 
żadnej „szkoły”, nie idzie ani w ślad za, ani razem z innymi. Jest przekonany 
o tym, iż „twórczość wymaga izolacji, wsłuchiwania się w samego siebie”. 
Znajduje ją we własnym azylu: „Sadząc drzewa w Lusławicach, w których 
znalazłem moją Odysową przystań, Itakę, mam wrażenie oczyszczania się, 
dochodzenia do samego siebie i istoty muzyki”.
Poczucie niezbędności p o d w ó j n e g o  z a k o r z e n i e n i a  – to 
jedna z wielu metafor, które dookreślają Krzysztofa Pendereckiego 
strukturę osobowości twórczej. Niesie w sobie wyznania i przesłania 
miary najwyższej, sięgające podstaw egzystencji człowieka w naszym 
czasie i w naszym świecie: „Sztuka powinna być źródłem trudnej 
nadziei”. „Moja sztuka, wyrastając z korzeni głęboko chrześcijańskich, 
dąży do odbudowania metafizycznej przestrzeni strzaskanej 
przez kataklizmy XX wieku”. „Przywrócenie wymiaru sakralnego 
rzeczywistości jest jedynym sposobem uratowania człowieka”. 
A wspomniana metafora niesie przesłanie godne budowniczego 
lusławickiego arboretum: „Patrzmy na drzewo: ono uczy nas, że dzieło 
sztuki musi być podwójnie zakorzenione. W ziemi i w niebie. Bez 
korzeni nie ostoi się żadna twórczość”.

• • •
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Niech mi będzie wolno dołączyć swój głos – zawsze pełen podziwu 
i wdzięczności za muzykę, którą nas darzysz – do życzeń płynących 
do Ciebie z całego świata, wraz z niezmiennie przyjacielskim 
pozdrowieniem w dniu Twego wkroczenia w nową fazę Twojej 
fascynującej drogi twórczej i z życzeniem, by wena twórcza nie 
opuszczała Cię jeszcze przez długie lata.

Kraków, jesień 2013
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„Tylko błądzenie…”  
Pendereckiego droga twórcza*

„Tylko błądzenie – jak sam to kiedyś określił – droga okrężna prowadzi 
do spełnienia”. Kiedy indziej tę samą myśl wyraził jeszcze bardziej 
kategorycznie: „Prawdziwa twórczość musi być wędrówką, stałym 
poszukiwaniem”.
Nie ma wątpliwości, iż patrząc z pewnej odległości na drogę twórczą 
autora zarazem Trenu i Creda, spektakularna wprost zmienność jej 
biegu rzuca się w oczy. Odczytując ją bardziej z bliska można jednak 
odkryć jej dialektyczny i dialogiczny charakter. Ów dialog nieustanny 
– przyjmujący raz postać radykalnej kontrowersji, innym razem relacji 
komplementarnej – toczy się niezmiennie między tym, co zakorzenione 
w tradycji, a tym, co fascynuje nowoczesnością. Można też spojrzeć na 
zjawisko od strony dwuwarstwowej struktury osobowości i dojść do 
przekonania, że Krzysztof Penderecki zmieniał się – w ów spektakularny 
sposób – w warstwie powierzchniowej swej natury, w warstwie głębokiej 
pozostając niezmienny. Niezmienny w odniesieniu do spraw i idei 
najbardziej istotnych i fundamentalnych. Można by się nawet pokusić, by 
wyciągnąć przed nawias zespół przekonań i właściwości, ów fundament 
tworzący: ducha niezależności i ducha buntu i przekory, pełnię 
zaangażowania w tu i teraz, skłonność do sięgania po ekstremy, po tematy 
i środki największe z możliwych, jak gdyby wrodzoną ekumeniczność 
i anty-ortodoksję, wewnętrzne poczucie mocy wynikające z podwójnego 
zakorzenienia, w ziemi i w niebie. 

* M. Tomaszewski, Pendereckiego droga twórcza [w:] książka programowa Festiwalu 
Krzysztofa Pendereckiego z okazji 80. urodzin kompozytora, red. E. Siemdaj, 
Warszawa 2013.
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Z a k o r z e n i e n i e  najgłębsze, archetypiczne dokonało się w rodzinnej 
Dębicy i w królewskim mieście Krakowie. „W Dębicy był jeden kościół 
i pięć synagog – wspominał. Pamiętam śpiewy, które dobiegały mnie 
z żydowskich bożnic, mam tę muzykę w uchu”. Kraków przybyszowi 
z dawnego galicyjskiego sztetlu ofiarował zarazem wysokopienną 
tradycję, jak i szaleństwa ówczesnej awangardy z teatrem Kantora na 
czele. „W starym Krakowie mogłem odczuć, czym jest ciągłość i jedność 
tradycji, widziałem siebie jako wychowanka kultury śródziemnomorskiej”. 
Na Uniwersytecie Jagiellońskim zaczął studiować kulturę antyczną 
i filozofię; rozstał się z myślą o karierze artysty, wybrał trudną drogę 
kompozytora. 
Pierwsza f a s c y n a c j a  o d m i e n n o ś c i ą  nastąpiła w roku 1958, 
wraz z uchyleniem drzwi na Zachód. Razem z Góreckim, Szalonkiem 
i Kilarem chłonął to, co wcześniej było zakazane i niedostępne, próbując 
wpisać się w nurt zachodniej awangardy. Już trzy pierwsze partytury 
skomponowane według wzoru podpatrzonego u Bouleza, Nona 
i Stockhausena zgotowały sukces, otwierając drogę do Europy. Zarazem 
przyniosły ideowe samookreślenie. Strofy, tekstem Izajasza, głosiły: 
„Biada wam, którzy nazywacie złe dobrem, a dobre złem!”. Teksty wyjęte 
z Psalmów Dawida też trudno byłoby uznać za przypadkowe: „Ad Te, 
Domine, clamabo! Exaudi orationem meam…” Ale dopiero seria kolejnych 
utworów, z Trenem, Anaklasis i Fluorescencjami na czele, podbija 
Darmstadt, Mekkę Drugiej Awangardy. W ogrodzie tym znalazł się jak 
barbarzyńca: rozpętał do granic możliwości żywioły brzmień dzikich, 
archetypicznych. Śpiew dopełnił krzykiem. Otarł się o bruityzm. Ale swoim 
sonoryzmem ekspresywnym stanął naprzeciw sztuce odartej z ludzkich 
emocji. Sam, pisząc Brygadę śmierci, sięgnął granic ekspresji. Trzeba było 
wyrazić swój bunt, odreagować socrealizm i zakłamanie rzeczywistości. 
A potem nastąpił moment nieoczekiwany, nazywany przez niektórych 
„zdradą awangardy”. W roku 1965 Penderecki zaskoczył wysokopienny 
świat muzyki współczesnej, komponując arcydzieło: Pasję wg świętego 
Łukasza. Wkroczył w fazę, która stała się p r z e ł o m e m, przynosząc 
próbę p i e r w s z e j  s y n t e z y: odważnego połączenia owego 
ekspresywnego sonoryzmu z wielowiekową tradycją sakralnego gatunku. 
„Nie ja zdradziłem awangardę – wyjaśniał. Szybko zorientowałem się, że 
w nowatorstwie tym, sprowadzającym się głównie do eksperymentów 
i spekulacji formalnych, więcej jest destrukcji, niż budowania od nowa”. 
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Pasja stała się zarazem kolejnym wyzwaniem rzuconym systemowi. 
Poprzez jej światowy sukces Penderecki wprowadził na estradę publiczną 
– wyrzuconą z niej – muzykę sakralną. Jako pierwszy. Za nim poszli inni. 
Nastąpiło otwarcie na kolejne tematy wielkie. Powstają: Dies irae, Diabły 
z Loudun, Jutrznia, utwory w sposób naturalny łączące krąg tematów 
odwiecznych z awangardowymi środkami wyrazu. Nieco później – kolejne 
partytury sakralne: Magnificat i Pieśń nad pieśniami. Ale na tym koniec; 
nadchodzi bowiem nowa zmiana stylu osobistego. Jej konieczność 
podpowiada instynkt twórczy, ostrzegając przed powtarzaniem siebie 
samego.
Impulsem bezpośrednim stała się nowa fascynacja: urwanym 
u progu XX wieku późnoromantycznym symfonizmem, szczególnie 
muzyką Antona Brucknera. Penderecki staje naprzeciw niej twarzą 
w twarz, podejmując niepowtarzalny d i a l o g  z  o d n a l e z i o n ą 
p r z e s z ł o ś c i ą, owocujący serią nowych wielkich muzycznych narracji: 
Symfonią „Wigilijną”, Rajem utraconym, Polskim Requiem. Alibi dla 
swojej nowej postawy i stylu, który nazwać można retrowersywnym, 
znajduje i wyraża jednym ze swoich niepowtarzalnych zwrotów, 
sensownych i dowcipnych zarazem: „Znaleźliśmy się w punkcie, gdy 
najbardziej twórcze okazuje się otwarcie drzwi za sobą”. Fenomen 
Pendereckiego polega zaś na tym, że nawet wówczas, gdy „otwierał 
drzwi za sobą” – znajdował się w przodzie. Po chwili, jego drogą zaczynali 
podążać inni. 
Ale i ten romantyzujący sposób wyrażania swego stosunku do świata, 
do uśmiechów i grozy historii, także ulega wyczerpaniu. Horyzont się 
zaciemnia, przez drogę przechodzi Conradowska smuga cienia, poprzez 
twórczość zaczyna snuć się Norwidowska „czarna nitka”. Penderecki 
– już począwszy od Raju utraconego – zaczyna krążyć, wyraźniej 
niż dotąd, wokół sytuacji granicznych: śmierci i grzechu, zagłady 
i apokalipsy, raczej piekła niż nieba. By odpowiedzieć na wydarzenia 
polskich lat osiemdziesiątych potrzeba było środków ostrzejszych 
i bardziej lapidarnych. Te Deum pojawia się jako akt otwartego protestu; 
w finale utworu każe Penderecki chórowi śpiewać dawne słowa hymnu: 
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!”. Ale odpowiedzią na czas 
ten stały się przede wszystkim dwa dzieła dziwiące się sobie, lecz oba 
na różny sposób naznaczone filozoficznym dystansem, sarkazmem 
i pesymizmem: tragiczna Czarna maska, nazywana słusznie „tańcem 
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śmierci”, i absurdalnie buffoidalny Król Ubu, tematycznie: dno dna. Oba, 
również na sposób odmienny, operujące narracją utkaną z motywów, 
toposów i gestów utrwalonych już w kulturze. Punktem wyjścia dla 
nowego stylu stała się bowiem ukuta przez Pendereckiego dewiza e r y 
i n t e r t e k s t u a l n e j: „wchłonąć wszystko, co zaistniało”.
Wyjście z labiryntu, w którym się znalazł, nazwał Penderecki – u progu 
lat dziewięćdziesiątych – po imieniu: „Dziś, po przejściu lekcji późnego 
romantyzmu i wykorzystaniu możliwości myślenia postmodernistycznego 
–  m ó j  i d e a ł  a r t y s t y c z n y  u p a t r u j ę  w  c l a r i t a s”. 
Brucknera, jako partnera dialogu, zastąpili Mozart i Schubert. Powstaje 
Trio, Sinfonietta, Kwartet klarnetowy i Sekstet, pełne pogody i światła. 
Przewagę nad, chyba wrodzoną, skłonnością do monumentalizmu wzięła 
tendencja do form i faktur klasycznych, do utworów pisanych lekkim 
piórkiem. „Zwracam się do kameralistyki – tłumaczył – uznając, iż więcej 
można powiedzieć głosem ściszonym”. Pełnym głosem odezwał się 
natomiast liryzm muzycznej narracji, naznaczonej miejscem, w którym 
się rodziła: w tworzonym od lat siedemdziesiątych, wspólnie z żoną, 
nowym domu kompozytora – w lusławickim dworze i parku. Ta „ucieczka 
w prywatność”, jak ją sam nazwał, wyraziła się także w utworze chyba 
najbardziej osobistym, jaki kiedykolwiek napisał, w Credo. Motyw „Ludu, 
mój ludu, cóżem ci uczynił?” zabrzmiał w nim z siłą i głębią uczuciowości 
mogącej przynieść katharsis. Rozłożyste Siedem bram Jerozolimy 
pokazało wprawdzie, że od wrodzonych skłonności niełatwo uciec, ale 
przecież stanowi echo młodości, złożone z psalmów, którymi otwierał 
kiedyś swą drogę.
Liryzmem pogłębionym i refleksyjnym naznaczona została również 
aktualna faza Pendereckiego drogi twórczej, przy całym dramatyzmie 
właściwym fazom późnym. Chciałoby się ją nazwać f a z ą  d r u g i e j 
s y n t e z y  i  n o w e g o  o t w a r c i a. „Potrzeba syntezy – powiedział 
kiedyś, przyjmując kolejny doktorat honoris causa – cechuje nowoczesną 
epokę. Jest to odpowiedź na dojmujące odczucie rozpadu świata”. 
Próbował określić jej charakter: „Ma szanse na przeżycie muzyka, która 
jest pisana w naturalny sposób i stanowi syntezę wszystkiego, co stało 
się w ostatnich kilkudziesięciu latach”. Trzeba kiedyś skończyć z sytuacją 
wieży Babel, zacząć mówić językiem uniwersalnym, reprezentującym 
swój czas. Penderecki zaczął od siebie; kilkanaście utworów z lat ostatnich 
zostało wyrażonych poprzez narrację o podobnym charakterze: Koncert 
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skrzypcowy „Metamorfozy”, fortepianowy „Zmartwychwstanie” 
i Koncert na róg i orkiestrę „Podróż zimowa”, VIII Symfonia nazwana 
Pieśniami przemijania i cykl zatytułowany „Powiało na mnie morze 
snów…” Pieśni zadumy i nostalgii, wreszcie także – rozpisane na kwartet 
Kartki z niezapisanego pamiętnika, nostalgiczne refleksy pamięci. Słowa 
obu pieśniowych cykli stały się przy tym kompozytora słowami własnymi; 
odsłoniły w swoim autorze pokłady refleksyjności dogłębnej. Moment, 
w którym Penderecki słowami Rilkego wyznaje: „Herr: es ist Zeit” działa 
poruszająco. W zadziwiający sposób odczytał też dla siebie na nowo 
pokłady poezji polskiej ostatnich dwu wieków, by skonstruować z nich 
własne widzenie ojczyzny i jej najwspanialszego przedstawiciela, Chopina. 
Nie sposób bez wzruszenia słuchać umuzycznionych strof Tetmajera, tych, 
w których dzwony biją na Anioł Pański, ani frazy wyjętej z arcy-wiersza 
Norwida: „i oto pieśń skończyłeś…”
„Im bardziej człowiek zapuszcza się w życie – zdradził się kiedyś – tym 
bardziej staje się samotnikiem”. I wybór tekstów, poprzez które mówi 
do nas „późny” Penderecki zdaje się to potwierdzać. Ale potwierdza on 
także niezmiennie obecną w nich potrzebę dzielenia się ze słuchaczem 
najwyższymi wartościami, jakie sam wyznaje. W jednej z rozmów 
lusławickich z 2005 roku, na pytanie tyczące tematycznych obsesji, 
wyznał: „Mnie interesuje temat wielki. Ale śmierć? Miłość przezwycięża 
u mnie śmierć, albo wiara, albo nadzieja”. W innej z rozmów autor Pieśni 
zadumy i nostalgii – jak gdyby potwierdzając wydźwięk i sens tego, 
o czym w pieśniach tych mówi słowami poetów – wyznaje: „Kocham 
Polskę taką, jaka powinna być. Która istnieje w literaturze, ale nigdy nie 
istniała w rzeczywistości. O takiej właśnie Polsce marzę”.
A równocześnie kreśli plany utworów, do których się przymierza, wśród 
nich – do paru oper. Najbliższą realizacji zdaje się być Fedra…

Kraków, w październiku 2013
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Górecki. Zadziwienia i fascynacje*

Trudno to inaczej określić: między zadziwieniem a fascynacją rozgrywały się 
nasze spotkania. Nieliczne, ale wiernie utrwalone we wdzięcznej pamięci.
To było chyba w roku 1959, a może rok wcześniej. Kraków, Florianka, 
przerwa w jednym z koncertów PWM-u organizowanych przez 
zakochanego w polskiej muzyce współczesnej Tadeusza Ochlewskiego. 
Właśnie dwu śląskich muzyków wykonało Sonatę na dwoje skrzypiec. 
Mam w oczach i uszach, jak oddaleni od siebie, na krańcach estrady 
usiłują przez długie minuty wymusić ze swych instrumentów fortissimo 
absolutne. Podchodzę do kompozytora: „Nieźle nas Pan zmęczył...” – 
zagajam. Reakcja była natychmiastowa: „Rzeczywiście? To świetnie! 
Właśnie mi o to chodziło”.
Niebawem nastąpiły następne zadziwienia. Kolejne, na kolejnych 
Jesieniach Warszawskich. Feeria zaskakujących i olśniewających brzmień 
w Symfonii 1959, następnego roku w Scontri – obu pod Krenzem. 
Sonoryzm eksplozywny, ale zorganizowany. I tę scenę mam w oczach: 
w jakimś bocznym foyer Filharmonii Narodowej, w przerwie koncertu, 
stoją obok siebie Szabelski i Górecki. I milczą. Górecki w jakimś wywiadzie 
nie ma wątpliwości: „Przyszłość należy do dodekafonii…”
Któregoś dnia jeden z kompozytorów bardzo awangardowych zastał mnie 
podczas przeglądania partytury Elementów, pierwszego z utworów cyklu 
Genesis. Wskazując na bardzo szczególny znak, którym autor Elementów 
przekazywał wykonawcom polecenie wykonywania dowolnych 
nieregularnych powtórzeń – zawołał nie bez oburzenia: 

* M. Tomaszewski, Górecki. Zadziwienia i fascynacje [w:] Profesorowi Henrykowi 
Mikołajowi Góreckiemu – Księga, wydawnictwo okolicznościowe z okazji nadania tytułu 
doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, Katowice 2003.
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„To wzięte ode mnie!”. Trzeba było wyjaśniać, iż także w notacji 
muzycznej zaistnieć może sytuacja homonimu i synonimu. Niemal każdy 
z kompozytorów szukał wówczas środków zapisu, które by sprostały 
wyobraźni. U Góreckiego wyobraźnia sięgała ekstremów. Niebawem też 
obraz jego partytur stał się niepowtarzalny i nieporównywalny.
Refren zadziwił mnie – na jednej z Jesieni (Dziesiątej), znowu pod 
Krenzem – odwagą zredukowania środków, rezygnacją z sonorystycznej 
barwnej pirotechniki, wcześniej tak rozhulanej. Krzysztofowi Drobie, 
który właśnie z Refrenu „robił dyplom”, zawdzięczam bliższe poznanie 
jego zgeometryzowanej konstrukcji i żelaznej logiki muzycznej 
narracji. Droba stał się też chyba pierwszym z fanów przyszłego autora 
III Symfonii, zresztą autorem poświęconego Góreckiemu świetnego hasła 
w Encyklopedii Muzycznej PWM.
Zafascynowanie III Symfonią zostało poprzedzone spotkaniami 
z utworami, które już w tę stronę prowadziły. W których ekspresja nie 
wyczerpywała się w sytuacjach tak zwanych „czysto-muzycznych”, lecz 
służyła wyrażaniu tego, co w „wieku uniesień” – jak Miłosz nazywa 
wiek XIX – nazywano „stanem ducha”. Autentyczna siła wyrazu 
uderzyła mnie szczególnie w Ad Matrem. Najpierw to zderzanie – 
przerywane retoryką pauz generalnych – dwu ekstremalnych światów 
brzmieniowo-ekspresywnych: ritmico – marcatissimo – energico – 
furioso – con massima passione e grande tensione – z: tranquillissimo 
– cantabilissimo – dolcissimo – affettuoso. A potem owa mała tercja 
wypełniona trzema dźwiękami niosącymi cztery nabrzmiałe sensem 
słowa – oddana głosowi Stefanii Woytowicz. W II Symfonii na inny 
sposób, kompozytor – czyli „składacz tonów” – okazał się ponownie 
dramaturgiem. Można było zadziwić się faktem, iż środki XX wieku, 
trzymane na wodzy, zdolne były wyrazić kategorię wzniosłości.
Była wiosna roku 1977, kiedy w alei Krasińskiego 11a pojawił się Henryk 
Mikołaj Górecki z partyturą Symfonii Trzeciej. Mieliśmy ją rozpisywać 
na głosy, zdaje się, że dla wykonania w Royan. Nie dał się prosić, od 
razu siadł do fortepianu. Te dwie godziny, podczas których przegrywał 
i wyjaśniał partyturę, pozostały niezapomniane. Trwał jeszcze w aurze 
i wysokiej temperaturze utworu. Jeszcze nie pozostawił go za sobą, 
jako dzieła skończonego. Bez wahania zgodził się też zaprezentować 
tę swoją Symfonię pieśni żałosnych na najbliższym, drugim z kolei 
Baranowie. Tematem Spotkań tamtego-rocznych (1977) była „muzyka 
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w muzyce”, więc trudno o lepszy na nią przykład. Przyjechał z rodziną i już 
z nagraniem, z francuskiego prawykonania.
To było 7 września. O godzinie dziesiątej rozpoczęło się wielogodzinne 
kompozytorskie konwersatorium, a po nim przesłuchanie Symfonii 
i dyskusja. Wśród uczestników – oprócz młodych krakowskich 
i pozakrakowskich teoretyków – Mycielski i Regamey, Iwaszkiewicz 
i Błoński, Lissa i Landsbergis, Stróżewski i Carapezza, Stachowski i Meyer. 
Zresztą, kogo tam nie było! Już to co mówił Górecki – a mówił więcej 
o górach i góralach, niż o własnej muzyce – podniosło i rozgrzało 
atmosferę. Symfonia u jednych wywołała zadziwienie i zachwyt, u innych 
zdziwienie i konsternację. Polska została rozpołowiona. Kraków niemal 
euforycznie wpisał się na listę fanów. Myślę o teoretykach, którzy 
zresztą zaczęli też od razu działać piórem. Niektórzy z kompozytorów 
potrzebowali nieco czasu na ochłonięcie i przemyślenie.
Wszystkie późniejsze spotkania z Henrykiem Mikołajem i jego 
niezamienialnie własną muzyką, nie przysłoniły tamtego szczytowego 
momentu. Trzeba było to przeżyć, nie tylko samą muzykę, ale ten 
zachwyt Iwaszkiewicza i Haliny Kenarowej, Adama Riegera i Lecha 
Kalinowskiego…
A potem? Utkwiło mi w pamięci wzruszające i poruszające wykonanie 
Beatus vir u franciszkanów, w czerwcu 1979, w obecności i dla 
Jana Pawła  II. Z chórem i orkiestrą Filharmonii Krakowskiej śpiewał Jerzy 
Mechliński. Prowadził sam Górecki: to niespieszne, kontemplacyjne 
dochodzenie do mistycznej niemal ekstazy!
Może to zabawne i niestosowne, ale z prawykonania – na jednej z Jesieni 
Warszawskich – Koncertu klawesynowego pozostała mi w pamięci 
wielka, ruda i fruwająca czupryna zjawiskowej Elżbiety Chojnackiej. A ze 
spotkań prywatnych – pewien wieczór przegadany w hotelu „Kijów” 
w Bratysławie, po jednym z koncertów festiwalu Melos-Ethos. W parę 
tylko osób, w pokoju Claudii Colombati. Otworzyłeś się wówczas, Henryku 
Mikołaju, na oścież. Promieniowałeś zachwytem wobec swoich gór 
i górali, muzyki autora Pieśni o nocy, Chopina i Bacha, zadziwieniem nad 
światem stworzonym przez Dobrego Pasterza. Ten moment także warto 
było przeżyć.

Kraków, 9 listopada 2003





235   

TEORIA MUZYKI 8-9 (2016), ISSN 2299-8454

Słuchając muzyki  
Henryka Mikołaja Góreckiego*

Twórczość Góreckiego w dzieje muzyki polskiej wpisała się w sposób 
głęboki i nieodwracalny. Stanowi jeden z najbardziej znaczących 
nurtów muzyki polskiej naszego czasu. Nie ma co do tego najmniejszej 
wątpliwości.
Nie tylko, co do tego. Także, co do tego, iż zaistniała również i zarazem 
w przestrzeni muzyki europejskiej i światowej. Stało się to wprawdzie, 
jak wiadomo, za sprawą jednego dzieła, ale dzieła, które zwróciło światu 
uwagę na całokształt twórczości autora Symfonii pieśni żałosnych. Dzieje 
recepcji i spektakularnego rezonansu, jaki wzbudziła muzyka tego utworu 
– rozchodząc się po świecie w kilku nagraniach i w milionie egzemplarzy 
– świadczą o sile oddziaływania, jaką w sobie zawiera i niesie przez świat. 
Sile zadziwiającej, elementarnej, działającej przez odwoływanie się nie 
do powierzchniowej, estetycznej jedynie świadomości współczesnego 
człowieka, lecz do jego świadomości głębokiej. Archetypicznej.

1. W połowie wieku XVIII, naznaczonej śmiercią Jana Sebastiana 
Bacha, wraz z dojściem do głosu dominacji myślenia oświeceniowego, 
racjonalistycznego, nastąpiło w sferze sztuki przesunięcie akcentów: 
muzykę towarzyszącą życiu przeniesiono na koncertową estradę 
i powierzono weryfikacji poprzez funkcję odtąd nie tylko dominującą, ale 
i jedyną: funkcję estetyczną. Funkcja ta miała odtąd otwierać lub zamykać 
drogę na estradę, w zależności od tego, czy dana muzyka spełniała czy nie 
rygory esthetical correctness. Pozostałe funkcje – a było ich wcześniej 

* M. Tomaszewski, Słuchając muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego, „Res Facta Nova”, 2011, 
nr 12 (21).
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wiele – zeszły w cień, towarzysząc odtąd jedynie muzyce niespełniającej 
warunków muzyki „wysokiej”.
Warto przypomnieć sobie funkcje, jakie muzyka miała spełniać i jakie 
starała się spełniać w wiekach poprzedzających ową hegemonię funkcji 
estetycznej. Próbował je spisać – wyrażając językiem swej epoki – 
Johannes Tinctoris. Wśród dwudziestu jeden powinności muzyki, jakie 
wymienił, znalazły się: Boga chwalić, Boga radować, dusze do pobożności 
pobudzać, rozpraszać smutek, kruszyć zatwardziałość serca, odbierać 
złą wolę, leczyć chorych, ludzi cieszyć, umysły przyziemne podnosić, 
wzbudzać miłość, diabła zmuszać do ucieczki…1

Za antycypację zasad kompozycji wyrażonych przez Tinctorisa u schyłku 
Średniowiecza, uznać można ukształtowaną w kręgu pitagorejczyków 
i utrwaloną po korekcie Arystotelesa antyczną teorię ethosu. Zależnie od 
rodzaju skali, na której dany utwór był oparty, otrzymywał on określony 
charakter ekspresywny. Wynikało to z funkcji, jaką miał utwór spełniać: 
chwalić bogów lub ich błagać o coś, opiewać czyny bohaterów lub opłakiwać 
ich śmierć, lamentować w obliczu straty lub podnosić na duchu i uwznioślać, 
uspakajać lub – jak mówi Arystoteles – „wprawiać duszę w stan zachwytu”2.
Otóż muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego swoją siłę i moc zawdzięcza 
odwadze, z jaką sięgnął on wstecz, nawiązując do źródeł. Najdalej 
wstecz, jak było można. Nawiązując do arché najdawniejszego, bo 
właśnie antycznego. Rozstrzygnięcia ostateczne nie zamykały się tam 
w kręgu praw dyktowanych logosem tonalnym. Krokami logosu kierował 
bowiem ethos, zdeterminowany funkcją, więc odpowiednio dookreślony 
ekspresywnie. Muzyka nie powstawała przecież jako czysta kombinacja 
dźwięków w ramach określonej skali, lecz jako hymn pochwalny lub 
żałobny tren, jako euforyczny dytyramb czy elegijna lamentacja.
Słuchając muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego – i obserwując reakcje 
na jej obecność we współczesnym świecie – dojść można do przekonania, 
iż ta obecność podważyła hegemonię i wyłączność oświeceniowego 
paradygmatu odbioru muzyki. Podważyła w sposób zasadniczy 
wyłączność kryterium estetycznego, które w znanym, autotelicznym 
sformułowaniu Eduarda Hanslicka3 sprowadzało dzieło muzyczne do gry 
dźwięków, a akt odbioru do satysfakcji czysto estetycznej.

1 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 3, Kraków 1967, s. 281.
2 Arystoteles, Polityka, księga VIII, rozdz. 7.
3 E. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, Leipzig 1854.
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2. Muzyka Góreckiego, jako autora nie tylko Symfonii pieśni żałosnych, 
ale także takich utworów, jak: Beatus vir czy Miserere, jak kwartety 
smyczkowe czy Lerchenmusik – nie da się zamknąć w pozytywistycznej, 
Hanslickowskiej formule. Transcenduje ją w określonym kierunku, 
stając się zarazem i równocześnie czymś więcej, niż tylko przedmiotem 
estetycznym. Staje się zaproszeniem do skupienia i kontemplacji, do 
oderwania się od codziennego „tu i teraz”, do uwznioślenia uczuć i myśli 
jej słuchacza. Niekiedy wprost – staje się zaproszeniem do modlitwy.
Słowo to zresztą, coraz częściej expressis verbis pojawia się w recenzjach 
z koncertowych spotkań z muzyką Góreckiego. On sam nie ukrywa swojej 
postawy w tym względzie. „Dla mnie – wyznał – muzyka jest rezultatem 
religijnej koncentracji i medytacji. Wszystkie nuty kreślone na pięcioliniach 
są komentarzem tych spraw i rzeczy, które widzę i przeżywam. […] Cieszę 
się tym, co widzę i podziwiam tego Kogoś, który to stworzył”4.
W rezultacie komponuje Górecki muzykę budującą nowy paradygmat 
relacji między dziełem muzycznym a jego słuchaczem. W paradygmacie 
tym muzyka niesie ludziom, do których zdoła dotrzeć, przesłanie natury 
ponad-dźwiękowej i ponad-estetycznej. Transcendującej dźwięki. Ale 
jedynie i właśnie poprzez dźwięki ma ona szanse owo przesłanie unieść. 
Tak więc rozgrywa się jakby w podwójnej przestrzeni: czysto-dźwiękowej, 
wystawionej na osąd estetyczny i ponad-dźwiękowej, w której do głosu 
dochodzi muzyki tej przesłanie. 
Jego charakter jest natury egzystencjalnej i transcendentnej. Dotyczy 
spraw granicznych i ostatecznych. W całej twórczości autora Ad Matrem 
nie znajdziemy tematów błahych, nawet, jeśli zostaną przekornie nazwane 
Muzyczkami, ani przedmiotów zainteresowania nienaznaczonych 
piętnem osobistym. A przy tym – jak to celnie zauważono – „niezmiennie 
uderzającą cechą tej sztuki jest niezwykła siła przekazu, moc i pewność, 
z jaką twórca objawia światu swoją prawdę”5. 
Objawianie własnej prawdy przebiegało u Góreckiego w sposób 
zróżnicowany, choć na ogół jednokierunkowy. Na jego drodze twórczej 
nie ma dzieł, które by zbytnio zbaczały z jasno wytkniętej drogi. Znaczą 

4 H.M. Górecki, w dyskusji na temat sytuacji muzyki religijnej w Polsce w ATK, Warszawa 
1986; cyt. za: T. Malecka, O rezonowaniu historii w życiu i twórczości Henryka Mikołaja 
Góreckiego [w:] Dzieło muzyczne i jego rezonans, red. A. Nowak, Bydgoszcz 2008, s. 224.

5 J.W. Hawel, E. Knapik, A. Lasoń, List… [w:] Profesorowi Henrykowi Mikołajowi 
Góreckiemu – Księga, wydawnictwo okolicznościowe z okazji nadania tytułu doktora 
honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2003, s. 16.
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ją utwory, które krok po kroku zmierzają do celu. Wyraził ów cel kiedyś 
Górecki, tak charakterystycznym dla siebie sformułowaniem: „Zobaczyć 
czystą wodę, zieloną ziemię, zdrowe lasy, odetchnąć czystym powietrzem. 
Widzieć Stwórcę i Jemu pisać”6. 

3. Gdy na przedtakcie lat sześćdziesiątych zaczynał Górecki na dobre 
komponować, droga do określonego w powyższy sposób celu była przed 
nim jeszcze dosyć daleka. Warto – choćby w wielkim skrócie, czyniąc to 
z lotu ptaka – przebiec ją w myśli i słuchowej pamięci, od wczesnego 
Epitafium – do ostatnich kwartetów, pisanych u progu nowego stulecia.
Epitafium (1958). Pierwsze wejście w obszar egzystencjalny, w przestrzeń 
metafizyki. Chodzi o umuzycznienie – techniką serializującą i fakturą 
punktualistyczną podpatrzonymi u Weberna – kilku słów, które Julian 
Tuwim nakreślił na parę chwil przed własną śmiercią: „...dla oszczędności 
zagaście światło wiekuiste, gdyby miało mi kiedyś zaświecić”. Paradoks: 
przyszły czołowy polski twórca muzyki religijnej zaczął od młodzieńczego 
igrania z pograniczem życia i śmierci. Dwu głównym częściom utworu 
nadał przy tym tytuły – Chorał i Antyfona – ewokujące w tym 
ateizującym kontekście skojarzenia religijne. 
I Symfonia. Dookreślona w tytule rokiem swego powstania: „1959”, 
zdaje się podążać śladem Epitafium. Staje się poligonem dla własnych 
poszukiwań brzmieniowych kompozytora – wywiedzionych z techniki 
serialnej i z sonorystycznego myślenia artykulacją i barwą. Zarazem 
i tutaj, muzyce powstającej jako erupcja czystej brzmieniowości nadaje 
kompozytor nazwy sięgające w głąb wieków średnich: antyfona, chorał, 
lauda. Zwieńczenie działań podjętych w Symfonii „1959” przynosi utwór, 
który w dyskusji z inspirującą go muzyką Luigiego Nona otrzymuje tytuł 
Zderzenia: buntownicze Scontri stają tu naprzeciw przyjaznych Incontri 
włoskiego mistrza.
Ale w tym miejscu zamyka Górecki przymierzanie cudzych kostiumów. 
Następuje długa seria partytur naznaczonych poszukiwaniem środków 
niezbędnych dla własnego samookreślenia. Cofa się wstecz i w głąb, 
najbardziej jak można: do samego rdzenia muzycznych brzmień. Zamierza 
budować muzykę od nowa, od Genesis, począwszy od najbardziej 
pierwotnych, nieokrzesanych i topornych jej elementów. Elementi, 
Canti strumentali, Choros, Refren – znaczą etapy kolejnych prób. 
6 H.M. Górecki, z wypowiedzi na seminarium w ATK…
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Powstaje muzyka, której obcy staje się wszelki modny blichtr, epatowanie 
oryginalnością za wszelką cenę, awangardową ekstrawagancją. 
Muzyka zgrzebna, surowa, bezbarwna, niemal szara, nazwana „muzyką 
ubogą”7, kreślona z rozmachem i in modo geometrico, jako ćwiczenie 
ducha: osiągnąć najwięcej możliwości za pomocą środków najbardziej 
ograniczonych.
Ad Matrem (1971). Pierwsze wyrwanie się z narzuconych samemu sobie 
ograniczeń. Motyw lamentacji osobistej zostaje wpisany we wzniosłość 
myślenia sakralnego. Zderzenie dwu światów brzmieniowych: ekspresji 
buntu (furioso, energio, con massima passione) z ekspresją czułości 
(cantabillissimo, dolcissimo). Wraca słowo jako słowo, nie zdeformowane 
serialistycznymi sztuczkami, niosąc wykrzyczane con tutta forza 
przesłanie: „Mater mea, lacrimosa, dolorosa!”
II Symfonia, nazwana przez kompozytora „Kopernikowską”, bo na 
słowach wyjętych z De revolutionibus orbium coelestium kulminuje. 
Zdumiewający obraz wszechświata przechodzącego ze stadium 
pierwotnego, porażającego chaosu w stan ładu i harmonii sfer, harmonii 
brzmiącej już niemal neotonalnie. Słowa wzięte z Psalmów stawiają 
kropkę nad i: śpiewają hymn Temu, „qui fecit caelum et terram” i „luminaria 
magna”.
III Symfonia „Symfonia pieśni żałosnych” (1976). Utwór, o którym można 
było przeczytać w roku 2007 w „Gazecie Wyborczej”, iż „pokochały go 
miliony ludzi na całym świecie”. Trzy lamenty zestrojone dopełniającą się 
tu sakralno-profaniczną tematyką. Muzycznie wywiedzione z melodii 
kurpiowskiej i śląskiej, zbudowane z ścisłością kontrapunktyczną. 
Słuchacza wrażliwego nie pozostawiające obojętnym, wciągające 
do współuczestniczenia w medytacji nad sprawami życia i śmierci.
Beatus vir (1979), potężna kantata, wykrzyczanymi i wyśpiewanymi 
słowami psalmów błagalnych i pochwalnych jednocząca słuchaczy 
w zasłuchaniu i kontemplacji. Utwór, który przez jakiś czas – wraz 
z III Symfonią – przedzierał się przez mur obojętności i krytyk; pisano: 
„utwór wychodzący poza granice sztuki”, „aberracja”8. Dla kompozytora 
stał się zarazem wyrazem głębokiego hołdu dla osoby, która stała mu się 
szczególnie bliska, z której ideami się identyfikował (Jan Paweł II). 
7 K. Droba, Górecki Henryk Mikołaj [hasło w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, tom III, 

red. E. Dziębowska, Kraków 1987, s. 428.
8 Wypowiedzi L. Erhardta i S. Kisielewskiego [w:] Styl czy indywidualność. Rozmowa 

o XXIV Warszawskiej Jesieni, „Ruch Muzyczny”, 1980, nr 23, s. 4-5.
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Przemawiając z okazji jednego z doktoratów honoris causa, 
cytował słowa papieża, podpisując się pod nimi, jako własnymi:  „To, 
co najważniejsze w sztuce, mieści się w samej głębi człowieka, gdzie 
dążeniu do nadania sensu swojemu życiu towarzyszy ulotne przeczucie 
piękna i tajemniczej jedności rzeczy”. Przeczucie piękna, jako „odbicia 
piękna Boskiego”9.
Lerchenmusik (1984-86). Muzyka skomponowana po paroletniej 
pauzie w pisaniu na estradę profesjonalną. Zadziwiająca niezależnością, 
a zarazem – odmiennością nawet wobec własnego, dotychczasowego 
sposobu wypowiedzi. Może się wydawać, iż nie rygory kontrapunktu 
a prawa wyobraźni, błądzącej według zasady spiritus flat ubi vult, 
kierowały tu ręką kompozytora. Punktem wyjścia stała się elegijna 
medytacja nad czyimś odejściem10, punktem dojścia – przywoływane 
z pamięci strzępy brzmień wibrujących w przestrzeni, aż do echa muzyki 
cudzej, do prześladującej pamięć frazy z Beethovena.
Totus Tuus (1987). Utwór przypomniany tu, jako pars pro toto. Jako 
jeden z wielu, bardzo wielu utworów muzyki sakralnej, już wprost 
i bezpośrednio wpisujących się na służbę – jeśli nie liturgii, to muzyki 
kościelnej. Lista jest długa i sięga wstecz do lat siedemdziesiątych: 
psalm Euntes ibant et flebant (1972); zadziwiające Amen (1975), czyli 
modlitwa skonstruowana z 16 powtórzeń tego jednego słowa; medytacja 
Jasnogórska O Domina nostra (1985); sekwencja Przybądź, Duchu 
Święty (1988). A ponad to i przede wszystkim: obszerny repertuar 
pieśni kościelnych – szczególnie Maryjnych – opracowanych dla śpiewu 
powszechnego (zbiory z roku 1985 i 1986). To miejsce, gdzie Górecki 
kompozytor spotyka się z Góreckim, członkiem wspólnoty, by śpiew, 
którym oddychał od dzieciństwa, wznieść na poziom sztuki, która nie 
wstydzi się ani diatoniki, ani własnej funkcji. 
Małe requiem dla pewnej polki (1993). Utwór pełen tajemnic, przede 
wszystkim tej, która skrywa imię swego desygnanta. Zadziwiający 
szczególną koegzystencją: kontemplacja ciszy, dobarwionej uderzeniami 
„dzwonów” fortepianu zderza się tu z wybuchającą nagle muzyką 
podejrzanej proweniencji. „Wściekłe dźwięki jakiejś cyrkowej kapeli” – jak 

9 Słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 20 V 1985 w Brukseli, cytowane przez 
H.M. Góreckiego 28 II 1995 w Waszyngtonie, przy okazji uzyskania doktoratu honoris 
causa; cyt. za: A. Thomas, Górecki, Kraków 1998, s. 141.

10 Na śmierć R.P. Olsena.



241   

Słuchając muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego

ją określił Władysław Stróżewski11. Utwór zadziwiający także muzyką 
finałów: każdy z nich zmierza do owej wyjściowej ciszy. W jednym 
ze swych przemówień zacytował Górecki słowa Jana Pawła II: „Muzyka 
rodzi się w ciszy z zachwytu lub też z protestu szczerego serca”12. 
Muzyką ciszy (i tutaj dopełnianej brzmieniem dzwonów) nazwać 
by można utwór dedykowany pamięci Michaela Vynera, nazwany 
Good Night (1990). Studium wybrzmiewania, zapraszające do 
współ-kontemplacji, przerwane na moment frazą śpiewu o piękności 
w naszym wieku niespodziewanej. 
Na końcu Góreckiego drogi twórczej stoją trzy Kwartety smyczkowe 
(1988-1999). Cofnął się w nich kompozytor po raz nowy do muzyki czysto 
instrumentalnej, niedopowiadanej słowem. Ale nie przestał rozumieć 
muzyki, jako mowy. Konstruowanej według praw logosu, a naznaczonej 
określonym etosem. Już samymi tytułami otwiera Górecki przed 
słuchaczem okno na świat, w którym rozgrywać się będzie jego muzyka.
Pierwszy z kwartetów: Już się zmierzcha (1988). Można go słuchać jako 
odgłosów wieczoru zapadającego na podhalańskiej wsi, przerywanego 
nagłymi wybuchami kapeli góralskiej. Albo też, w ślad za ciągiem dalszym 
incipitu pieśni Wacława z Szamotuł: „nadchodzi noc, prośmy Boga 
o pomoc…” – można zagłębić się w medytację, po odgonieniu „złych 
czartów”.
Kwartet drugi: Quasi una fantasia (1991), zdaje się stanowić zapis 
kompozytorskiego dziennika intymnego. Aura zmienna, Beethovenowska, 
zderza tu ze sobą lament z tańcem, furioso inspirowane West side story – 
z echem kolędy Cicha noc.
Kwartet trzeci został obdarzony tytułem Pieśni śpiewają (1999). Również 
i tutaj można się zasłuchać, towarzysząc kompozytorowi w kontemplacji 
sprowokowanej lekturą czterowiersza Wielimira Chlebnikowa, 
znalezionego w domowej bibliotece. Czterowiersza mówiącego o 
odmiennym rodzaju umierania: koni, ziół, słońca i ludzi. „Gdy umierają 
ludzie – powiada poeta – śpiewają pieśni”13. Także i ten kwartet ma 

11 W. Stróżewski, Z wielką radością [w:] Profesorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu – 
Księga…, s. 39.

12 Słowa Jana Pawła II zacytowane przez Góreckiego 28 II 1995 w Waszyngtonie; cyt. za: 
A. Thomas, Górecki…

13 W. Chlebnikow: „Kiedy umiera słońce – gaśnie, Kiedy umierają konie – rżą, Kiedy 
umiera trawa – schnie, Kiedy umierają ludzie – pieśni śpiewają…” 
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partie bliskie milczeniu, kiedy odgłosy dzwonów brzmią jak memento ze 
słynnego wiersza Goethego: „warte nur, balde…”14

4. Słuchając muzyki Góreckiego, szczególnie tej, która przeszła „smugę 
cienia”, dochodzimy do przekonania, że wskazała ona drogę, na której – 
jak to określił Roman Berger w swym poświęconym Góreckiemu, wartym 
uwagi eseju – można „wyskoczyć z systemu”15. A wróciwszy do źródeł, 
wejść na wyższą orbitę.
System, z którego – zdaniem Romana Bergera – Górecki „wyskoczył”, 
to system muzyki zwanej „festiwalową”. Już w roku 1980, w dyskusji 
nad sytuacją utworów w rodzaju Beatus vir, Krzysztof Droba miał tę 
intuicję, by wypowiedzieć zdanie: „Za bardzo tu [na Jesieni Warszawskiej] 
artystycznie i estetycznie, żeby usłyszeć posłanie [idące] z trochę 
innych regionów”16. Roman Berger nie miał wątpliwości nazywając 
przesłanie muzyki Góreckiego „odsłanianiem Prawdy Bytu”17. Władysław 
Stróżewski, nieco ostrożniejszy, autora Symfonii pieśni żałosnych nazwał 
„kompozytorem głębi”. Pisał: „sięga [on] tego, co archaiczne, najgłębsze 
w nas samych: do naszej miłości, naszego bólu, naszych dramatów 
i naszych radości. I naszej potrzeby modlitwy, kontemplacji, oddania czci 
Sacrum”18.
Oparta na bezbłędnej znajomości kompozytorskiego rzemiosła 
a uskrzydlona wyobraźnią śmiałą i nieznającą sztucznych ograniczeń, 
zakorzeniona w muzyce rodzimej – tak o profanicznej (ludowej) jak 
i sakralnej proweniencji – a w swoim czasie niestroniąca od doświadczeń 
awangardowych – muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego wniosła do 
muzyki polskiej nowy sposób myślenia i odczuwania. Zdaje się stać 
u progu nowego paradygmatu. Jego ideę przewodnią stanowi chęć 
przywrócenia muzyki zwanej „wysoką” – rozgrywającej się dzisiaj przede 
wszystkim w przestrzeni elitarnej – społeczeństwu.

14 J.W. Goethe, Wanderers Nachtlied („Über allen Gipfeln ist Ruh…”).
15 R. Berger, Tajemnica muzyki [w:] Profesorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu – 

Księga…, s. 59.
16 Styl czy indywidualność…, s. 9-10.
17 R. Berger, Tajemnica muzyki [w:] Profesorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu – 

Księga…, s. 57.
18 W. Stróżewski, Z wielką radością [w:] Profesorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu – 

Księga…, s. 38.
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[Wszystko ma swój początek…]*

Wszystko ma swój początek. Wszystko ma swoją genezę. Swoje 
zakorzenienie, płytsze lub głębsze. Muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego 
została zakorzeniona głęboko. W niejednej warstwie rodzimej gleby. 
Najwcześniejszym z utworów znaczących, w Sonacie na dwoje 
skrzypiec słychać głos z pierwszego, chyba najgłębszego źródła: Głos 
osobistego, ludzkiego cierpienia, bólu i rozżalenia, niesionego w sobie 
od lat dziecinnych. Który nie śpiewać każe, a wołać i krzyczeć. Który każe 
gęsto znaczyć kolejne strony partytur znakami poczwórnego fortissimo, 
dookreślanymi serią słów ekstremalnych, w rodzaju: furioso, con 
massima passione, con grande tensione. 
 „Nie otaczała mnie żadna muzyka – wyznał sam w komentarzu do 
jednego z utworów prezentowanych na Warszawskiej Jesieni 1977 
–  Miałem dwa lata, kiedy zmarła matka, która grała na fortepianie. 
Z dzieciństwa pamiętam szpital i operacje, które przechodziłem. A potem 
była wojna”.
Druga warstwa, w której zdaje się być zakorzeniona muzyka Henryka 
Mikołaja Góreckiego, to śląska szkoła życia. A nie upływała ona „wśród 
błyskotek, dla salonu, dla dam” – jak mógł kiedyś zażartować o sobie 
Chopin – lecz w rzeczywistości szarej i szorstkiej, wymagającej dla 
przetrwania rzemieślniczej perfekcji w pracy i uporu nie dającego się 
pokonać. Przyszły autor utworu, którego nagranie rozejdzie się na świecie 
w nakładzie miliona egzemplarzy, dopiero za czwartym podejściem został 
przyjęty na naukę do średniej szkoły muzycznej. 

* M. Tomaszewski, recenzja w związku z nadaniem Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu 
tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej [w:] Profesor Henryk Mikołaj Górecki. 
Doktor honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie, wydawnictwo okolicznościowe, 
red. W. Widłak, Kraków 2008.
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Jeszcze o dwu głębokich, elementarnych zakorzenieniach musi tu być 
mowa: o zakorzenieniu w polskości, zarazem ludowej i patriotycznej 
(dziadek zginął w obozie w Dachau) i w katolickiej wierze. Pamięć 
repertuarów pieśni doświadczonych bezpośrednio, przeżytych z autopsji, 
została tu wsparta przez ten trwały punkt odniesienia, jakim stał się 
później osobisty, prywatny Pięcioksiąg Henryka Mikołaja Góreckiego, 
obejmujący – poza Biblią – tomy Ludu Oskara Kolberga i dawne śpiewniki 
kościelne, od M.M. Mioduszewskiego po J. Siedleckiego. 
Wszystkie te cztery warstwy, w szczególnym zespoleniu, zdają się 
tworzyć ów ton podstawowy, który daje się wysłyszeć w muzyce 
Góreckiego jako jej zaśpiew, fundament, nuta stała, obecna w utworze 
nawet podczas pauzy generalnej. Nie znaczy to, by na przestrzeni 
minionego pół wieku nic się w muzyce tej nie zmieniło. Wprost 
przeciwnie, zmieniało się bardzo wiele, z fazy na fazę, chociaż ów 
fundament pozostawał nienaruszony.
Wprawdzie w wypowiedzi zatytułowanej „Powiem państwu szczerze...” 
ze strony kompozytora padają słowa: „Wy, piszący, macie kilku Góreckich, 
bo macie szufladki i etykietki: ten od Scontri, ten od Sonaty, jeszcze 
inny od Refrenu i jeszcze od Symfonii. To pewnie przyjemnie tak sobie 
ustawiać rzeczywistość, ale ta prawdziwa rzeczywistość jest trochę inna 
[...]. Nie widzę powodów, żeby wyróżniać jakieś fazy, pisać o przeskokach. 
Nie zmieniałem ubrania rewolucjonisty na habit franciszkański, ja nigdy 
nie miałem ani ubrania rewolucjonisty, ani habitu”. 
Czyżby autor ekspresjonistycznego cyklu zatytułowanego Genesis, 
zainicjowanego partyturą nazwaną Elementami – chciał nam powiedzieć, 
że obywa się bez (znoszonego) odzienia? Woli przekazywać słuchaczom 
elementarny „krzyk nagiej duszy”, niczym nie przystrojonej? Próbuje krok 
po kroku sam wykuwać sobie drogę? Nie idąc w tym względzie śladem 
Szymanowskiego, jednego ze swych mistrzów, który po krzyku buntu, 
wyrzuconym z siebie ustami młodego Kasprowicza, z drogi tej zboczył, by 
na nią wrócić dopiero na frazie kurpiowskiej: „Lecioły zurazie, krzicały «Mój 
Boze»”?... 
Otóż, wracając do rzeczy, wbrew owej zrozumiałej zresztą, 
kompozytorskiej niechęci do systematyzacji, chciałbym poszczególne 
etapy drogi twórczej Henryka Mikołaja Góreckiego opisać 
i zinterpretować. A to znaczy – spróbować uchwycić właśnie jej 
przemiany. Próbowali to zresztą czynić z powodzeniem najpierw Krzysztof 
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Droba, nieco później Adrian Thomas, na koniec Teresa Malecka. Korzystam 
także z ich odczytań, często z nimi zgodny. 
Na początku stoi utwór już wspomniany, Sonata na dwoje skrzypiec. 
Do dziś mam w uszach i oczach ten moment. Te brzmienia agresywne, 
do granic wytrzymałości. I to zmaganie się grających, stojących na 
antypodach jednej estrady, z własnymi instrumentami. Było to we 
Floriance w roku 1956. 
Sonata zakończyła tę fazę twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego, 
którą określić można jako wstępną albo początkową. Naznaczoną, 
jak to sprecyzował Droba, „konstruktywizmem motorycznym”. 
Zarazem, co ważne, kończącą silnym akcentem proces przejmowania 
europejskiego kulturowego dziedzictwa. Przejął je Górecki nie z rąk 
Mozarta i Debussy'ego, nawet nie z Szymanowskiego, lecz z rąk 
Strawińskiego (tego od diabolicznej Historii żołnierza) i Bartóka (tego od 
futurystycznego Allegra barbaro). 
Emocje i tendencje, które zagoszczą w twórczości Góreckiego na parę 
lat następnych, będą dzielone z całym pokoleniem, które przeżyło 
w roku 1957 moment rozdarcia czy uchylenia „żelaznej kurtyny”. Nastąpi 
fascynacja niemal bezkrytyczna tym, co dotąd nie miało dostępu na 
estradę: przyspieszony kurs doganiania Europy, którego widownią 
stawała się z roku na rok Warszawska Jesień. Dzisiaj wykonywano więc 
na przykład: Augenlicht Weberna, za rok: Góreckiego serialistyczne 
Epitafium. Dziś Incontri Luigi Nona, za rok czy dwa – Góreckiego Scontri. 
Dziś XI Klavierstück Stockhausena, za lat parę – aleatoryczny IV Diagram 
na flet solo. 
Wraz z innymi, przechodził Górecki to zauroczenie, wchłaniając zasady 
dodekafonii i serializmu, punktualizmu i (mocno ograniczonej) aleatoryki 
– by eksplodować serią kolejnych partytur z I Symfonią „1959” na czele. 
Rodziła się w ten sposób – w działaniach niezależnych choć paralelnych 
– polska wersja europejskiej awangardy, znaczona wystrzałowymi 
partyturami Pendereckiego, Góreckiego i Kilara. Wystrzałowymi, 
bo pisanymi z rozmachem, sięgającymi szczytu i dna sonorystycznych 
możliwości, użytych dla określonych celów ekspresyjnych. Nazwano nurt 
ten słusznie nurtem „sonoryzmu ekspresywnego”. 
I tak nadszedł moment, w którym Górecki osiągnął fazę twórczości 
dojrzałej. Własnej, bo już nie naśladującej, jak uprzednio, a poszukującej. 
Poszukiwania rozgrywają się ze spokojem dla każdej kolejnej partytury: 
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Choros I (1964), Refren (1965), kolejne Muzyczki (od 1967), Canticum 
graduum (1969). We wszystkich tych odrębnych partyturach – jedna 
wspólna tendencja, nazwana przez monografistę (Krzysztof Droba) „ideą 
muzyki ubogiej”. W sposób zadziwiający sonorystyczne żywioły zostały 
opanowane. Każda z partytur, z Refrenem na czele, daje się sprowadzić do 
formy, którą można narysować na kartce papieru In modo geometrico.
A potem: w sześć lat później na drodze twórczej Henryka Mikołaja 
Góreckiego pojawia się utwór, który otwiera nową fazę, by nie rzec – 
epokę. Epokę twórczości szczytowej. W moim rozumieniu, znaczy to takiej, 
w której już monolog kompozytorski – czyli budowanie wymyślonych 
przez samego siebie, dojrzałych i własnych konstrukcji – nie wystarcza. 
W grę musi wejść dialog. 
Otóż utworem otwierającym tę fazę było Ad Matrem (1971). Wraz 
z tą partyturą zagościł w muzyce Henryka Mikołaja Góreckiego po raz 
pierwszy i na dobre, autentyczny partner dialogu: słowo. Powinno być 
pisane, jak w Strawińskiego Symfonii psalmów – dużymi literami, lub 
jak w Pasji Mateuszowej – czerwonym atramentem. Ze względu na 
swoją wagę i znaczenie, ale nierzadko też, ze względu na swoje sakralne 
pochodzenie. 
Wraz z Ad Matrem eksplodowała u Góreckiego – przez całe lata tłumiona 
i powstrzymywana – siła słowa znaczącego i świętego. Dwukrotnie już 
sięgał Górecki wcześniej po słowo. Ale uprawiał z nim albo serialistyczną 
żonglerkę (jak w Tuwimowskim Epitafium z roku 1958), albo sam 
powoływał do życia monstrualnie-dadaistyczne dziwotwory (jak 
w Monologhach z roku 1960). W Ad Matrem słowo zostało w dźwięk 
„wcielone”, i po raz pierwszy – wyśpiewane. Zaledwie parę słów, ale 
tych o najwyższym dla kompozytora znaczeniu, które dramat osobisty 
wpisywało w dramat wiary i kultury: „Mater mea, lacrimosa, dolorosa”.
Śladem tej pierwszej partytury, w której tak zwane „ubogie” środki 
instrumentalne zostały dopełnione na koniec – czyli jak u Beethovena – 
słowem wyśpiewanym i znaczącym, poszły partytury dalsze. Szczególnie 
te dwie: Symfonia Druga, „Kopernikowska” i Trzecia, „Symfonia pieśni 
żałosnych”. 
Symfonię „Kopernikowską” (1972) nazwać można by Góreckiego 
traktatem filozoficznym i wyznaniem wiary w Tego, „qui fecit coelum 
et terram”, Niebo i Ziemię – potężne i groźne, zadziwiające i piękne 
zarazem. W sposób naturalny, bo inaczej być nie mogło, została otwarta 
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droga od pentatoniki i modalizmów przez diatonikę ku brzmieniom 
neotonalnym (znaczące As-dur). Inaczej nie sposób przecież było ukazać 
przeistoczenia apokaliptycznego chaosu Początku w harmonijny Kosmos 
Boży, kontemplowany i sławiony zgodnym na koniec dwugłosem 
barytonu i sopranu. 
Symfonia Trzecia, „Symfonia pieśni żałosnych” (1976) posiada 
historię wartą odrębnego eseju. To na jej temat Władysław Stróżewski 
wypowiedział hiperboliczne zdanie, dające do myślenia: „Nie wiem, czy 
w muzyce współczesnej istnieje utwór równie wstrząsający autentyzmem 
i głębią przeżycia”. 
Ale historia utworu mówi, iż nie wszyscy (albo nie od razu) zgodni byli 
ów sąd podzielać. Pojawienie się Trzeciej Symfonii najpierw na festiwalu 
w Royan, potem na Warszawskiej Jesieni, wywołało zdumienie, nawet 
konsternację tych wszystkich, którzy w myśleniu o muzyce starali się 
zachowywać political correctness. Ale zadziwienie również tych, którzy 
nie potrafili przeskoczyć własnych wcześniejszych wyobrażeń. Dla których 
Symfonia pieśni żałosnych stała się smutnym przejawem muzycznego 
„nikiforyzmu”, który próbuje zadomowić się w muzyce wysokiej. 
Nie sposób nie przypomnieć w tym momencie reakcji odmiennych. 
Przede wszystkim tej, nam bliskiej, która się rozegrała na Spotkaniach 
Muzycznych w Baranowie roku 1977. Wśród powszechnego entuzjazmu 
dzielonego przez Leszka Polonego i Krzysztofa Drobę z Jarosławem 
Iwaszkiewiczem i Vytautasem Landsbergisem – Henryk Mikołaj Górecki 
przez pół dnia demonstrował i komentował kolejne partie swego utworu. 
Utworu, w którym wszystkie cztery archetypiczne źródła, o których 
mowa była na wstępie: ściśle osobiste, śląskie, góralskie i religijne – 
zbiegły się i zestroiły w ową całość poruszającą autentyzmem, gdy 
tylko zechcieć odrzucić uprzedzenia i poddać ze spokojem działaniu 
tej muzyki. Działaniu godzącemu w żelazne prawa logiki muzycznej 
(czyli kontrapunktu) z elementarnymi prawami natury. Przypływająca 
i odpływająca fala melodyczna pierwszego z trzech lamentów – owego 
ścisłego kanonu przerwanego jedynie inwokacją sopranu „Synku miły 
i wybrany” – takie właśnie sprawiała wrażenie. 
Jeszcze dwie partytury podążyły śladem obu Symfonii i Ad Matrem. 
W obu Henryk Mikołaj Górecki zareagował bezpośrednio na bieg historii. 
W kantacie wokalno-orkiestrowej Beatus vir (1979) – zareagował na jej 
wydarzenie radosne, na wybór Karola Wojtyły na papieża. W kantacie 
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chóralnej Miserere (1981) – na jedno z tych wydarzeń, które przypominają 
o istnieniu grozy historii. Również i te utwory nie zyskały pozytywnych 
opinii u „wysokopiennej” krytyki. „Ruch Muzyczny” piórem Ludwika 
Erhardta nazwał Beatus vir „utworem prymitywnym”. Nawet Stefan 
Kisielewski, mistrz polskiej krytyki muzycznej, a wielki „entuzjasta muzyki 
Góreckiego” – nie cofnął się przed epitetem: „aberracja” (1980). 
Myślę, iż nikt z tych, dla których muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego 
– ta powstająca między Ad Matrem a Beatus vir – uważana była za 
świadectwo twórczej niemocy, nie mógł się spodziewać, iż w paręnaście 
lat od jej pojawienia się zatriumfuje światowym uznaniem. Okazało się, 
iż trzeba było jedynie, by partię sopranu w Trzeciej Symfonii zaśpiewała 
Dawn Upshaw, wraz z Londyńską Sinfoniettą prowadzoną przez Dawida 
Zinmanna. 
Stanie się to jednak dopiero w roku 1992. Natomiast tymczasem nad 
życiem i twórczością autora Symfonii pieśni żałosnych zawisła na 
dobrych paręnaście lat „smuga cienia”. Z jednej strony: dały o sobie na 
nowo znać dawne ciężkie dolegliwości cielesne. Z drugiej: nie łatwo 
było przedzierać się przez mur krytyki i obojętności. Czas mija, więc 
w tych trudnych „latach osiemdziesiątych” na komponowaniu tego, co 
w rozumieniu Góreckiego było ważne dla podkreślania i utrzymywania 
tożsamości narodowej i solidarności społecznej. Powstają liczne serie 
muzyki chóralnej, tworzące ambitny repertuar polskiej muzyki religijnej. 
Takie jak: 5 pieśni Maryjnych (z 1985) lub 21 pieśni kościelnych (z 1986). 
I analogicznie: w zakresie muzyki inspirowanej ludowością, repertuarowo 
zbiory jeszcze obfitsze, takie jak: Szeroka woda (1979), Wieczór ciemny 
się uniża (1981), Idzie chmura, pada deszcz (1984), czy Ach, mój wianku 
lawendowy (1984). Na koniec powstają również cykle pieśni solowych. 
Znamienny staje się tu sam wybór poetów, do których sięgnął Górecki po 
teksty: Norwid, Słowacki, Wyspiański. 
A równocześnie, powoli, z utworu na utwór powstawał „nowy 
Górecki”. Podobny i niepodobny do tego, który objawił się – Polsce lat 
siedemdziesiątych i światu lat dziewięćdziesiątych – serią wielkich dzieł 
wokalno-instrumentalnych. Obecnie, od połowy lat osiemdziesiątych 
powstaje seria dzieł wybitnych, tym różnych, że zredukowanych 
o słowo, więc i o głos. Z przekazu ekspresji i z przekazu sensu Górecki nie 
zrezygnował, lecz funkcje te powierzył głosom instrumentów. Nie tak 
łatwo teraz owe sensy bez słów – odczytywać. Górecki znalazł sposób, 
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by przekazywać je słuchaczom, choć sposób już nie tak czytelny i łatwo 
uchwytny, jak uprzednio: bardziej dyskretny. Tym środkiem okazało się 
ewokowanie z pamięci słuchacza ech muzyki zaistniałej wcześniej. Ech, 
aluzji, reminiscencji. 
Serię utworów, o których mowa, tworzą kolejno: Lerchenmusik, dwa 
Kwartety, Małe requiem dla pewnej Polki oraz Kwartet trzeci (i jak dotąd 
– ostatni). Każde z tych dzieł tworzy świat dla siebie, ale wspólnie – już 
jako całość – stanowią świat nowy, świat „późnego Góreckiego”. Mówiący 
do nas – bez słów – poprzez muzykę instrumentów oraz poprzez aluzje do 
owej „muzyki zaistniałej wcześniej”. 
Lerchenmusik odwołała się do Beethovena (czyniąc to zresztą dopiero 
niemal w samym finale utworu), do „męskiego liryzmu” jego IV Koncertu 
fortepianowego. W Pierwszym z Kwartetów, zatytułowanym Już się 
zmierzcha, już po raz trzeci spróbował Górecki ewokować przed 
wyobraźnią słuchacza ów moment niezapomniany, z pieśni Wacława 
z Szamotuł, kiedy to „nadchodzi noc”, i warto „prosić Boga o pomoc”. 
Drugi z Kwartetów, niosący w sobie również Beethovenowskie aluzje, 
obdarzony tytułem „Quasi una fantasia”, żegna nas frazą zasłyszaną, 
przejętą z pieśni Cicha noc. W tajemniczym Małym requiem dla 
pewnej Polki odzywają się echa i reminiscencje o dość zróżnicowanych 
proweniencjach, dziwiące się sobie nawzajem, jak choćby muzyka trzeciej 
części, niespodziewanie rezonująca cyrkową tanecznością. Ostatni, 
Trzeci z Kwartetów, już samym tytułem oznajmia, że ma nam coś do 
przekazania: Pieśni śpiewają... Ale co śpiewają? Tak jak i przy pozostałych 
utworach tej fazy kompozytor pozostaje nie do końca odgadniony. 

Górecki swoich lat późnych jakby skupił się w sobie. Stał się też bardziej 
wymagającym od słuchacza. Oczekuje na jeszcze większe niż dawniej 
wsłuchanie się w jego muzykę, skonstruowaną konsekwentnie na swój 
niepowtarzalny, mistrzowski sposób. 
Jest to muzyka zarazem wytrącająca z wszystkiego tego, co oczekiwane, 
zwyczajne, codzienne, pospolite. A zarazem – zapraszająca swego 
słuchacza do skupienia się w sobie – razem z autorem. I do starania się, 
by odczytać niesione przez nią przesłania. Zdają się teraz mówić „o świecie 
Bożym”, takim, jaki on jest. 
Późny Górecki – jeśli można go przy jego niepowtarzalności, z kimkolwiek 
zestawić – to może tylko z Charlesem Ivesem. Tym, który wykonawcom 
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jednego ze swych Kwartetów każe wspiąć się na szczyt góry i w skupieniu 
słuchać odgłosów uciszającego się świata. 
Późny Górecki częściej niż zwykle – na koniec niemal w każdym ze swych 
utworów – każe nam w swojej muzyce nasłuchiwać odgłosu dzwonów 
– dalekich i bliskich. Nie tylko tych z Tetmajera, bijących na Anioł Pański. 
Nie szczędzi nam także jak dawniej, poczwórnego forte, powtarzanego 
w nieskończoność z uporczywością żywiołu. Ale inaczej niż dawniej – 
na koniec niemal z reguły – ucisza rozpętane przez siebie brzmienia 
i przywołane odgłosy świata – i te rzeczywiste i te przywołane jedynie 
z pamięci – każąc im zatrzymać się w kontemplacyjnym molto lento 
i tranquillissimo. 
W roku 1988 Henryk Mikołaj Górecki wyznał: „Dla mnie muzyka jest 
rezultatem religijnej koncentracji i medytacji. Wszystkie nuty kreślone 
na pięcioliniach są komentarzem tych spraw i rzeczy, które widzę 
i przeżywam. [...] Cieszę się tym, co widzę i podziwiam Tego Kogoś, który 
to wszystko stworzył”1.
Kończę ten zarys opisu i interpretacji osiągnięć twórczych Autora 
Symfonii pieśni żałosnych stwierdzeniem niezbędnym w procedurze 
nadawania stopnia doktora honoris causa: Twórczość Henryka Mikołaja 
Góreckiego – wybitna, mistrzowska, unikalna i siebie świadoma – jest 
w najwyższym stopniu godna tego tytułu.

1 Dyskusja okrągłego stołu w Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1988. 
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Wprowadzenie do teorii utworu słowno-
muzycznego. Próba rozpoznania*

Nadii Hrčkovej

Rozpatrywanie utworu słowno-muzycznego moglibyśmy za cząć od 
zdania sobie sprawy z elementów i relacji, jakie go kon stytuują.
Relacja pierwsza: głos i współdziałający z nim instrument, oczywiście 
jeśli wchodzi on w grę. I dalej, już w owym głosie: tekst słowny 
i współdziałająca z nim melodia. Z kolei w owym tekś cie: treść, którą 
tekst niesie – współdziałająca z jego kształ tem brzmieniowym. W owej 
treści: to co przedstawione – współdziałające z tym co symbolizowane, 
więc z tym, co było do przekazania, wyrażenia, określenia. I jest to jeden 
kierunek różnicowania, ten prowadzący do uchwycenia natury tego,  
c o  p r z e k a z y w a n e.
A można przecież spojrzeć na sprawę z drugiej strony i rozpatrywać 
relacje zachodzące między fonemem a rezonującym z nim w momentach 
sonantycznego szczytu dźwiękiem, tj. rozpatrując współdziałanie 
sylaby ze współbrzmieniem, słowa z motywem czy figurą meliczną, 
dochodząc stopniowo do coraz wyższych postaci dźwiękowych wokalno-
instrumentalnej wypowiedzi, w rezultacie do ujęcia formy brzmieniowej 
utworu, czyli przekazu  s a m e g o   w   s o b i e.
Gdy zechce się jednak pod wymieniony tu zarys rozwarstwień podpisać 
to, co konkretnie istnieje w naszej pamięci, więc: hymn lub psalm, skolion 
lub elegię, motet lub madrygał, lamento lub jubilację, balladę lub eklogę,

* M. Tomaszewski, Wprowadzenie do teorii utworu słowno-muzycznego. Próba 
rozpoznania [w:] Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje, Akademia 
Muzyczna, Kraków 2003.
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 arię lub pieśń (można by wyliczać bez końca), albo bardziej konkretnie, 
np. skrajne espressivo Izoldy lub dźwięczne cantabile Paminy – pojawi 
się poczucie bezradności: ładunek niesiony przez konkretne gatunki 
i utwory, zróżnicowane bogactwo ich jakości – wszystko to wymyka 
się sformalizowanym narzędziom poznawczym. Również przy lekturze 
tekstów pisanych przez tych, którzy wraż liwość słuchacza muzyki potrafią 
łączyć z umiejętnością dzielenia się wrażeniami i przeżyciami – żywimy 
przekonanie (jeśli jesteśmy szczerzy wobec samych siebie), że coś 
istotnego przeciekło tu między palcami. Że meduza, którą trzyma się 
w ręku, nie ma zbyt wiele wspólnego z urzekającym zjawiskiem, jakie 
przed chwilą widziało się w morzu.
Ricoeurowi, do którego tekstów warto zaglądać, wyrwało się westchnienie 
(a w ślad za nim postulat):

W czasach, kiedy nasz język staje się coraz bardziej językiem 
ścisłym i jednoznacznym, słowem – technicznym, coraz bardziej 
podatnym na owe całkowicie sformalizowane zabiegi zwane logiką 
symboliczną (zaskakująca niejednoznaczność wyrazu „symbol”) 
– otóż właśnie w tych czasach, jakie nastały dla słowa, pragniemy 
znów wypełnić mowę jej własnym bogactwem, chcemy ponownie 
wesprzeć się na jej pełni1.

Ricoeur przypomina, iż istnieją słowa, istnieje mowa, która 
przenosi, otwiera drzwi do innej rze czywistości – symbolicznej. By 
uczestniczyć w kulturze duchowej, trzeba wrócić do umiejętności 
chwytania i uświadamia nia sobie drugiego dna słów. Nie ukrywam, 
iż chciałbym od ważyć się podjąć rozważania nad problemem słowa 
w muzyce w tym poszerzonym aspekcie, gotów ponosić wynikające 
z tego tytułu straty.

1.

Michał Bristiger powiedział w znanym wywiadzie dla „Ruchu 
Muzycznego”:

Tak czy inaczej, człowiek nie może śpiewać samych wokaliz, taką 
sobie stworzył kulturę ze słowami, taką stworzył muzykę wokalną 
ze słowami, chyba bez słów nie byłby człowiekiem. I ta ludzka 

1 P. Ricoeur, Symbol daje do myślenia, przeł. S. Ciechowicz, „Res Facta”, 1973, nr 7, s. 8.
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niemożność całkowitego wyrzeczenia się słowa jest dla mnie 
kluczem sytuacji muzycznej2.

Mam wielką ochotę podpisać się pod tym zdaniem; stanowi ono poza 
tym dobry punkt odbicia dla myśli dalszych. Chciałbym je wytłumaczyć 
w oparciu o jakiś model, model sytuacji typowej, możliwie najbardziej 
oczywistej, ażeby ułatwić sobie możliwość porozumienia. Choć 
równocześnie – utrudnić, ponieważ model, jak wiadomo, redukuje 
rzeczywistość w jej niepowtarzalnie indywidualnym bogactwie. Tego 
paradoksu nie po trafię jednak wyminąć.
Charles Ives objaśnił sens swojego Drugiego Kwartetu, nadając 
nazwy jego częściom: Dyskusja, Kłótnia, Zew gór. Tytuły uzupełnił 
komentarzem, z którego wynika, że chodzi o zejście się, starcie i zgodne 
rozejście się po wcześniejszym osiągnięciu szczytu. Kwartet obdarzony 
tytułem Czarne anioły George Crumb ujął w strukturę odwrotną: 
Odejście, Nieobecność, Powrót. Krzy sztof Penderecki zdradził kiedyś 
swe przekonanie, iż w gruncie rzeczy istnieje w muzyce pewna ilość 
zasad pierwotnych, niezmiennych lub mało zmiennych, które – jak 
wzory algebraiczne lub idee Platona – konkretyzują się w różnych 
czasach i w różnym tworzywie materiałowym, przy różnicującym udziale 
indywidualnej ekspresji.
Wracam do myśli Bristigera o śpiewaniu samych wokaliz i o sytuacjach 
bez słowa. Otóż moim zdaniem człowiek nie mówi w trzech sytuacjach: 
gdy j e s z c z e  słowa nie znalazł, gdy milknie w obliczu dziania się 
rzeczy szczególnie istotnych, wreszcie, gdy zbliża się do zamilknięcia 
ostatecznego, gdy słowa są j u ż  zbyt słabe lub niepotrzebne. Wiersz 
Mickiewicza Polały się łzy me czyste, rzęsiste nazwał Julian Przyboś 
„pieśnią-płaczem bliską milczeniu”3. Wyciągając strukturalistycznie przed 
nawias: w fazie wstępnej, w szczytowej względnie centralnej (u Ivesa na 
szczycie góry pogodzeni adwersarze jedynie słuchają – chorału) i w fazie 
końcowej jakiejś całości.
Nietrudno dostrzec, iż momenty bezsłowne wpisują się zatem w strukturę 
bardziej uniwersalną, wspólną zarazem życiu i sztuce, szczególnie 
wyrazistą tam, gdzie sztuka nie kontrapunktuje jeszcze zbyt silnie życia, 
a raczej idzie z nim paralelnie. W strukturze tej w sposób naturalny 
wyodrębnia się muzyka  o t w i e r a j ą c a,  k u l m i n u j ą c a 
2 O teatrze królowej Marii Kazimiery, Domenico Scarlattim i kilku innych sprawach z 

Michałem Bristigerem rozmawia Władysław Malinowski, „Ruch Muzyczny”, 1976, nr 13.
3 J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1950.
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i   z a m y k a j ą c a.  Są to notabene, jak zdradził to kiedyś Witold 
Lutosławski, główne kategorie teorii form muzycznych w ujęciu jego 
mistrza, Witolda Maliszewskiego. Śpiew witający, ekstatyczny i żegnający. 
U Greków pean witał bohatera, tren i elegia żegnały umarłego. W officium 
chorałowym jutrznię śpiewano o świcie, wi tając radośnie nowy Boży 
dzień; żegnano go pobożnie, o zmroku, śpiewając completorium. 
U trubadurów – odwrotnie: serenadą witano nadejście przy chylnej dla 
kochanków nocy, żegnano – śpiewaną ze smut kiem o świcie – albą. 
Tę właśnie postać znajdujemy na przy kład w drugim akcie Tristana, 
rozgrywającym się między muzyką namiętnego powitania a muzyką 
rozstania kochanków. W ariach Bacha z jego kantat i pasji, w ariach 
z oratoriów i oper jego epoki – ritornell instrumentalny otwierał utwór 
wyprzedzając śpiew, potem wstrzymywał jego bieg, wreszcie – po 
zamilknięciu głosu – dopowiadał instrumentalnie al fine.
Myślę, że mogę już zarysować szkic struktury, na której pragnę oprzeć ciąg 
dalszy refleksji, jednej z możliwych przy roz patrywaniu sytuacji sztuki. 
Otóż chciałbym przyjąć, iż to, co niesie w sobie dzieło sztuki, jest albo:
- reakcją podmiotu na p r z e d m i o t,  czyli człowieka na 
r z e c z y w i s t o ś ć;
- reakcją podmiotu na p o d m i o t,  czyli człowieka na c z ł o w i e k a.
Obie te reakcje zamykają się w sferze światów nazywanych realnym 
i społecznym, światów natury i – społeczeństwa. A da lej: dzieło sztuki 
może być również reakcją osoby na  b y t  i osoby na  o s o b ę. Te dwie 
reakcje, nadbudowując się nad światem re al nym i społecznym, przynależą 
do świata wierzeń, wyobrażeń i przeżyć, do świata nazywanego światem 
kultury duchowej.

2.

W pierwszym rodzaju relacji – podmiotu na przedmiot, tj. na świat realny, 
na przyrodę, na zdarzenie – n i e  p o t r z e b a  s ł ó w.
Reakcję d ź w i ę k o w ą  stanowią tu:
-  c z y s t y  w y r a z:  krzyk strachu, śmiech radości, płacz, jęk;
-  c z y s t a  o n o m a t o p e j a  – przedsłowne (np. dziecięce) 
naśladownictwo odgłosów przyrody, dokumentujące przyległość 
człowieka do natury;
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-  c z y s t a  g r a  d ź w i ę k o w a  – kombinacja dźwięków tworząca 
ornament wokalny, arabeskę, ową wspomnianą wokalizę bez słów, 
nucenie, gwizd zdumienia i zadziwienia wobec świata.
Reakcję r u c h o w ą, towarzyszącą synkretycznie dźwiękom zdają się 
stanowić:
 -  m o t o r y k a,  tj. chód, bieg i inne reakcje ucieczki lub ataku – 
odpowiednik dźwiękowej ekspresji przedsłownej;
-  m i m i k a – odpowiednik przedsłownej dźwiękowej onomatopei;
-  g e s t y k a – odpowiednik przedsłownej gry wokalnego ornamentu.
Dla komunikatywnej jasności, upraszczającej oczywiście dodatkowo 
stan rzeczy, chciałbym również założyć istnienie jak gdyby trzech torów, 
wzdłuż których przebiega proces przyjęcia świata i – reakcja na niego:
-  tor  e m o c j o n a l n y – właściwy dla kompleksowej percepcji doznań 
emocjonalnych oraz dla emocjonalnej, dźwiękowo-ru cho wej reakcji na 
nie; jest to tor wyrażania (ekspresji);
-  tor s e n s u a l n y – właściwy dla percepcji spostrzeżeń („dat”) 
konkretnej rzeczywistości oraz dla reakcji na nią w postaci informacyjnego 
echa (odbicia), zrazu onomatopeicznie-mimicz nego, na koniec zaś – 
metonimicznie (tj. przylegle do przedmiotów) nazywającego je; oraz
-  tor  r a c j o n a l n y – właściwy dla myślowej percepcji świata 
dokonującej się przez abstrahowanie – z rzeczywistości – czystych form 
oraz dla reakcji na niego. W ostatecznym wymiarze – w postaci zdań 
i sądów logicznych.
Przez pierwszy tor się  w y r a ż a,  przez drugi  n a z y w a,  przez trzeci 
o s ą d z a.  Tyle, że najczęściej wszystkie trzy tory funkcjonują wspólnie 
i naraz; nie ulega też jednak wątpliwości, iż często jeden z nich pełni 
funkcję nadrzędną, a bywa także, iż któryś może być wygaszony zupełnie. 
Starczy porównać jakieś włoskie lamento z francuskim śpiewem ptaków 
i niderlandzkim motetem, by uprzytomnić sobie, jak bardzo postać 
utworu może stać się zależna od toru, po którym głównie przebiega 
percepcja świata i reakcja nań – w stylu danego miejsca i czasu, danego 
gatunku i twórcy.
Zestawmy repertuar środków uprzytomniony w dotychczasowych 
rozważaniach, biorąc przy tym pod uwagę, że zarówno poszczególne 
dzieła i gatunki, jak też określone fragmenty (części) lub partie (głosy) 
utworu – mogą wykorzystywać istniejące możliwości w ich stojącej 
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aktualnie do dyspozycji pełni lub też w jakimś charakterystycznym 
wyborze. Mogą więc utwory i ich określone części i partie przyjmować 
postać instrumentalną lub wokalną, ale również wokalno-instrumentalną; 
mogą być bezsłowne lub słowne oraz słowno-bezsłowne czyli łączące 
fragmenty sylabiczne (słowne) z melizmatycznymi lub koloraturowymi 
(pozbawionymi słowa).
Idąc dalej: dane faktury mogą pojawiać się w miejscach ini cjalnych, 
centralnych i finalnych na przykład jako instrumentalne preludia, 
interludia i postludia – w pieśniach. Mogą poja wiać się w momentach 
witających, szczytujących i pożegnalnych. Mogą odzywać się w głosach 
górnych, środkowych i dol nych, w żeńskich, mieszanych i męskich. 
Wreszcie mogą przyj mować charakter emocjonalny, dźwiękonaśladowczy 
i ornamen talny oraz (odpowiednio): ekspresywny, semantyczny i formalny.
Co ważne: postać, w jakiej się dane dzieło czy gatunek wyraża, nie 
wydaje się być zdeterminowana przez swobodny wybór i układ środków. 
Prześledzenie historii muzyki wokalno-instrumentalnej pozwala sądzić, 
że wybory były znaczące, że struktura dzieła bywała koncypowana 
z elementów określonego repertuaru w danej całości kulturowej, 
pełniących określone funkcje. Zanim wybór podyktowała konwencja 
(lub chęć przeciwstawienia się jej), wypływał on, wydaje się, z impulsów 
naturalnych: zespołu innych środków wymaga muzyka kołysanki, innych 
– lamentu. W tym sensie – jako formy znaczące – potraktować można 
np. uchwycone przez Danckerta4 typy melodyczne: melos wstępujący 
(ascendens), falujący i zstępujący (descendens). Na tejże zasadzie 
muzyka rosnąca (crescendująca) towarzyszyła programom mówiącym 
o wschodzącym słońcu i nastającym dniu (por. Świt na rzece Moskwie, 
tj. wstęp do Chowańszczyzny Musorgskiego lub odpowiedni fragment 
w Daphnis i Chloe Ravela), a zanikająca, zamierająca ku końcowi. 
Niezliczoną ilość przykładów na tę sytuację dała nam epoka zmierzchu 
romantyzmu i faza wygasania tonalności dur-moll, z najbardziej typową 
pod tym względem muzyką Gustava Mahlera na czele (por. Abschied 
z Pieśni o ziemi).
Czy pamięć nie podsuwa nam jednak również przykładów na rozwiązania 
odmienne, nawet odwrotne? Oczywiście. Będzie tu jednak chodziło 
wówczas o taki utwór, czy taką kulturową fazę jakiegoś zjawiska (np. stylu, 
gatunku), w której mamy do czynienia z jedną z postaci, stanowiących 

4 W. Danckert, Grundriss der Völkerkunde, Berlin 1939.
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raka, inwersję, inwersję raka albo negatyw postaci, którą można określić 
jako naturalną, wyjściową, oryginalną, pierwotną. Postać n a t u r a l n a 
danego charakteru muzycznego zdaje się wypływać z postawy 
akceptującej rzeczywistość, wobec której stoimy, z chęci zestrojenia się 
z nią. W ostatecznym wymiarze aż do panteistycznego „rozpłynięcia się we 
wszechistnieniu” lub do religijnej ekstazy.
Przy postawie przeciwstawiającej się – jedynie przekornej lub też 
negującej generalnie daną rzeczywistość – owa postać naturalna osiąga 
własne s w e  p r z e c i w i e ń s t w o.  Bywa przekształ cana aż do postaci 
perwersyjnego oksymoronu (notabene typowego dla manierystycznego 
madrygału). Nie ulega wszakże wątpliwości, że rozstrzygające dla 
sensowności wniosków, w pos tępowaniu hermeneutycznym niezbędne 
staje się wysłyszenie z danego dzieła wpierw postaci jego naturalnej jako 
artefaktu. Jego utajona obecność harmonizuje lub dysonująco współgra 
z postacią nową.
Naturalność postaci znaczących szczególnie czytelna bywa 
w utworach należących do gatunków, które operują momentami  
b e z p o ś r e d n i e j  r e a k c j i  na rzeczywistość, tj. czystym wyrazem, 
czystą grą, czystym naśladownictwem, a więc w utworach z elementami  
b e z s ł o w n y m i.  Warto przypomnieć sobie choćby tylko: andaluzyjski 
gatunek pieśni tanecznej z rodzaju flamenco o nazwie solea, pieśni 
wyrażającej samotność i opuszczenie, zaczynającej się niezmiennie od 
okrzyku skargi (ay ay ay), radosne jubilacje allelujatyczne i melizmaty 
graduałów (takie np. jak w przepięknym Haec dies) oraz góralsko-
beskidzkie helokania. W twórczości współczesnej naturalna postać wyrazu 
wraca najczęściej wówczas, gdy w obliczu istotnych (np. ostatecznych) 
momentów życia twórca z a w i e s z a  w utworze (lub ogranicza) 
artystyczną sztuczność i spekulację. Przypomnę dwa utwory: Commiato, 
jedno z ostatnich dzieł Luigiego Dallapiccoli (napisane „in memoriam 
Harold Kaufmann”) i Igora Strawińskiego In memoriam Dylan Thomas. 
U Dallapiccoli tekst starowłoskiej laudy dochodzi do głosu dopiero 
w części trzeciej, centralnej; wyłania się i później w sposób bezlitośnie 
symetryczny wraca do napiętej ekspresyw nie wokalizy  
(cz. I i V cyklu) oraz instrumentalnych interludiów (cz. II i IV). W tryptyku 
Strawińskiego pieśń do słów zmarłego właśnie poety zostaje poprzedzona 
i zamknięta – w spo sób również niemal absolutnie symetryczny – muzyką 
na cztery puzony; wychodzi i powraca do „milczącej” bezsłowności.
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Na koniec jeszcze jeden rodzaj b e z s ł o w n e g o  stosunku do rze-
czywistości, ten mianowicie, kiedy to przedmioty bywają aż dotykane 
naśladowczą przyległością. Sposób ten pojawia się jako środek wyrazu 
charakterystyczny dla motetowej i madrygałowej praktyki renesansu 
(imitatione della natura) przejęty następnie przez barok. W motetach 
Bacha są takie miejsca, kiedy stajemy się świadkami naiwnego, 
dziecięcego jak gdyby, gestycznego wskazywania muzyką na rzecz, 
o której mowa w tekście. Myślę np. o momencie, gdy mówiąc o wieczności 
Bach każe dźwięk na słowie „Ewigkeit” trzymać w nieskończoność; lub 
o in nym miejscu partytury, gdy mówiąc o tym, że „wszyscy biegli” – na 
słowie „alle” (wszyscy) sypie tłumy szesnastek we wszystkich głosach 
(jak dziecko, które jeszcze nie umie liczyć abstrakcyjnie, więc pokazuje, 
że biegł „i ten i ten i ten”). Wreszcie także o momentach, gdy pojawiają 
się muzycznie dosłowne odpowiedniki słów „spielen” i „singen”, grać 
i śpiewać.

3.

Gdy mowa o utworach w rodzaju takich, jak motety Bacha, nasuwa się 
zagadnienie, które snute tu rozważania przenosi na etap następny. Pragnę 
mówić z kolei o sytuacji, w której na każdym z trzech torów recepcyjno-
reakcyjnych pojawić się może f i l t r (raster, swoista cenzura). Reakcja 
pierwotna i naturalna, ta bezpośrednia, przepuszczona przez ów filtr 
– hamujący, temperujący, odcedzający itp. – staje się  p o ś r e d n i ą,  
tj. ograniczoną czy też przekształconą zgodnie z kanonami danej kultury, 
danego miejsca i czasu.
Partie glissandowe, swobodnie ornamentalne, onomatopeiczne, 
rytmicznie nienumeryczne – zostają wyskalowane i uryt mi zowane 
numerycznie. Z pierwotnej n i e d y s k r e t n o ś c i  wchodzą w ramy 
świata d y s k r e t n e g o. O dyskretności mówię tu w podwójnym 
znaczeniu: jako o zamianie dźwiękowej ciągłości na muzyczne 
„wykwantowanie” (wysokości i czasu trwania), ale także jako o zamianie 
reakcji nie liczącej się ze świadkiem na taką, która odbywa się w obecności  
c u d z y c h  o c z u  i  u s z u.
Zwróćmy uwagę: pojawienie się rozróżnienia na bezpośred-
niość i pośredniość modusu wyrażania, świadczące o przejściu od 
sytuacji człowiek – natura do sytuacji c z ł o w i e k  –  l u d z i e  – 
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przynosi zarazem kryterium dystynktywne dla rozróżnienia tego co 
d ź w i ę k o w e  (bezpośrednie) od tego co m u z y c z n e  (pośrednie).
W muzyce minionych wieków jakkolwiek obowiązującą normą było 
pośrednie, przepuszczone przez filtr modalnie zbudowanej skali i 
numerycznego, modalnego rytmu reagowanie na świat, to jednak „ta 
druga możliwość” – możliwość z n i e s i e n i a  c z y  z a w i e s z e n i a  
f i l t r u,  cenzury kulturowej w jakimś zakresie, na jakiś czas – bywała 
chętnie i programowo używana. Na tym polegały p o w r o t y   d o  
n a t u r y,  aż do naturalizmu włącznie i powroty do s z c z e r o ś c i  
wyrazu aż do ekspresjonizmu, to znaczy do wtórnej bezpośredniości. Nie 
mielibyśmy bez niej madrygałów Gesualda da Venosy z ich krańcową 
chromatyką (niedyskretne zamazanie dyskretnej diatonicznej skali), 
utworów Monteverdiego ze stile concitato (niedyskretne zamazanie 
dyskretnego, numerycznego rytmu), czy też fragmentów nieograniczonej 
nor mą arabeski w diafonia basilica lub w wybujałych roślinnie par-
tiach motetów Ockeghema. Nie na innej zasadzie buduje się opo zycja 
improwizacyjnego preludium i ścisłej fugi, swobodnie modulującego 
recytatywu i kadencjonującej arii, partii rubato przeciwstawiającej 
się sostenuto – w mazurkach Chopina. A w ra mach stylów: różnica 
między operową szkołą wenecką (wychodzącą od niemal dzikiego, 
ekspresywnego głosu) a szko łą neapolitańską (opartą na harmonijnego 
bel canto).
A jak wspaniałe efekty daje wtargnięcie momentu bezpośredniości 
w pośredni tok muzyczny! Pomyślmy o Don Juanie Mozarta, o krzykach 
Anny, Zerliny i Elwiry, antycypujących krzyk bohatera tytułowego. Krzyk, 
płacz, śmiech bezpośredni, naturalny, działają wówczas tym silniej, 
że sąsiadują z odmianami pośrednimi: Przypomnijmy sobie „oskalowany” 
śmiech w Haydna Porach roku i takiż płacz w Verdiego Traviacie 
(Piango, piango…). Albo: aż do postaci całkowicie eufemistycznej 
doprowadzone motywy westchnień (Seufzermotive) w muzyce czasu 
rokoka i sentymentalizmu lub westchnienia Wędrowca – w Lieder 
eines fahrenden Gesellen Mahlera. Kulturowej tendencji do filtrowania 
osłabiającego bezpośredniość efektu, która w ostatecznej konsekwencji 
doprowadzić może do absolutnej nierozpoznawalności naturalnego 
pierwowzoru – objaw charakterystyczny dla stylów powściągliwie 
klasycyzujących – staje naprzeciw forma przeciwstawna: wzmocnienie 
rysów wyjściowego pierwowzoru, przez podłączenie całego możliwego 
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rezonansu (np. orkiestry – w trzeciej pieśni ze wspomnianego właśnie 
cyklu Mahlera), typowe dla tendencji ekspresjonizujących. Debussy 
żalił się po usłyszeniu Wagnera, że nie może znieść owych „wściekłych 
krzyków dzikiej bestii rozbudzonej w Izoldzie”. Co powiedziałby na 
krzyk Klitemnestry w Elektrze Ryszarda Straussa? Co na niektóre 
utwory współczesne z kierunku sonorystyczno-bruistycznego? W tym 
wypadku może być już zresztą mowa  o  p o w r o c i e  z pośredniości 
w  b e z p o ś r e d n i o ś ć,  tyle że wtórną, finalną. Ale, jak wiemy – fazy 
finalne i inicjalne lubią się zazębiać. Może tu być mowa  o r e d u k c j i 
muzyczności  w  d ź w i ę k o w o ś ć,  sytuacji kulturowej w fizyczną,  
a k u s t y c z n ą.
Można, ujmując rzecz najogólniej, powiedzieć, że wejście w obręb 
pośredniości łączy się z następującymi zmianami:
- na torze r a c j o n a l n y m  – swobodnie improwizowana kombinacja 
elementów (pierwotna czysta gra) przechodzi w grę logiczną, 
rozgrywającą się według ściśle określonych zasad kontrapunktu, harmonii, 
dodekafonii itp. (rodzaj  g r a m a t y k i   muzycznej);
- na torze s e n s u a l n y m  – mimetyczne, malarsko-dźwiękowe 
odwzorowanie rzeczywistości (czysta onomatopeja, ilustracyjność 
muzyczna) przechodzi w system kodalny, w którym obok utrwalenia 
skojarzeń naturalnych w rachubę wchodzą również kojarzenia arbitralne 
(rodzaj l e k s y k i  muzycznej)5;
- na torze e m o c j o n a l n y m  – spontaniczne formy ekspresji 
(czysty wyraz) utrwalają się i normatywizują w różne rodzaje systemów 
organizowania wyrazu, np. przez teorię afektów (rodzaj r e t o r y k i 
muzycznej).
Rozumując dalej, pojęcie pośredniości w percepcji i reakcji, polegające 
na stosowaniu sublimowania względnie wzmacniania jakiejś naturalnej 
postaci wyjściowej, odpowiada – przy rozpatrywaniu ostatecznego 
rezultatu artystycznego działania – pojęciu s t y l u.  Styl byłby więc 
w tym rozumieniu zespołem zestrojonych ze sobą pozytywnych lub 
negatywnych wyborów z wyjściowego repertuaru, działałby jak surdynka 
założona na struny lub przyłożony do nich mikrofon kontaktowy.
Rozpatrując styl w aspekcie d i a c h r o n i c z n y m,  można by mó-
wić o jego trzech fazach: – o fazie przedstylowej, tj. o wypowiedzi  

5 Por. ich klasyfikację u C. Florosa [w:] Gustav Mahler, I. Die geistige Welt Gustav Mahlers 
in systematischer Darstellung, Wiesbaden 1977.



263   

Wprowadzenie do teorii utworu słowno-muzycznego...

p i e r w o t n i e  bezpośredniej w ramach da nej formacji; – o fazie 
stylowej, tj. o wypowiedzi pośredniej oraz – o fazie postylowej, czyli 
okresie  g u b i e n i a  o g r a n i c z e ń  narzuconych przez dany styl, 
tj. o wypowiedzi  w t ó r n i e   bezpośredniej. Krzyk ze śpiewu plemion 
prymitywnych na wyspach Pacyfiku, a np. krzyk Marii z Wozzecka, to dwie 
różne kategorie artystyczne.
Rozpatrując styl w przekroju s y n c h r o n i c z n y m,  trafiamy na 
sięgające tradycji antycznej i odżywające w każdym okresie kla sycyzującym 
rozróżnienie na trzy style:  w y s o k i   (górny, wzniosły), ś r e d n i 
i  n i s k i.  K ażdy z tych stylów wyznaczał twórcy – jak wiadomo – zakres 
tematyczny, materiał i sposób jego potraktowania. Określał zespół 
gatunków dla danego stylu typowych i w ł a ś c i w y c h:  np. odę, 
hymn i motet dla stylu wzniosłego, sielankę i madrygał dla średniego, 
frottolę, vilanellę i komedię madrygałową – dla niskiego; inne 
uważając jako możliwe, marginalne, jeszcze inne – jako w granicach 
danego stylu niedopuszczalne. Dzieje kultury i życie sztuki dostarczają 
nam wielu ciekawych przykładów na wykraczanie poza kanony 
powyższych odmian stylu, kiedy to np. wzniosły temat pojawiał się 
w niskim lub średnim gatunku (Oda do wąsów), czy też odwrotnie 
(np. madrigali spirituali).
Te „kontrapunkty gatunkowe” nie działałyby ekspresywnie, gdyby nie 
utrwalone wcześniej w społeczeństwie (do pewnego stopnia w okresie 
hegemonii danego stylu spetryfikowane) związ ki, nieraz równie 
silne, jak językowe związki arbitralnych brzmień z ich umownymi 
znaczeniami. Najsilniejsze chyba związki między postacią brzmieniową 
muzyki a jej charakterem znaleźć można w wyodrębnionych przez 
Greków i działających w kulturze europejskiej przez całe wieki 
trzech trybach tonalnych: diatonicznym, w którym słyszano wyraz 
wzniosłości i spokoju, chromatycznym, wyrażającym cierpienie, 
miękkość i uległość, oraz enharmonicznym, któremu przypisywano 
namiętność i niepokój.

4.
Pojawienie się „pośredniości” w reakcji na świat łączy się z relacją  człowiek 
– ludzie;  o niej też już cały czas mowa. Pora, by wprowadzić w rozważanie 
najważniejszy atrybut tej nowej sytuacji:  obecność słowa i wynikających 
z tego faktu konsekwencji.
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To, co wiemy o początkach funkcjonowania słowa w sztuce, pochodzi jak 
wiadomo od Greków; Biblia została, być może, zbyt mało od tej strony 
przestudiowana. Władysław Tatarkiewicz objaśniając termin „trójjedyna 
choreja”, wprowadzony przez Tadeusza Zielińskiego, pisał: „Taniec łączył 
się z muzyką i poezją w jedną całość, stanowił wraz z nimi jedną sztukę. 
Sztuka ta polegała na wypowiadaniu uczuć i popędów człowieka zarówno 
dźwiękami, jak i ruchami; zarówno słowem, jak i melodią i rytmem. Nazwa 
chorei podkreśla w niej istotną rolę tańca”. I dalej: „Wczesna muzyka była 
też najściślej związana z poezją. Jak nie było innej poezji niż śpiewana, 
tak samo nie było innej muzyki niż wokalna; instrumenty służyły tylko do 
akompaniamentu. Dytyramb (śpiewany przez chór w rytmie tetrametru 
trocheicznego) był postacią poezji tak samo jak muzyki. Archiloch czy 
Simonides byli w równym stopniu poetami jak muzykami, wiersze ich były 
śpiewane. W tragediach Ajschylosa partie śpiewane (mele) przeważały 
nad mówionymi (me tra)”6.
Relacja Tatarkiewicza oparta jest na różnych źródłach, przede wszystkim 
na Arystotelesie. Nieco inaczej – za Arystoksenosem – ujmuje problem 
ten Paolo E. Carapezza: „Każdy logos helleński […] nosił muzykę, 
zadaniem melopoiosa było wydobyć ją”7. Czynił to przez wiązanie logosu 
metrem i uwalnianie zeń melosu, zgodnie z prawem (tj. nomosem). Tak 
więc muzyka wokalna, śpiew grecki w ujęciu Arystoksenosa był jakby 
kompozycją muzyczną, która dźwięczność wyciągała ze słowa, narzucając 
mu rytm, zgodny z ruchami tańca.
Nie sposób, bez sięgnięcia do źródeł i ich zinterpretowania na nowo (do 
czego brak mi kompetencji) rozstrzygnąć kwestie sporne, jakie wynikają 
z rozbieżności między relacjami i interpretacjami oraz z trudności 
uzyskania w pełni adek watnego przekładu niektórych terminów greckich 
na języki współczes ne, poruszające się po innych polach semantycznych. 
By móc kontynuować podjęte refleksje, ważne byłoby uprzytomnić sobie 
jednak parę okoliczności bezspornych:
(1) Środki wyrazu występowały w kulturze, o której mowa albo 
w swej p e ł n i,  tj. łącznie jako trójjednia poezji, muzyki i tańca, albo 
o d d z i e l n i e: pojedynczo względnie parami, przy dominacji jednego 
z komponentów.

6 W. Tatarkiewicz, Estetyka starożytna [w:] Historia estetyki, tom I, Wrocław–Kraków 1960, 
s. 26 i 29.

7 P.E. Carapezza, Konstytucja nowej muzyki, „Res Facta”, 1972, nr 6, s. 193.
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(2) Sposób występowania określany był przez surowy w tym względzie, 
nacechowany ethosem obyczaj, czyli prawo: n o m o s, modulowane 
następnie przez praktykę (życie). Rozróżniano więc: wykonanie solowe 
(„pieśnio-wierszy” lirycznych) i chóralne („tańco-wierszy” dramatycznych 
oraz hymnów); monodię bez instrumentów i akompaniowaną; w tym 
drugim wypadku: z lirą względnie z kitarą (w konwencji apollińskiej) albo 
z aulosem (w konwencji dionizyjskiej).
(3) Słowo występowało albo w postaci żywego l o g o s u,  albo 
w jednej z dwu postaci z niego wywiedzionych:  e t o s u,  czyli mowy 
udźwiękowionej w śpiew, zestrojonej z muzyką i c h o r o s u,  czyli 
mowy urytmizowanej aż do zgodności z tańcem. 
(4) Kształt ostateczny nadawała dziełu p o s t a w a   wobec świata i jego 
zdarzeń: epicka albo liryczna, albo dramatyczna.
Nietrudno zauważyć: dzieje sztuki kręgu śródziemnomorskiego, nurtu, 
który obejmuje wiązkę dziedzin nazwanych przez Greków ekspresyjnymi 
(w odróżnieniu od konstruktywnych, tj. plastycznych), toczą się jako  
o d e j ś c i a  od  i p o w r o t y  do antycznego modelu trójjedni. 
Momenty m i ę d z y  powrotami należą do wyłaniającego się z kultury 
hebrajskiej modelu chrześcijańskiego (w muzyce – chorału) i jego 
kolejnych, dialektycznie osiąganych wcieleń. Z opozycji i zestrojeń tych 
dwu rodzajów myślenia wywieść można nie tylko przemienność stylów 
(gotyk/renesans, klasycyzm/romantyzm itp.), ale również typologię 
świata gatun ków i rodzajów muzyki wokalno-instrumentalnej. Można 
by wyprowadzić ją z podstawowej, dopełniającej się wzajemnie opo zycji 
„dyskretny” hymn i – „nie-dyskretny” psalm.
Jednakże nie będą to już dzieje ani typologia sztuki  s y n k r e t y c z n e j. 
Jak wiadomo, drogi rozwoju komponentów trójjedni rozeszły się, a jeśli 
się schodziły, to już jedynie na drodze  s y n t e t y c z n e j,  jako dziedziny 
samodzielne, konstytuujące się w grze własnych, wewnętrznych opozycji. 
Mowa była o różnicy między dźwiękowością a muzyką. Jeśli chodzi 
o sztukę  s ł o w a,  to również ona konstytuuje się poprzez swój stosunek 
do gruntu, z którego wyrasta, tj. do mowy powszedniej, n a t u r a l n e j,  
przekształcając ją zgodnie z określonym stylem w mowę uczoną, 
w jakiś sposób  s z t u c z n ą.  I dalej, już w ramach sztuki zwanej 
literaturą, funkcjonuje rozróżnienie analogiczne na: p r o z ę  – czyli 
literaturę względnie naturalną, świadomie wolną, nie „wią zaną” oraz  
w i e r s z  – czyli literaturę względnie sztuczną, świadomie przyjmującą 
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określone wiązanie. Dokonywało się ono poprzez trzy rodzaje systemów 
wersyfikacyjnych: sylabiczny, toniczny oraz wynikający z połączenia obu 
(więc krańcowo numeryczny), sylabotoniczny. Zważmy, że wprowadzenie 
okreś lonego rodzaju ładu w przekaz, związanie jego treści z określonym 
rodzajem formy wprowadza zarazem w t ó r n i e  pewien rodzaj 
związku między słowem a muzyką: wiersz najbardziej wewnętrznie 
uporządkowany, czyli sylabotoniczny, uważany bywał za najbardziej 
muzyczny (zwano go zresztą wierszem melicznym). 
Inna rzecz, że mowa tu o wierszu, nie o poezji; tych dwu pojęć mylić nie 
wolno. Poezja bowiem, wkrada się zazwyczaj właśnie tam, gdzie system 
nie zostaje domknięty, gdzie się jakoś otwiera, odchyla. Stanowi jednak 
zjawisko innej natury, z innej rzeczywistości. Ale o tym będzie jeszcze 
mowa.

5.

Jeżeli słowo i muzyka się rozeszły, to na jakich zasadach się schodzą? 
Gdzie warto szukać reguł odpowiedniości, ale już nie tylko tych, które 
powstają w sferze ekspresji naturalnej i pierwotnej dźwiękowości, lecz 
tych bardziej istotnych dla tego co związane ze sztuką, tego co słowne 
i tego co muzyczne? Podzielam pogląd Jacquesa Handschina, tyczący 
zresztą szerszych obszarów rzeczywistości, że spotykane na każdym kroku 
„odpowiedniości budzą odczucie, że nasz wewnętrzny i zew nętrzny świat 
w tajemniczy sposób są wzajemnie zestrojone”8.
Jako punkt wyjścia dla zarysowania struktury elementarnych 
odpowiedniości – czyli jako rodzaj wspólnego mianownika dla 
homologicznego uporządkowania obu zbiorów – można by 
przyjąć np. wzajemne usytuowanie podstawowych wymiarów  
p r z e s t r z e n n y c h. Posiada ono tę właściwość, iż nie tylko świat 
realny, lecz również metaforyczny i symboliczny wydaje się odnosić swoje 
elementy do tego nacechowanego pierwotnością, prostego układu 
odniesień9. Reakcja na świat, spojrzenie na rzeczywistość może być 
bowiem, tak dosłownie, jak w przenośni, spojrzeniem wstecz i w przód, 
w lewo i w prawo, w dół i w górę. W metaforyce tej, która weszła do języka 

8 J. Handschin, Der Toncharakter. Eine Einführung in die Tonpsycholo gie, Zürich 1948, 
s. 118, cyt. za: W. Wiora, Tonalny logos, „Res Facta”, 1972, nr 6, s. 251.

9 Por. też: G. Bachelard, Introduction à la poétique de l’espace, Paris 1957.
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powszedniego, wstecz i w przód wyraża bez wątpliwości przeszłość 
i przyszłość; przestrzenna poprzeczność (rozejrzenie się na boki) zdaje się 
odpowiadać bliżej nieokreślonej teraźniejszości czy współczesności, zaś 
punk towo stykająca się z linearnoś cią (zarazem z linią czasu) pionowość 
– momentowi, błyskowi, chwili, nie dłuższej niż wybicie rozstrzygającej 
godziny.
Ów najbardziej elementarny zespół odniesień da się poszerzać o coraz 
to dalsze – wyprowadzane z pierwotnych; oraz – co ważniejsze – łączyć 
w układy wyższego rzędu, bardziej skomplikowane, bo dwuwymiarowe 
(płaszczyzny tonalne, pola semantyczne, warstwy itp.), aż do kompleksów 
bryłowych (swoiste pełnie strukturalne). I dalej: w grę wejść może obok 
trójwymiarowości również trójstopniowość; mówimy przecież: wysoko, 
wyżej i najwyżej, daleko, dalej i najdalej, głęboko, głębiej i najgłębiej; 
mówimy: najwyższe ideały, najodleglejsze wspom nienia, najgłębsze 
przeżycia. A myślę, że odciśnięcie w języku pewnych trwale potem w nim 
egzystujących wyrażeń metaforycznych nie może się tłumaczyć jedynie 
konwencją i że w sposób bardziej wiarygodny przemawia za intuicyjnym 
chwytaniem przez język paralelności, o których mówił Handschin.
Rozpatrzmy pierwszy wymiar, p o d ł u ż n y: wstecz – w przód. Człowiek 
patrzący wstecz – człowiek patrzący w przód. Na tej opozycji postaw 
opiera się w dziejach kultury wiele istotnych rozróżnień o różnym 
stopniu komplikacji, np. przywiązanie do tradycji i skłonność do 
nowatorstwa (w stopniu skrajnym: tradycjonalizm i awangardowość). 
Ale także – pasywność i aktywność. Postawę pasywną można by 
przyjąć za równoważną postawie percepcyjnej, biernej – ale otwartej, 
chłonącej rzeczywistość, by się z nią zestroić czy utożsamić. Jaka stąd 
wynika sztuka? Ta, której ideałem staje się zgodność z naturą, z realną 
rzeczywistością, zgodność ze słowem wcześ niej zaistniałym; ta, która 
odrzuca deformację natury i konieczność przebudowy świata, odrzuca 
deformację słowa, mowy naturalnej, bo się w niej, tak jak i w otaczającym 
świecie, doskonale mieści. Przykładem na postawę tego rodzaju 
mógłby być np. Pan Tadeusz („widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie”). 
Na podstawę odmienną – choćby Norwid czy Przyboś, nie mówiąc 
o futurystach. W muzyce użycie języka naturalnego kojarzy się najbardziej 
z Moniuszką i Verdim, pozostając w skrajnej dysjunkcji z ortodoksyjnie 
dodekafonicznym (czyli „środkowym”) Schönbergiem i z serialnym 
Boulezem. Możliwe jest oczywiście również znane nam dobrze użycie 
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środków paradoksalne: język naturalny wyrażający treści światoburcze, 
język futurystyczny – tradycyjne. Starczy przypomnieć sobie z jednej 
strony np. pieśni powstańcze lub rewolucyjne, z drugiej – niektóre opusy 
pieśni artystycznej z lat dwudziestych naszego wieku.
Postawa aktywna wychodzi od rzeczywistości, by ją zmieniać, 
przekształcać w rzeczywistość nową. Wychodzi od słowa Starego 
by je przekształcić w słowo Nowe. Istotny staje się mo ment oparcia 
o rzeczywistość i słowo zastane jako punkt wyjś cia. Budowa motetu 
na podstawie cantus prius factus, ukształtowanie poematu w oparciu 
o tematyczny wątek biblijny lub mitologiczny, przekształcanie, a nie 
tworzenie ex nihilo.
W wymiarze, o którym mowa, kategorią dominującą jest ciągłość, 
kontynuacja: imitująca lub przekształcająca, tj. idąca naprzód lub 
obracająca się wstecz, ale kontynuacja – tego co na początku, tego co 
przed. Dzieje muzyki opartej na Biblii i chorale, od Hebrajczyków po 
Pendereckiego, można by ująć jako ciąg przejmowań i przekształceń, 
imitacji i kontrapunktu. Wpierw słowo liturgii zostaje udźwiękowione 
w śpiew chorału (accentus przekształca się w concentus, śpiew sylabiczny 
w me lizmatyczny). Później, pod nadmiar umuzycznienia, podstawia 
się słowa dalsze i nowe (procedura tropowania). Przekształca się je 
z prozy w wiersz (hymny, sekwencje), z języka w język (z ła ciny na języki 
narodowe), by na koniec zgubić muzykę daw ną i doznać udźwiękowienia 
ponownie (recytatyw XVII w.), w oparciu o nową już postać tekstu i echo 
dawnego.
Strettując: wymiar podłużny łączy się w różnych strukturach 
rzeczywistości przede wszystkim (i zawsze odpowiednio) z tym, 
co dotyczy np. n a s t ę p s t w a  w czasie – a nie równoczesności,  
s u k c e s y w n o ś c i  zdarzeń – a nie symultaniczności,  
d i a c h r o n i c z n o ś c i  ujęcia – a nie synchroniczności, z tym, 
co wynika l o g i c z n i e  – a nie z tym, co opiera się na 
równoważności, z tym, co zgodne z prawidłowością s z e r e g u  – 
a nie rzędu itd.
W muzyce chodzić więc będzie np. o pojęcie l i n e a r n o ś c i  – 
a nie wertykalności, o to co (w odpowiednich systemach) meliczne, 
monodyczne, melodyczne – a nie współbrzmieniowe, kontrapunktyczne, 
harmoniczne; więc o melodię chorału, wagnerowską unendliche Melodie, 
temat tzw. otwarty (np. fugi) i modulację – a nie o temat tzw. zamknięty 
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(np. do wariacji) i kadencję. Odpowiada formie tzw. s z e r e g u j ą c e j  
(w ramach stylu mechanicznego) i e w o l u c y j n e j  (organicznego); 
w obu wypadkach mowa o formie, która przez addycję resp. przez rozwój 
dąży do osiągnięcia sumatywnej resp. organicznej całości.
W sferze języka zgodna jest z konstrukcją s y n t a g m a t y c z n ą  – a nie 
paradygmatyczną, raczej metonimiczną niż metaforyczną, z m o w ą  
ż y w ą   (parole) – a nie systemem (langue). W zakresie literatury 
odpowiada naturalnemu biegowi p r o z y  w opozycji do stroficznego 
układu wiersza; n a r r a c j i  bardziej niż interpretacji, rozwijaniu wątku 
bardziej niż ukazywaniu sytuacji; procesowi bardziej niż związkowi itp. 
W myśleniu metaforycznym wymiar ten kojarzy się więc w naturalny 
sposób z  d z i e j a m i  wszechświata – a nie z jego układem,  
z    e w o l u c j ą  przyrody – a nie jej systemem, z  h i s t o r i ą  ludzkości 
i  b i o g r a f i ą  człowieka – a nie z geografią kultury czy układem 
społecznym.
Wymiar drugi, p o p r z e c z n y,  transwersalny wobec poprzedniego, 
razem z tamtym wyznaczający poszczególne pola dla wspólnej gry 
obu komponentów odpowiadającego sobie nawzajem zakresu, ale 
wyrazisty również w swej odrębności. W wymiarze tym czas jak gdyby 
staje w miejscu; jego regularny przepływ zostaje jakby z a w i e s z o n y  
przez zaakcentowanie tego co równoczesne, symultaniczne, 
synchroniczne, równoważne. W wymiarze podłużnym, linearnym sytuacja 
polegała na prze kazie informacji od nadawcy do odbiorcy, by tak rzec, 
szta fetowo, zgodnie z linią upływu czasu (jakby z pokolenia na pokolenie, 
z ojca na syna). W melodycznym przebiegu – z fazy na fazę. W wymiarze 
poprzecznym chodzi o sytuację człowieka wobec człowieka w dwu 
podstawowych modalnościach: o b o k   i   n a p r z e c i w;  również: 
człowieka wobec ludzi i ludzi wobec ludzi. A więc już nie o przekaz 
informacji w czasie tu chodzi, lecz o partnerskie vis à vis, czyli o wymianę 
interpretacji na temat zdarzeń (dziejących się na linii czasu), o rozmowę, 
duet, dialog lub spór. A także – o taniec.
Rozmowa składa się z wymiany zdań, z intonacyjnie zróżnicowanych 
pytań i odpowiedzi lub też przy dyskusji – z tezy i antytezy. Taniec – 
z volty w prawo i contrvolty w lewo. Wywodzący się z trójjedni wiersz 
 – ze strofy i antystrofy. Temat tzw. okresowy z dwu dopełniających 
się harmonicznie zdań – jeszcze proweniencji średniowiecznej – 
ze zdania otwartego (ouvert) i zamkniętego (clos). Zamknięcie jest 
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w tym wymiarze zawsze wyraziste: przez powtórzenie odpowiedzi 
lub wyrazistą kontrę, przez epodę zamykającą taniec i strofę, przez 
zakończenie jej kadencją doskonałą. Wymiar ten funkcjonuje bowiem 
właśnie jako określony, jakoś zamknięty, wyodrębniony. Utwór 
przyjmu je ograniczenia – nazwijmy je quasi-przestrzennymi – które 
ka żą mu zmieścić się w przyjętej, apriorycznej formie – językowej, 
wierszowej, muzycznej, tanecznej – stanowiącej jakąś ca łość z góry 
założoną. Powstaje przez owej całości  p o d z i a ł,  a nie przez 
dodawanie (jak przy formie szeregującej) lub rośnięcie (jak przy 
ewolucyjnej). Tak jak dla wymiaru linearnego charakterystyczny 
jest względnie tylko skrępowany, byle logicznie następujący rozwój 
melodii (np. tematu fugi) w czasie – otwartej, nieskończonej, 
modulującej, tak dla wymiaru poprzecznego – układ w ogólnym 
zarysie niemal z góry wiadomy i ocze kiwany, bo oparty na  
e k w i w a l e n c j i  (np. temat tańca czy pieśni), nie rosnący, lecz 
wzbogacający się o d m i e n i a n i e m  w miarę realizacji. Kryterium 
naczelnym staje się tu zgodność, harmonijność, odpowiedniość 
między tym, co stanowi prawo – czyli: nomos, model harmoniczny 
we wczesnych wariacjach renesansowych, bas w groundzie 
i passacaglii, basso continuo, temat do wariacji, chorus w jazzie 
– a tym co przynosi życie, jako indywidualna, wariacyjna jego 
realizacja. Druga zasada, polegająca na przeciwstawianiu 
względnie zestrajaniu komponentów kontrastowych, widoczna 
jest szczególnie w fakturach tworzonych z opozycji dwu chórów 
lub sola wobec tutti; staje się nośnikiem sytuacji jednostki wobec 
społeczności i różnicy zdań wewnątrz zbiorowości. Nic się tu od 
czasów antycznych, gdy chodzi o za sadę, nie zmieniło.
Odwołując się do pomocy metafory, opozycję i dopełnianie się 
wymiaru podłużnego z poprzecznym można ujrzeć jako opozycję 
i dopełnienie d r o g i  wobec d o m u. Rymuje się ono – już nie 
metaforycznie, lecz w konkretnych dziejach muzyki – z wieloma 
parami w rodzaju: marsz i taniec, recytatyw i aria. Starczy wziąć do 
ręki tomy wierszy, do których pisano pieśni i arie; nietrudno będzie 
zauważyć, że teksty o drodze (i wędrowaniu) oraz o domu (i osiadłości) 
należą do dwu klas różnych. W określonych stylach, u określonych 
kompozytorów raz jedna klasa raz druga, dopełniająca tamtą, bierze 
górę. Nie jest przypadko wą różnica między światami Śpiewnika 
domowego i Podróży zimowej.
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Wymiar trzeci, p i o n o w y,  w sferze czasu – o czym była mowa – 
odpowiada temu, co chwilowe. Co momentowe i nagłe, jak grom 
i błyskawica, jak porażające nieszczęście lub niespodziana interwencja 
bogów. W języku zdaje się odpowiadać nie zdaniu ani wyrażeniu, lecz 
okrzyknikowemu odpowiedniko wi zdania; w literaturze – formom 
szczególnie l a p i d a r n y m  i sku pionym: napisowi na grobie, 
aforyzmowi, przysłowiu, sentencji. W muzyce kojarzy się z działaniem 
jej sił elementarnych: dynamiki i akcentuacji. Eksponuje 
skalę w jej układzie niemal pionowym, przebiegającą rejestry 
w kształcie glissanda. Wyraża się nie tematem czy okresem, lecz  
m o t y w e m, oddzielonym, wyrazistym, jak np. ten z V Symfonii 
Beethovena lub akordem wyodrębnionym z przebiegu, 
a znaczącym jak ten, który towarzyszy wkroczeniu Komandora 
w Don Juanie Mozarta czy okrzy kom Erynii w Orfeuszu Glucka. 
Daje o sobie znać również negatywem wyodrębnionego akordu, 
tj. pauzą generalną, gdy niespodzianie i groźnie przerywa narrację 
toczącą się w tutti i fortissimo.
Szukając słów najbardziej metaforycznych związanych z tym wymiarem, 
trafiamy na s t o p n i e, schody, drabinę. Na Gradus ad Parnassum, 
schody wiodące do pałacu i na ołtarze ofiarne, stopnie kariery i władzy, 
na drabinę Jakubową i drabinkę Romea. Wymiar ten, otwarty w   g ó r ę 
i  w  g ł ą b  związany jest przede wszystkim z tymi obszarami kultury, 
które opierają się na hierarchicznym rozróżnieniu tego co wzniosłe 
od tego co niskie, tego co szlachetne od tego co nikczemne, tego 
co bohaterskie od tego co tchórzliwe. Na tej np. zasadzie opiera się 
podział na tematy i osoby właściwe z jednej strony dla opery seria, 
z drugiej – dla buffa. Jako wymiar właściwy dla kontaktu między 
ziemią a niebem i piekłem, Olimpem i Hadesem. W os tatecznej 
instancji przynosi rozróżnienie na tematykę sacrum i profanum; 
obraca się między sferą Biblii i mitologii a sferą życia prywatnego 
i najgłębszego tabu.
Znaczenie rozróżnienia na  s a c r u m  i  p r o f a n u m  dla 
dziejów muzyki nie wymaga motywacji. W każdej epoce pojawia się 
kontrapunktycznie niejako, rzeczywiście punkt na punkt, os trze na ostrze, 
gatunek sławiący bogów i sławiący ludzi, Boga i kobietę. W każdej obecna 
jest twórczość religijna i erotyczna, plankty trzech Marii pod krzyżem 
i lamenty Ariadny i Dydony.
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6.

W doświadczeniu słuchaczy koncertowych, analityków i interpretatorów 
spotykamy utwory – a są to najczęściej po prostu arcydzieła – 
i ich momenty, wobec których siatka pojęć analitycznych staje 
się niewystarczająca, nie dlatego, że nie jest dosyć szczegółowa 
i precyzyjna, lecz dlatego, że nie jest nastawiona na pewien odmienny 
typ jakości, z jakim mamy wówczas do czynienia. Ricoeur nazywa je – 
jak to określiła Ewa Bieńkowska – „miejscami naszej mowy szczególnie 
naelektryzowanymi, obciążonymi w y j ą t k o w y m  ładunkiem 
poznawczym”10. Chodzi oczywiście o symbole, wyrażenia o podwójnym 
sensie, z któ rych pierwszy, dosłowny zasłania i napomyka, a zarazem 
uo bec nia sens wyższy, figuralny, postaciowy.
Kazimierz Wyka lubił używać określenia „słowa-klucze”. Klucze do 
wiersza, do utworu, do twórczości, te które otwierając – p r z e n o s z ą 
nas w wymiar szczególny, dla nich właściwy – poetycki. Kiedy Witold 
Lutosławski czytał tekst Paroles tissées F. Chabruna11, nie czynił nic 
innego, przenosił słuchaczy w wy miar ukryty za zasłoną słów wiersza, 
nie było wątpliwości, że w ten wymiar właściwy, istotny, ten zaledwie 
napomykany przez metaforę i dziwną, surrealistyczną składnię, aczkolwiek 
napomykany ani ściśle, ani pewnie. U Kierkegaarda w Albo-albo znaleźć 
można takie zdanie: „Kiedy słońce zamknie swe błyszczące oko,  k i e d y 
z n i k n i e  h i s t o r i a,  a zaczną żyć mity, nie narzucę na siebie czarnego 
płaszcza, ale narzucę na siebie noc samą jak czarny płaszcz i pospieszę 
do ciebie…”12 U Eliadego: „Wymykając się swej h i s t o r y c z n o ś c i, 
człowiek nie abdykuje ze swej godności istoty ludzkiej, aby zatracić 
się w «zwierzęcości», odnajduje mowę, a czasami doświadczenie raju 
utraconego. Sny, sny na jawie, obrazy tęsknot, pożądań, zapałów – 
wszystko to siły, które przenoszą istotę ludzką historycznie uwarunkowaną 
w świat duchowy nieporównywalnie bogatszy niż zamknięty świat chwili 
historycznej”13.
Z zacytowanych tekstów parę momentów można wyciągnąć przed 
nawias. Po pierwsze – moment oderwania się od rzeczywistości realnej 

10 E. Bieńkowska, Paul Ricoeur. Prezentacja, „Res Facta”, 1973, nr 7, s. 6. Wyróżnienie – M.T.
11 Na I Spotkaniach Muzycznych w Baranowie, IX 1976.
12 S. Kierkegaard, Albo-albo, przeł. J. Iwaszkiewicz, tom I, Warszawa 1976, s. 516. 

Wyróżnienie – M.T.
13 M. Eliade, Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1971.
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(extasis) i  r z e n i e s i e n i a  w nowy wymiar, w rzeczywis tość nową, 
tę którą się sobie wyobraża, w którą się wierzy lub którą stwarza nasze 
marzenie czy tęsknota (Mickiewicz:  „Tymczasem przenoś moją duszę 
utęsknioną…”, Słowacki:  „Spojrzę w lecące po niebie łabędzie i tam 
polecę, gdzie one polecą…”).
Po drugie – moment c i e m n o ś c i  i nocy, snu, marzenia 
unieobecniającego wobec rzeczywistości realnej oraz towarzyszące 
temu zespołowi określeń – tak integralnie zespolone z romantyzmem 
– momenty tajemniczości, niepewności, znaków zapytania, obszary 
nieznanego, niedocieczonego, aluzyjnego.
Po trzecie – moment w y z w o l e n i a  s i ę  z aktualnego „tu i teraz”, 
z historii i z miejsca na ziemi, właśnie by znaleźć się pod osłoną ciemności, 
nocy, snu, marzenia, światów przeczuwanych czy utęsknionych – słowem: 
najwyżej ponad (lub najbardziej w głąb), najdalej obok, najbardziej wstecz 
(lub w przód).
Po czwarte – moment, o którym była już mowa, ważkości słowa, słowa, 
które otwiera, które swą mocą niezwykłą u o b e c n i a  rzeczywistość 
najbardziej odległą – w rzeczywistości aktualnej: tu i teraz. Chodzi 
o słowa-zaklęcia, słowa przekleństwa, słowa zaczarowania, słowa 
zwiastujące, objawiające, przemieniające – które w wymiarze wiary, 
wyobraźni i marzenia stają się ciałem.
Ricoeur ma na nie lapidarną metaforę: „słowo, dzięki któremu mowa 
znalazła się w stanie poczęcia”14. Rozróżnia trzy obszary działania 
symboli (bo o nie tu chodzi). Można by owe ob szary scharakteryzować 
następująco:
-  obszar s a k r a l n y – związany z obrzędami religijnymi i mitami, 
w którym to mowa symboli uaktualnia się przez siłę wiary;
-  obszar o n i r y c z n y – związany z marzeniami, tak we śnie, jak i na 
jawie – w którym mowa nadrealna uaktywnia się przez żywość sfery 
pragnień, a także przeczuć i antycypacji;
-  obszar p o e t y c k i – w którym mowa metaforyczna poprzez słowa-
obrazy wymykające się syntaksie logicznej uaktualnia się przez siłę 
wyobraźni.

14 P. Ricoeur, Symbol daje do myślenia…, s. 10; metafora ta odnosi się w szczególności 
do symbolu z obszaru poetyckiego.
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Nie są to sfery całkowicie oddzielne. Ich splot, a raczej przenikanie się, 
ale nie na tyle, by tracić swą odrębność, stanowi postać, w której się 
przejawiają. Obraz czy sfera  s a k r a l n a  poszerza o najdalsze horyzonty 
(te powyżej) sferę religijną, która bez niej istnieje jak wiersz bez poezji. 
Nad należącym do sfery religijnej officium, rozpiętym w czasie przyległym 
do dnia (od świtu do zmierzchu) pojawia się moment: misterium 
mszy – ze słowem otwierającym (et introibo), zamykającym (ite missa 
est) i centralnym (hoc est enim), przenoszącym wierzących w inną 
rzeczywistość, słowem uobecnioną. Dzieje muzyki religijnej moż na by ująć 
jako zmienną fazowo (i egzemplarycznie) historię „otwierania się” utworów 
na sferę sakralną lub redukowania do religijności. Według Ricoeura w sztuce 
symbolicznej, w sym bo lu w ogóle egzystują zarazem obie rzeczywistości 
jedna w drugiej. Jedna przez drugą. Nie jak w sztuce reprezentacji, 
jedna – ta zjawiskowa, unaoczniona – zastępuje drugą, tę o któ rą chodzi. 
I genialność kompozytorów sprawdzała się w owym połączeniu realności 
z nadrealnością: głowa w chmurach, a no gi na ziemi.
Obszar czy sfera o n i r y c z n a,  snu i nocy, poszerza obszar rzeczywisty 
realnego życia o najdalsze wstecz i najdalsze w przód. Eliade mówi: 

Dziś zaczynamy dostrzegać, że ahistoryczna cząstka wszelkiej 
ludzkiej istoty […] ma w sobie odciś nięte jak medal wspomnienie 
istnienia bogatszego, pełniejszego, niemal błogostanu15. 

Zdanie to dotyczy tak kondycji indywidualnej, jak i ludzkiego gatunku, 
tak sytuacji ontogenetycznej, jak i filogenetycznej. Freud eksplikuje, jak 
wiadomo, sytuację pierwszą, Jung – drugą. Znamy dyskusyjność ich 
interpretacji, gdy brać je à la lettre i uniwersalizować; postawiony przez 
nich problem mowy symboli sennych i wymowy mitycznych archetypów 
– jednak istnieje. Powrót do źródeł, do własnego dzieciństwa (Karłowicz: 
Pamiętam ciche, złote, jasne dnie, Brahms: O gdybym drogę znaleźć 
mógł…) i do dziecięctwa gatunku (Penderecki: Raj utracony), stanowi 
w sztuce wiązkę motywów kluczowych, cyklicznie wracających. Również 
– antycypacja, przeczucie, bojaźń i drżenie przed tym co na końcu 
drogi. Powiązanie tego co najpierwsze z tym co najostatniejsze przynosi 
w sztuce albo rozwiązanie optymistyczne (koniec jako początek), albo 
pesymistyczne (początek jako antycypacja końca: „Bo na tym świecie 
/ Śmierć wszystko zmiecie / Robak się lęgnie / i w bujnym kwiecie”16), 

15 M. Eliade, Sacrum, mit, historia…
16 A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, 1826.
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rozwarstwiając ją w tym aspekcie bardzo wyraźnie na dwa rodzaje: 
sztukę przepo joną życiem (jak włoski renesans) i tę zarażoną śmiercią 
(jak hiszpański barok).
Obszar czy sfera p o e t y c k a  (poetyczna) poszerza, o czym była 
już mowa, wiersz o poezję, literaturę o poetyckość. Właśnie chyba 
przez brak „kropek nad i”, przez niedomówienia. Jest to królestwo 
symbolicznej metafory (tak jak ciąg linearny – symbolicznej 
metonimii, a układ pionowy – symbolu sensu stricto), królestwo 
wyobraźni. Tu słowo nie jest ani odbiciem realnej rzeczywistości, ani 
przetworzeniem, ani też arbitralnym korelatorem rzeczywistości. Tutaj 
słowo stwarza rzeczywistość wyo brażoną, poszerzając rzeczywistość 
wyjściową. W przypadku krań cowym – usiłuje rzeczywistość realną 
zastąpić, przez uciecz   kę od zamkniętego sformalizowanymi rygorami 
wiersza – w nie skrępowany świat fantazji; przez ucieczkę od tego co 
zbiorowe, zorganizowane, usztywnione przez nomos, prawo, nakaz, 
umowę społeczną, a także od tego co miejskie – do tego co swobodne, 
nieograniczone, indywidualne, co wiejskie, pastoralne, idylliczne, 
sielskie, słowem – w Arkadię, raj utracony sztuki i społeczeństwa, 
tego które uważało za najbardziej właś ciwe otoczyć się fosami 
i murem; usztywnić każdą przestrzeń kamieniem, cegłą, betonem; 
sformalizować życie i sztukę, wiersz i utwór muzyczny. Ucieczka od 
konfliktów w beztroskę, w świat pozorny.
Można by, idąc za tym punktem widzenia, wyróżnić w dziejach sztuki 
– poezji, muzyki – fazy p i e r w o t n i e  w i e j s k i e  (sztuki ludowej), 
potem m i e j s k i e  (sztuki uczonej, normowanej), wreszcie okresy 
arkadyjskie w t ó r n i e  (i pseudo – lub quasi) w i e j s k i e.  Ich ślad 
znaczą w muzyce wczesne, XIV-wieczne madrygały, renesansowe 
dramaty pasterskie, wczesnoromantyczne piosnki sielskie i niektóre 
pieśni z Mahlerowskiego Wunderhornu. Idąc za terminologią Schillera: 
sztuka pierwotnie wiejska, ludowa, byłaby n a i w n a,  wtórnie wiejska, 
arkadyjska – jedynie s e n t y m e n t a l n a.
Ale postawa arkadyjska jest oczywiście wyjściem łatwym, stanięciem 
o b o k  realnego życia, przeniesieniem się w świat wierz bowej fujarki. 
Postawa heroiczna wymaga stanięcia n a p r z e c i w,  twarzą w twarz. 
Wymaga zderzenia poetyckości z realnością, poezji z tak zwaną prozą 
życia, refleksji nad rzeczywis tością z nieskrępowaną wyobraźnią – 
i dokonuje się u największych. Nieudane rozwiązanie tego równania daje 
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wynik pe łen melancholii: mizantropię lub samotność w tłumie; udane – 
przeniknięcie życia poezją, a poezji – życiem.
Jawi się pewien rys dosyć charakterystyczny dla wypowiedzi symbolicznej. 
W wypowiedziach o charakterze realnym, wyróżnione zostały trzy 
sytuacje modelowe, różnicujące charak ter danej wypowiedzi:
(1) sytuacja przekazu informacji od nadawcy do odbiorcy; 
(2) sytuacja wymiany interpretacji między partnerami roz mowy;
(3) sytuacja rzucenia i przejęcia (lub odrzucenia) rozkazu lub sądu. 
Otóż rys wspólny dla sym bolicznych form wypowiedzi ujrzeć można 
w tym, że brak w nich u n a o c z n i e n i a  owej drugiej strony, brak 
rozmówcy, tego do kogo się mówi. Inaczej niż w dialogu realnym, kiedy 
mówi się d o ,  ale i w o b e c  drugiej osoby, inaczej także niż w realnym 
monologu, gdzie mówi się o  s o b i e  (swoich myślach, uczuciach) 
lub o i n n e j  osobie, nie przywołując jej, chyba tylko retorycznie. 
W tym rodzaju monologu lirycznego osoba symboliczna, adresat, 
pozostaje p o z a  z a s ł o n ą  – tajemnicy, nocy, ciemnoś ci, innego 
świata – niewidoczny, a jednak całkowicie uprzytomniony, ewokowany 
i przy wołany tu i teraz siłą wyobraźni, marzenia czy wiary. Monolog 
taki w dziejach sztuki słowno-muzycznej przybierał postać śpiewów 
mszalnych, arii lirycznych w pasjach Bacha, arii apostroficznych w operach 
Monteverdiego czy Purcella, gdzie lament kierowany był przecież nie do 
obecnych, zaledwie świadków, lecz do osoby nieobecnej a unaocznionej, 
ukazującej się jak gdyby rzeczywiście – przez ekspresję śpiewu, 
ożywionego marzeniem lub żywą wyobraźnią. Na monolog podobnego 
rodzaju trafić można również w śpiewie ludowym, wśród przejmujących 
lamentów lirycznych. Oczywiście także w wielkiej pieśni romantycznej. 
Starczy przypomnieć sobie Schu bertowskiego Sobowtóra, poruszające 
Widmung Schumanna, a nawet okrzyk z pieśni Griega: „Ich liebe 
dich in Zeit und Ewigkeit”. Z muzyki współczesnej przychodzi na myśl 
początek arii Hiolskiego z Pasji Pendereckiego („Deus meus”) i obsesyjne 
„Et il y a toi!” w Les espaces du sommeil Lutosławskiego.

7.

Najwyższy czas rozpocząć kodę. Gdy przebiegając myślą his torię muzyki, 
zatrzymać się nad arcydziełami niewątpliwymi i uprzytomnić je sobie 
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w pamięci – takimi, jak Don Juan i Re quiem, Pasja według św. Mateusza 
i Magnificat, L’ Orfeo, Winterreise lub Kindertotenlieder – nietrudno dojść 
do wnios ku, że ich szczególnie wysoka wartość – ta wartość, która polega 
nie na samym rzemiośle, nie tylko na sztuce, ale i na twórczości – związana 
jest w jakiś sposób z tymi kręgami (obszarami, sfera mi), które poszerzają 
realność o świat wiary, marzenia, poetyczności i wyobraźni, do których 
kluczem w naszej kulturze może być słowo: tekst ważki, otwierający niebo 
albo piekło, urealniający je siłą twórczej ekspresji.
Nie sposób podzielić bez reszty zdania Osipa Mandelsztama, gdy 
mówi: „Głos to osoba. Fortepian to syrena”17. Ale jest w tym ostrym 
sformułowaniu, które jest wyraźnie zugespitzt, jakiś głębszy sens. 
Mandelsztam powiada dalej, że „zerwanie Skriabina z głosem, 
jego ogromna namiętność do syreny pianiz mu oznacza zatratę 
chrześcijańskiego poczucia indywidualnoś ci, muzycznego jam jest”18. 
Błąd Mandelsztama wynika być może z oparcia sądów na doświadczeniu 
sztuki Skriabina par excellence instrumentalnej. Gdyby oparł się na 
muzyce instru mentalnej, ale wywiedzionej z elementów dawnej trójjedni 
słowno-meliczno-choreicznej – więc choćby na utworach Mozarta, 
Beethovena, Chopina – sądzę, że nie doszedłby do tak krańcowego 
wniosku. U Mozarta śpiewa „wymownie” orkiestra, u Chopina fortepian, 
u Beethovena dramatyczna gestyczność tej muzy ki wyrasta bezpośrednio 
z towarzyszących mowie ruchów i ges tów znaczących człowieka.
Do czego prowadzić ma tu przywołanie Mandelsztama? Warto 
otóż uprzytomnić sobie dalszy stopień skomplikowania mo de lowo, 
schematycznie ukazanej tu sytuacji. Tak jak istnieje pojęcie l i r y k i,  
tak również l i r y c z n o ś c i,  która to właściwość przy sługująca 
z natury liryce może być p r z e n i e s i o n a  np. na dramat czy epikę. 
Właściwość określana jako cantabile, czyli śpiewność, przysługująca 
w sposób naturalny śpiewowi – mo że zostać przeniesiona na mowę 
lub na muzykę instrumentalną. I odwrotnie: śpiew wejść może 
w fazę, gdy jego właściwoś cią – dla tejże fazy atrybutalną – stanie się  
i n s t r u m e n t a l n o ś ć  (taka jak np. w barokowej koloraturze), czy  
m o w n o ś ć  (jak w barokowym recytatywie). Można by powiedzieć – 
antropomorfizując – że dążenie do b y c i a  k i m ś  i n n y m  niż sobą, 
objawiające się gubieniem cech sobie właściwych i przyjmowaniem 

17 O. Mandelsztam, Puszkin i Skriabin, przeł. R. Przybylski, „Res Facta”, 1973, nr 7, s. 37.
18 O. Mandelsztam, Puszkin i Skriabin…, s. 37.
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obcych, by się z nich zresztą później otrząsnąć, wracając do siebie – 
charakteryzuje w pewnych okresach, fazach, sytua cjach – najrozmaitsze 
komponenty dzieła sztuki, a także gatunki i style.
A wynika z powyższego, że ukazaną w dotychczasowych rozważaniach 
modelową sytuację trzeba podnieść do kwadratu komplikacji, 
by odpowiadała rzeczywistości. Śpiew bywał bowiem niekiedy wehikułem 
dla instrumentalności a instrument dla śpiewności itp. Stąd też niektóre 
sytuacje przy analizie i interpretacji wymagają oderwania określonych 
właściwości od ich naturalnych nośników. Jeśli w utworze funkcję struk-
turalną pełni opozycja śpiewność vs. instrumentalność, to trzeba również 
wziąć pod uwagę i tę możliwość, że element śpiewny niesiony być może 
przez instrument, a instrumentalny przez głos; że melodia może przyjąć 
charakter harmoniczny, a harmonia wynikać z prowadzenia głosów, 
że wreszcie słowo może zaprezentować się w utworze poprzez swoje 
brzmienie, a znaczenia niesione będą przez orkiestrę. I tak dalej. Mowa tu 
o sytuacjach nie najbardziej częstych, nie naturalnych, lecz sztucznych. 
Ale właśnie owa sztuczność daje kompozytorowi nowe możliwości 
ekspresywne. Tak te, które wynikają z uży cia swoistego odwrócenia – 
zachowanej w pamięci słuchacza – sytuacji naturalnej, jak również te, 
mające swe źródło w zasto sowaniu równocześnie w jednym utworze obu 
modalności. Tak więc niezbędne się staje wzbogacenie przedstawionego 
dotąd modelu sytuacji o wzięcie pod uwagę owej w z g l ę d n e j 
n i e z a l e ż n o ś c i  jeźdźca od wehikułu. Rozróżnienie na pozycję 
naturalną (pierwotną względnie wtórną) i  s z t u c z n ą  – staje się 
potrzebne nie tylko w odniesieniu do konkretnych komponentów dzieła, 
ale również do ich – zmieniających swe miejsca poprzez swo istą roszadę – 
właściwości.
Alfred Einstein w książce o romantyzmie tak charakteryzuje podobne 
odwrócenie: muzyka instrumentalna „stała się niezrównanym środkiem 
ujmowania tego co niewypowiedziane i wyrażała – według romantyków 
– uczucia w sposób głębszy, niż mogłyby to uczynić słowa”19. A przecież 
Ricoeur powiada o symbolu, iż „mówi on przede wszystkim o rzeczach, 
które w inny, niesymboliczny sposób nie mogłyby zostać powiedziane. 
Np. o problemach zła, woli (którą uznaje się równocześnie za swobodną 
i związaną), upadku i odrodzeniu, wygnaniu i ocaleniu”20. Okazuje się 

19 A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, przeł. M. i S. Jarocińscy, Warszawa 1965, s. 39.
20 Pogląd Ricoeura w streszczającym sformułowaniu E. Bieńkowskiej. E. Bieńkowska, Paul 

Ricoeur. Prezentacja…, s. 6.
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więc, że słowo – jakby predestynowane z natury do noszenia funkcji 
symbolicznej, nadbudowanej na funkcji reprezentatywnej – może 
występować w utworze w funkcji zredukowanej do znaczenia lub nawet do 
dźwiękowoś ci czystej, a funkcje symboliczne – pełnić muzyka.
Trudna do uchwycenia w swoim nieskończonym bogactwie odmian 
twórczość wokalno-instrumentalna zasadza się również i na 
możliwościach różnicowania według użycia – ale i umiej scowienia – obu 
funkcji: realistycznej i symbolicznej. Prze de wszystkim więc: tekst może 
występować w funkcji symbolicznej, muzyka w realistycznej. Dalej: oba 
w realistycznej lub też oba w symbolicznej. Wreszcie: tekst w realistycznej, 
mu zyka w symbolicznej.
Muzyka może poszerzać tekst o światy abstrakcyjnej wyo braźni lub go 
sprowadzać – ilustracyjnie – na ziemię. Tekst może poszerzać muzykę 
o obszary ponadrealne lub ją realistycznie dookreślać, przygwożdżać lotną 
frazę melodii do rzeczy, miejsca i czasu. Lubimy j e d n o  i  d r u g i e, 
tak jak lubimy np. pieśń, ale także balladę. Lubimy też przecież słuchać 
samej muzyki – wówczas, gdy czujemy, że nas unosi – bez koniecznoś ci 
rozumienia natrętnych niekiedy słów. Potrzebujemy słów, gdy czujemy, 
że w nich tkwi klucz.
Poza tym, a wreszcie: przed kompozytorem muzyki wokalno-
instrumentalnej stoją środki olbrzymie, wielokrotnie bogatsze (wynika 
to już choćby z praw matematyki) i bardziej związane z kompozytorską 
odpowiedzialnością niż przy muzyce czysto instrumentalnej. Można 
oczywiście zredukować tekst do brzmienia i wchłonąć go manipulacyjnie 
w obszar brzmieniowości. Trzeba mieć jednak wówczas świadomość, 
że jest to sprowadzenie treści podmiotowej do przedmiotowości. 
Mandelsztamowskiej osoby do syreny.
Zawsze więc i każdą drogą trafimy na problem wartości: poznawczej, 
estetycznej, etycznej. Tego problemu nie da się wyminąć, chyba żeby 
z góry skazać się na życie na niby. Bach poszedł drogą pierwszą, Mozart 
drugą, Beethoven trzecią. Ale wszyscy działali w epoce tonalności, która 
pozwalała w systemie stroju temperowanego jednoczyć świat realistyczny 
z symbolicznym – w jedność zgodną a wy ra zistą, pełną nieskończonej 
wyobraźni, darzącą przeżyciem najgłębszym. Dziś oba światy się 
rozchodzą i trzeba siły niezwykłej, np. chwytu dionizyjskiego (przychodzą 
na myśl wstępne, gwałtowne takty Króla Edypa Strawińskiego), 
by owe światy choćby na moment połączyć. Inaczej zresztą groziłoby 
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schizofreniczne rozejście się. Mahlerowskie teksty symfoniczne – „Ich bin 
vom Gott und will zum Gott” (Klopstock) i „Das ewig Weibliche zieht uns 
hinein” (Goet he) – z trudem dają się już pomyśleć jako komplementarna 
całość.
Istnieje legenda hinduska o bogini miłości, która rozłupuje jabłka, by je 
potem rzucić na ziemię, rozłupuje na mężczyznę i kobietę. Szczęśliwi, 
którzy odnajdą nawzajem siebie. A Kierkegaard grecką wersję mitu 
o prapoczątku człowieka kończy słowami: „Teraz czasami się zdarza, że to, 
co dawniej było połączone, znowu się łączy w miłości i takie połączenie 
mocniejsze jest od Jowisza; i są oni wtedy nie tak silni jak ongi przedtem, 
ale jeszcze silniejsi, gdyż połączenie w miłości jest potężniejszym 
połączeniem”21.
Słowo i dźwięk, muzyka i tekst mogą być połączone siłą, ale mogą też 
otworzyć się na siebie – i to jest to, co może się zdarzyć najwspanialszego 
w kulturze.

Baranów, we wrześniu 1976

21 S. Kierkegaard, Albo-albo…, tom I, s. 519.
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Próba syndromu pieśni lirycznej  
gatunku Lied*

Niemieckie słowo Lied oznacza to, co my nazywamy p i e ś n i ą. I to 
jest pierwszy, zasadniczy zakres pojęciowy tego słowa. W tym sensie 
Lieder, czyli pieśni sensu largo, pisał nie tylko Schubert, lecz także 
Moniuszko i Debussy. W tym sensie Lied – to również hymn, canzona, 
chanson, song i polska pieśń. Ale istnieje znaczenie węższe słowa 
Lied, zacieśniające jego zakres do pieśni n i e m i e c k i e j.  W tym 
kontekście można mówić o niemieckim Lied tak jak o francuskiej 
chanson, włoskiej canzonie, angielskim songu czy polskiej pieśni. 
Od kontekstu wypowiedzi zależy, czy rzecz dotyczy pieśni w znaczeniu 
szerszym czy węższym. Jednak na tym nie koniec. W muzykologii 
współczesnej słowo Lied bywa używane w jeszcze jednym, trzecim 
zakresie znaczeniowym, najwęższym: w leksykonach i monografistyce, 
szczególnie francuskiej i anglosaskiej, używa się mianowicie terminu 
Le Lied1, wzgl. The Lied – na określenie fenomenu niemieckiej pieśni 
lirycznej czasów r o m a n t y z m u.

I  W poszukiwaniu definicji

Definicji, która byłaby zarazem i wszechobejmująca i wyłączająca – nie 
sposób znaleźć. Jej sformułowanie, trzeba to przyznać, nie należy do 
łatwych. Walter Wiora, autor szczególnie interesującej i kompetentnej 

1 R. Stricker, La mélodie et le lied, Paris 1975.

* Mieczysław Tomaszewski, Próba syndromu pieśni lirycznej gatunku „Lied” [w:] Od 
wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Akademia Muzyczna, Kraków 
1997.
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monografii gatunku, Das deutsche Lied2, próbuje zestawić i porównać 
kilka definicji dotychczas używanych. Bywają albo za szerokie albo za 
wąskie. A przede wszystkim bywają jednostronne; akcentują jedynie 
jeden z aspektów zjawiska, szczególnie i niezwykle wielostronnego. 
Tak dalece zróżnicowanego, iż w Leksykonie Riemanna, w haśle Lied, 
można trafić na stwierdzenie, iż sformułowanie definicji obejmującej 
całość rzeczywistości nazywanej tym mianem jest właściwie niemożliwe3. 
Wiora, który w sposób logiczny porządkuje całość zagadnienia, dochodzi 
do definicji, która ma to do siebie, że albo się z nią można zgodzić, albo 
nie – w zależności od punktu widzenia. W ujęciu tego autora do gatunku 
Lied należy utwór słowno-muzyczny, którego gatunkowym modelem 
podstawowym jest p r o s t a  p i e ś ń  s t r o f i c z n a  (einfaches 
strophisches Lied). Modelem podstawowym, czyli zarazem wyjściowym 
i zarazem wszechobecnym. Jego obecność prześwieca bowiem poprzez 
struktury niekoniecznie stroficzne. Wiora nazywa je poszerzeniami 
formy podstawowej: chodzi mu przy tym na przykład o dodane 
partie instrumentalne (preludia, postludia, interludia), o opracowania 
polifoniczne, o włączone do pieśni momenty wokalne pochodzące 
ze stylu poza-pieśniowego (melizmaty, koloratury), ale przede 
wszystkim o tzw. p r z e k o m p o n o w a n i e, dla którego znajduje 
nowe określenie: struktura  p o n a d s t r o f i c z n a  (überstrofische 
Gestaltung). Otóż właśnie owo ukształtowanie ponadstroficzne, przez 
które jedynie prześwieca prosta forma stroficzna, stanowi największą 
zdobycz Schuberta i w ogóle niemieckiej lirycznej pieśni romantycznej. 
A jeśli tak, to pieśni Schuberta i pozostałych liryków niemieckich znalazły 
się p o z a  modelem p o d s t a w o w y m  gatunku.
Definicje szersze bywają niekiedy zdumiewająco proste. Według Ernsta 
Bückena (1941) Lied to wiersz liryczny umuzyczniony dla śpiewu. 
Według Encyklopedii Brockhausa: mała liryczna forma przeznaczona 
do śpiewania. Według Małej Encyklopedii Muzyki, w wydaniu z roku 
1960: pieśń to utwór wokalny przeznaczony na głos solo lub chór, 
a w edycji z 1981: rodzaj utworu wokalnego pisanego do tekstów 
lirycznych. Według leksykonu Musik in Geschichte und Gegenwart 
(MGG, hasło Kurta Gudewilla), Lied to utwór przeznaczony do śpiewu 
2 W. Wiora, Das deutsche Lied. Zur Geschichte und Ästhetik einer musikalischen Gattung, 

Wolfenbüttel-Zürich 1971.
3 „…gewinnt der Begriff Lied jedoch eine Vielschichtigkeit, die eine alle Teilaspekte 

umfassende Definition unmöglich macht”, Lied [hasło w:] Riemann Musiklexikon. 
Sachteil, red. H.H. Eggebrecht, Mainz 1967, s. 522-525.
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(Gesangstück), którego melodia i tekst posiadają zaokrąglony kształt 
(abgerundete Gestalt). Dla Heinricha Besselera Lied stanowi stosunkowo 
małą, zamkniętą formę, która została zakorzeniona w naturalnym, 
ludzkim śpiewaniu; istotę tego co pieśniowe uczony ten widzi w: „małych 
rozmiarach, plastycznym rozczłonkowaniu całości i symetrii w budowie 
melodii”4.
Cofając się do czasu, w którym kształtowała się nowa postać pieśni 
niemieckiej, dla gatunku szczególnie reprezentatywna i esencjalna – 
trudno ominąć sądy Herdera, Sulzera i Kocha.
Dla Johanna Gottfrieda Herdera – tego, który puścił w ruch myślenie, 
które zaowocowało pieśnią romantyczną5 – istotą pieśni był zawsze 
śpiew; śpiew, który został stworzony dla bezpośredniego wyrażania uczuć 
i namiętności. Dla Johanna Georga Sulzera6, zadaniem pieśni jest poprzez 
prostą i krótką melodię znaleźć prostą drogę do serca, gdyż nie chodzi 
tu o uciechę dla uszu, ani o zadziwienie sztuką, czy o zaskoczenie przez 
kunsztowne harmonie i ociężałe modulacje – lecz jedynie o wzruszenie 
(Rührung)7. Funkcja kompozytora pieśni polega w jego przekonaniu na 
tym, by przez środki muzyczne proste, ale przez to tym bardziej trafne, dać 
wyraz zawartych w tekście uczuć. Trzeba oczywiście pamiętać, że w tamtej 
epoce pieśń (czy Lied) oznaczało jeszcze przede wszystkim utwór słowny. 
Stąd definicja Kocha: Lied, to każdy wiersz liryczny składający się z wielu 
strof, który jest p r z e z n a c z o n y  do śpiewania i z w i ą z a n y 
z melodią powtarzającą się przy każdej strofie i który posiada zarazem tę 
właściwość, że może być komponowany przez każdego.
Tak widziano gatunek, jego zadania i funkcję w momencie, gdy na scenę 
dziejów pieśni wchodził Schubert. Definicję gatunku pochodzącą z czasów 
Hugona Wolfa, gdy wiek pieśni wchodził w fazę finalną, prezentuje 
w sposób zastanawiający i dający do myślenia August Reissmann; Lied 
stanowi według niego artystyczną formę muzyczną dla wyrazu uczuć 
czysto subiektywnych8.

4 W. Wiora, Das deutsche Lied...
5 Z. Lissa, Znaczenie filozofii J.G. Herdera dla romantyzmu muzycznego, „Muzyka”, 1972, nr 1.
6 Lied [hasło w:] Allgemeine Theorie der schönen Künste, Leipzig 1771-1774.
7 Podobnie sądzi Heinrich Christoph Koch. Lied [hasło w:] Musikalisches Lexikon, 

Frankfurt am Main 1802, 1964, s. 901.
8 Szczyt twórczości lirycznej Wolfa przypada na rok 1888. Lied [hasło w:] Handlexikon der 

Tonkunst, Berlin 1882, s. 243.
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II  Z historii gatunku

Chodzi oczywiście jedynie o wypunktowanie tematu poprzez nieco 
przypomnień i parę akcentów.
Wśród badaczy i tutaj nie ma zgody. Ani co do głębokości zasięgu 
pieśniowej tradycji (od kiedy można ją liczyć), ani co do jej 
wyartykułowania w postaci tzw. p e r i o d y z a c j i. Co do jednego 
zgodność istnieje: co do momentu szczytu, apogeum, kulminacji; dla 
wszystkich jest nim wiek XIX, czasy romantyzmu.
Istnieją historycy gatunku, którzy nie uznają wspólnego mianownika 
dla pieśni sięgających bardziej wstecz niż połowa wieku XVIII; Rémy 
Stricker swoją historię Lied (1975) rozpoczyna od pieśni z okresu burzy 
i naporu i od Lieder im Volkston szkoły Berlińskiej. Najczęściej jednak 
uważa się – tak czynią np. Hermann Kretzschmar (1911) i Ernst Bücken 
(1939) – że historię gatunku otwierają pieśni wieku XVII. Niekiedy 
cofa się ją do wieku XVI, wówczas za punkt wyjścia uznaje się chorał 
luterański. Przyjmując wygodne określenie: nowa pieśń niemiecka 
(Geschichte des neuendeutschen Liedes) można traktować dzieje 
starej, jako niewielki przedtakt do dziejów pieśni właściwej. Stąd 
Walter Vetter swoją monografię pieśni XVII wieku zatytułuje: Das 
frühdeutsche Lied (wczesna pieśń niemiecka). Ostatnio jednak na 
ogół łączy się oddzielane dotychczas epizody historii muzyki w jeden 
organiczny ciąg zaczynający się od wieku XIII, czyli od Minnesängerów. 
Tak czynią autorzy haseł w Musiklexikonie Riemanna, w New Grove 
Dictionary i w MGG. Tak czyni przede wszystkim W. Wiora, autor 
wspomnianej podstawowej monografii gatunku. Wiora sięga o dalsze 
cztery wieki wstecz, do ery postkarolińskiej. Jest zrozumiałe, iż opiera 
się w tym bardziej na supozycjach niż faktach.
Problem periodyzacji wprowadza pewne różnice poglądów – przy ich 
zgodności w punktach węzłowych. Różnice dotyczą okresów mniejszych. 
Dla jednych pieśń XVII i XVIII wieku stanowi spójną całość, gdy dla innych 
istnieje zasadnicza różnica między kunsztownym stylem barokowym 
pieśni z towarzyszeniem basso continuo, a stylem klasycznym prostej 
pieśni szkół berlińskich. Również przy pieśni wieku XX głosy się rozchodzą 
w zależności od podstaw estetycznych. Najwięcej argumentów zdaje 
się przemawiać za wyróżnieniem w dziejach gatunku Lied sześciu faz 
rozwojowych.
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Faza pierwsza: wiek XIII i XIV, okres Minnesangu, czyli 
śpiewu m o n o d y c z n e g o, wykonywanego z towarzyszeniem 
akcydentalnym. Okres poezji kunsztownej, naśladującej prowansalską 
i północnofrancuską, tak co do treści jak i co do formy, choć również: 
przetwarzającej i tworzącej pieśni oryginalne. Minne znaczy miłość; 
chodzi o miłość dworską skierowaną do damy serca – damy dalekiej (ferne 
Geliebte), rzadziej – do bliskiej. Dwie główne formy wyrazu: emocjonalny, 
liryczny i melodyczny Lied oraz moralizatorski, dydaktyczny i recytatywny 
Spruch. Obie odmiany Minnesangu używają tej samej, związanej 
z pieśnią stroficzną struktury: baru, w postaci fundamentalnej – o wzorze 
aab, który się będzie odzywać jeszcze w chorałach Bacha, u Schuberta 
i Brahmsa – lub poszerzonej, jako bar repryzowy (aaba). Ale istniał 
ponadto, jakby na marginesie wobec tamtych, gatunek odmienny: Laich, 
rodzaj pieśni, którą można by uznać za prototyp formy ponadstroficznej 
(przekomponowanej).
Kompozytorzy są w tym czasie jeszcze zarazem poetami. Jeden 
z największych wśród nich, Walther von der Vogelweide, autor wielu 
pieśni, upamiętnił się skomponowaniem pieśni Unter der Linden. 
Objawiła się w niej, in nuce, istota romantycznego liryzmu. Dwie 
paralelne strofy (abc/abc) przebiegające na jednej melodii tworzą zaśpiew 
(Aufgesang), podczas gdy zamykająca całość antystrofa (dxd), rozwijająca 
się na melodii odrębnej – przynosi odśpiew (Abgesang), wzbogacony 
o refren wewnętrzny, występujący tu w funkcji szczególnej: ma za zadanie 
zwrotem onomatopeicznym „tandaradei!” imitować głos słowika. Pieśń 
obdarza nieco nostalgicznym wspomnieniem chwili szczęśliwej:

Unter den Linden   Pod lipą, 
auf der Heide   na błoniu, 
wo ich bei meinem Liebstens ass gdzie siedziałam obok miłego 
da könnt ihr noch finden,  możecie jeszcze ujrzeć 
wie wir beide   pogniecione przez nas 
die Blumenbrachen und das Gras kwiaty i zioła. 
Vor dem Walde in einem Tal, Pod lasem, w dolinie, 
Tandaradei!   Tandaradei! 
Sang so süss die nahtigall. jakże słodko śpiewał słowik.

Faza druga: wiek XV i XVI. Okres pieśni w i e l o g ł o s o w e j. Czasy 
stosowania kontrapunktu; w pieśni – szczególnie pierwszego z jego 
gatunków, nota contra notam. Faktura alternująca między trójgłosem 
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wokalno-instrumentalnym a czysto-wokalnym czterogłosem. Niemieckie 
słowa podkładane pod muzykę francuską (jak u Volkensteina) lub włoską 
(jak później u Hasslera). Lecz również – wkład własny, reprezentowany 
przez pieśń z tematem powierzonym partii tenoru (Tenorlied). Heinrich 
Isaac skomponował pieśń, którą uznać można za wyraz idiomu lirycznego 
epoki:

Innsbruck, ich muss dich lassen Innsbrucku, muszę cię porzucić, 
Ich far dohin mein Strassen, Pójść własną drogą, 
In fremde Land dohin...  W daleki ruszyć kraj...

To liryczne wyznanie, wypowiedziane melodią śpiewną 
i szlachetną, strukturalnie zaokrągloną, określono trafnie jako 
utrzymane w tonie szczególnie prywatnym9, przynależnym do 
sfery pieśni solowej. Według Wiory pieśń stała się wyrazem tonu 
serdecznego (Gemütston).

Faza trzecia: wiek XVII do połowy XVIII. Faza pieśni zwanej 
Continuo-Lied lub Generalbass-Lied, pieśni z towarzyszeniem basso 
continuo. Pieśń niemiecka naśladuje tu i przetwarza z kolei wzory 
monodii włoskiej. Pieśni z b.c. komponował podobno Heinrich Schütz, 
uczony – jak wiadomo – we Włoszech, lecz się nie zachowały. Dotrwały 
raczej skromne utwory mistrzów drugiej i trzeciej rangi, takich jak Adam 
Krieger czy Heinrich Albert, uważany zresztą za praojca nowej pieśni 
niemieckiej. Nazywane, zgodnie z ówczesną terminologią a r i a m i, 
z reguły stroficzne, co do charakteru były nierzadko bliższe piosnkom, niż 
pieśniom.
Faza, o której mowa, posiada własną teorię wiersza. Jest nią wydany 
w 1624 we Wrocławiu Martina Opitza Buch der Deutschen Poeterey. 
Dzieło ważne dla przyszłych dziejów pieśni: Opitz ustala w nim 
wywiedzione m.in. z liryków Ronsarda, a zastosowane do wiersza 
niemieckiego zasady wersyfikacji, a zarazem – muzyczności tekstów. 
Ściśle normatywna poetyka wprowadzała regularny akcent i ton 
w miejsce iloczasu; określała wymagania co do treści, formy i stylu. 
Wiersz dla pieśni staje się kunsztowny, mało wyrazisty, za to rytmiczny 

9 „…ein lyrisches Ich-Bekenntnis von fast privatem Klang”. W. Oehlmann, Reclams 
Liedführer, Stuttgart 1977, s. 44 [wstęp historyczny].
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i dźwięczny. Równolegle dziejąca się żywa pieśń ludowa trzyma się 
wzorów sięgających średniowiecza.
Faza czwarta: druga połowa wieku XVIII, przypadająca na lata 
klasycyzmu, przez Wiorę łączona z fazą poprzednią, razem nazwane przez 
niego dowcipnie a nie bez pewnej słuszności epoką, w której panuje 
kunstlose Kunstlied, czyli bezartystyczna pieśń artystyczna.
U progu fazy powstaje nowa teoria pieśni wyłożona w kategoriach 
estetycznych przez Christiana Gottfrieda Krausego w traktacie Von 
musikalischen Poesie (1752). Poezja pod muzykę do pieśni i pieśni 
same mają być proste, naturalne, śpiewne, łatwe do nucenia przez 
wszystkich, słowem bliskie tego co ludowe. Mają być komponowane 
i m  V o l k s t o n. Nowe idee zostają podjęte do realizacji przez kolejne 
pokolenia Szkoły Berlińskiej i paru innych szkół niemieckich, a wśród 
kompozytorów, m.in. przez C.Ph.E. Bacha i J.A.P. Schulza, J.F. Reichardta, 
J.R. Zumstega i K.F. Zeltera. Jest to zarazem czas idei i realizacji bardziej 
pogłębionych. Króluje o d a, rodzi się b a l l a d a.  Pojawiają się pierwsze 
zapowiedzi liryki czystej: Fiołek Mozarta i Nur wer die Sehnsucht kennt 
Beethovena, obie pieśni skomponowane do słów Goethego. Klimat 
ogólny fazy klasycznej w sposób wierniejszy niż Fiołek uprzytomnić może 
inna z pieśni Mozarta, reprezentująca czysty Volkston, konkretyzację 
zasad zarazem Krausego i Herdera, Sulzera i Kocha: Sehnsucht nach dem 
Frühlinge (Tęsknota za wiosną):

Komm, lieber Mai, und Mache Przyjdź, miły maju, i uczyń, 
Die Bäume wieder grün...  By drzewa znowu okryły się  
     zielenią...

Faza piąta: wiek XIX. Szczytowa, dla niektórych zarazem – finalna. 
Chodzi o Lied w sensie i zakresie najściślejszym, o niemiecką pieśń liryczną 
ery romantycznej, tę między Schubertem a Wolfem. Według Thrasybulosa 
Georgiadesa u jej narodzin – jako datę tego wydarzenia przyjmuje się 
zgodnie rok 1814, powstanie Gretchen am Spinnrade – stał Goethe. To 
on nastroił i zapalił Schuberta. Dopiero po nim przyszedł Wilhelm Müller 
i pojawiły się – jako nowe wydarzenia – oba cykle, Piękna młynarka 
i Podróż zimowa, a na koniec – Heinrich Heine z Sobowtórem. I w tym 
momencie dla Georgiadesa kończą się, jak wiadomo, dzieje głównego 
nurtu pieśni niemieckiej, trwające od czasu Minnesängerów, a zaczyna 
era epilogu. Początek zmierzchu symbolizują w tej perspektywie pieśni 
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Schumanna, takie jak np. Noc księżycowa (Mondnacht). Tendencja ku 
nastrojowości – jak sądzi uczony – zniszczyła pieśń niemiecką, przekreśliła 
integralność związku słowa i muzyki i równoważność obu tych warstw – 
kulminującą w pieśni Schuberta.
Sąd Georgiadesa jest w oczywisty sposób przerysowany i trudno 
się z nim zgodzić a la lettre10. Lecz daje do myślenia. W kręgach 
historyków i teoretyków pieśni trwa wprawdzie nadal ustalony pogląd 
o równoważnym znaczeniu liryki pieśniowej trzech następców Schuberta: 
Schumanna, Brahmsa i Wolfa, których nazwiska są wymieniane jednym 
tchem, na jednym oddechu. Ale trzeba przyznać, iż coś się po Schubercie 
istotnie stało. W miejsce k o n t e m p l a c j i  pojawił się – n a s t r ó j, 
w miejsce ważkiego słowa w c i e l o n e g o  w dźwięk – słowo, 
którego można nie rozumieć i nie słuchać – rozpuszczone w pięknym, 
dźwięczącym strumieniu muzyczności, p o c h ł o n i ę t e  przez dźwięk. 
Granica nie przebiega jednak tak ostro i w grę wchodzą inne jeszcze 
podziały i opozycje, choćby tak zasadnicza, jak między Brahmsem 
a Wolfem, między trzymaniem się struktury i sensu ogólnego (tak 
u Brahmsa) a formy zewnętrznej i detalicznych znaczeń (jak często, choć 
nie zawsze – u Wolfa)11.
Co przyniósł wiek XIX pieśni niemieckiej? Najogólniej: rozwinięcie 
i wzbogacenie, pogłębienie i koncentrację. Szczegółowiej: nastąpiło 
wchłonięcie przez L i e d  i zintegrowanie bliskich jej gatunków wcześniej 
funkcjonujących odrębnie. Połączenie zasady budowy stroficznej 
z zasadą przekomponowania. Skoncentrowanie środków na przestrzeni 
minimalnej: powstanie m i n i a t u r y  lirycznej a w konsekwencji dalszej 
– wieloczęściowego c y k l u  pieśniowych miniatur. Przekształcenie 
fortepianu wtórującego w fortepian dialogujący. W sferze ekspresji 
i charakteru ogólnego nastąpiło najbardziej intensywne – z dotychczas 
istniejących w historii muzyki – dojście do głosu wyrazu o s o b i s t e g o 

10 Zasadniczą dyskusję z poglądami Georgiadesa podjął Dieter Conrad w studium 
Schumanns Liedkomposition – von Schubert her gesehen [w:] Robert Schumann 
II, red. H.K. Metzger, R. Riehn, Musik-Konzepte Sonderband, München 1982, 
s. 129-169. Pierwotna wersja tekstu w podtytule określonego wprost jako sprzeciw 
(Einwendungen) wobec książki Georgiadesa o Schubercie ukazała się już w roku 1971 
(„Musikforschung” XXIV/2).

11 Zróżnicowanie idiomu pieśniowego czterech wielkich pieśniarzy romantycznych 
– zob. M. Tomaszewski, Wokół fenomenu pieśni romantycznej [w:] Od wyznania 
do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Akademia Muzyczna, Kraków 1997.
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i  n i e p o w t a r z a l n e g o, nie dającego się w kolejnym utworze 
powtórzyć.
Faza szósta, ostatnia: pieśń XX wieku. Mahler, R. Strauss, Reger, 
Hindemith, Schönberg, Berg, Webern. Dla Theodora W. Adorna George-
Lieder Schönberga należą do gatunku Lied w stopniu nie mniejszym 
niż Piękna młynarka i Podróż zimowa. Lecz w przekonaniu większości 
historyków, krytyków, wykonawców – nastąpiło to, co można by 
określić jako zagubienie idei przewodnich gatunku. W zależności od 
światopoglądu estetycznego i słownika, sąd ów bywa jedynie w rozmaity 
sposób artykułowany. Dla Bohdana Pocieja to, co się z pieśnią stało po 
Mahlerze, jest jej wynaturzeniem, czymś udawanym i nieprawdziwym12.
Wiadomo jak zdradliwe i niebezpieczne bywają sądy zbyt pospieszne 
i zbyt krańcowe. Jest niewątpliwe natomiast, że wraz z romantyzmem 
wygasł nurt, który odczuwało się dosyć powszechnie za nurt g ł ó w n y 
i  e s e n c j a l n y  gatunku. A twórczość nowa, pluralistyczna estetycznie, 
zdaje się realizować starą zasadę przechodzenia gatunku w swe własne 
przeciwieństwo.

III  W poszukiwaniu syndromu

Rzecz nie dojrzała do krystalizacji – stąd wielość aspektów zestawianych 
o b o k  siebie, nie zestrojonych w strukturę, czyli w spójną całość. Stąd 
też – raczej k a t a l o g o w y  charakter tego, co nastąpi, niewiele więcej 
ponad głośne myślenie w tej materii.
Poszukiwania dotyczą syndromu – czyli zespołu cech konstytutywnych 
– gatunku Lied w jego najbardziej zawężonym znaczeniu. W pewnym 
stopniu dotyczą jednak zarazem najszerszego zakresu pojęcia, czyli 
pieśni w ogóle. Nie można bowiem cech dla danego gatunku pieśni 
konstytutywnych ustalić na sposób punktowy; bardziej sensowne 
okazało się wyznaczenie osi między owych cech biegunami. Lied, 
jak każdy żywy gatunek, rozgrywała swe istnienie między wieloma 
antynomicznymi względnie komplementarnymi właściwościami. 
W ten właśnie sposób różnicowała się na podgatunki i odmiany. 

12 Dla Pocieja wielka epoka autentycznego życia pieśni kończy się wraz z twórczością 
Mahlera. Bohdan Pociej, Istota pieśni [w:] Zeszyty naukowe II. Materiały z Sesji Naukowej 
poświęconej twórczości Franciszka Schuberta w 150 rocznicę śmierci, 11-13 grudnia 1978, 
Akademia Muzyczna, Poznań 1982, s. 28-36.
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Zawsze jakąś cechą opowiadała się nie tylko z a  czymś, ale zarazem 
p r z e c i w  czemuś. A często łączyła dynamicznie przeciwności (co 
dotyczy szczególnie pieśni najwybitniejszych) lub zgłaszała wobec 
jakiejś ich pary neutralną obojętność. Z ukazanych poniżej par 
przeciwstawionych sobie lub dopełniających się właściwości, każda 
pierwsza występować będzie w funkcji w y r ó ż n i o n e j, tj. jako 
cecha dla pieśni sensu stricte – konstytutywna, d o m i n u j ą c a, 
zazwyczaj akcentowana, stanowiąca p u n k t  w y j ś c i a. Każda 
właściwość druga, opozycyjna lub komplementarna – występuje 
w funkcji p o d p o r z ą d k o w a n e j, marginalnej, chociaż stanowi 
niekiedy w historii gatunku –  p u n k t  d o j ś c i a. Niemal z reguły 
bywa natomiast jedną z cech konstytutywnych jakiegoś gatunku, 
w stosunku do pieśni lirycznej – w mniejszym lub większym stopniu 
odmiennego.

1. Właściwości konstytutywne związku słowa i muzyki w pieśni

1.1. Integralność związku. Jego jedność, pełnia, organiczna 
przystawalność obu komponentów pieśni. Według Leksykonu 
Riemanna nierozerwalna jedność13 między wierszem a jego pieśniowym 
udźwiękowieniem jest pieśni cechą atrybutalną.
Ideał integralności objawił Schubert, umuzyczniając takie teksty jak 
Goethego Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer (Gretchen am 
Spinnrade) czy Nur wer die Sehnsucht kennt (Mignon) lub Heinego Still 
ist die Nacht, es ruhen die Gassen (Doppelgänger).

Przykł. 1. F. Schubert, Gretchen am Spinnrade (J.W. Goethe), D 118, t. 64-69.

13 „Begrifflich und historisch besteht eine unlösbare Einheit zwischen dem literarischen 
Lied-Gedicht und seiner musikalischen Darstellung”, Lied [hasło w:] Riemann 
Musiklexikon…, s. 522.
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Przykł. 2. F. Schubert, Lied der Mignon (J.W. Goethe), D 877, t. 5-10.

Przykł. 3. F. Schubert, Der Doppelgänger (H. Heine), D 957 nr 13, t. 9-14.

Georgiades mówi o podobnych momentach, iż ciało słowa (Sprachkörper) 
przejawiło się jako muzyka, zostało w muzykę wcielone.
Właściwość przeciwstawną stanowi l u ź n o ś ć  związku, jego 
przypadkowość, mechaniczne jedynie przystawanie wynikające 
z właściwości mniej istotnych. Są gatunki, w których możliwe staje 
się podstawianie nowego tekstu pod istniejącą już melodię (Ton, 
Weise). Historia muzyki zna praktykę  k o n t r a f a k t u r o w a n i a 
melodii, w pewnych okresach np. w XVIII wieku niezwykle popularną. 
Etnomuzykologia – praktykę p r z y ś p i e w e k  (w różnych językach 
różnie nazywanych), przeniesioną zresztą na popularną scenę muzyczną 
jako k u p l e t y.  Melodia schodzi tu do roli wehikularnej.

1.2. Muzyczność pieśni, oznaczająca dominację w tym związku praw 
muzycznych nad literackimi. W typowej pieśni solowej utrzymanej w stylu 
wysokim (nazywanej artystyczną) punkt wyjścia stanowi niemal z reguły 
tekst słowny. Lecz dopiero wówczas, gdy tekst zostanie poddany prawom 
muzycznym, całość stanie się pieśnią. Warunkiem zaistnienia prawdziwej 
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pieśni lirycznej jest właśnie swoiste zwycięstwo muzyki nad poezją, 
dźwięku i logiki muzycznej nad słowem i składnią, ekspresji śpiewu nad 
znaczeniem słowa.

Przykł. 4. J. Brahms, Wiegenlied (sł. ludowe), op. 49 nr 4, t. 1-8.

Istniały i istnieją próby odwrócenia sytuacji. Czasami jako gesty, czasami 
ze względów istotnych. Hugo Wolf nazywał zbiory swoich pieśni – 
z szacunku dla wielkiej poezji – zbiorami wierszy z muzyką: Gedichte 
von Goethe (lub Mörike czy Eichendorff) mit Musik.  D e k l a m a c y j n a 
odmiana pieśni przy absolutnej przewadze słowa nad dźwiękiem może 
stanąć na granicy gatunku pojętego ściśle.

1.3. Śpiewność. Zdaniem J.G. Herdera śpiew jest istotą pieśni14. Gdy 
kompozytor jakiejś partii utworu zamierza nadać szczególną śpiewność, 
dookreśla ją słowem cantabile. Lecz niekiedy również liedhaft, co oznacza 
to samo: pieśniowa – czyli śpiewna. Gdy jakiś utwór otwiera szeroka, 
śpiewna fraza, nie mamy wątpliwości, że jest to pieśń.

14 Bohdan Pociej stara się nadać tej myśli jeszcze większą wagę: Sednem, duszą, 
rdzeniem pieśni jako gatunku jest śpiewność, B. Pociej, Istota pieśni..., s. 34.
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Przykł. 5. F. Schubert, Der Lindenbaum (W. Müller), D 911 nr 5, t. 8-12.

Dosyć niespodziewany sąd wypowiedział kiedyś Karlheinz Stockhausen. 
W jego przekonaniu potrzeba śpiewu rodzi się w sytuacji lirycznej 
(mężczyzna spotyka kobietę). „Dla mnie – wyznał – przyszłość będzie 
triumfem śpiewu. Człowiek uwznioślony, doskonalszy, będzie śpiewał, 
a nie tylko mówił”15.
Kontrwłaściwość trzeba by określić jako słowność pieśni, jej 
r e t o r y c z n o ś ć (w pierwotnym znaczeniu tego słowa). Proste 
i minimalne udźwiękowienie mowy – bez wejścia w obszar pełnego 
śpiewu reprezentuje przede wszystkim accentus, czyli sposób 
umuzycznionego wygłaszania tekstów chorałowych. Poza tym: 
Spruch, recytatyw (szczególnie w postaci secco) oraz znaczne partie 
epicko-dramatycznych ballad.

1.4. Miarowość albo ekwiwalencja. Miarowy, to znaczy: regularnie 
się powtarzający. Taka jest przede wszystkim natura wiersza. Według 
Romana Jakobsona poezja – to regularna powtarzalność ekwiwalentnych 
jednostek: stóp, zestrojów akcentowych, wersów, strof16. W pieśni muzyka 
gotowa jest przejąć miarowość wiersza w każdej sferze: metrorytmicznej 
i formalnej, melodyczno-harmonicznej (system kadencji), a nawet w sferze 
planu tonalnego. Na ogół stara się zachować i uszanować strukturę 
wiersza. Zestroić ją z tą organizacją przebiegu muzycznego, która 
nazywana bywa budową okresową i która w obszarze muzyki stanowi 
ścisły odpowiednik struktury wersyfikacyjnej.

15 K. Stockhausen, Texte zur Musik, Bd. III, Köln 1971. Por. również: M. Kurtz, Stockausen, 
Kassel–Basel 1988.

16 R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki”, 1962, nr 2.
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Przykł. 6. F. Schubert, Die liebe Farbe (W. Müller), D 795 nr 16, t. 4-13.

Właściwość przeciwna: a r y t m i a  i  asymetria pierwotnej struktury 
miarowej, rozbitej w pieśni przez wydłużenia, skrócenia, powtórzenia 
słów. Z wiersza robi się w ten sposób proza; gubi się wierszowa 
i pieśniowa ekwiwalencja. Procedurę, o której mowa, zauważył już Jean-
François Marmontel nazywając z tego powodu Glucka prosateur en 
music. Wagner podjął problem, by zbudować cały system; przeciwstawił 
prozę muzyczną, czyli tok wyzwolony z ekwiwalencji – tak zwanej 
strukturze kwadratowej właściwej dla pieśni i tańca. Oczywiście już same 
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wiersze bywają niemiarowe, wolne od a priori ustalonej formy, a ponadto 
– pozbawione płynności wynikającej z miarowego przebiegu, oparte 
na tzw. harte Fügung (twardym łączeniu). Jeśli kompozytorzy po nie 
sięgają, to na ogół nie po to, by skomponować pieśń liryczną (Lied), lecz 
utwór siostrzanego gatunku, nazywany ś p i e w e m  (Gesang). Granica 
nie zawsze bywała ostra, lecz niewątpliwie wyczuwalna. Brahms swoim 
kolejnym zbiorom pieśni nadawał tytuły wyraźnie zróżnicowane na Lieder 
(np. op. 94), Gesänge (np. op. 121) lub Lieder und Gesänge (np. op. 59).

1.5. Stroficzność. Według Waltera Wiory nie co innego, a właśnie 
stroficzność stanowi najbardziej podstawowy wyróżnik gatunku17. 
Nie należy jej oczywiście traktować nazbyt wąsko. Stroficzność można 
rozumieć również jako punkt wyjścia dla ukształtowań zbliżonych, 
choćby dla formy stroficzno-wariacyjnej. Zasada stroficzności polega na 
tym, iż integracja między warstwami słowa i muzyki dokonuje się jakby 
na wyższym piętrze, bardziej ogólnym, w oderwaniu od szczegółów. 
Muzyka w pieśniach stroficznych nie idzie za słowem poszczególnym, 
lecz za wciągniętym przed nawias podstawowym tonem tekstu, z jego 
sensem i nadrzędną kategorią ekspresji. Doskonałe przykłady podobnego 
traktowania tekstu znaleźć można w dziesiątkach pieśni Schuberta, 
takich jak np. Niecierpliwość (Ungeduld) z Pięknej młynarki, Dobranoc 
(Gute Nacht) z Podróży zimowej lub Rybaczka (Das Fischermädchen) 
z Łabędziego śpiewu.
Szczegółowe podążanie za tekstem słownym stanowi cechę tendencji 
przeciwnej, nazywanej p r z e k o m p o n o w a n i e m. Można ją uznać 
za zasadę konstytutywną dla pieśni epicko-dramatycznej, szczególnie dla 
b a l l a d y  i  s c e n y  d r a m a t y c z n e j. Starczy przywołać w pamięci 
Goethego balladę o Królu olch w muzycznej interpretacji tekstu 
dokonanej przez Schuberta lub Loewego.
Niemieckojęzyczną pieśń ery romantycznej zdają się przenikać jednak 
obie tendencje równocześnie. Przynależna pieśni lirycznej struktura 
stroficzna stanowi swego rodzaju mniej lub bardziej ukrytą podstawę dla 
pieśni balladowej, a zasada przekomponowania tekstu zadomowiła się 
w niektórych 1-2 stroficznych pieśniach lirycznych, szczególnie w tych 
komponowanych do słów Heinego, kończonych niespodziewaną pointą.

17 W. Wiora, Das deutsche Lied..., s. 98-99.
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1.6. Neutralność semantyczna; trzeba od razu dodać: względna. Pieśń 
liryczna jak gdyby z natury rzeczy nie posiada skłonności ilustracyjnych. Jeśli 
się pojawiają, to raczej przypadkowo i marginalnie. Rozgrywa się na owym 
wyższym piętrze, w kręgu spraw bardziej uniwersalnych i kategorialnych, 
nierzadko pretendując do przekazywania treści absolutnych.

Przykł. 7. F. Schubert, An die Musik (F. Schober), D 547, t. 1-10.

Uwikłanie w dźwiękonaśladowczą rzeczywistość – jakie towarzyszyło 
np. caccii, francuskiej ilustracyjnej chanson lub włoskiemu madrygałowi – 
jest jej obce.
Muzyczna m i m e t y c z n o ś ć, przejawiająca się szczególnie, choć nie 
wyłącznie, w partii fortepianu, stała się domeną b a l l a d y  i pieśni 
tzw. c h a r a k t e r y s t y c z n e j. Przykładu doskonałego dostarczyć 
mogą ballady Loewego (np. Der Wandelnde Glocke) i niektóre pieśni 
charakterystyczne Mendelssohna (np. Hexenlied) lub Wolfa (np. 
Mausfallen-Sprüchlein).
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2. Główne właściwości strony muzycznej pieśni

2.1. Meliczność, inaczej: melodyjność. Śpiewność stoi naprzeciw 
temu, co słowo-pochodne, retoryczne. Melodyjność, jako właściwość 
pierwszoplanowa dla pieśni, stoi naprzeciw rytmiczności jako właściwości 
pierwszoplanowej dla tańca. Podobnie jak w relacji między śpiewem 
a mową, tak i w tym wypadku, czyli między pieśniową melicznością 
a taneczną rytmicznością następuje obustronna wymiana i wzajemne 
przenikanie. W licznych definicjach pieśni cecha meliczności wybija się 
na czoło18. Od melodii pieśniowej wymaga się zaokrąglenia (powrotu 
do punktu wyjścia), czy też, jak chcą niektórzy – zamknięcia. Niekiedy 
to, co w pieśni meliczne, wybija się tak bardzo na pierwszy plan, 
że organizacja rytmiczna czasu zostaje jak gdyby zawieszona, czego 
doświadczyć można, słuchając niektórych pieśni Brahmsa, takich jak 
Es träumte mir, Wie Melodien zieht es mir, O wüsst’ ich doch den Weg 
zurück lub Rosen brach ich Nachts.

Przykł. 8. J. Brahms, Sapphische Ode (H. Schmidt), op. 94 nr 4, t. 1-7.

18 Według Heinricha Rietscha to melodia, jej struktura stanowi przede wszystkim 
o stronie muzycznej pieśni, zob. H. Rietsch, Das deutsche Liedweise, Wien 1904.
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Cechą przeciwstawną, a najczęściej komplementarną wobec 
pieśni melicznej stanowi więc urytmizowana charakterystycznie 
t a n e c z n o ś ć. Gdy wybije się na pierwsze miejsce – z pieśni robi się 
p i o s e n k a. Tak bywa niekiedy nawet u Schuberta (Seligkeit D 433), 
Schumanna (Das ist ein Flöten und Geigen), Brahmsa (Vergebliches 
Ständchen) czy Wolfa (Ein Ständchen Euch zu bringen).

2.2. Wokalność. Jeszcze inna, obok śpiewności i meliczności właściwość 
pieśni lirycznej. Dotyczy faktury. Prowadzenie melodii typu wokalnego 
w sposób właściwy stanowiło odrębną sztukę. W XVI wieku należało 
do podstawowych zasad kontrapunktu, zwanego zresztą wokalnym. 
Ciekawe, iż melodie szczególnie bezbłędne wokalnie kojarzą się z kręgiem 
kultury śródziemnomorskiej i jej gatunkami: canzoną, barkarolą, sicilianą. 
Przykładu dostarczyć może Schuberta Serenada D 957/4, a także parę 
pieśni S. Moniuszki, takich jak Morel lub Znasz-li ten kraj.

Przykł. 9. S. Moniuszko, Znasz-li ten kraj (J.W. Goethe/A. Mickiewicz), t. 4-7.

Właściwością przeciwstawiającą się wokalności jest oczywiście 
i n s t r u m e n t a l n o ś ć. Faktura typu instrumentalnego stała się 
szczególnie popularna w czasach baroku, wszechobecna przede 
wszystkim w operowej i oratoryjnej arii, ale także w pieśni ówczesnej 
(nazywanej również arią) wykonywanej z basso continuo. Tak 
charakterystyczna dla arii koloratura i ornamentacja – w romantycznej 
pieśni lirycznej stały się nie do pomyślenia. Wracają w końcu wieku, wraz 
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z zamiłowaniem do wirtuozerii i operowości nieodłącznym dla Ryszarda 
Straussa.

2.3. Monodyczność. Historycznie rzecz biorąc, stała u narodzin 
pieśni. Liryka miłosna średniowiecza w zasadzie obywała się bez 
instrumentalnego towarzyszenia; było akcydentalne, wykonywane 
improwizacyjnie, nie komponowane. Pieśń ludowa bywa najczęściej 
monodyczna do dziś. Jeśli solowa pieśń artystyczna reprezentująca 
monodię akompaniowaną do monodii czystej niekiedy na moment 
powraca, to dla efektów specjalnych, dyktowanych potrzebami 
szczególnej ekspresji. Zdaje się wówczas wracać do źródła, odwołuje się 
do pieśniowego arché.

Przykład 10. F. Chopin, Leci liście z drzewa (W. Pol), t. 1-12.

Na przeciwnym krańcu usytuowała się pieśń w i e l o g ł o s o w a. Wraz 
z pieśnią ściśle monodyczną i solową objęta jest najszerszym zakresem 
pojęcia pieśni. Począwszy od renesansowej Tenorlied i od chorału 
protestanckiego śpiewanego w czterogłosowych układach – trwa do dziś, 
jakkolwiek nieco w tle, zdominowana w świecie kompozycji wysokiej – 
przez pieśń solową. O tym, że znajduje się na granicy gatunku świadczy 
choćby potrzeba dookreślenia nazwy – pieśń c h ó r a l n a, Chorlied, by 
wiadomo było o co chodzi.
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2.4. Solistyczność. W przeciwstawieniu monodia-polifonia chodziło 
o różnicę w zakresie faktury kompozytorskiej. Przy rozróżnieniu między 
solo a tutti w grę wchodzi problematyka wykonawcza. Artystyczna 
pieśń solowa wymaga ekspresji indywidualnej, subiektywnej, osobistej. 
Wykonywana unisono traci jedną z cech atrybutalnych.
W pieśni średniowiecznej istniał naturalny podział ról: na canto i refren, 
czyli na te partie, które śpiewał solista i te, które u n i s o n o (nie 
polifonicznie) wykonywało jego otoczenie. Refren w pieśni solowej 
pozostał, tyle że odpadł unisonowy sposób jego wykonywania. Zazwyczaj 
wyróżniany bywa kompozytorsko przez odmienność faktury lub choćby 
rejestru czy dynamiki, przynosząc mocne zamknięcie strofy. Wśród 
szczególnie udanych zastosowań strofy dopełnionej refrenem znajduje się 
Schuberta Ungeduld (Dein ist mein Herz!), Moniuszki Znasz-li ten kraj 
(Tam był mi raj!) i Griega Ich liebe dich. Unisonowe wykonywanie refrenu 
utrzymało się natomiast w gatunku pieśni zwanej t o w a r z y s k ą  lub 
biesiadną.

2.5. Towarzyszenie instrumentu. Zmieniało się poprzez wieki, lecz 
zawsze miało charakter kameralnego współuczestniczenia. Kolejno 
głosowi towarzyszyła w średniowieczu harfa rycerska lub viola, 
w renesansie lutnia, w czasach baroku instrumenty realizujące basso 
continuo, w okresie klasycyzmu klawesyn, klawikord i fortepian, który 
zapanował niemal niepodzielnie w XIX wieku. Stąd też pieśń romantyczna 
bywa niekiedy nazywana pieśnią f o r t e p i a n o w ą (Klavierlied). 
Funkcja fortepianu z towarzyszącej głosowi dojrzewała do 
współuczestniczącej; już u Schuberta stawała się niekiedy równoważną 
wobec głosu (przykł. 11, s. 301):
Posunięcie się o krok dalej przynosi sytuację, w której nie fortepian 
towarzyszy partii głosu, lecz g ł o s  –  f o r t e p i a n o w i. Już 
u Schumanna można by w niektórych pieśniach partię fortepianu 
zagrać bez partii śpiewu, jako etiudę (np. Ich will meine Seele Tauchen 
z Dichterliebe). Począwszy od Wesendonck Lieder Wagnera wyjątek 
staje się regułą. Punkt szczytowy osiągnięty zostaje w pieśniach Ryszarda 
Straussa. Najpierw w fortepianowych (słynne Morgen), na koniec 
w orkiestrowych. Powstaje nowy gatunek: pieśń o r k i e s t r o w a 
(Orchesterlied), na przełomie wieków zyskując wielu zwolenników, 
od Mahlera do Szymanowskiego. Niemal całkowite wtopienie głosu 
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w brzmienie samoistnie działającej orkiestry symfonicznej nastąpiło 
w cyklu Straussa nazwanym Vier letzte Lieder.

Przykł. 11. F. Schubert, Rastlose Liebe (J.W. Goethe), D 138, t. 1-16.

2.6. Miniaturowość. Cecha pieśni lirycznej często podkreślana 
w definicjach. U progu ery romantycznej miniaturową paronastotaktową 
strukturę posiada pojedyncza pieśniowa zwrotka, wielokrotnie 
z kolejnymi strofami tekstu powtarzana. W pełni romantyzmu 
następuje krańcowe ograniczenie ilości strof; ideałem gatunku staje się 
monostroficzność zainicjowana przez Roberta Schumanna w 11-taktowej 
pieśni do słów Heinego Anfangs wollt ich fast verzagen i kontynuowana 
do końca wieku.
Właściwości przeciwnej, m o n u m e n t a l n o ś c i, nie da się pieśni 
lirycznej przypisać. Wprawdzie na przełomie wieków zaistniał zwyczaj 
nazywania potężnych utworów wokalno-instrumentalnych – pieśniami, 
lecz chodziło tu raczej o nawiązanie do pieśniowości niż do pieśni. Trudno 
byłoby Das klagende Lied czy Das Lied von der Erde Mahlera lub Gurre-
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Lieder Schönberga zaliczyć do gatunku pieśni lirycznej – są kantatami lub 
symfoniami dopełnionymi śpiewem.

3. Właściwości konstytutywne tekstów

3.1. Intencjonalność świata przedstawionego. Świat pieśni 
romantycznej, jak łatwo sprawdzić, istnieje przede wszystkim, choć nie 
wyłącznie, we wspomnieniu i w marzeniu, jest funkcją idealizującej 
pamięci oraz wyobraźni mającej skłonność do utopii. Jest najczęściej 
światem jaki mógłby lub jaki powinien zaistnieć, swoistą arkadią, 
w której obręb przenosi nas pieśń, uciekając od dosłowności historii 
i biografii. Ale to jest oczywiście tylko jedna, choć przeważająca strona 
sprawy.
Strona druga, komplementarna: to r e a l n o ś ć  świata przedstawionego, 
świata jaki jest, pięknego, ale przynoszącego cierpienie. Ten świat dostając 
się w obręb pieśni, czyni ją prawdziwszą. Poetyka pieśni traktuje podobne 
momenty niemal jako transgresje, wtargnięcia. Od rzeczywistości odcina 
się nierzadko typową dla romantyzmu ironią.

3.2. Momentowość. Pieśń liryczna chwyta moment: charakterystyczny, 
znaczący, wyróżniony, ważki. Może on zostać utrwalony i wówczas trwa 
poza czasem.
Na przeciwległym biegunie stoją obce pieśni lirycznej sukcesywne c i ą g i 
z d a r z e ń. Jeśli pragnie się je uchwycić – powstaje pieśniowy c y k l. 
Jako łańcuch odrębnych chwil; nie jako całość snuta na sposób epicki.

3.3. Subiektywizm. Niektórzy wysuwają z kolei tę właściwość na 
czoło. Pieśń romantyczna bez pierwszej osoby (jako formy podawczej), 
bez podmiotu lirycznego nie istnieje. Różnicuje się wprawdzie według 
zakresów tematycznych, lecz posiada pewną wspólną, jednoczącą owe 
tematy strukturę, relację, którą można wyrazić poprzez niezmienną 
obecność lirycznego ja: ja i ona, ja i dom, rodzina, ja i kraj, ojczyzna, 
ja i natura, ja i Bóg oraz – ja i ty.
Dystans o b i e k t y w i z m u: znaleźć go można chyba jedynie w pieśni 
późnej i to rzadko, u Wolfa, Regera, Hindemitha, Ravela, Weberna.
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3.4. Liryczność. Cecha należąca do definicji pieśni tak poetyckiej, jak 
i muzycznej. Termin „liryka wokalna” bywa używany jako synonimiczne 
zastępstwo terminu pieśń. Według E. Bückena liryczna koncentracja jest 
w ogóle praprzyczyną i najbardziej rodzimym obszarem, do którego wraca 
ona po przypadkowych jedynie wykroczeniach poza granicę liryzmu19.
Wykroczenia dotyczą, co jasne, obszarów tego co e p i c k i e  i tego co 
d r a m a t y c z n e. Gatunkami granicznymi (niekiedy pozagranicznymi) są 
w tej perspektywie romanza, ballada i scena dramatyczna. Nie zawsze je 
łatwo od pieśni lirycznej odróżnić. Często chodzi jedynie o nalot epicki lub 
dramatyczny dopełniający pieśniowy liryzm. Znaczną część pieśni Wolfa 
można by zakwalifikować właśnie w ten sposób.

3.5. Metaforyczność. Właściwość wypowiedzi poetyckiej immanentna 
i zwyczajna. Już w pieśni ludowej jabłuszko – to nie tylko jabłuszko, 
wianeczek – to nie wyłącznie wianeczek. W niektórych stylach poetyckich 
granicząca ze sztucznością.
Na krańcu przeciwnym: k o n k r e t n o ś ć,  dosłowność, dosadność. 
W pieśni rzadka. Jej cechy nosi z pewnością Brahmsa lapidarny liryk Kein 
Haus, keine Heimat.

3.6. Romantyczność. Termin nieostry, ale łatwo wyczuwalny. Obejmuje 
znaczną rozmaitość właściwości: skłonność do spoglądania wstecz, 
w dal, w górę i w głąb. W prehistorię, w czasy tzw. rycerskie, w legendę, 
w folklor, w baśń. Lied, jako gatunek muzyczny nie przypadkiem szczytuje 
w erze romantyzmu – pisze Helga de la Motte w eseju poświęconym 
pieśni20 – to, co charakterystyczne, niezwykłe, czarodziejskie, cudowne 
(das Wunderbare), dopiero teraz może w muzyce zyskać kształt 
konkretny. Ale czy to, co irrealne, stanie się realnością? Autorka uważa 
Lied nie za gatunek muzyczny, lecz wprost za kategorię romantycznego 
myślenia. Pieśń (Lied) to według niej powrót do źródeł, obietnica – przy 
pomocy romantycznej cudowności – odzyskania utraconej jedności, 
harmonii między światem (natura) a sobą samym.

19 E. Bücken, Lied [hasło w:] Wörterbuch der Musik, Leipzig 1941, s. 252.
20 H. de la Motte-Haber, “Es flüstern und sprechen die Blumen…” Zum Widerspruch 

zwischen Lied als romantischer Kategorie und musikalischer Gattung, „Musika”, 1981, nr 3, 
s. 239. 
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Kategoria przeciwna: k l a s y c z n o ś ć. Oczywista w pieśni czasów 
wiedeńskiego klasycyzmu. Stanowiła jakość konstytutywną dla o d y 
i  s c e n y  d r a m a t y c z n e j. Ody Mozarta (An die Freude, An die 
Einsamkeit, An die Hoffnung) antycypują ody liryczne Schuberta 
(An die Musik, An die Entfernte, An den Tod); mozartowskie sceny 
dramatyczne (Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers 
verbrannte) zapowiadają liryczno-dramatyczne sceny twórcy Gretchen 
am Spinnrade. I tu i tam nie obywa się bez wzniosłości, ale i bez gestów 
patetycznych, obcych pieśni sensu stricte.

4. Właściwości dotyczące charakteru i ekspresji pieśni – jako 
słowno-muzycznej całości

4.1. Prostota i naturalność. Postulaty Rousseau, Herdera i Kocha 
– zrealizowane już w pieśni bezpośrednio przed-romantycznej, w tak 
zwanej prostej pieśni w stylu ludowym (schlichte Lied im Volkston). 
Od tego właśnie tonu zaczynał Schubert komponując pieśni w rodzaju 
Polnej różyczki (Heideröslein). Piękna młynarka przyniosła ucieleśnienie 
artystycznie najpełniejsze takiego właśnie spojrzenia na ideał pieśni. 
W późnym romantyzmie niekiedy prostota wraca, ale jako wartość 
osiągnięta poprzez najwyższy kunszt, na przykład w niektórych pieśniach 
Wolfa do słów Mörikego, takich jak Das verlassene Mägdlein lub Auf ein 
altes Bild.
Według Leksykonu Brockhausa gatunek Lied charakteryzuje 
m.in. prostota, mały zapas dźwięków, mały ambitus i małe motywy21.
Właściwości przeciwne: k o m p l i k a c j a  i  s z t u c z n o ś ć  bywały 
konstytutywne dla a r i i. Pieśń wczesnoromantyczna odcinała się wobec 
arii programowo, miała stanowić jej przeciwieństwo.

4.2. Uczuciowość, a przy tym – wyrazistość owych uczuć czyli 
ekspresywność. Jednak, co ważne, nie nadmierna. Ekstremalność ekspresji 
stała się właściwością chętnie widzianą przede wszystkim w arii. W pieśni 
ekspresja krańcowa również się zdarza, począwszy od Ich grolle nicht 

21 Lied [hasło w:] Brockhaus-Riemann-Musiklexikon, tom II, red. C. Dahlhaus, 
H.H. Eggebrecht, Wiesbaden-Mainz 1979, s. 42. Lied [hasło w:] Ullstein-Lexikon der Musik 
Lied, red. F. Herzfeld, Frankfurt-Berlin 1965, s. 313: wszystko co się śpiewa bez zbytnio 
wyszukanej formy.
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Schumanna, skończywszy na Ich hab’ ein glühend Messer z Pieśni 
wędrowca Mahlera – lecz akcydentalnie.
Postulat Herdera, który wyznaczał pieśni rolę wyrazu uczuć i namiętności 
– został wprowadzony w życie przez pieśń romantyczną w sposób 
absolutny22. Odmiany uczuć, które doszły w niej do głosu tworzą rejestr 
o obszerności niezwykłej. Obejmują rzec można pełne spektrum, lecz 
pewne barwy ekspresji pełnią funkcję dominującą. Według Emila Staigera 
uczucie w pieśni lirycznej nadrzędne stanowi poczucie samotności23. 
Można się z tym zgodzić, traktując samotność jako wynik braku miłości: 
miłości utraconej, miłości odrzuconej, miłości nieosiągniętej.
Biegun przeciwny: ekspresywna n e u t r a l n o ś ć. Nie sposób jej 
w pieśni znaleźć.

4.3. Poetyckość i nastrojowość – kategorie wynalezione przez 
romantyzm (słowo nastrój, Stimmung – pojawia się już w słowniku 
Grimma). Doszły do głosu najpełniej w pieśniach Schumanna, takich jak 
Noc księżycowa (Mondnacht), Leszczyna (Nussbaum) czy Kwiat lotosu 
(Die Lotosblume). W równie silnym stopniu nie przejawiły się u nikogo 
przed nim, ani po nim. Schumann był tym, który przypomniał działanie 
muzyki orfejańskiej, wyzwalające z prozy życia.
Właściwości przeciwstawne – to właśnie p r o z a i z m  i r z e c z o w o ś ć. 
Kategorie te, jeśli w pieśni bywały użyte, to najczęściej jedynie dla celów 
parodystycznych, jak w Kramarskim zwierciadle (Kramer Spiegel), 
szyderczym cyklu pieśni R. Straussa do słów A. Kerra (op. 66) lub jako 
piosenki aktorskie, sięgające po tematy prosto z życia. Pewne elementy 
prozaizmu i rzeczowości wprowadził do pieśni XIX wieku Modest 
Musorgski; jego realizm posiada jednak zawsze drugie dno: symboliczne.

4.4. Intymność. Według Rémy Strickera pieśń romantyczna stanowi 
wcielenie przede wszystkim tej kategorii24. Słuchając Schumanna 
Dichterliebe, nie mamy co do tego wątpliwości. Zwierzeń się nie 
wykrzykuje, mówi się głosem ściszonym.
22 Tezy Herdera podjął Pociej (Istota pieśni..., s. 28 i 34), traktując pieśń jako emanację 

uczucia, a śpiew jako stanowiący w swej istocie – bezpośrednią ekspresję życia uczuć.
23 E. Staiger, Kunst der Einsamkeit, 1956; cyt za.: W. Wiora, Das deutsche Lied…, s. 67.
24 R. Stricker, La Mélodie et le lied..., s. 8. Autor podkreśla, iż expressionintime była obca 

dotychczasowym stylom a subiectivisme et intimité wcieliły się (s’incarnent) w ten nowy, 
XIX-wieczny rodzaj pieśni.
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Przykł. 12. R. Schumann, Wenn ich in deine Augen seh (H. Heine), op. 48 nr 4, t. 1-4.

Francuzi zaliczają pieśni do muzyki kameralnej, chyba słusznie. Śpiewa się 
je dzisiaj na wielkiej estradzie, ale nie z największym pożytkiem.
Biegun przeciwny: artystyczny e k s h i b i c j o n i z m  trafia się w pieśni 
nierzadko, lecz raczej u zmierzchu epoki. Najczęściej u R. Straussa, jako 
oczywisty wynik bliskości opery. Także u Czajkowskiego i Rachmaninowa.

4.5. Esencjonalność. Właściwość, którą pieśń romantyczna zdobywała 
w trakcie swego rozwoju. Zaczynała od tendencji odmiennej, od niemalże 
gadatliwej rozlewności. W spadku po baroku i po arii pieśń romantyczna 
odziedziczyła zwyczaj snucia wątku muzycznego przez niekończące się 
powtarzanie słów, zwrotów i wersów. Ciekawe staje się obserwowanie, jak 
maniera ta stopniowo się kurczy. Już Schubert w Heine-Lieder, a potem 
Schumann w Dichterliebe wstrzymują się niemal zupełnie od powtórzeń 
słownych. Substancja muzyczna skupia się w sobie, idąc w tym zresztą za 
poezją, w czym największy był udział Heinego. Można powiedzieć, że to 
on nauczył pieśń niemiecką lapidarności; ulotności również.
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Właściwość nazwana tu r o z l e w n o ś c i ą, charakteryzująca pieśń 
wczesno-romantyczną – jako wielozwrotkową lub objawiającą 
skłonność do wielokrotnych reduplikacji tekstu i muzyki – wróciła 
w romantyzmie późnym. Nastąpiło wyraźne zwolnienie tempa 
przebiegu i powrót tendencji do wielokrotnego powtarzania. W pieśni 
Polały się łzy Paderewskiego, skomponowanej do słów jednego 
z liryków lozańskich Mickiewicza, zwrot tytułowy, przez poetę użyty 
dwukrotnie, w pieśni odzywa się siedem razy. Burzy konstytutywną 
dla wiersza lapidarność.

4.6. Powaga, głębia, szlachetność. Również do nich pieśń 
romantyczna powoli dojrzewała, jakkolwiek antycypacje bywały liczne, 
począwszy od Beethovena pieśni do słów Gellerta. Głębię i uczucie (Tiefe 
und Empfindung) uważa za właściwości przynależne pieśni już Grimm. 
Od samego początku pisano je tak w stylu serio jak i w stylu buffo; jest 
niewątpliwe, iż styl serio stał się w odniesieniu do pieśni tym bardziej 
nacechowanym.
Buffo egzystuje na marginesach, jako znakomite niekiedy dopełnienie. 
L e k k o ś ć  i p o w i e r z c h o w n o ś ć  – czyli kontrwłaściwości – 
zadomowiły się w arii o p e r e t k o w e j  i w tzw. piosence l e k k i e j 
wszelkiego autoramentu.

* * *

Gatunkowi, o którym mowa – dzięki charakteryzującej go naturalności 
i prostocie, uczuciowości i wyrazistości, poetyckości i nastrojowości, 
intymności, esencjonalności, szlachetności i głębi – danym było stworzyć 
repertuar do dziś żywy i poruszający, oczywiście tych, którzy w zgiełku 
epoki, przyspieszonej i tak mało ludzkiej, zechcieli pieśń zauważyć.
Słuchając lirycznej pieśni romantycznej (słowem Lied sensu strictissime), 
ma się wrażenie, że jej głos przemawia wprost do mnie, nie do jakiegoś 
adresata anonimowego, by mnie wyzwolić z codzienności i prozy życia. 
By odsłonić na moment świat możliwy, a zarazem – skłonić do zadumy 
i kontemplacji nad światem, który właśnie minął.
Pieśń to równoczesne uobecnienie – w chwili bieżącej, w teraźniejszości 
– przeszłości i przyszłości zarazem. W jednym okamgnieniu lub – 
w pozaczasie.
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Sytuacja liryczna i kategorie ekspresywne 
w pieśni czasów romantyzmu*

Swoją egzystencję pieśń liryczna czasów Romantyzmu zawdzięcza paru 
wcześniejszym gatunkom i odmianom, które zintegrowała przekształcając 
w nową całość, bogatą w odcienie i warianty. Zniknęło wyraziste 
zróżnicowanie na ody i romance, pieśniowe elegie i idylle, na pieśni 
w tonie ludowym i scenki wokalne: od czasów Schuberta zdominowała je 
i wchłonęła niemiecka Lied, francuska mélodie, polska pieśń, dookreślane 
jednym z przymiotników: solowa, liryczna lub artystyczna. W sferze języka 
niemieckiego dla pieśni solowej bywa używany, oprócz terminu Sololied, 
również termin Klavierlied. Nie znaczy to, iż wraz ze zniesieniem sztywnych 
konwencji gatunkowych i rodzajowych, wraz z syntezą gatunków wysokich 
i niskich nastąpiło całkowite zatarcie charakterów, które mogłyby zdradzić ich 
genezę. Owe charaktery przeświecają nadal poprzez właściwości nadrzędne, 
składające się na ogólny i uniwersalny syndrom romantycznej pieśni lirycznej; 
tworzą zróżnicowanie, które pozwala na przykład w niektórych pieśniach 
z Pięknej młynarki wysłyszeć proweniencję odwołującą się do pieśni typu 
Lied im Volkston, w Serenadzie (Leise flehen meine Lieder) znaleźć elementy 
canzony, a w Sobowtórze (Stil ist die Nacht) ślady dramatycznego lamentu.

I W perspektywie ekspresji

Typologie dotychczasowe różnicowały pieśń liryczną z paru ważnych 
punktów widzenia. Kryterium stylu pozwoliło na wyodrębnienie 

* M. Tomaszewski, Sytuacja liryczna i kategorie ekspresywne w pieśni czasów romantyzmu 
[w:] Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Akademia Muzyczna, 
Kraków 1997.
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odmiennych syndromów dla pieśni wczesnego, dojrzałego (szczytowego) 
i późnego romantyzmu. Kryterium języka narodowego, poprzez jego 
każdorazowo odmienną i swoiście niezbywalną intonację, umożliwiło 
rozróżnienie idiomatyki pieśni poszczególnych obszarów kulturowych. 
Z punktu widzenia formy i rodzaju determinującej ową formę relacji 
zachodzącej między słowem a muzyką, można było mówić o pieśniach 
stroficznych, wariacyjnych czy przekomponowanych. Wreszcie kryterium 
faktury samego głosu różnicowało istniejący repertuar utworów na pieśni 
kantabilne, recytatywne lub intonacyjne. W sposób naturalny nasuwa 
się możliwość różnicującego spojrzenia na pieśń liryczną z jeszcze jednej 
perspektywy, dopełniającej wcześniej wymienione: z perspektywy 
jej n a c e c h o w a n i a  e k s p r e s y w n e g o. Kryterium nadrzędne, dla 
zróżnicowania o którym mowa, wywieść można z pojęcia sytuacji lirycznej 
i związanej z nią kategorii ekspresywnej.
S y t u a c j ę  l i r y c z n ą  zdefiniować można jako strukturę stanowiącą 
w utworze poetyckim odpowiednik jakiegoś emocjonalnie nacechowanego 
zdarzenia lub stanu – należącego do świata zewnętrznego, a ukazanego 
poprzez monolog wewnętrzny podmiotu lirycznego utworu, jego 
lirycznego j a, skierowany najczęściej do określonej osoby, do lirycznego 
ty. Monolog nosi charakter subiektywnego wyznania lub wspomnienia, 
inwokacji lub apostrofy1.
Tak jak epice przynależy funkcja opowiadania, a dramatowi przedstawiania, 
tak liryce – wyrażania, czyli uzewnętrzniania stosunku emocjonalnego do 
dziejących się zdarzeń lub zaistniałych stanów rzeczy2. 
Ekspresja stanowi dla liryki jej podstawowy wyróżnik. Repertuar kategorii 
ekspresywnych, jakimi twórczość liryczna dysponuje, stał się tak obszerny 
i zróżnicowany jak rzeczywistość wewnętrzna człowieka. Poszczególne 
k a t e g o r i e  e k s p r e s j i,  mimo iż z natury rzeczy trudno uchwytne, 
bywają słownie definiowane, funkcjonują tak w sferze życia, jak i sztuki. 
W odniesieniu do muzyki przyjęło się uważać, iż trafne odczytanie ich 
z utworu przez wrażliwego i kompetentnego wykonawcę czy słuchacza 
nie stanowi problemu, jakkolwiek dokonuje się głównie drogą intuicyjną. 

1 Por. Liryka, Podmiot liryczny, Monolog liryczny i Sytuacja liryczna [hasła w:] Słownik 
terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław–Warszawa 1988, s. 254, 294, 361, 509. 
Por. również: E. Balcerzan, Sytuacja liryczna – propozycja dla poetyki historycznej [w:] 
Studia z historii i teorii poezji, tom II, red. M. Głowiński, Warszawa 1970.

2 Szerzej rozwinięty pogląd na funkcjonowanie rodzajów literackich w obszarze literatury 
i muzyki [w:] M. Tomaszewski, Wokalna miniatura liryczna: między wyznaniem a wołaniem 
[w:] Od wyznania do wołania…



311   

Sytuacja liryczna i kategorie ekspresywne w pieśni czasów romantyzmu

Już sam wybór środków muzycznych przez kompozytora – tak przecież 
zasadniczo odmiennych dla kołysanki czy też serenady, innych dla 
marsza weselnego, a innych dla żałobnego – determinował każdorazowo 
podstawową kategorię danego utworu. A jednak, chcąc uzyskać pewność, 
iż intencje dotyczące ekspresji utworu zostaną właściwie odczytane, 
kompozytorzy ery romantycznej zaczęli coraz częściej zespół środków 
muzycznych, wyrażonych przy pomocy znaków nutowych, dookreślać 
słowami. Tym tłumaczy się obecność w rękopisach Schuberta dookreśleń 
w rodzaju lieblich lub wehmutig, u Schumanna innig lub melancholisch, 
u Mahlera ruhelos lub klagend.
W obszarze liryki wokalnej pojawia się zespół dalszych determinacji. Są 
wyznaczane przez strukturę tekstu słownego, tego, który dla poszczególnej 
pieśni stał się punktem wyjścia i odniesienia. Jest nią wspomniana 
wyżej sytuacja liryczna. Rodzaj i odmiana danej sytuacji wyznacza 
z kolei w sposób ogólny, czyli kategorialny, ten rodzaj ekspresji, który jej 
przynależy, który jest z nią związany, by tak rzec, naturalnym porządkiem 
rzeczy. W tym rozumieniu ekspresja tęsknoty towarzyszy sytuacji oddalenia 
osoby ukochanej, a na przykład ekspresja euforii – momentowi objawiania 
pełni uczuć.
Twórczość liryczna penetrowała na przestrzeni wieków parę odmiennych, 
choć powiązanych ze sobą zakresów tematycznych, różnicując się w ten 
sposób na lirykę miłosną i religijną, na skoncentrowaną na przeżywaniu 
piękna natury lub losów kraju, wreszcie na lirykę zatopioną w refleksji 
filozoficznej. W czasach romantyzmu zaistniały i rozkwitły wszystkie 
te odmiany, dość zresztą często współuczestnicząc ze sobą w jednym 
wierszu lub jednej pieśni. Jednak miejsce wyróżnione przypadło 
l i r y c e  m i ł o s n e j. Alfred de Musset w Spowiedzi dziecięcia wieku 
wyznał, a nie było to z pewnością wyznanie cyniczne:  „Co do mnie, nie 
pojmowałem, iżby można robić co innego, niż kochać”3. W Polsce żaden 
twórca nie mógłby tego powiedzieć i żaden zresztą podobnych słów nigdy 
nie wypowiedział; zbyt tu często ukochana oddawała pierwsze miejsce 
ojczyźnie. Lecz to był wyjątek. W ślad za wierszami lirycznymi Goethego 
i Heinego, Rückerta i Wilhelma Müllera, Eichendorffa i Mörikego, Victora 
Hugo i Musseta, Byrona i Burnsa, Puszkina i Mickiewicza, powstawała 
europejska liryka wokalna. Była w stopniu wyższym niż kiedykolwiek 

3 A. de Musset, La confession d’un enfante du siècle, 1836.
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zdominowana przez temat miłości, zróżnicowany przy tym na, zdawałoby 
się, nieskończoną ilość odmian treści i odcieni ekspresji.

II  Dialektyka miłości i samotności: akty i stany 

Dobre wsłuchanie się w pieśń romantyczną prowadzi ku stwierdzeniu 
na pozór paradoksalnemu: z większą wyrazistością odzywa się w niej 
aktualny  b r a k  miłości niż jej o b e c n o ś ć.  W każdym razie ów brak 
staje się coraz to bardziej widoczny w miarę upływu lat, czyli wraz z 
przeobrażeniem się pieśni romantycznej w późnoromantyczną, a tej z kolei 
– w modernistyczną. Wzajemna zależność między stanami, o których 
mowa, została ujęta przez Karla Jaspersa w tezę: „Nie mogę stać się sobą 
bez komunikacji egzystencjalnej z drugim człowiekiem i nie mogę w nią 
wstąpić, nie będąc uprzednio samotnym”4. Rozpatrując bliżej modele 
sytuacji lirycznych, występujących w pieśni romantycznej, nietrudno dojść 
do wniosku, iż ich struktury zostały ukonstytuowane przez serie opozycji. 
Miejsce wyróżnione zajmuje wśród nich dialektyka miłości i samotności. 
W ślad za nią idą opozycje następne: dialektyka spotkań i rozstań, bliskości 
i oddalenia, przychylności i obcości, wzajemności i odrzucenia, poczucia 
błogości i cierpienia, traktowania uczuć z powagą lub z niefrasobliwością.
Odmiennej natury opozycja wnosi w pieśń romantyczną dalsze 
zróżnicowanie: na dwa tryby wobec siebie komplementarne przy wyrazistej 
różnicy. Oba się zresztą przenikają nawzajem, nierzadko w jednej pieśni.
Pierwszy z obu trybów, nacechowany d y n a m i z m e m,  znaleźć 
można w pieśniach, w których sytuacja liryczna posiada charakter a k t u. 
Chodzi o sam moment spotkania lub rozstania, moment objawienia się 
pełni uczuć pozytywnych, albo też – gwałtownych i niepohamowanych 
resentymentów.
Tryb drugi, nacechowany r e f l e k s y j n o ś c i ą,  przejawia się 
w pieśniach, w których sytuacja liryczna nosi charakter s t a n u.  Może nim 
być dotkliwe poczucie samotności albo oddalenia (od dalekiej ukochanej), 
czy też odwrotnie – w innym czasie i okolicznościach – poczucie trwania 
w szczególnej bliskości.
Jest oczywiste, iż zespół środków muzycznych, którymi kompozytor 
romantyczny starał się dotrzymać kroku poecie – w zależności od trybu 

4 K. Jaspers, Philosophie, Berlin 1932, tom II, s. 61.
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pieśni i od owego trybu odmiany – ulegał znaczącemu zróżnicowaniu, 
jakkolwiek repertuar owych środków był wspólny i stylistycznie 
jednolity.

Tab. 1. Sytuacje liryczne i kategorie ekspresywne w sferze romantycznej pieśniowej liryki 
miłosnej. Próba modelu.

STANY 
(trwania) Kategorie ekspresywne AKTY 

(momenty)
Stan 

SAMOTNOŚCI 
pierwotnej

poczucie braku

oczarowanie
 

Moment 
SPOTKANIA

Stan 
ODDALENIA 

pierwotnego
tęsknota

euforia
Moment 

OBJAWIENIA PEŁNI 
UCZUĆ

Stan 
maksymalnej 

BLISKOŚCI
uwielbienie

rozczarowanie Moment 
ROZDŹWIĘKU

Stan 
ODDALENIA 
wtórnego

rozżalenie

desperacja
Moment 

ROZSTANIA 

 
Stan 

SAMOTNOŚCI 
wtórnej

poczucie straty

III  Sytuacja dynamiczna: od fascynacji do desperacji

Pieśni trybu d y n a m i c z n e g o  –  czyli te, w których struktura liryczna 
nosi charakter a k t u  – wyróżniają się przez swoją spontaniczność, 
impulsywność, nierzadko też eksplozywność. Dotyczą przecież chwil 
szczególnie nacechowanych, wyróżnionych, które wprawdzie trwają 
w realnym życiu nie dłużej niż moment – pojawiają się i znikają – lecz 
pozostawiają głęboki ślad, nierzadko o charakterze traumatycznym. 
W jednych pieśniach owe m o m e n t y  bywają jak gdyby rejestrowane 
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bezpośrednio,  n a  b i e ż ą c o.  W innych – i tych jest więcej – wracają w e 
w s p o m n i e n i u,  najczęściej wówczas przymglonym, nostalgicznym.
Cztery momenty, już zresztą wymienione: spotkanie, objawienie uczuć, 
rozdźwięk i rozstanie, zdają się stanowić zespół sytuacji lirycznych 
podstawowych i esencjalnych; z nich wywieść można wszystkie pozostałe.

1.  M o m e n t  s p o t k a n i a.  W pieśni romantycznej chodzi o moment 
p i e r w s z e g o  spotkania. Nadrzędną kategorią ekspresywną staje się 
fascynacja, zauroczenie, o c z a r o w a n i e,  czyli pierwszy impuls dla 
procesu, który Stendhal w swoim traktacie O miłości5 nazwie krystalizacją, 
czyli radykalnie superlatywną idealizacją przedmiotu budzących się uczuć.
Istnieje parę wierszy, w których ów moment został uchwycony przez poetę 
z wyjątkową wrażliwością, wzbudzając żywy kompozytorski rezonans. 
Mowa o paru strofach z Heinego Lyrisches Intermezzo, tych, które 
otwierają Schumanna Miłość poety (Dichterliebe); szczególnie o inicjalnym 
Im wunderschönen Monat Mai. I dalej, o paru momentach początkowych 
z Pięknej młynarki (Schöne Müllerin) Wilhelma Müllera, którym Schubert 
nadał autentyzm i życie. Wreszcie o sławnym liryku Aleksandra Puszkina, 
który w całej swej pełni zaistniał dzięki Michałowi Glince (przykł. 1, s. 315):
Wyciągnięcie przed nawias właściwości wspólnych daje określony zespół 
cech: tempo wprawdzie bywa umiarkowane, ale wyraźnie ożywione 
wewnętrznie przez pulsowanie rytmu i falowanie melodii; co do charakteru 
– utrzymane między con anima a agitato, z momentami onirycznego 
sostenuto lub subtelnego zart. Harmonika wykorzystuje ekspresję 
wynikająca z przemienności obu trybów, dur i moll. Faktura cienka, forma 
bliższa pieśni ulotnej niż lapidarnej.

2.  M o m e n t  o b j a w i e n i a  p e ł n i  u c z u ć.  Pierwsze  „ja kocham 
Cię”, pierwszy pocałunek, pierwszy uścisk – wszystko to wyrażone nie 
tylko spontanicznie, lecz zarazem eksplozywnie, bez zahamowań. I tak 
jak w grupie poprzedniej przeważały wyznania nieukierunkowane 
(w postaci tzw. Ich-Lieder), tak tutaj chodzi najczęściej, choć nie zawsze, 
o pieśni skierowane wprost do lirycznego adresata (tzw. Du-Lieder)6.

5 H. Beyle, Stendhal, De l’amour, 1822.
6 Bliżej o rozróżnieniu pieśni lirycznych na Ich- i Du-Lieder [w:] M. Tomaszewski, Wokalna 

miniatura liryczna: między wyznaniem a wołaniem [w:] Od wyznania do wołania…
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Za podstawową kategorię ekspresji uznać można e u f o r i ę 
przechodzącą niekiedy w ekstazę.

Przykł. 1. M. Glinka, Ja pomniu czudnoje mgnowienie (A. Puszkin), t. 1-12.

Pewne zróżnicowanie wśród pieśni tej grupy zależy od stopnia napięcia 
i pogłębienia emocji wyrażanych przez liryczne ja. Lecz we wszystkich 
chodzi o właściwą dla danego stylu (indywidualnego czy historycznego) 
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p e ł n i ę:  tak w niemal wykrzyczanym u Schuberta, euforycznym refrenie 
pieśni Ungedultd („Dein ist mein Herz!”):

Przykł. 2. F. Schubert, Ungeduld (W. Müller), D 795 nr 7, t. 19-26.

jak i w obu kulminacjach Małgorzaty przy kołowrotku („…und ach, sein 
Kuss!”), czy pieśni Griega („Ich liebe dich!”), jak w finałowych ekstatycznych 
zachłyśnięciach się w pieśniach Chopina (Moja pieszczotka:  „…tylko 
całować, całować, całować!”, przykł. 3, s. 317) i Czajkowskiego (Dien li 
zarit: „…wsio, wsio, wsio, wsio dla tiebie!”), czy też wreszcie u Brahmsa, 
w zdyszanym od pierwszego taktu obwieszczaniu całemu światu, iż „Moja 
miłość ma barwę zieleni” (Meine Liebe ist grün!).
Wśród środków muzycznych na pierwsze miejsce wysuwa się wyrazistość 
i lapidarność melodyki o charakterze ascendentalnym, oscylacja wokół 
wysokiego rejestru i przekraczanie jego granic. Wśród dalszych: dominacja 
tonacji durowych, tempo szybsze od przeciętnego, choć osadzone. Pełnia 
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fakturalna akompaniamentu. Forma o strukturze finalnej wieńczona 
końcową apoteozą. Wybitna rola dynamiki.

Przykł. 3. F. Chopin, Moja pieszczotka (A. Mickiewicz), t. 53-79.
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3.  M o m e n t  r o z d ź w i ę k u.  Chodzi o sytuację liryczną stanowiącą 
odwzorowanie jakiegoś momentu krytycznego: zdrady uczuć, zawodu 
oczekiwań, odrzucenia. Ton podstawowy klimatu emocjonalnego: 
r o z c z a r o w a n i e  objawia się bardziej lub mniej eksplozywnie pod 
postacią tłumionych lub jawnych r e s e n t y m e n t ó w.  Czuje się 
bliskość konwencji zadomowionych w ariach operowych. Częste użycie 
figur retorycznych i zwrotów apostroficznych. Rytmika punktowana, przy 
dużym zróżnicowaniu wartości rytmicznych. Melos skaczący, operujący 
ekstremami. Duża rola dynamiki i artykulacji. Appassionato, agitato, con 
fuoco. Generalnie: środki ostre.
Przykładów niezbyt wiele: u Mozarta pieśń o wiele mówiącym tytule: 
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte (1787), 
u Schuberta Myśliwy (Der Jäger) z Pięknej młynarki, u Rossiniego 
Mi langer tacendo, u Schumanna słynne Ich grolle nicht (Nie rzucam 
klątw) z cyklu Miłość poety i tryptyk pieśniowy Der arme Peter.

Przykł. 4. R. Schumann, Der arme Peter, II (H. Heine), t. 1-10.

4.  M o m e n t  r o z s t a n i a,  rozstania  o s t a t e c z n e g o, 
wynikającego albo z doświadczeń losu, albo z własnego wyboru. Chodzi 
więc tak o ostatnie pożegnanie, jak i o zerwanie czy odrzucenie. Kategoria 
bliska poprzedniej, lecz różna od tamtej przez swoją nieodwołalność. Tam 
przeważała wściekłość i gniew, tutaj: ekspresja sięgająca od głębokiego 
smutku i beznadziejności po r o z p a c z  i  d e s p e r a c j ę.
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Wśród środków muzycznych: przesunięcie w dolny rejestr. Melos 
descendens. Tryb z reguły molowy. Tempa wolne. Faktura gęsta, ciężka, 
akordowa. Wyraźna obecność chwytów i klimatu retoryki muzycznej.
Wśród przykładów: Mozarta Pieśń rozstania (Lied der Trennung, d-moll), 
Schuberta Sobowtór (Doppelgänger, h-moll) i Chopina Precz z moich 
oczu! (f-moll).

Przykł. 5. F. Chopin, Precz z moich oczu! (A. Mickiewicz), t. 1-20.
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IV. Sytuacja refleksyjna:  
od poczucia braku do poczucia straty

Nie zawsze łatwo ustalić czy wysłyszeć granicę między aktem a stanem, 
między pieśniami pisanymi w trybie dynamicznym, a tymi, które powstały 
w trybie refleksyjnym. Pieśni trybu nazywanego tu r e f l e k s y j n y m, 
czyli te, w których struktura liryczna posiada charakter s t a n u, 
wyróżniają się stosunkowo jednolitym klimatem ekspresywnym, jakby 
wyciągniętym przed nawias. Muzyka nie idzie tu, bo nie potrzebuje, 
za treścią poszczególnych słów i fraz. Już w samych tekstach przeważa 
t r w a n i e  nad dzianiem się. Mówiąc przesadnie: pierwsze zdanie wiersza 
mogłoby być ostatnim, a ostatnie pierwszym. Podobnie zresztą czynią 
kompozytorzy wówczas, gdy w formie repryzowej każą wracać muzyce 
i słowom. Akt ma postać momentu. Stan trwa, jak gdyby poza czasem, 
naznaczony barwą określonej kategorii ekspresywnej.
Pięć stanów i pięć przynależnych im kategorii ekspresywnych zdaje się być 
dla pieśni romantycznej najbardziej istotnych i wyrazistych. Wśród stanów: 
samotność pierwotna i wtórna, pierwotne i wtórne oddalenie oraz stan 
szczególnej bliskości. Wśród kategorii ekspresywnych: poczucie braku, 
tęsknota, uwielbienie, rozżalenie oraz poczucie straty.

1.  P o c z u c i e  b r a k u  dominuje w pieśniach, których sytuację liryczną 
stanowi stan samotności pierwotnej. Chodzi o ów akcentowany przez 
Jaspersa stan wyjściowy dla zaistnienia komunikacji. Jest to zarazem 
stan skupienia, jak i oczekiwania, snucia marzeń, wyobrażeń i pragnień 
najczęściej niesprecyzowanych. Powiernikiem zwierzeń i wyznań bywa 
natura lub słuchacz bezosobowy  (przykł. 6, s. 321). 
W Brahmsa Samotności polnej (Feldeinsamkeit) bohater liryczny 
snuje marzenia piękne i ciche („schöne, stile Träume”), u Schumanna 
Leszczyna (Nussbaum) szumi o dziewczynie, która marzy i oczekuje, 
lecz jeszcze sama nie wie czego („sie wusste, ach selber nicht was”). 
W innej pieśni tego kompozytora, w Kwiecie lotosu (Die Lotosblume), 
metaforycznie sformułowane oczekiwania są już określonej natury. 
Jeszcze inaczej dzieje się w obu pieśniach samotnego dziewczęcia: 
u Brahmsa (Auf die Nacht in der Spinnstube) i u Karłowicza 
(Pod jaworem); proweniencja ludowa sprawia, iż ekspresja poczucia 
braku graniczy z ekspresją lamentu.
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Przykł. 6. F. Schubert, Nacht und Träume (M. Collin), D 827, t. 1-11.

2. Kategoria ekspresywna t ę s k n o t y cechuje pieśni, w których sytuację 
liryczną stanowi stan pierwotnego oddalenia. Chodzi o sytuację modelową 
dla pewnych określonych typów liryki. Już u trubadurów parę kochanków 
dzieliła przestrzeń wywołująca tęsknotę; zwrot de lonh (z oddali) stał się 
w tej odmianie liryki stałym refrenem. Pierwszy cykl pieśni romantycznej, 
skomponowany przez Beethovena, nosi tytuł Do dalekiej ukochanej 
(An die ferne Geliebte). Inaczej niż w poprzedniej grupie pieśni, w tej 
brak zostaje dookreślony, dotyczy konkretnej osoby. Tęsknota zostaje 
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uzupełniona nadzieją na pokonanie dali, dystansu, który dzieli i który 
przynosi cierpienie, lecz który zarazem wzmaga uczucia. Na horyzoncie 
wyobraźni pojawia się moment połączenia i pełni.
Parę przykładów wyraźnie zróżnicowanych przez styl osobisty kompozytora 
i odmienność sytuacji: Beethoven: Tylko ten, kto zna tęsknotę (Nur wer die 
Sehnsucht kennt; Goethe):

Przykł. 7. L. van Beethoven, Nur wer die Sehnsucht kennt, IV (J.W. Goethe), t. 1-17.

Schubert: Bądź mi pozdrowiona (Sei mir gegrüsst; Rückert), Schumann: 
Chciałbym wtulić mą duszę (Ich will meine Seele tauchen; Heine) 
i Brahms: Tęsknota (Sehnsucht; do słów ludowych).

3. Wyraz u w i e l b i e n i a,  zachwytu i hołdu, zarazem zaufania 
i oddania dominuje w pieśniach, w których sytuację liryczną tworzy stan 
maksymalnej bliskości, stan nacechowany szczególnie silnym poczuciem 
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łączności duchowej, związku, harmonii, porozumienia. Chodzi o sytuację 
polegającą na trwaniu – w stanie błogim, idyllicznym, niezakłóconym. 
Na trwaniu w czasie zatrzymanym.
Podstawowa kategoria ekspresywna przejawia się tu w znacznej ilości 
odmian i stopni: od nacechowania sentymentalizmem do żarliwości. Wśród 
dosyć licznych przykładów warto wymienić choćby: Schuberta Jesteś ciszą 
(Du bist die Ruh; Rückert):

Przykł. 8. F. Schubert, Du bist die Ruh (F. Rückert), D 776, t. 1-19.

Schumanna Jesteś jak kwiat (Du bist wie eine Blume; Heine), Brahmsa 
Księżniczko moja, jakżeś rozkoszy pełna (Wie bist du meine Königin; 
Daumer), Mendelssohna Na skrzydłach pieśni (Auf flügeln des Gesanges; 
Heine), Moniuszkę Kochanko moja, na co nam rozmowa (Mickiewicz) 
i R. Straussa Niosę swą miłość zamilkłszy ze szczęścia (Ich trage meine 
Minne; Henckell).

4. Wyrazem ż a l u,  goryczy, zawodu i r o z ż a l e n i a  naznaczone są 
pieśni – pełne wyrzutów i pretensji – w których sytuację liryczną można 
określić jako stan oddalenia wtórnego. Chodzi o oddalenie stanowiące 
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następstwo wcześniej zaistniałego rozdźwięku. Wybuch emocji 
najsilniejszych już nastąpił. Teraz istnieją podskórnie – uciszone i stłumione; 
o tym, że jeszcze istnieją dają znać najczęściej w pointach pieśni.

Przykł. 9. F. Schubert, Du liebst mich nicht (A. Platen), D 756, t. 1-12.

Bohaterowi lirycznemu w pieśni Nad morzem (Am Meer) Schuberta 
przypomina się jakaś nieszczęsna kobieta („unglückselige Weib”), 
w Porzuconej dziewczynie (Das verlassene Mägdlein) Wolfa – jakiś 
niewierny chłopiec („treuloser Knabe”), w Niebieskich oczach (Dein blaues 
Auge) Brahmsa – oczy dziewczyny zimne jak wody jeziora („wie ein See so 
kühl”).
5. Ostatnia z kategorii ekspresywnych: p o c z u c i e  s t r a t y. Już nie 
braku, bo chodzi o konkretną osobę, taką, która kiedyś była wszystkim. 
Nastrój refleksyjny i nostalgiczny, zwrot w stronę filozofii. Wyznania 
podmiotu lirycznego mają charakter solilokwialnych rachunków sumienia. 
Pojawia się poczucie bezsensu życia i bliskości śmierci. Miejsce przyrody 
życzliwej zajmuje przyroda obca i wroga. Bardziej niż ona ciągną zresztą 
otchłanie wszechświata. W tym kręgu semantyczno-ekspresywnym zamyka 
się sytuacja liryczna, którą można określić jako stan samotności wtórnej.
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Przykł. 10. F. Schubert, Einsamkeit (W. Müller), D 911 nr 12, t. 1-22.

Wiele przykładów na tę kategorię znaleźć można w repertuarze pieśni 
skomponowanych między Schubertem a Mahlerem. Należą tu przede 
wszystkim: Schuberta Odrętwienie (Erstarrung), Samotność (Einsamkeit) 



326   

WORT-TON

i Lirnik (Der Leierman) z Podróży zimowej (Winterreise), Schumanna 
Czego chce ta samotna łza (Was will die einsame Träne) i Płakałem 
dzisiaj we śnie (Ich hab im Traum geweinet), Brahmsa Coraz cichszy 
będzie mój sen (Immer leiser wird mein Schlummer), Karłowicza Skąd 
pierwsze gwiazdy i Przed nocą wieczną, Mahlera Samotny jesienią 
(Der Einsameim Herbst) z Pieśni o ziemi (Das Lied von der Erde). 
Dojmujące poczucie straty i świadomość samotności charakteryzuje 
w całości oba wielkie cykle romantyczne: Schuberta Podróż zimową 
i Mahlera Pieśni wędrowca.

Parę zdań końcowych. Silne nacechowanie ekspresywne pieśni 
romantycznej jest faktem oczywistym i nieprzypadkowym. Trudno wprost 
wyobrazić sobie kogoś, kto miał kiedyś szczęście stać się słuchaczem 
Elisabeth Schwarzkopf, Christy Ludwig czy Jessye Norman, albo Dietricha 
Fischera-Dieskau’a, Hermanna Prey’a czy Olafa Bära – i który by poddawał 
w wątpliwość rolę ekspresji w doznaniu i przeżyciu pieśni jako dzieła 
sztuki. Jak przypomniał Michał Głowiński: „romantyzm uczynił ekspresję 
podstawową i swoistą wartością estetyczną, a wartość dzieła zależała od 
tego, w jakim stopniu jest ono dobrym przekaźnikiem ekspresji”7.
Zacytowane powyżej stwierdzenie zostało wprawdzie wypowiedziane 
w odniesieniu do dzieła poetyckiego, lecz w stopniu co najmniej równym 
dotyczy utworu muzycznego, a tym bardziej pieśni. Dla poetyki muzycznej 
czasów romantyzmu możliwie pełna a d e k w a t n o ś ć  muzyki wobec 
słowa poetyckiego w dźwięk wcielonego stanowiła zasadę nienaruszalną. 
Stąd też, wobec swoistej paralelności obu sztuk uczestniczących w jednym 
słowno-muzycznym dziele, wydaje się uprawnione przeprowadzenie 
rekonesansu badawczego nad ekspresją dzieła – z obu stron równocześnie.
Od strony teorii tekstu poetyckiego zaistniała możliwość spenetrowania 
występującego w tekstach pieśni repertuaru sytuacji lirycznych.
Od strony teorii muzyki stało się możliwe i usprawiedliwione wzięcie pod 
uwagę choćby tych kategorii ekspresywnych, którymi sami kompozytorzy 
dookreślali własne utwory. Już w pieśniach Schuberta, jeszcze w tym 
względzie dosyć oszczędnego, znaleźć można m.in. takie terminy 
ekspresywne jak: lebhaft, kräftig, feurig, unruhig, munter, bewegt, 
tändelnd, leidenschaftlich, heiter, fröhlig, angenehm, lieblich, herzlich, 

7 Ekspresja [hasło w:] Słownik terminów literackich…, s. 114. Por. również: T. Kostkiewiczowa, 
Funkcja ekspresywna wypowiedzi [hasło w:] Słownik terminów literackich…, s. 154.
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freundlich, innig, zart, sanft, behaglich, mit Anmut, bieder, unschuldig, 
schwärmerisch, zögernd, ruhig, würdig, feierlich, majestätisch, ernsthaft, 
andächtig, fromm, klagend, wehmutig, traurig, trauernd, ängstlich, czy 
duster. Z ożywieniem, z siłą, z ogniem, niespokojnie, rześko, burzliwie, 
hałaśliwie, namiętnie, pogodnie, radośnie, przyjemnie, miło, serdecznie, 
przyjacielsko, z czułością, subtelnie, łagodnie, przytulnie z wdziękiem, 
prostodusznie, niewinnie, marząco, z ociąganiem, spokojnie, z godnością, 
uroczyście, majestatycznie, z powagą, w skupieniu, nabożnie, skarżąc się, 
żałośnie, smutnie, żałobnie, trwożnie, czy mrocznie.
Krok następny – próba połączenia kategorii ekspresywnych z sytuacjami 
lirycznymi, którym w sposób naturalny przynależą – narzucił się jako 
oczywistość.
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Miłość poety Schumanna  
do słów Heinego: zapis samotności*

Był najpiękniejszy miesiąc maj, gdy Robert Schumann przystąpił do 
komponowania cyklu pieśni, któremu w czerwcu, ukończywszy go, 
dał tytuł Dichterliebe1. W roku dla siebie szczęśliwym pisał o miłości 
nieszczęśliwej. Przypuszcza się, że tytuł cyklu pochodzi z wiersza 
F. Rückerta, w którym pada to właśnie słowo w apostroficznej sentencji: 
„Miłość poety bywa zazwyczaj dotknięta nieszczęściem. Bogowie! 
Pozwólcie mi mieć nadzieję!”2.
Cel podejmowanej tu interpretacji to próba wysłyszenia przesłania, jakie 
nam Dichterliebe przynosi. Czy nowina, którą ofiaruje, przeniknięta jest 
nadzieją, czy też jedynie rozczarowaniem i „Weltschmerzem”. Wypowiedź 
przebiegać będzie w czterech fazach, w których będzie kolejno 
mowa: o faktach i okolicznościach, o tekście i podtekstach Heinego, 
o syndromie lirycznym Schumanna oraz o spójności cyklu. Całość dopełni 
post scriptum.

1 Cyklowi obejmującemu 16 pieśni do tekstów wybranych z Lyrisches Intermezzo Heinego 
tytuł nadał kompozytor. Data powstania: maj-czerwiec 1840. Incipit pierwszej pieśni 
cyklu: Im wunderschönen Monat Mai.

2 „Dichterliebe hat eigenes Unglück stets betroffen, / Hohe Götter, lasset mich das Beste 
hoffen!” – fragment wiersza Friedricha Rückerta ze zbioru Liebesfrühling, z którego to trzy 
inne wiersze znalazły się w cyklu Mirty, skomponowanym przez Schumanna w lutym 
1840.

* M. Tomaszewski, „Miłość poety” Schumanna do słów Heinego: zapis samotności [w:] Od 
wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Akademia Muzyczna, Kraków 
1997.
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I Fakty i okoliczności

1. R o k  p i e ś n i.  Fakty są powszechnie znane, znaleźć je można 
w każdej monografii kompozytora3, mimo to warto może zacząć od 
uprzytomnienia ich sobie.
Między lutym a grudniem roku 1840 skomponował Schumann blisko 
150 pieśni. Powstały wówczas wszystkie jego znane cykle wokalne: 
Liederkreis op. 24 według Heinego, Mirty op. 25 do słów Rückerta 
(i innych poetów zawierające m.in. pieśni Widmung, Nussbaum 
i Die Lotosblume), Liederreihe op. 35 do słów Körnera, Liederkreis 
op. 39 według Eichendorffa, cykl op. 40 do słów Andersena, Frauenliebe 
und Leben op. 42 według Chamisso oraz Dichterliebe op. 48. 
Sporadycznie Schumann pisał pieśni wcześniej, a wiele (kilkanaście 
opusów) skomponował później, lecz gdyby zniknęły, mówiąc oczywiście 
z przesadą, nie odczulibyśmy tego zbyt boleśnie. Niemal wszystko to, 
co kojarzy się nam zazwyczaj z szlachetnym pieśniarstwem Schumanna, 
powstało na ogół w tym jedynym, niezwykłym roku, roku erupcji 
przekraczającej wszelkie wyobrażenie. Mówi się o Naturgewalt, o cudzie 
natury. Z pewnością nastąpiło jakieś nagłe otwarcie, wyzwolenie: „Ach 
Klaro – pisał Schumann do narzeczonej, a niebawem żony – cóż za 
błogość pisać pieśni; tak długo obywałem się bez tego. Jakże łatwo mi 
to wszystko przychodzi, trudno mi to wyrazić, a także to, jak bardzo 
jestem przy tym szczęśliwy […]. Jest to muzyka zupełnie inna niż ta, 
która jest niesiona wpierw przez palce; znacznie bardziej melodyjna 
i bezpośrednia”4.
Inna dziwność: zwrot ku pieśni nastąpił nagle. Przed tym powstały 
23 opusy fortepianowe, z Karnawałem i Utworami fantastycznymi 
włącznie. A Schumann jeszcze w roku 1839 pisał: „Kompozycje wokalne 
widzę poniżej muzyki instrumentalnej i nigdy nie będę uważał ich za 
wielką sztukę”. Z listu do Hermanna Hirschbacha, pisanego latem 1839 
roku, po słowach: „und nie für eine grosse Kunst gehalten” Schumann 
3 G. Eismann, Robert Schumann. Ein Quellenwerk über sein Leben und Schaffen, Leipzig 

1956; E. Sams, The Songs of Robert Schumann, London 1969; A. Komar (red.), Schumann 
– „Dichterliebe”. An Authoritative Score. Historical Background, Essays in Analysis, Views 
and Comments, New York–London 1971; D. Fischer-Dieskau, Robert Schumann. 
Wort und Musik. Das Vokalwerk, Stuttgart 1981; K. Laux, Robert Schumann, Leipzig 
1982; A. Gerstmeier, Die Lieder Schumanns, Tutzing 1982; F. Feldmann, Zur Frage des 
„Liederjahres” bei Robert Schumann, „Archiv für Musikwissenschaft”, 1952, Jg. IX, Heft 3/4.

4 List kompozytora do Klary Wieck (1840); cyt. za: D. Fischer-Dieskau, Robert Schumann…, 
s. 41.
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dodaje: „Doch sagen Sie niemand davon…”5 Pisząc te słowa znał dobrze 
pieśni Schuberta („lubię je namiętnie”6), chętnie akompaniował Agnes 
Carus, gdy je śpiewała.
Niezwykłość trzecia, zauważona przez Fischera-Dieskau’a: „Temat dosyć 
nieoczekiwany, jak na czas w jakim został podjęty […]. W czasie wielkich 
nadziei na szczęście z ukochaną żoną – wybór pada na teksty ze sfery 
lęku”7. W poświęconej Schumannowi rozdziale książki André Michela, 
ujętej w perspektywie psychoanalitycznej, czytamy: „Całe życie uczuciowe 
jest u niego zdominowane przez lęk, lęk przed zmysłowością oraz 
pragnienie miłości siostrzanej. Czystość tak, lecz płonąca namiętnością, 
która została wyparta – oto cały Schumann”8.

2. H e i n e  i  L y r i s c h e s  I n t e r m e z z o .  „Któż nie zna 
Heinego? – pisał Norwid do Marii Trębickiej. – Otóż proszę wziąć 
trzecią cześć Spinozy, 1/4 Joba, 1/4 Hafiza, 1/2 Byrona, 1/2 niemieckiego 
studenta, a wypadnie całość […]”9.
Ów moment heterogeniczności jest podejmowany z uporem przez 
tych, którzy próbują ująć syntetycznie to niezwykłe zjawisko, jakim 
była twórczość Heinego. Langen w Deutsches Sprachgeschichte mówi 
np. „o niepowtarzalnej mieszaninie wyraźnie ludowej prostoty, maski 
Weltschmerzu i świadomości ironicznej”10. Chyba najbardziej dobitnie 
udało się scharakteryzować istotę tego, co „Heinowskie” Teofilowi Gautier: 
„Nigdy natura ludzka nie składała się z elementów bardziej różnych 
niż natura Heinego: był wesoły i smutny, sceptyczny i wierzący, tkliwy 
i okrutny, czuły i szyderca, klasyk i romantyk, Niemiec i Francuz, delikatny 
i cyniczny, entuzjastyczny i pełen zimnej krwi, wszystko w nim było, prócz 
nudy. Z najczystszym modelunkiem greckim łączył najdoskonalej sens 
nowoczesny; doprawdy: był to Euforion, syn Fausta i pięknej Heleny”11.

5 Z listu do Hermanna Hirschbacha, pisanego latem 1839. Po słowach: „und nie für eine 
grosse Kunst gehalten” Schumann dodaje: „Doch sagen Sie niemand davon…”; cyt za: 
R. Schumann, Briefe. Neue Folge, Leipzig 1904, s. 158.

6 Cyt. za: R. Stricker, La mélodie et le lied, Paris 1975, s. 29.
7 Cyt. za: D. Fischer-Dieskau, Robert Schumann…, s. 80.
8 A. Michel, L’école freudienne devant la musique, Paris 1965, s. 84.
9 List Norwida do Marii Trębickiej z roku 1856.
10 A. Langen, Deutsche Sprachgeschichte vom Barock bis zur Gegenwart (1957); cyt. za: Lech 

Kolago, Untersuchungen zur Verskunst Heinrich Heines, Warszawa 1982, s. 129.
11 T. Gautier, Henryk Heine [w:] Pisarze i artyści romantyczni. Szkice – wspomnienia – groteski, przeł. 

J. Guze, Warszawa 1975, s. 84. Tekst poety pochodzi z pisma „Le Moniteur”, z 25 II 1856..
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Otóż Schumann, biorąc do ręki Lyrisches Intermezzo, cykl 65 wierszy 
z roku 1823, które weszły następnie w skład Księgi pieśni12, odczytał 
teksty Heinego w sposób specyficzny. Starczy wybrać po jednej tylko 
jakości z każdej z opozycyjnie zestawionych przez Teofila Gautier par, 
więc: smutny, tkliwy, czuły, delikatny, romantyk, wierzący, entuzjastyczny, 
Niemiec – by móc z niezbyt wielką przesadą uznać, iż taki właśnie jest 
Heine według Schumanna.
Kompozytor pominął wiersze, które mu się nie spodobały, a ponadto 
te, które wybrał, zinterpretował niekiedy w swoisty sposób. Paradoks 
Heinego zdaje się polegać na tym, iż jego popularność przechodząca 
wszelkie pojęcie powstała w znacznym stopniu dzięki niezliczonym 
pieśniom do jego słów13 – lecz pieśni te powstawały najczęściej do 
tekstów w określony sposób wyselekcjonowanych, nie do Heinego w całej 
jego heterogenicznej pełni.
Można się domyśleć, jakie teksty, sięgając do Lirycznego Intermezza, 
Schumann ominął. Oczywiście – mniej lub bardziej jawną erotykę:

O, nie przysięgaj, tylko całuj…14

lub:

Głupi jest świat, ślepy jest świat, 
Mówi o tobie, piękna ma, że nie masz charakteru, 
Bo nie wie, jak słodkie są twoje usta…15

Perfidne złośliwości, w rodzaju:

Czyżbyś snem była, ukochana? 
Choć nie, tak czarownych ust 
I tak fałszywie pobożnych spojrzeń 
żaden pisarz by nie wymyślił16

lub:

12 Buch der Lieder, zbiór wydany po raz pierwszy w 1827 roku w Hamburgu, został 
wydany ponownie w 1837 roku i dopiero od tej pory stał się słynny: za życia poety 
ukazało się 13 wydań Księgi.

13 Według obliczeń przybliżonych, do słów Heinego skomponowano ponad 3000 pieśni 
(znacznie więcej niż do słów Goethego). Ponad 600 z nich obejmuje katalog Anne Marie 
Eckhoff, Dichterliebe. Heinrich Heine im Lied, Hamburg 1972.

14 „O schwöre nicht und küsse nur” – Lyrisches Intermezzo (LI) nr 13. Wszystkie cytaty z LI za: 
H. Heine, Poezje wybrane, przeł. S. Łempicki, Wrocław 1951.

15 „Die Welt ist dumm, die Welt ist blind” – LI nr 15.
16 „Liebste, sollst mir heute sagen” – LI nr 16.
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Wszystkie twe wdzięki kwitną sobie, 
Tylko serduszko uschło w tobie…17

Sceny parodyjne:

Siedzieli i pili herbatkę, 
Rozmowa szła o miłości…18

lub nazbyt makabryczne:

Umarli wstają, lecz ja dalej 
Leżę w twoich ramionach19.

Ominął również te wszystkie sceny, które dzieją się nie w scenerii 
wiosennej, lecz zimowej, tej jakby z Winterreise:

Północ dokoła zimna i głucha…20

lub:

Gdzie się zwrócę – zewsząd ciemność…21

Opuścił na koniec nieco liryków bliźniaczo podobnych do tych, które 
ostatecznie wybrał, więc np. w Dichterliebe nie znalazł się piękny erotyk:

Kochałem cię zawsze i kocham cię tak, 
że choćby ten cały świat runął, 
To jeszcze by z jego rumowisk, jak ptak 
Miłości mej płomień wyfrunął22.

W tych wypadkach rzecz tłumaczy się zwyczajnie: nie mógł do swego 
cyklu wziąć wszystkich tekstów, które mu się spodobały.

3. P i e ś n i  o d r z u c o n e.  Istnieje różnica między rękopisem23 
Schumanna zawierającym cykl pieśni, któremu ostatecznie dał tytuł 
Dichterliebe, a między jego pierwszym wydaniem, poprzez które 
Miłość poety do nas dzisiaj dociera. Przy wydaniu kompozytor pominął 
cztery pieśni, całkowicie skomponowane. Dzisiaj, po niemal 150 latach 

17 „Die blauen Veilchen der Äugelein” – LI nr 30.
18 „Sie sassen und tranken am Teetisch” – LI nr 50.
19 „Mein süsses Lieb, wenn du im Grab” – LI nr 32.
20 „Die Mitternacht war kalt und stumm” – LI nr 61.
21 „Wo ich bin, mich rings umdunkelt” – LI nr 63.
22 „Ich hab dich geliebt und liebe dich noch” – LI nr 44.
23 Pełny tekst Dichterliebe – według autografu znajdującego się w Deutsches 

Staatsbibliothek w Berlinie, obejmującego wszystkie 20 pieśni – podaje A. Komar, 
Schumann…, s. 13-60. Pełne nagranie zrealizowali: D. Fischer-Dieskau i J. Demus na 
płycie DG SLPM 139 110.
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znaczonych niezwykłą wprost popularnością cyklu, wprost trudno 
go sobie wyobrazić w innej postaci. Dla ciekawości i eksperymentu 
zarejestrowano dźwiękowo ową pierwotnie zamierzoną całość, 
obejmującą nie 16 a 20 pieśni; rzecz ma jednak znaczenie bardziej 
dokumentalne i historyczne niż artystyczne.
Między pieśnią czwartą (Wenn ich in deine Augen seh) i piątą (Ich 
will meine Seele tauchen) w rękopisie znajdujemy dwie pieśni: Dein 
Angesicht, so lieb und schön24 i Lehn’ deine Wang’ an meine Wang’25. 
W pierwszej z nich mowa o „krwistych ustach ukochanej, które śmierć 
scałuje niebawem ze krwi” i o „niebiańskiej iskrze, która niebawem 
zgaśnie w nabożnych oczętach”. Druga skomponowana została do 
tekstu stanowiącego przejrzystą metaforę miłosnego aktu. Między 
pieśnią dwunastą a trzynastą cyklu (w ostatecznej jego postaci), tj. przed 
genialnym Ich hab’ im Traum geweinet trzeba by zgodnie z rękopisem 
wykonać dwie dodatkowe pieśni: Es leuchtet meine Liebe26, okrutną 
balladę o rycerzu zabitym na oczach kochanki przez nieznanego 
olbrzyma, oraz pieśń Mein Wagen rollet langsam27 – o tekście 
tajemniczym i żartobliwym zarazem.
Pod względem muzycznym dwie pierwsze z owych czterech 
„nadmiernych” pieśni utrzymane zostały w tonie eufonicznym, typowym 
dla wielu miniatur z Dichterliebe, dwie następne, szerzej rozbudowane, 
o charakterze balladowo-scherzoidalnym – bliższe byłyby raczej pieśniom 
cyklu według Eichendorffa. Nie mogło jednak stać się lepiej, niż się 
stało: wszystkie cztery pieśni, o których mowa, nie są bowiem jedynie 
nieodpowiednie w ramach bliskiej już nam, choćby przez słuchowe 
przyzwyczajenie – całości, wyskakują z niej; są również same w sobie, 
artystycznie, zbyt mało wyraziste, zbyt mało indywidualne. W cyklu 
stworzyłyby redundancję.

II Teksty i podteksty utworu

1. D r a m a t u r g i a  c y k l u.  Nie ma wątpliwości, iż tekst słowny 
Dichterliebe, złożony z poetyckich miniatur Heinego stanowi – jako 

24 Pieśń wydana jako op. 127 nr 2, Dresden 1854.
25 Wydana jako op. 142 nr 2, Leipzig 1858.
26 Wydana jako op. 127 nr 3, Dresden 1854.
27 Wydana jako op. 142 nr 3, Leipzig 1858.
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całość o swoistej dramaturgii – dzieło kompozytora, zresztą ani po raz 
pierwszy, ani po raz ostatni, w dziejach pieśni; w tym jednak stopniu, 
z jakim mamy tu do czynienia, chyba po raz pierwszy. Fischer-Dieskau 
przypuszcza28, iż pomysł skonstruowania pieśniowej „noweli” został 
zainspirowany przykładem Schuberta. W istocie, z szesnastu tekstów 
wybranych ostatecznie przez Schumanna z owego disiecta membra 
jakie stanowi 65-odcinkowe Intermezzo – powstała nowela. Jest to 
struktura u Schumanna monodyczna, jednowątkowa, której zawartość 
informacyjna odsłania się powoli, bez dbałości o chronologię, 
przechodząc przez kilkanaście momentów, w których ukazywana historia 
uzyskuje zmieniające się oświetlenie emocjonalne. Mówię: historia, 
lecz sprowadzić można jej wątek do dwóch słów: o d r z u c e n i e 
m i ł o ś c i.  Tak więc punkt ciężkości przesunął się wyraźnie z „co” na „jak”, 
tj. na zapis przeżyć, oscylujących między ponownym uprzytomnieniem 
sobie obecności a odczuciem straty, między euforią a depresją. Przy 
czym momenty jasne jawią się spontanicznie, od razu, z naturalną 
bezpośredniością29, ciemne wypowiadane są powoli, odsłaniane z trudem, 
często zachowywane do pointy30.
Wsłuchując się w tę przesuwającą się przed nami „taśmę przeżyć”, 
to następujących po sobie, to wracających wstecz, można rozeznać 
pewne naturalne cezury; cykl przebiega jak gdyby etapami, etapami 
percepcji przez „liryczne ja” tego, co się stało. Można mówić o czterech 
fazach: fascynacji i rozczarowania, ironii (zasłaniającej ból) i onirii (będącej 
ucieczką od niego).
• Faza pierwsza (f a s c y n a c j i)  dzieje się w przestrzeni31 zewnętrznej 
(lecz „poetyckiej”: budzącej się wiosny): oczarowanie, euforia, nadzieja 
– przeżywane na nowo, we wspomnieniu. Najczęstsze słowa tekstu: 
maj, kwiaty, ptaki (Mai, Blumen, Vögeln). W ostatniej z czterech pieśni – 
przeczucie utraty.
• Faza druga (r o z c z a r o w a n i a)  dzieje się w przestrzeni wewnętrznej 
(miłości), między uprzytomnieniem sobie uczucia a świadomością 
odrzucenia, które już się dokonało. Najczęstsze słowa tekstu: dusza, serce, 
miłość (Seele, Herz, Liebe).

28 D. Fischer-Dieskau, Robert Schumann…, s. 80.
29 np. Im wunderschönen Monat Mai (nr 1) lub Ich will meine Seele tauchen (nr 5).
30 np. Ich grolle nicht (nr 7), Und wüssten's die Blumen (nr 8), Ich hab im Traum geweinet (nr 13).
31 G. Bachelard, Poetyka przestrzeni [w:] Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, red. H. Chudak, 

Warszawa 1975.
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• Faza trzecia (i r o n i i)  dzieje się znowu w przestrzeni zewnętrznej 
(lecz prozaicznej: rzeczywistości codziennej): ironiczny dystans wobec 
zdarzeń, zasłaniający nostalgię i ból wobec tego, co minęło. Wśród słów 
i sytuacji znaczących: młodzieniec, dziewczyna, wesele, taniec z innym 
(ein Jüngling, Mädchen, Hochzeitsreigen).
• Faza czwarta (o n i r i i)  dzieje się w przestrzeni snów i baśni; kończy się 
katarktycznie, rozstaniem z marzeniem o miłości odwzajemnionej. Ważkie, 
znaczące słowa: sen, kraj cudowności (Traum, Wunderland). Słowa 
ostatnie: miłość i cierpienie (Liebe und Schmerz).
Strukturalizując: podczas słuchania utworu przechodzimy kolejno przez 
fazy zbliżania się (nadzieja) i oddalania (tracone złudzenia), dystansu 
(ironia) i ucieczki na inną płaszczyznę (oniryczną), by w taktach ostatnich 
wrócić do „oswojonej” rzeczywistości32.

2. S e n t y m e n t a l i z m. Dichterliebe odczytywać można na różny 
sposób. Jednym z nich, i to niewątpliwie nie ostatnim, byłoby odczytanie 
go na sposób sentymentalny. Łzy i westchnienia, wyrazy żalu i skargi, okrzyki 
bólu i cierpienia są w tekście rozsiane hojnie. Ale po pierwsze: cała epoka 
była przecież na ogół pełna „łatwych” łez. Pokolenie zostało wychowane na 
Cierpieniach młodego Wertera, nie tylko na Kancie. Schumann pisał do 
matki o chwilach, gdy to „[…] wszystkie wzniosłe uczucia, nie dające się 
wyrazić wprost, wypowiada się poprzez fortepian”. „I wtenczas – zwierzał się – 
zstępuje do mnie cichy geniusz smutku, ze łzami radości w oczach, uśmiecha 
się tak delikatnie, że chce mi się płakać”33. Po drugie – zdaniem Fryderyka 
Schlegla istnieje „sentymentalność potoczna” („wszystko to, co pobudza do 
płaskich wzruszeń i obfitych łez”34) oraz – romantyczna. Według Schlegla 
„romantyczne jest właśnie to, co przedstawia nam sentymentalne [uczuciowe] 
tworzywo, w fantastycznej [tj. swobodnej] formie”35. I dalej Schlegel:

Bez obawy ważyłbym się nazwać współczesną muzykę sztuką 
sentymentalną. Cóż to jest bowiem sentymentalność? To, co do 
nas przemawia, to w czym panuje uczucie, ale uczucie duchowej, 
a nie zmysłowej natury. Źródłem i duszą wszystkich tych poruszeń 

32 Ostatnia pieśń cyklu Die alten, bösen Lieder (nr 16), t. 47-51 (adagio): „Ich senkt auch 
meine Liebe und meinen Schmerz hinein”.

33 List kompozytora do matki z 1829 r.
34 F. Schlegel, List o powieści, przeł. K. Krzemieniowa [w:] Manifesty Romantyzmu 1790-1830, 

red. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 164.
35 F. Schlegel, List o powieści…, s. 164.
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jest miłość, a duch miłości musi w romantycznej poezji wszędzie 
niewidzialnie się unosić.

Na koniec mowa o tekstach dotyczących zwyczajnych miłostek, 
zakończona konkluzją: „Nie! To, co nas w tonach muzyki porusza jest 
świętym tchnieniem […] Może ono swą siłą przeniknąć czarodziejskie 
słowa poezji i wlać w nie duszę”36.
Cytat długi, lecz zdaje się być ważnym. Przede wszystkim znaczy drogę, 
na jakiej nastąpiło przejście od sentymentalizmu klasycznego, opartego 
na zmysłowej percepcji świata do – opartego na uczuciach – liryzmu, 
nazywanego tu sentymentalizmem romantycznym. A poza tym, zarazem 
objawia, w jaki sposób mogła nastąpić w utworze – o którym mowa 
– transformacja („przemienienie”) zmysłowości poety na uczuciowość 
kompozytora. Gerard Moore pisząc o pieśni Ich will meine Seele 
tauchen zauważa, iż „ukryty erotyzm Heinego został przez Schumanna 
przeskoczony (übergangen)”37. Podobnych momentów można znaleźć 
u Schumanna więcej38. Jakże podobnie „słyszy” kompozytora Józef 
M. Chomiński, gdy mówi, iż przez „przytłumienie zmysłowych momentów 
erotycznych” Schumann „wysunął na pierwszy plan czyste, spokojne 
uczucie”39.

3. I r o n i a. Niezmiernie jej dużo w tekstach pominiętych. Lecz pozostało 
nieco w tych przyjętych, szczególnie w trzeciej fazie cyklu, rozgrywającej 
się między pieśniami Das ist ein Flöten und Geigen i Ein Jüngling liebt 
ein Mädchen; ponadto – w ostatniej, Die alten bösen Lieder, która cała, 
z wyjątkiem kończącego ją zdania, podana jest z ironicznym grymasem, 
wreszcie, w niezapomnianej, złośliwie-ironicznej poincie w Ich grolle 
nicht:

Widziałem ciebie we snach, 
A także mrok, co w sercu twoim trwa, 
I węża, co ci się w serce wżera, 
I to, moja miła, jak bardzo jesteś nędzna40.

36 F. Schlegel, List o powieści…, s. 165.
37 G. Moore, „Dichterliebe”. Die Lieder und Liederzyklen Schumanns, Tübingen 1981, s. 24.
38 Np. pieśń Die Lotosblume (H. Heine) z cyklu Mirty (1840).
39 J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, tom III, Pieśń, Kraków 1974, s. 234.
40 „Ich sah dich ja im Traume, / Und sah die Nacht in deines Herzens Raume / Und sah die 

Schlang’, die dir am Herzen frisst, / Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist”.
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Sięgnijmy znowu do Schlegla, gdyż chodzi o romantyczne 
rozumienie ironii, tonu w syndromie romantycznym niezbędnego. 
Schlegel pisze:

Istnieją stare i nowe wiersze, które w całości oddychają na 
wskroś boską aurą ironii. Żyje w nich prawdziwa, istotnie 
transcendentalna bufoneria. Wewnątrz – jako nastrój, który 
wszystko przeniknie i nieskończenie wzniesie ponad to 
wszystko, co uwarunkowane […], na zewnątrz – widoczna jest 
w posłużeniu się manierą mimiczną zwyczajnego dobrego 
włoskiego buffo41.

Z tak specyficznym i szerokim rozumieniem ironii można się 
w Dichterliebe zetknąć wielokrotnie. H.J. Moser słyszy w pieśni Ein 
Jüngling liebt ein Mädchen „pełen grymasów styl współczesnego 
szlagieru”42 – działający jak wytrącenie z iluzji. Fischer-Dieskau43 w Das 
ist ein Flöten und Geigen ironię widzi w kontraście jaki stwarza rzucenie 
„gorzkich” zdań tekstu pieśni – na tło nieprzerwanie biegnącego, 
niefrasobliwego walca fortepianu44. A w pieśni Ich grolle nicht – za akt 
ironii ze strony kompozytora – przyjmuje Dieskau sam wybór tonacji: 
C-dur, a więc tonacja bezproblemowa, „jasna” i „prosta” – wobec sytuacji 
dramatycznej, ponurej i skomplikowanej45.
Odczytując Schumanna w sposób podobny można wyjaśnić niejeden 
z tych momentów cyklu, w których jednolitość stylu wprost się załamuje; 
w każdym z tych przypadków (jak np. w pieśniach Im Rhein lub Die 
alten bösen Lieder) znajdziemy sytuacje jakiegoś persyflażu, emfazy, 
sarkazmu, udawanego patosu, bufonady, słowem sytuację założenia 
maski czy postawienia cudzysłowu. A znaczy to – wprowadzenie stylu 
wobec całości obcego, poprzez który kompozytor stara się zdystansować 
od przedstawianej rzeczywistości lub zasugerować, by nie brać danych 
słów à la lettre. Ów „obcy” dla całości styl pojawia się u Schumanna 
z reguły w tych miejscach, gdzie Heine bywa ironiczny46.

41 F. Schlegel, Lyceum (z fragm., 42), przeł. K. Krzemieniowa [w:] Manifesty Romantyzmu…, 
s. 138. Por. również: W. Szturc, Ironia romantyczna, Warszawa 1992, s. 74.

42 H.J. Moser, Das deutsche Lied seit Mozart, Berlin-Zürich 1937, s. 168.
43 D. Fischer-Dieskau, Robert Schumann…, s. 82.
44 Rozwiązanie Schumanna można uważać za antycypację analogicznie potraktowanych 

momentów u G. Mahlera (Lieder eines fahrenden Gesellen, pieśń 1) i A. Berga 
(Wozzeck, akt 2, scena 4).

45 D. Fischer-Dieskau, Robert Schumann…, s. 82.
46 Początkowe partie obu wspomnianych wyżej pieśni (nr 6, nr 16). 
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III Syndrom liryczny Dichterliebe

Spośród wielu dochodzących do głosu w Dichterliebe kategorii 
ekspresywnych cztery pełnią funkcje podstawowe, konstytutywne dla 
utworu: intymność, nastrojowość, transgresywność i ulotność.

1. I n t y m n o ś ć . Szukając określenia najbardziej zwięzłego, 
można by rzec, iż Miłość poety jest wyznaniem. A wiec wypowiedzią 
własną, liryką osobistą, nie – liryką maski: wypowiedzią z założenia 
subiektywną i szczerą, wyrazem uczuć (notabene kontrolowanych, nie 
ekshibicjonistycznych). W epoce szczególnego nasilenia się zwyczaju 
pisania pamiętników i dzienników intymnych, w czasach „spowiedzi 
dziecięcia wieku” (jest nią niewątpliwie również Liryczne intermezzo), 
pojawiła się cecha muzyki, którą można określić jako przeniknięcie 
podmiotowością. H. Rosenwald w Geschichte des deutschen Liedes 
tak charakteryzuje tę właściwość epoki: „kompozytor romantyczny 
nie stoi wobec swego dzieła w dystansie; ono wyrasta z niego, jako 
część jego ja”47. U wczesnego hermeneuty, Scheringa, znaleźć można 
o tym samym zjawisku stwierdzenie: „Już we wczesnym romantyzmie 
zaczęto widzieć w dziele muzycznym nie tylko przedmiot estetyczny, 
lecz zarazem osobiste wyznanie artysty”48. A teza, do której 
dochodzi Gerstmeier w monografii pieśni Schumanna, brzmi: 
„intymność muzycznego wyrazu […] stoi w bezpośrednim związku 
z osobistym stosunkiem kompozytora do muzyki. Tak pojmowana 
i tak przekazywana muzyka odbija podmiot. W tym aspekcie muzyka 
nie jest już do pomyślenia jako rzemiosło”49.
Kategorię intymności przede wszystkim bezbłędnie się wyczuwa; czują ją 
na przykład wybitni interpretatorzy. Intymność pojawia się w Dichterliebe 
wraz z pierwszymi taktami (przykł. 1, s. 340):
Ta kategoria również kończy cykl50. Na zespół właściwości 
konkretyzujących muzycznie „intymność” składają się m.in.: kameralność,

47 H.H. Rosenwald, Geschichte des deutschen Liedes zwischen Schubert und Schumann, Berlin 
1930, s. 5; cyt. za: A. Gerstmeier, Die Lieder Schumanns…, s. 60.

48 A. Schering, Vom Wesen der Musik. Ausgewählte Aufsätze, red. K.M. Komma, Stuttgart 
1974, s. 230.

49 A. Gerstmeier, Die Lieder Schumanns…, s. 51.
50 Szczególnie silnie do głosu dochodzi w pieśniach: Im wunderschönen Monat Mai (nr 1), 

Wenn ich in deine Augen seh (nr 4), Ich hab' im Traum geweinet (nr 13) oraz w zakończeniu 
pieśni ostatniej, Die alten, bösen Lieder (nr 16, ostatnie zdanie).
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Przykł. 1. R. Schumann, Im wunderschönen Monat Mai (H. Heine), op. 48 nr 1, t. 1-13.

(nie: estradowość), naturalność i bezpośredniość (nie: usztucznienie), raczej 
piano niż forte (a szczególnie dynamika ściszana i wstrzymywana), tempa 
raczej osadzone i powstrzymywane (nie: puszczone bez hamulców, ani 
też zwolnione). Waga intonacji; można powiedzieć, iż odczytanie tekstu 
następuje właśnie i przede wszystkim przez intonację, intonację prośby lub 
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skargi, rozżalenia lub ufności. Do tego dochodzi waga przekazywanego 
przez intonację konkretnego, wyrazistego słowa. Jest ono – w tej kategorii 
– słyszalne jako szept sceniczny. Ale jeszcze ważniejsze od podjęcia z tekstu 
jego intonacji i uwypuklenia słowa zdaje się być wymaganie: utrzymać 
kontakt. Intymność nie jest więc konstytuowana ani przez funkcję czysto 
estetyczną utworu (autoteliczną), ani przez czysto ekspresywną lub 
apelatywną, lecz przede wszystkim przez funkcję fatyczną51.

2. N a s t r o j o w o ś ć. Jest to kategoria dla romantyzmu tak typowa, 
że aż banalna. Przed Dichterliebe zaistniała już u Schumanna w całej pełni 
w pieśniach takich jak np. Die Lotosblume, Mondnacht i Nussbaum. 
Występuje zazwyczaj wraz z zespołem kategorii współtowarzyszących: 
z poetycznością i romantycznością, onirycznością i – „rozmarzeniem”. 
Władysław Tatarkiewicz – w słynnej niegdyś książce Skupienie i 
marzenie – to ostatnie scharakteryzował jako „odwrotność skupienia”, 
tj. „nieskoncentrowany stan umysłu”. Można być „wtrąconym” w marzenie 
– mówi Tatarkiewicz – które jest „stanem naturalnym człowieka i 
niewątpliwą potrzebą umysłu ludzkiego. I nie tylko u ludzi młodych 
i sentymentalnych”52. Określa ów stan dalej jako moment, w którym 
„teraźniejszość przestaje działać na nas i pochłaniać nas i wtedy żyjemy 
przez tę chwilę przeszłością i przyszłością, wspomnieniem i fantazją”53.
Co najmniej w pięciu czy sześciu pieśniach cyklu kategoria nastrojowości 
dochodzi wyraziście do głosu54.
Właściwości muzyczne utworów, w których kategoria nastrojowości staje 
się ewidentna, można wyciągnąć przed nawias; za najważniejsze z nich 
można uznać:
• stan braku aktywności ukierunkowanej: wycofanie dynamiki, swoista 
jednopłaszczyznowość fakturalna;

51 R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. z ang. K. Pomorska, „Pamiętnik 
Literacki”, 1962, nr 2.

52 W. Tatarkiewicz, Skupienie i marzenie, Kraków 1951, s. 76, 79-82.
53 W. Tatarkiewicz, Skupienie i marzenie…, s. 76; Por. również M. Janion, Kapelmistrz Kreisler 

i Pani Bovary [w:] Prace ofiarowane H. Markiewiczowi, Kraków 1984. Autorka pisze m.in.: 
„Gdy się szuka w pamięci najbardziej popularnego, najczęściej używanego określenia 
«romantyka», to okaże się, że jest nim – «ten, który marzy», «marzyciel», «marzący» […] 
Marzycielstwo podniesione zostało do rangi siły kreacyjnej równej boskiej. Bogiem jest 
człowiek, który marzy, powiedział Hölderlin” (s. 321).

54 Np. w pieśniach: Hör’ ich das Liedchen klingen (nr 10), Am leuchtenden Sommermorgen 
(nr 12), Und wüssten's die Blumen (nr 8) i Ich will meine Seele tauchen (nr 5).
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• cofanie się w dół koła kwintowego, preferencja dla subdominantowości;
• rozbicie wartości rytmicznych i ich bezpośrednie wielokrotne 
powtarzanie; dojście do rozproszenia, rozdrobnienia, rozpylenia 
dźwięków przy ich równoczesnej monochroniczności (w sześciu pieśniach 
cyklu trwa od ich początku do końca moto perpetuo szesnastkowe lub 
trzydziestodwójkowe);
• arabeskowość melodii, równomiernie eksponowanej, jakby celowo 
„błądzącej”;
• płynność zmian harmonicznych: przechodzenie z akordu na akord ze 
zmianą jednego dźwięku;
• wielka rola tzw. wtórnych zjawisk harmonicznych: apoggiatur 
i antycypacji, tak wspaniale zaprezentowana już od razu we wstępnej 
pieśni Im wunderschönen Monat Mai.
Szczególna rola przypada jeszcze jednej właściwości bardzo 
znaczącej w cyklu, o którym mowa: zawieszenie toku melodycznego 
i harmonicznego utworu (np. na piątym stopniu skali, na akordzie 
dominanty septymowej itp.), unikanie toniki, brak wyraźnego zamknięcia 
przebiegu.

Przykł. 2. R. Schumann, Im wunderschönen Monat Mai (H. Heine), op. 48 nr 1, t. 23-26.

Przykł. 3. R. Schumann, Aus meinen Tränen spriessen (H. Heine), op. 48 nr 2, t. 13-17.
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Ewokowane zostaje w ten m.in. sposób pojęcie nieskończoności, 
współkonstytutywne dla kategorii nastroju. Muzyka daje wyraz 
nieokreśloności, miarowy przepływ czasu zamienia się w trwanie. 
Jesteśmy bliscy z jednej strony magicznego działania muzyki (echo zasady 
orfejańskiej), z innej zaś – symbolicznego (antycypacja nastrojowości 
symbolistów).

3. T r a n s g r e s y w n o ś ć. Transgresja – czyli nagłe, nieoczekiwane 
wejście, wkroczenie, wtargnięcie; wybuch czegoś, co wcześniej było 
hamowane czy powstrzymywane; wyraz chęci dania upustu emocjom 
niekontrolowanym. Stan niewątpliwie wyjątkowy. Do głosu dochodzi 
wówczas przede wszystkim to, co resentymentalne. Muzyka staje się 
ekspresją podświadomego.

Przykł. 4. R. Schumann, Aus alten Märchen op 48 nr 15 (H. Heine), t. 99-113 i nr 16. 
Die alten, bösen Lieder, t. 1-5.
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Transgresywność nie zawsze objawia się w sposób bezpośredni, bywa też 
maskowana; pojawia się więc również w postaci nagłego dojścia do głosu 
emfazy, patosu, sarkazmu, ironii, tzw. „wisielczego humoru”.
Wyraz muzyczny transgresywność otrzymuje przede wszystkim przez 
formotwórczą rolę elementów wtórnych: dynamiki, artykulacji, agogiki.
W Dichterliebe chodzi o te pieśni (lub ich partie), w których pojawia się 
wzmożona dynamika w kierunku forte, nagłe augmentacje rytmiczne lub 
wzmocnienia faktury (np. oktawowe), nagle wyostrzona gra kontrastów, 
niespodziewane wyjście powyżej lub poniżej zwyczajnego ambitusu 
głosu55.
Kategoria transgresywności pojawia się w pieśni jako jeden jej moment 
z reguły wówczas, gdy Heine doprowadza wiersz do ostrej pointy56.

4. U l o t n o ś ć. Romantyzm jest wiekiem miniatury. Kształtowała się 
i dojrzewała od Bagatel Beethovena i Moments musicaux Schuberta, 
do Preludiów Chopina, Kinderszenen Schumanna i dalej do liryków 
Czajkowskiego i Griega. Od Fragmentów Schlegla i równie słynnego 
Pyłu kwietnego (Blumenstaub) Novalisa – do liryków z Norwidowskiego 
Vade-mecum.
Istnieją dwa główne rodzaje miniatury lirycznej: lapidarna i ulotna. 
W lapidarnej do głosu dochodzi: skupienie, esencjonalność, znaczny 
„ciężar właściwy”, zagęszczenie, zamknięcie, określenie. W ulotnej: 
nieuchwytność, lekkość, subtelność, otwarcie, niedookreślenie.
Dla Schumanna istnieje przede wszystkim ten drugi rodzaj: muzyka 
chwili, błysku, momentu, ta, która staje się wyrazem chęci uchwycenia 
nieuchwytnego, zanotowania przemijającego zjawiska (a może jeszcze 
bardziej – wrażenia), które się pojawiło i zniknęło, które było i przeszło. 
Goethe wobec poezji lirycznej formułował wymaganie: „bądź jak 
tchnienie! („Nur ein Hauch sei’s!” – zdanie zacytowane przez Schumanna 
w recenzji pieśni Norberta Burgmüllera). Historyk pieśni Rémy Stricker, 
pisząc o Schumannowskim cyklu, o niektórych jego pieśniach, znajduje 

55 Np. w pieśniach: Im Rhein, im heiligen Strome (nr 6), Ich grolle nicht (nr 7) i Und wüssten's 
die Blumen (nr 8).

56 W dwóch ostatnich taktach głosu w pieśni Und wüssten's die Blumen następuje nagła 
zmiana faktury – do tego miejsca całkowicie jednolitej. Zmiana nastąpiła wraz z pointą 
tekstu: „sie hat ja selbst zerrissen, zerrissen mir das Herz” (t. 30-32).
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dla nich określenia: „są jak rzut oka, jak krzyk. Jak łańcuch chwil 
[l’enchainement de l’instant a l’instant]. Każda z nich – sama dla siebie”57.
W praktyce muzycznej kategoria ulotności wyraża się przez muzykę chwili, 
tj. szybkiego tempa, drobnych wartości rytmicznych, miniaturowych 
rozmiarów (przy wykonaniu „ulotne” miniatury na ogół nie przekraczają 
minuty).

Przykł. 5. R. Schumann, Die Rose, die Lilie, die Taube (H. Heine), op. 48 nr 3, t. 1-8.

Dietrich Fischer-Dieskau określił pieśń Die Rose, die Lilie słowami: „Krótkie 
wyznanie szczęścia wyrażone bez tchu”58. Hans Joachim Moser o tym 
samym, 22-taktowym utworze: „Pieśń niemal na jednym oddechu”59. 

57 R. Stricker, La mélodie et le lied…, s. 33.
58 D. Fischer-Dieskau, Robert Schumann…, s. 80.
59 H.J. Moser, Das deutsche Lied seit Mozart…, s. 168. Notabene jeden ze znanych swego 

czasu śpiewaków (Richard Taubert) spróbował rady Mosera i wykonał pieśń rzeczywiście 
na jednym oddechu; był to jednak oczywiście bardziej popis artysty niż interpretacja 
pieśni.
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Jest to zarazem zazwyczaj muzyka wysokiego rejestru. Gerard Moore, 
mówiąc o pieśni Und wüssten's die Blumen, die kleinen, użył określenia: 
„Jest bez basu, więc bez korzeni, bez gruntu”60. Jest to na koniec 
muzyka piana, by nie powiedzieć muzyka bliska ciszy; o zakończeniu 
pieśni Am leuchtenden Sommermorgen tenże Moore użył wyrazistej 
metonimii: „Należy je nie tyle zaśpiewać, co chuchnąć dźwiękiem”61.

IV Zasady spójności cyklu

Momentów, które współdecydują o tzw. spójności utworu istnieje 
niemało. W odniesieniu do Dichterliebe najważniejszymi zdają się być: 
spójność w odniesieniu do płaszczyzny tonalnej, spójność na płaszczyźnie 
rytmicznej, rytm formy i dramaturgia antynomii.

1. S p ó j n o ś ć  w  s f e r z e  t o n a l n e j. Jest niewątpliwa a przy 
tym podstawowa dla ujęcia cyklu w całość sensowną muzycznie. Jawi się 
w paru postaciach, wzajemnie się dopełniających:
• Wspólna oś tonacyjna cyklu i tonacyjne ramy – o charakterze spójności 
łukowej. Pierwsza z pieśni cyklu zaczyna się w tonacji fis-moll, ostatnia 
w dominantowym cis-moll. Druga w tonacji A-dur, przedostatnia zaś, 
symetrycznie – w dominantowym E-dur. Istnieją więc ramy: fis i A jako 
exordium oraz E i cis – conclusio. Jest to swego rodzaju oś tonalna, tyle że 
podwójna (paralelna), a ponadto – nie zamknięta.
• Inną postać spójności określić można jako antycypacyjną: rytm tonacyjny 
poddany przez sferę mikro zdaje się sprawdzać w sferze makro. Pierwsza 
pieśń, rozpoczęta w tonacji fis-moll – kończy się akordem cis-moll; 
tonacja cis-moll stanie się tonacją pieśni ostatniej. Między akordem 
pierwszym a ostatnim tejże pieśni pojawiają się brzmienia: A-dur, h-moll, 
D-dur; otóż najbliższe kolejne pieśni cyklu przebiegają w tych samych 
tonacjach: A-dur (2), D-dur (3) i h-moll (4).
• Spójność polegająca na sui generis „rymie” muzycznym: np. końcowe 
postludium cyklu (Des-dur, po pieśni 16) stanowi rodzaj muzycznego 
asonansu wobec postludium kończącego trzecią fazę cyklu (B-dur, 
pieśń 12).

60 G. Moore, „Dichterliebe”…, s. 30.
61 G. Moore, „Dichterliebe”…, s. 36.
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• Spójność o charakterze przyległości występuje między czterema parami 
pieśni, w których pieśń poprzedzająca brzmi jak dominanta do pieśni po 
niej następującej62. Można chyba również mówić o spójności wynikającej 
z wyczuwalnego „nachylenia ku końcowi”, tj. z jambicznego charakteru 
przebiegu całości. Wyjaśniając metaforę: jest tak, jakby pierwsza z pieśni 
stanowiła rodzaj przedtaktu do następnej.
• Na koniec: jest ewidentne, iż Schumann nosił się z koncepcją 
nadania temu „łańcuchowi chwil” spójności formalnej o charakterze 
abstrakcyjnym. Podobnie jak Chopin wobec Preludiów, albo lepiej, jak 
Chopin wobec cyklu Etiud. Gdyż Schumann przy Dichterliebe, podobnie 
jak Chopin przy Etiudach, nie zrealizował konsekwentnie całości 
zamierzenia. Może zresztą wcale o tę konsekwencję im nie chodziło? 
Faktem jest, iż tonacje pierwszych dwóch faz cyklu Schumanna (połowa 
całości) tworzą po małym skorygowaniu (poczynionym wg zasady 
szachowej roszady) – następujący łańcuch następstw: A/fis, D/h, G/e i C/a. 
W trakcie realizacji tonacje pieśni I i II oraz IV i V zamieniły ze sobą miejsca. 
To, co następuje potem, jest nadal dążeniem w dół koła kwintowego, lecz 
mniej regularnym; na koniec, po przeskoczeniu na drugą, krzyżykową 
stronę okręgu kwintowego (H-dur, E-dur) cykl schodzi i zatrzymuje się na 
sferze dominanty tonacji głównej. Fortepianowe postludium wprowadza 
rozjaśniającą przemianę: cis na Des. Z 24 tonacji tonalnego uniwersum 
wykorzystał Schumann w Dichterliebe aż 17, żadnej nie powtarzając63.

2. S p ó j n o ś ć  w  s f e r z e  r y t m u, zarazem rodzaj spójności 
motywiczno-tematycznej. Słyszy się ją np. porównując pierwsze takty 
takich pieśni, jak Ich will meine Seele tauchen, Und wüssten's die 
Blumen, die kleinen lub Hör' ich das Liedchen klingen. Więcej: cały cykl 
zdaje się przenikać pewna struktura melodyczno-rytmiczna, występująca 
w dość znacznej ilości wariantów (model wyjściowy w metrum na 2/4, 
w dalszych pieśniach dostosowany również do metrum na 6/8). Można 
ową strukturę sprowadzić do postaci inwariantnej: 
W pewnej ilości pieśni występuje ponadto swego rodzaju kontr-inwariant, 
polegający na radykalizacji wartości rytmicznych i melicznych, tj. na 
zamianie relacji rytmicznej 2:1 na relację 4:1 (i 3:1), oraz na zamianie 

62 Stosunek tonacyjny D–T występuje między następującymi pieśniami: 2/3, 3/4 i 13/14 
oraz między 5/6, 8/9 i 9/10.

63 Kolejność tonacji w Dichterliebe: fis A D G h e C a d g Es B es H E cis/Des.
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duktu melicznego o przewadze sekund i tercji na dukt o przewadze 
tercji, kwart i kwint. Otóż to, co stanowi o podobieństwie owych struktur, 
o wyczuwalnej możliwości sprowadzenia ich wszystkich do wspólnego 
mianownika, to przede wszystkim ich właściwości metrorytmiczne. Ale 
proweniencja wyjściowego inwariantu nie jest muzyczna. Nie Schumann, 
lecz Heine (jego wiersz) zadecydował o kształcie wzorca.
Lyrisches Intermezzo zostało napisane jednym rodzajem wiersza, 
który teoretycy wersyfikacji określają jako „Heinestrophe”64. Jest to 
czterowiersz (w całym cyklu ani jednego wyjątku65), ale czterowiersz 
szczególny: toniczny lub tonizujący, a nie sylabotoniczny, choć na 
sylabotonizmie wzrastający. Jest to w zasadzie trójakcentowiec (z rzadka 
czteroakcentowiec), o rozmaitym rozkładzie owych akcentów i o dwu 
trybach „nalotu” metrycznego: trocheicznym (rzadszym) i jambicznym 
(częstszym). Inaczej mówiąc: jest to wiersz ściśle regularny w wymiarze 
makro, przy niezwykłej swobodzie w wymiarze mikro. Wiersz wprost 
drgający nerwowością rytmu stojącego na usługach krańcowo 
zniuansowanej (czasem aż manierycznie) ekspresji treści. Każde słowo 
ważkie, które Heine chciał podkreślić, zaznaczyć – wybijał, wytrącał 
z potoczystej płynności, którą uchu wcześniej podyktował. I jeśli dodać, 
że Schumann poszedł za Heinem – jeśli chodzi o tzw. prozodię tekstu – 
wprost lunatycznie (brak jakiegokolwiek odchylenia), to staje się jasne, 
iż owa wariantowość rytmu muzycznego została podyktowana przez 
słowo.
Obok paralelizmu (by nie powiedzieć identyczności) rytmu muzyki wobec 
rytmu wiersza – istnieje również inna wyraźna paralelność: melodii 
muzycznej wobec melodii wiersza, wobec jego intonacji. Owa parelelność 
obejmuje również i te gatunki intonacji, które związane są z mową 
wyraźnie napiętą emocjonalnie: bliską histerii (jak np. w Ich grolle nicht), 
ironiczną (jak w Ein Jüngling liebt ein Mädchen), czy też emfatyczną, 
wypowiadaną w stylu buffo (jak w początkowej partii pieśni ostatniej).

3. R y t m  f o r m y. Wiele na to wskazuje, iż w Dichterliebe, w niejednej 
perspektywie znaleźć można identyczność, paralelność, względnie 
komplementarność sfery makro wobec sfery mikro. Jeśli w sferze 
64 L. Kolago, Untersuchungen…, s. 114-121. Zob. również: A. Heusler, Deutsche 

Versgeschichte, Berlin 1956.
65 Rozbudowanie strofy w jednej z pieśni cyklu (Ich grolle nicht), w jej dramatycznej 

kulminacji, zostało dokonane przez kompozytora.
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mikro konstytutywną dla przebiegu muzycznego stała się struktura 
czterowiersza, czyli tzw. strofy Heinego, to w sferze makro można 
mówić o ukształtowaniu cyklu muzycznego w sposób analogiczny do 
ustrukturowania tzw. planu treści, z jego wyrazistą cztero-fazowością, 
o której była wcześniej mowa. Chodzi o fazy: oczarowania i – 
rozczarowania, ironii – i onirii; inaczej kolejno: o ruch zbliżania się 
i oddalania, dystansu i transpozycji. Otóż każda z owych czterech faz 
złożona jest z czterech pieśni. Każda pierwsza z nich pełni funkcję 
wprowadzenia (odpowiednio: w przestrzeń wiosny, uczucia, nagiej 
rzeczywistości oraz snu i wyobraźni), każda ostatnia posiada charakter 
epilogujący, pożegnalny, przynosi rozstanie się z daną przestrzenią. 
O każdej trzeciej pieśni można powiedzieć, iż jest w jakiś sposób 
wyróżniona: przez ekspresję wybuchowej spontaniczności (Die Rose, 
die Lilie), przez dramatyzm (Ich grolle nicht), przez agresywną ironię 
(Ein Jüngling liebt ein Mädchen), czy surrealność (Aus alten Märchen). 
Drugie części mają charakter dość zróżnicowany, raczej intermedialny; 
niekiedy dopełniający wobec pieśni pierwszej, ekspozycyjnej.
Gdy przyjrzeć się planowi tonalnemu całości, to zwraca uwagę fakt, 
iż w pierwszym tetraxisie cyklu występują tonacje durowe i (zarazem) 
krzyżykowe (3, 2 i 1#) z przedtaktową pieśnią molowo-durową. W drugim 
– krzyżykowe (2 i 1#) i bezznakowe a zarazem molowe, z wyskakującym 
z całości akcentem durowym („prowokacyjne” według Fischera-Dieskau’a 
C-dur w Ich grolle nicht). W trzecim tetraxisie wszystkie tonacje 
(i te w moll i te w dur) należą do grupy tonacji bemolowych (1, 2 i 3b).  
W ostatniej czwórce, owej surrealnej, następuje rozdwojenie 
i zróżnicowanie: tonacje przebiegają w dur i w moll, są przy tym krańcowo 
od siebie odległe, tak bemolowe (6 i 5b) jak i krzyżykowe (5 i 4#), do 
czego dochodzi zamiana enharmoniczna (cis/Des). W znanej wypowiedzi 
Schumanna o znaczeniach wiązanych z poszczególnymi tonacjami, o ich 
charakterze, czytamy: „Proste uczucia otrzymują tonacje proste, uczucia 
złożone dzieją się raczej w tonacjach obcych, które ucho zazwyczaj słyszy 
rzadziej (Fis zdaje się być punktem najdalszym, szczytem). Można więc 
w biegnącym kole kwintowym obserwować wznoszenie się i opadanie 
uczuć”66.

66 R. Schumann, Charakteristik der Tonarten [w:] Gesammelte Schriften über Musik und 
Musiker, Leipzig 1854.
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Może nie będzie interpretacją wychodzącą zbyt daleko poza opisywane 
tu fakty, jeśliby określić Dichterliebe jako cykl, w którym przejęty od 
Heinego „rytm formy” można interpretować znaczeniowo. Muzyczne 
zróżnicowanie jakościowe poszczególnych faz cyklu można by wówczas 
odczytywać jako paralelne do faz planu treści.

4. D r a m a t u r g i a  a n t y n o m i i. To, o czym była powyżej mowa, 
należałoby jednak przyjąć jako coś w rodzaju „przestrzeni metrycznej”, na 
której właściwa rzecz się rozgrywa, w sposób analogiczny do tego, w jaki 
jednostki rytmiczno-tematyczne wypełniają siatkę metrum. W zgodzie 
z nią lub też w synkopach wobec niej. Bowiem do głosu dochodzą: 
dynamika, agogika i artykulacja oraz odmienność charakteru tych 
momentów refleksji, poprzez które poznajemy dzieje miłości poety. Z tego 
punktu widzenia cykl jawi się jako konstytuowany przez zasadę kontrastu, 
raz malejącego, raz urastającego do znacznych rozmiarów.
Zderzanie się w ramach poszczególnych pieśni dwóch różnych kategorii, 
np. kategorii nastrojowości z kategorią transgresywności67 ma swój 
odpowiednik w makroformie. Jako całość cykl został skonstruowany 
przez kategorię, która „poddaje ton” od samego początku: jest nim 
nastrojowość zespolona z intymnością. I dopiero na tle owej kategorii 
dla cyklu podstawowej następują wtargnięcia (transgresje) całych 
pieśni o odmiennym charakterze. Tło, o którym mowa, jest utworzone 
przez szereg pieśni, które określa się zazwyczaj wspólnym mianem: 
Blumenlieder. Można zaliczyć do nich z pewnością sześć pieśni68. 
W pieśniach pozostałych kategoria o której mowa pojawia się również, 
np. w zakończeniach pieśni Im Rhein i Die alten, bösen Lieder. Kategorię 
wyjściową podejmuje na koniec zamykające utwór postludium 
fortepianowe, począwszy od Im wunderschönen Monat Mai; one to 
nadają ów ton generalny cyklowi. Utwierdzają sferę nastroju, marzenia, 
intymności. I tak jak u Jean Paula, ulubionego poety Schumanna, 
marzycielskiemu, biernemu i nieśmiałemu Waltowi przeciwstawiony 
został dzielny, porywczy i euforyczny Volt, a co, jak wiemy, znalazło 

67 Por. pieśń Und wüssten's die Blumen (nr 8).
68 Jako tzw. Blumenlieder można uważać pieśni: Im wunderschönen Monat Mai als alle 

Knospen sprangen (nr 1), Aus meinen Tränen spriessen viel’ blühende Blumen hervor (nr 
2). Die Rose, die Lilie (nr 3), Ich will meine Seele tauchen in den Kelch der Lilie hinein (nr 
5), Und wüssten die Blumen, die kleinen (nr 8), Hör' ich das Liedchen klingen (nr 10) i Am 
leuchtenden Sommermorgen geh im Garten herum (nr 12).
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potem u kompozytora swój wariant w postaci Florestana i Euzebiusza 
z Karnawału – tak w cyklu Dichterliebe pieśni pozostałe (te nie należące 
do grupy „Blumenlieder”) wyskakują z nastroju i tła, kontrapunktują 
z tonem wyjściowym (i jego odmianą – tonem końcowym). 
Przeciwstawiają się niekiedy w sposób agresywny, niekiedy – dialogowy. 
O sposobie agresywnym można mówić w tych przypadkach, gdy 
transgresja wystąpiła pod maską pieśniowej buffonady69. O sposobie 
dialogowym – gdy jakby z głębi, przez sferę owego nastroju generalnego 
wydobyło się i przemówiło coś, co w czasach Przybyszewskiego będzie się 
nazywać głosem „nagiej duszy”70.

P o s t  s c r i p t u m. Dotyczyć będzie postludiów. Norwid w jednym 
z ulotnych liryków współtworzących Vade-mecum pisał: „Gdzie Ton 
i Miara równe są przedmiotowi, Gdzie przedmiot się harmonią dostraja, 
Tam jest i pieśń i rytm – jak kto je powie – Tam z-siedmia się brzmienie 
i tam się z-traja. I spadkuje się same ku końcowi…”71 U Schumanna 
owo „spadkowanie ku końcowi” podejmuje fortepian. Kompozytor 
wraca w Dichterliebe ku temu, z czego wyszedł, ku tzw. czystej 
muzyce instrumentalnej. Chodzi tu, po pierwsze, o wzmożoną72 rolę 
fortepianu jako partnera głosu. Eric Sams zauważył: „Gdyby wszystkie 
partie wokalne zostały zagubione, można by zrekonstruować 
linię głosu według fortepianu, a słowa – z wiersza”73. Jest w tym 
stwierdzeniu oczywista przesada, ale nie – nieprawda. Fortepian stał 
się partnerem pełnoprawnym, niekiedy nawet dominującym; jego rola 
nastrojotwórcza (rozpętanie wtórnych zjawisk harmonicznych) jest 
niewątpliwa. Schumann stworzył, jak wiadomo, nowy typ pieśni, oparty 
na innej proporcji obu elementów. Ale do właściwości specyficznych 
Schumannowskiego myślenia w odniesieniu do pieśni należy przede 
wszystkim obecność przepełnionych refleksją liryczną fortepianowych 
postludiów. Ich zaistnienie w cyklu (począwszy od drugiego tetraxisu 

69 Np. w pieśni Im Rhein, im heiligen Strome, Ein Jüngling liebt ein Mädchen, Die alten bösen 
Lieder.

70 Np. Ich grolle nicht, Ich hab’ im Traum geweinet.
71 C.K. Norwid, Kolebka pieśni z cyklu Vade-mecum [w:] C.K. Norwid,, Pisma wszystkie, 

red. J.W. Gomulicki, tom II, Warszawa 1971.
72 Rola fortepianu wzmożona jest u Schumanna w stosunku do poprzedników (nawet 

wobec znacznej części pieśni u Schuberta). Por. na ten temat: H.J. Moser, R. Stricker, 
E. Sams, D. Fischer-Dieskau, A. Gerstmeier, Das deutsche Lied seit Mozart… oraz np. 
A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, Kraków 1983, s. 198.

73 Cyt. za: R. Stricker, La mélodie et le lied…, s. 31.
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występują niemal po każdej pieśni) H.J. Moser tłumaczy w sposób 
następujący: „Schumann kończy śpiew na dźwiękach najczęściej 
nierozwiązanych, dopiero fortepianowi przydzielając owo rozwiązanie. 
Muzyk więc doprowadza do końca wypowiedź tyczącą tego, o czym poeta 
zdołał ledwo napomknąć, by – zamilknąć”74.
Wchodzimy w znane pole rozważań dotyczących jednej z naczelnych idei 
romantycznych, wyrażanej najczęściej tym przesadzonym retorycznie 
zdaniem: „muzyka zaczyna się tam, gdzie kończą się słowa”. O czym 
„mówią” postludia Schumannowskiego cyklu? Z pewnością nie o czymś 
całkowicie innym niż słowa, ale chyba otwierają zarazem jakąś nową 
perspektywę, dają nową odmianę tonu, jak owe końcowe fortepianowe 
Des-dur, rozjaśniające pejzaż dźwiękowy zarysowany przez poprzedzające 
go pieśniowe cis-moll. Być może i w tym wypadku można mniemać, że 
– jak sądzi Schlegel – „dla prawdziwego poety wszystko to [co wyrażone] 
jest tylko wskazaniem na coś wyższego, nieskończonego, jest hieroglifem 
wiecznej miłości i świętej pełni życia tworzącej natury”75.
Debussy zaatakował kiedyś Schumanna słowami: „Muzycy, którzy nie 
rozumieją wierszy, nie powinni pisać do nich muzyki. […] Schumann 
z poezji Heinego niczego nie zrozumiał. […] Nie umiał uchwycić jego 
subtelnej ironii. Proszę popatrzeć, np. jak w Dichterliebe przeszedł 
obok niej”76. Wiele wskazuje na to, że n i e  przeszedł obok ironii, lecz 
ją przezwyciężył. Nie tylko przez to, iż niekiedy przechodził ponad nią, 
po prostu nie biorąc jej pod uwagę. Wydaje się, iż poprzez muzykę 
„czystą”, beztekstową, starał się wyrazić to, co u Heinego kryje się p o d 
kolcami ironicznej arogancji i p o z a  szybą cynicznego dystansu. Nie 
na ironicznie-cynicznej powierzchni, lecz w głębi tych wierszy – inaczej 
trudne do wytłumaczenia byłoby ich tak silne do dzisiaj działanie – tkwi 
ich głębszy sens. I właśnie ów głębszy sens wydobył Schumann z Heinego 
w Dichterliebe, sens wysublimowany, czystszy, niełatwy do wyrażenia 
słowami, dopowiadany muzyką czystą partii fortepianowych.
I jeśli Dichterliebe jest utworem wyrażającym tęsknotę do miłości 
romantycznej, prawdziwej i wzniosłej, to w gruncie rzeczy, gdy sięgnąć 

74 H.J. Moser, Das deutsche Lied seit Mozart…, s. 165.
75 F. Schlegel, List o powieści…, s. 165. 
76 C. Debussy, Odpowiedź na ankietę o stosunku muzyki do poezji, „Musica”, 1911; cyt. za: 

S. Jarociński, Debussy a impresjonizm i symbolizm, Kraków 1966, s. 135. Notabene zarzut 
pominięcia przez muzykę ironii zawartej w wierszach Heinego został wysunięty również 
wobec Schuberta (Heine-Lieder z tzw. Schwanen- gesang):;  J.M. Stein, Schubert’s Heine 
Songs, „Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 1966, Vol. 24, No. 4.
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do głębszych warstw utworu, Schumann zdaje się być zgodny z Heinem. 
Istnieje pewna pomijana wypowiedź poety dotycząca tematu, o którym 
rzecz, ukazująca Heinego w mniej powierzchownym, niż zazwyczaj się to 
czyni, świetle. Zrazu w owym tekście poety mowa o francuskiej filozofii 
oświecenia, zwykłej redukować sferę uczuć do sfery inteligencji i zmysłów. 
Potem następuje refleksja: „Nie mam tu zamiaru bynajmniej jej [filozofii 
oświecenia] szkalować – pisał Heine; bywają chwile, gdy ją uwielbiam, i to 
bardzo; w pewnym stopniu ja sam jestem dzieckiem tej filozofii, a jednak 
wydaje mi się, że brak jej rzeczy najważniejszej: miłości. Tam, gdzie ta 
gwiazda nie świeci, jest noc, choćby wszystkie światła encyklopedii 
rozsypały wokół siebie brylantowe iskry”77.

77 H. Heine, O Polsce, przeł. W. Zawadzki [w:] H. Heine, Dzieła wybrane, tom II, Utwory prozą, 
Warszawa 1956, s. 641.
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I Informacje i stwierdzenia wstępne

1. M i e j s c e  p i e ś n i.  Zazwyczaj mówiąc Brahms – mamy na myśli 
twórcę symfonii, koncertów, muzyki fortepianowej i kameralnej, słowem 
muzyki na ogół stale obecnej na estradzie. Pieśni, szczególnie u nas1, 
pojawiają się na niej znacznie rzadziej. A nie jest to u Brahmsa margines; 
można by rzec, że raczej punkt wyjścia, może nawet – źródło. Ich ilość 
również nie jest nikła: z około 400, jakie łącznie skomponował, około 
połowę stanowią pieśni tzw. solowe; część pozostałą – opracowania pieśni 
ludowych i kameralistyka wokalna. Wreszcie, Brahms pisał pieśni przez 
całe życie – od opusu 3 do opusu 121, czyli przedostatniego; 
od 18 do 63 roku życia tworzy jak gdyby notatnik pomysłów, zapis 

1 Wciąż jeszcze pieśni Brahmsa nie zajęły w repertuarach polskich śpiewaków należnego 
im miejsca (wyjątki: Jadwiga Rappé, Jerzy Mechliński). Sądząc z ilości nagrań 
kompaktowych, zainteresowanie liryką wokalną kompozytora w krajach Europy 
Zachodniej rośnie. Ich obfitość: Dietrich Fischer-Dieskau (DG, Orfeo, Bayer), Shura 
Gehrman (Nimbus), Edita Gruberova (Orfeo), Joseph Loibl (FSM), Ruud van der Meer 
(Ottavo), Jard van Nes (Ottavo), Jessye Norman (DG, Philips), Anne Sofie von Otter 
(DG), Hermann Prey (Orfeo), Margaret Price (Orfeo), Elisabeth Schwarzkopf (Decca), 
Sylvia Schlüter (Globe), Andreas Schmidt (DG) i in. – otwiera dodatkową możliwość 
badawczą: studia nad stylem wykonawczym.

* Mieczysław Tomaszewski, Pieśni Brahmsa w perspektywie filozoficznej [w:] Od wyznania 
do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Akademia Muzyczna, Kraków 1997.
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pierwszych reakcji na świat. Brahmsowski symfonizm inspirowany był 
pieśniowością, nie – odwrotnie2. Sytuacja powtórzy się u Mahlera; swoją 
antycypację miała u Schuberta. W dziejach pieśni miejsce Brahmsa jest 
właśnie między Schubertem a Mahlerem, nie – między Schumannem 
i Wolfem. Brahms współtworzy nurt, w którym dźwięk ostatecznie 
zdominuje w pieśni słowo, choć z inspiracji słowa rodzi się; zdominuje 
słowo jako formę wyrazu, lecz dopowie i wzmocni jako przekaz sensu.

2.   T e k s t y  i  i c h  g e n e z a.  Pozorny paradoks: Brahms należał do 
muzyków szczególnie oczytanych, jego biblioteka bywała przedmiotem 
podziwu – a znany jest z tego, iż pieśni komponował do tekstów nie 
najwyższej rangi: jakiś przypadkowy Goethe, nic z Schillera, parę tekstów 
Heinego (tych, których nie dotknął Schubert ani Schumann); raczej 
pojedyncze wiersze Hölty’ego, Uhlanda, Rückerta, Eichendorffa, Mörikego. 
Jeden wyjątek: kilkanaście tekstów Ludwiga Tiecka zainspirowało cykl 
pieśni stylistycznie dla Brahmsa dość wyjątkowy. Olbrzymią przewagę 
mają natomiast teksty współczesnych poetów niemieckich, niemal 
całkowicie nieznanych, takich jak np.: Lemcke, Wenzig, Reinick, Geibel, 
Kapper, Allmers, Reinhold, Schmidt, Halm, Kopisch, Scherer, Ferrand, 
Lingg, Frey, von Schack, Kugler czy Meissner; lub znanych, lecz niemal 
jedynie na obszarze języka niemieckiego (K. Groth, T. Storm, G.F. Daumer). 
Można by przyjąć, iż są to w pewnym sensie „teksty Brahmsa”; w tym 
sensie, że w kręgu kultury nie zaistniały one wcześniej i nie funkcjonowały 
samoistnie3, że zostały przez kompozytora wyszukane i wybrane, stąd 
więc jak gdyby „za niego” – słowami owych mało znanych poetów – 
mówiące. Pieśniowe opus ostatnie, Vier ernste Gesänge, skomponował 
Brahms jak wiadomo do słów Biblii, do tekstów wybranych z czterech 
miejsc Starego i Nowego Testamentu. Są to pojedyncze zdania wyjęte 
– wprost wykrojone – z pewnych całości, specyficznie dobrane, by móc 
przekazać ciąg myśli – jako nowa całość – wyraźnie już własny. 

3. I n t e r p r e t a c j a  s ł ó w.  Mówiąc najkrócej: Brahms interpretował 
swoje teksty nie poprzez słowa, lecz jak gdyby ponad słowami. Nie 

2 W. Steinbeck, Liedthematik und symphonischer Prozess [w:] Brahms-Analysen, red. 
F. Krummacher, W. Steinbeck, Kassel 1984.

3 Kompozytorzy pieśni do słów Goethego, Heinego, Schillera czy Byrona „umuzyczniali” 
na ogół wiersze znane, mające już w postaci czysto poetyckiej swoje miejsce 
w obszarze kultury.
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interesowały go mianowicie słowa poszczególne: ani ich forma 
brzmieniowa (np. prozodia), ani ich znaczenia. Z jednym ważnym 
wyjątkiem: słów zwornikowych, słów-kluczy, czyli tych, które skupiały 
w sobie sensy dla danego tekstu najbardziej elementarne i esencjalne. 
Ze słów nastrojowego liryku Wie bist du, meine Königin – zapamiętujemy 
jedynie refreniczne „Wonnevoll!”; według jednego z monografistów 
kompozytora cztery strofy tekstu zostały przez Brahmsa potraktowane 
wprost haniebnie4. Poprawność akcentuacji słów mniej ważnych nie 
ma dla Brahmsa znaczenia, np. w pieśni O wüsst’ ich doch den Weg 
zurück słowo „warum” zostaje podane z akcentem inicjalnym; w pieśni 
Du milchjunger Knabe słyszymy „etos” zamiast oczywistego „etwas” 
itp. Poszczególne słowa zostają u Brahmsa pochłonięte przez strumień 
melodii. Teksty czyta on nie tyle bowiem na poziomie znaczeń, co ich 
głębszych (lub wyższych) sensów. Wyznał, iż znaleziony gdzieś wiersz 
musi na dłuższy czas zapaść w jego podświadomość, by w naturalny 
sposób wypłynąć kiedyś na powierzchnię, w momencie dojrzenia do 
skomponowania pieśni. Tak właśnie: do „skomponowania pieśni”, a nie – 
do „umuzycznienia słów”; udźwiękowienie tekstów poetyckich bliskie było 
raczej Wolfowi. U Brahmsa tekst staje się przede wszystkim impulsem, 
bodźcem sprawczym, momentem inspirującym i wyzwalającym; podsuwa 
ideę, formułę, ton, sens – przez kompozytora wyciągnięte ze słów „przed 
nawias”, a następnie zinterioryzowane, uwewnętrznione i wyrażone 
dźwiękami. W tym rozumieniu pieśń staje się u niego wypowiedzią 
w znacznym stopniu muzycznie autonomiczną.

4. O d c z y t y w a n i e  f o r m y  s ł o w n e j.  Brahms nie zdaje się 
również być czułym na formę wiersza. Szanuje, to oczywiste, budowę 
strofy. Od pieśni tzw. zwrotkowej wychodzi i do niej niekiedy wraca. Lecz 
przekaz słowny odczytuje i podejmuje muzycznie rzadziej na poziomie 
wiersza (i praw wersyfikacji) niż na poziomie języka (i praw składni). 
Zdanie jest więc dla niego ważniejsze niż wers; treść wewnętrzna 
ważniejsza od zewnętrznej formy. Dwukropek, znak zapytania, wykrzyknik 
– ważniejsze niż średniówka czy klauzula. Partia po dwukropku pojawia 
się np. zazwyczaj w jakiejś odmiennej, obcej tonacji (najczęściej 
mediantowej), jak cytat mówiony innym głosem. Znak zapytania 

4 Już w tytułowej frazie tej pieśni Brahms każe śpiewać: „meine Königin” (zamiast 
oczywistego „Königin”). Por. D. Fischer-Dieskau, Töne sprechen, Worte klingen. 
Zur Geschichte und Interpretation des Gesangs, Stuttgart–München 1985, s. 455.



358   

WORT-TON

wywołuje z reguły melodyczne lub harmoniczne zawieszenie. Lecz jeszcze 
ważniejsza staje się dla Brahmsa tzw. struktura treści: układ tego, co 
przez tekst jako całość (powyżej-zdaniowa) jest przekazywane. Przykład, 
jeden z wielu możliwych: w pieśni Auf die Nacht in der Spinnstube trzy 
pierwsze dystychy obiektywnie opisują sytuację samotnej dziewczyny, 
dystych ostatni – formalnie identyczny – przynosi dziewczyny tej 
subiektywną, uczuciową refleksję. Kompozytor nie poszedł za sugestią 
formy wiersza, nie ujął pieśni w formie zwrotkowej, lecz nadał jej formułę 
poszerzonego baru (AAAB). W rezultacie ową Mädchenlied słyszymy jako 
ciąg przesłanek zamknięty końcową konkluzją.

5. T e m a t y  i  f i l t r y.  Wśród tekstów Brahmsa panuje znaczna 
rozmaitość tematów, punktów widzenia, rodzajów ekspresji. Można 
mówić o pieśniach miłosnych i bukolicznych, o tzw. Naturlieder 
i pieśniach in Volkston, o pieśniach rodzajowych, charakterystycznych, 
żartobliwych, filozoficznych. Na tę wyjściową wielobarwność zostało 
nałożonych parę filtrów, tak iż dzieje pieśni Brahmsa można określić 
jako drogę od barwności do waloru, od ozdobności do surowości, od 
spontaniczności do refleksyjności, od tematyki erotycznej do filozoficznej, 
od empirycznej do egzystencjalnej. W kolejnych tekstach wybieranych 
przez Brahmsa dla swojej lirycznej wypowiedzi wzrasta ilość słów 
ważkich, wielkich, ogólnych, abstrakcyjnych, maleje – szczegółowych 
i charakterystycznych. Z biegiem lat zagęszcza się więc ilość słów takich 
jak Welt i Geist, Leben i Tod, Liebe i Lied, Seligkeit i Ewigkeit. Trafia się 
ich poza tym wyraźnie więcej u Brahmsa niż jemu współczesnych. Gdy 
Brahms sięga np. do Heinego, to wybiera Der Tod, das ist die kühle 
Nacht lub też wiersz w rodzaju Es schauen die Blumen, w którym 
nawet konkretny obraz doznaje przekraczającego go uogólnienia. Już 
przy wyborze tekstów odsuwa Brahms od siebie pokusę malarstwa 
dźwiękowego (Tonmalerei), ilustracyjności i rodzajowości – pokusę 
myślenia uwikłanego w specjalność epoki, w tzw. programowość. 

6. A k c e n t y  o s o b i s t e.  Jeśli pominąć parę pieśni 
epicko-dramatycznych oraz wyjątkowy u Brahmsa cykl o pięknej 
Magelone (stylizacja), to cała twórczość pieśniarska daje się sprowadzić 
do kategorii lirycznej. Kategoria ta przejawia się w paru odmianach: 
liryki bezpośredniej, inwokacyjnej i pośredniej. Formą podawczą bywa 



359   

Pieśni Brahmsa w perspektywie filozoficznej

najczęściej monolog, rzadziej dialog wewnętrzny (niekiedy dialog 
realny). Przy wielu pieśniach Brahms zdaje się „wpisywać w tekst”, jak we 
własny; identyfikować się z bohaterem lirycznym dobranych przez siebie 
wierszy. Autobiograficzność jego muzyki została zaświadczona przez 
wiele wypowiedzi własnych kompozytora. Niektóre utwory powstały jako 
reakcja na określone uczucia lub sytuacje (np. op. 36); co do niektórych 
wahał się z ich wydaniem, ze względu na ich „zbytnią intymność” (op. 53). 
Pieśni opusu 121, powstałe jako reakcja na dwie kolejne śmierci bliskich 
mu osób, wykonywał jedynie w gronie najbliższych. Jeden z niedawnych 
monografistów Brahmsa używa dla tej twórczości określenia niewątpliwie 
hiperbolicznego: „wielka spowiedź”5. Lecz do myślenia daje w tym 
kontekście wypowiedź Heideggera (1959): „Obecność mistrza w dziele jest 
jedyną prawdą. Im większy mistrz, tym bardziej jego osoba skrywa się za 
dziełem”6.

II  Syndrom właściwości konstytutywnych

Badanie recepcji twórczości lirycznej Brahmsa – języka werbalizacji7, 
poprzez który się owa recepcja wyraziła – prowadzi do wyodrębnienia 
szeregu właściwości określających charakter brahmsowskiej liryki 
wokalnej. Sześć z nich uznać można za konstytutywne; potwierdzają 
się w procedurach analizy i interpretacji: absolutność, lapidarność, 
elementarność, powaga, refleksyjność, logiczność.

1. A b s o l u t n o ś ć.  Od Roberta Schumanna, z jego słynnej recenzji 
dotyczącej pierwszych opusów Brahmsa, pochodzi znamienne 
spostrzeżenie, iż w pieśniach tego kompozytora „to, o czym mówi 
wiersz, poznać można bez rozumienia poszczególnych słów, 
jakkolwiek głęboko śpiewna melodia właśnie poprzez nie przepływa”8. 
Muzyczna „absolutność” nie polega tu na bezznaczeniowości struktur 
muzycznych, lecz na ich wyzwoleniu się od wszelkiego uwikłania 
w szczegół, od tzw. „ilustracyjności”; stają się kategorialne. W sposób 
wyraźny objawia się predylekcja Brahmsa dla działań o charakterze 
5 H. Schaefer, Johannes Brahms, Berlin 1997.
6 M. Heidegger, Gelassenheit, Pfullingen 1959.
7 H.H. Eggebrecht, Rezeption [hasło w:] Brockhaus-Riemann-Musiklexikon, red. 

C. Dahlhaus, H.H. Eggebrecht, Wiesbaden-Mainz 1979, tom II, s. 390.
8 R. Schumann, Neue Bahnen, „Neue Zeitschrift für Musik”, 28 X 1853.



360   

WORT-TON

metaforycznym (tj. przenośnym), przy unikaniu działań metonimicznych 
(przyległościowych). Wyjątkowo tylko trafiamy na struktury, które można 
zinterpretować jako znaki czysto ikoniczne. Jeśli się pojawią, to najczęściej 
jako podstawa, punkt wyjścia dla znaczeń symbolicznych9.

2. L a p i d a r n o ś ć.  Jedna z wypowiedzi charakterystycznych o muzyce 
Brahmsa: „blok skalny, ciężki i mocny, wypełniony spokojną, skupioną 
w sobie siłą”10. Pieśń romantyczna proponowała kompozytorowi 
dwie drogi do wyboru: drogę fantastycznej ulotności i – esencjalnej 
lapidarności. Schumann, a za nim Wolf, podążyli pierwszą; Brahms – 
drugą. Nawiązał w tym do „ostatniego” Schuberta, tego z Heine-Lieder. 
Położenie akcentu na lapidarność jest u Brahmsa niewątpliwe. Po 
pierwsze: ogranicza on tekst do paru zaledwie strof, najchętniej do dwóch. 
Po drugie: zawęża repertuar form muzycznych do niewielu wzorów, 
możliwie najbardziej zwartych, skondensowanych. Wypowiada się więc 
albo poprzez formę baru (AAB) lub baru repryzowego (AABA), przez 
formę repryzową (ABA). Wreszcie szczególnie często przez formę, którą 
można by nazwać „parzystą” (AA); natomiast zupełnie rzadko przez formę 
tzw. przekomponowaną. W każdym z wymienionych rodzajów wystąpić 
może dodatkowo moment odchylenia wariacyjnego (więc np. AA1BA, 
ABA1, AA1 itp.), lecz inwariant bywa zawsze słyszalny w wariancie 
z pełną wyrazistością. Forma nazwana tu parzystą, szczególnie dla 
Brahmsa znamienna, daje wielu jego pieśniom (np. Sapphische Ode, 
Feldeinsamkeit) siłę płynącą ze zwartości i dobitności przebiegu. Szczyt 
lapidarności przedstawia najkrótsza z pieśni Brahmsa: Kein Haus, keine 
Heimat, miniatura liryczna świadomie ogołocona z wszystkiego, co 
mogłoby być zbędne (przykł. 1, s. 361):

3. E l e m e n t a r n o ś ć.  Brahms sięga w pieśni do elementów 
pierwszych; wywodzi je z niemieckiej pieśni ludowej (niekiedy również 
ze słowiańskiej), z protestanckiego chorału i z Bacha, wreszcie – z pieśni 
Schuberta. Prostota nie oznacza tu oczywiście prymitywizmu ani 
powtarzania wzorów, stylizacji. Chodzi o sięganie do tego, co w danej 

9 Por. potraktowanie idiomu falowania morza w pieśniach Ich sitz’ am Strande op. 72 nr 2 
i O wüsst’ ich doch den Weg zurück op. 63 nr 8.

10 W. Oehlmann, Reclams Liedführer, Stuttgart 1973, s. 438.
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Przykł. 1. J. Brahms, Kein Haus, keine Heimat (F. Halm), op. 94 nr 5.

tradycji esencjonalne. Stąd bierze się np. pierwotność i dominacja melodii 
i linearyzmu w ogóle, wyrazistość linii basu (komponował zaczynając 
od dwugłosu: melodii i podstawy basowej). Ponadto: wyrazistość 
tonalna, naturalny sposób ożywienia modalności, sprowadzenie wielkiej 
struktury utworu do formuły kadencyjnej, niezawodne ekspresywnie 
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operowanie różnicą trybu; jedynie Mahler go w tym prześcignie. Można 
mówić o komponowaniu według zasady tzw. ruchu minimalnego; starczy 
niekiedy zmienić choćby jeden dźwięk w jakimś przebiegu, by wywołać 
nie tylko zauważalny, ale odczuwalny, a nawet przejmujący efekt11.

4.  P o w a g a.  Powściągliwość, zasadność, surowość, powaga; wszystko 
to, co Niemcy określają słowem ernst – cały ten zespół charakterów 
ekspresywnych sięga wstecz do tradycji utrwalonej przez teorię etosu. 
Gdy słucha się pieśni takich, jak: Oda saficka, Immer leiser wird mein 
Schlummer, Der Tod, das ist die kühle Nacht, Mit vierzig Jahren ist 
der Berg erstiegen – zresztą całego opusu 94 Brahmsowskiej Podróży 
zimowej – to ma się wrażenie, że chodzi o jakąś szczególną kategorię 
gatunkową pieśni, analogiczną do gatunku opery seria, której wysoki styl 
i etos wzniosły przeciwstawiały się stylowi niskiemu konstytutywnemu 
dla opery buffa. Można mówić o linii prowadzącej od Sechs geistliche 
Gesänge Beethovena do Mahlerowskich Kindertotenlieder – z kulminacją 
w pieśniarstwie późnego i ostatniego Brahmsa. Napisał on wprawdzie 
kilkanaście pieśni w stylu „niskim”, lecz stanowią raczej kontrapunkt do 
twórczości podstawowej, w znacznej części „śmiertelnie” poważnej. Środki 
muzyczne, przy pomocy których Brahms osiąga swój tryb powściągliwy, 
modus pieśni serio, ograniczają się właściwie raczej do przesunięcia 
akcentów we wszystkich zakresach: tempa stają się wolniejsze, wartości 
rytmiczne zaugmentowane i bardziej numeryczne, a ich repertuar 
ograniczony ilościowo; rejestr staje się niższy, melodie zostają pozbawione 
tego, co zdobnicze; przebieg nie jest zróżnicowany określeniami 
dotyczącymi jakiejś szczegółowej ekspresji. Wszystko dzieje się w planie 
wielkim.

5. R e f l e k s y j n o ś ć.  Jest to cecha Brahmsa bardzo wyrazista; 
chciałoby się mówić aż o jakiejś technice „reflektywnej”, polegającej na 
powstrzymywaniu toku muzycznego jakby dla momentu namysłu i na 
stosowaniu powtórzeń bezpośrednich, „zreflektowanych”. Najczęstszy 
przypadek: jakieś zdanie czy fraza w dotychczasowym tempie i modusie 
wypowiedzi (jakby z rozmachu), a zarazem potem – powtórzona 
(najczęściej po zatrzymaniu się lub pauzie), lecz powtórzona w sposób 

11 Por. np. pojawienie się małej seksty w zakończeniu pieśni O wüsst’ ich doch op. 63 nr 8 
lub dodatkowej ćwierćnuty w końcowej kadencji pieśni Sehnsucht op. 14 nr 8.
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odmieniony, w poszerzeniu rytmicznym lub przy zwolnieniu agogicznym, 
na ściszeniu dynamicznym, w nieznacznym zróżnicowaniu melodycznym. 
Pierwsza wypowiedź sprawia wrażenie spontanicznej i bezproblemowej; 
dopiero druga przynosi powoli zastanowienie, zadziwienie, 
powątpiewanie, postawienie znaku zapytania:

Przykł. 2. J. Brahms, Denn es gehet dem Menschen (Salomo), z cyklu Vier ernste 
Gesänge, op. 121 nr 1, t. 92-98.

6. L o g i c z n o ś ć.  Może się to wydawać dziwne – jak na epokę, 
w której Brahms tworzy – ale w odniesieniu do znacznej ilości jego pieśni 
niełatwo byłoby mówić o czymś w rodzaju przebiegu ewolucyjnego, 
o eksponowaniu działań prowadzących stopniowo do ekspresywnej 
kulminacji i ku końcowemu rozładowaniu napięcia. Mamy przed sobą 
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częściej muzykę określonych stanów niż procesów, stanów trwających, jak 
gdyby zatrzymywanych, stojących wobec siebie zawsze w jasno określonej 
relacji. Relacji natury intelektualnej, logicznej w stopniu znacznie wyższym, 
niż – tak właściwej dla późnego romantyzmu – relacji natury emocjonalnej. 
Słuchając pieśni Brahmsa (tych ujętych w podstawowe dla niego struktury 
formalne) odnosimy wrażenie, że chodzi najczęściej o jedną z następujących 
relacji: szereg przesłanek i wniosek końcowy; szereg informacji i ich  
interpretacja; szereg prób i wynik ostateczny; relacja ze stanu rzeczy 
i konkluzja; przedstawienie sytuacji lub kontekstu i pointa lub przesłanie. 
Poza stylizowaną na średniowieczną „romantyczność” historią Magelony 
i poza paroma pieśniami w rodzaju Meine Liebe ist grün – część końcowa 
poszczególnych pieśni nie przynosi więc najczęściej patetycznego emphasis, 
climaxu czy gradatio (co będzie charakteryzowało np. pieśni Czajkowskiego 
czy Rachmaninowa), lecz strukturę obdarzoną sensem, podyktowaną 
logiką. Mówiąc metaforycznie, owa część końcowa w pieśniach Brahmsa 
to najczęściej odpowiednik: wyjścia na światło – z ciemności, w pewność – 
z niepewności; na przestrzeń otwartą – z zacieśnionej, wyraziście zarysowaną 
– z mglistej, spokojną – ze wzburzenia i niepokoju; wyzwalającą – z jakiegoś 
wcześniej utrwalonego ograniczenia.

III  Świat pieśni Brahmsa

1. N u r t  s o k r a t e j s k i.   Odczytując teksty słowne pieśni Brahmsa 
i wsłuchując się w paralelną do nich, a w punktach węzłowych spójną 
z nimi muzykę, zyskujemy prawo do próby określenia jego świata. Nie jest 
nim z pewnością wszechświat pitagorejski: ani odległy kosmos, ani świat 
przyrody bliskiej. Brahms żyje w sokratejskim świecie człowieka. Przyroda 
wprawdzie żywo uczestniczy u Brahmsa w ludzkim losie, lecz ważność 
zyskuje jedynie w relacji do sytuacji człowieka, jakby na podobieństwo 
chóru w tragedii greckiej. Świat człowieka jest jednak rzadko światem 
jakichś historycznie czy kulturowo określonych ludzi; bohaterem jest tu 
człowiek w ogóle lub – mówiąc jeszcze ściślej – kondycja ludzka. Osobiste 
„wpisanie się” przez kompozytora w teksty sprawia, iż owa kondycja dana 
jest poprzez osobiste doświadczenie.
Poznanie świata dokonuje się u Brahmsa w niedużym jedynie stopniu 
przez bezpośrednie doświadczenie zmysłów. Parę znakomitych wyjątków 
(np. Mainacht, Wie bist du, meine Königin, Blaue Himmel) raczej 
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potwierdza regułę. Hanslick użalał się kiedyś, że w muzyce autora Vier 
ernste Gesänge brak zupełnie zmysłowości, brzmieniowego hedonizmu. 
W silniejszym stopniu percepcja świata dokonuje się w pieśniach Brahmsa 
na drodze emocjonalnej. Istniał okres, gdy percepcja tego rodzaju u niego 
dominowała, a oznaczenia ekspresywne dochodziły do wysokiego stopnia 
intensywności. Lecz z czasem coraz silniej trzymał emocje na wodzy. 
„Namiętność nie jest stanem naturalnym człowieka – czytamy w liście do 
Klary Schumann – jest zawsze wypaczeniem i czymś wyjątkowym. Idealny, 
prawdziwy człowiek pozostaje spokojny, zarówno radując się, jak cierpiąc. 
Namiętności powinny szybko przemijać lub – trzeba je przepędzać”12. Nie 
poszedł drogą późnego romantyzmu.
Postawą Brahmsa zasadniczą, osiąganą zresztą w trudzie, stała się 
postawa dystansu; widzenie świata poprzez władze uczuć świadomych 
i intelektu, ujmowanie go przede wszystkim w świecie myśli. Stąd modus 
podstawowy tej relacji określić można jako medytację, zadumanie, 
kontemplację, współczującą refleksję nad egzystencją. Można by 
powiedzieć: Brahms, komponując muzykę, zdaje się uprawiać filozofię. 
W tym sensie jego liryka wokalna wpisuje się w nurt wywodzący 
się z sokratejskiego humanizmu i poprzez św. Augustyna, Pascala 
i Kierkegaarda zmierzający do egzystencjalnych koncepcji Heideggera 
i szczególnie K. Jaspersa. Tekst pieśni Brahmsa, tak zresztą jak jego życie 
osobiste, ocierają się częściej niż u kogokolwiek z twórców pieśni – może 
z wyjątkiem G. Mahlera – o tzw. „sytuacje graniczne”.
Czy świat tekstów stał się światem pieśni jako utworu należącego do 
sfery muzyki? Po pierwsze: chodzi o teksty starannie przez kompozytora 
dobierane, by tak  rzec o „jego” teksty. Po drugie: wówczas, gdy muzyka 
staje się dla nich jedynie „wehikułem”, ich ton podstawowy („wyciągnięty 
przed nawias”) zostaje wyrażony przez struktury czysto muzyczne. Po 
trzecie i najważniejsze: istnieje zgodność, więcej – zespolenie słów 
węzłowych z muzyką, tych które są nosicielami sensów podstawowych. 
Thrasybulos Georgiades podobną sytuację zaistniałą w pieśniach 
Schuberta nazywa „inkorporacją”, wcieleniem pełnego sensu i wartości 
słowa w dźwięk13. Gdy w śpiewach z opusu 121 pojawiają się zwroty 
muzyczne raz towarzyszące słowom o śmierci (cz. III: O Tod, o Tod), kiedy 
indziej – o miłości (cz. IV: Aber die Liebe…), słyszymy, iż w sposób niewątpliwy 

12 Cyt za: L. Erhardt, Brahms, Kraków 1969, s. 98. 
13 Th. Georgiades, Schubert. Musik und Lyrik, Göttingen 1967.
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są one całkowicie ze sobą niezamienne. Słowa zostały tu bowiem w dźwięk 
ucieleśnione. Tworzą ponadznaczeniową jedność sensu.

Przykł. 3. J. Brahms, Vier ernste Gesänge, op. 121: nr 3 O Tod, o Tod, wie bitter bist du, 
t. 1-2; nr 4 Wenn ich mit Menschenzungen, t. 84-85.

2. R z e c z y w i s t o ś ć  e m p i r y c z n a  i  u c i e c z k i  o d  n i e j. 
Świat pieśni Brahmsa bywa rozdwojony: na ten, który nas otacza – który 
jest, oraz ten, który powinien być. Ten, który przejawia się tu i teraz bywa 
z kolei albo światem do przyjęcia, albo do odrzucenia; właściwie, niemal 
z reguły, do odrzucenia. Odrzucenie następuje u Brahmsa szczególnie 
często przez ucieczkę. Najczęściej trafiają się ucieczki w świat wprawdzie 
rzeczywisty, lecz zredukowany do sfery wąskoempirycznej, do spraw małych, 
powierzchownych, nieistotnych (tematycznie: do nęcących przyjemności, 
płytkiej erotyki, sentymentalnych powabów natury). Przez całe życie pisał 
Brahms pieśni, właściwie piosenki z tego nurtu niewątpliwie marginalnego, 
takie jak np. Mein Mädel hat einen Rosenmund. Niekiedy w swoim rodzaju 
doskonałe, jak np. Vergebliches Ständchen.
Inny rodzaj ucieczki prowadził w świat wspomnień z młodości i w utraconą 
arkadię dzieciństwa. W tej odmianie skomponował Brahms szereg 
pieśni wybitnych, takich jak O wüsst’ ich doch den Weg zurück (droga 
wstecz… prowadząca w kraj lat dziecinnych) lub Steig auf, geliebter 
Schatten, ewokującą motyw faustowski („wieder jung zu sein”). Lub 
ucieczka w rzeczywistość oniryczną, w świat marzeń i snów. Słuchając 
jednej z najpiękniejszych i najdziwniejszych pieśni Brahmsa Es träumte 
mir14, ma się wrażenie przeniesienia w całkowicie inny wymiar; starczyło 
zwolnić tempo i tzw. rytm wewnętrzny utworu, swoiście sfalować linię 
melodii oraz zastosować szczególną obfitość brzmień trytonowych (jako 

14 Szczególnie interesująco i trafnie pieśń Es träumte mir interpretuje Gaelin Gabora 
(Melodija 10-06579-80).
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Verfremdungseffekt), by uzyskać efekt surrealny, przywodzący na myśl 
niektóre motywy z obrazów Chagalla.

Przykł. 4. J. Brahms, Es träumte mir (G.F. Daumer), op. 57 nr 3, t. 4-20.
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Przyjęcie rzeczywistości pochodzącej z tego świata jako „padołu płaczu” 
dokonuje się u Brahmsa w trybie melancholijnym bądź heroicznym.

3. T w a r z ą  w  t w a r z.  Kierkegaard pisał bez ogródek: „kto ucieka 
w przyszłość jest tchórzem, kto w przeszłość – hedonistą, a tylko ten, 
kto trwa przy teraźniejszości, kto chce powtarzać, ten jest prawdziwym 
człowiekiem”15. Istnieją tematy i sposoby ich ujęcia powtarzane przez 
Brahmsa niemal obsesyjnie. Dotyczą: ludzkiego cierpienia, przemijania16, 
samotności i śmierci.
Pieśniowy wyraz cierpienia przyjmuje postać „gatunkową”: skargi, żalu, 
płaczu (planctus), lamentu. U Brahmsa nie jest to lament ani histeryczny 
ani sentymentalny, lecz pogłębiony; posiada – by tak rzec – rysy męskie. 
Przejawia się w paru odmianach: w jednych bliski jest tonowi skrywanej 
rezygnacji (Immer leiser wird mein Schlummer), w innych zdaje się 
odbijać poczucie godności stojącej w obliczu cierpienia (Mit vierzig 
Jahren ist der Berg erstiegen). Tę pieśń ostatnią można by nazwać 
pieśnią obrachunkową; jej podmiot liryczny stoi naprzeciw śmierci: stoi 
godnie, przyjmuje jej nieuniknioność. Obecność tematu śmierci jest 
u „późniejszego” Brahmsa niemal nieustająca: Todessehnen, Auf dem 
Kirchhofe, Herbstgefühl, Der Tod, das ist die kühle Nacht, O Tod, wie 
bitter bist du. Niewątpliwa zdaje się fascynacja śmiercią, jakieś „nachylenie 
ku śmierci”, lecz także – trwoga przed nią, lęk biologiczny, choć również 
(a może przede wszystkim) egzystencjalny. W pierwszym z czterech 
„śpiewów poważnych” opusu 121 pada za apokryfem biblijnym pytanie: 
„lecz kto wie, czy dusza człowieka rzeczywiście wędruje ku górze”. Brahms 
daje tej sekwencji tekstu postać dyktowanego przez lęk i niepewność 
pytania o charakterze niemal agresywnym.

4. S a m o t n o ś ć  i  k o m u n i k a c j a.  Brahms mógłby powiedzieć o 
sobie za Norwidem: „samotny wszedłem i sam błądzę dalej”. Pisał do Klary 
Schumann: „Czuję dziś i zawsze będę czuł, że jestem obcy, nie osiadły”. 
I dalej: „człowiek lęka się samotności, chciałby do czegoś być przywiązany 
i chciałby zdobyć to, co sprawia, że warto żyć”17.

15 Cyt. za: W. Tatarkiewicz, S. Kierkegaard [w:] Historia filozofii, tom III, Warszawa 1970, s. 66.
16 C. Goldberg, Vergänglichkeit als ästhetische Kategorie und Erlebnis [w:] Brahms als 

Liedkomponist, red. P. Jost, Stuttgart 1992, s. 190-211.
17 L. Erhardt, Brahms..., s. 161.
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Poczucie dotkliwej samotności przewija się przez pieśni Brahmsa jak 
Norwidowska czarna nitka; czuje się też wyraźnie, że temat pieśniowych 
solilokwiów ma zaplecze biograficzne. Znajdujemy wśród pieśni ekspresję 
samotności pierwotnej (Auf die Nacht, in der Spinnstube) i wtórnej 
(Immer leiser), samotności znoszonej z godnością (Feldeinsamkeit) 
i z goryczą, z odcięciem się od świata (Kein Haus, keine Heimat), wreszcie 
takiej (pieśń Nicht mehr zu dir zu gehen), w której potrzeba kontaktu 
z prośby przechodzi w wołanie, kończące się ciągiem rzuconych w pustą 
przestrzeń okrzyków (przykł. 5, s. 370).
Jaspersowska dialektyka samotności i komunikacji: żeby stać się sobą, 
móc wkroczyć w egzystencję, muszę osiągnąć status egzystencjalnej 
komunikacji; lecz żeby go osiągnąć, muszę do głębi poczuć swoją 
samotność – otóż dialektyka tego rodzaju wydaje się pieśniom Brahmsa 
bliska; od czasu do czasu przez nie „prześwituje”. 

5.   M i ł o ś ć  o c a l a j ą c a.   Temat miłości obecny jest u Brahmsa 
w wielu odmianach i barwach. Najrzadziej dotyczy miłości szczęśliwej 
(Meine Liebe ist grün), najczęściej miłości trwającej w cieniu zagrożenia: 
przez cierpienie wynikające z odrzucenia, poczucia kruchości 
i nietrwałości, przemijania uczuć, bliskości śmierci. Lecz najbardziej 
wyrazisty, najsilniej wypunktowany zostaje u Brahmsa wątek miłości 
wiernej; tej, która trwa jak gdyby wbrew prawom tego świata: Liebestreu 
op. 3, Treue Liebe op. 7, Treue Liebe dauert lange op. 33, Von ewiger 
Liebe op. 43, wreszcie ostatnia z Vier ernste Gesänge op. 121 – 
skomponowana do słów św. Pawła hymnu o miłości. Tak więc Brahmsa 
pieśni: pierwsza i ostatnia, a także wiele innych, skomponowanych między 
obu granicznymi datami – podejmują motyw znalezienia czy odzyskania 
sensu, ocalenia przez miłość jako wartość najwyższą. Znacząca jest 
również droga, jaką Brahms przebywa między opus 3 i 121. 
Pierwsza z pieśni (Liebestreu) kończy się słowami dziewczyny 
(w odpowiedzi na wątpliwości matki): „Na wietrze skała spróchnieje, lecz 
nie moja miłość, ona przetrwa wszystko”18. Lecz w Brahmsie odzywa się 
sceptyk: po es-moll matki następuje zrazu heroiczne Es-dur dziewczyny, 
ale fraza końcowa, zamiast dotrzeć do oczekiwanego górnego es, schodzi 
ku dolnemu, przechodząc w dodatku w tonację molową (przykł. 6, s. 371). 

18 „Unsere Liebe muss ewig bestehn!”, Th. Sick, Liebestreue in Brahms’ Liedschaffen 
[w:] Brahms als Liedkomponist…, s. 173-189.
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Przykł. 5. J. Brahms, Nicht mehr zu dir zu gehen (G.F. Daumer), op. 32 nr 2, t. 21-32.
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J

Przykł. 6. J. Brahms, Liebestreu (R. Reinick), op. 3 nr 1, t. 20-35.



372   

WORT-TON

W pieśni późnej (Von ewiger Liebe) jest inny dialog, prowadzony między 
wątpiącym chłopcem i wierzącą w trwałość uczuć dziewczyną. Z końcowej 
wypowiedzi dziewczyny bije niezachwiana do końca pewność, przy 
łagodności, spokoju i uciszeniu; łagodność dana przez kołysankowe 
metrum 6/8, spokój i pewność – przez zakotwiczenie w wielkiej kadencji 
opartej na kolejnych dźwiękach pedałowych (przykł. 7, s. 373).
Ostatnie podjęcie tematu: czwarta i ostatnia pieśń z opusu 121. Właściwie 
opus ten jest dwuczęściowy: pierwszą część tworzą trzy starotestamentowe 
lamenty nad marnością tego świata, drugą zaś, jako rozjaśniająca odpowiedź: 
nowotestamentowy hymn o miłości. Następuje więc w tym cyklu kolejno: 
Koheletowy sceptyczny lament o przemijaniu, drugi lament, stoicki, o ucisku 
i cierpieniu człowieka oraz przejmująca pieśń z Księgi Syracha o śmierci 
okrutnej dla szczęśliwych a wybawiającej dla nieszczęśliwych. Naprzeciw 
nich stoi śpiew o miłości, która jedyna – wraz z wiarą i nadzieją – pozostaje, 
ale która z nich trzech jest największa (przykł. 8, s. 374). 
Brahms sam zestawił te teksty, utwór traktując jako samookreślenie 
i ostatnie przesłanie. Pozostał sobą, kimś rozdwojonym, stojącym 
u progu między pogańską pokusą melancholii i tragicznego smutku, 
obdarzającego cichym spokojem a chrześcijańską nadzieją.

6. P r z e ś w i t y  r z e c z y w i s t o ś c i  p e ł n e j?  Muzycy i filozofowie, 
każdy od swojej strony, krążą wokół problemu ontologii dzieła 
muzycznego. Dla Beethovena muzyka była objawieniem, dla Debussy’ego 
– mową tego, co niewysławialne. Od Kierkegaarda do Heideggera 
przewija się motyw szczególnego doświadczenia rzeczywistości 
niewidzialnej w dziełach wielkiej muzyki. Władysław Stróżewski zapewnia, 
iż „przeżycie muzyki nosi charakter najbardziej egzystencjalny spośród 
przeżyć, jakimi obdarza nas  sztuka”19.
Gdy słuchamy pieśni Brahmsa w godnych im, kongenialnych 
wykonaniach, gdy dochodzimy do ich przeżycia (w sensie diltheyowskim), 
czujemy nieodparcie, iż ponad warstwami poddającymi się 
muzykologicznemu opisowi, analizie i interpretacji, konstytuują się 
wartości transcendujące swój dźwiękowy „fundament bytowy”. Można 
je za Ingardenem nazywać jakościami metafizycznymi20, można za 
Stróżewskim – ponadestetycznymi. 
19 W. Stróżewski, Czas piękna [w:] Melos, logos, ethos, red. K. Tarnawska, Warszawa 1987, s. 62.
20 R. Ingarden, Jakości metafizyczne [w:] O dziele literackim, Warszawa 1960, s. 368-371. 

Między innymi: „Sztuka może nam dać jakby w miniaturze i tylko w dalekim odblasku 
to, czego nie możemy, ściśle biorąc, osiągnąć w codziennym realnym życiu: spokojną 
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Przykł. 7. J. Brahms, Von ewiger Liebe (J. Wentzig), op. 43 nr 1, t. 107-121.

kontemplację jakości metafizycznych” (s. 371). „Ich objawienie się stanowi szczyt 
a zarazem największą głębię naszego życia i wszystkiego tego, co istnieje” (s. 369). 



374   

WORT-TON

Przykł. 8. J. Brahms, Wenn ich mit Menschenzungen (św. Paweł), Vier ernste Gesänge, 
nr 4, t. 84-100.

Niełatwo wskazać, kiedy i gdzie następuje ów moment transcendowania, 
„otwierania się” utworu na wartości ponad-dźwiękowe. Chodzi z reguły 
o momenty „dziwne” i „nieoczekiwane”, o przejścia z płaszczyzny 
na płaszczyznę, przekroczenie jakichś progów, otwieranie nowych 
horyzontów. Dzieje się to u Brahmsa między innymi w pieśniach tu już 
wspomnianych, takich jak: Auf dem Kirchhofe, O wüsst ich doch, Auf die 
Nacht, Die Mainacht, Therese, Sehnsucht, Immer leiser… – zazwyczaj 
w końcowej, konkluzyjnej partii pieśni; niemal z reguły poprzez działania 
kompozytorskie w sferze struktury tonalnej.
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Przykł. 9. J.  Brahms, Auf dem Kirchhofe (D. von Liliencron), op. 105 nr 4, t. 17-37.
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Słuchając pieśni Brahmsa, zastanawiając się nad tym, co mają nam 
do przekazania o sobie – poza swoją urzekającą dźwiękowością 
i specyficzną ekspresją, której konstytutywne kategorie zostały wyżej 
ujęte w sześcioprzymiotnikowy syndrom – dojść można do wniosku, 
iż przekazują nam niepowtarzalny wyraz „określonej duchowości” (termin 
Hubera)21, jakoś paralelny do osobowości ich twórcy. Karol Szymanowski 
spytany o treść swego Stabat Mater powiedział, iż starał się „nadać 
mocnych, zwięzłych konturów czemuś, co w tajemniczym życiu duszy 
jest z a r a z e m  n a j b a r d z i e j  r e a l n e  i  n a j b a r d z i e j 
n i e u c h w y t n e”2 2 .
Istnieją obszary, których nie sposób zbadać w sposób poddający się 
pełnej weryfikacji; nie znaczy to, iż mamy prawo przez zamknięcie oczu 
zaprzeczyć ich istnieniu.

21 K. Huber, Musikästhetik, Ettal 1954.
22 K. Szymanowski w wywiadzie udzielonym M. Glińskiemu, „Muzyka”, 1926, nr 11/12, 

s. 597-599. Wyróżnienie – M.T.
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Ponad szczytami cisza. Liryk Goethego  
i jego muzyczne interpretacje*

ks. Karolowi Mrowcowi

I tak, na transcendencji polegają ostatnie zadania. 
Muzyka daje nam wyobrażenie o tym pełnym świecie, 

o którym mówiąc – jąkamy się. Życie jest muzyką duszy, 
a Bóg – ludzkiej duszy ostoją i ucieczką. To co tworzymy i budujemy, 

to łatanina i ku boskości dążymy poprzez świątynię muzyki.

J.W. Goethe, Rozmowa z Rudolfem von Beyerem1

I Fakty i okoliczności

Słynny wiersz J.W. Goethego, znany może bardziej z incipitu (Über allen 
Gipfeln ist Ruh), niż z tytułu (Wanderers Nachtlied, II), posiada historię, 
która ma pozór anegdoty. Wiadomo najdokładniej kiedy, gdzie i jak został 
napisany2: miało to miejsce wieczorem 6 września 1780 roku w Lesie 
Turyńskim, na szczycie zwanym Kikkelhahn, koło Ilmenau. Goethe zapisał 
wiersz na ścianie górskiego szałasu, miał wówczas 31 lat; 33 lata później, 
znowu wędrując po Turyngii, zapis ów „odnowił”. I jeszcze – po raz trzeci – 

1 Cyt. za: F. Blume, Goethe und die Musik [w:] Syntagma Musicologicum, Kassel 1963, s. 806.
2 Por. przypisy źródłowe H. Greiner-Mai i H.J. Krausego w edycji: J.W. Goethe, Gedichte, 

Berlin-Weimar 1982.

* M. Tomaszewski, „Ponad szczytami cisza” – liryk Goethego i jego muzyczne interpretacje 
[w:] Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Akademia Muzyczna, 
Kraków 1997.
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tuż przed śmiercią, odwiedził bliski mu widać szczyt, by zarazem wzruszyć 
się własnym wierszem.
Wiersz jest tworem bliźniaczym: istnieje – jak wiadomo – inna, 
wcześniejsza Nocna pieśń wędrowca (Wanderers Nachtlied, I), 
zaczynająca się od słów: Der du von dem Himmel bist (Ty, któryś 
z nieba jest… pokoju, zstąp w serce moje). Wiersz powstał w 1776 roku, 
w nieznanych okolicznościach. W opinii powszechnej nie dorównuje Über 
allen Gipfeln ani jako wiersz, ani przez swoje umuzycznienia (C.F. Zelter, 
J.F. Reichardt, F. Schubert, F. Liszt, H. Wolf i in.). Pisząc Über allen Gipfeln 
Goethe ma już za sobą kilka innych wierszy „wędrowniczych”: Wanderers 
Sturmlied (1772), Pilgers Morgenlied (1772) oraz Harzreise (1777). 
Tworzy topos wędrówki, który niebawem – w licznych wariantach 
i bogatych odniesieniach symbolicznych – stanie się jednym z naczelnych 
toposów pieśni romantycznej3.
Tekst napisany na owej ścianie (z pni jodłowych), zgodny z wszystkimi 
wydaniami począwszy od pierwszego z roku 17894, brzmi:

Über allen Gipfeln  Ponad (wszystkimi) szczytami 
Ist Ruh,     Jest cisza, 
In allen Gipfeln   Na (żadnych) wierzchołkach 
Spürest du   Nie wyczuwasz 
Kaum eines Hauch.  Ni trochę powiewu 
Die Vögelein schweigen im Walde Ptaszęta w lesie milczą. 
Warte nur, balde   Zaczekaj, rychło 
Ruhest du auch.   Spoczniesz i ty5.

Przez wielu ten lapidarny liryk Goethego uważany jest za „najsłynniejszy 
wiersz niemieckiego języka”6. Ciągle na nowo podejmowane bywają jego 
interpretacje; nie daje spokoju krytykom, teoretykom dzieła literackiego, 
filozofom, również muzykologom7. Mimo pozorów absolutnej prostoty 
zdaje się skrywać za tajemniczą maską sfinksa. Według C. Bella, wspólnie 
z innym ośmiowierszem – z lirykiem Heinricha Heinego Du bist wie eine 

3 Por. B. Pociej, Romantyzm a muzyka (2). Wędrówka, „Ruch Muzyczny”, 1968, nr 13, s. 7-8.
4 Wiersz został przez Goethego w wydaniu tym zatytułowany Ein Gleiches, gdyż 

następował po Wanderers Nachtlied (I).
5 Tłumaczenie dosłowne, filologiczne. Istnieje szereg polskich przekładów poetyckich, 

niektóre bardzo piękne; żaden nie zachowuje pełnej wierności tekstowi poety.
6 C. Bell, The Songs of Schubert, London 1964, s. 57.
7 Wśród interpretatorów znajdują się m.in.: Emil Staiger i René Wellek, Martin Heidegger 

i Hans Georg Gadamer, Thrasybulos Georgiades i Michał Bristiger.
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Blume – osiągnął w XIX wieku największą ilość umuzycznień; stwierdzenie 
to wprawdzie wymaga weryfikacji8, lecz jest rzeczą niewątpliwą, iż obie 
pieśni szczególnie często przyciągały kompozytorów.
Pięć kompozytorskich interpretacji wiersza Goethego wzbudza 
zainteresowanie szczególne; chodzi o pieśni: C.F. Zeltera (1814), 
C. Loewego (1817), F. Schuberta (ok. 1824), F. Liszta (1840-1860) 
i R. Schumanna (1850)9. By móc je porównawczo rozpatrzyć, trzeba 
wpierw zastanowić się nad samym wierszem; zarysować syndrom jego 
właściwości, jeszcze jeden z możliwych.

II  Wiersz Goethego: zarys syndromu

Nocną pieśń wędrowca (II) określić można jako wiersz zarazem: liryczny, 
aforystyczny, swobodny, otwarty, symboliczny, refleksyjny, klasyczny 
i dydaktyczny. Każdy z ośmiu wymienionych tu charakterów da się 
w tekście utworu wysłyszeć i odczytać, chociaż nie zawsze wprost i bez 
trudności.

1. Charakter liryczny. Wydaje się nie ulegać wątpliwości, iż Über allen 
Gipfeln jest lirykiem czystej wody. Nasuwają się dookreślenia odmiany 
owego liryzmu, podsuwane przez współczesną teorię literatury: monolog 
liryczny, liryka refleksyjna, inwokacyjna. Czujemy bliskość liryków 
lozańskich Mickiewicza10; wyczuwalne jest podobieństwo charakteru 
(refleksyjność „obrachunkowa”) i struktury (szczególna lapidarność). Ale 
jawią się też wątpliwości: przecież większa część wiersza stanowi czysty 
opis, obiektywna relacja określonego stanu rzeczy, ujęta wprawdzie 
w czasie teraźniejszym, lecz przecież według np. E. Staigera11 raczej 
dla epickości właściwa jest teraźniejszość, a także przedstawienie 
obrazowe i oglądowe. Swoją paradoksalną teorię gatunków oparł ten 
wybitny teoretyk poezji na filozofii M. Heideggera. Właśnie według 
8 Twierdzenie C. Bella jest trudne do sprawdzenia mimo katalogu H.J. Mosera, ze względu 

na jego niekompletność.
9 Ze znaczniejszych kompozytorów pieśni do Wanderers Nachtlied II skomponowali 

ponadto m.in. F. Hiller, F. Marschner, F. Kuhlau, Th. Fröhlich, Th. Kirchner, K.F. 
Rungenhagen, H. Bellermann, M. Reger, M. Medtner, Ch. Ives i E. Pepping (1946). 
Adam Neuer zwrócił mi uwagę na wczesnoromantyczną pieśń Aleksandra Warłamowa 
napisaną do przekładu dokonanego przez M. Lermontowa.

10 Szczególnie Polały się łzy i Nad wodą wielką i czystą.
11 E. Staiger, Grundbegriffe der Poetik, Zürich 1946, s. 67.
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Heideggera lirycznym jest czas przeszły (a nie teraźniejszy), gdyż 
implikuje uwewnętrznienie (Erinnerung, wspomnienie), dramatycznym 
czas przyszły, gdyż wprowadza napięcie (Spannung), epickim zaś 
czas teraźniejszy, implikujący obrazowe i oglądowe przedstawienie 
(Vorstellung)12.
Intuicja wzbrania się przyjąć dla wiersza, o którym mowa, podobne 
rozstrzygnięcie. Teoria literatury czasów poety  zrazu również zdaje 
się nie dawać zadowalającej odpowiedzi. Sam Goethe13 widział trzy 
prawdziwie naturalne formy poezji: (1) formę, która w jasny sposób 
opowiada; (2) formę wyrażającą entuzjastyczne podniecenie i (3) formę 
przedstawiającą osobiste działanie, tj.: epopeję, lirykę i dramat. Lecz 
czyż w Nocnej pieśni wędrowca można mówić o „entuzjastycznym 
podnieceniu”? Przecież chodzi raczej o konstatacje wypowiadane 
z niewzruszonym spokojem. Goethe widzi jednak ponadto możliwość nie 
tylko czystego, odrębnego występowania każdego z trzech poetyckich 
rodzajów, lecz także – wspólnego. „Często możemy znaleźć wszystkie 
trzy razem – mówi – w najkrótszym wierszu, i właśnie wtedy, skupione 
na małej przestrzeni osiągają najwspanialsze efekty”. Otóż godząc się, 
iż w wierszu Über allen Gipfeln występuje skupienie wszystkich trzech 
kategorii, można to uczynić jedynie pod tym warunkiem, iż moment 
liryczny w zespole tym uzna się za dominujący.
Argument dodatkowy stanowi tytuł utworu: Pieśń. Wśród trzech odmian 
wiersza lirycznego wyróżnionych przez B. Eichenbauma, a zastosowanych 
przez Cz. Zgorzelskiego do monologu lirycznego, pierwszą stanowi liryka 
śpiewna, przez poetów nazywana właśnie najczęściej pieśnią14.
Z pomocą przychodzą dwa dalsze pojęcia związane z liryzmem (zarazem 
z pieśnią): ton i nastrój. Słowo „ton” pojawia się u Goethego w dalszej 
charakterystyce tego, co liryczne. Słowo „nastrój” staje się centralne 
dla liryczności u Staigera i Heideggera; chodzi o nastrój rozumiany 

12 Poglądy Martina Heideggera relacjonuję za: E. Staiger, Grundbegriffe der Poetik, München 
1971.

13 J.W. Goethe, Naturformen der Dichtung, Stuttgart 1819; polski przekład: J.W. Goethe, 
Naturalne formy poezji, przeł. O. Dobijanka [w:] Goethe i Schiller o dramacie i teatrze, 
Warszawa 1959, s. 105.

14 Cz. Zgorzelski, Uwagi o trzech typach monologu lirycznego [w:] Od oświecenia do 
romantyzmu i współczesności, Kraków 1978, s. 30 i nast. Pozostałe dwa rodzaje monologu 
lirycznego: deklamacyjno-retoryczny i kolokwialny. Na dobrą sprawę w Über allen Gipfeln 
pierwsze pięć wersów nosi charakter liryki kolokwialnej (naturalność, zwykłość), wers 
szósty liryki śpiewnej (krańcowa rytmizacja), a wersy 7 i 8 – deklamacyjno-retorycznej 
(zwrot apostroficzny).
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specyficznie, tj. jako zdeterminowane nastrojeniem „doświadczenie, które 
może nam odkryć – bezpośrednio – związek z Bytem bardziej pierwotny 
niż przedstawienie i pojęcie”. Bezpośrednio, to znaczy poza słowami: 
stwierdzenie czegoś budzi przecież z nastroju! Nastrój „wymyka się”, 
„wyślizguje” bezpośredniemu ujęciu językowemu. Istnieje jakby między 
słowami, choć poprzez nie. K. Michalski, który przedstawia poglądy 
Heideggera przejęte przez Staigera (i egzemplifikowane właśnie na 
wierszu Goethego)15 mówi dalej: „Wiersz liryczny nie jest zatem opisem 
nastroju, lecz jedynie szyfrem […], odsyłającym do pewnego nastroju. 
Właśnie «rozumienie» tego szyfru […] to przeżycie tego nastroju po 
prostu”. A dla Emila Staigera określenie „liryczny” jest nazwą literackiej 
manifestacji tej właśnie strony ludzkiej egzystencji, którą Heidegger 
nazywa „nastrojeniem”. Poeta staje się wówczas „natchnionym” medium. 
Nie ma dystansu między nim, a tym o czym pisze. Jest otwarty, tak jak 
otwartym być również musi – tj. nastrojonym na przyjęcie określonego 
nastroju – czytelnik lub słuchacz prawdziwie lirycznego wiersza16. 
Chodzi oczywiście o inne (nie Heideggerowskie) rozumienie słów 
„nastrój” i „nastrojenie”. Słowem wyjściowym dla nastroju omawianego 
wiersza jest słowo kluczowe wczesnych romantyków: n o c  (Wanderers 
Nachtlied)17. H.G. Gadamer zwraca uwagę, iż „chrześcijańska myśl 
Novalisa dostrzega w nocy prawdę przewyższającą pogodną jasność dnia. 
Novalis wielbi noc, ponieważ w nocy ginie wszystko, co nieistotne…”18, 
nie chodzi o noc w znaczeniu ogólnym, lecz o jedną z trzech możliwych 
nocy: nie o miłosną i nie o upiorną, lecz o tę oddaną refleksji i rachunkowi 
sumienia.

2. Charakter aforystyczny. W aforyzmie, epigramacie, gnomie, 
w napisie na grobie – słowa winny jawić się nagie, wyraziste, uogólnione, 
bezprzymiotnikowe, skupione przy tym w jedną, niepodzielną i lapidarną 
całość. Nocna pieśń wędrowca warunki te spełnia. Jej struktura – 

15 K. Michalski, Uczucie i fenomenologia, „Teksty”, 1974, nr 2, s. 116.
16 By sprawa nie wydała się już zbyt prosta: Thrasybulos Georgiades, wybitny teoretyk 

pieśni, jest zdania, iż nastrój jest tym, co raczej pieśń osłabia niż konstytuuje (Schubert. 
Musik und Lyrik, Göttingen 1976, s. 38).

17 Por. dowartościowanie nocy przez hymny Novalisa, nokturny Chopina oraz niezliczoną 
ilość pieśni podejmujących temat nastroju wieczoru i nocy w całym XIX wieku 
(Abendlied Schuberta, Mondnacht Schumanna, Abenddämmerung Brahmsa, Um 
Mitternacht Mahlera itp.).

18 H.G. Gadamer, Hölderlin i rzeczy przyszłe [w:] Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, 
przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa 1979, s. 146.
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właściwie niemal jednozdaniowa – to trzy przesłanki i wniosek. Jakże 
inaczej analogiczny temat może konkretyzować się w wierszu nie 
będącym wierszem aforystycznym! Nasuwa się porównanie ze znaną 
strofą J. Słowackiego, z entuzjazmem jego bohatera lirycznego wobec 
analogicznej chwili przeżytej w górach szwajcarskich:

gdy się księżyc ma pokazać, 
kiedy się wszystkie słowiki uciszą 
i wszystkie liście bez szelestu wiszą19. 

Wszystko staje się tutaj piękne, malarsko szczegółowe i detalicznie 
konkretne, zarazem miękkie, łagodne, sentymentalne. W Nocnej pieśni 
wędrowca Goethe zrealizował ideę, którą wyłożył w innym wierszu:

Skupić się musi, kto pragnie wielkości. 
W ograniczeniu dopiero znać mistrza…20

3. Charakter swobodny. Zacytowany powyżej fragment sonetu kończy 
się wersem: I tylko prawo darzy nas swobodą.
Już na pierwszy rzut oka wiersz Goethego wymyka się prawom regularnej 
wersyfikacji. Ten ośmiowiersz, niebędący oktawą, jest jak najdokładniej, 
wprost krańcowo heterosylabiczny (6 różnych długości na 8 wersów ciąg 
liczbowy sylab w wierszu: 6 2 5 3 4 9 5 4), a także heterotoniczny (liczba 
akcentów w poszczególnych wersach: 3 1 2 2 2 3 2 2). Trudno byłoby 
znaleźć prawidłowość, próbując interpretować wiersz metrycznie: można 
jedynie rozpoznać pojedyncze stopy i przeploty trocheiczne, jambiczne, 
daktyliczne, amfibrachiczne; trafia się ostro wyodrębniony peon (die 
Vögelein), kretyk (spürest du), chorijamb (ruhest du auch), słowem 
absolutna różnorodność. Mimo iż ma to być przecież pieśń i można by 
ją sobie wyobrazić w jakimś kołysząco pieśniowym rytmie21. A jednak, 
odczytując wiersz parokrotnie, nie potrafimy oprzeć się wrażeniu, iż jest 
w nim niewątpliwie forma, nawet bardziej spoista niż w tych licznych 
utworach, w których słowa wypełniają gotową, izosylabiczną lub 
izotoniczną strofę. Wiersz Goethego powstał w okresie Sturm und Drang, 

19 J. Słowacki, W Szwajcarii, Pieśń XVI, wersy 1-3.
20 J.W. Goethe, Natur und Kunst (sonet w przekładzie Leopolda Staffa).
21 Jeden z tłumaczy polskich tak właśnie wiersz „usłyszał”: Cisza w wyżynie, / Ze szczytów 

drzew / Żaden nie płynie / Ku tobie wiew; Wśród sennej mgły / Ptactwo w gęstwinie 
przycichło. / Zaczekaj, rychło / Spoczniesz i ty (Gabriel Karski [w]: F. Schubert, Pieśni 
wybrane, tom II, PWM, Kraków 1955). Wiersz pięknie regularny, bardzo „pieśniowy”, lecz 
Goethe z niego uleciał, pozostał Asnyk lub Konopnicka.
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kiedy to odrzucenie „zewnętrzności” stanowiło jedną z zasad twórczości 
(teoria entuzjazmu). Według S. Skwarczyńskiej „nie tylko młody Goethe 
był zgodny z romantycznymi poglądami, że twórczości poetyckiej nie 
obowiązują reguły ustalone z zewnątrz […] Normy wynikają z samej 
istoty poezji, z wewnętrznych praw ograniczających jej formę”. Goethe 
w utworze widział „duchowy organizm, określony przez jemu tylko 
właściwą formę wewnętrzną”22.
Zatem prawidłowości winno się poszukiwać głębiej, w planie 
wewnętrznym. W wierszu istnieje np. paralelizm właściwy myśleniu 
ludowemu i biblijnemu, korespondencja brzmieniowo-rytmiczna między 
słowami noszącymi szczególne sensy. Zbliżona przez rym początkowa 
relacja Ruh–du prowadzi np. ku pointowemu połączeniu ruhest du 
(auch). Odpowiadające sobie treści wewnątrz wersów mają rytmikę 
analogiczną, są więc kojarzone, spajane wspólnotą kształtu i sensu. Rytm 
utajony (ale wyrazisty) odnaleźć można wsłuchując się w brzmienie 
samogłosek23. Ustawiwszy je w ład wynikający z opozycji jasne-ciemne, 
otrzymamy rysunek mówiący o wyraźnym (choć ukrytym) rytmie 
brzmieniowym wiersza; przy odchylaniu się ku obu biegunom światła 
trwa on na kotwicy stałego, uporczywego brzmienia samogłoski a.
Jednemu jedynemu wersowi nadał Goethe rytm jasno i łatwo uchwytny 
(zewnętrzny): Die Vögelein schweigen im Walde. W interpretacji 
Georgiadesa24 rytm powyższego wersu: v –v / – v / v – v ewokuje sferę 
tego, co ludowo-pieśniowe, zgodnie z konotacją słów tej frazy. Zarazem 
wers ten kontrastuje wyraziście z resztą wersów wiersza, w którym do 
głosu dochodzi nie to co śpiewne, lecz raczej to, co „mowne” i nie to, 
co pogodne i niefrasobliwe, lecz raczej to, co mroczne.

4. Charakter otwarty.  Zauważmy, że Goethe mówi: „szczyty” (nie 
dopowiadając: „szczyty gór”), mówi: „wierzchołki” (nie dopowiadając: 
„wierzchołki drzew”), mówi: „ni trochę powiewu” (nie dopowiadając: 
„powiewu wiatru”). Ani góry, ani drzewa, ani wiatr, ani ptaki nie 
mają swoich nazw własnych – to nie „noc pod Wysoką”, ani „jodły 
22 S. Skwarczyńska, Kierunki w badaniach literackich, Warszawa 1984, s. 18. 
23 F.G. Ryder w pracy Vovels and Consonants as Features of Style (1967) stwierdził 

obliczeniowo wyraźny nadmiar samogłosek nad spółgłoskami w wierszu Goethego 
wobec normy języka niemieckiego. Stwierdził również przesunięcie brzmień samogłosek 
w kierunku barw ciemnych, niskich; cyt. za: M. Bristiger, Związki muzyki ze słowem, 
Kraków 1986, s. 63-64.

24 Th. Georgiades, Schubert…, s. 18 i 19.
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na gór szczycie”, nie słowiki i nie puchacze. Zupełnie brak również 
przymiotników: kształtów, „woni, barw i blasków” konkretyzujących 
ukazane przedmioty. Osoba, do której zwraca się na koniec podmiot 
liryczny,  nie jest również sprecyzowana. Każde góry, drzewa, wiatry, 
ptaki można tu wpisać i każdy się może sam wpisać jako adresat 
końcowej apostrofy. Słowa więc mamy ogólne (nie – szczegółowe), 
niedopowiedziane i niedookreślone, uniwersalne, „otwarte”.
I znowu, jakże inaczej niż np. u Słowackiego25 w jego pięknym, ale 
dookreślonym,  „polskim” wierszu:

Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi […] 
Pode mną noc i smutek – albo sen na ziemi 
A tam już gdzieś nad Polską świeci zorzy pręga…

Wracając do wiersza Goethego, stwierdzić można, iż w grę tu wchodzą 
słowa niedopowiedziane, lecz również: niewymówione26. Utworem tym, 
krańcowo eufemistycznym, zdaje się rządzić jakieś tabu: nie wypowiada 
się w nim słów najważniejszych, kluczowych. Poza tekstem – jedynie 
w tytule – padają słowa tak bardzo znaczące, jak n o c  i  w ę d r ó w k a. 
Przemilczana jest m a r t w o ś ć  przyrody, n i e p o k ó j  człowieka, 
k o n i e c  drogi pielgrzymiej, ś m i e r ć.  A przecież właśnie to, co 
przemilczane, co nie wymówione expressis verbis, przenika cały utwór. 
Pisząc wprawdzie nie o Goethem, a o Heideggerze Krzysztof Michalski 
zauważa mimochodem, że przenikanie i niedopowiedzenie stanowi jedną 
z istotnych cech stylu biblijnego.

5. Charakter symboliczny. Wiersz posiada, co oczywiste, swoją 
warstwę powierzchniową: można go odczytać dosłownie, á la lettre. 
Otrzymujemy wówczas wierszyk o naturze udającej się na spoczynek 
i człowieku idącym jej śladem.
W studium o Goethem Hans Georg Gadamer27 przypomina jego znane 
powiedzenie: „wszystko jest symbolem” (inaczej: „każda rzecz wskazuje 
na jakąś inną rzecz”), dodając, iż teza ta stanowi najszerszą formułę 
myśli hermeneutycznej. Nie trzeba zresztą chyba jej takiej podpory 
25 Sonet J. Słowackiego z roku 1848 o incipicie Gdy noc głęboka.
26 C.K. Norwid, Milczenie [w:] Białe kwiaty, Warszawa 1974. Zob. też: S. Skwarczyńska, 

Przemilczenie jako element struktury dzieła literackiego [w:] S. Skwarczyńska, Z teorii 
literatury, Łódź 1947 oraz M. Kalinowska, Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie 
samotności, Warszawa 1989.

27 H.G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje…, s. 127.
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teoretycznej, by czytając wiersz zyskać prawo do spojrzenia w głąb słów 
i zdań. Oprócz ich denotacji istnieją oczywiście konotacje. Słowo Ruh 
(spokój, spoczynek, odpoczynek) nasuwa przecież skojarzenia z ewige 
Ruh lub zur letzten Ruh (wieczny odpoczynek, ostatni spoczynek); słowo 
Hauch (powiew) zarazem łączy się słownikowo z bis zum letzten Hauch, 
den letzten Hauch geben (do ostatniego tchu, oddać ostatnie tchnienie). 
W tym kontekście nawet np. schweigen może przywołać: er schweigt 
wie das Grab i tą drogą wyobraźnia podąża, z chwilą odkrycia drugiego 
dna wiersza, konstytuując w ten sposób głębszy sens utworu. Listę słów 
i zwrotów o doniesieniach symbolicznych można by kontynuować. 
Wśród znaczących znajduje się np. symbolika relacji góra-dół, wyraźnie 
obecna w wierszu oraz w jego umuzycznieniach. Wymiar pionowy 
(kairologiczny) ma podstawowe znaczenie przy konotacjach problematyki 
eschatologicznej (por. chociażby studia M. Eliade):  moment uciszenia się 
przyrody, ujrzany jakby poza czasem, w chwili jej zatrzymania się w biegu 
– wywołujący refleksję o człowieka sprawach „granicznych” (K. Jaspers) 
i ostatecznych. Pascal pisał: „Czy nie jestem skazany na śmierć?”, dodając: 
„czy można unicestwić wieczność, odwracając od niej swą myśl?”28 Goethe 
jest dyskretniejszy w stawianiu pytań, nie kładzie kropki nad i.

6. Charakter refleksyjny. Goethe skłania natomiast człowieka 
do refleksji. Może zmierzać ona w stronę rozwiązań przyrodniczych, 
filozoficznych, metafizycznych, religijnych. Z licznych punktów wyjścia dla 
refleksji (obecnych w wierszu) warto wymienić te, które w pieśniowych 
interpretacjach w jakiś sposób dochodzą wyraźniej do głosu:

– spokój natury i niepokój człowieka, 
– światło dnia i mrok nocy, 
– relacja tego co żywe, wobec tego co martwe, 
– bycie w świecie i zagubienie w nim, 
– trwanie i chwila, wieczność i kruchość istnienia.

Punkty wyjścia dla refleksji, dla „wyższego poznania”. Romantycy 
nazywali tę czynność „czuciem”; czuciem natury, czuciem istoty rzeczy. 
Charakteryzując istotę pieśni B. Pociej pisał: „I jeżeli mówimy, iż istotą 
i celem pieśni jest także wyśpiewać niewysłowione i wyrazić niewyrażalne, 
to myślimy nie tyle o treści i znaczeniu śpiewanego słowa, ile o tym, 
czego ono nie może powiedzieć, przekazać, a co może być wyrażone 

28 B. Pascal, Myśli, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1921.
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jedynie tym, co muzyczne: dźwiękiem, melodią, brzmieniem; myślimy 
o metafizycznym dośpiewaniu słowa”29.
Czy mamy prawo odchodzić tak daleko od wierszowego punktu 
wyjścia? F. Blume w studium na temat relacji Goethego wobec muzyki 
przypomniał słowa poety: „Muzyka daje nam pewne wyobrażenie o tym 
pełnym świecie, o którym mówiąc się jąkamy”30.

7. Charakter klasyczny. Wiersz zrodził się w latach „burzy i naporu”, 
pół wieku później stał się sztandarowym tekstem romantyków. Można 
by go podpisać pod niejeden obraz Caspara Davida Friedricha, jeden 
z takich jak np. Medytacje na szczycie czy U wrót cmentarza. Antycypuje 
też w jakimś stopniu myślenie symbolistów. A jednak przede wszystkim 
wydaje się być klasyczny.
Syndrom klasyczności skonstruowany przez W. Tatarkiewicza31 akcentujący 
m.in. takie cechy jak naśladowanie starożytności, zgodność z przepisami, 
typowość – wyraźnie nie może być tu wzięty pod uwagę.  O wiele 
bardziej przystają tu kryteria T.S. Eliota: uniwersalność i dojrzałość32. Fritz 
Strich w pracy o klasyczności i romantyczności niemieckiej33 dowodzi 
porównawczo, iż dla klasycyzmu Goethego specyficzne jest „wyjęcie 
z czasu jego zawartości”, oglądanie świata jak gdyby „z nieruchomego 
punktu widzenia ducha, dla którego wszystko jest w równej mierze 
dalekie i minione”.
Ów spokój stanięcia naprzeciw rzeczy, oglądania i pojmowania świata 
bez uzewnętrznionych emocji, bez egzaltacji, w postawie pozornie 
„niezaangażowanego obserwatora” (Husserl), wszystko to narzuca się 
szczególnie wówczas, gdy ma się przed sobą Nocną pieśń wędrowca. 

8. Charakter dydaktyczny. A jednak chodzi rzeczywiście o jedynie 
pozorny brak zaangażowania. Wiersz kończy się przecież ostrzeżeniem: 
Warte nur, balde…

29 B. Pociej, Istota pieśni, „Zeszyt Naukowy”, nr 2, Akademia Muzyczna, Poznań 1982, 
s. 33.

30 Por. przypis nr 1 dotyczący motta.
31 W. Tatarkiewicz, O znaczeniu terminu klasycyzm [w:] Muzeum i twórca, red. S. Lorentz, 

Warszawa 1969.
32 T.S. Eliot, What is Classic?, London 1945.
33 F. Strich, Deutsche Klassik und Romantik, s. 206; cyt. za: R. Ingarden, O dziele literackim, 

Warszawa 1960, s. 266.
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Wśród interpretacji uprawnionych znaleźć się może np. jego wykładnia 
panteistyczna (u M. Karłowicza będzie to ostateczne „roztopienie się we 
wszechistnieniu”) lub stoicka (u G. Mahlera, w ostatniej części Lied von 
der Erde: elegijna antycypacja idei Abschied, pożegnania ze światem). 
Możliwe jest jednak, i to raczej na pierwszym miejscu, odczytanie wiersza 
jako memento; jako wezwanie do tak lub inaczej rozumianego rachunku 
z życia.
Do kogo skierowane? Przede wszystkim do siebie samego, chociaż 
apostrofa odnosi się do każdego. Według K. Kaspera i D. Wuckela34 
apostrofa ta działa niewątpliwie zarazem w stronę nadawcy (podmiotu 
lirycznego), jak i adresata: może być rozumiana jako przemowa (Anrede) 
i jako monolog wewnętrzny (Selbstaussprache).
Rodzące się wątpliwości może zmniejszyć sam Goethe. W wypowiedzi 
na temat poezji dydaktycznej35, której zresztą odmawia prawa 
do istnienia w charakterze odrębnego gatunku, mówi expressis verbis: 
„ W s z e l k a  poezja winna być pouczająca, lecz pouczająca w sposób 
n i e d o s t r z e g a l n y;  powinna człowiekowi z w r a c a ć  u w a g ę 
na sprawy, z którymi warto się zapoznać, ale o n  s a m  musi wyciągnąć 
z nich naukę, jak z życia”.

III  Pięć pieśniowych interpretacji

1. Zelter
On sam o swoich pieśniach pisał: „Nie jestem o nich najlepszego zdania; 
ten rodzaj kompozycji nigdy mi się wystarczająco nie udawał. Pisałem 
je najczęściej pod wpływem przyjaciół i szczególnych okoliczności, 
bez wewnętrznego nakazu”36. Zdanie  zmienił, kiedy w późnych swych 
latach pojął za żonę młodą śpiewaczkę (Juliannę Pappritz) i zbliżył się 
do Goethego. Powstało 400 małych pieśni w stylu nazwanym stylem 
drugiej szkoły berlińskiej. Wśród nich znalazła się pieśń Ruhe (Spokój), 
skomponowana w roku 1814.
Istnieją dwie wypowiedzi poety, obie wyrażające pełne zadowolenie; 
pierwsza została wypowiedziana tuż po skomponowaniu utworu: 
„Pieśń Spokój jest boska. Nasz tenor śpiewa bardzo dobrze i w tych 
34 K. Kasper, D. Wuckel, Grundbegriffe der Literaturanalyse, Leipzig 1982, s. 213.
35 J.W. Goethe, Über das Lehrgedicht, 1827. Wyróżnienie – M.T.
36 C.F. Zelter do J.P. Eckermanna; cyt. za: H.J. Moser, Goethe und die Musik, Leipzig 1949, s. 80.
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niespokojnych czasach daje nam wiele błogości”. Druga wypowiedź 
została wysłana do kompozytora po owych późnych odwiedzinach 
w miejscu powstania tekstu. Poeta dziękuje w niej kompozytorowi, iż „na 
skrzydłach jego muzyki” wiersz popłynął na cały świat: muzyki – tak miło 
„uspokajającej” („so lieblich beruhigend”)37.
Mamy prawo sądzić, iż dla Goethego pieśń C.F. Zeltera stanowiła ideał 
umuzycznienia jego wiersza, że kompozytor nadał pieśni właśnie ten 
wyraz, o jaki poecie chodziło. Pisze do Zeltera (w roku 1820): „przecież 
chodziło o to, by słuchacza wprawić w ten nastrój (Stimmung), który 
poddaje wiersz; pod jego wpływem tworzą się dopiero w  wyobraźni 
obrazy sugerowane tekstem38. Th. Georgiades czynność tę u Zeltera 
nazywa (z dezaprobatą) „funkcją wehikularną” muzyki: pieśń cofnęła się tu 
przed zostaniem muzyką39. Kompozytor daje jedynie „wiersz jako wiersz”. 
W. Wiora dla podobnych pieśni ma nazwę „neutralnej formy muzycznej” 
i zalicza do „bezartystycznych pieśni artystycznych” („kunstlose 
Kunstlieder”)40. Według M. Bristigera „Zelter pojął wiersz Goethego 
d o s ł o w n i e  i jakże naiwnie! […] Pieśń nosi także znamienny tytuł 
Ruhe i wyraża rzeczywiście harmonię człowieka z naturą, spokój, 
niemal wypoczynek”41. Dalej mowa nawet o nucie niemal bukolicznej, 
o przeniesieniu utworu poety w inny wymiar.
Można by próbować nieco bronić Zeltera. Pisał w stylu epoki i swego 
kręgu, tj. uprawiał sentymentalizm z jego nastrojowością pierwotną: była 
to szkoła wywodząca się jeszcze z teorii naśladownictwa (Nachahmungs 
Theorie). Skomponował piętnastotaktowy utwór będący przykładem 
nieco zmodyfikowanej budowy okresowej. Mały okres wstępny, czysto 
instrumentalny, ma wprowadzić w nastrój nocnej ciszy (Still und 
nachtlich), dzieje się to poprzez ruch triolowy i regularność przebiegu 
continuum harmonicznego – zainspirowane być może przez triole 
pierwszej części Beethovenowskiej Sonaty zwanej Księżycową (1801). 
Tekst – wypełniający okres poszerzony – zinterpretowany został 
z pewnością nieco naiwnie, lecz z przysługującą stylowi prostotą i gracją. 

37 J.W. Goethe do C.F. Zeltera w liście z dnia 22 kwietnia 1814 r. (po odbiorze manuskryptu 
pieśni) oraz 4 września 1831 r. Th. Georgiades, Schubert…, s. 33.

38 J.W. Goethe do C.F. Zeltera w liście z dnia 2 maja 1820 r.
39 Th. Georgiades, Schubert…, s. 32-34.
40 W. Wiora, Das deutsche Lied, Wolfenbüttel-Zürich 1971, s. 105.
41 M. Bristiger, Związki muzyki…, s. 273.
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Pójście za słowem, niemal madrygalistyczne42, widać w każdym takcie. 
Zelter stara się dać przede wszystkim iluzję spokoju: czyni to przez dłuższe 
trwanie lub repetowanie dźwięków stale na jednej wysokości (uporczywe 
zawieszenie na kwincie) oraz przez inicjalny pedał toniczny. Zarazem 
jednak, już od początku – i konsekwentnie przez całą pieśń – odbywa się 
zatrzymywanie ruchu, jego przerywanie przez pauzy i fermaty. Można 
powiedzieć: Zelter chce, by w pauzach między frazami śpiewu usłyszeć 
ciszę: ciszę gór i lasu, o której mowa w tekście. Zatem naiwna ikoniczność? 
Najbardziej jest ona wyraźna w momencie, kiedy to na koniec padają 
słowa ruhest du auch (spoczniesz i ty), podane w zupełnej ciszy, bez 
akompaniamentu. Otóż, być może mimowolnie, Zelter przekazał obok 
swych zabiegów mimetycznych zarazem coś z owego odczucia kruchości, 
rwania się wątku – zawartych w głębszej warstwie tekstu. O interpretacji 
w duchu niezupełnie jednak bukolicznym, mogłoby świadczyć ponadto 
kończenie wszystkich zdań (z wyjątkiem sekwencji „ptasiej”) w dolnym 
rejestrze głosu; właściwie pieśń staje się „wprawką na opadanie głosu 
ku dołowi”, wprawką na melos descendens posiadający określone 
konotacje. Lekki „nalot” taneczny pochodzi z metrum na 12/8, czyli 
z siciliany, najbardziej kołyszącego (tutaj: do snu) z wszystkich tańców. 
Ton  podstawowy tej pieśni można określić jako Nachtlied – nokturn. 
Oczywiście przedromantyczny i sentymentalny: nokturn przed nokturnem 
(przykł. 1, s. 390).

2. Loewe
Pieśń liryczna napisana w trzy lata po pieśni Zeltera (1817) przez 
kompozytora, który w historii muzyki zapisał się raczej jako twórca pieśni 
balladowych.
Koncepcja tej siedemnastotaktowej (1+16) miniatury lirycznej jest 
z kilku względów wyraźnie swoista. Wydaje się być raczej fragmentem, 
częścią cyklu – choć nią nie jest; swoją jednorodnością przypomina 
konstrukcje preludiowe. Chodzi o twór ściśle homofoniczny: coraz bardziej 
drobnoodcinkowa i przerywana pauzami melodia rozgrywa się – dążąc ku 
wygaśnięciu czy zawieszeniu (na tercji toniki) – na jednolitym continuum 
harmonicznym. Rozwija się ono według zasady ruchu minimalnego, z nie 
zakłóconą niczym rytmicznością: zmiany funkcji harmonicznych

42 Np. mały melizmat dźwiękonaśladowczy na zwrocie Kaum einen Hauch. Jest to pogląd 
H.J. Mosera, Goethe und die Musik…, s. 86.
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Przykł. 1. C.F. Zelter, Ruhe  (J.W. Goethe).
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następują z reguły na mocnej części taktu (dwa wyjątki na całą 
pieśń) i w nieruchomości tej trwają do taktu następnego. Są 
utrzymane w jednolitej artykulacji (bez jednego wyjątku), jako 
non legato, con pedale e sordino, z dynamiką zróżnicowaną 
jedynie w partii końcowej. Głos podaje tekst na wyciszeniu (sotto 
voce), poprzez melodię rozpiętą wahadłowo między kotwicowymi 
dźwiękami dwóch podstawowych funkcji w tonacji F-dur, później 
w alternującej z nią tonacji paralelnej (d-moll). Melodia zaczyna 
się i kończy zwrotem modalnym (tzw. lidyjskie F-dur); ma przy 
tym parę dalszych właściwości szczególnych: obfituje w zwrot 
retoryczny znany jako cercar la note, a więc w motyw „poszukujący” 
dźwięku finalnego oraz w motyw rytmiczny tzw. dobiegający: na 
końcu każdego motywu i frazy następuje nagłe zatrzymanie się 
ruchu. Wreszcie – utrzymana jest w nie najczęściej spotykanej (poza 
muzyką o proweniencji ludowej) trójtaktowości oraz w „kroczącym” 
metrum na 3/2, przywodzącym na myśl sarabandę, czyli taniec 
oparty na zasadzie regularnego zatrzymywania się (na drugiej części 
taktu).
Pieśń Loewego – mimo monotonii – nie przynosi nic z tego, 
co by mówiło o spokoju. Zdaje się realizować raczej dialog 
dwóch nierównych sił: tej co trwa niewzruszenie (homofoniczne 
continuum) z tą, co jawi się i znika: z rwącą się linią melodyczną. 
Melodia ta pojawia się ponadto parokrotnie w wyrazistej 
dysharmonii wobec instrumentalnego continuum; np. w miejscach 
eksponowanych głos śpiewa h (kwarta lidyjska), przy 
równoczesnym b fortepianu (septyma dominanty), na silnej części 
taktu. Te i parę innych tarć brzmi jako quasi-memento; jeżeli 
spokój, to w każdym razie pozorny. Kompozytor każe śpiewać 
pieśń z określoną ekspresją: sehnsüchtig klagend und getragen 
(z tęskną skargą i wyraziście). Trzeba sobie przy tym uświadomić, 
iż tonacja d-moll, w której przebiegają znaczące partie pieśni 
związana była od Mozarta do Schuberta (co najmniej) z toposem 
memento mori.
Ton podstawowy pieśni można by określić jako Klagelied, czyli jako 
wczesnoromantyczne, nieco egzaltowane lamento. Nad czym? 
Może nad kruchością ludzkiej egzystencji i niewzruszalną trwałością 
przyrody (przykł. 2, s. 392).
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Przykł. 2. C. Loewe, Wanderers Nachtlied  (J.W. Goethe).

3. Schubert
Po próbach – chciałoby się rzec – niemal bez znaczenia, choć 
w historycznej perspektywie ciekawych – arcydzieło, arcydzieło 
skromne i nieefektowne, lecz niewątpliwe. Takiego zdania są m.in. 
D. Fischer-Dieskau, Th. Georgiades i A. Einstein. Craig Bell pisze wprost: 
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„te 14 taktów jest cudem spokojnej piękności”43. Jak ów spokój jest 
u Schuberta realizowany, spokój niemal namacalny, opisuje Georgiades 
na kilku pierwszych stronach swej głośnej monografii liryki wokalnej 
Schuberta44. O precyzyjnej trafności tej interpretacji niech świadczy 
np. rozumowanie Georgiadesa na temat wstępnej frazy głosu: przy 
zmianie harmonii towarzyszącej czasownikowi ist (w zwrocie ist 
Ruh), Schubert stosuje wprawdzie dominantę, chodzi bądź co bądź 
o czasownik, więc o aktywność, ale ponieważ czasownik ten ma postać 
minimalnie aktywną (strona bierna), więc kompozytor neutralizuje jej 
działanie przez równoczesne wprowadzenie pedału tonicznego. To, co 
można wynieść z analizy Georgiadesa, zgadzając się z nią całkowicie, to 
przekonanie, że nie znajdziemy u Schuberta jednego dźwięku zbędnego 
lub możliwego do zmiany na inny. Rzuca się w oczy absolutna celowość 
i absolutna oszczędność (by nie powiedzieć ascetyczność) środków. 
Budowanie napięcia krok po kroku. Schubert idzie za poszczególnym 
słowem, ucieleśniając je w dźwięku (adekwatnym rytmicznie, 
melodycznie, harmonicznie), ale zarazem wspiera wielką strukturę tekstu 
analogiczną strukturą czysto muzyczną. Kulminacja: po powolnym dojściu 
od b1 (przez c2, des2 i es2), do górnego f2, zatrzymanego fermatą – zejście 
w dół podparte zamykającym pieśń ostatecznie, jakże oczywistym 
krokiem: f1 – b1 (dominanta – tonika). Oszczędny na ogół Georgiades tę 
partię końcową, towarzyszącą słowom du auch, nazywa (metaforycznie) 
„przywaleniem kamienia grobowego”45.
Bo nie ma wątpliwości, że pieśń interpretowana jest przez Schuberta 
na tej właśnie płaszczyźnie odczytywania tekstu. Daktyliczny rytm 
fortepianowego „chorału” otwierającego pieśń jest dobrze znany z innych 
pieśni i innych utworów; rytm ten, według niektórych jedna z odmian 
rytmu pawany, bywa najczęściej nazywany motywem lub leitmotivem 
śmierci46. Głos wchodzi z melodią bliską tonu psalmowego, później 
podąża dalej w pełnym godności spokoju, najczęściej z maksymalną 
oszczędnością ruchów (jak na kotwicy opierając się na dolnym f). 
Z wyjątkiem dwóch taktów mówiących o „ptaszętach w lesie” (taktów 

43 D. Fischer-Dieskau, Auf den Spuren der Schubert-Lieder, Wiesbaden 1971, s. 215; 
Th. Georgiades, Schubert…, s. 25; C. Bell, The Song of Schubert…, s. 57.

44 Th. Georgiades, Schubert…, s. 19-31.
45 „Wie der unverrückbare Grabstein, der auf dem Ruhenden liegt”; Th. Georgiades, 

Schubert…, s. 29.
46 A.A. Abert, Beiträge zur Motivik von Mozarts Spätopern [w:] Mozart Jahrbuch, Salzburg 

1967; D. Fischer-Dieskau, Auf die Spuren…, s. 215.
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istniejących w pieśni na zasadzie ludowo pieśniowego interludium) całość 
pieśni zbudowana jest jakby z dwóch jedynie motywów – 
skontrastowanych ze sobą, będących w opozycji i zwarciu. Pierwszy z nich 
– harmonicznie kadencjonujący, melodycznie zamykający (3 2 V 1 lub 
3 2 VII 1) i rytmicznie statyczny , chciałoby się nazwać 
motywem s p o k o j u,  ciszy i odprężenia. Pojawia się na słowach ist 
Ruh i Ruhest du auch, to właśnie ów wspomniany już motyw pawany 
(motyw śmierci). Drugi – progresyjny harmonicznie, otwarty melodycznie 
(struktura gradacyjna sekundowa) i rytmicznie dynamiczny , 
chciałoby się nazwać motywem oczekiwania, n i e p o k o j u  i napięcia. 
Antycypowany wcześniej pojawia się w znaczący sposób na słowach 
ostrzeżenia: warte nur, balde. Można by go nazwać motywem obawy – 
choć nie strachu – przed śmiercią. Pieśń, a może raczej „śpiew” Schuberta, 
określić można jako historię zmagań, w których motyw niepokoju ulega 
motywowi spokoju (przykł. 3, s. 395).
Kompozytor nie określa słownie, na początku utworu, szczegółowej 
ekspresji – poza oznaczeniem tempa: powoli (langsam). Chciałoby 
się dodać: w skupieniu, w najwyższym skupieniu. Ale to już wynika 
z muzyki. Śpiew Schuberta, przebiegający bez najmniejszej egzaltacji – 
jakby z pewnym dystansem – ma charakter Betrachtungslied, głębokiej 
i skupionej pieśniowej kontemplacji nad sprawami życia i śmierci.

4. Liszt
Jakże inny świat – przy pozornym podobieństwie. Pieśń pochodzi z roku 
1840; późniejsza, minimalnie przerobiona wersja – z roku 1860. Jest ona 
efektowna, estradowa, znacznie rozbudowana, może sprawiać wrażenie. 
Jak u Schuberta, pieśń Liszta zaczyna się i kończy quasi-chorałem, 
ale tej struktury nie można określić mianem skupionej (taką była 
struktura Schuberta). Model harmoniczny u Liszta to wprawdzie wielka 
siedmioakordowa kadencja w E-dur o następstwie: T Tp S Sp (S) (do 
S, która nie następuje) D7 i T, ale ów nadmiar funkcji dolnej dominanty 
(z podwójną włącznie) oraz akordów zastępczych wprowadza  pewną 
dziwność, obcość w „naturalnym”, dur-molowym kontekście tonalnym. 
Okazuje się, że ów ciąg, który powtórzy się jeszcze dwukrotnie w samym 
zakończeniu pieśni, stanowi harmonizację kompletu stopni skali 
kościelnej tzw. doryckiej (od E). Ciągowi akordów towarzyszy opadająca 
konsekwentnie linia basu – opadająca tercjowo w dół: e cis a fis d h i e. 
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Przykł. 3. F. Schubert, Wanderers Nachtlied (J.W. Goethe), D 768.

Lukę między akordami ostatnimi (h i e) wypełni nowy (poza D-dur) akord 
tonalnie obcy: G-dur. Stanie się to dopiero w samej kadencji i wprowadzi 
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na penultimie nieco dziwne jej brzmienie. P. Rummenköller, w pracy 
o harmonice pieśni Liszta47 nazywa kadencję z pieśni Über allen Gipfeln 
„kadencją wyobcowaną” (Verfremdete-Kadenz), a jej pojawienie się – 
później zauważone także w innych utworach kompozytora – motywuje 
interpretacją tekstu (nieodwołalne schodzenie w dół). Co dalej ważne, 
inicjalny ciąg opadających w basie tercji zostaje w pieśni powtórzony – 
z niewielkimi zmianami – w planie makro, tj. w wielkim planie tonalnym 
pieśni. Dokona się w nich parokrotny przeplot tonacji krzyżykowych 
i bemolowych (E-dur, cis-moll, As-dur i f-moll, fis-moll, d-moll, B-dur, 
H-dur i E-dur), na zasadzie podstawień enharmonicznych (np. gis/As) 
i przesunięć semitonicznych. Można przyjąć nawet interpretację, że 
pieśń dzieje się jakby równolegle, na zmianę w E-dur i As-dur – w dwóch 
mediantowych odniesieniach do nieobecnej tonacji C-dur. Odczuwalny 
efekt brzmieniowy, wynikający ze zmian dziejących się w pieśni, może być 
interpretowany jak przechodzenie ze sfery światła do sfery cienia48.
W rezultacie trudno mówić tu o formie zwartej, mamy raczej luźny ciąg 
sekwencji. Najbardziej wyeksponowana, doprowadzona do wielkiej 
gradacji dynamicznej, towarzyszy słowom ostrzeżenia: warte nur, balde. 
Nie ulega wątpliwości, że jest to ostrzeżenie skierowane nie tyle do siebie, 
co do innych. Ostrzeżenie dramatyczne, by nie powiedzieć oratorskie, 
wypowiadane forte i rinforzato, efektownie długo wytrzymywane 
przed stopniowym rozpłynięciem się i uciszeniem w dolnej oktawie. 
Zakończenie pieśni ma charakter epilogu, w którym głos osiąga najniższy, 
nie eksponowany jeszcze, dźwięk skali (małe h), a partia fortepianu, 
w pianissimo, rozchodzi się: basowe tercje konsekwentnie przez 
dwie oktawy schodzą w dół, zaś akordy pną się ku najwyższej górnej, 
trzykreślnej oktawie (przykł. 4, s. 397-399).
Trudno w pieśni Liszta, twórcy poematu symfonicznego Preludia do 
wieczności, pominąć możliwość istnienia założeń symboliki muzycznej. 
Zbyt wiele tu faktów, które niełatwo można wytłumaczyć prawami muzyki 
czystej, zbyt wiele momentów symbolicznych wprost antycypujących 
język mistyczny Messiaena. Wydaje się, iż Liszt – wyszedłszy wprawdzie 
od tekstu Goethego – idzie dalej własną drogą. Jego pieśń rozgrywa się 
między nastrojem ekspresywnego memento a nastrojem mistycznej 

47 P. Rummenköller, Zur Harmonik in Franz Liszt Liedern, „Musica”, 1983, nr 3, s. 232-234.
48 Interpretacja tonacji krzyżykowych jako „jasnych”, a bemolowych jako „ciemnych” – 

częsta wobec muzyki XIX wieku – sprawdza się w wielu pieśniach pozwalających na 
tematyczną identyfikację.
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konsolacji, chciałoby się powiedzieć między strachem a pokorą, między 
ahnungslied a Tröstungslied.

Przykł. 4. F. Liszt, Über allen Gipfeln ist Ruh (J.W. Goethe).
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Przykł. 4. cd.
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Przykł. 4. cd.

5. Schumann
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Późna pieśń kompozytora, napisana w trudnych już latach (1850), 
daleko poza szczęśliwym rokiem pieśni, zresztą tylko rzadko dająca się 
słyszeć. Wydaje się istotnie odległa, tak od „przesyconej światłem” Nocy 
księżycowej (Mondnacht), jak i od pieśni In der Fremde – w której 
trafiamy na zwrot bliźniaczy wobec zwrotu zamykającego wiersz 
Goethego49: 

Wie bald, wie bald Jakże niedługo, jakże niedługo 
Kommt die stille Zeit, Nadejdzie ów cichy czas, 
Da ruhe ich auch… Gdy spocznę i ja…

Ta Pieśń nocy (Schumann nazwał ją Nachtlied), jest również godna 
uwagi; brzmi jak dokument szczególnie osobisty. Po pierwsze 
potwierdza znaną tezę, iż pieśni autora Dichterliebe rodzą się 
z fortepianu. Fortepian jest w pieśni obecny bez jednej, najmniejszej 
chociażby pauzy. Snuje swoje motywy i frazy eksponowane, rozwijane 
i powtarzane sekwencyjnie. Już wydaje się, że któraś z nich zostanie 
„zamknięta” kadencją, lecz dzieje się tak tylko na jeden nieuchwytny 
moment. W następnym występuje zmiana funkcji, jej dopowiedzenie czy 
harmoniczne przekształcenie i fortepianowa „wędrówka” akordów – przez 
częste kadencje zwodnicze i przy stałym użyciu akordów wstawionych 
(z małą noną) – postępuje dalej, wkraczając w coraz to nowe obszary 
mediantowych, paralelnych i zastępczych światów brzmieniowych50. Tylko 
w niektórych miejscach zdaje się zawiązywać dialog głosu z fortepianem, 
ale ich drogi natychmiast się rozchodzą, tzn. fortepian idzie dalej swoją, 
pozostawiając głos na końcowym okrzyku: du auch! (Schumann dodaje 
w nutach wykrzyknik, którego brak u poety). A partia głosu wchodzi 
w grę jak gdyby nie zauważona, pianissimo, snując swą rzecz niekiedy 
w heterofonicznym wobec fortepianu dystansie. Jej wątek, snuty na tle 
nie zatrzymującego się conductusu fortepianu, urywa się coraz częściej 
i coraz bardziej zapada w milczenie (pauzy), by na koniec stopniowo od 
górnego f2 zejść do dolnego d1 (najniższy dźwięk skali głosu). Ostatnie 

49 Słowa J. Eichendorffa, u którego często pojawiają się motywy pokrewne motywice Über 
allen Gipfeln. Do słów poety pisze R. Strauss trzy pieśni z „testamentowych” Vier letzte 
Lieder.

50 Ogólny przebieg: C, e, d, g, a, d, C.
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cztery takty schodzi powoli stopniami w dół, aż do wspomnianej 
końcowej eksklamacji51.
Zastanawiające są jeszcze dwa momenty. Pierwszy: zróżnicowana linia 
basu (jak gdyby dalekie wspomnienie groundu) pojawia się w dwóch 
planach: niskim (na początku pieśni) i głębokim (na jej końcu), znika 
zaś w partii dotyczącej „ptaków zamilkłych w lesie”. Nie można nie 
odczuć owego stopniowego schodzenia w coraz to niższe, bardziej 
głuche i ciemne rejony instrumentu. I drugi moment: przez pierwszych 
11 taktów (a pieśń rozwija się bardzo powoli: sehr langsam) trwa 
uporczywie w fortepianie nuta stała (dominantowa), odbierana jako 
tensja, napięcie. W sferze znaczeń – jako antycypacja lub memento. 
Lecz u Schumanna wszystko to, co mogłoby służyć interpretacji 
końcowej apostrofy tekstu: warte nur, balde, kieruje się wyłącznie 
w stronę rozumienia pieśni jako monologu wewnętrznego. Głos jest 
tu – diametralnie inaczej, niż to się dzieje u Liszta – „zajęty sobą”. 
Nachtlied Schumanna chciałoby się określić jako Selbstgespräch 
lub Selbstgesang, tj. soliloquium, rozmowa z samym sobą (przykł. 5, 
s. 402).
Georgiades, pisząc o tej pieśni, podkreśla jej intymny charakter 
i nastrojowość52. Można się z nim zgodzić: owo łagodne przepływanie 
z jednej płaszczyzny tonalnej w drugą, tak różne od „twardego łączenia” 
(harte Fügung) w pieśni Schuberta, ma w sobie coś onirycznego, jakąś 
„półobecność” w realnym świecie. Bristiger zauważa również, iż pieśń 
ta „cała skierowana jest do wewnątrz”, ale dalej dodaje, iż słyszy w niej 
wprost „rozdarcie między podmiotem i przedmiotem, duchem i naturą”53. 
Wolę określić pieśń jak to uczyniłem: soliloquium – rozmowa z samym 
sobą, być może – rozdwojonym. 

51 Nagły skok septymy w górę, w miejsce oczekiwanego zejścia na c (tj. na prymę 
tonacji), po ciągu: g f e d. Ów skok stanowi szczególnie ostre podkreślenie słów ty 
także, zarazem wnosi poprzez ostrą zmianę kierunku rodzaj protestu wobec porządku 
reprezentowanego przez do tej chwili bezbłędne opadanie gamy w dół.

52 Th. Georgiades, Schubert…, s. 36.
53 M. Bristiger, Związki muzyki…, s. 273.
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Przykł. 5. R. Schumann, Nachtlied  (J.W. Goethe), op. 96 nr 1.
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IV Próba wniosków

Pięć pieśni powstało do jednego tekstu na stosunkowo niewielkiej 
przestrzeni czasu (zaledwie 35 lat) – a każda z nich jest jakoś na swój 
sposób odmienna. Powstały wprawdzie w ramach jednej, romantycznej 
epoki, lecz u jej progu i końca, a ponadto w jej różnych nurtach, w oparciu 
o odmienne zaplecze estetyczne:
– Zeltera Nachtlied (n o t t u r n o) została skomponowana w estetyce 
naśladownictwa (jeszcze osiemnastowiecznej);
– Loewego Klagelied (l a m e n t o) – w preromantycznej estetyce 
afektów (również rodem z XVIII wieku);
– Schuberta Betrachtungslied (c o n t e m p l a t i o) – 
we wczesnoromantycznej estetyce wyrazu;
– Liszta Mahnungs i Tröstungslied (m e m e n t o  i  c o n s o l a t i o) – 
we wczesnej fazie estetyki programowo-symbolicznej;
– Schumanna Selbstgesprichslied (s o l i l o q u i o) – u progu  
późnoromantycznej estetyki wyrazu.

Odmienność genezy stylistycznej i zaplecza estetycznego wydaje się 
motywować pierwszą z przyczyn względnej rozmaitości interpretowanych 
tu pieśni. Drugą przyczynę stanowi różnica talentów, widoczna choćby 
w zestawieniu Zeltera z Schubertem.
Najważniejsze jednak różnice zdają się wynikać z rodzaju i stopnia 
wrażliwości kompozytorów. Jak mówi Heidegger, tylko to możemy 
odebrać (on mówi „napotkać”), na co jesteśmy wrażliwi. Inaczej 
mówiąc, od rodzaju naszego nastrojenia – tj. rodzaju wrażliwości na 
to, co jest – zależy to, czy napotkamy na swojej drodze jakąś wartość. 
Jest oczywiste, że nie każdy z kompozytorów tu przedstawionych 
odebrał wszystkie wartości niesione przez tekst poety; każdy odebrał 
raczej jakiś inny ich zestaw, na jakąś wartość zareagował silniej, niż 
na inne, niektóre zaś – przez brak nastrojenia w określonej „tonacji” 
– zostały poza nim. Niekiedy – jak np. Zelter, Loewe i Liszt – dodawał 
własne.
Ale nie tylko to: wiersz został określony jako otwarty, więc: 
niedopowiedziany, niedookreślony, przemilczający, słowem wieloznaczny. 
R. Jakobson przypomina: wieloznaczność (l’ambiguité) jest wypowiedzi 
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poetyckiej cechą konstytutywną54, W. Empson55 zwraca uwagę na „konflikt 
logiczny pomiędzy denotacyjnym a konotacyjnym znaczeniem wyrazów”. 
H.G. Gadamer wprowadza bliskie muzykom pojęcie „alikwotów słów”56, co 
oznacza możliwość odbioru ich szerszego lub węższego, głębokiego lub 
płytkiego pasma znaczeń i sensów.
Zatem: (a) wieloznaczny tekst poety, z którego: (b) jedynie określone 
wartości zostały przejęte przez kompozytora – zależnie od rodzaju jego 
wrażliwości czyli „nastrojenia”; (c) umuzyczniany z wielkim lub małym 
talentem; (d) w jednej z możliwych konwencji stylistyczno-estetycznych. 
Nietrudno sobie wyobrazić, ile sytuacja tego rodzaju daje możliwych 
wariantów ostatecznego efektu. Siła interpretacyjna wiersza Goethego 
musiała być potężna, jeśli w  tym co przynoszą poszczególne pieśni 
można znaleźć – mimo wszystko – znaczny stopień pokrewieństwa, 
choć nie stylu, nie talentu – bo te różnią. Chodzi o pokrewieństwa 
w reagowaniu na poszczególne momenty wiersza. Oto kilka przykładów.
Wszyscy kompozytorzy podjęli moment s p o k o j u,  jakkolwiek 
każdy inaczej i w innym stopniu. Zelter spokój natury pragnie 
przedstawić mimetycznie jako konkretną ciszę pojawiającą się między 
powstrzymywanymi dźwiękami. Schubert eksponuje spokój w starciu 
z wewnętrznym niepokojem poprzez grę (czy walkę) motywów.
Wszyscy podjęli dialektycznie ukazany moment t r w a n i a  względnie 
r w a n i a  się wątku  (jego siły względnie jego kruchości), dając szanse 
na ukonstytuowanie się problematyki egzystencjalnej i eschatologicznej. 
Zelter eksponuje ów moment obiektywnie, Loewe z egzaltacją, Schubert 
w sposób świadomie opanowany, Liszt niemal histerycznie, Schumann jak 
gdyby onirycznie.
U każdego znajdziemy np. reakcję na chwilowe zawieszenie narracji 
na słowach kaum einen Hauch57. Otóż w miejscu tym, u wszystkich 
następuje momentowe zawieszenie ruchu harmonicznego przez 
kadencję stającą u progu jakiejś odmiennej płaszczyzny tonalnej; i tak 
odnajdujemy:

54 R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska [w:] Współczesna teoria 
badań literackich za granicą, tom II, red. H. Markiewicz, Kraków 1976.

55 W. Empson, Siedem typów wieloznaczności (1930), przeł. S. Eile [w:] Teoria badań 
literackich za granicą, tom IV, red. S. Skwarczyńska, Kraków 1981, s. 489.

56 H.G. Gadamer, Begriffsgeschichte als Philosophie [w:] H.G. Gadamer, Kleine Schriften, 
Tübingen 1972.

57 U poety owo zawieszenie narracji zostało oznaczone składniowo (interpunkcyjnie) przez 
średnik.
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– u Zeltera – ciąg S D6
4 D T utwierdzający na moment tonację H-dur 

(w E-dur);
– u Loewego – SII D

7 T w C-dur (przy tonacji głównej F-dur);
– u  Schuberta – momentową tonikalizację dźwięku D przez dominantę 
wstawioną (z małą noną);
– u Liszta – przejście na płaszczyznę paraleli;
– u Schumanna – przejście (przez Tp SII

7 D7) na płaszczyznę 
przeciw-paraleli.

U każdego też pojawiła się jakaś reakcja na memento poety zawarte 
w dwóch ostatnich wersach. Schubert, Schumann i Liszt wprowadzili 
quasi-chorałowe exordia i conclusia, „nalot” tonacji kościelnych, 
rytmy lub tonacje związane z toposem śmierci, ciągi akordów w stylu 
conductusu. Wszyscy silniej lub słabiej wydobywają ton ostrzeżenia, 
chociaż w odmienne strony je kierują: Liszt ku innym, Schumann ku sobie, 
pozostali zarazem ku sobie i ku innym.
Porównania można by ciągnąć dalej. Wszystkie one mogą umocnić 
przekonanie, że za każdą pieśnią niewątpliwie stoi Goethe; nie jako 
pretekst, przyjęty do dowolnego wykorzystania, lecz jako tekst, który 
działa przez utajoną w sobie energię58. 
Na koniec dwa cytaty. Pierwszy stanowi wypowiedź G. Bachelarda59, 
przedstawiającą dwa rodzaje reakcji na dzieło: o d b i c i e 
i  o d d ź w i ę k.  „Odbicia rozpraszają się na różnych płaszczyznach 
naszego życia w świecie, oddźwięk każe nam pogłębić własne 
istnienie”. 
Wypowiedź druga, pochodząca z eseju H.G. Gadamera60 współgrać zdaje 
się z przesłaniem wiersza, o którym tu mowa: „W porównaniu do innych 
przekazów językowych i niejęzykowych dzieło sztuki jest absolutną 
teraźniejszością dla każdej teraźniejszości, a zarazem ma gotowe 
słowa na każdą przyszłość. W dziele sztuki stykamy się z czymś bliskim, 
a jednocześnie to zetknięcie w zagadkowy sposób nas porusza i burzy 

58 O energii wersu (i wiersza) jako określonej jednostki brzmieniowej pisze J. Łotman 
w pracy Struktura tekstu artystycznego, Warszawa 1984, s. 274.

59 G. Bachelard, Wstęp do poetyki przestrzeni, przeł. W. Błońska [w:] Współczesna teoria badań 
literackich za granicą…, s. 350.

60 H.G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka [w:] Rozum, słowo, dzieje…, s. 127.
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zwyczajność. W radości, czy w strasznej grozie, dzieło sztuki oznajmia: To 
jesteś ty – ale mówi także: Musisz zmienić swoje życie”61.
Warto wchodzić w kontakt z dziełami sztuki, do których można odnieść 
powyższą wypowiedź.

61 Gadamer cytuje w tym miejscu pointę słynnego wiersza Rainera Marii Rilkego 
Archaischer Torso Apollos ze zbioru Neue Gedichte (1907).
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Temat, który „wisi w powietrzu”: Jaka jest i jaka mogłaby być muzykologia, 
a może nawet jaka powinna być, by móc odpowiadać na pytania 
zadawane jej przez współczesnego człowieka?
Na naszych oczach, a w każdym razie na przestrzeni minionego wieku, 
wytworzyła się w sferze badań nad muzyką sytuacja, którą znamionuje 
rozproszenie i rozdwojenie. Rejestr muzykologicznych dyscyplin spo-
rządzony przed paru laty przez Vladimira Karbusicky’ego1 obejmuje 
kilkadziesiąt specjalizacji. Każda z nich ma do dyspozycji odrębne metody 
i narzędzia, odrębne terminologie i procedury badawcze. To z jednej 
strony, a z drugiej: muzykologia zwana niekiedy „akademicką”, panująca 
dziś na większości uniwersytetów, sama siebie zredukowała, cofnęła się 
do naukowości pojętej neopozytywistycznie, opartej na pryncypiach 
nauk przyrodniczych i ścisłych. Zredukowała swój przedmiot o wszystko 
to, czego w muzyce nie można ściśle zmierzyć ani zważyć. Jak zauważył 
Joseph Kerman, zaczęła się wstydzić doświadczenia estetycznego, 
odrzucając z pola widzenia sprawy ekspresji i znaczenia, wartości 
i sensu2. Z kolei pisarstwo muzyczne, muzyczna krytyka i eseistyka – 
odrzucone poza obręb tak pojętej nauki – uprawiane są poza dyscypliną, 
na ogół nazbyt swobodnie, popadając w pułapki niekontrolowanego 

1 V. Karbusicky, Systematische Musikwissenschaft, München 1979.
2 J. Kerman, Jak dotarliśmy do analizy i jak z niej wybrnąć, przeł. D. Maciejewicz, „Res Facta 

Nova”, 1994, nr 1 (10), s. 84-100.

* M. Tomaszewski, Muzykologia wobec współczesności [w:] Interpretacja integralna dzieła 
muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna, Kraków 2000.



410   

INTERPRETACJA INTEGRALNA

psychologizmu i biografizmu, socjologizowania lub filozofowania. Co 
zrozumiałe, z pewnością inaczej wygląda dziś sytuacja na Wschodzie, 
inaczej na Zachodzie, każdorazowo zdeterminowana innymi 
doświadczeniami historycznymi.
Przemyślenia, które nastąpią, wynikają z bezpośredniego doświadczenia 
osobistego. Mają charakter zarazem znaków zapytania i propozycji.
Może nie będzie źle, jeśli zacznę od próby definicji:

Muzykologia jest nauk ą – a zarazem krytyczną ref leks ją  – 
nad dziełem muzycznym i muzyką w ogóle, nad dziełem jako 
z j a w i s k i e m  a r t y s t y c z n y m  i nad dziełem jako 
pr zesłaniem t wórcz ym: i sposobem jego i s t n i e n i a 
i sposobami jego społecznego f u n k c j o n o w a n i a  – w czasie 
i przestrzeni, to jest w historii i w kulturze.

Co z propozycji tej wynika? Inaczej mówiąc: jak nieco bliżej wygląda 
przedmiot tak scharakteryzowany; jakie aspekty czy momenty wydają 
się być w nim szczególnie ważne, w jakim kierunku modulują, zmieniają 
rozłożenie akcentów w stosunku do muzykologii uniwersyteckiej 
i akademicko zorientowanej teorii muzyki? W grę wchodzi zespół 
następujących momentów przedmiotu badań: jego integralność, 
dziełowość i artystyczność, a także jego aspekt humanistyczny i społeczny, 
wreszcie – dynamiczny sposób ujęcia całości.

I

Moment i n t e g r a l n o ś c i  przedmiotu. Nie kwestionując, co 
oczywiste, potrzeby istnienia żadnej z dotychczas działających dziedzin 
szczegółowych w obrębie muzykologii historycznej, systematycznej 
i etnomuzykologii – widzę potrzebę i niezbędność zaistnienia jakiejś 
o g ó l n e j  t e o r i i  dzieła muzycznego i twórczości muzycznej w ogóle. 
Teorii, która by operowała zespołem pojęć zarazem fundamentalnych 
i nadrzędnych, dających się odpowiednio zastosować do różnych 
epok, różnych kultur i różnych warstw. Chodzi o to, by znaleźć wspólny 
mianownik – lub jak mówią fizycy: jednolite pole – dla usytuowania w nim 
tak średniowiecznego chorału, jak i dzisiejszego utworu aleatorycznego, 
tak muzyki zwanej ludową, jak i muzyki zwanej artystyczną (czy 
„wysoką”), tak muzyki kręgu europejskiego, jak muzyki kręgów kulturowo 
odmiennych.



411   

Muzykologia wobec współczesności

Czy miałaby to być jakaś nowa „muzykologia porównawcza”?3 I tak, i nie. 
Nie – w rozumieniu dawnym, czyli nie – jako teoria opierająca się jedynie 
na prawach przyrodniczych (fizyczno-akustycznych i fizjologiczno-
psychologicznych); tak – w rozumieniu nowym, czyli jako teoria 
budowana na komplementarnej jedności (resp. opozycji) natury i kultury. 
Od strony metodologicznej przydałaby się tu być może pomoc 
antropologicznie zorientowanego strukturalizmu. Istnienie propozycji 
teoretycznych Heinricha Schenkera i Alana Lomaxa, Nauma Chomsky’ego 
i Jurija Łotmana, pozwala przypuszczać, iż teorię – o której mowa – da się 
kiedyś zbudować. Dyscypliny szczegółowe mogłyby stanowić wówczas 
aspekty przedmiotu integralnego (zintegrowanego) i od miany postaw 
metodologicznych – usytuowane wobec siebie w spo sób określony 
– w ramach owej postulowanej teorii ogólnej4. Byłyby to wówczas 
dyscypliny egzemplifikujące teorię ogólną, a zara zem generująco ją 
przekształcające – swymi dookreśleniami.

II

Następny akcent pada na moment  d z i e ł o w o ś c i 5, czyli na ważność 
poszczególnego i konkretnego d z i e ł a  m u z y c z n e g o  jako 
fundamentu dyscypliny, jako jej stałego i centralnego punktu odniesienia.
Nie ma przedmiotu muzykologii – jakby powiedział Roman Ingarden – 
„silniejszego ontologicznie”6. Chodzi o dzieło rozpatrywane jako swoi sta 
całość i pełnia, więc o przedmiot interpretowany wprawdzie zrazu i przede 
wszystkim immanentnie (jako utwór „sam w sobie”), lecz zarazem potem 
również kontekstualnie. Mowa o kontekście biograficznym i historycznym, 
technologicznym i kulturowym, genologicznym i stylistycznym. Wówczas 
dopiero może się nam pojawić dzieło jako niepowtarzalna każdorazowo 
jedność: tego co gatunkowe lub stylistyczne – z tym co „dziełowe”, to 
jest własne i idiolektyczne, przynależne danemu utworowi konkretnego 
autora.

3 Kierunek etnologicznie zorientowanej muzykologii zainicjowany przez R. Lacha, 
Vergleichende Musikwissenschaft, Wien 1924.

4 Por. wnioski (7, 8, 9) [w:] M. Tomaszewski, Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego. 
Myśli i doświadczenia (1977), „Res Facta”, 1982, nr 9 oraz [w:] Interpretacja integralna 
dzieła muzycznego...

5 Termin rozumiany tutaj jako nauka o dziele.
6 R. Ingarden, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, (1933-1957), Kraków 1973.
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Jeśli mowa o rozpatrywaniu dzieła w jego pełni, to w grę winny wejść 
również jego wszystkie „postacie”, odpowiadające czterem fazom 
funkcjonowania dzieła w przestrzeni kultury: faza twórczej  k o n c e p c j i 
i wykonawczej r e a l i z a c j i, indywidualnej p e r c e p c j i  i zbiorowej 
r e c e p c j i. Inaczej mówiąc: dzieło widziane od strony muzycznej, 
dźwiękowej, słuchowej i kulturowej7. Każda z postaci utworu, nie tylko 
dwie pier wsze, może nam o utworze powiedzieć rzeczy istotne: na 
przykład ostatnia niesie „przesłanie” i pozwala określić jego miejsce 
w kulturze, osądzić, czy mamy przed sobą arcydzieło, utwór przeciętny 
czy kicz. Z paru różnych stron podnoszą się ostatnio głosy domagające 
się powrotu problematyki aksjologicznej w obręb muzykologicznych 
zainteresowań. Ze strony estetyki muzycznej czyni to Enrico Fubini8, 
występując w obronie ekspresji i wartości dzieła, a przeciw fetyszyzacji 
materiału dźwiękowego ze strony amerykańskiego „nowego krytycyzmu” 
– Joseph Kerman9, który skłonny byłby uznać „muzykologię krytyczną” 
– zajmującą się dziełem poszczególnym widzianym w polu wartości – 
za szczególnie istotną część muzykologii.

III

Moment artyzmu. Już w definicji wstępnej dzieło muzyczne potraktowane 
zostało tutaj jako „zjawisko artystyczne”. Owa „artystyczność” 
wymyka się oczywiście z rąk uzbrojonych w niestosowne, zbyt grube 
narzędzia. W standardowym opisie analitycznym dzieło pełne artyzmu 
i utwór szkolny lub partacki (nazywany niekiedy eufemistycznie 
„eksperymentalnym”) mogą wyglądać identycznie. Jak dotychczas 
wrażliwość i intuicja dają lepsze wyniki i niekiedy nie sposób z nich – jako 
z „hipotezy roboczej” – zrezygnować.
Rozpatrywanie zjawiska z dziedziny muzyki wymaga ponadto określenia 
rodzaju czy odmiany jego specyficzności artystycznej na szerszym polu –  
w kontekście pełnej dziedziny sztuki. Wprawdzie istnieją całościowe 
systematyki pola sztuki zaproponowane np. przez  Mikela Dufrenne’a, 
Charlesa Lalo czy Étienne'a Souriau, lecz ich teorie porównawcze nie 

7 Wątek szerzej rozwinięty w tekście: M. Tomaszewski, Nad analizą i interpretacją dzieła 
muzycznego…

8 E. Fubini, L’Estetica musicale, Turyn 1964, Historia estetyki muzycznej, przeł. Z. Skowron, 
Kraków 1997.

9 J. Kerman, Contemplating Music, Cambridge Mass. 1985.
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mają niestety szczęścia do muzyki10. Ciągle czekamy na sensowną, 
sprawdzającą się również w obszarze muzyki, najbardziej ogólną 
metateorię, która pozwoliłaby na odpowiednio jednolite metodologicznie 
(homologiczne) rozpatrywanie niezliczonych przecież w historii muzyki 
dzieł sztuki syntetycznej, tak zresztą charakterystycznych dla niektórych 
kultur i niektórych faz rozwoju. Nie sposób przecież nadal – co często 
było dotąd w „akademickiej” muzykologii regułą – ograniczać się do 
badania wyłącznie muzycznej strony utworów słowno-muzycznych, 
teatralno-muzycznych, choreiczno-muzycznych lub inspirowanych przez 
plastykę. Zasadniczy zwrot w tym obszarze badań został dokonany przez 
Thrasybulosa Georgiadesa11. Od czasu do czasu niektórzy wybitniejsi 
muzykolodzy12 odważają się nawet rewindykować w procesie interpretacji 
takie kategorie ogólnoestetyczne jak np. wzniosłość, lapidarność, 
intymność. Walter Wiora znalazł dla nich nazwę służącą jako naukowe 
„alibi”: „jakości transmuzyczne”13.

IV

Aspekt h u m a n i s t y c z n y. Jakkolwiek patrzeć na sprawę, jest 
niewątpliwe, iż dzieło muzyczne stanowi zarazem przesłanie od czło-
wieka do człowieka, od twórcy do społeczności. Constantin Floros 
jeden ze swych ważnych tekstów zatytułował Musik als Botschaft14, 
wysuwając tezę dosyć zresztą krańcową, iż w gruncie rzeczy nie ma 
muzyki bez jakiegoś rodzaju „przesłania”. Jedno jest pewne, że żyjemy 
w epoce, w której dzieło muzyczne – coraz częściej i intensywniej – bywa 
rozpatrywane jako komponent sytuacji znakowej, komunikacyjnej czy 
dialogowej.
Niezależnie od tego, czy mniejszą lub większą ilość utworów określimy 
jako autoteliczne, czyli informacyjnie „samozwrotne” – nie obronimy 

10 J. Makota, O klasyfikacji sztuk pięknych, Kraków 1964.
11 Dwie prace Georgiadesa stały się fundamentalne dla teorii i historii związków słowa 

i muzyki: Th. Georgiades, Musik und Sprache, Berlin 1954 oraz Th. Georgiades, Schubert. 
Musik und Lyrik, Göttingen 1967.

12 Przede wszystkim: K. Huber, H.H. Eggebrecht, C. Dahlhaus i C. Floros. Por. tekst: 
M. Tomaszewski, W stronę interpretacji integralnej dzieła muzycznego 
[w:] Interpretacja integralna dzieła muzycznego…

13 W. Wiora, Das Transmusikalische in der Musik [w:] Historische und systematische 
Musikwissenschaft, Tutzing 1972 oraz Das musikalische Kunstwerk, Tutzing 1983.

14 C. Floros, Musik als Botschaft, Wiesbaden 1989.
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się przed koniecznością sprawdzenia dzieła muzycznego również 
w perspektywie semiologicznej, przed zadaniem mu pytania, co 
ma nam „do powiedzenia”. Można to czynić na poziomie semiologii 
(resp. semantyki), czyli odczytywać znaczenia 15, i na poziomie (nowej) 
hermeneutyki – docierając do głębszych s e n s ó w 16. Z pewnością 
nowego spojrzenia wymaga generalny problem muzyki „znaczącej” (nie 
sposób zawężać go do muzyki tzw. programowej czy ilustracyjnej), a także 
– przypomnianej przez Susan Langer – „formy znaczącej” 17.
Nie da się wreszcie także pomijać milczeniem sfery ekspresji muzycznej, 
oddanej przez muzykologię subiektywistycznej felietonistyce 
i metaforycznemu pisarstwu. Historia i teoria ekspresji czekają na 
opracowa nie i włączenie w muzykologii nurt główny.
A poza tym: spojrzenie na dzieło muzyczne w tej szerszej, humani stycznej 
perspektywie, pozwala na odkrycie szeregu dalszych prawidłowości 
wspólnych paru dziedzinom kultury. Na przykład lingwistyka 
współczesna posługuje się praktycznym rozróżnieniem funkcji mowy, 
zaproponowanym niegdyś przez Romana Jakobsona18. Rozróżnieniem, 
które wydaje się wysoce trafne również w odniesieniu do sztuki, jeśli 
pojmować ją jako swoisty rodzaj mowy. W koncepcji tej, obok centralnej 
dla obszaru sztuki funkcji nazwanej poetycką (co oznacza: skupioną 
na doskonałości dzieła), Jakobson wyróżnił także takie funkcje jak: 
fatyczna i kodalna, ekspresywna i apelatywna. Wydaje się, iż nic nie stoi 
na przeszkodzie, ażeby – akcentując wyraziście wszystko to, co tworzy 
niepowtarzalny świat dzieła „samego w sobie” (funkcja p o e t y c k a) 
– ujrzeć je zarazem jako środek nawiązywania kontaktu z otoczeniem 
(funkcja f a t y c z n a) i jako przekaz informacji lub przesyłanie 
określonych idei (funkcja d e n o t a c y j n a), jako wyraz określonej 
osobowości i jej stanu emocjonalnego (funkcja e k s p r e s y w n a), czy 
wreszcie jako wyzwanie rzucone współczesnym i potomnym (funkcja 
a p e l a t y w n a).

15 Por. m. in. V. Karbusicky, Grundriss der musikalischen Semantik, Darmstadt 1986 
i J.-J. Nattiez, Fondements d’une sémiologie de la musique, Paris 1975.

16 M. Piotrowska, Tezy o możliwości hermeneutyki muzycznej w świetle stu lat jej historii, 
Warszawa 1990.

17 S. Langer, Nowy sens filozofii (1957), przeł. A.H. Bogucka, Warszawa 1976.
18 R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki”,1960, nr 2.
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Warto wreszcie przypomnieć, iż dla Kurta Hubera każde dzieło muzyczne 
stanowi „wyraz określonej duchowości”, a według Martina Heideggera 
obecność mistrza w dziele jest jego jedyną prawdą19.

V

Aspekt s o c j o l o g i c z n y – podobnie zresztą jak biograficzny 
i psychologiczny – mimo wszelkich zastrzeżeń może (i powinien) zostać 
włączony w zakres interpretacji dzieła. Oczywiście pod warunkiem 
stosowania odpowiednich metod i interpretacyjnej ostrożności. Sytuacja 
i u nas na Wschodzie zdaje się przypominać przysłowiowe „dmuchanie 
na zimne”, ze względu na pamięć o latach socjologizowania wulgarnego 
i wszechobejmującego20. Trudno jednak wyobrazić sobie dzieje muzyki 
i teorię dzieła – bez socjologicznego aspektu. Funkcja społeczna jest, jak 
wiadomo, wprost konstytutywna dla rodzajów i gatunków muzycznych, 
po prostu je stwarza: jako wysokie i niskie, elitarne i egalitarne, 
profesjonalne i powszechne, ludowe i artystyczne, wiejskie i miejskie, 
wyrażone przez jedną warstwę społeczeństwa i ogólnonarodowe.
Żyjemy w epoce, w której wciąż jeszcze w polu zainteresowań głównego 
nurtu muzykologii znajduje się muzyka zdominowana przez jedną 
funkcję: estetyczną. Pozostałe obszary muzyki dochodzą w badaniach 
do głosu raczej akcydentalnie i marginalnie. Oczywiście socjologia 
muzyki – a przede wszystkim etnomuzykologia – rozwijają się doskonale, 
lecz uprawiane bywają na ogół jako dyscypliny odrębne, nie zestrojone 
metodologicznie z nurtem głównym21.
O konieczności zmiany stanowiska upomina muzykologię współczesność 
i historia. Muzyka nowej ery narodziła się kiedyś (około 1300) 
z wtargnięcia w sferę muzyki wysokiej kultury truwerów, trubadurów, 
żonglerów i minstreli. Czy podobnym przełomem nie zaskoczy nas wiek 
XXI? Czy obłędna wprost popularność wszelkich odmian muzyki pop 
i rocka – z jednej strony, a z drugiej – powroty lub trwania przy muzyce 
ludowej jako ostoi i źródle inspiracji – otóż czy wszystko to nie wskazuje 

19 K. Huber, Musikästhetik, Ettal 1954, s. 92; M. Heidegger, Gelassenheit, Pfüllingen 1959.
20 M.in. prace Z. Lissy z lat naznaczonych socrealizmem, wydanych w tomie Muzykologia 

na przełomie, Kraków 1952. Zob. też: W. Sokorski, Sztuka w walce o socjalizm, Warszawa 
1950.

21 Jedną z prób ujęcia całości problematyki stanowi zwięzła historia muzyki globalnej: 
W. Wiora, Die vier Weltalter der Musik, Stuttgart 1961.
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na narastanie nowej sytuacji, która ucieka z pola widzenia muzykologii 
akademickiej?
Warto może przypomnieć sobie funkcje, jakie muzyce przyznawał 
Johannes Tinctoris22: było ich dwadzieścia, poczynając od: „Boga radować 
i Boga chwalić”, „dusze do pobożności pobudzać i diabła zmuszać do 
ucieczki”, poprzez: „smutek rozpraszać i zatwardziałość serca kruszyć, 
umy sły przyziemne podnosić” i „złą wolę odbierać”, do: „ludzi cieszyć 
i chorych leczyć”, „dusze do walki podniecać i wzbudzać miłość”.

VI

Aspekt d y n a m i c z n y. Chodzi o ten aspekt muzykologicznej 
dyscypliny, poprzez który otwiera się szansa uchwycenia owego 
właściwego przedmiotu badań – a więc dzieła muzycznego jako 
zjawiska artystycznego i humanistycznego – jako rzeczywistości 
ż y w e j ,  czyli dynamicznej, nie – jako papieru zadrukowanego 
nutowymi znakami.
Coraz wyraźniej – prawdopodobnie pod wpływem strukturalizmu – staje 
się widoczne, że tak s z c z e g ó l n e jakości, jak i d o m i n u j ą c e 
wartości poszczególnych dzieł (także gatunków i stylów) konstytuują 
się w wyniku gry m i ę d z y  elementami. Konstytuują jak gdyby na 
piętrze w y ż s z y m  ponad to, na którym zauważamy owe poszczególne, 
pojedyncze jakości i wartości.
Owa gra – komplementarnej lub opozycyjnej – p a r y  elementów 
toczy się przecież już począwszy od zjawisk dotyczących wysokości czy 
dynamiki. Naprzeciw praw fizycznych (akustycznych), determinują cych 
brzmienie, stoją – jak wiadomo – prawa fizjologiczno-psychologiczne, 
determinujące ich percepcję. Otóż wydaje się, iż przedmiotem badania 
winny być zawsze obie strony stojącego przed nami równania, a nie 
tylko (jak często bywa) jedna z nich. Jeśli zaś świadomie ograniczymy 
się w  adaniach do jednej strony pełnego równania – na przykład do 
akustycz nej, sonorystycznej, formalnej, technicznej – to należałoby 
zachować świadomość haploidalności23 charakteru owej badanej 
struktury.

22 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, tom III, Kraków 1967, s. 281.
23 Termin biologiczny, oznaczający organizm niepełny; pełnię reprezentuje diploidalność.
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Jak zauważył Heinrich Husmann24, nie tyle dźwięk poszczególny, 
co inter wał, nie tyle rzecz per se, ile „swoista relacja tworząca napięcie 
między komponentami” winny stać się przedmiotem szczególnej uwagi 
muzy kologa. O differentia specifica badanego przedmiotu (jakiegoś 
utworu, gatunku, stylu, techniki, kultury) zdaje się decydować swoisty, 
każdorazowo odmienny syndrom złożony z relacji takich jak np.: statyczne 
/ dynamiczne, otwarte / zamknięte, dyskretne / niedyskretne, obiektywne 
/ subiektywne, naturalne / sztuczne, przyrodnicze / kulturowe, 
bezpośrednie / kodalne, sakralne / profaniczne, heroiczne / erotyczne, 
egalitarne / elitarne, mimetyczne / absolutne, artystyczne / funkcjonalne, 
estetyczne / etyczne itd. – przy czym zawsze w ramach jakiejś całości 
wyższego rzędu.
Uprzytomniony tu sposób myślenia, za którym stoi tradycja zarazem 
G.W.F. Hegla i W. Diltheya, kieruje nas ku dyscyplinie o rodowodzie 
arystotelesowskim – zapomnianej, lecz dziś odradzającej się – ku poetyce 
muzycznej, pojętej jako sztuka komponowania25.
Można by przyjąć, że przed interpretatorem stoją dwa piętra dzieła: piętro 
lingwistyki muzycznej i piętro muzycznej poetyki. Lingwistyka ogranicza 
się do tego, co wspólne: techniczne i językowe, do procedur harmonii 
i kontrapunktu, do gramatyki i logiki, układów wertykalnych i linearnych. 
Poetyka zajmuje się tym, co p o n a d-techniczne, co konstytuuje dzieło 
jako dzieło, jako rzeczywistość niepowtarzalną, najczęściej poprzez 
procedury transmuzyczne. To, co wydaje się najbardziej istotne, to 
śledzenie relacji, dynamicznego związku zachodzącego między obu tymi 
poziomami.

* * *

W refleksjach przedstawionych tu pod rozwagę momenty bardziej ostre 
i ścisłe sąsiadują z momentami z natury rzeczy silnie zrelatywizowanymi, 
wymykającymi się ściślejszym ustaleniom. Stoimy bowiem często przed 
dylematem: możemy mówić językiem uściśleń i denotacji o rzeczach 
nie najbardziej istotnych a językiem przybliżeń i konotacji – o sprawach 
24 H. Husmann, Einfühlung in die Musikwissenschaft (1958), Wstęp do muzykologii, 

przeł. J. Zabża, Warszawa 1968.
25 Powrót aspektu i terminu w XX wieku zawdzięczać można I. Strawińskiemu (Poétique 

musicale, Paris-New York 1942). W ostatnich latach szczególniejsze zainteresowanie 
wzbudziła poetyka muzyczna R. Schumanna, F. Chopina i M. Karłowicza.
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szczególnie ważkich. Dlatego też staje się potrzebne – jakiegokolwiek 
niewątpliwie ryzykowne – łączenie w muzykologicznej wypowiedzi 
dwóch technik komplementarnych wobec siebie jak recytatyw i aria 
lub preludium i fuga. Przedmiot p e ł n y  posiada bowiem zarazem 
stronę jasną, ostro zarysowaną, jak i tę t a j e m n i c z ą, rozwijającą się 
w cieniu, uchylającą się procedurze redukcyjnej. Arystoteles zauważył, 
iż wystarczy, jeśli określenie jakiegoś przedmiotu osiągnie ten stopień 
jasności, na jaki ów przedmiot pozwala26. Myślę, że lepiej użyć – gdy 
trzeba – przybliżającej do istoty rzeczy metody wypracowanej przez 
fenomenologię lub hermeneutykę, niż zamykać oczy. Udawać, że 
jakaś rzeczywistość nie istnieje dlatego tylko, że nie można jej opisać 
w kategoriach ścisłości właściwej dla nauk matematyczno-fizycznych.
Stąd też propozycja definicji dyscypliny, o której mowa, rozpoczyna się 
od sformułowania: „muzykologia jest zarazem nauką i refleksją27 nad 
konkretnym dziełem muzycznym i nad muzyką (w ogóle), jako zjawiskiem 
artystycznym i przesłaniem twórczym...” 

Poznań, XI 1979

26 Arystoteles, Etyka nikomachejska, ks. I, r. 3, 1094 b 22-25; cyt. za: W. Stróżewski, Istnienie 
i wartość, Kraków 1981, s. 331.

27 J. Kerman amerykańską edycję swojego wprowadzenia do na nowo przemyślanej 
muzykologii nazwał Contemplating Music, Cambridge Mass. 1985.
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Nad analizą i interpretacją dzieła 
muzycznego. Myśli i doświadczenia*

Bohdanowi Pociejowi

Jeżeli przedmiotem analizy i interpretacji jest dzieło muzyczne, to co 
jest dziełem?
Czytam kolejno: esej hermeneutyczny o Kindertotenlieder Mahlera, 
analizę funkcjonalną Sonaty skrzypcowej F-dur op. 24 Beethovena, 
pracę matematyczno-statystyczną o kwartetach Bacewiczówny 
i opiso wo-wrażeniowy tekst z przewodnika koncertowego. Czy 
w tych czterech wypadkach chodzi piszącym o tę samą kategorię 
przedmiotową?
Od innej strony: można analizować utwór jako realny proces dźwięko wy1, 
jako to, co się słyszy2, jako to, co funkcjonuje w kulturze jako war tość3, 

1 Traktowanie formy muzycznej jako procesu przebiegającego w czasie stoi u podstaw 
teorii Borysa Asafiewa. Widzenie utworu jako „realnej formy dźwiękowej” stało się pun-
ktem wyjścia dla analiz J.M. Chomińskiego i całej jego szkoły; D.T. Turło, Dziedzictwo 
formy artystycznej Chopina, „Rocznik Chopinowski”,1969, nr 8.

2 Postawa słuchacza, a co za tym idzie włączenie w zakres badań aspektu percepcji 
utworu, charakteryzuje np. teksty analityczne Z. Lissy.

3 Por. rodzaj muzykologii uprawiany np. przez B. Pocieja (Bach – muzyka i wielkość, 
Kraków 1972; Lutosławski i wartość muzyki, Kraków 1976).

* M. Tomaszewski, Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego. Myśli i doświadczenia, 
„Res Facta”, 1982, nr 9. Przedruk w: M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła 
muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna, Kraków 2000, s. 19-35.
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a także jako to, co się „widzi”, czyli to, co zostało zapisane i utrwa lone 
w nutach4. Jak mają się te różne punkty widzenia do siebie?
Nietrudno zauważyć, iż zmierzam do uprzytomnienia koncepcji Romana 
Ingardena5, koncepcji dzieła muzycznego pojętego jako przedmiot 
intencjonalny – nie identyczny ani z zapisem nutowym, ani z tzw. 
przedmiotami dźwiękowymi, ani z wyglądami słuchowymi. Wyszedłszy od 
Ingardenowskiego, rozszczepiającego widzenia utworu, można by pójść 
dalej. Takie widzenie utworu okazuje się przydatne przy poszukiwaniu 
formuły starającej się uchwycić w sensowną całość skompliko wane 
wielostronnie relacje, jakich doświadczamy na obszarach analizy 
i interpretacji.

I

Naturalny sposób istnienia muzyki daje się w swojej podstawowej 
pełni ująć jako ciąg przebiegu informacji, przebiegu jakiegoś mniej lub 
bardziej ważkiego „przesłania”, kierowanego przez kompozytora w stronę 
społeczeństwa. Cztery główne stadia przebiegu: koncepcji, realizacji, 
percepcji i recepcji, odpowiadają stadiom (i postawom) właściwym dla 
twórcy, wykonawcy, słuchacza i krytyka6. W każdym z czterech stadiów 
spotykamy inną jakościowo (i ontologicznie) postać dzieła. Za semioty ką 
chciałbym owe postacie nazwać „tekstami”.
W s p ó ł i s t n i e j ą  więc w utworze muzycznym następujące teksty:
–  Tekst m u z y c z n y  utworu jako tekst o charakterze intencjo nalnym 
(ani realnym, ani idealnym), odpowiednik aktu koncepcji do konanego 
przez twórcę;
–  Tekst d ź w i ę k o w y  utworu, o charakterze fizycznym, realnym, 
obiektywnie przejawiający się w rzeczywistości, odpowiednik konkretnej 
realizacji utworu przez określonego wykonawcę;
– Tekst s ł u c h o w y  (wrażeniowy) utworu, o charakterze fizjologiczno-
psychologicznym, korelat określonej świadomości, aktu per cepcji 
4 Ograniczenie zainteresowań interpretacyjnych do zapisu nutowego charakteryzuje 

niektórych źródłoznawców.
5 R. Ingarden, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości (1933-1957), Kraków 1973.
6 Termin „krytyk” jest tu rozumiany w znaczeniu fundamentalnym: jest to ktoś, kto 

wydaje – w sposób kompetentny i odpowiedzialny – społecznie akceptowany dla 
danej kultury sąd o dziele, o jego wartościach. Sprawozdawcy i recenzenci notują 
jedynie zewnę trzne fakty lub subiektywne wrażenia.
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dokonanego przez słuchacza (w jego jednostkowym i subiektyw nym 
doznaniu);
– Tekst s y m b o l i c z n y  (kulturowy) utworu, o charakterze 
intersubiektywnym, odpowiednik aktu recepcji utworu dla danej kul tury 
(wzgl. aktu odrzucenia), dokonanego przez krytyka trafnie i sku tecznie, 
tj. potwierdzonego społecznie.
Kontynuując powyższe rozróżnienia, można by mówić również 
o podtekstach7 utworu oraz o jego nadtekstach.
Nad pierwszymi dwoma stadiami (koncepcji i realizacji utworu) 
przeważają na odpowiednich piętrach determinacje, względnie 
motywacje artystyczne, techniczne i ekspresywne, nad dwoma 
pozostałymi (percepcji i recepcji) – estetyczne, językowe i etyczne, 
tj. związane z odpowiednią kategorią ethosu. Stadium pierwsze 
(koncepcji) właści we jest dla kultury muzycznej rozumianej jako 
nowa twórczość, a do pełniające je, ostatnie (recepcji) – dla kultury 
muzycznej jako kanonu. Dopełniające się również stadia pozostałe 
(realizacji i percepcji) charakte ryzują tzw. życie muzyczne (w jego 
czynnym i biernym aspekcie). Nieustannie ponawiane akty konkretnego 
wykonywania i doznawania utworu przynoszą możliwość potwierdzania 
(lub negowania) werdyktu o utworze – jako arcydziele lub kiczu – na 
obszarze określonej kultury.
Wprawdzie nie ulega chyba wątpliwości, iż np. dla postawy twórcy 
najbardziej „właściwe” będzie stadium koncepcji, a dla słuchacza – 
percepcji dzieła, jednak – co zastanawiające – w praktyce historii muzyki 
wszyscy uczestnicy etapowego ciągu przebiegu muzycznej informacji 
mogą zamieniać swoje miejsca. Wykonawca może, co oczywi ste, przyjąć 
postawę twórcy8, słuchacz stanąć na pozycji świadomego krytyka itp.
Szkoły i style, gatunki i rodzaje muzyki różnicowały się między innymi 
właśnie według przyjmowanej postawy: komponowano różnymi 

7 Np. może być mowa o umotywowanych autobiograficznie obsesjach (twórcy) 
lub o umotywowanych antropologicznie archetypach (danej formacji społeczno-
kulturowej). W pierwszym przypadku chodzi o przedmiot badań muzykologii 
zorientowanej np. freudystycznie, w drugim – bachelardycznie.

8 Por. np. rolę wykonawcy w muzyce barokowej opartej na basso continuo lub w muzyce 
awangardowej z elementami aleatorycznymi. Lutosławski lubił natomiast podkreślać, 
że komponuje w postawie słuchacza: „W utworze muzycznym tylko to jest ważne 
i celowe, co może służyć do wywołania określonego rezultatu w jego percepcji”, Witold 
Lutosławski odpowiada na pytania, „Ruch Muzyczny”, 1958, nr 7, s. 2-5.
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„postaciami”, tworzono, mając przed oczyma jako przedmiot kompozycji 
różne teksty utworu.
Tworząc Kunst der Fuge, Bach komponował tekst najtypowiej muzy-
czny, konstrukcję t e o r e t y c z n ą,  nie wymagającą nawet określenia 
środków wykonawczych.
Przy Koncertach brandenburskich realizował utwór po prostu d o 
g r a n i a:  dla określonych instrumentów w odpowiedniej fakturze 
(Spielfiguren), nawet dla określonej kapeli – komponował tekst 
dźwię kowy.
Inaczej np. przy suitach klawesynowych; pisząc jakiś menuet czy sicilianę, 
operował tekstem słuchowym, wrażeniowym, chodziło o mu zykę 
o odpowiednim charakterze, przyjemną p r z y  s ł u c h a n i u  (rodzaj 
Unterhaltungsmusik).
Wreszcie, gdy pracował nad Pasją Mateuszową – komponował 
tekst par excellence symboliczny, w momencie krytycznego 
d e k o d o w a n i a  przymierzany do określonej konwencji zasobnej 
w określoną hierarchię wartości, ukształtowanej i akceptowanej 
zbiorowo, społecznie. Nieprzy padkowo i nie dla ozdoby słowa 
Ewangelii wpisuje Bach w partyturze atramentem czerwonym, tak 
jak później Strawiński dużymi literami notować będzie w Symfonii 
psalmów każdy powrót słowa DOMINE.
– Od innej strony – rozpatrzmy ciąg terminów: partia, instrument, barwa, 
rola. Oznaczeń tych używamy powszechnie, ale na ogół w od rębnych 
kontekstach, nie zamiennie. O partii czy głosie utworu mowa przy jego 
koncepcji, o instrumencie – przy realizacji, o wrażeniu barwy dźwiękowej 
przy percepcji, o roli czy funkcji – przy jego recepcji. Nieco konkretniej:
– P a r t i a  triplum czy quadruplum w organach Perotina, cantus, 
altus, contratenor czy quinta vox u Flamandów i Niderlandczyków, fuga 
3- lub 4 - g ł o s o w a  u Bacha – wszędzie tu chodzi o komponowanie 
r e l a c y j n e,  więc nie o dysponowanie konkretną jakością dźwięku. 
Pisze się po prostu m u z y k ę.  „Cóż mnie obchodzą twoje przeklęte 
skrzypce” – miał kiedyś powiedzieć Beethoven. Podobnie Charles Ives; 
jego wypowiedź wygląda na paradoks: „Cóż muzyka ma wspólnego 
z dźwiękiem?”.
– I n s t r u m e n t y  określone konkretną chiavettą, np. sopran, 
alt, tenor, bas (SATB); np. dwoje skrzypiec, altówka i wiolonczela; 
zdeterminowana artykulacja (staccato, legato, marcato, pizzicato), liczne 
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słowne określenia wykonawcze. Kompozytor od instrumentów wychodzi 
i „dla nich” pisze. Niekiedy pisze nawet dla konkretnych wykonawców, 
najczęściej dla znanych sobie słynnych solistów – dla ich konkretnych 
możliwości realizacyjnych9. Michał Spisak powiedział kiedyś: „Piszę, żeby 
się dobrze g r a ł o ”. Istnieje oczywiście niebezpieczeństwo zawężenia: 
tak zwana Kapelmeister-Musik także się „dobrze gra” i za wsze dobrze 
b r z m i.
– B a r w a  jako element kompozycji, jej czynnik formotwórczy, pojawia 
się zawsze wtedy, gdy w pierwotnym zamiarze chodzi o jakieś wrażenie: 
jasne lub ciemne, ostre do krzykliwości lub łagodne i miękkie, przyjemne 
lub zgrzytliwe – a dopiero z tego zamiaru wynika (rodzaj determinacji 
wstecznej) przyjęta odmiana instrumentacji, faktury, for my. Szczególnie 
to widoczne w weneckich chórach i kapelach instru mentalnych, 
we francuskim klawesynie, u impresjonistów. Nie chodzi ani o czystą, 
abstrakcyjną grę twórczej wyobraźni muzycznej, ani o grę konkretnych 
muzyków na konkretnych instrumentach, lecz o percepcję przebiegu 
empirycznych d o z n a ń  s ł u c h o w y c h.
– R o l e.  W średniowiecznej pasji chorałowej obowiązywała np. reguła: 
wysokiego utrzymania roli turby (szybko i krzykliwie) i soliloquentes, 
w środkowym rejestrze – Ewangelisty oraz nisko (powoli, z powagą) – roli 
Chrystusa. Przez wiele wieków trwała ta konwencja i komponując nową 
pasję, nie sposób było zamienić role; nie były wyznaczone ani przez prawa 
muzyczne, ani przez wymagania realizacji dźwiękowej, ani dyktowane 
przez oczekiwanie określonych wrażeń słu chowych. Chodziło o utrwaloną 
poprzez symbole t r a d y c j ę  k u l t u  r o w ą,  w którą wpisywali się 
kolejni twórcy (np. Schütz, Telemann, Bach), gdy z jakiejś potrzeby podjęli 
zamiar z tą właśnie kulturą się zidentyfikować.
Różne postacie dzieła muzycznego apelują do odmiennych wyobraźni 
badawczych: w kręgu zainteresowań analityczno-interpretacyjnych ja wią 
się nie te same przedmioty. Riemann, Schenker, Asafiew, Kretzschmar, 
Nattiez, czy Ruwet. Każdy z nich miał – w jakiś sposób o d m i e n n y  – 
„tekst” (podtekst, nadtekst) przed sobą, zajmował się postacią właściwą 
dla i n n e g o  ze stadiów ontologicznych dzieła.
Ale nie wyczerpują się na tym różnice w uchwyceniu przedmiotu badań.

9 Np. B. Britten pisał utwory na głos P. Pearsa, W. Lutosławski przystosowywał do 
możliwości D. Fischera-Diskaua, K. Penderecki skomponował Partitę dla F. Blumental, 
H.M. Górecki Koncert na klawesyn dla E. Chojnackiej.
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II

Mimo niechęci autonomistów różnej proweniencji i barwy, mimo 
szerzącego się przekonania o tzw. jednowarstwowości utworu 
muzycznego, również w badaniach muzykologicznych pojawiło się 
(jako nie uniknione) rozwarstwienie przedmiotu owych badań według 
aparatur pojęciowych, wynalezionych przez teorię informacji i (wcześniej 
zresztą) przez lingwistykę. Myślę o rozwarstwieniu na medium i message 
(McLuhan), czyli na wehikuł i jeźdźca, tj. na to c o  n o s i  i  t o  c o 
j e s t  n o s z o n e,  a co w sferze teorii języka odpowiada strukturalnie 
innej parze, innej opozycji (czy dopełnieniu): opozycji tego, co 
o z n a c z a,  wobec tego, co jest o z n a c z a n e,  tj. signifiant wobec 
signifié (de Saussure).
Jeśli medium będzie partytura (nuty), to niesio ny przez nią utwór stanowi 
message. Jeśli spojrzymy na nuty źródłoznawczo, jako na przedmiot 
realny, to i one jak gdyby składają się z nośnika, jakim jest papier rękopisu 
czy edycji i noszonego przez ów papier zapisu itd. Na koniec utwór 
widzieć można jako składający się z tekstu – muzycznie, dźwiękowo, 
wrażeniowo, kulturowo – d o s ł o w n e g o  i  z  niesionego przez ów 
tekst (nadbudowywanego nad nim) p r z e s ł a n i a,  w sposób jakoś 
analogiczny do sytuacji literackiej, gdzie nad sekwencjami do słownych 
z n a c z e ń  budują się ich istotne i głębokie s e n s y.  Sensy niekiedy 
aż opozycyjne wobec znaczeń dosłownych (np. choćby przy zastosowaniu 
intonacji ironicznej).
W tym punkcie rozważań jawi się natychmiast pytanie z rzędu 
odwiecznych i kontrowersyjnych: czy dzieło sztuki muzycznej j e s t 
tylko c z y m ś,  czy również n i e s i e  i n f o r m a c j ę  o  c z y m ś 
od siebie r ó ż n y m.  Czy mówi muzykę, czy (chcąc czy nie chcąc) 
przekazuje sensy głębsze poprzez muzykę; czy przekazuje nam bezpo-
średnio dźwięki, czy p o p r z e z  dźwięki coś od nich różnego, 
transcendującego.
Odpowiedź semiotyki – jak wiadomo – staje po stronie „mówienia” 
p o p r z e z  dźwięki. Wraz z wynalezieniem pojęcia tzw. 
samozwrotności (autoteliczności) również autonomiści mogą przystać 
na tezy semiotyków: muzyka ich zdaniem mówi p o p r z e z  dźwięki, 
ale mówi o s o b i e.  Medium zmienia się w message. Za tą tezą, w ślad 
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za Jakobsonem10 idzie np. Ruwet11; ale – jak zauważa nie bez racji Kneif12 – 
po cóż w takim razie w ogóle wprowadzać teoretycznie dwuwarstwowość, 
jeśli się ją w następnym ruchu redukuje?
Za sensownością włączenia muzyki w myślenie w pełni semiotyczne 
przemawiają zjawiska historyczne zestawione przez Ludwiga Finschera; 
pozostawiając na uboczu, jako odrębną, sprawę muzyki z tekstem literac-
kim, uprzytamnia on – w odniesieniu więc do muzyki czysto instrumen-
talnej – fakt istnienia: muzyki ilustracyjnej i programowej, systemów 
retoryki muzycznej, obiegowych, znaczących typów melodycznych 
i konwe ncjonalnych zwrotów idiomatycznych, umożliwiających 
odczytywanie stylu. Wszystkie te przypadłości muzyki przeczą tezie 
o absolutnej jej autoteliczności. Można się zgodzić z twierdzeniem, 
iż w pewnych okre sach sztuka muzyczna przejawia wyraziście 
tendencje autonomiczne, ucieka od znaczeń i sensów, od nadmiernego 
„ujęzykowienia”: koń zrzuca jeźdźca. Ale w innych – niemal gorączkowo 
stara się owe sensy tworzyć, budować: nie tylko poprzez łączenie ze 
słowem (jako s e n s y  n a d d a n e) , ale również (i przede wszystkim) 
przez retoryczne lub bezpośrednie działanie f o r m y  z n a c z ą c e j. 
W swoim rozwoju historycznym muzyka udowodniła, iż wówczas, gdy 
„chciała”, mogła: wyrażać, wyznawać i apelować, naśladować, opowiadać 
i przedstawiać – a nie tylko eksponować, konstruować, formować, 
kształtować.
Widzenie w utworze nie tylko formy, ale i treści, nie tylko brzmienia, 
ale i znaczenia, nie tylko struktury, ale i jej sensu – jest widzeniem 
tak dawnym, jak teoria muzyki i jak przedsięwzięcia analityczno-
interpretacyjne. Co więcej: różnica metod interpretacji wynikać może 
właśnie z faktu, iż dla jednych szczególnie ważny staje się – jak dla 
Riemanna – „nośnik” i jego właściwości formalno-fakturalne, dla innych 
– jak np. dla Kretzschmara czy Scheringa – „to, co niesione”: ekspresja, 
program, symbolika.
Nie byłoby problemu, gdyby można było przy każdym rodzaju utworu 
dowolnie skupiać uwagę albo na medium, albo na message, na nośniku 

10 R. Jakobson jest przekonany, iż w utworze muzycznym (z obszaru muzyki 
tzw. wysokiej) istnieje tylko jedna z sześciu funkcji języka, funkcja poetycka, 
tj. zwrócona wyłącznie ku samej sobie. Byłaby to więc sytuacja, w której medium jest 
równoznaczne z message.

11 N. Ruwet, Langage, musique et poesie, Paris 1972.
12 T. Kneif, Was ist Semiotik? Ein kritischer Überblick, „Neue Zeitschrift für Musik”, 1974, nr 6.
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albo na ładunku. A przecież właśnie z tego punktu widzenia sama 
muzyka może być odmienna. Jeśli raz dostajemy do ręki np. jakieś 
Adagio lamentoso lub Obrazki z wystawy lub Dyla Sowizdrzała, 
a innym razem np. jakąś fugę, lub Etiudę na jedno uderzenie w talerz, 
lub Fluorescencje13 – to w pierwszej serii przykładów n o ś n i k  (wehikuł 
dźwiękowy) zostaje z d e t e r m i n o w a n y  lub umotywowany przez 
to, co noszone (czyli tzw. treść określiła formę, brzmienie i wrażenie 
słuchowe), gdy w drugiej serii, odwrotnie – jeśli pojawia się „to, co 
n o s z o n e ”  (jakaś treść, ekspresja, znaczenie, sens), to nie apriorycznie, 
lecz a  p o s t e  r i o r i  jako rezultat, wynik, wypadkowa.
I teraz: jeśli analityk bierze na warsztat utwór, którego cechą istotną jest 
to, iż to co noszone (program, kategoria ekspresji, tekst słowny) orga nizuje 
i determinuje całość i jeśli ów analityk ogranicza się do badania wyłącznie 
nośnika (analizą funkcyjną, matematyczno-statystyczną itp.), to rezultat 
może być bardzo ciekawy, lecz oczywiście analiza taka będzie tyczyła 
przedmiotu mniej istotnego dla dzieła. O i s t o c i e  utworu, o jego 
przesłaniu powie nam n i e w i e l e  l u b  n i c.  I odwrotnie, można 
badać utwór typowo formalny lub brzmieniowy (jakąś fugę, toccatę), 
ograniczając się np. do interpretacji hermeneutycznej. I wów czas rodzaj 
badanego przedmiotu również r o z m i n i e  s i ę  z rodzajem jak gdyby 
„przynależnej” do niego interpretacji.
Dalsze zróżnicowanie przedmiotów badawczych: utwór muzyczny dany 
b e z p o ś r e d n i o  wobec tego, który jest dany p o ś r e d n i o. 
Zróżnicowanie istotne w teorii kultury, teorii informacji, semiotyce. 
Kultury oralne i piśmienne, teksty mówione i pisane, pisane i drukowane, 
muzyka dana bezpośrednio i p o p r z e z  zapis (nutowy, taśmowy, 
płytowy) – wszystkie te rozróżnienia niosą inne sytuacje badawcze i inne 
niebezpieczeństwa, pomyłki, uzurpacje 14.
Jest prawdą trywialną, że z a p i s  n u t o w y  nie jest identyczny 
z tekstem muzycznym, tj. z utworem jako przedmiotem intencjonalnym, 
a z a p i s  f o n o g r a f i c z n y  z konkretnym wykonaniem 
koncertowym, z tekstem dźwiękowym. Badacz źródła utworu 

13 Przykłady utworów (Czajkowskiego, Musorgskiego, R. Straussa, Bacha, Kotońskiego 
i Pendereckiego) są między sobą dodatkowo różne, reprezentują bowiem kompozycję 
różnych „tekstów”: muzycznego, dźwiękowego, wrażeniowego.

14 Tradycyjne zróżnicowanie na kultury ludowe obywające się bez zapisu i tzw. wysokie 
przekazujące treść utworu poprzez zapis zostało wzbogacone o nowe aspekty 
np. przez M. McLuhana (Hot and Cool, red. G.E. Stern, New York 1967), a ostatnio przez 
W.J. Onga SJ (Oralność i piśmienność, Lublin 1992).
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(autogra fu, starodruku) i niesionego przez owo źródło zapisu 
nutowego ma oczywiście przed sobą inny przedmiot, nie utwór; nie 
tekst, lecz jego zapis, schematyczny, konwencjonalnie zredukowany.
Do różnicy ontologicznej dochodzą merytoryczne: istnienie w zapisie 
m i e j s c  n i e d o o k r e ś l o n y c h15 nie oznacza identycznego 
niedookreślenia u t w o r u  (w jego tekście intencjonalnym). Wchodzi 
w grę k o n w e n c j a  wykonawcza: nie wszystko, co nie zostało 
wyznaczone zapisem (bo np. jest oczywiste), pozostaje d o w o l n e . 
I z drugiej strony – jakaś przedstawiona zapisem (np. w pierwodruku) 
realizacja partii basso continuo lub ozdobników (w repryzie) przedstawia 
jako przedmiot jedynie jeden z w a r i a n t ó w  przedmiotu przecież 
z natury rzeczy innego – i n w a r i a n t n e g o.  Paradoksalność 
sytuacji badawczej polega więc na tym, że to, co konkretnie (w wypadku 
pośredniości) mamy w ręku, co możemy precyzyjnie opisać i zanalizować 
–  n i e  j e s t  utworem, lecz jego s c h e m a t y c z n y m 
z a p i s e m;  tekst muzyczny utworu musimy z owego zapisu 
zrekonstruować.
Zapis fonograficzny w jeszcze większym stopniu oddala się od muzy-
cznego tekstu utworu: dać może technicznie zredukowaną (lub 
przekształconą) kopię jednego z wariantów formy brzmieniowej utworu, 
pomyślanej przecież inwariantnie. W praktyce muzykologicznej, tej 
codziennej, zaostrza się niestety niepokojąco rozejście się metodologii 
heurystycznych z hermeneutycznymi.
I ostatnie rozróżnienie przedmiotów, w dosyć istotny sposób rzutu jące 
na rodzaj wyników badawczych: badać można utwór jako zbiór (sumę, 
syntezę) określonych, k o n k r e t n y c h  d a n y c h:  jakości, ilości, 
wartości (fenomenolodzy mówią: dat). Ale można też badać go jako zbiór 
(sumę, syntezę) r e l a c j i  m i ę d z y  jakościami, ilościami, wartościami.
Różnica ta – jakoś analogiczna do różnicy między dźwiękiem 
a interwałem, tonacją a skalą itp. – występuje na wszystkich piętrach 
utworu. Przedmiot badawczy złożony z d a n y c h  implikuje widzenie 
go jak gdyby w i z o l a c j i,  alienacji, względnym odosobnieniu, jakoś 
per se, po redukcji, pod kloszem, osobno. Widzenie takie trzyma się 
kon kretności, empirii, daje przyrodniczy, scjentystyczny rodzaj ścisłości, 
obiektywności, pewności i czystości wyników.

15 Termin R. Ingardena, niezwykle przydatny dla interpretacji utworu muzycznego wielu 
epok historycznych.
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W drugim sposobie widzenia utwór, jako przedmiot badania, jawi się 
w relacjach, związkach, w k o n t e k ś c i e.  Ważne stają się hierarchie 
i funkcje (np. nadrzędności / podrzędności, pierwotności / wtórności 
itp.). I dotyczyć mogą zarówno „ w n ę t r z a ”  utworu (akcentując 
relacje międzyelementowe, międzyczęściowe, międzywarstwowe, 
międzytekstowe), jak i jego egzystencji (motywacji, determinacji) 
z e w n ę t r z n e j.  Chodzi o kontekst biograficzny i historyczny, 
geograficzny i kulturowy, psychologiczny i socjologiczny, ideowy 
i metafizyczny. Widzenie przed miotu badań w kontekście 
jest oczywiście przede wszystkim założeniem kierunków 
zorientowanych humanistycznie, historycznych i socjologi cznych, 
semantycznych i semiotycznych.
Ilość możliwych do badania przedmiotów rośnie wielokrotnie, gdy 
uświadomić sobie, iż utwór rozpatrywany jako przedmiot egzystujący 
w izolacji lub w kontekście może ponadto funkcjonować albo jako 
przedmiot s t a t y c z n y,  albo jako d y n a m i c z n y;  jako rzecz złożona 
z d y s k r e t n y c h  części (istniejących niejako równocześnie) lub jako 
proces rozwijający się n i e d y s k r e t n i e,  fazowo, czyli: jako puszczony 
w ruch m e c h a n i z m  lub jako wyrastający z embrionu o r  g a n i z m.
Nie zamierzam powoływać bytów zbędnych; wymienione rozróżnienia 
znalazły już swoje egzemplifikacje w świecie istniejących metodologii. 
Leichtentrittowskie aprioryczne schematy budowy formalnej16; 
Schenkerowskie myślenie analityczne przy pomocy takich pojęć, jak 
Ursatz, Urlinie i Hintergrund (w jakimś stopniu antycypacja myślenia 
generatywnego Chomsky’ego)17; Ernsta Kurtha tönend bewegte Kraft18 
czy Borysa Asafiewa muzykalnaja forma kak proces19 – każdy z tych 

16 H. Leichtentritta Musikalische Formenlehre (1911) funkcjonuje w europejskiej dyda-
ktyce (poprzez liczne wydania) do dzisiaj, mimo statyczności w sposobie ujęcia 
interpreto wanego dzieła i tendencji do sprowadzania go z reguły do paru form 
podstawowych.

17 Metoda zaproponowana przez Schenkera, która zdominowała myślenie anality czne 
w kręgu anglojęzycznym, może być rozumiana jako paralelna wobec radykalnego 
strukturalizmu Chomsky’ego. W praktyce analitycznej została sprowadzona do metody 
krańcowo redukcyjnej.

18 Energetyka Kurtha (Musikpsychologie, 1930) wraz z tektoniką Mersmanna (Angewandte 
Musikästhetik, 1926) odcisnęły swój wpływ na pokoleniu uczniów Chybińskiego, 
widoczne szczególnie we wczesnych interpretacjach Chomińskiego (np. Preludia 
Chopina, Kraków 1950).

19 Koncepcja Asafiewa, notabene inspirowana przez prace Jaworskiego, stała się 
w obu swych fazach (idea „procesualności” i idea „intonacji”) obowiązującą metodą 
analityczną w krajach byłego ZSRR.
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rodzajów interpretacji (przywołanych tu jedynie przykładowo) uzysku je 
pewną odrębność własnego przedmiotu badań przez wyeksponowa-
nie (dominację) odmiennej kategorii przedmiototwórczej: statyczności 
względnie dynamiczności, dyskretności względnie ciągłości, mecha-
niczności względnie organiczności.
Wracając do dwu podstawowych ujęć przedmiotu badań: raz jako 
przedmiotu w y o d r ę b n i o n e g o,  lecz jakoś skupionego w sobie, 
drugi raz jako wprawdzie rozproszonego, lecz funkcjonującego 
w k o n t e k ś c i e  humanistycznej i kulturowej całości, można by 
zauważyć, iż oba te ujęcia doskonale się dopełniają. Są zresztą paralelne 
wobec dziejów kultury muzycznej: to tutaj właśnie tak diachronicznie 
(jako kontrastowo przemienne następstwo), jak i synchronicznie (jako 
kontrapunktyczna koegzystencja) pojawiają się fazy względnie nurty 
zorientowane auto nomicznie albo kontekstowo.
Chciałoby się dodać: może znaczy to to samo, co zgubić świat, 
skupiwszy się w sobie, by go nazajutrz – wewnętrznie wzbogacony 
samookreśleniem – na nowo odzyskać? Chyba właśnie przez ową 
przemienność – kontrastową lub kontrapunktyczną – dopełniających się 
widzeń i ujęć następuje stawanie się kultury?

III

Przejdźmy do pytań o metody i środki. Jak się dziś bada u nas i w świecie, 
opisuje i analizuje, interpretuje i dochodzi do syntezy?
Metoda wynika przede wszystkim z rodzaju przedmiotu, jaki podle gać 
ma rozpatrywaniu i o tym była już mowa. Ale zarazem właśnie wybór 
przedmiotu badań zdeterminowany bywa przez postawę – wyni kającą 
z predyspozycji osobistych lub będącą właśnie w świecie muzykolo-
gicznym en vogue. Można by w analogii do faz ontologicznych 
dzieła (i jego czterech „tekstów”) – wyodrębnić schematycznie cztery 
postawy wyj ściowe: t e o r e t y k a,  p r a k t y k a,  e m p i r y s t y 
i  a p r i o r y s t y,  przyjmowane w zależności od tego, czy analityk 
i interpretator ustawia się na pozycjach partnerskich wobec kompozytora 
czy wykonawcy, słuchacza czy krytyka. Przed każdą z owych postaw 
stoją do wyboru (oprócz metod określonych przez same nazwy postaw) 
a l t e r  n a t y w n e  pary postępowań badawczych.
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Najbardziej zasadnicze zróżnicowanie metody widzę w zależności od 
tego, czy chodzi o postępowanie wobec utworu b e z p o ś r e d n i e, 
c z y  t e ż  p o ś r e d n i e,  tj. kodalne. Analiza zorientowana  
f e n o m e n o  l o g i c z n i e,  traktująca utwór jako zjawisko przede 
wszystkim artystyczne, szukająca jego odrębności jako dzieła sztuki, 
nie jest skuteczna bez zastosowania postulatu jak gdyby „otwarcia 
się” na dzieło – bez uprzedzeń i jakichkolwiek wstępnych założeń, 
więc bezpośrednio, ze znacznym udziałem poznawczej władzy 
intuicji i oso bistej wrażliwości estetycznej. Analiza zorientowana 
s e m i o t y c z n i e – odwrotnie, nie jest możliwa bez pośredniości: 
bez uprzedniej wiedzy o kodach i słownikach epoki, tj. o jej wielorakich 
konwencjach stylistycznych i systemach retorycznych. Przychodzi do 
dzieła z gotową siatką pojęć, kwalifikacji, „semów”.
W pierwszej chwili chciałoby się opowiedzieć, z całą spontaniczno ścią, 
za pierwszą z metod; w drugiej chwili – jawią się wątpliwości, czy metoda ta 
potrafiłaby okazać się uniwersalną: załóżmy rozpatrywanie takich utworów 
jak np. La valse Ravela, I Symfonia („Tytan”) Mahlera czy też IV Symfonia 
Ivesa. Metoda konsekwentnie ograniczona do bezpośredniości byłaby 
w oczywisty sposób niewłaściwa, nie byłaby zdolna przejąć informacji dla 
dzieła istotnych, konstytutywnych. Ravel np. czyni, jak wiadomo, dowcipne 
aluzje do Johanna Straussa i aury wiedeńskiej; Mahler mówi poprzez cytaty 
dla ewokowania całych ob szarów skojarzeń, mówi w dodatku z ironią, na 
pograniczu parodii; Ives, inaczej, uwzniośla swoje pieśniowe pierwowzory, 
idąc za treścią ich opuszczonych tekstów słownych. Otóż, jeśli dzieło 
zostało napisane a l u z j a m i,  a narracja dźwiękowa podana w trybie 
i r o n i c z n y m  c z y  e m f a t y c z n y m,  to przecież po to, by owe 
aluzje zostały odczytane, by narracja przyjęta została nie naiwnie, à la 
lettre, lecz we właściwym trybie (intonacji), niezbędnym dla odczytania 
ostatecznego sensu.
Dalsze z możliwych, istotne zróżnicowanie metod wynika z nasta wienia 
na postrzeganie r ó ż n i c y  c z y  t e ż  p o d o b i e ń s t w a  między 
komponentami świata wewnętrznego utworu, tak jak i między utworem 
a jego zewnętrznością – kontekstem. Inaczej mówiąc: można widzieć 
w utworze – w jego pierwszym planie – to co najbardziej właśnie jemu 
właściwe, s p e c y f i c z n e,  co stanowi jego differentia specifica, 
a więc to co o n t o g e n e t y c z n e,  ale można również widzieć 
na pierwszym planie to, co w utworze w s p ó l n e  –  z  określonym 
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językiem, stylem, gatunkiem, techniką: zauważyć i rozpatrywać stopień 
balladowości ballady, scherzowości scherza itp. – więc to co w utworze 
f i l o g e n e t y c z n e.  Pierwsze spojrzenie chwyta dzieło jako 
przedmiot rządzony odrębnym idiolektem, zauważa w utworze 
to co idiolektyczne, dociera do jego oryginalności, akcentuje 
niepowtarzalność. Widzenie drugie ujmuje utwór jako przedmiot, 
w którym zrealizowane zostały – w stopniu mniej lub bardziej 
doskonałym – założenia jakiejś konwencji, dociera do określenia 
miejsca utworu w historii i społeczeństwie, w ewo lucji formy, techniki, 
gatunku, stylu.
Pojęcie i d i o l e k t u,  wynalezione przez lingwistów, stosowane dziś 
również przez semiotyków, wydaje się szczególnie nośne. Opiera się na 
założeniu, że „twórczość polega na gwałceniu – powiedzmy skromniej: 
na przekształcaniu – norm, kodów, konwencji istniejących, zastanych, 
odziedziczonych, oraz na tworzeniu (generowaniu) nowych”. Idiolektem 
nazywa Eco20 (to z niego cytat) indywidualną dla danego przedmiotu 
(pojedynczego utworu, czyjejś twórczości, danego stylu czy gatunku) 
z a s a d ę  p r z e k s z t a ł c e ń  tego co dane, zastane, odziedziczone, już 
istniejące. Chodzi więc o kryterium odrębności, ory ginalności, niezwykłości. 
Otóż paradoks tkwi w tym, iż właśnie semiotykę – według definicji Stefana 
Żółkiewskiego21 – obchodzi to tylko, co typowe, skonwencjonalizowane, 
przyjęte społecznie jako język znaków, środek społecznej komunikacji. 
Z takiego ujęcia wynikałoby, iż badanie sztuki przez semiotykę staje się 
badaniem w niej przede wszystkim tego, co wspólne wielu utworom, 
co językowe, gatunkowe – a więc funkcjonujące głównie w tzw. tle 
k u l t u r o w y m,  widoczne w niezliczonej ilości utworów przeciętnych, 
typowych (dla formy, faktu ry, techniki, gatunku). W a r c y d z i e ł a c h 
wszystko to, o czym mowa, idzie w cień: najistotniejsze staje się to, co stworzy 
nową konwe ncję, ale w danym utworze stanowi własny, odkształcony, 
idiolektyczny wyraz konwencji zastanej.
Nie tylko semiotyka nastawiona jest na badanie t y p o w o ś c i, 
również metoda s t a t y s t y c z n a,  popularna w określonych 
kręgach muzykologii. W glossie do studium Włodzimierza Zonna 
o neopitagoreizmie22 Grzegorz Michalski przypomniał jej możliwości 

20 U. Eco, Pejzaż semiotyczny, przeł. A. Weinsberg, Warszawa 1972. Por. też: T. Hawkes, 
Strukturalizm i semiotyka, przeł. I. Sieradzki, Warszawa 1988, s. 182-183.

21 S. Żółkiewski, Teksty kultury, Warszawa 1988.
22 W. Zonn, Pitagoreizm naiwny, „Res Facta”, 1977, nr 8, s. 63-64.
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i ograniczenia: podstawowym narzędziem badawczym jest tzw. 
średnia statystyczna, słowem – pojęcie z antypodów twórczości. 
Ale przecież w określonych warunkach tak metody semiotyczne, jak 
i statystyczne mogą spełnić pozytywną funkcję w analizie: przy badaniu 
tła kulturowego, na któ rym pojawiają się zjawiska artystyczne, twórcze, 
unikalne, jako od owego tła odskakujące. Nie do tych metod natomiast 
należy chwytanie tego co odrębne, wyróżnione i twórcze – chyba że 
uzupełni się ich aparaturę naukową o nowe dla nich antypojęcia.
Nie sposób różnicować metod w nieskończoność, jakkolwiek 
w rzeczywistości w nieskończoność się one nadal różnicują. Wybieram 
jeszcze jedno rozróżnienie, wynikające z dwu odmiennych rodzajów 
myślenia: w n i o s k u j ą c e g o  względnie p o r ó w n u j ą c e g o, 
rozróżnienie na metody oparte na myśleniu logicznym – względnie 
analogowym, operujące sądami – względnie odpowiednikami.
Pierwsza metoda jest bardziej właściwa dla tego, co w utworze dzieje 
się na poziomie materiału: co techniczne, językowe (i prozaiczne), 
druga dla tego, co na poziomie dzieła sztuki, tj. tego, co artystyczne, 
dziełowe (poetyckie i metaforyczne). Pierwsza zdaje się być właściwa 
dla badań formalnych i semantycznych, druga – dla strukturalnych 
i semiotycznych. Linearną cechuje sukcesywne nizanie danych w dążeniu 
do celu; wertykalna ujmuje od razu całość, szukając struktury, a więc 
spójnej formuły dyrygującej odpowiednio na różnych poziomach dzieła. 
Pierwsza logicznie i ściśle opisze podłoże, na którym zjawisko artystyczne 
się pojawia, jego samego mogąc nie dotknąć; druga – jakkolwiek bliska 
niekiedy metaforyce – często celnie utrafi w sedno; grzeszy brakiem 
śladów: niekiedy fruwa, nie stąpa.
Jesteśmy przy narzędziach opisu: przy językach, ich leksyce (tj. aparacie 
pojęciowym) i składniach, a także możliwościach ekspresywnych. Oprócz 
werbalnego funkcjonują w muzykologii języki: matematyczny i graficzny. 
Każdy z nich może być użyty bardziej dyskretnie (numery cznie) lub tez 
niedyskretnie (analogowo); może być bardziej pojęciowy lub bardziej 
konkretny, bardziej ścisły i jednoznaczny lub bardziej opalizujący 
wieloznacznością, bardziej sformalizowany i poddany kon wencjom 
naukowym lub bardziej spontaniczny i naturalny.
Istnieją, jak wiadomo, metody, które zakładają ścisłość, jasność, 
pojęciowość, dyskretność. I mogą osiągnąć znaczne wyniki; jest 
jednak oczywiste, że może się to stać jedynie na właściwym dla nich 
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gruncie, tj. w odniesieniu do określonego rodzaju utworu, określonego 
rodzaju tekstu, określonego poziomu (np. nośnik) itp. Są siecią na 
formy, brzmienia i denotacje; przeciekają im treści, sensy i konotacje 
(np. ekspresywne), wszystko, co między wierszami.
Nie poeta, ani profesjonalny humanista, lecz filozof matematyki Bertrand 
Russel powiedział kiedyś: „Jakże mało wiemy o świecie fizy cznym – 
możemy w nim odkryć jedynie jego właściwości matematycz ne”23. 
Cóż mówić o dziele sztuki? Według Włodzimierza Zonna „mate matyka 
trzyma filozofów i astronomów w swego rodzaju więzieniu”, a dla sztuki 
jest doprawdy destrukcyjna, bowiem „świat nie jest stworzony na obraz 
i podobieństwo logiki czy matematyki”24.
Drugi człon metodologicznej alternatywy, ów humanistyczny, nie 
wydaje się lepszy, gdy popełnia błąd analogiczny, to jest, gdy metody 
(ogólnie mówiąc) hermeneutyczne stosuje do przedmiotów sobie 
mniej właściwych. Zdaje się wyglądać na to, że (przerysowuję): ściśle 
i precyzyjnie dowiedzieć możemy się właśnie o tym, co mniej istotne, 
o tym zaś, co najbardziej istotne, dowiadujemy się najczęściej bez 
logicznego dowodu, bez ostatecznej ścisłości25.
Pojawienie się i rozwinięcie grupy metod strukturalistycznych wzbudziło 
nadzieję na wybrnięcie z dylematu. Nareszcie szansa dla huma nistyki, 
możliwość precyzji w badaniach jej się wymykających… Nie ulega 
wątpliwości, że pomoc strukturalizmu w analizie dzieła może być 
wybitna i znacząca; nie ulega jednak wątpliwości również i to, że krytyka 
tej metody ma wiele racji. Efekty analityczne strukturalisty Ruweta 
skwitowane zostały przez Kneifa słowami: „śmieszna mysz, którą zrodziła 
góra”26.
Ale chyba tak już jest, że na początku stosowania każdej metody w jakiejś 
nowej dziedzinie bardziej oczekujemy potwierdzenia tego, co już wiemy, 
niż nowych rezultatów. Nie tylko brak cierpliwości, ale podstawową 
23 B. Russel, An outline of Philosophy, Londyn 1951; cyt za: W. Zonn, Pitagoreizm naiwny…, 

s. 51.
24 W. Zonn, Pitagoreizm naiwny…, s. 51, 52.
25 H.G. Gadamer: „Każdy z nas musi uznawać sprawdzalność wyników za ideał. Ale 

musimy także przyznać, że ten ideał bywa nader rzadko osiągany, a ci spośród 
badaczy, którzy najusilniej starają się go osiągnąć, przeważnie nie mają nam do 
powiedzenia rzeczy naprawdę ważnych. […] Nie tylko życie, ale także nauka 
ulega biurokratyzacji”; Cóż to jest prawda [w:] Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, 
przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa 1979, s. 39-40.

26 T. Kneif, Co to jest semiotyka muzyczna [w:] Wokół słowa, sensu i struktury w muzyce, 
Zeszyt Naukowy nr 1 Zespołu Analizy i Interpretacji Muzyki, Kraków 1977, s. 72.
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wątpliwość, co do sensowności strukturalizmu wysuwa Michael Foucault: 
„daje on fałszywy obraz człowieka, jako czegoś skoń czonego, całkowicie 
wymiernego i jest wyrazem rozbudowanej ponad miarę i niespokojnej 
świadomości wiedzy współczesnej”27. Czy znowu nie chodzi o to, iż 
zamierza się uniwersalnie stosować narzędzie, które mimo żywionych 
nadziei nie jest aż tak bardzo uniwersalne?
Tęsknota do uniwersalnej metody i narzędzi opisu wydaje się rosnąć 
wprost proporcjonalnie do dyferencjacji dzisiejszej wiedzy, do jej 
diaspory; jest odpowiedzią na rozbicie przedmiotu badań na dziesiątki 
podprzedmiotów i na dziesiątki właściwych im metod. Einstein szukał 
prawa uniwersalnego dla fizyki, teorii jednolitego pola. Nie pozostał 
sam; co chwilę pojawiają się nowe oczekiwania i nadzieje: antropolog 
Wiaczesław Iwanow wiąże je – dla całości nauk humanistycznych – 
z uniwersalną rolą semiotyki. Fizyk A. Finkelsztejn marzy: „chciałoby 
się odkryć jeden klucz, który by nam zagwarantował możliwość 
skonstruowania jednolitego obrazu świata”28. Architekt i kompozytor 
Iannis Xenakis zapowiada, iż znajduje się już na tropie podobnego 
zespołu praw uniwersalnych dla całej muzyki29. Żyjemy w epoce 
panowania teorii Chomsky’ego w lingwistyce, jego uniwersalistycznej 
teorii generatywnej.
Nie sposób przejść obok tych wszystkich usiłowań bez momentu refleksji.

IV

W jaki sposób można sensownie spojrzeć na cele analizy i interpre tacji 
dzieła muzycznego? Jak się one rysują w doświadczeniu warszta towym?
– Odkryć, jak dzieło jest skomponowane. Dlaczego jest tak znako mite 
i mistrzowskie. Gdzie tkwi sekret twórczej doskonałości dzieła.
– Rozwikłać problemy, które niepokoją, jako nieznane czy niepewne, 
utrudniając odczytanie i wykonanie utworu zgodne z intencją 
twórcy.

27 M. Foucault, Les mots et les choses, Paris 1966. Por. J. Piaget, Strukturalizm, 
przeł. S. Cichowicz, Warszawa 1972.

28 A. Finkelsztejn, Wieża Babel; cyt. za: W. Zonn, A. Finkelsztejn, O nauce, Warszawa 1977, 
s. 163.

29 I. Xenakis, wypowiedź dla pisma „Der Spiegel” z 20 IX 1971. Por. też: I. Xenakis, W stronę 
metamuzyki, przeł. A. Szczepański, „Res Facta”, 1970, nr 4, s. 181-182.



435   

Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego. Myśli i doświadczenia

– Ująć zjawisko, które wymyka się ujęciu, a przecież ofiarowuje nam 
intensywne przeżycie istnienia lub wzbudza zachwyt swym pięknem.
– Określić miejsce dzieła w systemie kultury, w ramach której powstało 
(arcydzieło? utwór przeciętny? kicz?), znaleźć wartości istotne dla 
systemu, odczytać sensy (przesłania), by zostały przez społeczeń stwo 
przyjęte w kulturowy krwiobieg.
Określenia celu badań można mnożyć i można typologizować, ale 
porzućmy ten zamiar, by nie wejść w nowy las problemów. Więc 
tylko najogólniej: w dzisiejszej praktyce muzykologicznej cele analizy 
i interpretacji jawią się w podstawowej opozycji. Bywają minimalistycznie 
ostrożne bądź maksymalistycznie nieskromne. Te, które redukują dzieło 
do tego, co bardziej pewne, i te, które usiłują uchwycić jego pełnię, choćby 
w sposób szkicowy.
Pomyślmy, co dzieje się przy r e d u k c j i.  W  formalistycznej odpada 
z obszaru utworu lub pojawia się w deformacji pomniejszającej 
to co treściowe; w pozytywistycznej – to co ekspresywne 
i irracjonalne; w matematyczno-statystycznej – to co nieprzeciętne, 
specyficzne; w strukturalistycznej – to co wariantne, akcydentalne, 
nie systemiczne; w empirycznej (akustycznej) – to co kulturowe; 
w technicznej, warsztatowej – to co este tyczne; w autonomicznej – 
to co heteronomiczne (np. program); w psychologistycznej – to co 
obiektywne; w hermeneutycznej – to co brzmie niowe i formalne; nawet 
w fenomenologicznej – to co heterogeniczne…
A Emil Steiger cel interpretacji widzi w tym, by „ujawnić w dziele 
j e d n o c z e ś n i e  całą subtelność jego logiki i logikę jego 
subtelności”30.

V

Wnioski. Już bardzo własne. Wynikają z subiektywnych doświad czeń, ale 
także z przedstawionej tu, zobiektywizowanej sytuacji.
1. Widzę konieczność wyboru do analizy i interpretacji dzieła 
n i e o b o j ę t n e g o.  Takiego, które się zarazem podziwia, przeżywa 
i poznaje. Niebezpieczeństwo tego rodzaju subiektywizmu nie wydaje się 

30 E. Steiger, Die Kunst der Interpretation, Zurich 1955. Por. także: E. Steiger, Grundbegriffe 
de Poetik, Zurich 1946.
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w stosunku do dzieła sztuki gorszym od niebezpieczeństwa niesio nego 
przez tzw. obiektywizm.

2. Konieczność w y j ś c i a  o d  d z i e ł a  z otwarciem się 
intuicyjnym i wrażliwym (fenomenologicznym?) bezpośrednio na 
pełnię jego jakości i relacji, w dążeniu do uchwycenia wartości 
najbardziej i s t o t n y c h.  Traktowanie tego postępowania 
jako szukanie hipotezy, nieustannie zresztą stawianej od 
nowa, modulowanej, pogłębianej. Ale równocześ nie: podjęcie 
egzaminowania utworu, zadawania mu pytań, by dojść do 
rozróżnienia tego co inwariantne, atrybutalne, substancjalne, pierwot-
nie podstawowe (słowem; strukturalne) od tego co wariantne, 
akcydentalne, przypadłościowe, wtórne, zewnętrznie formalne.

3 .  Traktowanie „tekstu muzycznego” (intencjonalnego) jako a r c h é, 
czyli jako s t a ł e g o  p u n k t u  o d n i e s i e n i a  dla „tekstów” 
związanych z następnymi fazami ontologicznymi utworu.

4. Wrażliwość na jakości nie sprowadzona tylko do ich 
r o z r ó ż n i a n i a:  najważniejsze staje się w y r ó ż n i e n i e 
jakości jakoś n a c e c h o w a n y c h.  Idiolektyczność utworu polega 
wprawdzie na różnicy między tym co dane, a tym co ukształcone na nowo, 
lecz manifestuje się jako zjawisko artystyczne właśnie przez to, co wyróż-
nione, wyjątkowe, szczególne, dominujące.

5. Odrzucenie domniemania, że utwór jest poznawalny do k o ń c a, 
jeśli tak się zdarzy, znać, iż nie był widocznie wart poznawania. Poza 
tym: umieć zatrzymać się na granicy31. Być w ciekawości i sądach 
d y s k r e t n y m,  tak jak dyskretnym (tj. niedookreślonym) jest każdy 
„tekst muzyczny” utworu; interpretacja nie powinna go zagadać.

6. Niezbędność wychodzenia od c a ł o ś c i  przedmiotu analizy 
i niesionej przez niego problematyki. Od czasów Wilhelma Diltheya 

31 S. Kisielewski: „Zostawmy Chopinowi pewne tajemnice, nie próbujmy wyjaśniać 
wszystkiego”; Chopin [w:] Gwiazdozbiór muzyczny, Kraków 1958, s. 102.
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wiemy, iż sens szczegółu odczytać możemy jedynie w kontekście całości. 
Szeregowe nizanie danych, faktów lub relacji dać może tylko zbiór, 
nie całość „organiczną”. Nakreślenie choćby zaledwie szkicowe całości 
pozwala na dokładne zajęcie się szczegółem, bez utracenia rzeczywistej 
perspektywy.

7. Nieunikniona staje się próba zastosowania m e t o d y 
i n t e g r a l n e j,  tj. łączącej w polifoniczny s p l o t  owe metody 
częściowe, odpowiednio właściwe bądź dla różnych „tekstów” dzieła, 
bądź dla jego poziomów czy aspektów. Ale w funkcji w y r ó ż n i o n e j 
wystąpić winna metoda dotycząca najbardziej istotnego momentu dzieła. 
Są utwory, które trzeba badać przede wszystkim autonomicznie (jak Kunst 
der Fuge) lub też heteronomicznie (jak Obrazki z wystawy), jeśli chce 
się być wiernym intencji tekstu; wyróżnić trzeba np. stronę emocjonalną 
u Mahlera, a racjonalną u Regera, techniczną u Bouleza i estetyczną 
u Szymanowskiego, hermeneutyczną u R. Straussa i formalną przy 
symfonii Mozarta, semiotyczną u Crumba i sonorystyczną u Serockiego. 
Źle zastosowana metoda jest klęską; redukuje jedne wartości, szuka 
innych tam, gdzie ich nie ma.

8. Ów splot metod powinien być z e s t r o j o n y.  U podstaw 
zestrojenia mogłaby się znaleźć jedna z metod o tendencjach 
u n i w e r s a l n y c h:  strukturalistyczna? semiotyczna?
Sprowadzenie do jakiegoś „podskórnego” wspólnego mianownika byłoby 
pożądane również ze względu na zadośćuczynienie tęsknocie do widzenia 
historii muzyki jako integralnej całości kulturowej. Tylko wówczas wyniki 
analizy i interpretacji jakiegoś konkretnego utworu mogłyby się włączyć 
w całokształt obrazu kultury. Nb. jeśli którejś z metod udałoby się 
rzeczywiście dojść do uniwersalności, byłby to skok podobny do tego, jaki 
wiążemy z pojawieniem się Das wohltemperierte Klavier: za cenę stroju 
czystego porzuconego dla nieznacznej temperacji – osiągnięta została 
możliwość poruszania się po pełnym uniwersum dźwiękowym. Być może, 
iż formułuję utopię i to niebezpieczną.

9. Pozostaje p e w n i e j s z a  możliwość integracji metod: sprowadzenie 
ich do jednego, zgodnego stroju przez o s o b ę  i n t e r  p r e t a t o r a, 
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przez wysoką temperaturę, w jakiej pracuje, wreszcie poprzez jego 
idiolekt twórczy, właśnie owo swoiste, własne, niezbywal ne widzenie 
świata.
I tak przecież osobowość decyduje ostatecznie o tym, czy świat rozsypuje 
się nam w rękach na tysiące oddzielnych cząstek, spraw i przedmiotów, 
czy też potrafimy uchwycić jego sens, integrujący wszy stkie elementy 
w spójną całość. Myślę o jedności dialektycznej, czyli dynamicznej 
jedności przeciwieństw i o całości otwartej, transcendującej.
Interpretator dzieła muzycznego – jako uczony i artysta zarazem, jako 
technolog i humanista w jednej osobie – to oczywiście również jedynie 
ideał. Przeczytałem niedawno myśl Michela Rouze i nią jak własną 
chciałbym zakończyć ten tekst, moje głośne myślenie: „Obaj, artysta 
i uczony żyją na skraju nieznanego [...] ich zadaniem jest doprowadzić 
do harmonijnego połączenia przeszłości z teraźniejszością, ustanowić 
w chaosie – ład. Przecież obaj, każdy na swój sposób, powo łani są do tego, 
by pomagać ludziom”32.

Warszawa 1977

32 M. Rouze, Oppenheimer et la bombe atomique, Paris 1962, s. 147; cyt. za: W. Zonn, 
A. Finkelsztejn, O nauce…, s. 163.
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W stronę interpretacji integralnej  
dzieła muzycznego*

Marii Piotrowskiej

I Punkt wyjścia:  
wznieść się na poziom problematyki dzieła

Żyjemy w czasie koegzystencji niezwyczajnej ilości i różnorodności 
metod analizy i interpretacji dzieła muzycznego. To sytuacja wspania-
ła. Możemy wybierać. Każda metoda odsłania nam i przybliża jakiś 
aspekt dzieła, jakąś jego stronę, jakiś moment z jego egzystencji 
w życiu muzycznym i kulturze. Gdy jednak pojawi się chęć, by ujrzeć 
jakieś dzieło w jego p e ł n i,  by zbliżyć się do tego, co w nim 
najbardziej i s t o t n e,  lub by odczytać jego p r z e s ł a n i e, 
zaczynają się trudności. Istniejące w użyciu metody, choćby 
najbardziej doskonałe, odsłaniają nam jedynie jakiś wybrany 
aspekt dzieła. W stosunku do pozostałych działając redukcyjnie, 
izolująco; bywają więc w jakimś sensie jedno stronne czy urywkowe, 
niewystarczające.

* M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia 
Muzyczna, Kraków 2000, s. 49-65.
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1. W poszukiwaniu metody adekwatnej
Niewystarczający stan rzeczy ujrzeć można na przykładzie. Sięgam 
po zakres szczególnie mi bliski, po badania nad twórczością Chopina. 
Coraz częściej odzywają się głosy niezadowolenia z powodu 
niewystarczalności stosowanych dotychczas metod. Głosy znaczące, 
dające do myślenia:
– Jeffrey Kallberg, specjalizujący się w problematyce nokturnów: „Analiza 
formalistyczna czyni nas ś l e p y m i  n a  w a r t o ś c i  i sposoby 
rozumienia muzyki wczesnego XIX wieku”1.
– Lawrence Kramer, pracujący nad preludiami: „Rośnie świadomość, że 
i z o l o w a n i e  formy muzycznej – jako Ding an sich – jest zarówno 
b e z c e l o w e  j a k  i  b e z p ł o d n e”2.
– Edward T. Cone – w pracy poświęconej „nieokreśloności” u Chopina: 
„W muzyce tej tkwi pierwiastek poetycki, opierający się na wielozna-
czności użytych środków techniczno-ekspresywnych. Ta wieloznacz ność 
– utrudniająca w oczywisty sposób [standardową] interpretację – bywa 
w dotychczasowych analizach p r z e m i l c z a n a.  Oto dlaczego – 
mówi Cone – przywróciłem to, co nazywam analizą i n t e n c j o n a l n ą, 
która pozwala skonstatować (na ile to możliwe), jak życzył sobie 
kompozytor, abyśmy słyszeli jego muzykę”3.
– Jim Samson – autor ważnej monografii poświęconej twórczości Chopina 
oraz studium na temat jego ballad: „istnieje potrzeba (odczuwana 
przez wielu analityków) stworzenia takich narzędzi, które pozwoliły by 
na badanie tych jakości, których metodami dotychczasowymi (simple 
tabulation or verbal description) nie da się w y j a ś n i ć”4.
– John Rink: „Analitycy mają jeszcze w i e l e  d o  z r o b i e n i a,  jeśli 
chcą określić « i s t o t ę» czy « p r a w d z i w ą  z a w a r t o ś ć»  ballad 
– s p e c y f i c z n y  w y r a z  ucieleśniony w unikalny sposób w tych 
dziełach”5.

1 J. Kallberg, Smali Fairy Voices: Sex, History and Meaning in Chopin [w:] Chopin at the 
Boundaries, Cambridge 1996, s. 85. Wyróżnienie – M.T.

2 L. Kramer, Romantic Meaning in Chopin’s Prelude in A Minor, „19th Century Music”, 1985 
nr 2, s. 145; cyt. za: J. Rink, Ballady Chopina i dialektyka metod analitycznych. Analiza 
z perspektywy historycznej, „Rocznik Chopinowski”, 1995, nr 21, s. 63.

3 E.T. Cone, Ambiguity and Reinterpretation in Chopin [w:] Chopin Studies, tom II, 
red. J. Rink i J. Samson, Cambridge 1994.

4 J. Samson, The four Ballades, Cambridge 1992, s. 68.
5 J. Rink, Ballady Chopina…, s. 66.
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Niezadowolenie z poczucia niewystarczalności jest więc faktem. 
Również to, że w praktyce analizy i interpretacji Rubikon został 
p r z e k r o c z o n y.  Od lat kilkunastu zauważyć można wyraźną 
tendencję do znoszenia ograniczeń, przekraczania barier, odrzucania 
tabu – tkwiącego swymi korzeniami jeszcze w paradygmacie Hanslicka. 
Joseph Kerman miał odwagę postawić pytanie: „Jak dotarliśmy do analizy 
muzycznej i jak z niej wybrnąć?”6.
Coraz powszechniej zaczęto odczuwać potrzebę r e w i n d y k a c j i 
niektórych aspektów dzieła niegdyś z praktyki analitycznej odrzuconych 
przez kierunki „ortodoksyjnie scjentystyczne”7. Rewindykacji takich 
aspektów, jak choćby: ekspresywny i semantyczny, genologiczny 
i stylistyczny, etyczny i aksjologiczny.
Parę przykładów z lat końca mijającego wieku:
– M. Zeneck, Ausdruck und Konstruktion in Adagio der „10. Sinfonie” 
Gustav Mahlers, Regensburg 1975;
– C. Floros, Weltanschaung und Symphonik bei Mahler, Kassel 1981;
– P. Gülke, Sagen und Schweigen bei Brahms, Kassel 1984;
– E. Tarasti, Zu einer Narratologie Chopins, München 1985;
– V. Karbusicky, Die Erwartung als psychologisches Moment des 
Schaffens und der Rezeption, 1985;
– A. Newcomb, Narrative Archetypes and Mahler’s 9th Symphony, 
Cambridge 1987;
– J. Kallberg, The Rhetoric of Genre: Chopin’s Nocturne, „19th Century 
Music”, 1988;
– W. Braun, Melancholie als musikalisches Thema, Regensburg 1989;
– H.J. Dill, Romantic Irony in the Works of R. Schumann, „The Musical 
Quarterly”, 1989;
– Ch.-H. Mahling, Zum „tönende Schweigen” bei R. Strauss, 
Regensburg 1989;
– Goldberg, Verganglichkeit als asthetische Kategorie bei Brahms, 1992;
– J.-J. Eigeldinger, Chopin et la note bleue, „Music and Letters”, 1997;

6 J. Kerman, How We Got into Analysis and How to Get Out? (1980) / Jak dotarliśmy 
do analizy i jak z niej wybrnąć, przeł. D. Maciejewicz, „Res Facta Nova”, 1994, nr 1 (10).

7 Określenie użyte przez Th.W. Adorna, Dialektyka negatywna, przeł. K. Krzemieniowa, 
Warszawa 1986, s. 230. Por. też: S. Dąbrowski, Dyktatura scjentyzmu w humanistyce, 
„Przegląd Humani styczny”, 1987, nr 5, s. 133-146.
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– M.A. Harley, The Themes of Night and Death in Lutosławski’s Oeuvre, 
1997;
Aktualne i coraz bardziej cenione stało się rozpatrywanie dzieła 
w perspektywie neo-strukturalizmu i semiotyki, egzegetyki 
i kognitywizmu, nowej hermeneutyki i fenomenologii8.

2. Sytuacje szczególne
W odniesieniu do niektórych zakresów badań lub do niektórych 
obszarów twórczości, np. wobec muzyki tzw. programowej lub 
apriorycznie ekspresywnej, wobec dzieł słowno-muzycznych, muzyczno-
dramatycznych itp., czy wreszcie w odniesieniu do szczególnych 
kontekstów i sytuacji historycznych – postulat r e w i n d y k a c j i 
aspektów niegdyś odrzuconych okazuje się wprost niezbędny.
Takiej właśnie szczególnej sytuacji historycznej doświadczała przez 
dwa wieki – z niedługą przerwą – muzyka polska, muzyka narodu bez 
niepodległego państwa. Dla odczytywania jej charakterów i znaczeń, 
sensów i przesłań, nie wystarczą metody analizy techniczno-formalnej. 
Inaczej, niż w większości krajów europejskich, przejawiała się w muzy-
ce polskiej relacja między twórczością, którą można by nazwać musica 
l i b e r a,  a tą, której przysługuje miano musica a d h a e r e n s9. 
Adhaerens – czyli: zależna, pełniąca funkcję – a raczej w tym wypadku 
misję – na rzecz narodu i społeczeństwa; bo chodzi tu o zależność 
uszlachetniającą, zależność od wartości wyższych niż dzieło per se, wolne 
od zobowiązań pozaestetycznych.
Częściej niż gdziekolwiek indziej poszczególne dzieła przynosiły w Polsce 
reakcję na określone sytuacje i wydarzenia; częściej niż gdzie kolwiek 
mobilizowały, poruszały i integrowały wokół określonych zadań. Gdy Robert 
Schumann wypowiadał swoje słynne zdanie, ostrzegające „potężnego 
władcę Północy” przed siłą, grożącą mu ze strony „armat ukrytych pod 
kwieciem muzyki”10, zwłaszcza mazurków, nie mógł oczywiście przy-
puszczać, że nastąpi moment, w którym oddziaływania tej muzyki obawiać 
się będą jego rodacy. W latach ostatniej wojny w okupowanej Polsce 
wydano, jak wiadomo, zakaz wykonywania utworów Chopina.
8 Nową próbę spojrzenia na całość problematyki przyniósł tekst Mirosława Perza, 

On the Systematics and Programme of Musicological Cognition [w:] Context 
of Musicology, red. M. Jabłoński i in., Poznań 1998, s. 211-217.

9 Terminy, które przypomniał Stefan Jarociński, Ideologie romantyczne, Kraków 1979.
10 R. Schumann, „Neue Zeitschrift für Musik” z 22 IV 1836.
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Mimo dyskrecji wyrazu jaka cechowała twórcę Poloneza As-dur op. 53 – 
mimo jego odmowy dla spektakularnych akcentów natury patrio tycznej 
– nikt ani ze współczesnych ani z następców nie miał wątpliwości co do 
siły polskości, jaką emanowały jego dzieła. Nazywali rzecz po imieniu 
Berlioz i Liszt, Heine11 i tylu innych do Theodora W. Adorna włącznie: 
„Trzeba mieć oba uszy zatkane – pisał w roku 1963 – by w Fantazji f-moll 
nie wysłyszeć protestu […], a zarazem wiary w to, że Polska nie zginęła 
i kiedyś zmartwychwstanie”12.
Jeśli do muzyki polskiej wieku XIX i XX zastosować – jako rodzaj testu – 
znany paradygmat dotyczący funkcji języka, sformułowany przez Romana 
Jakobsona13, to się okaże, że rola szczególnie nacecho wana przypadła 
funkcjom innym, niż ma to miejsce zazwyczaj w dziele artystycznym: 
przewagę nad funkcją ekspresywną posiada tu bowiem funkcja 
a p e l a t y w n a,  a nad funkcją poetycką (akcentującą doskonałość 
i kunsztowność samego dzieła per se) – funkcja f a t y c z n a,  czyli: 
integrująca, jednocząca adresatów utworu, nastrajająca ich na wspólny ton 
(tab. 1, s. 444).
A ponadto: w kraju, w którym tak w wieku XIX jak i podczas 
pięćdziesięciu lat wieku XX szalała na co dzień cenzura, dla porozumie-
nia się ze słuchaczami niezbędnym stał się swoisty kulturowy szyfr. Bez 
rozszyfrowania tego, co nam utwór niesie, możemy go poznać zaledwie 
połowicznie; słuchamy jak intonacji melodycznej jakiegoś nieznanego 
nam języka14.
Parę przykładów. Najpierw na c e n z u r ę.  Zygmunt Noskowski 
skomponował dla otwartej właśnie na przełomie wieków Filharmonii 
Warszawskiej potężny utwór symfoniczny, który został przez nią wykonany 
pod enigmatycznym tytułem: Z życia… W Bibliotece Warszawskiego 
Towarzystwa Muzycznego znajduje się partytura, a nad nutami tytuł: Z życia 
n a r o d u.  Ostatnie słowo zostało skreślone przez rosyjską cenzurę. Dopiero 

11 H. Berlioz: „śpiewał cierpienia dalekiej ojczyzny” (1849); F. Liszt: „jedynie Polskę 
unieśmiertelniał w swych dziełach” (1852); H. Heine: „Polska mu dała rycerskiego ducha 
i cierpienia swych dziejów” (1837).

12 Th.W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie, Frankfurt 1962, s. 174.
13 R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki”,1962, nr 2.
14 W pewnym stopniu sytuacja w sferze muzyki była analogiczna do sytuacji w sferze 

literatury, o której znakomity tłumacz Karl Dedecius pisał: „Literatura polska, 
po większej części składa się z arcydzieł konspiracji, arcydzieł politycznej metafory. 
Sprawia to, że dla niewtajemniczonych nie jest zbyt łatwo czytelna” (Siedem tez 
o literaturze polskiej, „Rzecz pospolita”, 8 XI 2000).
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znajomość pełnego tytułu utworu wyjaśnia jego monumentalny zakrój, układ 
kolejnych części i wydźwięk finalnej apoteozy15.

Tab. 1. Główne funkcje dzieła muzycznego.  
Adaptacja koncepcji R. Jakobsona dotyczącej funkcji języka.

A. Twórczość w sytuacji i o charakterze M U S I C A  L I B E R A

Funkcja
EKSPRESYWNA
akcent na sile wyrazu

Funkcja 
denotacyjna

Funkcja 
apelatywna

Funkcja 
POETYCKA
akcent na dziele per se

Funkcja
fatyczna

B. Twórczość w sytuacji i o charakterze M U S I C A  A D H A E R E N S

Funkcja 
ekspresywna

Funkcja 
DENOTACYJNA
akcent na komunikacie

Funkcja
APELATYWNA
akcent na sile 
oddziaływania

Funkcja 
poetycka

Funkcja 
FATYCZNA
akcent na kontakcie

To zrozumiałe, że Julian Fontana, wydając w roku 1859 pieśni Chopina, 
nie mógł umieścić wśród nich słynnej pieśni siedemnastej: Leci liście 
z drzewa. Poeta, Wincenty Pol nie zgodził się na zmianę słów, więc i nie 
mogła się w Warszawie ukazać. Ale w sto lat później, w Polsce zniewolonej 
przez komunistów, pieśni Chopina – nawet w wydaniu źródłowym – nie 
mogły się ukazać ze słowami oryginału: w popularnej pieśni biesiadnej 
pt. Hulanka ekspresywny incipit pieśni: „Szynkareczko, szafareczko, bój 

15 Wśród części utworu stanowiącego cykl 15 wariacji na temat Preludium A-dur op. 28 
nr 7 Chopina znalazł się m.in. taki szereg tytułów: Niepokój / Walka / Marsz żałobny / 
Elegia / Promyki [nadziei] / Pieśń wieczorna / Skończenie: Krakowiak.
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się B o g a,  stój!” został przez cenzurę zastąpiony banalnym zwrotem: 
„co ty r o b i s z?  stój!”…16 Sprawdzanie źródeł interpretowanego utworu 
również i w tym aspekcie okazuje się niezbędne.
Z kolei przykłady na s z y f r ,  przy pomocy którego kompozytorzy polscy 
porozumiewali się ze społeczeństwem. Po pierwsze: porozumiewali się 
przy pomocy wyrazistych a niekiedy zaledwie aluzyjnych c y t a t ó w 
pieśni, tych mianowicie, których nie wymówione słowa niosły jakieś 
przesłanie.
Metodę operowania cytatem dla przekazania określonego przesłania 
wymyślił już w roku 1821 Karol Kurpiński, dając jej nazwę „expressyja 
przypomnicza”. Pisał: „Któż lepiej od nas, muzyków, sądzić może 
o władzy pieśni patriotycznych nad umysłem ludu, a osobliwie: 
żołnierzy? Tony te, podobne do iskry elektrycznej, w jednej chwili 
uderzały o uszy, brzmiały w każdym sercu, a nawet bojaźliwi stawali 
się bohaterami”17 .
Fantazja f-moll op. 49 Chopina przetkana została cytatami z pieśni 
powstańczych, przede wszystkim z pieśni Litwinka, zaczynającej się od 
słów: „Wionął wiatr błogi na Lechitów ziemię…” I nie przypadkiem kończy 
się nie w elegijnym f-moll, lecz w „zwycięskim” As-dur18. W Pol sce było 
to czytelne, a jak świadczy cytat z Adorna – nie tylko w Polsce. W latach 
osiemdziesiątych naszego już wieku, operowanie znaczącym cytatem 
stało się szczególnie popularne. Jeden z kompozytorów śred niej generacji, 
B.K. Przybylski, swój utwór zatytułowany A Varsovie (1981) zbudował 
z dwu warstw: z brzmień sonorystycznie potraktowa nej orkiestry oraz – 
z granego na fortepianie z siłą spokoju i uporu, bez przerwy, przez cały 
czas trwania utworu – jednego z Mazurków Chopi na. W finale utworu 
na placu boju pozostała jedynie muzyka niezdławionego przez agresję 
blachy i perkusji – Mazurka.
Przykłady można by mnożyć. Społeczeństwo nauczyło się odczyty wać 
zaszyfrowane aluzje i przesłania symboliczne, usłyszane i odczytane tak 
z utworów Chopina, Kurpińskiego i Noskowskiego, jak z Lutosła wskiego 
czy Pendereckiego.

16 W tej też zniekształconej wersji bywała Hulanka w tamtych latach śpiewana 
i nagrywana.

17 K. Kurpiński, O expressyi muzycznej i naśladowaniu, „Tygodnik Muzyczny i Dramatyczny”, 
1821, nr 1-6.

18 M. Tomaszewski, „Fantazja f-moll” op. 49. Struktura dwoista i drugie dno [w:] Muzyka 
Chopina na nowo odczytana, Kraków 1996, szczególnie s. 86-92.



446   

INTERPRETACJA INTEGRALNA

Muzyka polska stanowi dobry przykład na niezbędność poszerzenia 
metod analizy i interpretacji, jeśli chce się dotrzeć do intencji twórcy i do 
niesionego przez utwór przesłania. Przykład to szczególnie wyrazisty, 
ale nie jedyny. Poprzez całą historię muzyki pojawiały się utwory, 
które dopominają się dziś o interpretację nie zamykającą się w sferze 
tönend bewegte Form. Oczywiście: m o ż n a  słuchać Obrazków 
z wystawy Musorgskiego nie wiedząc nic o obrazach Hartmanna, słuchać 
Debussy’ego En blanc et noir – nie rozpoznając nieprzypadkowo użytego 
w utworze motywu Ein fester Burg ist unser Gott, czy Grenadierów 
Schumanna – nie zwracając uwagi na motyw Allons! enfents de la Patrie! 
Można słuchać II Symfonii Pendereckiego nie rozpoznając aluzji do Stille 
Nacht, czy jego V Symfonii – bez świadomości, że została oparta na 
pieśni wyzwoleńczej Koreańczyków. Można słuchać II canto sospeso Luigi 
Nona – nie wiedząc, że chodzi o utwór, dla którego punktem wyjścia stały 
się głosy ludzi skazanych niesprawiedliwie na śmierć, lub III Symfonii 
Góreckiego – nie znając treści i sensu owych trzech lamentów, które się na 
nią złożyły.
Można słuchać. Ale czy można interpretować, nie biorąc tego, o czym była 
mowa pod uwagę, czyniąc to z przeświadczeniem, że się wypełniło swoje 
zadanie?
Adorno sformułował opinię – z pewnością przesadzoną, ale dającą do 
myślenia, iż prawdziwie wybitne dzieło jest odpowiedzią na grozę historii. 
Według Diltheya za znaczącym utworem stoi doznane niegdyś znaczące 
przeżycie19. Chopin komponował z przeko naniem – któremu dał wyraz 
w swych notatkach do Metody – że muzyka jest sztuką wyrażania myśli, 
uczuć i wrażeń20. Interpretacja dzieła muzycznego, mająca na celu dotarcie 
do istoty rzeczy, winna wszystko to, o czym była mowa, wziąć pod uwagę. 
A to znaczy: stać się i n t e r p r e t a c j ą,  którą można by nazwać 
i n t e g r a l n ą.  Żeby tak się stało, interpretator winien „w z n i e ś ć 
s i ę  n a  p o z i o m  p r o b l e  m a t y k i  t e g o  d z i e ł a”21.

19 W. Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung (1905), Leipzig 1988. Fragment Przeżycie 
i twórczość poetycka, przeł. K. Krzemieniowa [w:] Z. Kuderowicz, Dilthey, Warszawa 
1987. Por. też: M. Piotrowska, Od przeżycia do wyrazu. Z zagadnień Diltheyowskiej teorii 
twórczości [w:] W kręgu muzyki i myśli humanistycznej, VIII, Warszawa 2000, s. 37-48.

20 F. Chopin, Szkice do metody gry fortepianowej, red. J.-J. Eigeldinger, przeł. Z. Skowron, 
Kraków 1995, s. 46-47.

21 Parafraza myśli M. Piotrowskiej: „u twórcy kulminanty jego życia (przeżycia) dochodzą 
do «wyrazu» (dzieła); na poziom problematyki tego dzieła ma wznieść się, aby zasłużyć 
na takie miano, interpretacja hermeneutyczna”: Kanon i postmodernizm, „Muzy ka”, 
1997, nr 1, s. 8.
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II Interpretacja integralna: usłyszeć i odczytać to,  
co ma nam dzieło do powiedzenia

Metoda interpretacji integralnej zakłada potrzebę „wsłuchania się” 
w dzieło, „jako takie”, jego kontemplację22, ale zarazem – spojrzenie na nie 
w paru dopełniających się perspektywach, dających szansę na odczytanie 
tego, co dzieło ma nam do powiedzenia. Każda z owych perspektyw 
otwiera się w wyniku realizacji jakiejś zasady. Można mówić o czterech 
podstawowych: o zasadzie komplementarności, ontologicznej pełni, 
kontekstualności i hierarchizacji.
Zasada k o m p l e m e n t a r n o ś c i.  Ma zapobiec jednostronności 
badań. Postuluje uwzględnienie – mówiąc metaforycznie – drugiej strony 
medalu. Więc: nie tylko logosu, ale i ethosu dzieła.
Zasada o n t o l o g i c z n e j  p e ł n i.  Jest skierowana przeciw 
dotychcza sowej urywkowości spojrzeń na dzieło. Najogólniej: chodzi 
o widzenie dzieła we wszystkich naturalnych fazach jego egzystencji 
w przestrzeni kultury, od koncepcji do recepcji.
Zasada k o n t e k s t u a l n o ś c i.  Przeciwstawia się nadmiernej izolacji 
dzieła. Postuluje rozpatrywanie go w jego organicznym kontekście: 
biograficznym, historycznym, kulturowym.
Zasada h i e r a r c h i z a c j i.  Zapobiega nadmiernej relatywizacji 
aksjo logicznej utworu. Przeciwstawia się pomijaniu – przy rozpatrywaniu 
dzieła – sfery jego wartości i sensu.

1. Zasada komplementarności
Zasada komplementarności przynosi postulat dopełniania badań o ową 
– na ogół pomijaną dotychczas w analizie akademickiej – „drugą stronę 
medalu”. Chodzi o to, by analizę poziomu techniczno-formalnego (na zwać 
go można poziomem muzycznej lingwistyki) dopełnić o interpre tację 
poziomu poetyki muzycznej utworu.
Przez poetykę rozumie się tu – za Arystotelesem – zespół nadrzęd nych, 
ponad-technicznych zasad kształtowania dzieła artystycznego23. W jej 

22 Odpowiednik niemieckiego Betrachtung i angielskiego Contemplating. Por. tytuł, 
jaki J. Kerman nadał amerykańskiej edycji swego wprowadzenia we współczesną 
muzykologię: Contemplating Music, Cambridge 1985.

23 Arystoteles, Poetyka [w:] Poetyka. Retoryka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 315.
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zakres wchodzi więc ogólna architektonika (resp. dramaturgia) utworu, 
jego aspekt genologiczny, idiomatyka, ekspresja i s t y l24.
W interpretacjach dotychczasowych kategoria gatunku bywała na 
ogół pochłaniana przez kategorię formy25. Kategoria ekspresji w ogóle 
zniknęła z pola widzenia; jeśli dochodzi do głosu, to jedynie w badaniach 
historycznych. A przecież: jeśli uznamy za słuszne rozpatrywanie dzie ła 
według kryteriów jemu w sposób naturalny przynależnych, to winno się 
np. rozpatrzyć rodzaj i stopień balladowości (resp. narracyjności) danej 
ballady, scherzowości – scherza, liryzmu jakiejś miniatury nazy wanej 
liryczną lub oniryczności jakiegoś nokturnu itp. Interpretacja integralna 
zakłada niezbędność powrotu do takich kategorii interpretacyjnych 
jak np. „gracja” i „wzniosłość” utworów XVIII wieku czy „intymność” 
i „poetyckość” utworów wieku XIX – jako niezbywalnie konstytutywnych 
momentów dla danego miejsca i czasu w dziejach kultury.
Warto zatrzymać się na moment nad problemem e k s p r e s j i 
muzycznej26. Nie sposób godzić się na pozostawienie jej nadal p o z a 
obszarem badań. Trudno przypuścić, by sfera ta była kompozytorom 
obojętna.
– Jednej z części swojej Sinfonia rustica wyznaczył Andrzej Panufnik 
ekspresję con tenerezza, innej – con vigore.
– Pewne takty II Symfonii dookreślił Henryk Górecki słowami tranquillo 
semplice, innym taktom – zaledwie o moment późniejszym – wyznaczył 
ekspresję furioso.
– W jednym z utworów Witolda Lutosławskiego – w Preludiach i fudze 
– kolejne epizody zostały zróżnicowane gradacyjną serią dookreśleń 
ekspresywnych: cantabile, grazioso, lamentoso, misterioso, estatico 
i fu rioso.
– W partyturze Te Deum Krzysztofa Pendereckiego przeplatają się 
ekspresje: maestoso sostenuto z drammatico quasi un grido, i z quasi 
da lontano.
24 Poetyka muzyczna Chopina. Dyskusja okrągłego stołu, „Rocznik Chopinowski”, 1988, 

nr 20, s. 172-203.
25 Badania nad problematyką gatunku znacznie się wprawdzie rozwinęły (np. w odnie-

sieniu do gatunków muzyki Chopina), ale jako przedmiot odrębny, niewłączony 
w proces analizy i interpretacji poszczególnego dzieła. Interpretacje J. Kallberga 
(np. Nokturnu g-moll op. 15 nr 3) i J. Samsona (np. Impromptu Fis-dur op. 36) zaliczyć 
można do wyjątków.

26 Szerzej na ten temat: M. Tomaszewski, Ekspresja muzyczna jako przedmiot badań [w:] 
Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Kraków 2000.



449   

W stronę interpretacji integralnej dzieła muzycznego

Czy można wszystkie te dookreślenia uznać za przypadkowe, niewarte 
zainteresowania? A co sądzić o pomijaniu aspektu ekspresji przy 
interpretacji muzyki czasów Romantyzmu, kiedy to słownikowa definicja 
muzyki brzmiała: „Jest to s z t u k a  w y r a ż a n i a  u c z u ć  za 
pomocą dźwięków”27.
A jak przypomina H.G. Gadamer: „pojęcie ekspresji rozwija się już w XVIII-
wiecznej estetyce muzyki, by w wieku XIX i XX całkowicie opanować 
system estetycznego wartościowania. Siła i autentyczność ekspresji dzieła 
stają się uprawomocnieniem artystycznej wypowiedzi, jaką w danym 
dziele zawarto”28.
Interpretacja nazwana tu integralną włącza badanie ekspresji dzie ła do 
kanonu postępowań interpretacyjnych, jako działanie komplementarne 
wobec badania struktury dzieła. I analogicznie: postuluje dopełnienie badania 
formy – przez badanie gatunku, brzmienia – przez badanie znaczenia, 
dopełnienie analizy techniki – przez interpretację stylu, a rozpatrywanie 
strony muzycznej utworu słowno-muzycznego przez szczegółowe 
rozpatrzenie jego strony słownej29. Słowem – analiza poziomu zwanego 
tu lingwistycznym winna być dopełniona o komple mentarną wobec niej 
interpretację poziomu poetyki muzycznej dzieła.
Już w roku 1958 R. Jakobson zauważył: „Musimy sobie zdać sprawę z tego, że 
zarówno lingwista głuchy na poetycką funkcję języka, jak i literaturoznawca 
obojętny na problemy lingwistyczne – to dziś rażące anachronizmy”30.

2. Zasada ontologicznej pełni
Założenie rozpatrywania dzieła w jego ontologicznej pełni przyjmuje za punkt 
wyjścia pewne rozróżnienia zaproponowane przez Romana Ingardena w jego 
ważnej pracy Utwór muzyczny i sprawa jego tożsa mości31.
Chodzi o takie kategorie, jak: „przedmiot intencjonalny”, „konkrety zacja”, 
„miejsca niedookreślenia”, „wyglądy słuchowe” itp. Idąc tym śladem 

27 Musik [hasło w:] H.Ch. Koch, Musikalisches Lexicon, Leipzig 1802.
28 H.G. Gadamer, Sztuka i naśladownictwo [w:] Rozum słowo, dzieje, Warszawa 1979, s. 130.
29 Jak to określił J. Kerman, „wbrew twierdzeniom Hanslicka, przesłania werbalne; 

zawarte w muzycznej kompozycji mają pełne prawo być branymi pod uwagę [...] na 
równi  z ich analizowanymi formami dźwiękowymi”, Jak dotarliśmy do analizy… s. 91.

30 R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, 1960 [w:] W poszuki waniu istoty języka, 
wybór i red. R. Mayenowa, Warszawa 1989, tom II, s. 124.

31 R. Ingarden, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, 1933-1957, Kraków 1973.
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można było ujrzeć dzieło muzyczne jako zjawisko urzeczywi stniające się 
w przestrzeni kultury w sposób fazowo zróżnicowany32.
W grą wchodzą cztery fazy. W każdej z nich interpretator spotyka się 
z innym rodzajem przedmiotu badań (w terminologii semiotycznej: 
z innym rodzajem „tekstu”):
(1)   W fazie k o n c e p c j i  twórczej dzieło stanowi przedmiot 
intencjonalny, czyli tekst muzyczny, ustanowiony przez kompozytora.
(2)   W fazie r e a l i z a c j i  artystycznej – przedmiot fizyczny, tzn. tekst 
dźwiękowy, powoływany do życia przez wykonawcę.
(3)   W fazie p e r c e p c j i  estetycznej (indywidualnej i subiektywnej) – 
stanowi przedmiot psychofizyczny, tj. tekst słuchowy, ukonstytuowany 
w pamięci odbiorcy jakiegoś konkretnego tekstu dźwiękowego dzieła.
(4)   Przy rozpatrywaniu fazy r e c e p c j i  kulturowej (intersubiektywnej 
i zobiektywizowanej) interpretator ma do czynienia z przedmiotem; 
znakowym, czyli z tekstem symbolicznym, odebranym, zdekodowanym1 
i zwerbalizowanym przez daną kulturę, w ramach której powstał i do 
której został zaadresowany.
Dwie pierwsze fazy: koncepcji i realizacji tworzą w procesie komu-
nikacji stronę n a d a j ą c ą:  pośrednio (unikalny tekst muzyczny 
dzieła) względnie bezpośrednio (liczne indywidualne teksty dźwiękowe 
poszczególnych interpretacji artystycznych dzieła).
Dwie fazy następne: percepcji i recepcji – współtworzą stronę 
o d b i e r a j ą c ą:  bezpośrednio (subiektywne teksty słuchowe) 
względnie pośrednio (intersubiektywny tekst symboliczny). 
W indywidualnym akcie percepcji dokonuje się doznanie zmysłowe 
i emocjonalne przeżycie dzieła w zetknięciu się z jego określoną 
konkretyzacją dźwiękową33. W fazie recepcji dokonuje się natomiast 
„ujęcie całościowe” i „rozumie nie” utworu – w sensie Gadamerowskim34 
i jego „werbalizacja” – w sensie Eggebrechtowskim35.

32 Fazowy model struktury dzieła muzycznego przedstawiony został wcześniej (1977) 
[w:] M. Tomaszewski, Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego…

33 R. Ingarden, O zagadnieniu percepcji dzieła muzycznego [w:] Przeżycie, dzieło, wartość, 
Kraków 1966.

34 H.G. Gadamer, Semantyka i hermeneutyka [w:] Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, 
przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa 1979.

35 „Rezeptive zur Sprache bringen”. H.H. Eggebrecht, hasło Rezeption [w:] Brockhaus-
Riemann-Musiklexikon, red. C. Dahlhaus, H.H. Eggebrecht, tom II, Wiesbaden-Mainz 
1979, s. 390. Zob. też: H.R. Jauss, Rückschau auf die Rezeptionstheorie, Turin 1990.
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Można na sytuację spojrzeć jeszcze z innego punktu widzenia. Fazy 
twórczej koncepcji i kulturowej recepcji dzieła zdają się tworzyć 
dopełniającą się całość zjednoczoną akcentem postawionym na 
m e s s a g e,  więc na – zakodowane i odkodowane – przesłanie utworu. 
Obie te fazy stanowią komponenty tzw. k u l t u r y  muzycznej; jej 
natura ma charakter względnie trwały.
Dwie fazy (a właściwie akty) pozostałe: artystycznej realizacji i estetycznej 
percepcji – skoncentrowane na brzmieniowym m e d i u m  – 
współtworzą komponent tzw. ż y c i a  muzycznego. Jego naturę stanowi 
powtarzalność i zmienność.
Jest zrozumiałe i oczywiste, iż obie te struktury – kultury i życia 
muzycznego – są od siebie w określony sposób zależne (tab. 2, s. 452).
Otóż zadaniem interpretacji integralnej byłoby uwzględnienie – choćby 
dotknięcie – wszystkich czterech tekstów dzieła. Do dyspozycji interpretatora 
stoją przy tym (teoretycznie i potencjalnie) cztery od mienne rodzaje 
z a p i s ó w  utworu: nutowy, elektro-akustyczny, pamięciowy i werbalny. 
Zarazem stoją do dyspozycji odmienne metody, najbardziej odpowiednie dla 
badania danych przedmiotów, np. feno menologiczna, akustyczno-muzyczna, 
psychologiczno-muzyczna, hermeneutyczna. Problemem staje się ich 
kompatybilne zestrojenie w dopeł niającą się wieloaspektową całość.

3. Zasada kontekstualności
Zasada kontekstualności chroni interpretację przed nadmiernym 
wyizolowaniem dzieła z jego „naturalnego środowiska”. Chodzi jedynie 
o jego kontekst organiczny. O ten, który zdeterminował kształt i cha rakter 
utworu, jego funkcję i ekspresję. O ten, który dzieło oświetla i wyjaśnia. 
W pierwszym rzędzie o dopełnienie relacji w e w n ą t r z-dziełowych 
przez relacje m i ę d z y-dziełowe. A więc o ukazanie g e n e z y  utworu 
– poprzez wskazanie na jego wzorce i inspiracje oraz – o uchwy cenie ech 
i r e z o n a n s u,  jaki wzbudził w przestrzeni kultury dzieła36 (tab. 3, s. 453). 
36 Parę przykładów. Panufnik: „Postanowiłem, że Symfonia [IX] będzie zawierała 

jakieś optymistyczne przesłanie, wyrażające nadzieję i wiarę w ludzkość oraz hołd 
należny beethovenowskiemu ideałowi bohaterstwa” (1987). Lutosławski: „Czuję 
się o wiele bardziej związany z prądem, który wiedzie od Debussy’ego poprzez 
wczesnego Strawińskie go, Bartóka, Varèse’a i Messiaena [niż z tym, wiodącym 
od Schönberga]” (1977). Pende recki: „Zacząłem jednak [Polimorphię] od pisania 
końcowego akordu C-dur w najlepiej brzmiącym układzie i starałem się budować 
kolejne elementy tak, by dążyły do niego. Przykładowo: takt poprzedzający akord 
C-dur zbudowany jest w oparciu o zagęszczenie ćwierćtonowe w takim układzie, 
który wymaga rozwiązania” (1975).
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Można nie brać à la lettre teorii H.R. Jaussa dotyczącej tzw. interakcji, 
według której każde dzieło przynosi reakcję na jakiś inny, wcześniejszy 
utwór37.

Tabela 2. Fazowy model struktury dzieła muzycznego. Od koncepcji do recepcji.

Strona n a d a j ą c a Strona o d b i e r a j ą c a

Sfera KULTURY
muzycznej Sfera ŻYCIA muzycznego

Sfera KULTURY
muzycznej

Faza 
KONCEPCJI 
twórczej
Akcent na 
m e s s a g e

Faza / akt 
REALIZACJI 
artystycznej

Faza / akt 
PERCEPCJI 
estetycznej

Faza 
RECEPCJI 
kulturowej
Akcent na 
m e s s a g e

Akcent na m e d i u m

Utwór 
in potentia 
przedmiot 
intencjonalny

Utwór 
in actu
przedmiot 
realny

Utwór 
in vivo 
przedmiot 
psychofizyczny

Utwór 
in esse 
przedmiot 
znakowy

Wielokrotne

Wyobrażenie 
kompozytora
niedookreślone 
pierwotnie

konkretyzacje 
wykonawców 
dookreślone 
realizacyjnie

konkretyzacje 
odbiorców 
dookreślone 
percepcyjnie

Wyobrażenia 
społeczeństwa 
niedookreślone 
wtórnie

stanowiące 
tekst 
muzyczny 
dzieła

stanowiące 
tekst 
dźwiękowy 
dzieła

stanowiące 
tekst 
słuchowy 
dzieła

stanowiące 
tekst 
symboliczny 
dzieła

utrwalony 
w zapisie 
nutowym

utrwalony 
w zapisie 
elektro-
akustycznym

utrwalony 
w zapisie 
pamięciowym

utrwalony 
w zapisie 
werbalnym

37 H.R. Jauss (Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt 1970) nie był pierwszym, który 
żywił to przekonanie. Już Wiktor Szkłowski twierdził, że „każde dzieło sztuki tworzone 
jest zarazem jako paralela i jako opozycja wobec jakiegoś wzorca” (O teorii prozy, 
1929). Por. też: T. Todorov, Poetique, Paris 1968; V. Karbusicky, Intertextualitat in der 
Musik [w:] Dialog der Texte, red. W. Schmid i W.D. Stempel, Wien 1983, a także: S. Balbus, 
Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1990.
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Tabela 3. Model sytuacji dzieła muzycznego. Od genezy do rezonansu.

l Punkt wyjścia: g e n e z a  dzieła
Wzorce, inspiracje, „prowokacje” ze strony twórczości i estetyki poprzedników 
Tradycja odziedziczona, kanon zastany 
Przeżycia osobiste, doświadczenia historyczne 
Reagowanie, interakcje, naśladowanie, parafrazowanie, parodiowanie, odrzucanie

o DZIEŁO MUZYCZNE 
Fazy jego urzeczywistniania się:

w sferze k u l t u r y  muzycznej 
z akcentem na m e s s a g e

w sferze ż y c i a 
muzycznego 
z akcentem na m e d i u m

(1) Faza k o n c e p c j i
Zakodowanie dzieła, 
jego sensu i przesłania 
Zapis nutowy 
tekstu muzycznego

(2) 
Faza r e a l i z a c j i
Konkretyzowanie 
i interpretowanie dzieła 
Zapis elektroakustyczny 
tekstu dźwiękowego

(3) 
Faza p e r c e p c j i
Doznawanie 
i przeżywanie dzieła 
Zapis pamięciowy 
tekstu słuchowego

(4) 
Faza r e c e p c j i
Odkodowanie dzieła, 
jego sensu i przesłania 
Zapis werbalny 
tekstu symbolicznego

l Punkt dojścia: r e z o n a n s  dzieła
Echa, wpływy, oddziaływania – obecne w twórczości następców 
Tradycja wzbogacona, kanon nowy, poszerzony 
Parafrazy, transkrypcje, fantazje, wariacje, stylizacje, parodie itp.

W tym spojrzeniu np. Koncert na orkiestrę Lutosławskiego można by 
rozpatrywać jako reakcję na Koncert na orkiestrę Bartóka, a Pasję według 
św. Łukasza Pendereckiego – na Pasję według św. Mateusza Bacha itp. 
Można też nie brać dosłownie Michaiła Bachtina, gdy twierdzi, że w każdej 
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frazie jakiejś wypowiedzi obecne są głosy wypowiedziane wcześniej 
przez innych twórców38. Ale trudno przyjąć, że dzieła muzy czne powstają 
w historycznej, biograficznej i kulturowej p r ó ż n i.
Pełne i istotnościowe odczytanie i zrozumienie wielu utworów – tak dawnej 
jak i współczesnej muzyki polskiej – bez oświetlenia i dookreślenia dzieła tym 
potrójnym kontekstem– staje się niemal niewykonalne. Szczególnie silne 
uwikłanie w historyczno-biograficzne realia stało się udziałem muzyki polskiej 
drugiej połowy mijającego wieku.
„Człowiek ma jedną duszę – wyznał w roku 1985 Witold Lutosławski – i to, 
co przeżywa musi mieć na niego jakiś wpływ”39. Dopiero niedawno stało się 
wiadome, że ojciec autora Muzyki żałobnej został (wraz ze swym bratem) 
rozstrzelany w Moskwie (w roku 1918) przez bolsze wików, a brat kompozytora 
zmarł w sowieckim łagrze, w Kołymie40. A potem nastały lata, o których Gustaw 
Herling-Grudziński powie: „Żyłem w wieku przeklętym”. Lata, które angielski 
historyk, Norman Davies podsumowuje słowami: „Zachodnie mocarstwa podały 
w Jałcie Polskę Stalinowi na talerzu. Skutki były straszne…”41

W tej atmosferze przyszło tworzyć Lutosławskiemu, od niej uciekł na 
Zachód autor poematu Katyń – Andrzej Panufnik. W życiorysach obu 
przedstawicieli młodszej generacji kompozytorów – Góreckiego, autora 
Symfonii pieśni żałosnych i Pendereckiego, twórcy oświęcim skiego Dies 
irae i komponowanego w latach rodzącej się Solidarności Polskiego 
Requiem – lata dziecięce naznaczone zostały terrorem hitlerowskim, lata 
studiów – doświadczeniami okresu stalinowskie go42. Interpretując ich 
partytury, nie sposób na wszystkie te konteksty zamknąć oczy, wyrzucić je 
poza nawias43.

38 M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, Warszawa 1970, s. 281.
39 Wypowiedź W. Lutosławskiego [w:] W. Lutosławski. Prezentacje, Interpretacje, 

Kon frontacje, red. K. Tarnawska-Kaczorowska, Warszawa 1985, s. 153.
40 Ch. Bodman Rae, Muzyka Lutosławskiego, Warszawa 1995 i T. Kaczyński, Lutosławski. 

Życie i muzyka, Warszawa 1994.
41 N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. E. Tabakowska, Kraków 2000, s. 1130.
42 Por. np. wywiad przeprowadzony z K. Pendereckim przez Annę i Zbigniewa Baranów, 

Passio artis et vitae [w:] K. Penderecki, Labirynt czasu. Pięć wykładów na koniec wieku, 
Warszawa 1997, s. 65-82.

43 Problem kontekstu biograficznego twórczości bywał parokrotnie przedmiotem zain-
teresowania M. Piotrowskiej. W studium Beethoven a idee Wiktora Hugo stwierdziła: 
„Poszukiwanie ekwiwalencji między dramatem życia a dramatem procesów 
dźwiękowych jest ciągle fascynującym zadaniem dla muzykologów [...]”, Beethoven. 
Studia i interpretacje, red. M. Tomaszewski i M. Chrenkoff, Kraków 2000. Por. również: 
M. Piotrowska, Od przeżycia do wyrazu...
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4. Zasada hierarchizacji
Czwarta i ostatnia z wyliczonych tu zasad postuluje, by dane dzieło 
umiejscowić w hierarchicznym kanonie danej kultury, by nie uciekać 
od spojrzenia na nie w polu wartości.
Jeden z najwybitniejszych historyków i teoretyków sztuki mijające go 
wieku, Ernst H. Gombrich, lekturę jednej z analiz jakiegoś dzieła sztuki 
zakończył słowami: „No i co z t e g o?  Co przynosi badanie, z którego ani 
nie wynika sens ani do głosu nie dochodzi wartość?”44.
W komentarzu do sprawy wyjaśnił, iż nie miałoby to oczywiście 
miejsca, „gdyby nauki humanistyczne nie próbowały naśladować 
przyrodoznawstwa w ignorowaniu problemu wartości”.
Każda kultura dysponuje swoistym, własnym s y s t e m e m 
w a r t o ś c i,  jako hierarchiczną strukturą, ukształtowaną przez 
czas historyczny i miejsce na ziemi45. Kulturę polską zdeterminowało 
geopolityczne umiejscowienie m i ę d z y  W s c h o d e m 
a  Z a c h o d e m  Europy, przy zdecydowanym opowiedzeniu się 
po stronie kultury zachodniej o rodowodzie śródziemnomorskim. A to 
znaczy, że jej słowiański charakter i temperament został dookreślony 
przez światopogląd chrześcijański zorientowany na Rzym.
Sytuacje graniczne w jakich kultura polska się znalazła wpłynęły na zaostrzenie 
kryteriów problematyki aksjologicznej. Kryte rium wartości artystycznych nie 
wystarczyło; dzieło powinno zarazem spełniać kryterium wartości etycznych. 
Nastąpiło ich zespole nie, powrót do znanej Grekom kalokagatii.
Stąd też na twórczość ostatniego półwiecza – szczególnie wczesnych lat 
pięćdziesiątych, w których usiłowano bez większego zresztą powodzenia 
forsować w Polsce importowaną ze Wschodu doktrynę socrealizmu, a także lat 
osiemdziesiątych, gdy poprzez sztukę zdeklarowaną patriotycznie i religijnie 
usiłowano reagować na wzmagający się totalitaryzm – można spojrzeć z punktu 
widzenia owych „wartości zespolonych”. Powstawała muzyka, którą nazwać 
można muzyką „zaangażowaną”46. Niezbędne, a w każdym razie wskazane może 
się okazać zróżnicowanie jej – przy interpretacji uwzględniającej problematykę 

44 E.H. Gombrich, Patrzeć w skupieniu: rzut oka na sztuki i nauki humanistyczne, „Znak”, 
1993, nr 462, s. 23.

45 Czesław Miłosz „umiejscowienie” Polski w czasie i przestrzeni nazywa „losem kraju 
wciśniętego między dwa mocarstwa”, czego ślad odcisnął się jego zdaniem na kształcie 
języka (Piesek przydrożny, Kraków 1997).

46 Por. M. Tomaszewski, O twórczości zaangażowanej. Muzyka polska 1944-1994 między 
autenty zmem a panegiryzmem (1992) [w:] Interpretacja integralna…
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wartości natury etycz nej – na twórczość: autentyczną, retoryczną, 
hiperboliczną, a w nielicz nych wypadkach – również panegiryczną.
Wspomniany tu już Norman Davies, kreśląc historię czasów stalino wskich, 
napisał: „Nasuwa się pytanie: Ile ze swoich artystycznych wartości może 
zachować sztuka, której naczelnym celem, w kategoriach ludzkich i moralnych 
– jest oszustwo?”47. Ale były to czasy, kiedy ówczesny minister kultury po 
wysłuchaniu modernizującej I Symfonii Witolda Lutosławskiego reagował na 
nią słowami: „Takich kompozyto rów należałoby rzucać pod tramwaj”48.

* * *

Parę refleksji końcowych

Przykład dziejów muzyki polskiej – niewątpliwie szczególny, ale nie 
unikalny – pozwala dojść do przekonania:
po pierwsze, że muzyka nie p o w s t a j e  w  p r ó ż n i,  w całkowitej 
izolacji od świata i życia;
po drugie, że interpretacja dzieła, mająca na celu wysłyszenie i odczytanie 
tego, co ma nam ono – o tym świecie i życiu – do powiedze nia, n i e  m o ż e 
o g r a n i c z y ć  s i ę  do problematyki techniczno-formalnej.
O ograniczeniach tego rodzaju, które zdominowały akademicką 
teorię muzyki mijającego wieku pisał Joseph Kerman: „Ówczesna 
analiza wydawała się być tak bardzo zaabsorbowana swymi własnymi 
technikami, zafascynowana swoją własną logiką i poddana pokusie swojej 
własnej prywatnej pedanterii, że nie zauważała dzieła sztuki w je mu 
w ł a ś c i w y c h  wymiarach”49.
By uniknąć nieporozumień trzeba na koniec uczynić pewne zastrze żenie. Otóż 
propozycje wysuwane przez interpretację nazywaną tu „integralną” –  n i e 
mają na celu z a s t ą p i e n i a  analizy formalno-technicznej, a jedynie jej 
d o p e ł n i e n i e.  Dopełnienie o interpretację poziomu poetyki muzycznej, 
o ujęcie dzieła w jego ontologicznej pełni, o ujrzenie go również w jego 
organicznym kontekście i we właściwym dla niego polu wartości.

Aarhus, sierpień 2000
47 N. Davies, Europa…
48 Cyt za: T. Kaczyński, W. Lutosławski. Życie i muzyka…, s. 28.
49 J. Kerman, Jak dotarliśmy do analizy…, s. 85.
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Sytuacja graniczna, a więc: nic jeszcze  
nie zostało bezpowrotnie stracone*

1. Mam w oczach i uszach tę nieco odległą już przecież chwilę: wielka sala 
na zamku w Sandomierzu, jeszcze w stanie surowym, po rekonstrukcji, 
wypełniona więcej niż po brzegi publicznością tego niezbyt wielkiego 
przecież miasteczka. Z zaimprowizowanej estrady rozbrzmiewa przez 
pełną godzinę Piąta Symfonia Gustava Mahlera jako jedyny punkt 
programu. Wielką Orkiestrę Polskiego Radia prowadzi Antoni Wit. Miał 
dobry dzień. Po ostatnim dźwięku Mahlera nastała niepokojąco długa 
cisza, ale potem, nie kończąca się, co najmniej kilkanaście minut trwająca 
owacja. Byliśmy zadziwieni i radośni zarazem. Myślę o uczestnikach 
kolejnych Spotkań Muzycznych w Baranowie, tych nielicznych, którym 
udało się jeszcze wejść na zatłoczoną salę; niestety nie pamiętam, czy 
Ewa Bieńkowska należała wówczas do tych szczęśliwych. Być może, iż 
była natomiast uczestnikiem innego z koncertów, jednego z tych, które 
odbywały się na zamku w samym Baranowie. Na przykład tego, na 
którym Eugeniusz Knapik – przy najwyższej koncentracji i najżywszej 
reakcji uczestników – wykonywał  Vingt regards sur L’Enfant-Jésus 
Oliviera Messiaena: 90 minut muzyki fortepianowej trudnej, ezoterycznej. 
Większość słuchaczy stanowiła miejscowa młodzież, w muzykę 
swojego wieku wprowadzana przez Krzysztofa Drobę, autora festiwali 
stalowowolskich. To przed tą publicznością, nie w jakiejś europejskiej 
metropolii, zabrzmiała w latach siedemdziesiątych absolutna pełnia 
twórczości kameralnej i solistycznej wielkiego samotnika i muzycznego 
myśliciela – Charlesa Ivesa.

* M. Tomaszewski, Sytuacja graniczna, a więc: nic jeszcze nie zostało bezpowrotnie 
stracone, „Znak”, 2001, nr 8 (555).
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Potwierdziło się raz jeszcze zjawisko znane tym, którzy nie z odległości 
wobec interpretowanej rzeczywistości, ani z wyższości przyjętego a priori 
teoretycznego założenia spoglądają na sprawę. Muzyka prawdziwa, 
musica veris, podana w godnych siebie konkretyzacjach – tak ta już 
należąca do kanonu kultury, jak i ta najbardziej nowa, powstająca na 
naszych oczach – nie potrzebuje bać się „buntu mas” (jeśli by zespół 
odbiorców nieelitarnych, powszechnych, za Ortegą y Gassetem miał ktoś 
ochotę  nazwać „masą”). To trzeba podkreślić: nie potrzebuje bać się – 
pod warunkiem wszakże, iż dana muzyka jest rzeczywiście autentyczna 
i w autentyczny sposób interpretowana, słowem – warta i godna 
słuchania i przeżycia.

2. Otóż to: warta i godna. Inaczej bywa, gdy powszechnemu odbiorcy 
muzyki zwanej „wysoką” ofiarowuje się utwory, którym trudno byłoby 
ową wartość czy godność przyznać. Mam w pamięci koncert, na 
którym pianista miał za zadanie przeskoczyć, po paru wcześniejszych 
próbach, przez koncertowy fortepian; i inny wieczór, kiedy to „muzyka” 
towarzysząca scenie baletowej wydobywana była przez blaszane wiadro 
ciągnięte przez salę na sznurku. Nie chodzi przy tym ani o imprezy 
rozrywkowe ani o kompozytorów nie znanych; Bogusław Schäffer i John 
Cage należeli w tamtych latach do ścisłej awangardy. Rzecz jednak nie 
w tym, iż kompozytorzy licytowali się w jednorazowych pomysłach, tym 
chętniej przez pewną część publiczności przyjmowanych, im bardziej 
szokujących. Mieli do tego prawo i nikt im tego nie może odmówić. 
Problem zaczynał się w momencie, kiedy tak zwana krytyka artystyczna 
towarzysząca działaniom tego rodzaju usiłowała słuchaczom i widzom 
w sposób „uczony” uprzytomnić owych działań niezwykłą wagę, ich 
aprobatę stawiając za kryterium i kartę wstępu na salony muzycznej elity. 
Przez jakiś czas do entuzjastów tak pojętej nowości w muzyce należał 
Stefan Kisielewski. W którymś momencie, gdy granica kredytu 
i przychylności wobec korzystania z wolności twórczej została w jego 
odczuciu przekroczona, miał odwagę publicznie ogłosić, w słynnym 
swego czasu tekście, iż „król jest nagi”. Zapłacił za swą odwagę zyskaniem 
wiązki inwektyw i skreśleniem z listy ekspertów od nowoczesności. 
Przez długi też czas wszelka nowość – niezależnie od reprezentowanej 
przez siebie wartości, z samej zasady – miała  zielone światło u Witolda 
Lutosławskiego. I on odważył się, po latach (w roku 1985) stwierdzić, iż 



461   

Sytuacja graniczna, a więc: nic jeszcze nie zostało bezpowrotnie stracone

„trwanie w rewolucji permanentnej” stanowi „zjawisko jednocześnie 
groteskowe i smutne”1. Nieco później zarysował sytuację muzyki 
współczesnej od strony pozytywnej: „Odczuwamy – pisał w roku 1990 
– coraz większą potrzebę substancji, czegoś, co ma swój ciężar, co 
przemawia nie tylko sposobami i trickami technicznymi, ale czymś 
ponad to”2.
Do czego zmierzam? Do postawienia tezy, iż to nie ów „powszechny” 
odbiorca (wolę nie używać określenia: „masowy”) oderwał się od sztuki 
współczesnej, zdradził ją i odrzucił. Rzecz się miała niemal odwrotnie: 
pewne nurty tworzące modernistyczną awangardę oderwały się od 
powszechnego odbiorcy, czyniąc to wprost programowo. Zamknęły się 
w kręgu odbiorcy elitarnego. Coraz bardziej nasilająca się tendencja 
do autotelizmu muzyki zacieśniała stopniowo krąg jej uczestników. 
Kompozytorzy zaczęli pisać utwory przede wszystkim dla kręgu 
kompozytorów, wykonawcy realizowali je w kręgu podobnych sobie 
profesjonalistów; ponadto dla, by tak rzec, osób towarzyszących. 
Słuchacz zwyczajny został z tego kręgu wyautowany; jeśli pozostał 
w nim nadal obecny, to raczej jako widz czy obserwator mniej lub więcej 
interesującej gry na giełdzie licytujących się nowości. Twórczość „czasu 
przejścia” – to chyba dobry termin – w znacznej mierze stanowiła wytwór 
permanentnego eksperymentu; koncerty stały się w znacznej mierze 
po prostu pokazami kolejnych fal jakiejś nowej techniki czy wprost 
mody kompozytorskiej. Często przy tym nie wolnymi od zwyczajnej 
nudy i, paradoksalnie, wtórności. Gdzieś bowiem pojawia się granica 
odmienności szokujących pomysłów. W którymś momencie wyczerpuje 
jakiś najbardziej nowoczesny chwyt, zaczyna się jego odmieniające 
powtarzanie. Już w roku 1963 Lutosławski wyznał: „wciąż jeszcze od 
postwebernizmu oganiamy się jak od uprzykrzonej muchy”3.

3.  Wiek XX – mimo to wszystko, o czym była mowa – przyniósł 
wiele muzyki wspaniałej, porywającej, nawet genialnej. To nie ulega 
wątpliwości. I zostało to, wbrew pesymizmowi Ortegi y Gasseta, 

1 W. Lutosławski, O muzyce dzisiaj… [w:] W. Lutosławski. Materiały z sesji naukowej, 
red. L. Polony, Kraków 1985, s.179.

2 W. Lutosławski, Utwór powinien być owocem natchnienia, rozmowa z E. Markowską, 
„Ruch Muzyczny”, 1990, nr 22, s. 5.

3 W. Lutosławski, Webern, „Slovenske Pohlady”, 1963; cyt. za: S. Jarociński, Witold 
Lutosławski, Kraków 1967, s. 42.
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potwierdzone nie tylko w tekstach historyków muzyki. Wypowiedział 
się na ten temat, wprawdzie często z pewnym opóźnieniem, również 
słuchacz powszechny, swoim masowym uczestnictwem na koncertach 
muzyki XX wieku, tej autentycznej, wartej i godnej słuchania. Do 
kanonu wielkiej tradycji muzycznej wpisana została w ten sposób 
arcyobfita porcja utworów tak zwanych klasyków współczesności: od 
Debussy’ego i Strawińskiego po Lutosławskiego i Messiaena. A obok 
słuchacza koncertowego, dzięki powszechnej dziś dostępności płyty 
kompaktowej, zaistniała przecież cała już armia słuchaczy prywatnych. 
Można powiedzieć, iż stali się obrońcami – w jakimś sensie  wspólnego 
– kulturowego kanonu, niezależnie od zrozumiałej odmienności 
poszczególnych hobbystycznych zainteresowań i upodobań.
Bliższe przyjrzenie się kanonowi, o którym mowa, staje się pouczające. 
Z każdym dziesiątkiem lat, co zrozumiałe, przesuwa się granica: coraz 
to nowe dzieła z lat bezpośrednio minionych wzbogacają jego zakres. 
To jeden aspekt sprawy. Drugi dotyczy rodzaju i charakteru owych dzieł; 
otóż można stwierdzić, iż do kanonu słuchacza powszechnego dostają 
się utwory, których właściwości i wartości nie wyczerpują się w sferze 
czysto technicznej. Doskonałość warsztatu stanowi warunek sine qua 
non, lecz warunek nie wystarczający. Utwór wpisujący się do kanonu 
niesie w sobie zarazem, niemal z reguły, jakieś wartości ponadformalne 
i ponad czysto brzmieniowe: niesie jakieś przesłanie.  Trudno wymieniać 
tu więcej tytułów niż te parę, dla przykładu: Kindertotenlieder Mahlera, 
Unanswered Question Ivesa, 24 Preludia Debussy’ego, Święto wiosny 
i Symfonia psalmów Strawińskiego, Stabat Mater Szymanowskiego, 
Wozzeck i Suita liryczna Berga, Kwartety smyczkowe i Cudowny 
mandaryn Bartóka, Pierrot lunaire i Ocalały z Warszawy Schönberga, 
Kwartet na koniec czasu Messiaena, Muzyka żałobna i Trzecia 
Symfonia Lutosławskiego, Symfonia pieśni żałosnych Góreckiego, Pasja 
i Credo Pendereckiego… Nawet powierzchowny rzut oka utwierdza 
w przekonaniu, iż w rejestr kanonu wpisały się w  minionym właśnie 
wieku utwory niosące – poprzez dźwięki – ponaddźwiękowe przesłania 
natury humanistycznej.

4. Na świadka złych przeczuć doznawanych już u progu tamtego wieku 
przywołała Ewa Bieńkowska autora Buntu mas. Przypomnienie okazało 
się niezwyczajnie owocne. Pozwoliło znakomitej autorce na rozpisanie 
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na głosy wielu niepokojących – mówiąc eufemistycznie –   problemów 
minionej epoki, tych przede wszystkim, które pozostawiła nam ona 
w spadku. Lecz José Ortega y Gasset jest, jak wiadomo, autorem również 
paru innych ważnych tekstów; niektóre z nich zdają się być szczególnie 
ważne dla podjętego tematu. O dwa chciałbym się upomnieć: o słynną 
Dehumanizację sztuki (1925)4, poprzedzającą bezpośrednio, o rok, Bunt 
mas oraz o esej zatytułowany Muzykalia, pochodzący z roku 19215.
Przyznam, że pominięcie Dehumanizacji zdziwiło mnie. W tym bowiem 
eseju odsłania Ortega – na przykładzie sztuki, szczególnie muzyki – swoje 
widzenie centralnej dla siebie relacji: e l i t a r n e  –  e g a l i t a r n e. 
Prezentuje wyraziste diagnozy, stawia jasno zarysowane prognozy, 
określa wzorce godne uznania i te godne potępienia. Odwołuje się przy 
tym do wcześniejszego ze wspomnianych tekstów (Muzykalia), w którym 
to pewna ilość konkretnych przykładów pozwala ujrzeć relację w jej 
pełnej drastyczności. Zadziwiające, jak blisko siebie znajdują się w tych 
tekstach rozróżnienia niezwyczajnie subtelne i te podyktowane raczej 
publicystycznym temperamentem i chęcią dowiedzenia założonej tezy.
Teza główna sprowadza się do idei zapowiedzianej już tytułem, czyli 
do możliwości i, zdaniem Ortegi, konieczności „dehumanizacji sztuki”. 
Możliwość realizacji tego postulatu pokazał Claude Debussy, którego 
muzyką autor Buntu mas jest ponad miarę zafascynowany. „Dzięki niemu 
– wyznaje – stało się możliwe słuchanie muzyki w błogim spokoju, bez 
omdleń i łez” (oczywista aluzja do egzaltowanych reakcji na muzykę 
Wagnera). Bowiem „Debussy – jak dowodzi Ortega – zdehumanizował 
muzykę i dlatego od niego zaczyna się nowa era w sztuce muzycznej”6.
Ten ważny dla dziejów sztuki krok spowodował sytuację, której 
rozpatrywanie stało się punktem wyjścia zarazem dla teoretycznych 
uogólnień Ortegi y Gasseta, jak i dla jego osobistych irytacji. Chodzi 
o fakt „niepopularności nowej muzyki”7. Właśnie stosunek do muzyki 
autora Popołudnia fauna (jedynie niekiedy pojawia się drugie nazwisko: 
Strawiński) urasta do głównego kryterium podziału na elitę i masę. Elita 
słucha Debussy’ego, masa pozostaje przy Mendelssohnie, „dopuszczając 
się – w ten sposób – artystycznego terroryzmu”, bowiem „przedkładanie 

4 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przeł. P. Niklewicz, wybór i wstęp 
S. Cichowicz, Warszawa 1980.

5 J. Ortega y Gasset, Muzykalia [w:] Dehumanizacja sztuki…, s. 94-108.
6 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki…, s. 301.
7 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki…, s. 279.



464   

SYNTEZY

Mendelssohna nad Debussy’ego jest czynem wywrotowym”8. Z tego 
to powodu publiczność koncertowa, nazwana za moment „szeroką 
publicznością”, staje się w chwilę później „masą”, nawet „bezwładną masą”, 
której się przez sto pięćdziesiąt lat ery romantycznej, najniesłuszniej 
w świecie, schlebiało. Słuchacze Beethovena, a szczególnie Wagnera, 
otrzymują na koniec jeszcze wyrazistsze dookreślenie: stają się w oczach 
Ortegi „motłochem”9.
Doprawdy trudno przyznać rację Ewie Bieńkowskiej, gdy mówi 
o „subtelności i duchowej elegancji” hiszpańskiego intelektualisty. Zbyt 
często przebija przez jego teksty pogarda dla tego, co nie odpowiada jego 
wyobrażeniom. Obsesja niezbędności „dehumanizacji” sztuki, uwolnienia 
jej od subiektywizmu, przy równie obsesyjnej idei ostrego podziału na 
masy i elitę doprowadzała Ortegę niekiedy do sformułowań dziwacznych, 
jeśli nie karykaturalnych. Wyższą popularność u koncertowej publiczności 
Symfonii Pastoralnej Beethovena od  Popołudnia fauna Debussy’ego 
usiłuje wytłumaczyć faktem, iż u Beethovena chodzi o wyraz „uczuć 
absolutnie trywialnych” („pospolitych, mieszczańskich, zwyczajnych”) 
i właśnie dlatego znajdujących oddźwięk w „masach”.
W Szóstej Symfonii, argumentuje, zarówno spokojny kupiec jak 
i znakomity profesor, prosty robotnik czy panienka ze sklepu rozpoznaje 
ze wzruszeniem odbicie własnych uczuć i będą za to wdzięczni 
kompozytorowi. Natomiast Popołudnie fauna przemawia do nich 
językiem uczuciowym, którego nigdy nie używali i którego nie są w stanie 
zrozumieć…10

Notabene gdyby testu na popularność wśród koncertowych słuchaczy 
dokonać dzisiaj, nie byłbym pewny wyniku; wiele wskazuje na to, że 
Debussy pozostawiłby pastoralnego Beethovena w tyle, za sobą.

5. W ciągnącym się od połowy wieku XIX sporze między zwolennikami 
podmiotowego respective przedmiotowego charakteru dzieła 
muzycznego autor Dehumanizacji sztuki staje oczywiście po stronie 
estetyki zwanej autonomiczną. Wprawdzie w najwcześniejszym 
z przywoływanych tu tekstów wyraża jeszcze przekonanie, iż „tematem 

8 J. Ortega y Gasset, Musicalia…, s. 98.
9 J. Ortega y Gasset, Musicalia…, s. 95.
10 J. Ortega y Gasset, Musicalia…, s. 98.
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dla sztuki, szczególnie dla muzyki, są zawsze uczucia”11 to jednak 
w ostateczności, dochodzi do wniosku, iż „muzyka musiała zostać od 
uczuć osobistych uwolniona, zostać z nich oczyszczona aż do pełnego 
obiektywizmu”12. Proces ten – „przejście od postawy subiektywnej do 
obiektywnej” – musiał zostać dla dobra sztuki dokonany. Z zadowoleniem 
wymienia więc Ortega siedem tendencji charakteryzujących sztukę 
nowego wieku. „Dąży ona – czytamy – do: (1) dehumanizacji, (2) unikania 
form mających odbicie w życiu, (3) spowodowania, by dzieło sztuki nie 
było niczym więcej jak dziełem sztuki, (4) traktowania sztuki jako zabawy 
i niczego więcej, (5) postawy i zasady ironicznej, (6) wystrzegania się 
fałszu i do skrupulatnej realizacji dzieła. W końcu, powiada, zasłaniając 
się nieco w tym momencie: (7) według młodych artystów sztuka nie ma 
żadnego transcendentnego znaczenia”13. 
Mało kto tak precyzyjnie i wyraziście sformułował zespół tendencji, 
które zapanują niebawem nad sztuką w wieku dwudziestym: w „wieku 
przeklętym”, jak go określił Gustaw Herling-Grudziński, w wieku, którego 
główną tendencją był, zdaniem Paula Ricoeura, „postęp racjonalności 
i zanik sensu”, a według Czesława Miłosza „logika przyspieszonego 
rozkładu”. Ortega y Gasset ujrzał z przenikliwością narastanie konfliktu 
między elitą a masą, nie przewidział natomiast, iż jego recepta na nową 
sztukę podpowie jej właśnie ową „logikę przyspieszonego rozkładu”, 
że wskaże drogę, która okaże się w końcu rodzajem Heideggerowskiej 
Holzwege, drogą prowadzącą do nikąd, kończącą się skakaniem przez 
koncertowy fortepian.
Na szczęście postawa neopozytywistyczna i Hanslickowska estetyka 
nie zapanowały nad muzyką niepodzielnie. Naprzeciw stanęli: Dilthey 
z poetyką „znaczącego przeżycia”, Huber z rozumieniem dzieła 
muzycznego jako „wyrazu niepowtarzalnej osobowości”, Gombrich 
przypominający o wartościach i ostrzegający przed dehumanizacją14, 
Adorno dowodzący, iż prawdziwie wielkie dzieło sztuki stanowi reakcję 
na grozę historii15. W połowie wieku stanęło ostro postawione pytanie, 
czy – po apokalipsie XX-wiecznych totalitaryzmów i holokauście – 
ideałem estetycznym może nadal pozostać „niezaangażowana” sztuka 

11 J. Ortega y Gasset, Musicalia…, s. 98.
12 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki…, s. 301.
13 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki…, s. 287.
14 E. H. Gombrich, Patrzeć w skupieniu, „Znak”, 1993, nr 11.
15 Por. S. Jarociński, Ideologie romantyczne, Kraków 1979.
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„obiektywnego obserwatora”, odizolowana od tu i teraz, zredukowana do 
jednej jedynej funkcji, tej estetycznej?
Przypomniano też sobie, przy okazji, słynną listę funkcji, które muzyka 
ma do spełnienia, zestawioną jeszcze w wieku XV przez znakomitego 
teoretyka i kompozytora, Johannesa Tinctorisa: „Boga chwalić, dusze do 
pobożności pobudzać, smutek rozpraszać, zatwardziałość serca zmiękczać, 
odbierać złą wolę, diabła zmuszać do ucieczki, ludzi cieszyć, leczyć 
chorych, wywoływać stan uniesienia, miłość podsycać, dusze zbawiać…”16 
Może choć niektóre z nich warto byłoby rewindykować?

6. Wiele do myślenia dają ostatnie zdania eseju Ortegi y Gasseta, tego 
z roku 1925. Autor Dehumanizacji sztuki nie jest do końca pewny 
słuszności swojego widzenia: „Któż to wie, co się jeszcze może rozwinąć 
z tego stylu, będącego przecież w zarodku? Postawił sobie do spełnienia 
wielkie zadanie – pragnie tworzyć z niczego”17. Znaczy to chyba nie co 
innego, jak chęć radykalnego zerwania z tradycją; trzeba by na dobrą 
sprawę do założeń nowej sztuki dopisać więc i ten postulat. A dalej: 
Ortega nie jest pewny wyników. „Powiada się często, stwierdza, że nowa 
sztuka nie stworzyła na razie nic naprawdę godnego uwagi; skłonny 
byłbym podzielać to zdanie”. Jest w tym momencie, jak widać, wyraźnie 
zbyt ostrożny, zarazem niesprawiedliwy; pierwsza część wieku przyniosła 
już przecież parę dzieł znakomitych, trwale wpisanych do kanonu. Ale dla 
Ortegi to nie ma znaczenia, gdyż, jak konkluduje: „jedno jest pewne – nie 
ma już dla niej (dla nowej sztuki) drogi powrotu”. Chyba, iż pojawiłaby 
się „ewentualna propozycja innego – od dehumanizacji – kierunku 
rozwoju…” I w tym momencie padają słowa szczególnie znaczące, 
odsłaniające zarazem kierunek myślenia i główną obawę: odmienna 
propozycja nie mogłaby jedynie oznaczać „nawrotu do ubitych ścieżek”18.
A właśnie nawrót do tego, co kiedyś było, pojawił się w wieku XX jako 
alternatywa i możliwa i owocna. Tyle, że rozumiana inaczej, nie mająca 
wiele wspólnego z „ubitymi ścieżkami”, pojmowana przede wszystkim 
jako powrót do arché. Odrzucając radykalnie tradycję, Ortega nie 
odróżnia w niej tego, co akcydentalne, od tego, co stanowi jej rdzeń 
zapewniający kulturze tożsamość, ciągłość, trwałość. A historię muzyki 

16 Cyt za: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, tom III, Wrocław 1967, s. 281.
17 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki…, s. 322.
18 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki…, s. 322.
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XX wieku budują przede wszystkim utwory, w których nastąpiło zderzenie 
i zestrojenie obu tendencji, dynamiczna synteza datum i novum. Co 
może zabawne, autorami pierwszych prób w tym kierunku byli właśnie 
dwaj Ortegowscy bohaterzy muzyki nowej: Debussy (sonaty) i Strawiński 
(Król Edyp). Koniec wieku działania retrowersywne nasilił, już niemal jako 
akt samoobrony wobec modernistycznych ekstremów, które w oczach 
wielu stały się symptomami choroby. Tak widział sytuację na przykład 
Lutosławski. „Nawyk, żeby komponować język, nie zaś to, co się ma nim 
ewentualnie do przekazania, jest chorobą naszych czasów. Ta choroba – 
dodał z umiarkowanym optymizmem – już trochę mija”19.
Powrót do arché przejawił się w ostatnich dziesiątkach lat na wiele 
sposobów: przez neotonalność, nową prostotę, minimalizm, nowy 
liryzm, nowy romantyzm, nowy humanizm. Niekiedy staje się to 
oczywiście chodzeniem po linie nad przepaścią. Lecz udaje się, o czym 
świadczy choćby III Symfonia Góreckiego czy Pasja według św. Łukasza 
Pendereckiego, niezwyczajny światowy rezonans obu utworów. Można 
powiedzieć, że muzyka końca wieku próbuje na nowo odnaleźć siebie 
i swoje miejsce w społeczeństwie i kulturze. A dzieje się to na skutek 
działań rewindykacyjnych. Wraca więc przede wszystkim odrzucona 
programowo podmiotowość dzieła i związana z tym prawda wyrazu. 
Poczucie wolności odpowiedzialnej zajmuje na nowo miejsce zajęte przez 
nieograniczoną dowolność i działanie przypadku. Pojawia się potrzeba 
zaistnienia w utworze akcentów piękna, subtelności, wzniosłości. 
Oczywistością stała się niezbędność powrotu do sacrum. Niekiedy daje 
o sobie znać wymiar katarktyczny. Na horyzoncie pojawia się możliwość 
nie tylko doznawania przyjemności wysłuchania dzieła, ale i jego 
przeżycia, odczucia niesionego przez nie „niepokoju metafizycznego”20.  
Zarazem rysuje się możliwość zmniejszenia niezwyczajnego 
rozziewu, jaki zaistniał w wieku XX między twórcą muzyki nowej a jej 
nieprofesjonalnym, powszechnym odbiorcą.
Tendencję naczelną tych lat określić można przy tym jako przemożną 
„potrzebę syntezy”. Według Krzysztofa Pendereckiego potrzeba ta w ogóle 
cechuje nowe czasy, stanowiąc „odpowiedź na dojmujące odczucie 
rozpadu świata”21. Nie powinno się jej mylić z pokusami łatwiejszych 

19 W. Lutosławski, Utwór powinien być owocem natchnienia…
20 K. Tarnowski, Sztuka i dotkliwość świata. Głos w dyskusji, „Znak”, 2000, nr 4, s. 47.
21 K. Penderecki, Passio artis et vitae. Rozmowa z A. i Z. Baranami, „Dekada Literacka”, 1992, 

nr 11/12.
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rozwiązań, niesionych przez postmodernizm, w twórczości muzycznej 
również dający już znać o sobie. Inna rzecz, iż ześlizgnięcia się na tę 
płaszczyznę nie sposób się nie obawiać.

7.  „Podział na elity i masy zawsze był nieodłączny od życia społecznego” 
pisze Ewa Bieńkowska, przypominając główne tezy i wątki Buntu mas. 
I trudno się z tym nie zgodzić. Ale dodaje: „aktywność elit i postawa 
naśladowcza mas należały do warunków rozwoju cywilizacji”. I w tym 
momencie rodzą się wątpliwości i sprzeciwy.
Rzeczywistość historyczna bywała znacznie bardziej skomplikowana; 
nie da się streścić do relacji aktywność – naśladownictwo. Siłą sprawczą 
rozwoju twórczości muzycznej nie było bowiem naśladowanie, lecz 
w stopniu nieporównanie wyższym, współdziałanie muzyki uczonej, 
zwanej wysoką z nieuczoną, którą nazywano niską; niekiedy była nią 
muzyka ludowa, niekiedy popularna, kiedy indziej powszechna. Chodzi 
o fakt tak oczywisty, iż trudno argumentować go szerzej. Niech starczy 
parę przykładów najprostszych. Uczoną  muzykę średniowiecznego 
chorału dopełniały podczas nabożeństw proste laudi, później kolędy 
i wszystkie inne powszechne śpiewy wiernych. Kulturę muzyczną 
renesansu tworzyło w sferze sakralnej zderzenie i przenikanie 
wzajemne kunsztownych motetów śpiewanych przez scholę z muzyką 
psalmów oddanych najczęściej śpiewowi powszechnemu, zaś w sferze 
profanicznej – wyrafinowanych madrygałów z pieśniowo-taneczną 
prostotą frottoli, przejmowanych z folkloru ulicznego. Barokowa pasja 
zderzała powszechne melodie protestanckich chorałów z wirtuozerią 
profesjonalnych arii. Trudno sobie wyobrazić muzykę klasyczną bez 
przejętych z muzyki popularnej tematów rond i wariacji, lub muzykę 
romantyczną bez impulsów idących ze strony folkloru wiejskiego…
Na każdym miejscu i w każdym momencie: współdziałanie, dopełnianie 
się, przenikanie, symbioza. Nieustanny dialog, przerwany jedynie na 
moment przez autoteliczne tendencje wieku dwudziestego, którym to 
z takim przejęciem patronował Ortega y Gasset. Dzisiaj starczy posłuchać 
poruszającej autentyzmem muzyki Crucifixus z Credo Pendereckiego, 
by się przekonać w jak naturalny sposób ów dialog niskiego z wysokim 
powraca na strony partytur.
A w przyszłości? Nie zdziwiłbym się, gdyby pod koniec rozpoczętego 
właśnie wieku doszło do związku symbiotycznego między nową 
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falą muzyki wysokiej, a tymi wartościami, które przy dobrym 
i nieuprzedzonym uchu można niekiedy wysłyszeć w autentycznym 
bluesie, w najlepszych momentach rocka i jazzu, w takiej muzyce, o jakiej 
niedawno pisał Grzegorz Turnau, zdając relację z koncertu gitarzysty 
Stinga (Gordona Sumnera); myślę na przykład o śpiewanej przez niego 
przejmującej pieśni O kruchości człowieczego losu22.

8. W dość elitarnym piśmie ruchu masowego, w periodyku noszącym 
symboliczny tytuł „Ruah”, wpadło mi w ręce zdanie zastanawiające: „Coś 
na tym świecie się powywracało. Trafiamy do Boga okrężną drogą, bo 
często, zanim pochwyci nas piękno chorału, na ogół najpierw zostajemy 
naznaczeni ukąszeniem rocka”23.
Lektura „Ruah” nie była przypadkowa; chodziło o próbę rozeznania 
w problematyce, którą podsunęli organizatorzy jednej z dyskusji 
okrągłego stołu, przewidzianej w ramach ubiegłorocznego lubelskiego 
Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Już sam tytuł dyskusji brzmiał 
prowokująco: Nowe formy duchowości w muzyce: rock katolicki? Na 
dyskusję przybył tłum, ledwo się w sali mieszczący, a to ze względu na 
obecność w spotkaniu jednego z czołowych „katolickich rockmenów” 
(Tomka Budzyńskiego), tego, którego niedawny występ na słynnym 
(osławionym?) festiwalu w Jarocinie recenzent „Gazety Wyborczej” 
opisał słowami: „I z kolumn bryzga płynny metal; na scenę wchodzi 
charyzmatyczny wokalista – prorok…”
Dyskusja z „tłumem” (jak by uczestników spotkania określił Ortega) nie 
była łatwa. Ale też ów „tłum” fanatycznych entuzjastów rocka nie spełniał 
Ortegowskiej definicji mówiącej o pasywności i bezwładzie, o „masie” 
ludzi „bez właściwości”. Moi dyskutanci (notabene głównie studenci KUL 
i młodzi księża) mieli pełną świadomość swoich estetycznych, a zarazem 
ideowych preferencji i wyborów. Tyle, że ich wrażliwość na to, co 
nazywamy sztuką rozmijała się z moimi wyobrażeniami dosyć gruntownie. 
Odbierając ów „rock katolicki” z wrażliwością słuchacza wykształconego na 
chorałach Bacha, balladach Chopina i preludiach Debussy’ego nie mogłem 
określić go inaczej, niż jako muzykę: (1) wprost krańcowo prymitywną, 
(2) operującą melodyką banalną, by nie powiedzieć wulgarną, 
(3) schematycznymi, obsesyjnie powtarzanymi rytmami, (4) pozbawioną 

22 G. Turnau, „Tygodnik Powszechny”, 2001, nr 26, s. 16.
23 C. Sękalski, Od rocka do modlitwy i uwielbienia, „Ruah”, 2000, nr 11, s. 24.
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wszelkiej subtelności i szlachetności wyrazu, (5) brzmieniowo hałaśliwą 
i łomotliwą („dawanie czadu”), (6) prowokacyjnie brzydką, wreszcie 
(7) pozbawioną organicznego związku między słowem a dźwiękiem, 
traktowanym wehikularnie. Wojciech Kilar zapytany o zdanie 
odpowiedział: „muzyczny analfabetyzm, barbarzyństwo”, Władysław 
Stróżewski: „muzyka diabelska”.
A jednak. Nie sposób zaprzeczyć, iż chodzi o ruch w pełni autentyczny, 
nie poddający się łatwo komercjalnym manipulacjom, nacechowany 
intencjami najbardziej pozytywnymi. Słuchając kolejnych wcieleń Armii 
Tomka Budzyńskiego czy Arki Noego, słuchając Joszki Brody czy grupy 
2 TM 2,3 – zespołów tak bardzo zróżnicowanych – ma się wrażenie 
zetknięcia ze śpiewem i graniem maksymalnie zaangażowanym 
emocjonalnie, przede wszystkim w przekaz treści słownych przez owo 
śpiewanie i granie dochodzących do głosu. U słuchaczy – właściwie: 
u aktywnych współuczestników spotkań – uderza spontaniczność 
i żywiołowość reakcji, przechodząca niekiedy w stan swoistego uniesienia. 
Czuje się przy tym, że nie chodzi o ruch sztucznie wprowadzony 
i podtrzymywany; można go nazwać oddolnym, realizującym się 
w sposób naturalny. Starczy wymienić miejscowości, w których odbywają 
się w Polsce rockowe dni, spotkania, festiwale: Ustroń, Gostyń, Wołczyn, 
Pakość, Dursztyn, Biłgoraj, Węgorzewo, Jarosław, Pieniężno, poznańskie 
Garbary, Zielona Góra, Szczecin i miejsce najważniejsze – Bulwar 
Filadelfijski w Toruniu. To już nie jakiś projekt, a rzeczywistość, nurt 
wzbierający na sile.
Święty tekst, charyzmatyczne uduchowienie wykonawców, spontaniczny 
rezonans u słuchaczy przy prymitywizmie, hałaśliwości i brzydocie 
środków ekspresji. Na pytanie, dlaczego środki tak ostre, pada odpowiedź: 
przy łagodnych nie mogłoby być mowy ani o wyrazie ani o rezonansie. 
Nie łatwo potępić, gdy się spojrzy na rzecz z bliska, a nie z wygodnej 
odległości. To, co przywykliśmy nazywać masową subkulturą posiada 
nie jedno oblicze. A poza tym: nie dla każdego przejawu sztuki funkcja 
estetyczna jest funkcją wchodzącą w ogóle w grę.

9.  Wiele wskazuje na to, iż formuła José Ortegi y Gasseta dotycząca relacji 
elitarne – egalitarne, mimo towarzyszących jej interesujących diagnoz 
i profetycznych prognoz, nie wystarcza dla interpretacji zjawisk, z którymi 
zetknęło nas codzienne doświadczenie minionego wieku. Przynosi 
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cięcia zbyt ostre, podziały nazbyt biało-czarne. Rzeczywistość bywa 
zdecydowanie bardziej bogata, bardziej kolorowa. Chęć zrozumienia jej 
funkcjonowania wymaga dalszych zróżnicowań.
Nie każdą elitę tworzą świadomi budowniczowie kultury, osoby duchowo 
uprzywilejowane. Nie każdy zespół ludzi nazywany przez Ortegę 
„masą” charakteryzuje się brakiem wyższych aspiracji, skłonnościami do 
naśladownictwa, biernym buntem wobec kultury wysokiej. Można by 
mówić co najmniej o dwu rodzajach elit i dwu odmiennych rodzajach 
zbiorowości wyróżniających się znaczną liczebnością.
Pierwszą z elit nazwać można twórczą. Jej aktywność polega na 
kształtowaniu kultury, na wskazywaniu drogi i na podnoszeniu wzwyż 
zgodnie z kryteriami przynależnymi postawie humanistycznej. Tę elitę 
tworzy grupa wybitnych osobowości, zarazem autorytetów moralnych. 
W oparciu o kryteria jakości i wartości, w dialogu krzyżujących się opinii, 
powstaje dynamiczny i otwarty, ale oparty na nienaruszalnym rdzeniu 
prawd oczywistych – kanon danej kultury.
Drugiej z elit przystoi nazwa technicznej. Jej aktywność kształtuje poziom 
cywilizacyjny danej zbiorowości, zgodnie z możliwościami sugerowanymi 
przez nauki przyrodnicze i techniczne oraz przez prawa rynku. Tworzy ją 
grupa wybitnych ekspertów poszczególnych profesji, tych, którzy odrzucili 
nadrzędność kryteriów humanistycznych. Tu rządzi prawo wielkiej liczby 
i ceny. Powstaje nieograniczony, fluktuujący market: produktów, towarów 
i możliwości, łatwo poddający się wielostronnej manipulacji.
Naprzeciw pierwszej z elit staje zbiorowość spójna, o charakterze 
określonej struktury społecznej. Tu nie może być mowy o „masie” 
czy „tłumie”. Ta społeczność – niezależnie od piętra swej „klasowej” 
przynależności – posiada określone predylekcje i ambicje kulturalne. Dla 
niej „być” znaczy więcej niż „mieć”. Współuczestniczy w tworzeniu sztuki, 
pozostając w symbiozie z elitą twórczą. Posiada własne zdanie, dokonuje 
niezależnych wyborów, ale jest otwarta i podatna na opinie autorytetów 
moralnych. W tego rodzaju strukturze społecznej rezonuje wyraziście 
głos Turowicza i Tischnera, Miłosza i Herberta, Herlinga-Grudzińskiego 
i ks. Jana Twardowskiego; w kręgu społeczności muzycznej (choć nie 
wyłącznie muzycznej) funkcję tę spełniał głos Stefana Kisielewskiego 
i Zygmunta Mycielskiego.
Partnerem elity profesjonalnej, nazwanej tu techniczną, stała się 
zbiorowość zjednoczona jednym hasłem – konsumpcji. Jeśli gdzieś, to 
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właśnie tutaj, i tylko tutaj, można mówić o masie i tłumie. Chodzi bowiem 
o zbiorowość „buszujących w zbożu”, wysadzonych z siodła macierzystej 
struktury społecznej, pozbawionych metryki, korzeni, trwałego punktu 
moralnego odniesienia. O tych, dla których „mieć” znaczy więcej niż 
„być”. Ta właśnie zbiorowość poddaje się łatwo manipulacjom tak 
politycznym jak ekonomicznym, pozwala się wabić i mamić reklamą. W tej 
zbiorowości nie realizacja własnej osobowości ma wagę, lecz poddanie się 
aktualnej modzie, zgubienie w tłumie innych, oglądaczy (i podglądaczy) 
identycznych programów telewizyjnych i czytelników kolorowych 
magazynów.
Jest oczywiste, że mimo większego zróżnicowania,  również powyższe 
widzenie sytuacji nie obroniło się przed topornością i uproszczeniem. 
Może jednak pozwoli o dalszy krok zbliżyć się do rozumienia tej 
rzeczywistości, która stanęła u progu XXI wieku.

10.  W „sytuacji granicznej”, o której mówi przypomniany przez Ewę 
Bieńkowską Nicola Chiaromonte, znalazł się nie tylko przedstawiciel elity, 
intelektualista pragnący bronić wyższych wartości przed hegemonią mas. 
Sytuacja graniczna dotyczy całej humanistycznie rozumianej kultury. Bo 
kryzys nie polega na zagrożeniu kultury wysokiej przez kulturę niską, 
ani nie ogranicza się do niepokojącego wzrostu postawy konsumpcyjnej 
wśród mas. Dotyczy on właśnie i przede wszystkim elit i tego obszaru 
sztuki, uważanej za wysoką, z którego to od samego progu wieku XX 
starano się eliminować wartości humanistyczne. Sytuację w sztukach 
wizualnych Mieczysław Porębski wyraził okrzykiem: „takiej katastrofy, 
przewrotu jeszcze w historii nie było”24. Lutosławskiego przeraziła 
„oszałamiająca szybkość”, jaką przybrał „proces rozpadu” muzyki 
wysokiej25. Miłosz na obliczu sztuki XX wieku ujrzał „diabelski grymas…”26

To zdaje się nie ulegać wątpliwości: kryzys objął najpierw piętra 
najwyższe. To, co dokonało się na niższych było już tylko skutkiem, 
wynikiem relatywizacji wartości, filozofii przyzwolenia, obawy przed 
posądzeniem o nienowoczesność czy brak tolerancji, wynikiem szerzenia 
opinii o równowartości gustów, potrzeb i upodobań, poglądu, że każdy 
wybór jest równie słuszny. Chyba jednak nie „masy kształtują dziś swoje 

24 M. Porębski,  Sztuka i dotkliwość świata…, s. 44. 
25 W. Lutosławski, O muzyce dzisiaj…, s. 179-180.
26 Cz. Miłosz, „Tygodnik Powszechny”, 30 V 2000.
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elity, narzucają im – jak to określa Ewa Bieńkowska – sposoby bycia, 
wzory sukcesu”. To masy są urabiane każdego dnia i nocy przez wolną 
od „przesądów” (i skrupułów) elitę profesjonalistów od mass-mediów 
i działań promocyjnych. Schlebianie niższym potrzebom mas nie zostało 
przecież przez masy te wymuszone; bywa dyktowane najzwyczajniej: 
przez prawa rynku i chęć zysku.
Dlaczego więc: nic jeszcze nie zostało stracone?
Sytuacja graniczna wymaga od człowieka, jak chce Karl Jaspers, stanięcia 
wobec zagrażającej rzeczywistości twarzą w twarz. Wymaga zdania sobie 
sprawy z charakteru zagrożeń, dokonania wyboru i podjęcia działań 
z nadzieją i wiarą na opanowanie krytycznej sytuacji.
Myślę, że starczy, jeśli elity twórcze uwierzą w swój autorytet i będą 
głosem pełniejszym niż dotąd, wypowiadać swoje autentyczne, nie 
ukrywane z jakichś względów, sądy o wartościach, kształtując rdzeń 
kanonu kultury. Jeśli krytyka literacka i artystyczna odważy się nazywać 
zjawiska po imieniu, nie bojąc się środowiskowych ostracyzmów. 
Jeśli pewne mass-media przypomną sobie, że zostały powołane do 
życia i zobowiązane do tego, by funkcjonować jako instytucje dobra 
publicznego. Jeśli władze państwowe zrozumieją, iż kultura wysoka 
nie może istnieć bez znaczącego mecenatu państwa i że – tak jak 
przyroda – wymaga nieustannej, troskliwej ochrony. Jeśli od medialnych 
sponsorów więcej zielonego światła dostaną entuzjaści z autentycznych 
i spontanicznych ruchów kulturowych niż menadżerzy przemysłu 
estradowego. Jeśli pedagogom i państwu uda się stworzyć i wprowadzić 
w życie taki model szkoły średniej, który obok przygotowania do 
przyszłości, mógłby stać się ostoją wartości trwałych.
Wierzę w sens i sprawdzalność spostrzeżenia Miłosza: „kryzys i lekarstwa 
na kryzys pojawiają się równocześnie”27.

27 Cz. Miłosz, Millenium, Apokalipsa, koniec wieku. Głos w dyskusji, „Znak”, 1999, nr 12, s. 13.
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Dialog, czyli spotkanie twarzą w twarz*

W sztuce najważniejsze coś, leżące poza samą sztuką. 
Jakiś pierwiastek transcendentalny.

Karol Szymanowski, 1934

Rzecz dotyczyć będzie sztuki, ściślej: twórczości muzycznej. Również na 
tym obszarze, w teorii muzyki zorientowanej humanistycznie używa się 
tego metaforycznego zwrotu: „spotkanie twarzą w twarz”, który zazwyczaj 
odsyła do Bubera1, Lévinasa2 i ks. Tischnera3. Oddaje bowiem w lapidarny 
sposób ten rodzaj relacji, która pojawia się wówczas, gdy w grę wchodzi 
aspekt podmiotowy (nie: przedmiotowy), stanięcie naprzeciw (a nie: 
obok) z gotowością podjęcia dialogu (zamiast kontynuowania monologu).
Żeby to, o czym mowa stało się bardziej wyraziste, muszę, choćby 
w sposób najbardziej skrótowy odwołać się do koncepcji szerszej, 
funkcjonującej jako koncepcja progów i faz drogi twórczej, rozumianej 
jako swoista narracja4. Koncepcji stanowiącej model inwariantny, a więc 

1 M. Buber, Ich und Du, 1923, Ja i Ty, przeł. J. Doktór, Warszawa 1992.
2 E. Lévinas, Le temps et l’autre, 1979, Czas i to co jest inne, przeł. J. Migasiński, Warszawa 

1999.
3 J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006.
4 M. Tomaszewski, Życia twórcy punkty węzłowe. Rekonesans [w:] Muzyka w dialogu 

ze słowem, Kraków 2003 oraz: O drodze twórczej, jej progach i fazach, przemianach 
i fiksacjach – po raz wtóry [w:] 12 spojrzeń na muzykę polską wieku apokalipsy i nadziei, 
Kraków 2011.

* M. Tomaszewski, Dialog, czyli spotkanie twarzą w twarz, referat wygłoszony podczas 
międzynarodowego sympozjum naukowego Wokół koncepcji dialogu Jana Pawła II  
[w:] Idea dialogu w myśli Jana Pawła II, red. Z. Zarębianka, K. Dybeł, Z. Mirek, 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2013.
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taki, który w rzeczywistości jako taki się nie zdarza, stanowiąc jedynie 
porównawczy punkt odniesienia dla indywidualnej twórczej odmienności.
Penetracja pewnej ilości życiorysów pozwoliła na wyłonienie sześciu faz 
twórczych. Przejście z fazy do fazy bywa równoznaczne z koniecznością 
przekroczenia kolejnego progu, warunkując dalszy rozwój twórczej 
osobowości.
Może sposób, w jaki Roman Ingarden ujął kiedyś sprawę przezwyciężania 
siebie nazwać można drastycznym, ale daje do myślenia: „Natura ludzka 
– pisał w Książeczce o człowieku5 – polega na nieustannym wysiłku 
przekraczania zwierzęcości tkwiącej w człowieku i wyrastania ponad nią 
człowieczeństwem i rolą człowieka jako twórcy wartości”.
Faza twórczości początkowej jest fazą zakorzeniania się w tym, co 
zastane: własne, rodzime, bliskie, miejscowe, ojczyste. Zasadę nadrzędną 
stanowi tu imitowanie wzorów odziedziczonych. Faza twórczości 
wczesnej pojawia się wraz z zetknięciem się z tym, co inne, obce, dalekie, 
nowe – stąd właśnie fascynujące. Dominuje tendencja do eksploatacji 
i adaptacji, wyzwalających ducha gry i eksperymentu. Dopiero gest 
odrzucenia eklektycznego nadmiaru, z tego co odziedziczone i z tego, 
co nabyte – przynosi twórczą dojrzałość, odsłania swego twórcy twarz 
własną. Zaczyna on „mówić siebie”, monologizować.
Kolejny próg – wiodący do twórczości szczytowej – nazwany został 
progiem „znaczącego spotkania”: z twórczością lub osobowością nie 
przypadkową, w y b r a n ą,  wobec której dojrzały już twórca staje twarzą 
w twarz i jako równy z równym nawiązuje dialog. W grę wchodzą jeszcze 
dwa progi: przeżycie wydarzeń o charakterze „smugi cienia” otwiera fazę 
twórczości późnej, dogłębne przeżycie samotności – fazę twórczości 
ostatniej. Rodzą się syntezy bilansujące i profetyczne, testamenty, 
przesłania i solilokwia.
Otóż dwa z wymienionych progów mają związek z tematem mojego 
tekstu: „zetknięcie się” otwierające fazę twórczości wczesnej i „znaczące 
spotkanie” – fazę twórczości szczytowej. Posiadają wprawdzie charakter 
sobie bliski, ale wyraźnie zróżnicowany.
Zetknięcie się z tym, co fascynujące, bo odmienne, stanowi relację 
jednostronną i to natury przedmiotowej. Jest wynikiem zbiegu 
okoliczności zewnętrznych. To, co „inne” dotyczy przede wszystkim 

5 R. Ingarden, O naturze ludzkiej [w:] Książeczka o człowieku, Kraków 1972, s. 25.
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materiału i jego jakości, strony technicznej i formalnej. Chopin w swych 
latach wczesnych dał się zwieść modzie swego czasu, stylowi brillant, 
tworząc serie błyskotliwych rond i wariacji, których dziś nikt nie próbuje 
uznać za dla niego reprezentatywne. Zmiótł je wszystkie jednym 
gestem, odsłaniając twarz, by w dwu fortepianowych koncertach 
wyrazić swą własną młodzieńczą romantyczność. Szymanowski przeżył 
w młodości rodzaj „zaczadzenia” muzyką Wagnera i Ryszarda Straussa. 
Skomponował kilkadziesiąt pieśni do słów niemieckich modernistów, 
będących wówczas właśnie en vogue. Lutosławski u progu lat 
sześćdziesiątych zaczął eksperymentować z techniką inspirowaną 
muzyką Johna Cage’a. Zetknięcie się Góreckiego z muzyką zachodniej 
awangardy przyniosło w ślad za serialnym Das Augenlicht Weberna – 
Góreckiego serialne Epitaphium, w ślad za sonorystycznym Incontri 
Luigiego Nona – sonorystyczne Scontri przyszłego autora Ad Matrem. 
Wreszcie Penderecki. Wprawdzie zafascynowany Nonem, Boulezem, 
Stockhausenem, Xenakisem – w serii partytur w rodzaju: Anaklasis, 
Tren, Fluorescencje, De natura sonoris awangardowością przelicytował 
tamtych, ale komponując Pasję według świętego Łukasza pożegnał się 
z autonomicznym sonoryzmem. Będzie go odtąd używał, już tylko jako 
środka niezbędnego dla osiągnięcia celu wyższej natury.
Inaczej z progiem nazywanym tu „znaczącym spotkaniem”, otwierającym 
drogę do osiągnięć szczytowych. Nosi nie przedmiotowy, a podmiotowy 
charakter. Nie oznacza jednostronnej eksploatacji techniki i materiału. 
Twórczość odmienna zaproszona do dialogu decydującego o jej 
rezonansie w nowej rzeczywistości – jest tu traktowana jako wyraz 
określonej osobowości, lub określonej formacji kulturowej. Postawę 
twórcy cechuje nie tylko otwartość, ale zespół uczuć pozytywnych, 
od podziwu po miłość. Starczy przypomnieć sobie wypowiedzi 
kompozytorów – o bliskich im twórcach. Chopina o Mozarcie i Bachu6, 
Lutosławskiego o Chopinie7. Już nie same jakości wchodzą w grę, ale 
zarazem wartości. A przy tym: stanięcie twarzą w twarz dojrzałego już 
twórcy, staje się rodzajem zmierzenia się. Sprawdzeniem siebie.
Chopin stanął naprzeciw tego, co Heine nazwał Ruchem Romantycznym, 
Romantische Bewegung. Jego reakcję stanowi w równej mierze wpisanie 

6 M. Tomaszewski, Źródła twórczości [w:] Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Poznań 1998, 
s. 270-272. 

7 W. Lutosławski, Powroty, „Polska”, 1970, nr 9 oraz: Powroty do Chopina [w:] O muzyce. 
Pisma i wypowiedzi, opr. Z. Skowron, Gdańsk 2011, s. 315-316.
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się w ów nurt jak i sprzeciw wobec niektórych jego pryncypiów. 
Szymanowski wkroczył w fazę twórczości szczytowej odkrywając dla 
siebie świat muzyki i kultury góralskiej, nie tylko doskonale poznanej, ale 
zarazem emocjonalnie przeżytej8. Szczególne osiągnięcia Lutosławskiego 
wiążą się z serią jego partytur inspirowanych poezją francuską: Trois 
poèmes d’Henri Michaux, Paroles tissées, Les espaces du sommeil, 
Chantefleures et chantefables. Słowo wcielone w muzykę – wcześniej 
niemal wyłącznie instrumentalną – zmusiło do przeobrażenia ludyczności 
w dramatyzm, wyzwoliło z przymusu autoteliczności. Górecki stanął 
twarzą w twarz wobec rozległej i głębokiej tradycji pieśniowego liryzmu 
– zarazem ludowego i religijnego – czego rezultatem stała się Symfonia 
pieśni żałosnych. Penderecki wszedł w dialog z późnoromantycznym 
symfonizmem, tym od Brucknera po Mahlera, jako muzyką bliską sobie 
niemal ponad miarę. To dopiero ona pozwoliła mu – w Raju utraconym 
i Polskim Requiem – zmierzyć się z tematami największymi z wielkich.
Wyciągając przed nawias: twórczość powstająca jako rezultat „znaczącego 
spotkania” istotnie ma prawo nazywać się szczytową. Nie ronda i wariacje, 
lecz ballady, scherza i nokturny przyniosły chopinowską pełnię. Nie przez 
modernistyczne pieśni a poprzez Stabat Mater – Szymanowski sięgnął 
szczytu9. Nie przez wczesne serialne i sonorystyczne partytury a przez 
Symfonię pieśni żałosnych Górecki odnalazł siebie. Można powiedzieć, 
że każde ze spotkań, o których tu była mowa, otwierało w wyobraźni 
kompozytorskiej jakiś nowy wymiar. 
I nie jest to „rachunek bez gospodarza”. Sami kompozytorzy o tym 
mówią i mówią innym niż wcześniej językiem. Szymanowski, zazwyczaj 
akcentujący rolę kompozytorskiego métier, mówi o „tajemniczym życiu 
duszy, zarazem najbardziej realnym i najbardziej nieuchwytnym”, które 
chciałby poprzez muzykę Stabat Mater utrwalić10. Lutosławski, dla 
którego wcześniej muzyka – jak to sam określił – była jedynie grą11, teraz, 
by zaistnieć musi stanowić „owoc natchnienia”12. Górecki, nawiązując do 

8 K. Szymanowski: „Dopiero tutaj odnalazłem siebie” – w rozmowie z Ludwiką 
Ciechanowiecką, „ABC Literacko-Artystyczne”, 8 XI 1933.

9 S. Kisielewski: „To jedyne dla mnie niewątpliwe arcydzieło w całej twórczości 
Szymanowskiego”; cyt. za: Szymanowski po latach [w:] Muzyka i mózg, Kraków 1974.

10 K. Szymanowski, Na marginesie Stabat Mater. Myśli o muzyce religijnej, „Muzyka”, 1926, 
nr 11-12.

11 W. Lutosławski, Moja muzyka jest grą, wywiad B. Pilarskiego, „Współczesność”, 1961, nr 20.
12 W. Lutosławski, Utwór winien być owocem natchnienia, rozmowa z E. Markowską, „Ruch 

Muzyczny”, 1990, nr 22 oraz Potrzeba natchnienia, wywiad T. Kaczyńskiego, „Odra”, 
1990, nr 11.
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myśli Jana Pawła II, wyjawiał, że to, co najważniejsze w sztuce, mieści się 
w samej głębi człowieka. 
W pamiętnym Liście do artystów pojawia się jeszcze jeden aspekt 
zagadnienia: problem dzieł szczególnych, powoływanych do życia 
w szczególnych chwilach: „Wszyscy artyści – pisał Jan Paweł II – zdają 
sobie sprawę, jak głęboka przepaść istnieje między dziełem ich rąk, nawet 
najbardziej udanym, a olśniewającą doskonałością piękna, dostrzeżonego 
w chwili twórczego uniesienia: wszystko, co zdołają wyrazić malując, 
rzeźbiąc i tworząc, jest jedynie przebłyskiem światłości, która na kilka 
chwil zajaśniała oczom ich duszy”13.
Nie jest chyba przypadkiem, że najwybitniejsze z utworów fazy szczytowej 
– wprost lub pośrednio – dotyczyły sfery duchowej, najczęściej powstając 
z inspiracji sakralnej. I to przy wzrastającej świadomości samych twórców: 
„W sztuce – mówił Szymanowski – najważniejsze [jest] coś, leżące poza 
samą sztuką. Jakiś pierwiastek transcendentalny”14. Lutosławski owe 
chwile szczególne nazywa „momentem olśnienia”, od czego – jak mówi – 
zależy „zaistnienie utworu muzycznego, a w każdym razie jego wartość”15. 
Według autora Raju utraconego – by komponować „wystarczy mieć jedną 
księgę: Pismo święte”16, źródło inspiracji nieustającej.
Nie bez powodu rozpocząłem swój tekst od przywołania nazwisk, 
kojarzących się z problematyką spotkania, stanięcia twarzą w twarz, 
dialogu. Martin Buber jest m.in. autorem koncepcji, według której istnieją 
trzy rodzaje spotkań17: Ja i inny, Ja i ty oraz Ja i Ty, ale tym razem pisane 
z dużej litery, przywodzące na myśl frazę mickiewiczowską: „Z Tobą ja 
gadam, co królujesz w niebie”18.
W perspektywie progów i faz życia twórcy relacja „Ja i inny” (zarazem 
główna kategoria Lévinasa), zdaje się dominować w fazie wczesnego 
„zetknięcia się” z tym, co inne, fascynujące. Relacja „Ja i ty” dominuje, co 
oczywiste, w fazie „znaczącego spotkania”. Dla relacji ostatniej nie sposób 
znaleźć właściwe dla niej „miejsce”. Jest nieprzewidywalna i nieuchwytna. 

13 Jan Paweł II, List do artystów, Watykan 1999, s. 14.
14 Z. Broncel, Spotkanie z Karolem Szymanowskim. O muzyce rozsianej w świecie, „ABC”, 

1934, nr 352. 
15 W. Lutosławski, Utwór winien być owocem natchnienia…
16 K. Penderecki w dyskusji na seminarium poświęconym twórczości K. Pendereckiego, 

„Muzyka”, 1976, nr 9.
17 M. Buber, Ja i Ty…
18 A. Mickiewicz, Rozmowa wieczorna, Paryż 1844.
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Jako spotkanie twarzą w twarz, w pełnej prawdzie – jedynie niekiedy się 
zdarza.
A wtedy, jak mówi Jan Paweł II: „Przekraczając tajemnicze prawa, które 
rządzą wszechświatem, Boskie tchnienie Ducha Stwórcy spotyka się 
z geniuszem człowieka i rozbudza jego zdolności twórcze. Nawiązuje 
z nim łączność przez swego rodzaju objawienie wewnętrzne, które 
zawiera w sobie wskazanie dobra i piękna oraz budzi w człowieku moce 
umysłu i serca, przez co uzdalnia go do powzięcia idei i do nadania jej 
formy w dziele sztuki. Słusznie mówi się wtedy – choć tylko przez analogię 
– o «działaniu łaski», ponieważ człowiek ma tu możliwość doświadczenia 
w jakiejś mierze Absolutu, który go przerasta”19.

Kraków, 2 listopada 2012

19 Jan Paweł II, List do artystów, Watykan 1999, s. 35.
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1. W jednym ze swych późnych tekstów Witold Lutosławski odwołał 
się do twierdzenia uznanego przez siebie za oczywistość: „Najwyższym 
celem sztuki jest piękno, tak jak najwyższym celem nauki jest prawda” 
(12 XII 1981). Jego wypowiedź zrymowała się z nieco wcześniejszą 
wypowiedzią ks. Józefa Tischnera. Zgodnie ze swym metaforycznym 
stylem, Tischner pytał retorycznie, „jaki jest stosunek między myśleniem 
w żywiole prawdy a myśleniem w żywiole piękna”. I odpowiadał: 
„Nie wydaje się możliwe określenie istoty myślenia filozoficznego bez 
posłużenia się pojęciem prawdy i nie wydaje się możliwe określenie 
myślenia artystycznego bez posłużenia się słowem piękno” (9 XII 1981). 
Tak więc, w sferze wysokiej kultury europejskiej to były oczywistości: 
związek nauki i myślenia filozoficznego z prawdą, a sztuki i myślenia 
artystycznego z pięknem. Bez trudu znaleźć można potwierdzenie tej tezy 
w wypowiedziach znaczących. Jan Paweł II w Liście do artystów (1999) 
przypominał: „Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem [...]. Piękno 
jest jego powołaniem, zadanym przez Stwórcę, wraz z daniem mu talentu 
artystycznego”. Kazimierz Twardowski, twórca polskiej szkoły filozoficznej 
XX wieku, „szukanie prawdy” nazwał, nieco hiperbolicznie, nie tylko 
najważniejszym, ale jedynym zadaniem nauki (1895).

* M. Tomaszewski, Wokół piękna i prawdy, fantazji i ekspresji, wykład wygłoszony podczas 
uroczystości przyznania prof. dr. hab. Mieczysławowi Tomaszewskiemu doktoratu 
honoris causa Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2010 
[w:] Profesor Mieczysław Tomaszewski: doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. 
Feliksa Nowowiejskiego, red. A. Nowak, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, 
Bydgoszcz 2010.
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2. Zacznijmy jednak, jak wypada, od samego początku. Według tradycji 
sięgającej Platona, platońskiego Fajdrosa, prawda i piękno, wraz z trzecim, 
pominiętym tu pojęciem – dobrem, tworzyły triadę transcendentaliów. 
Owe trzy kategorie trwały przy tym w określonych związkach, zastępując 
siebie nawzajem, lub tworząc całości w rodzaju kalokagathii, jedności 
piękna i dobra.
To wszystko było zrazu proste i jasne. Pytania i wątpliwości zaczęły 
się pojawiać wówczas, gdy próbowano owe transcendentalia odnosić 
również do dzieł sztuki i badać ich relacje z rzeczywistością poza-dziełową. 
Już Platon, mówiąc o sztuce, sięgnąć musiał po pojęcie „iluzji”, czyli 
„złudy” rzeczywistości. Arystoteles wymyślił teorię mimesis, czyli sztuki 
stanowiącej naśladownictwo natury. A z biegiem czasu zaczęły pojawiać 
się nowe punkty widzenia, coraz to bardziej kwestionujące oczywistość 
sytuacji wyjściowej a zarazem coraz to bardziej dziwne. Według świętego 
Augustyna w dziele sztuki „wszystko jest o tyle po części prawdziwe, o ile 
jest po części fałszywe” („in quibusdam vera, unde in quibusdam falsa 
[est]”).  
Dla Dantego poezja stanowiła wprost „piękne kłamstwo”. U Goethego 
już w tytule znanego eseju spotykały się ze sobą prawda i zmyślenie, 
Dichtung und Wahrheit. W czasach ostatnich, wraz z dominacją tendencji 
awangardowych XX wieku, obie wartości – tak prawda jak i piękno – 
zostały zdetronizowane. Uznane za niewłaściwe, nieodpowiednie dla 
swego czasu, za wprost wstydliwe.
Pomijając wszelkie stanowiska ekstremalne i szczególne, spróbujmy 
spojrzeć na całokształt sytuacji, jakby z lotu ptaka i z punktu widzenia 
kultury wysokiej, tej nie poddającej się pokusom postmodernizmu, nie 
wyrażającej więc zgody na „śmierć prawdy i piękna”.

3. Cytowana przed chwilą wypowiedź Lutosławskiego posiada 
swój znaczący ciąg dalszy. Kompozytor stwierdzał: „Jednak tak, jak 
w matematyce, astronomii i z pewnością w wielu innych naukach, można 
dopatrywać się [istnienia] swoistego piękna, tak w sztuce spotykamy się 
nieuchronnie z zagadnieniem prawdy” (1981).
Również i ten pogląd znajduje potwierdzenie w wielu sądach 
autorytatywnych:  „Ich noch nie auch nur eine Note geschrieben habe, 
die nicht absolut wahr ist” („Nie napisałem ani jednej nuty, która nie 
była by absolutnie prawdziwą”) – pisał w roku 1896 Gustav Mahler. 
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„Die Musik soll nicht schmücken, sie soll wahr sein” („Muzyka nie ma 
zdobić, ona ma być prawdziwą”) – stwierdzał kategorycznie Arnold 
Schönberg. 
Martin Heidegger dotarł do sformułowania krańcowego: „Dann ist die 
Kunst ein Werden und Geschehen der Wahrheit” („Sztuka jest więc 
stawaniem się i wydarzaniem się prawdy”).
Sprawa się skomplikowała. Już nie tylko piękno, ale i prawdę uznano 
bowiem za atrybut dzieła sztuki. Lecz co w dziele sztuki ową prawdę 
stanowi? Temat, którym – wśród polskich filozofów sztuki – dogłębnie 
zajęli się swego czasu: Roman Ingarden (1947), Władysław Tatarkiewicz 
(1972) i Władysław Stróżewski (1978). Lista sposobów, poprzez które 
prawda w dziele sztuki dochodzi do głosu okazała się znaczna. Najbardziej 
wyraziście zestawił ją Tatarkiewicz. Wyróżnił więc, na przykład kategorie: 
autentyczności, oryginalności, adekwatności i trafności dzieła sztuki 
– w jego odniesieniu do prawdy, a także: naturalności, harmonijności 
wewnętrznej i szczerości wypowiedzi artystycznej. Pośród licznych 
kategorii wyróżnionych przez Ingardena znalazła się również kategoria 
owej szczerości pokrewna: „wierność sobie”. Oznaczająca zgodność 
danego dzieła z światopoglądem jego autora. Lutosławski uznał ją za 
szczególnie ważną, podstawową.

4. Trudno się dziwić. W tej części Europy w latach niedawnych ten aspekt 
relacji między twórcą a dziełem został w sposób szczególny wystawiony 
na próbę. Zaistniały utwory, które wywołały potrzebę kategoryzacji 
twórczości muzycznej z punktu widzenia jej stosunku do prawdy, 
rozumianej jako szczerość.
W tej to części Europy poszczególne fazy dziejów stwarzały 
sytuacje, w której twórca musiał się opowiadać. Po pierwsze, jako 
kompozytor muzyki niezależnej (autonomicznej) albo też – muzyki 
zaangażowanej. 
Stefan Jarociński dwie te modalności zróżnicował nadając im nazwy: 
musica libera, czyli wolna od poza-artystycznych zobowiązań i musica 
adhaerens, czyli zależna od racji wyższych ponad autoteliczne, czysto 
dźwiękowe: humanistycznych, religijnych, patriotycznych. Przez znaczną 
część dziejów, dla muzyki polskiej – jako muzyki narodu przez wiele lat 
pozbawionego niezależności – zaangażowanie stawało się nierzadko 
moralnym obowiązkiem.
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Zaangażowanie po jakiej stronie? I tu w grę wchodzi drugi aspekt, który 
prowadzi do rozróżnienia na muzykę, którą można było nazwać muzyką 
„prawdziwą”, od tej, której przysługiwało raczej określenie: „muzyka 
fałszywa”. 
Dla rozróżnienia obu tych kategorii trzeba było wprowadzić parę 
rozróżników. Otóż utwór zaangażowany można sprowadzić do formuły: 
istnieje jakaś określona wartość (idea lub osoba), której składa się 
hołd, hommage, uznanie, pochwałę, aprobatę. To po pierwsze. A po 
drugie: owa wartość może być pozytywna, godna podziwu, względnie 
negatywna. Ów hołd zaś, czy uznanie – może zostać wyrażone w dziele 
w sposób szczery względnie nieszczery, udany.
I tak dojść można było do rozróżnienia czterech kategorii twórczości, 
znamiennych dla czasów niedawno minionych: 
• Twórczość a u t e n t y c z n a. Powstawała jako wyraz hołdu osobistego 
i szczerego dla wartości niekwestionowanej. Jakaś musica vera. Nie mam 
wątpliwości, iż w tej kategorii znajdą się utwory w rodzaju Beatus vir 
Góreckiego czy Credo Pendereckiego.
• Twórczość r e t o r y c z n a. Czyli: hołd oddany wprawdzie wartości 
prawdziwej, ale niezbyt osobisty, konwencjonalny. Swego czasu niemal 
wszyscy kompozytorzy tego miejsca na ziemi pisali kompozycje 
dedykowane Janowi Pawłowi II.
• Twórczość h i p e r b o l i c z n a. Chodzi o hołdy oddawane, być może 
nawet spontanicznie, ale wartościom pozornym lub negatywnym. Utwory 
motywowane poetyką toastu: nil nisi bene.
• Wreszcie: twórczość p a n e g i r y c z n a, jakaś musica falsa. 
Hołd nieszczery, nawet cyniczny (choć być może wywołany niekiedy 
lękiem), składany wartości pozornej lub wprost negatywnej. Trudno 
to przemilczeć: we wczesnych latach pięćdziesiątych skomponowano 
w Polsce pięć kantat dedykowanych Stalinowi. Należą do nurtu 
nazwanego przez Krzysztofa Drobę „polską muzyką radziecką”.

5. Sferę tego, co piękne, można by również ujrzeć w rozwarstwieniu. 
Z jednej strony stanęłoby więc to, co rzeczywiście i bez wątpliwości 
piękne, więc zgodne i harmonijne, a z drugiej – to, co bez wątpliwości 
brzydkie, turpistyczne. Lecz poza tym istnieje przecież również coś 
takiego, jak piękno puste, bo banalne i konwencjonalne oraz piękno 
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hiperboliczne, bo piękne przesadnie, jak lalka Barbie – aż „śliczne”, 
nazywane też zazwyczaj kiczem.
Tak więc, naprzeciw tego, co w twórczości prawdziwe, stoi to, co fałszywe. 
Naprzeciw tego, co piękne, stoi to, co brzydkie. Ale, o czym była mowa, nie 
w tym rzecz. Problemem stało się to, co nie fałszem zostało nazwane, lecz 
fikcją: „złudą” Platona, „pięknym kłamstwem” Dantego.
Wydaje się sensowne, by kategorię tę, f i k c j ę, można było ujrzeć, jako 
kategorię dla systemu sztuki immanentną, zajmującą w nim miejsce 
określone, nie przypadkowe. Otóż mogłaby znaleźć się wśród wartości 
o charakterze k o m p l e m e n t a r n y m, stanowiących swoiste 
dopełnienie prawdy, jako wartości f u n d a m e n t a l n e j. 
W sposób analogiczny można by w tej całości usytuować również drugą 
z wartości o charakterze komplementarnym, odgrywającą w dziedzinie 
sztuki rolę niepoślednią – mianowicie e k s p r e s j ę. Kategorię, która 
dopełnia względnie zastępuje kategorię piękna. Można by wówczas 
mówić o swoistym „tetraksisie”, czyli o zespole czterech wartości 
współdecydujących o charakterze dzieła sztuki: prawdzie i fikcji, pięknie 
i ekspresji. Przy czym słowo fikcja – ze względu na pejoratywne konotacje 
– warto było by zastąpić słowem neutralnym, o nieco szerszym zakresie: 
słowem f a n t a z j a.
P i ę k n o . Dzieła sztuki – a szczególnie dzieła muzycznego – wartość 
fundamentalna i naczelna. Przypominając słowa Lutosławskiego: 
„najwyższy cel dzieła sztuki” w ramach kultury zwanej wysoką. Co 
do rodzaju oddziaływania panuje powszechna zgoda. Już u Platona 
piękno „zdejmuje podziwem, budzi zachwyt...” Myślę też, że każdy 
ma w uszach pierwszy człon pamiętnej definicji Norwida: „Bo 
piękne na to jest, by zachwycało...” (Promethidion). W studium 
zatytułowanym Wokół piękna Władysław Stróżewski streścił poglądy 
na oddziaływanie piękna w dziele sztuki, w zdaniu: „Otóż wydaje się, 
że spontaniczną a zarazem najbardziej adekwatną «odpowiedzią» na 
piękno jest zachwyt” (2002).
To, co „zachwyca” bywało zazwyczaj określane, jako to co harmonijne, 
jasne i przejrzyste, spełniające zasadę claritas. U antycznych Greków 
piękno jawiło się wówczas, gdy dzieło sztuki zostało skomponowane 
zgodnie z pryncypiami nomosu. 
U tychże Greków – Pitagorasa, Arystoksenosa, Filodemosa i Sekstusa 
Empiryka – w odniesieniu do dzieła sztuki wchodziły w grę zarazem – jako 
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swoista „druga strona medalu” – pryncypia ethosu. Nomos wyznaczał 
obiektywne, mierzalne matematycznie proporcje i relacje, ethos określał 
– subiektywnie odczuwalną, ale wpisaną w system kultury – ekspresję 
dzieła, adekwatną do wyznaczonej jej funkcji: popadania w radosną 
euforię czy – lamentowania.
I tak jak piękno dzieła miało zachwycać, tak jego e k s p r e s j a 
miała wzruszać i poruszać. I wzruszała i poruszała poprzez wieki, 
w szczególnych, romantyzujących fazach dziejów i w określony sposób 
emocjonalnie nastrojonych gatunkach i utworach, np. w Adagio 
lamentoso z VI Symfonii Czajkowskiego.
P r a w d a. Wartość dzieła fundamentalna, jak i piękno, choć nie 
przypisana dziełu sztuki w pierwszym rzędzie. W pierwszym rzędzie 
należna nauce i filozofii. Ale na wiele sposobów, o czym była mowa, 
w dziele obecna. Między innymi, jako wartość nazywana jego 
oryginalnością, autentyzmem, czy też jako świadectwo autorskiej 
wierności sobie. Lecz u podstaw pierwotnego rozumienia obecności 
prawdy w dziele leży arystotelesowska koncepcja mimesis. Zasada 
adekwatności (adequatio rei et intellectu), przybierająca w różnych 
epokach zróżnicowane nazwy i charaktery: od tendencji do 
imitatio della natura – przez stosowanie estetyki naśladownictwa 
(Nachahmungsästhetik), do poetyki poematu symfonicznego. 
Prawdziwe jest w sztuce to, co swym uderzającym podobieństwem 
ewokuje rzeczywistość poza-dziełową [przykład dźwiękowy – Lass ihn 
kreutzigen! z Pasji wg św. Mateusza].
Naprzeciw temu, co prawdziwe stoi to, co f a n t a s t y c z n e, 
wywiedzione nie z pamięci, a z wyobraźni. Prawda oświeca, wyjaśnia, 
identyfikuje. Fantazja odrywa od „tu i teraz”, uskrzydla, wyzwala od 
bezpośredniej rzeczywistości. W miejsce prawdy daje „zmyślenie” (jak chce 
Goethe), czy „fikcję” (jak Anglicy nazywają prozę literacką), fantazję, czyli 
swobodę, przeciwstawioną formie kanonicznej, dającą twórcy możliwość 
wędrowania nie według pryncypiów skonwencjonalizowanych, lecz za 
popędami własnej wyobraźni [przykład dźwiękowy – początek Sonaty 
h-moll Liszta].

6. Nie tylko piękno i prawda, ale również ekspresja i fantazja bywają 
uczestnikami tej „rozmowy”, jaka rozgrywa się w przestrzeni wewnętrznej 
dzieła sztuki, jak i tej, która toczy się wzdłuż dziejów muzyki. W okresach 
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nastrojonych klasycznie szczególne znaczenie zyskiwały wartości 
fundamentalne: piękno i prawda. W okresach nastrojonych romantycznie 
akcent szczególny padał na fantazję (fikcję) i ekspresję dzieła.
Położenie akcentu na to, co prawdziwe, więc obiektywne, istniejące 
realnie, przynosiło nasilenie mimetyzmu i realizmu – pod wszelkimi 
możliwymi postaciami. Wyżej stawiało sztukę przedstawiającą niż 
abstrakcyjną.
Z kolei położenie akcentu na to, co f i k c y j n e: wymyślone, 
wyobrażone, wyśnione, wymarzone, oniryczne – ofiarowywało nam 
sztukę fantastyczną, a w każdym razie przenikniętą duchem czy aurą 
wszystkich odmian romantyczności, aż po surrealizm.
Fazy, nurty i gatunki, w których akcent padał na to, co p i ę k n e, 
przynosił wszystkie odmiany sztuki zwanej autonomiczną, w których nie 
mimesis, a consonantia i claritas grały główną rolę. Tendencje graniczne 
zmierzały w stronę sztuki abstrakcyjnej lub autotelicznej.
Wreszcie e k s p r e s j a, dająca dziełu sztuki życie, wnosiła w sztukę, 
swoistym sposobem – prawdę osobistą twórcy. Dawała wyraz jego reakcji 
na świat. Aprobujący go albo protestujący, pokorny lub buntowniczy. 
Naprzeciw temu, co abstrakcyjne stawiając to, co ekspresyjne.
7. Obcowanie ze sztuką uczy nas, że obok jej dnia codziennego 
istnieją chwile szczególne. Grecy znali pojęcie tzw. katharsis. My także 
doświadczamy niekiedy doznań natury najgłębszej lub najwyższej: 
przeżyć traumatycznych lub olśnień czy uniesień. Doświadczamy, ale 
nie w spotkaniach z każdą sztuką. Z pewnością nie z taką, która polega 
na epatowaniu, której wartość streszcza się jedynie w formule: „wysoce 
interesujące”. W przestrzeni sztuki – mimo, iż niektórzy krytycy usiłują nam 
to wmówić – nie ma demokracji. Istnieje hierarchia. Spotykamy arcydzieła 
i kicze.
Wbrew wszelkim autotelistom dzieło sztuki nie jest tworem per se. 
Ono niesie jakąś prawdę, która dociera do nas dzięki pięknu. Staje się 
wyznaniem, wołaniem, objawieniem, darem. Przynosi jakieś przesłanie – 
natury emocjonalnej, racjonalnej, metafizycznej.
Ale żyjemy w czasach trudnych. Nazwano je nie tak dawno – czyniąc to 
bez taryfy ulgowej – „wiekiem przeklętym” (słowa Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego), „poddanym logice przyspieszonego rozkładu” (diagnoza 
Czesława Miłosza).
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To z jednej strony. A z drugiej: już Adorno uważał za stosowne podkreślić, 
iż „nowa sztuka […] nie pozwala na to, b y  d a l e j  – jak to sformułował 
– k a l a ć  s i ę  p r a w d ą,  p i ę k n e m  i  d o b r e m”. Trzy te 
wartości pozostawione zostały do dyspozycji sztuce nazywanej filisterską. 
Miał z pewnością wiele racji Charles Ives, gdy pisał, iż „zbyt często 
z pięknem muzyki utożsamia się coś, co tylko pozwala odpoczywać uszom 
w wygodnym fotelu”. Można też wreszcie zrozumieć tezę, iż w czasach po 
Holokauście trudno znaleźć w utworze miejsce dla czystego, klasycznego 
piękna. Że odruchem naturalnym stała się ucieczka od prawdy, niekiedy 
nazbyt okrutnej.
Otóż być może, iż wszystkie te ekstremalne reakcje, jakie ofiarowuje 
nam wciąż jeszcze sztuka naszego czasu dadzą się wyjaśnić faktem, 
iż kultura u schyłku wieku XX weszła w fazę, kiedy to głos decydujący 
od piękna przejęła na jakiś czas czysta, sonorystyczna ekspresja, a od 
prawdy – czysta, autoteliczna fantazja, świadomie zrywając związki z tym, 
co fundamentalne, co zawsze stanowiło arché – tak kultury, jak i dla 
poszczególnego człowieka, jako jej twórcy.
Lecz wiele wskazuje na to, iż owo oderwanie się sztuki od własnych 
archetypicznych fundamentów nie dokonało się ani na zawsze ani na 
długo. Tęsknota za pełnią piękna i prawdy w dziele sztuki zdaje się być 
wkomponowana w strukturę ludzkiego umysłu, psychiki i tego, co do 
niedawna nazywano powszechnie duszą. Stąd nadzieja na bliski powrót 
wartości, niegdyś odrzuconych, porzuconych czy zagubionych.
Dobrze wsłuchując się we współczesną muzykę, w jej niektóre dzieła 
i nurty, mógłbym powiedzieć, że już świta. Że widać już zarysy „nowej 
ziemi i nowego nieba” muzyki, nie tylko pełnej fantazji i ekspresji, ale 
zarazem zakorzenionej organicznie w kategoriach piękna i prawdy.
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Utwór muzyczny jako refleks, odblask, 
relikt i echo rzeczywistości  
poza-dziełowej. Rekonesans*

Zacznę od tezy wyrażonej tytułem, dyktowanej intuicją: znaczenia 
i sensy w utworze muzycznym – i w ogóle w muzyce – rodzą się jako 
refleksy, odblaski, relikty, ślady i echa rzeczywistości poza-dziełowej. 
Tak rzeczywistości o charakterze wewnętrznym, podmiotowym, jak 
i zewnętrznym, przedmiotowym. 

1. Rzeczywistością poza-dziełową natury w e w n ę t r z n e j nazwać 
można zespół inspiracji, sugestii i determinacji pochodzących i zależnych 
bezpośrednio od autora danego utworu, od jego (1) wrażliwości 
zmysłowej, (2) rodzaju umysłowości, (3) charakteru uczuciowości 
i (4) rodzaju wyobraźni. Na powstanie utworu mają wpływ wszystkie 
te władze psychofizyczne, ale jedna z nich pełni w nim funkcję 
d o m i n u j ą c ą,  wpływając (odpowiednio) na jego charakter.
Wprawdzie różnorodność charakterów utworu muzycznego zdaje się być 
nieskończona, to jednak dają się w owej różnorodności wyróżnić pewne klasy 
utworów podstawowe, stosunkowo łatwe do rozróżnienia. Jest ich cztery1:

1 Prezentowałem je na poprzednim kongresie ICMS w Louvain; jednak by móc iść dalej, 
muszę je krótko przypomnieć. M. Tomaszewski, Reading a Work of Music from the 
Perspective of Integral Interpretation [w:] Music, Analysis, Experience. New Perspectives 
in Musical Semiotics, red. C. Maeder, M. Reybrouck, Leuven 2015.

* M. Tomaszewski, The Work of Music as an Impression, Reflection, Relic and Echo of Its 
External Reality. A Reconnaissance (Das Musikwerk als Reflex, Abglanz, Relikt und Echo 
der außerwerklichen Wirklichkeit. Erkundung), wykład wygłoszony podczas 13th 
International Congress on Musical Signification. Sound and Subject through Ages: Musical 
Meanings in Narratives, Topics and Technologies, Canterbury-Londyn 2016.
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(1) Klasa utworów o charakterze s o n o r y s t y c z n y m  (fonicznym), 
w których rolę dominującą pełni sam „materiał” utworu, sama jego 
substancja brzmieniowa, jako główny punkt odniesienia. Przykładem 
może być Włodzimierza Kotońskiego Etiuda na jedno uderzenie w talerz 
lub Krzysztofa Pendereckiego De natura sonoris.
(2) Klasa utworów o charakterze s t r u k t u r a l n y m,  w których rolę 
dominującą pełni forma – „zadana” utworowi a priori, taka jak np. forma 
fugi, ronda, wariacji czy sonatowego allegra.
(3) Klasa utworów o charakterze e m o t y w n y m  (ekspresywnym), 
w których rolę dominującą, „formotwórczą” pełni określony rodzaj 
ekspresji lub nastroju, założony a priori. Chodzi o utwory w rodzaju: 
psalmu, trenu, lamentu, elegii, nokturnu, scherza, burleski. 
(4) Klasa utworów o charakterze s e m a n t y c z n y m,  w których o ich 
kształcie, ekspresji i szacie brzmieniowej decyduje określona narracja, 
stanowiąca punkt wyjścia utworów o charakterze „programowym”, takich 
jak np. Romeo i Julia Czajkowskiego czy Dyl Sowizdrzał Straussa. 
Trzeba przy tym podkreślić wyraźnie: dominacja nie oznacza wyłączności. 
W każdym z utworów pochodzących z którejkolwiek z owych czterech 
klas – a także w każdym gatunku, nurcie czy stylu – w jakimś stopniu 
dochodzą bowiem do głosu w s z y s t k i e  c z t e r y  aspekty 
(sonorystyczny, strukturalny, ekspresywny i semantyczny), tyle że 
występują w zróżnicowanych funkcjach. Można je (owe aspekty) 
nazywać niezbywalnymi w a r s t w a m i  utworu, warstwami w sensie 
Ingardenowskim2. Otóż każda z nich może pełnić w utworze f u n k c j ę 
odmienną, jedną z czterech. Przede wszystkim: 
(1) ową funkcję d o m i n u j ą c ą,  która w sposób podstawowy określa 
generalny charakter utworu, czyli: strukturalny w utworze strukturalnym, 
emotywny – w emotywnym itp. A dalej:
(2) funkcję k o m p l e m e n t a r n ą  – dopełniającą ów podstawowy 
charakter (utworu, gatunku, nurtu czy stylu) o dalsze właściwości. Tak jak 
np. w epoce romantyzmu dominujący charakter emotywny (ekspresywny) 
bywał dopełniany nierzadko przez charakter semantyczny;
(3) funkcję a n t y t e t y c z n ą,  stanowiącą swoisty „kontrapunkt” 
wobec funkcji dominującej. Np. taki, jaki w epoce baroku pełnił nurt 
muzycznego rokoka; oraz
2 R. Ingarden, Dzieło literackie jako twór wielowarstwowy [w:] O dziele literackim, 

Warszawa 1960.
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(4) funkcję r e z u l t a t y w n ą  („wynikową”), której kształt i charakter 
zostały zdeterminowane jedynie przez aktywność warstw pozostałych3.
Nie ma utworu, który pozbawiony byłby wszelkiej – choćby śladowej – 
ekspresji, który by nie posiadał żadnego kształtu, czy który by nie posiadał 
jakiejś szaty brzmieniowej. Tyle że mogły się one pojawić w utworze 
również wówczas, gdy nie były założone a priori, lecz gdy wynikały 
pośrednio – z założeń apriorycznych dotyczących innej warstwy, przede 
wszystkim tej dominującej. 
Zdaje się nie ulegać wątpliwości, iż we wszystkich aspektach kultury 
panuje zasada swoistej p e ł n i.  W każdym utworze, gatunku czy stylu 
odmiennej – ale pełni. Można bez trudu zauważyć, iż w każdej z epok, 
faz czy nurtów funkcję dominującą pełnią inne gatunki. Na przykład: 
w fazach klasycznych i klasycyzujących funkcję dominującą pełnią gatunki 
o charakterze strukturalnym, a komplementarną – gatunki o charakterze 
ekspresywnym. Natomiast w fazach romantycznych i romantyzujących 
właśnie te gatunki o charakterze ekspresywnym – dominują, podczas 
gdy funkcję komplementarną pełnią najczęściej gatunki o charakterze 
semantycznym itp.
Dążenie ku swoistej pełni widoczne jest w niejednym aspekcie. Można je 
zauważyć na przykład w sferze gatunków wokalnych. Niemal w każdej 
fazie historii muzyki pojawia się jakaś para gatunków o odmiennym 
charakterze: recytatywno-narracyjnym, bliskim mowie, oraz śpiewno-
lirycznym – jakby dopełniających się nawzajem. W sferze chorału: 
accentus i concentus, w sferze pieśni średniowiecznej: chansons de 
geste i chansons de toile, w repertuarze wokalnym trubadurów: sirventes 
i canzo, wśród gatunków barokowych: recitativo i aria, wśród gatunków 
romantycznych: narracyjna ballada i pieśń liryczna, czyli Lied.
W tej perspektywie rozwój kultury muzycznej jawi się jako swoisty 
p r z e p l o t  i  w s p ó ł i s t n i e n i e  utworów, gatunków, nurtów 
i stylów oparte – jak można sądzić – na nieprzypadkowej  zmienności 
ich charakterów, przy założeniu istnienia w każdym momencie dziejów 
jakiejś swoistej pełni. Jej charakter posiada – jako nadrzędną – strukturę 
dychotomiczną, d i a l o g u j ą c e j  natury. W grę wchodzą dialogi 
rozmaitego autoramentu, poczynając od tych najprostszych, polegających 

3 Nietrudno zauważyć, iż cztery powyższe funkcje współtworzą całość analogiczną 
do pełni środków używanych w kontrapunkcie: postać oryginalna, inwersja, rak 
i inwersja raka.
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na dopełniającym (komplementarnym), względnie przeciwstawnym 
(antytetycznym) spotkaniu „twarzą w twarz”, aż po dialogi szczególnie 
ciekawe, te o charakterze oksymoronicznym. 
Wybitnie konstytutywną rolę w dziejach muzyki odegrało parę 
„dialogujących” ze sobą charakterów: (1) charakter s t a t y c z n y 
z  d y n a m i c z n y m,  (2)  d y s k r e t n y  z  c i ą g ł y m, 
(3)  ś c i s ł y  z e  s w o b o d n y m oraz: (4)  a u t o t e l i c z n y 
z  s y m b i o t y c z n y m.
Dla przykładu: względna przewaga charakteru statycznego nad 
dynamicznym, dyskretnego nad ciągłym, ścisłego nad swobodnym 
i autotelicznego nad symbiotycznym wyróżnia i determinuje style 
klasyczne i klasycyzujące, podczas gdy dla stylów romantycznych 
i romantyzujących, odwrotnie, wyróżniającą funkcję pełnią:  względna 
przewaga charakteru dynamicznego nad statycznym, ciągłego 
nad dyskretnym, swobodnego nad ścisłym i symbiotycznego (czyli 
chętnego do wszelkich związków, szczególnie słowno-muzycznych) nad 
autotelicznym, zamykającym się w swej dźwiękowości.

2. Ukazane dotychczas rozróżnienia dotyczyły pierwszego z dwu rodzajów 
relacji między dziełem muzycznym i rzeczywistością poza-dziełową, tego 
o charakterze nazwanym tu wewnętrznym (podmiotowym).
Rzeczywistość poza-dziełową natury z e w n ę t r z n e j  (przedmiotowej) 
stanowi świat empiryczny będący danego dzieła k o n t e k s t e m. 
Chodzi o wszelkie świata tego refleksy, odblaski, relikty i echa – 
odkrywane i odczytywane z utworu w trakcie jego percepcji i recepcji 
– nazywane od niedawna r e p r e z e n t a c j ą4.  Jakimś rodzajem 
obecności owego świata zewnętrznego w utworze.
Swoją obecność w teorii muzyki zaznaczają coraz liczniejsze próby 
rozumienia tego terminu i systematyzacji pola badań. Dla jednych 
(np. dla E. Auerbacha5) „reprezentacja” jest niemal równoznaczna 
z arystotelesowską kategorią mimesis, dla innych (np. dla W. Isera6) stoi 
raczej na przeciwpolu tej kategorii. W różnych koncepcjach wchodzą 

4 M.P. Markowski, O reprezentacji [w:] M.P. Markowski, R. Nycz, Kulturowa teoria literatury, 
Kraków 2006.

5 E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, Warszawa 
2004. 

6 W. Iser, Representation. A Performative Act [w:] The Aims of Representation, 
red. M. Krieger,  Stanford 1987.
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w grę odpowiednio takie właściwości jak podobieństwo, wierność wobec 
reprezentowanego wzoru, prawdziwość, adekwatność, odpowiedniość.
Próba klasyfikacji podjęta w niniejszym tekście różnicuje relację 
reprezentacji na cztery stosunkowo najbardziej podstawowe dla niej 
kategorie: na relacje: (1) i m i t a c j i,  (2)  t r a n s f o r m a c j i, 
(3) p a r a l e l i  i (4) o p o z y c j i.
(1) Relacja i m i t a c j i. Jedynie ona jest w tym ujęciu równoznaczna 
z przejętą z kultury antycznej kategorią mimesis. Dzieło sztuki 
pojmowane jest tu jako odbicie, jako naśladowanie zjawiskowej strony 
natury, możliwie najbardziej wierne. Owa wierność prezentowanej repliki 
wobec „kopiowanego” oryginału stanowi przy tym o wartości dzieła. 
W niektórych momentach historii muzyki tendencje mimetyczne 
szczególnie wyraziście dochodziły do głosu. Zrazu przejawiając się 
w sposób b e z p o ś r e d n i, jako odwzorowanie proste i bezpośrednie: 
dźwięku przez dźwięk, ruchu przez ruch. Mowa tu o renesansowych 
chansons prezentujących zgiełk bitewny, tumult jarmarczny lub 
śpiew ptaków leśnych, o barokowych miniaturach klawesynowych 
podejmujących podobne tematy, o niektórych momentach utworów 
epoki klasycznej, takich jak Pory roku Haydna czy Symfonia pastoralna 
Beethovena, kiedy to narrację autoteliczną przerywa partia muzyki 
dźwiękonaśladowczej, ilustrująca na przykład burzę lub zabawę ludową. 
W czasach Romantyzmu i Modernizmu tendencje bezpośredniego 
mimetyzmu szczególnie chętnie wzbogacał mimetyzm drugiego stopnia 
(ekphrasis), polegający na sięganiu – po wzory do naśladowania czy 
ilustrowania – do literatury i sztuki pięknej. Niekończącej się ilości 
przykładów dostarczają słynne utwory w rodzaju: Musorgskiego 
Obrazków z wystawy czy Ducasa Ucznia czarnoksiężnika.
Równolegle wobec m i m e t y z m u  b e z p o ś r e d n i e g o  – jak 
gdyby jedynie z pewnym opóźnieniem – przejawia się w dziejach 
muzyki tendencja do m i m e t y z m u  p o ś r e d n i e g o,  opartego 
na przejętych przez teorię muzyki zasadach antycznej retoryki, wspartej 
niebawem przez teorię naśladownictwa (Nachahmungs-Theorie). 
Tendencja, która pojawia się i znika, ażeby ostatnio dać znać o swoim 
istnieniu jako przejawy neo-retoryki. 
(2) Zależność kolejna między rzeczywistością poza-dziełową a dziełem, 
nazwana tu relacją t r a n s f o r m a c j i. Opiera się na przyległości, ma 
więc charakter bliski metonimii. Tym się różni od mimetycznej imitacji, 



494   

SYNTEZY

że pierwowzór czy model pochodzący ze świata empirycznego jawi się 
w utworze muzycznym w przekształceniu, w świadomej transformacji. 
Trzeba zacząć od uświadomienia sobie, iż muzyka zwana artystyczną 
rodziła się poprzez wieki z brzmień „dzikich”, „nieoswojonych”, rodziła się 
poprzez transformację wynikającą z szeregu nakładanych na ową muzykę 
„dziką” – f i l t r ó w  k u l t u r y,  czyli systemów przekształceń7. 
Jeden z filtrów przekształca głos zwany „białym” w głos harmoniczny, 
inny – „ciągłą” linię głosu w „dyskretną”, bo jako melodia – poruszającą się 
po stopniach skali. A dalej: przebieg utworu w czasie zostaje regulowany 
przez rytm i określone metrum, a swobodna forma spontanicznej 
wypowiedzi poddana rygorom budowy zwanej okresową (Periodenbau). 
W ten sposób transformacja „naturalnego” pierwowzoru, poprzez 
poddanie go szeregowi „filtrów”, jest równoznaczna z przekształceniem 
tego, co dźwiękowe w to, co muzyczne, zjawiska natury – w przedmiot 
kultury. 
Krzyk, płacz i śmiech wcześniej egzystowały w świecie empirycznym, niż 
ich „przefiltrowane” transpozycje zaistniały w kulturze. Takie na przykład, 
jak śmiech podany w postaci „dyskretnej” w scenie z Pór roku Haydna 
[przykład dźwiękowy – fragment Pór roku Haydna]. Czy takie, jak płacz 
przefiltrowany „dyskretnie” w Verdiego Traviacie [przykład dźwiękowy – 
Piango, piango z Traviaty Verdiego].
Koegzystencja muzyki bliższej naturze, niepoddanej owym wszystkim 
możliwym filtrom, czyli ludowej, egzotycznej, popularnej – z muzyką 
artystyczną zwaną wysoką, w pewnych okresach kultury stawała 
się – jak wiadomo – jednym z założeń danego nurtu czy stylu. Bez tej 
koegzystencji nie zaistniałby Chopin, Grieg czy Musorgski, ani wczesny 
Strawiński czy późny Szymanowski. U tych dwu ostatnich szczególną rolę 
odgrywało zderzanie w jednym utworze muzyki wysokiej z „nieoswojoną”, 
w jej nieprzefiltrowanym kształcie. Tak jak to w balecie Harnasie uczynił  
Szymanowski; pewne partie utworu powinno się tu śpiewać głosem 
„dzikim”, góralskim [przykład dźwiękowy – fragment Harnasiów 
Szymanowskiego].
Dokładne przyjrzenie się muzyce różnych epok i genre’ów pozwala 
zauważyć istnienie tendencji, którą można by z kolei nazwać 

7 Wstępne refleksje na temat „filtrów” kultury: M. Tomaszewski, Wprowadzenie do teorii 
utworu słowno-muzycznego [w:] Muzyka w kontekście kultury. Spotkania muzyczne w 
Baranowie 1976, red. L. Polony, Kraków 1978, s. 171-173.
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„zdejmowaniem filtrów” nałożonych wcześniej przez kulturę na to, 
co naturalne. Działo się tak niekiedy już dawniej, wówczas, gdy wymagała 
tego ekspresja „wysokiego napięcia”. W Don Juanie Mozarta wszyscy 
główni bohaterowie: Donna Anna, Donna Elwira i Zerlina, na koniec także 
sam bohater extremamente licenzioso – w momentach granicznych nie 
śpiewają, a „krzyczą”. Debussy, w Wagnerowskim arcydziele wysłuchanym 
w Beyreuth, usłyszał nie śpiew Izoldy, a jej „dzikie wrzaski”. Bez zdjęcia 
filtru kształtującego tradycyjne operowe bel canto nie mogłaby zaistnieć 
opera ekspresjonistyczna.
Zdejmowanie wszystkich możliwych „filtrów” z dzieła muzycznego, 
by cofnąć je do natury jako punktu wyjścia, stało się jedną z tendencji 
muzyki zwanej współczesną. Można to nawet uznać za gest naturalny: 
po osiągnięciu szczytu, naturalnym staje się odwrót, nawet wejście we 
własne przeciwieństwo. W tym sensie nurt minimal-music staje się 
odpowiedzią na krańcowe skomplikowanie, a nurt muzyki aleatorycznej 
swoistą reakcją na krańcowe dookreślanie kształtu i brzmienia utworu 
muzycznego. Aleatoryzm Cage’a – można odczytać jako odpowiedź na 
ówczesny serializm.
(3) Relacja p a r a l e l i  nosi charakter metafory. Podobieństwo czy 
nawet identyczność utworu z pochodzącym z natury modelem czy 
wzorcem dotyczy tu bowiem jedynie samej abstrakcyjnej struktury 
„reprezentowanego” przez nią zjawiska, odtworzonej w materiale 
całkowicie, niekiedy zaskakująco, odmiennym8.
Dokładne przyjrzenie się relacjom istniejącym na przykład w sferze pieśni 
pozwala stwierdzić, iż zróżnicowanie jej gatunków przebiega paralelnie 
wobec pewnych zjawisk natury. Na przykład wobec zjawiska określanego 
jako „pory dnia”: poranek (albo świt), południe, wieczór (albo zmierzch) 
i północ. Chodzi więc o strukturę, dla której punkt odniesienia stanowi 
słońce: jego wschód i pełnia, jego zachód i jego nieobecność. Stąd tylko 
krok do struktur następnych, paralelnych wobec struktury wyjściowej. 
Na przykład do struktury stron świata: Wschodu i Zachodu, Południa 
i Północy lub do struktury pór roku: wiosny, lata, jesieni i zimy. Właściwości 
każdej z grup – odnoszących się do pór dnia i roku, pozycji słońca i stron 
świata – „rymują się” ze sobą (tab. 1, s. 496).

8 Por. Arystoteles: „Tworzenie dobrej metafory jest przecież równoznaczne 
z dostrzeżeniem podobieństwa w rzeczach niepodobnych”, Poetyka, rozdz. 22, w. 1459, 
przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 356.
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Tab. 1. Zróżnicowanie gatunków pieśni paralelnie do zjawisk natury.

północ 
nieobecność słońca 

Północ 
zima 

ballada

wieczór (zmierzch) 
zachód słońca 

Zachód 
jesień 

romans

poranek (świt) 
wschód słońca 

Wschód 
wiosna 
pieśń

południe 
pełnia słońca 

Południe 
lato 

idylla 

Trudno byłoby je poprzestawiać. Bo na przykład pełnia słońca „rymuje 
się” z latem, z południem dnia, i Południem jako stroną świata. W sferze 
kultury, czyli w przestrzeni symbolicznej, dają się natomiast łatwo 
podstawiać zamiennie – jako metafory. Mówimy przecież i rozumiemy 
bezbłędnie, co znaczy: „Wiosna Ludów”, „Zmierzch bogów” czy „Jesień 
Średniowiecza”. W przestrzeni kultury, w której żyjemy, europejskiej, 
może być wreszcie także mowa o kręgach kulturowych: o kręgu 
śródziemnomorskiego Południa, nordyckiej Północy, o romańskim 
Zachodzie i słowiańskim Wschodzie.
A wracając do zapowiedzianej paraleli między naturą a kulturą w sferze 
pieśni: nie jest przypadkiem, iż gatunek pieśniowej i d y l l i  powstał na 
Południu, w kręgu śródziemnomorskim. Wszystkie znaczące utwory tego 
gatunku: idylle, sielanki, sycyliany, pastorale i bukoliki rozgrywają się 
w pełnym świetle dnia [przykład dźwiękowy – La Pastorella Rossiniego].
Natomiast gatunek pieśniowego r o m a n s u  zrodził się na romańskim 
Zachodzie. Nastrojowa pora wieczoru czy zmierzchu dobrze się 
z charakterem romansu rymuje. Najpopularniejszy romans polski, 
o Laurze i Filonie, przejęty z Zachodu, zaczyna się od słów: „Już miesiąc 
zeszedł, psy się uśpiły…” Najbardziej typowe romanse mają francuską 
metrykę urodzenia [przykład dźwiękowy – Romance Debussy’ego].
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Z kolei gatunek b a l l a d y  romantycznej przyszedł, jak wiadomo,  z Północy 
i nie rzadko właśnie nocą jego akcja się rozgrywa9. Chyba najsłynniejsza 
z pieśniowych ballad, Erlkönig, zaczynająca się od słów „Wer reitet so spät 
durch Nacht und Wind…”, zdaje się szczególnie dobitnie ten gatunek 
reprezentować [przykład dźwiękowy – Erlkönig Schuberta].
Wreszcie gatunek p i e ś n i, czyli gatunek liryki wokalnej, szczególnie 
często inspirowanej folklorem, zdaje się być najsilniej zakorzeniony 
w tradycjach słowiańskiego Wschodu. Ilość pieśni o genezie słowiańskiej, 
zaczynających się od słów w rodzaju: „Błysło ranne ziółko” (Chopin), 
„Błyszczą krople rosy” (Chopin, Moniuszko), „To było wczesną wiosną” 
(Czajkowski), „Wiosenne wody” (Rachmaninow) – można uznać za 
znaczącą, dającą do myślenia [przykład dźwiękowy – Wiosna Chopina].
(4) Na koniec: czwarta z relacji między dziełem a rzeczywistością poza-
dziełową: relacja o p o z y c j i. Nosi charakter antytetyczny. Utwór 
muzyczny staje się wyrazem sprzeciwu i buntu wobec hegemonii jakiegoś 
wzorca funkcjonującego w kulturze. Jest jednak od tego wzorca zależny, 
jako negatyw jakiejś struktury czy charakteru.
Poprzez wieki utrwalił się na przykład – jako oczywisty i naturalny – dwojaki 
sposób wyrażania: poprzez informującą mowę względnie poprzez wyrażający 
śpiew. Schönberg, komponując cykl Pierrot lunaire, usiłował znieść to 
tradycyjne zróżnicowanie, stosując przeciwstawiony mu „nienaturalny” 
Sprechgesang [przykład dźwiękowy – Galgenlied Schönberga].
Alban Berg dwukrotnie „upieśniowił“ (vertönt) tekst Theodora Storma 
Schliesse mir die Augen beide. Pierwszy raz w sposób zgodny z intonacją 
niesioną przez wiersz. Za drugim razem linię śpiewu wyznaczyły prawa 
dodekafonii, przeciwne pieśniowej „naturalności” [przykłady dźwiękowe – 
Schliessen mir die Augen beide Berga w dwóch wersjach].
Jako relacje antytetyczne wobec rzeczywistości poza-dziełowej 
uznać trzeba oczywiście również działania o charakterze ironicznym 
i satyrycznym.

3. Świat rzeczywisty, poza-dziełowy obecny w utworze muzycznym 
– dany poprzez mimetyczne naśladownictwo, metonimiczną 
transformację, metaforyczną paralelę i antytetyczną opozycję – jawi 

9 Nocą dzieją się na przykład wszystkie znaczące ballady Mickiewicza, m.in. te, które 
inspirowały Chopina; Świtezianka („…przy świetle księżyca”), Świteź („…nocną porą”), 
Lilije („…ciemno, mroczno, ponuro”), To lubię („o północnej godzinie”).
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się w nim nie w całej swej pełni, nie in crudo. Jawi się fragmentarycznie, 
właśnie jako jakiś świata tego refleks, odblask, relikt czy echo. 
Odczytywanie znaczeń i sensów staje się możliwe dzięki temu, 
że znaczenia poszczególne wpisują się w całokształt ogólnej, nadrzędnej, 
spójnej logicznie struktury znaczeniowej, utrwalonej w kulturze, ale 
przede wszystkim – mającej swój fundament w wiecznie trwałej, 
niezmiennej naturze. Tak jak zostało to ukazane na przykładzie konstelacji 
obejmującej pory dnia, pory roku i strony świata, stanowiącej swoiste 
arché, punkt odniesienia i oparcia wyższego rzędu. Jej komponentów nie 
da się przemieszczać. Słońce nie wschodzi na Zachodzie, ani swej pełni 
nie osiąga na Północy. Natomiast w oparciu o ową strukturę nadrzędną, 
stanowiącą punkt odniesienia, konstytuują się w pamięci i świadomości 
odbiorcy dzieła sztuki swoiste zespoły właściwości, które można nazwać 
s y n d r o m a m i: gatunku, nurtu, stylu, kręgu kulturowego.
Wyciągając przed nawias właściwości dominujące przywołanych tu 
przykładowo gatunków pieśni, nie będziemy mieli wątpliwości, iż na 
przykład z typową balladą istotnie kojarzy się aura Północy, nastrój nocny, 
niezwykłość i ponurość, a z idyllą – aura Południa, naturalność i swoista 
sérénité, ze słowiańską, nierzadko folkloryzowaną pieśnią – charakter 
„poranny”, młodzieńczy i spontaniczny, a z Zachodnim romansem nastrój 
wieczoru, refleksja, nostalgia za tym, co minęło. W ten sposób dla każdego 
z czterech wymienionych tu kręgów kultury można by spróbować 
skonstruować syndrom właściwości konstytutywnych, jako model 
inwariantny, porównawczy punkt odniesienia.
Trzeba jednak przy tym podkreślić, iż wprawdzie w każdej epoce, gatunku 
czy stylu znaleźć można wszystkie cztery właściwości składające się na 
kulturową pełnię, to jednak przy konstrukcji syndromu w grę wchodzą 
jedynie właściwości dominujące. A poza tym: żaden z syndromów 
nie funkcjonuje sam dla siebie. Funkcjonują jako swoista pełnia: na 
przeciwpolu syndromu Południa staje syndrom Północy, na przeciwpolu 
syndromu Wschodu – syndrom Zachodu.
Rozróżnienia, o których tu wciąż mowa, nie zostały wymyślone na 
użytek obecnej wypowiedzi. Funkcjonują w kulturze. Starczy odwołać 
się do Goethego, do jego spojrzenia na sytuację Europy, jako poddanej 
inspiracjom idącym z tych właśnie czterech źródeł:

Gottes ist der Orient!  
Gottes ist der Occident!           
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Nord- und Südliches Gelände  
Ruht im Frieden seiner Hände10.

(1) Porównawcze zestawienie zaczynam od pary W s c h ó d  –  Z a c h ó d. 
W ślad za rozróżnieniami dotychczas wymienionymi idą następne, pochodne 
od tamtych11. W kulturze europejskiego Wschodu przeważa więc na przykład 
pejzaż wiejski (jako miejsce akcji), w kulturze europejskiego Zachodu – pejzaż 
miasta. W pieśniach słowiańskiego Wschodu ważniejsze bywają uczucia niż 
zmysły, miłość bardziej niż posiadanie i bogactwo. Większą rolę odgrywają 
plany i pomysły – niż bilanse i rachunki sumienia. Większą – modernizmy 
i futuryzmy – niż manieryzmy i secesje.
Każdy zestaw utworów z zakresu literatury, muzyki i sztuk pięknych może 
zostać poddany krytyce, ale spróbujmy jego adekwatność zweryfikować 
przez odwrócenie sytuacji: spróbujmy wyobrazić sobie powstanie 
na Wschodzie serii utworów tak typowych dla Zachodu, jak Pieśni 
zmierzchu / Chants de crépuscule (Hugo), Kwiaty zła / Fleurs du mal 
(Baudelaire’a) czy W poszukiwaniu straconego czasu / À la recherche 
du temps perdu (Prousta). Albo odwrotnie – wyobrazić sobie powstanie 
na Zachodzie utworów takich, jak choćby Pan Tadeusz (Mickiewicza), 
Eugeniusz Oniegin (Puszkina) czy Chłopi (Reymonta). Podobna zamiana 
w zakresie twórczości muzycznej wydaje się również nie do pomyślenia; 
utwory takie jak Glinki Rusłan i Ludmiła, Musorgskiego Jarmark 
Soroczyński, Rimskiego-Korsakowa Złoty kogucik, Noskowskiego Step, 
Smetany Moja Ojczyzna, Skriabina Poemat ognia, Strawińskiego Święto 
wiosny lub Szymanowskiego Słopiewnie i Harnasie –  niosą w sobie 
niezamienialną idiomatykę słowiańskiego Wschodu. Z kolei idiomatyka 
romańsko-germańskiego Zachodu zdaje się emanować z takich 
utworów, jak Berlioza Les nuits d’été, Bizeta Carmen, Debussy’ego Peleas 
i Mélisanda, Ravela Gaspard de la nuit, Wagnera Tristan i Izolda czy 
Zmierzch bogów, Schönberga Pierrot lunaire.
(2) Zestawienie ze sobą syndromów P o ł u d n i a  i P ó ł n o c y  przynosi 
konfrontację stojących naprzeciw siebie zespołów właściwości może 
jeszcze bardziej wyrazistych. Szczególnie silnie zaistniała ona – jak 
wiadomo – w świadomości europejskiej od czasów Stimmen der Völker 
Herdera, a jeszcze silniej, wraz z ukazaniem się słynnego eseju Madame 
de Staël – De la littérature. Przypomnę jej tezę: 

10 J.W. Goethe, West-östlicher Divan, Stuttgart 1819.
11 N. Davies, Europa między Wschodem a Zachodem,  Kraków 2007.
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Istnieją dwie literatury odrębne: literatura pochodząca z Południa 
oraz literatura, która wywodzi się z Północy. Jedna to ta, której 
pierwotnym źródłem jest Homer, a druga – to ta, która bierze 
początek z Osjana, […] która rozpoczęła się od bardów szkockich, 
legend islandzkich i poezji skandynawskiej12. 

Od tego momentu dwa te nazwiska, które stały się symbolami obu 
przeciwstawnych obszarów literatury, Homera i (wymyślonego) Osjana 
pojawiają się łącznie i przeciwstawnie na ustach wszystkich. Beethoven 
prosi swego wydawcę o przysłanie mu jako honorarium dzieł Osjana i 
Homera13. Goethe dojrzał wcześniej; już w Cierpieniach młodego Wertera 
trafić można na zdanie: „Osjan wyrugował z mego serca Homera”14. 
Rozróżnienie, które wisiało zresztą w powietrzu, oznaczając zdradę ideałów 
klasycznych, przejście na stronę romantyzmu, czyli – Północy.
Stanęły naprzeciw siebie dwa odrębne zespoły właściwości, szersze niż te, 
które zróżnicowały krąg ballady z kręgiem idylli. Syntetyzując: 
S y n d r o m  P o ł u d n i a  współtworzą: śródziemnomorskość pejzażu, 
klimatu i aury, „arkadyjskość” tematu, klasyczność stylu, dzienny czas akcji, 
raczej realistyczny charakter sytuacji i afirmatywne przesłanie, ekspresja 
podporządkowana formie, duchowość inspirowana katolicyzmem, 
myślenie muzyczne zdominowane przez homofonię i wokalność 
obsady, a krąg kulturowy zakorzeniony w świecie – mówiąc najogólniej 
i emblematycznie – h o m e r y c k i m.
S y n d r o m  P ó ł n o c y:  nordyckość pejzażu, klimatu i aury, 
„faustyczność” tematu, romantyczność stylu, najczęściej nocny czas akcji, 
fantastyczny charakter sytuacji, przesłania buntownicze i wolnościowe, 
forma podporządkowana ekspresji i wyobraźni, duchowość najczęściej 
inspirowana protestantyzmem, myślenie muzyczne zdominowane przez 
polifonię i instrumentalność obsady, a krąg kulturowy zakorzeniony – 
mówiąc najogólniej i emblematycznie – w świecie o s j a n i c z n y m.
Ciekawy komentarz do zróżnicowania obu światów w sferze sztuk pięknych 
pochodzi od Charlesa Baudelaire’a, jako krytyka sztuki. W sposobie 
widzenia świata przez malarzy Południa widział „naturalność” i „wrażliwość 
na kolor”, przez malarzy Północy – „fantastyczność i odkrywczą 
wyobraźnię”15.

12 A.L.G. de Staël, De la littérature, Paris 1800. 
13 Beethoven do firmy Breitkopf und Härtel, 8  sierpnia 1809.
14 J.W. Goethe, Die Leiden des jungen Werthers, Leipzig 1774.
15 Ch. Baudelaire, Salon de 1846, Paris 1846.
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Przykł. 1. Jean-Antoine Watteau, La Danse (Staatliche Museum, Berlin).

Przykł. 2. Arnold Böcklin, Die Toteninsel V (Museum der bildenden Künste, Leipzig).
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W ukazanej tu perspektywie dzieje nowożytnej kultury europejskiej jawią 
się jako dwa dialogi: między Południem a Północą i między Wschodem 
i Zachodem.
Dialog między P o ł u d n i e m  a  P ó ł n o c ą  rozgrywał się  jako 
spór o nadrzędność, względnie podrzędność, r o m a n t y c z n e j 
w y o b r a ź n i  nad k l a s y c z n y m  r o z u m e m,  między 
romantycznym „c h c i e ć ”  („pragnąć”) a klasycznym „m ó c ”,  między 
romantyczną ideą n i e z a l e ż n o ś c i  i  w o l n o ś c i  – a klasyczną 
ideą p o k o j u  i  ł a d u.
Dialog toczący się między W s c h o d e m  a  Z a c h o d e m 
dotyczył nadrzędności względnie podrzędności sfery u c z u ć  nad 
sferą z m y s ł ó w,  między ideą m i ł o ś c i  nadrzędną nad ideą 
p o s i a d a n i a,  jak chcą niektórzy, między przewagą „b y ć ”  nad 
„ m i e ć ” 16.

* * *

Przedstawiony tu tekst określony został nie bez powodu jako rekonesans. 
Stanowi jedynie próbę spojrzenia, zapraszającą do myślenia i testowania. 
Stanowi nie więcej, niż propozycję inwariantnego modelu, jako punktu 
wyjścia do dalszych przemyśleń.  
Każde dzieło sztuki – miana tego godne – polega na indywidualnym 
odchyleniu czy odejściu od swego archetypicznego wzorca. 
Pełna zgodność z jego zasadami skazuje je na przeciętność 
i konwencjonalność. Arcydzieło jest wynikiem zderzenia inwariantnego 
wzorca z indywidualnością autora, czyniącą dzieło niepowtarzalnym. 
Niepowtarzalnym, bo stanowiącym wyraz niepowtarzalnej osobowości.

Kraków, 9 lutego 2016

16 G. Marcel, Être et avoir (1935), Paris 1960; B. Staehelin, Haben und Sein, Zürich 1969; 
E. Fromm, To Have or to Be?, New York 1976.
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The Nocturne in D flat Major, Op. 22 No. 2 
From Origins to Resonance*

The day, the place and the circumstances of the composition of the 
Nocturne in D flat major all remain a mystery. We do know that, together 
with the Nocturne in C sharp minor – as a pair of works linked by an 
enharmonic unity yet fundamentally divergent in character – it appeared 
on the stands of pianos in Leipzig, London and Paris in the middle of 1836, 
or to be more precise in London and Leipzig in May of that year, and 
in Paris two months later1.
We also know that by then the works had been in existence for at 
least a year. In June 1835, the composer offered both nocturnes to the 
publishing firm of Breitkopf & Härtel2 and it is this year that biographers 
take to be the year in which the Db major Nocturne was written. This 
was not a time when completed manuscripts would have had to wait 
for publication. And it was most certainly ready in November of that 
year, when H. A. Probst sent the manuscript to Leipzig3. Almost exactly 
a hundred years later, at a time of internal crisis, Breitkopf & Härtel sold 
this manuscript to Poland4. Today it can be seen in the National Library, as 
an autograph marked with the shelf-mark Mus. 218. It is legible, virtually 
a fair copy, with the composer’s corrections appearing in barely a handful 

1 J.M. Chomiński, T.D. Turło, Katalog dzieł Fryderyka Chopina. [A Catalogue of the Works 
of Frederick Chopin], Kraków 1990, No. 115, p. 141/142.

2  Chopin to the firm of Breitkopf & Härtel, Paris, 30 June 1835.
3  See Krystyna Kobylańska, Rękopisy utworów Chopina. Katalog. [Manuscripts of Chopin’s 

Works. Catalogue], i, Kraków 1977, no. 364, p. 159.
4  K. Kobylańska, op. cit., p. 119-121.

* M. Tomaszewski, The Nocturne in D flat Major, Op. 22 No. 2. From Origins to Resonance 
in Performance [in:] A. Szklener et al. (ed.), Chopin in performance: history, theory, 
practice, Engl. transl. J. Comber, Warszawa 2004.
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of places. And yet, quite peculiarly, almost no-one performs the Nocturne 
in D flat major today in accordance with the manuscript. Although 
the discrepancies concern barely a few places in the work, they are of 
crucial significance.
It may be assumed that both prior to publication and immediately after 
its issue, Chopin played it more or less as he had written it. More or less, 
since he apparently never played the same way twice, thinking nothing 
of the problems that he would be causing for future academic editors, and 
also for those pianists who wonder which text to choose for their personal 
interpretation. Thus one may surmise that the D flat major Nocturne was 
heard in Parisian salons in the version familiar from the manuscript and 
from those three first editions... and so with a less dramatic quality than 
would be the case a few years hence. It must have been admired in the 
salons for its consolatory character5.
When did Chopin alter the conception of his work? A question with no 
exact answer. He noted the change in a highly ephemeral manner: in his 
teacher’s pencil on the copies of the French edition belonging to his 
pupils Camille O’Méara, later Dubois, and Jane Stirling, as well as in the 
music destined for his sister, Ludwika Jędrzejewicz. The matter is well 
known and described at least in Eigeldinger6 in the commentary to the 
Polish National Edition7 and in a recent text by Bertil Wikman8. I raise 
it here because it is of importance for the rest of the present narration. 
Those two pupils were not taught by Chopin until the 1840s (Dubois 
from 1843, Stirling from 18449), which means that Chopin could certainly 
not have written those new performance indications into their copies, 
deleting the original markings wherever they conflicted with those 
newly prescribed, any earlier. Yet the problem of establishing the date 
becomes more complicated when we take into account the fact that the 

5 A rather amusing letter written to Chopin by Countess Marie d’Agoult in the spring 
of 1836, including the sentence: “I was ill, and am still ailing; I think that one of Your 
nocturnes would cure me completely...”

6 J.-J. Eigeldinger, Chopin vu par ses élèves, 3rd edn., Neuchatel 1989, Annexe II: Oeuvres 
doigtees et annotees dans exemplaires d’eleves et familiers, p. 323-345.

7 J. Ekier, Wstęp do Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina [Introduction to the 
National Edition of the Works of Fryderyk Chopin], Kraków 1974, p. 107-111, Egzemplarze 
uczniów Chopina z własnymi jego poprawkami [Copies belonging to Chopin’s pupils, 
with his own corrections].

8 B. Wikman, The Interpretative Musical Form of Chopin’s Nocturne Op. 27 No. 2 [in:] 
I. Poniatowska (ed.), Chopin and his Works in the Context of Culture (Kraków, 2003), i, 
p. 433-454.

9 J.-J. Eigeldinger, op. cit., p. 240-241 and 256-258.
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new conception of the Nocturne was already familiar to Fontana, who 
left Paris in 1843, and from whom the information as to its existence 
passed beyond Chopin’s inner circle. It is known to us from the account 
of Jan Kleczyński, published in 1883 in the first essay from his second 
series of lectures (Chopin w celniejszych swoich utworach)10. Kleczyński 
wrote the following: “...according to Chopin’s wishes, the principal theme, 
which – as we know – is stated three times, should appear on each 
occasion with a different shade of force and expression, that is, the first 
time piano, gently and guilelessly, the second time pianissimo, with the 
use of the second pedal, as is perfectly justified by the character of the 
transition that prepares it [...], the third time, at the close, forte and 
expansively, contrary to the indications in the text, which instruct it to 
be taken delicately and diminuendo. Special information in this respect”, 
Kleczyński continues, “was passed to me by the late Juliusz [sic] Fontana 
and”, he adds, “it is most logical, as after the whole middle section, which 
unfolds crescendo, the subject when taken weakly the third time makes 
no impression”11. This is followed by a valuable piece of information: 
“However, all musicians play it that way, only one (of those heard by 
myself ), Mrs Esipov, played it – so she said – after her own inspiration, 
in accordance with this plan of Chopin’s. Quite why this erroneous 
information should never have been put right during Chopin’s lifetime”, 
Kleczyński concludes, “is a mystery to me”12

As the editor of a new edition of Chopin’s works issued by Gebethner 
& Wolf, Kleczyński included the information received from Fontana in 
his edition of the Nocturne13. Yet the old version remained in existence 
alongside the new one for a long time to come. Among the recorded 
interpretations which we have available in concreto, the work was still 
performed in keeping with Chopin’s manuscript by such pianists as 
Vladimir Pachman and Josef Hofmann. And in our own times, which may 

10 J. Kleczyński, Chopin w celniejszych swoich utworach [Chopin in His Most Excellent Works] 
[in:] O wykonywaniu dzieł Chopina. Odczytów dwie serie, Kraków 1960; English edition: 
Chopin’s Greater Works, London 1896, p. 38-40.

11 J. Kleczyński, op. cit., p. 96-97.
12 J. Kleczyński, op. cit., p. 97.
13 F. Chopin, Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i palcowaniem opatrzone przez 

Jana Kleczyńskiego, z wariantami pochodzącymi od autora a udzielonymi przez 
najznakomitszych jego uczni [New edition, revision, corrections and fingering provided by 
Jan Kleczyński, with variants from the composer supplied by his most outstanding pupils], 
Warszawa 1882, vi, p. 33.
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raise a few eyebrows, it was recorded thus by Fu T’song, probably on the 
basis of the English first edition.
Chopin himself, so far as we know performed the Nocturne in D flat 
major often and willingly. He played it, for example, at the Salle Pleyel in 
a concert on 21 February 1842, and in 1848 in Manchester, Glasgow and 
Edinburgh14. He had earlier played it through to Schumann, in Leipzig, 
in 183615. Yet nothing can be concluded from the reviews by Schumann or 
from the accounts of English journalists.
Bertil Wikman is prepared to regard the two versions as alternative to one 
another16. Each offers a different dramaturgy, in both cases interesting. In 
the earlier version – that in which the initial theme appears three times in 
an identical character – the work becomes, in Wikman’s opinion, “rondo-
like”. In the later version, realising a sort of dynamic gradation (piano – 
pianissimo – fortissimo), he sees the work taking on a chiastic character, 
with the point of culmination shifting to the area of the golden division17.
The earlier version can perhaps be considered as belonging to that group 
of works which, as the earlier Andante spianato and the later Berceuse, 
were based on the principle of staticity and the play of nuances... to 
those works on the execution of which Chopin once told W. von Lenz: 
“J’indique...”, “I only indicate, the hearer must complete the picture...”18 Yet 
the later version appears to surpass its precursor. It brings to the work 
a dynamism resulting from the play of forces in keeping with the phase 
in Chopin’s oeuvre which (along with the Scherzo in B flat minor) the 
Opus 27 Nocturnes opened: the peak-romantic phase, in which a dynamic 
synthesis of the composer’s individual style conics to the fore19.

14 See facsimiles of relevant concert programmes [in:] M. Mirska and W. Hordyński, 
Chopin na obczyźnie [Chopin in Exile], Kraków 1965, p. 286, 301 and 302. On the 
Glasgow programme, Jane Stirling (?) further specified the Chopin repertory, giving 
the opus numbers. See also review by M. Bourges of a Paris concert from 1842, ibidem, 
p. 235.

15 See diary entry by Robert Schumann for 12 Sept. 1836 and mention in a group of 
reviews from 1836 in Neue Zeitschrift für Musik (Capriccios und andere kurze Stücke). 
Quoted after R. Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, ed. P. Bekker, 
Berlin 1922, p. 157.

16 B. Wikman, op. cit., p. 449.
17 Ibidem.
18 W. von Lenz, quoted after J.-J., Eigeldinger, op. cit., p. 190.
19 M. Tomaszewski, Chopin: Człowiek, dzieło, rezonans [Chopin. The Man, His Work and Its 

Resonance], Poznań 1998, p. 709-716, Fazy stylistyczne [Stylistic Phases].
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2. Time now to take a somewhat closer look at the D flat major Nocturne; 
firstly at the work’s formal structure, its architecture, then at the lyrical-
dramatic narration which fills that structure, and finally at the character 
and expression of the work.
Before Wikman20, a similarity to rondo form had already been seen in 
the work’s construction by H. Leichtentritt21. Eigeldinger, meanwhile, has 
discerned in the Nocturne a “strophic structure”22. These terms may well 
be pertinent, yet only from a formal perspective. They stress the repetition 
of the initial theme, taking no account of the fact that it is quite simply 
difficult to imagine a rondo proceeding at the tempo Lento sostenuto. 
This aside, two more important principles are at work in this work besides 
the principle of reiteration: firstly, variation; secondly, reduction or, 
perhaps more aptly, condensation. For appearing after each statement 
of the modified theme A is the regularly diminishing thematic group B, 
which gets smaller each time.
Thus the architectonic structure of the Nocturne in D flat major is unique 
of its kind. It can be expressed by the pattern

n A1 B1 B2 B3 u A2 B4 B5 x A3 B6 y C1 C2 z
and defined as an “anchor-condensation” structure. The “anchor” 
of the work is the theme A. The thematic group B undergoes gradual 
condensation. This brings to mind a similar, albeit not identical structure: 
the structure of Schubert’s song Gretchen am Spinnrade. There the 
“anchor” function is fulfilled by the motif “Meine Ruh ist hin...”, which 
returns in line with the poem like a refrain. One can find similarities with 
the structure under discussion here more frequently in poetry, that is, 
in lyrical poetry employing anaphoric stanzas. Among the erotic verse 
of Zygmunt Krasiński dedicated to Delfina Potocka, one comes across 
a few such structures in which three successive stanzas open with an 
identical phrase of an anaphoric character. In one, the opening phrase 
is “Do you remember...?” In another it is “I dream of...”
The structure of the D flat major Nocturne comprises four phases: 
three are constructed analogically, although at the same time they are 
increasingly condensed. The fourth phase is the nocturne’s epilogue.

20 B. Wikman, op. cit., p. 449: “A rondo-like or three part divided form” – a definition 
relating to the first version of the Nocturne in D flat major.

21 H. Leichtentritt, Analyse der Chopin’schen Klavierwerken, Berlin 1921, i, p. 22: “Eine 
Rondoartige Form von schönster Symmetric: ABABA Coda”.

22 J.-J. Eigeldinger, Frederic Chopin, Paris 2003, p. 91.
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Table 1. Structure of the work.

  Bar 1 Lento sostenuto
 Phase I
  2 piano e dolce   6
  10 espressivo   _______
  14 crescendo   _______
  18 con forza pp   22 sempre legato  
 Phase II
  26 pianissimo / a tempo  30 leggierissimo
  34 dolce      _______
  38 crescendo    42 crescendo
 Phase III
  46 fortissimo     50 pianissimo
  54 con anima / con forza   58 appassionato
 Phase IV – codal
  62 dolcissimo [dim.]  ________
  66 dolcissimo [dim.]   ________
  70 calando / smorzando   74 dolcissimo e diminuendo

This highly specific, indeed unique, structure to the Nocturne is filled 
by a musical narrative with a lyrical-dramatic character. By paying close 
attention to the music and to the specifications for performance added 
by the composer, concerning dynamics, character and expression, one 
may arrive at a more precise characterisation of particular phrases, themes 
and motifs.
One may characterise these four phases in a “natural” way as the phases 
of opening, calming, peaking and cessation. The first, proceeding in 
a regular piano, opens with an initiating monologue. The next phase, 
beginning pianissimo, begins with a calmed, intimate monologue. 
The third phase opens – in a full, two- or threefold fortissimo – with 
a passionate monologue, subsequently attaining con forza and 
appassionato expression. The final phase sounds dolcissimo, calando 
smorzando and diminuendo.
Six marvellously sonorous and harmonious duets are differentiated in 
a variational manner. The four-bar close and the transitions between 
phases differ in respect to the direction of the phrase: falling or rising, 
ecstatic or soaring upwards23.

23 An interesting insight into the melodic structure of the Nocturne in D flat major was 
recently presented by Artur Szklener, Various Foreground Forms of Middleground 
Pattern in Music of Chopin [in:] I. Poniatowska (ed.) Chopin and his Work... 
op. cit., 300-312.
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Table 2. Flow of the musical narrative.

Bar 1 Lento sostenuto / Mood setting
[I] Opening phase
 3   Initiating monologue piano e dolce   6  ______
11  Duet 1 [third/sixth] espressivo        ______
15  Duet 2 [third/sixth] crescendo      ______
18  Duet 3 [octave] con forza   22 passus descendus sempre legato
[II] Calming phase
26  Intimate monologue pianissimo / a tempo  30 leggierissimo
35  Duet 4 [sixth/third] dolce  
38  Duet 5 [free] crescendo     42 passus ascendens crescendo
[III] Peaking phase
46  Passionate monologue fortissimo    50 pianissimo  
55  Duet 6 [third/sixth] con anima / con forza  58 passus ardens appassionato
[IV] Cessation phase
63  Final motif 1 dolcissimo [dim.]
67  Final motif 2 dolcissimo [dim.]
70  Canonic dialogue calando / smorzando 74 passus volatilis dolcissimo e diminuendo

3. Of course, not without influence over the character and expression 
of the D flat major Nocturne was its generic provenance. As 
a nocturne, this work also carries within it elements combined from 
the Latin romance and the Slavonic duma, Italian belcanto and, from 
Field, the specific sound of English (not Viennese) pianos, inviting 
a legato cantabile playing rather than the brillant type of lustre. 
Wilhelm von Lenz noted: “Field’s first nocturne [in E flat major, from 
1812], in spite of certain harmonic and rhythmic naiveties, delightful, 
by the way, is the father of the modern nocturne. Chopin himself often 
expressed such an opinion”24.
Within the typology of the genre, encompassing a five-point 
scale of types (varieties)25, from the pastoral, through the oneiric, 
contemplative and elegiac to the nocturne pathétique – the D flat 
major Nocturne represents the purest model of the oneiric nocturne. 
Its overriding category of expression can be deemed oneiric reverie 
(German Träumerei, French rêverie). Its chief sources of generic 
inspiration can be seen in the vocal romance, the Neapolitan belcanto 
aria and the Venetian barcarola. In many respects, the D flat major 
Nocturne constitutes a work unique in the Chopin oeuvre, yet not to 

24 W. von Lenz, quoted after: J.-J. Eigeldinger, Chopin vu... op. cit., p. 173.
25 The varieties of Chopin nocturnes are discussed at greater length in M. Tomaszewski, 

Quelques aspects de la reception poetique des nocturnes de Chopin [in:] J. Weber (ed.), 
La note bleue. Melanges offerts au Professeur Jean-Jacques Eigeldinger, Pieterlen 2005.
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such an extent that one could not see a place for it among the works 
most dear to him, such as both nocturnes in E flat major and above all 
the G major Nocturne and the Barcarolle.
The provenance of the D flat major Nocturne, leading back at once to 
both Bellini and Field would be worth separate consideration, as would 
its resonance. The intertextual and intersemiotic ties prove too multi-
faceted and multi-layered to be able to present them here. One would 
have to examine both the subconscious imitation of an epigonic nature 
(as in Liszt’s Consolation in D flat major) and conscious stylisations 
(as in Schumann’s Carnival), both the continuation of certain principles 
(as occurs in the nocturnes of Fauré and Scriabin) and the development 
of certain structural ideas (Act II of Tristan und Isolde), and finally 
allusions to its aura or atmosphere (as in Debussy and – in a different way 
– Mahler)26.
A more specifically defined and expressed analysis of the problems 
of origins and resonance must be preceded by an attempt to “factor out” 
or define the set of constituent – for this work – properties, to “prepare” 
a sort of syndrome of the D flat major Nocturne, as a point of reference 
enabling these intertextual comparisons to be made.

4. Following the path beaten by H.-H. Eggebrecht, through his theory 
of the reception of the musical work (exemplified on the works 
of Beethoven)27, and also in the wake of earlier efforts concerning certain 
areas of the Chopin oeuvre28, it proved possible to “factor out” of the 
texts devoted to the D flat major Nocturne that hypothetical syndrome 
of the work. It is formed by a few properties and characteristics of 
expression —those which most frequently occur in the history of the 
work’s reception, namely the categories onirico and contemplativo, 
appassionato and consolante, intimo and raffinamente, erotico and 
lyrico. This is, of course, an open set, constituting no more than an initial 
approximation towards a fuller and more exact characterisation of the 
work.

26 See M. Tomaszewski, The Presence of Chopin’s Music in the Works of his Contemporaries 
and Successors, Chopin Studies 7, p. 128-208.

27 H.-H. Eggebrecht, Zur Geschichte der Beethoven-Rezeption (Mainz, 1972).
28 M. Tomaszewski, From Studies of the Resonance of Chopin’s Music: Etude in A minor 

Op. 25 No. 11 in the Light of its Critical Interpretations, Chopin Studies 7, p. 94-127.
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(1) O n i r i c o . Poetic and romantic. Evoking the atmosphere of a moonlit 
night. Present in music between Beethoven’s Sonata in C sharp minor, 
Op. 27 No. 2, and Debussy’s Claire de lune29.

l  Schwärmerei... (R. Schumann)

l  An impression of dreaming, night-time and water (A. Cortot)

l  A reflection of moonlight (H. Leichtentritt)

l  An impression of the shimmering and the reflections of slowly 
moving water (H. Leichtentritt)

l  The D flat major colouring brings a connotation with ‘moonlight’ 
(J.-J. Eigeldinger)

l  The Nocturnes in E flat major, Op. 9 No. 2, and Op. 27 No. 2, 
and the Berceuse all belong to a single category of ‘night music’ 
(W. Nowik)

Just as if someone were dreaming of a particular person (T.A. Zieliński)

(2) C o n t e m p l a t i v o . Reflective concentration, undermined 
by a mood of melancholy. Evoking atmospheres akin to early Romantic 
paintings of the type of Caspar David Friedrich.

l  Reverie, vainly seeking to recover lost joy (Allg. Musikalische 
Zeitung, 1836)

l  Dreamy melancholy (H. Barbedette)

l  Contemplative reverie (W. Dömling)

l  The contemplation of nightscraper (I. Bełza)

l  A nocturne smiling in its sadness and sad in its smile (E. Poirée)

l  Submerged in thoughts from the borderlands of sleep 
(T.A. Zielinski)

l  Association with Krasiński’s ‘Daybreak’ (M.A. Szulc)

29 J.-J. Eigeldinger, Chopin et la «note bleue» [in:] L’Univers musical de Chopin, Paris 2000.
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(3) A p p a s s i o n a t o , A passionate and ecstatic tone, the expression 
of powerful, potentially transcendental feelings, of emotional agitation. 
Common to Chopin’s ballades and scherzos, yet here inspired rather by 
dramatic operatic bel canto, close to arias of the kind of Casta diva from 
Bellini’s Norma.

l  The playing becomes emotional and passionate (R. Koczalski)

l  One feels the breath of bel canto in the cantilena (A. Eigeldinger)

l  Ecstatic reverie (I. Bełza)

l  Growing lyrical tension leading to a series of passionate gestures 
(T.A. Zieliński)

l  A rapturous ‘Oh!’ (‘T.A. Zieliński)

(4) C o n s o l a n t e . A soothing tone, filled with sweetness and 
tenderness, of sentimental provenance.

l  A song of the sweet summer of two souls (J. Huneker)

l  A sweetness of sound... (H. Leichtentritt)

l  The D flat major Nocturne soothes and calms, engulfing in balsam 
and playing with sweet-ness (Z. Jachimecki)

l  Italian sweetness (A. Cortot)

l  A touch of sentimentality, but not languishingly so (A. Hedley)

l  A wistful sweetness of melody (B. Pociej)

(5) I n t i m o . Expressing closeness and stillness. A congruent, 
harmonious duet between two persons extremely dear to one 
another.

l  Sincerity and radiance (R. Schumann)

l  The affectionate song of two young souls (F. Hoesick)

l  Avec le plus de tendresse possible (R. Koczalski)

l  They do not advise playing it in large halls (W. Dahms)
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l  A kind of barcarolle (H. Leichtentritt)

l  In a barcarolle rhythm (A. Cortot)

l  An intimate dreamy romance (T. A. Zieliński)

(6) R a f f i n a m e n t e . Subtlety, eloquence, even refinement, as 
the reflection of the atmosphere of the “high-brow” salon.

l  A profusion of delicate fioriture (M. Karasowski)

l  A love poem overflowing with diamond cascades. Associations 
with Słowacki’s In Switzerland (J. Kleczyński)

l  Mélodie d’un charme ineffable (R. Koczalski)

l  A richness of delicate fioriture (F. Hoesick)

l  Full of eminently feminin grace, delicate and slender as a flower 
(E. Poiree)

l  Capricious ornamentation (I. Bełza)

l  An intricate form of ornamentation (J. M. Chomiński)

l  A spray of the most delicate fioriture (T. A. Zieliński)

(7) E r o t i c o  A sensuality of sound per se, raised to a superior rank. Legato 
cantabile taking on the character of an absolute connection and cohesion 
of notes. Arousal expressed through a sharpening of dotted rhythms.

l  Doux chant d’amour (R. Koczalski)

l  An erotic duet (J. Huneker)

l  D flat Major - one of the keys that appears in moments of amorous 
delight (Z. Noskowski)

l  The ecstasy of two voices (A. Cortot)

l  Erotik ist sein zentrales Fahrwasser. Sein Liebesleben heissen 
Nocturnen, diese Nachtgedichte des Eros (A. Molnar)

l  Amorous Reverie T.A. Zieliński)
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(8) L y r i c o , that is, the expression of conscious, profound and pure 
feelings, evoking the famous definition of Norwid “What know thee 
of beauty? – 'Tis the Form of Love Itself”.

l  A Profundity of Feeling (J. Kleczyński)

l  Serenely lyrical (A. Hedley)

l  The second - in D flat major - is lyrical plenitude (J.-J. Eigeldinger)

l  Sweeping lyrical scenes (I. Bełza)

l  Expressive, reflective lyricism (Q. Samson)

The question arises: do we have the right to use these categories in 
relation to Chopin’s music?
The answer he gave us himself, characterising in his own words the “nocturne” 
which he called a Romance and placed within the E minor Concerto, in 
certain respects very similar to the Nocturne in D flat major. He wrote the 
following to Tytus Woyciechowski: “It is [the Larghetto] more romance-like, 
calm, melancholic, it should give the impression of a pleasant glance at a 
place where a thousand fond memories come to one’s mind. — It is a kind of 
meditation on the beautiful springtime, yet to moonlight”30.

5. Chopin’s music – that which is available to us in concreto, that is, in 
audio recordings — can be considered in various ways. For instance, it can 
be studied with regard to agogics and dynamics. Long and laborious is the 
road leading from that which a comparatively-programmed computer is 
capable of recording and suitably reproducing — to an adequate, sensible 
verbal characterisation of the results of this “technological” analysis. 
In relation to the D flat major Nocturne, this method allows one to see, for 
example, which of the two versions of the work in question a given pianist 
has adopted as the starting point for his or her interpretation of the work. 
But little more than this (table 3, p. 517).
One may also, obviously, single out and describe directly, in a purely 
(auditive) way the properties of particular renderings. One may, for 
example, pick up the ideal Chopinesque rubato of Koczalski and Lisztian 
rubato of Barenboim, the simply extraordinary pianissimo of Rubinstein 

30 Chopin, Warszawa, 15 June 1830.
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Table 3. Comparison of a number of interpretations with regard to tempo and dynamics.
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and Samson Francois’s most violent fortissimo. One may assert that Dinu 
Lipatti strengthens Chopin’s text by adding the octaves or that Vladimir 
Ashkenazy sometimes loses notes, that Josef Hofmann alters the familiar 
Chopin text (playing the first bar twice), or that Ewa Pobłocka sticks to this 

text most scrupulously, or finally that the same Hofmann exaggerates his 
slowness of tempo to the nocturne’s narration, whilst Pobłocka appears to 
exaggerate its alacrity, transporting Chopin’s nocturne into a sphere that 
is close to the nocturnes of Field.
Yet one may also employ one further method of describing the assembled 
audio recordings, doing so in a way that would make it possible to 
compare them with one another. More specifically, one may apply to each 
of the renderings under comparison a sort of text, based on the syndrome 
of the work, that is, the set of its constituent properties, obtained 
beforehand through an analysis of records of its reception. Then one 
would try to hear how the hierarchy of particular properties takes shape 
in a given interpretation.
In respect to the Nocturne in D flat major, Op. 27 No. 2, one would then 
be able to say which of the categories – onirico or contemplativo, 
appassionato or consolante, intimo or raffinamente, erotico or lyrico – 
fulfils in a given rendition an overriding function, coordinating the others, 
imparting to the particular interpretation a distinctive and unrepeatable 
character.
Post scriptum: Jeffrey Kallberg’s most interesting, albeit controversial, 
study devoted chiefly to the Chopin nocturnes”31 includes a definition of 
the genre which can be summarised as follows: the nocturne is a love 
poem sung to a woman by a man.
The question presents itself: to whom did Chopin “sing” the music of 
the D flat major Nocturne? Marceli Antoni Szulc, and Ferdynand Hoesick 
in his footsteps, saw Maria Wodzińska as the work’s lyrical addressee. 
And their assertion is repeated to this day32. It is an assertion, however, 
that warrants refutation, as it is untrue. When Chopin met his future secret 
fiancée in Dresden, the D flat major Nocturne had already been composed 
for some time. If there did exist some emotional muse or lyrical addressee 

31 J. Kallberg, Chopin at the Boundaries. Sex, History and Musical Genre, Cambridge, Mass. 
1996.

32 T.A. Zieliński, Chopin. Życie i droga twórcza [Chopin. His Life and Creative Path], Kraków 
1993.



519   

The Nocturne in D flat Major...

of this exceptional nocturnal envoi, it is more likely to have been Delfina 
Potocka. There is much to suggest that the D flat major Nocturne was 
written at a time when the composer was particularly fascinated by her 
person. And, as we were reminded not too long ago, she was a person 
“so generously endowed by nature” that “all the familiar descriptions 
allow us to sense the futility of expressing in words the essence of this 
phenomenon...”33

Translated by John Comber
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Chopin’s Music Read Anew*

1.  In search of a key: face to face

The reading of Chopin’s music was begun by Schumann, fascinated 
with the Variations Op. 2 on Don Giovanni. He then interpreted 
Chopin’s thirty opuses to discover things of the greatest import for 
that time and place.1 He stopped short at the B flat minor Sonata, 
where Chopin transgressed his interpreter’s image of the limits 
of expression in a Romantic work. Next came Franz Liszt, as the author 
of the first monograph.2 His fascination, too, only went so far; he did 
not venture into the late and the final pieces.
Reading a work consisted, for both the former and the latter “witness 
of the era,” in listening to what it had to say. Its message was 
more important than its medium. And the inimitable uniqueness 
of the message of a given piece was defined by the character, the type 
and the power of its expression. Franz Liszt called a spade a spade: 
“Stifled rage, suppressed anger, a concentrated exasperation and 
despair, which are sometimes manifested in bitter irony, sometimes 
in intolerant hauteur.”3 Elsewhere, he speaks of “the immensity 
of vibrating emotion.”4

1 R. Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, J. Häusler (ed.), Reclam, 
Stuttgart 1982.

2 F. Liszt, Chopin, M. Escudier, Paris 1852.
3 F. Liszt, Chopin (1852), Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1960, p. 25.
4 F. Liszt, op. cit., p. 148.

* M. Tomaszewski, Chopin’s Music Read Anew [in:] Music: Function and Value. Proceedings 
of the 11th International Congress on Musical Signification 27 IX-2 X 2010, Kraków, Poland, 
T. Malecka, M. Pawłowska (ed.), Academy of Music, Kraków 2013.
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The entire 19th century read Chopin’s music in a more or less similar 
way, attaining an apogee in the modernist interpretations of Stanisław 
Przybyszewski and Ignacy Paderewski at the turn of the 20th century.5 
Then musicological neopositivism set in, and the interpretation 
of Chopin’s music lost all metaphor that ever tried to capture the unique 
expressive character of individual works. Hermeneutic approaches only 
survived in journalism and in programme notes.  Scholarly interpretation 
did away with the category of a work’s expressive qualities as unyielding 
to so-called scientific accuracy.
As a result, research on works of the Romantic era began to ignore their 
one essential aspect. As a composer of his time and a pupil of Józef Elsner, 
himself a representative of Ausdruck-Aesthetik, Chopin never doubted 
that, whenever he composed a new ballade, nocturne or scherzo, he 
selected exactly those technical and formal means that allowed him to 
impart to the work a concrete expressive category. Not a single of piece 
of his peak phase of 1836-1847 was produced with an a priori form in 
mind; they were all composed with expression a priori.
Chopin rarely commented expressis verbis on the character of his 
music. His most extensive statement on the subject was made 
in terms of expression. He described the Adagio to his Concerto in 
E minor as “of a romantic, calm, and partly melancholy character,” as 
“beautiful memories – for instance, on a fine, moonlit spring night.”6 
And, importantly: it is the categories of his works’ expression that 
remain, to this day, the defining factor in Chopin’s oeuvre for pianists 
and composers as well as for audiences. Pianist Jan Ekier answered 
the question “What is Chopin for me?” by writing: “I find, in him, a deep 
sense of tragedy, sorrow, melancholy, serenity, fastidious fun and brilliant 
wit; a wonderful and mad joy.”7 In the eyes of the modern composers 
of the avant-garde, Chopin’s music is also and above all “a model of 
an ultimate concentration of human expression,” or even “a rendering 
of emotion the temperature of boiling lava.”8

5  S. Przybyszewski, Szopen a Naród [Chopin and The Nation], Spółka Nakładowa „Książka”, 
Kraków 1910; Ignacy J. Paderewski, Chopin, Lwów 1912.

6 To Tytus Woyciechowski, Warszawa 15. May 1830.
7 J. Ekier, Czym dla mnie jest Chopin [What Chopin Means To Me], Ruch Muzyczny, 1949 

No. 5-6.
8 Answers by Bogusław Schäffer and Witold Szalonek to a survey “Chopin Our 

Contemporary”, Polska 1970 No. 9.
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To sum up the situation: “For Chopin, as for most of the Romantics,” said 
Jean-Jacques Eigeldinger, “music is a language.”9 Chopin’s notes on the 
piano method contain his own statements on the essence of music 
that support this thesis. Music was, for him, “an expression of thoughts, 
impressions and feelings.”10

It seems certain and obvious that, in view of this position of the composer, 
the interpretation of his music – scholarly interpretation included – 
must take heed of this aspect. It cannot eschew an attempt at reading 
the shape and the character of a work’s expression as the carrier of the 
composer’s “thoughts, impressions and feelings.” They were a reaction to 
the world, to his own fate and to that of his country, his nation and his 
loved ones.
For some time now, since the latter half of the previous century, the fact 
that elements of such import in analyses and interpretations have been 
ignored has finally begun to worry Chopinologists. E.T. Cone criticized 
“passing over in silence” “a poetic element” in Chopin’s music.11 John Rink 
postulated: “Analysts have their work cut out for them if they want to 
define the essence, the peculiar expression embodied, in a unique way, 
in his compositions.”12 
An attempt at reading not only the narrative shape but also the expressive 
and semantic payload of a major work by Chopin was made as early 
as in 1984 by Eero Tarasti. In what has since become a classic text 
of Chopinology, semiotics and narratology (Pour une narratologie de 
Chopin13), he showed that an interpretation is possible that would take 
into account this “essential” aspect of the work. His method of interpreting 
the Polonaise-Fantasie Op. 61 has been  based on an adaptation of 
A. Greimas’s principles of structural semantics.14

9 J.-J. Eigeldinger, Chopin vu par ses élèves, La Baconnière, Neuchâtel 1988.
10 F. Chopin, Esquisses pour une méthode de piano, J.-J. Eigeldinger (ed.), Flammarion, 

Paris 1993, p. 48. Definitions stated variously: «L’expression de la pensées par les sons. 
L’expression de nos perceptions par les sons. La manifestation de notre sentiment par 
les sons», etc.

11 E.T. Cone, Ambiguity and reinterpretation in Chopin [in:] J. Rink and J. Samson (eds.), 
Chopin Studies 2, Cambridge University Press, Cambridge 1998.

12 J. Rink, Ballady Chopina i dialektyka metod analitycznych [Chopin’s «Ballades» and The 
Dialectics of Analytical Methods], Rocznik Chopinowski 21, 1995, p. 66.

13 E. Tarasti, Pour une narratologie de Chopin, International Review of the Aesthe tics and 
Sociology, Vol. 15, No. 1, Institute of Musicology, Zagreb Academy of Music, Zagreb 
1984.

14 The interpretation of Polonaise-Fantaisie in A flat major was followed by a semiotic 
interpretation of Ballade in G minor (“A narrative grammar of Chopin’s G minor 
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2. Towards a syndrome of constitutive qualities

As with any significant composer, one must strive for a comprehensive 
and synthetic picture of Chopin’s oeuvre. This can be achieved by 
painstaking interpretation of one of his works after another to eventually 
isolate the constitutive qualities of his art. Yet there is another way: 
to study the trace his art has left on the paradigm of the culture it has 
become part of. This trace of impact is called reception. The method has 
been established by Hans Heinrich Eggebrecht in his work on the music 
of Beethoven, based on the documents of its reception left in the space 
of culture.15 Reception of music, defined by the scholar as “rezeptive 
zur Sprache-Bringen von Sinn und Gehalt einer bestimmten Musik,”16 is 
characteristic in its dealing with categories of sense and content in a form 
that has already been verbalized, by competent representatives of a given 
culture at that. Eggebrecht describes these verbalizations as “konstante 
Begriffsfelder der Rezeptionspreche,” and treats them as intersubjective 
categories; as such, they constitute acceptable material for competent 
research.
An application of the above understanding and approach to Chopin’s 
output has allowed for the identification – from among the categories 
operating within this reception – of a couple of further syndromes 
of constitutive qualities: first, a syndrome of categories of expression; 
second, a syndrome of axiologically significant aspects; and third, 
a syndrome of particular, paradoxical qualities that still await closer 
inspection.
The first of these syndromes, that of expression, is made up of twelve 
categories henceforth referred to as idioms. They combine the 
provenience and the expressive qualities… with those expressive 
categories which function within a genological hierarchy as genres. 
As such, they carry a potential of specific semantic connotations; but 
a potential alone, since, as is well known, Chopin’s music refuses to 
specify its semantics (on the level of meaning). In fact, the categories 
of expression, or idioms, can be seen as similar – at times, as sui generis 

Ballade,” Chopin Studies 5, Warszawa 1995). Ballade in F minor and Fantaisie in F minor 
are awaiting their turn.

15 H.H. Eggebrecht, Zur Geschichte der Beethoven-Rezeption, Verlag der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur, Mainz 1972.

16 H.H. Eggebrecht, Rezeption (s.v.) [in:] C. Dahlhaus and H.H. Eggebrecht, Brockhaus 
Riemann Musiklexikon, Vol. 2, Brockhaus, Wiesbaden 1979, p. 390.
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counterparts – to what B. Asafyev, followed by L. Maazel and J. Ujfalussy, 
call “intonation”; to what E. Tarasti and M. Grabócz take their cue from 
A. Greimas to call “isotopie”;17 and what other systems simply refer to as 
“genre” (e.g. choral genre), “tone” (e.g. ballade tone), “style” (e.g. brillante 
style), “character” (e.g. demoniac character), expressive type (e.g. eroico, 
maestoso). Each category has its separate field („Begriffsfeld”) in 
Eggebrecht’s “language of reception.”
The syndrome in question thus consists of twelve idioms that appeared 
with the greatest frequency in the “language of reception:” maestoso, 
rubato, semplice, brillante, romance-, ballade-like, oneiric, ecstatic, 
choral, demoniac, melancholy, and eroico18.
In Chopin’s hands, they functioned not unlike a set of colours on 
a painter’s palette. The characteristic and significant difference between 
the syndromes of colours used by Rubens and Rembrandt, or by 
Watteau and Fragonard, makes one capture their stylistic difference 
and uniqueness at first sight. The intuitively accessible dissimilarity in 
colour and character between the music of Chopin and Schumann, 
of Mendelssohn and Liszt, is corroborated by the difference of their 
syndromes. The results of research by, say, Márta Grabócz on Liszt, allow 
a very informative comparison. The colours on the composer’s palette 
of the author of Hungarian Rhapsodies include several that would be 
difficult to find in Chopin: de la quête macabre, héroique, pastorale-
amoroso, de la lutte, du deuil, religieuse, pantheiste.19

Let us return to Chopin. All twelve categories appear only once, in 
a single work: the 24 Preludes cycle Op. 28. It could be called a microcosm 
of human expression. Usually, the individual idioms appear in highly 
differentiated configurations. In short works (etudes, preludes), a single 
idiom determines the shape, the character and the expression of an entire 
piece. In more extensive works, it has become almost a rule to either 
combine complementary idioms or to clash together contrasting ones. 
Certain situations of tone and expression remain long with the listener. 
They become models, such as the one that construes Opus 22, where 

17 C.f. M. Grabócz, Bref aperçu sur l’utilisation des concepts de narrativité et de signification 
en musique [in:] Musique, narrativité, signification, Harmattan, Paris 2009.

18 For an initial presentation of the problem, C.f. Mieczysław Tomaszewski, Autour du 
phenomène de la musique de Chopin. De la provenance à la resonance [in:] I. Poniatowska 
(ed.), Chopin and his Work in the Context of Culture, Musica Iagellonica, Kraków 2003.

19 M. Grabócz, Stratégies narrative des epopées philosophique [in:] Musique, narrativité, 
signification, op. cit., p. 223. I refer to isotopia in a group from Liszt’s output.
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an oneiric Andante spianato precedes a maestoso Polonaise (in E flat 
major). Or the one that builds up Opus 38 from confrontations between 
a siciliana (in F major) and a presto con fuoco (in A minor), i.e. between 
two idioms: semplice and demoniac.
In Chopin, a constructive role in producing the dramaturgy of a work 
is particularly frequently entrusted to a relationship close to antonymy. 
It is only natural that this was the origin of the paired-syndrome idea.

F i r s t  p a i r :  m a e s t o s o / r u b a t o .
(1) Maestoso. An idiom of Chopin’s timid beginnings. He branded 
his Polonaises (and the Allegros in both of his Concertos) with this 
category of Polonaise expression, which, according to Franz Liszt, 
“characterized by an energetic rhythm, galvanize and electrify the 
torpor of indifference. The firm resolve and calm gravity… breathe 
through these compositions.”20

Ex. 1. Polonaise in A Flat major Op. 53, m. 17-20.

(2) Rubato. It stands opposite the previous idiom like a peasant’s cottage 
faces a noble’s manor. It confronts patrician pride motivated by national 
history with attachment to the native soil. The idiom is deeply rooted in 
musical folklore, irregular (rubato) and brash (risoluto), Ex. 2, p. 527.

A n o t h e r  p a i r :  s e m p l i c e / b r i l l a n t e .
(3) Semplice. An idiom that appears in lyrical parts of scherzos and 
sonatas, and in scores of preludes. It blends naïve simplicity with singing 
and a degree of intimacy. Its ambitus does not exceed that of the human 
voice. Diatonic and cantabile, it has no use for ornamentation. It ushers 
one into arcadian, idyllic realms (Ex. 3, p. 527).

20 F. Liszt, op. cit., p. 29.
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Ex. 2. Mazurka in C major Op. 24/2, m. 1-17.

Ex. 3. Prelude in A major Op. 28/7, m. 1-8.

(4) Brillante. An idiom that flaunts the excess of its tones playing with 
each other, its frenzy of instrumental figuration, its sophistication, 
ornamentation and brightness. Opposed to all simplicity, naïveté, 
intimacy, it evokes an aura of a well-bred salon, of a virtuoso’s stage.
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Ex. 4. Variations in B flat major Op. 2, m. 353-358.

T h e  t h i r d  p a i r  of idioms, inseparable since G. Burger, Schiller, 
Goethe and Mickiewicz: r o m a n c e / b a l l a d e .
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(5) Romance. An idiom present above all in the nocturnes, 
especially those in the romance-like 6/8 metre. It makes the piano 
sing; not a song (as is the case with the idiom semplice) – an aria: 
tender in its climate, amoroso, with expressive undulation and rich 
ornamentation.

Ex. 5. Nocturne in D flat major Op. 27/2, m. 46-53.

(6) Ballade. The second half of the intrinsically Romantic pair: ballads and 
romances. Against a sphere of lyrical tenderness, it sets a sphere of drastic 
dramatic events, unusual and unexpected. This is the apogee of narrative 
music, of story-telling, present in developments of sonatas as well as in 
ballades (Ex. 6, p. 530).

T h e  f o u r t h  p a i r :  o n e i r i c  a n d  e c s t a t i c .
(7) Oneiric. The music wanders between dream and reality, much like the 
figures that hover under the ceiling in paintings by Chagall. The melody 
seems to be suffused by slightly yet surely changing harmony. A refusal 
of full presence in the real world (Ex. 7, p. 530).
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Ex. 6. Sonata in B flat minor Op. 35/I., m. 105-120.

Ex. 7. Prelude in C sharp minor Op. 45, m. 63-74.
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(8) Ecstatic. An idiom that makes use of a set of qualities opposed to 
the former. The “presence” in the real world is marked with assertiveness 
and ultimate dynamics. In climaxes of Chopin’s piano poems, it carries its 
explosiveness to, at times, euphoric lengths.

Ex. 8. Ballade in F minor Op. 52, m. 195-210.

T h e  f i f t h  p a i r :  c h o r a l  –  d e m o n i a c .
 (9) Choral. An idiom that takes one into a broadly-understood religioso 
sphere. As a result, the music has a concentrated texture and condensed 
form; it is marked with solemnity and depth, with peace and quiet. In 
Chopin, it appears rarely and when least expected; in nocturnes as well 
as preludes (Ex. 9, p. 532).
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Ex. 9. Nocturne in G minor Op. 15/3, m. 89-104.

(10) Demoniac. An idiom with features which are the reverse of the 
former: scattered texture, fantastic form, scherzoid-ness in extreme tempo 
and dynamics.

Ex. 10. Scherzo in C sharp minor Op. 39, m. 1-38.



533   

Chopin’s Music Read Anew

A n d  t h e  f i n a l  p a i r :  m e l a n c h o l i c o  –  e r o i c o .
(11) Melancholico. This music is present, in Chopin, in a variety of forms 
and a variety of genres: in mazurkas and polonaises, preludes, etudes and 
nocturnes. According to Liszt, this is Chopin’s trademark, the so-called 
“żal,”21 or the Polish version of the Russian xандра, the English spleen, the 
German Weltschmerz.

Ex. 11. Prelude in E minor Op. 28/4, m. 1-12.

(12) Eroico. An idiom that takes a stand against the nostalgia and 
the melancholy of the previous one, to which it remains in dynamic 
opposition. It is present in polonaises, preludes and etudes, and it makes 
itself heard in ultimate situations. Unlike its counterpart, it is carried by 
and ebbs and flows and gestures of a dramatically tense rhythm rather 
than by meanderings of chromatized melody.

21 Ibid., p. 68.
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Ex. 12. Etude in C minor Op. 10/12, m. 10-18.

3.  In an axiological perspective

If we are to believe Heidegger when he says that “the master’s presence 
in the work is the only true presence [in this work],”22 then Chopin’s 
worldview should be discernible in his every piece. Although Heidegger 
cautions that “the greater the master, the more completely his person 
vanishes behind his work,” it is easy not to heed this caveat.
The discovery of the truth of a work – especially that of a work 
“of axiological significance”23 – can be helped by Eggebrecht’s method.24 
For the master’s worldview contained in his art can be read from the 
history of its reception. 
Texts that have been documenting, for almost two centuries, the 
reception of Chopin’s music allow us to produce another syndrome of its 

22 M. Heidegger, Gelassenheit, Neske, Pfüllingen 1959.
23 R. Ingarden, Dzieło, przeżycie, wartość [The Work, The Experience, The Value], 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966.
24 H.H. Eggebrecht, Rezeption (s.v.), op. cit., p. 390.
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constitutive qualities.25 It is primary in relation to the one presented 
above, and it concerns the “principal ideas” of the complex of this music. 
At the same time and above all, it is a complex of values discovered 
and most admired therein; of values which contribute to its inimitable 
uniqueness and its special place in the hierarchy of values within a given 
culture.
(1) In this syndrome, it is the unusually keen sense of freedom that comes 
to the fore. Chopin’s whole respect for tradition notwithstanding, 
he refuses to imitate and combines this quality with exceptional boldness. 
It was Schumann who called Chopin “the boldest poetic spirit of his time.”26

(2) The “sense of freedom” is immediately followed by the truth of 
expression, highlighted by interpreters from Mochnacki to Shostakovich. 
This is concentrated expression accompanied by a rejection of false 
pathos and excess. And an authentic “master’s presence in his work,” 
which ensures the work’s identity.
(3) Poesy. A quality particularly pointed out by Schumann and Heine, 
a fundamental criterion of Romanticism for an entire generation. 
A rejection of all things vulgar, common, banal.
(4) A crystalline purity of imagination, not involved in anecdote and 
uninhabited by the Romantic menagerie of elves and fairies.
(5) A discrete yet discernible emphasis on national identity. For Balzac, 
Chopin was “more Polish than Poland.”27 In Liszt’s opinion, shared by 
Berlioz and many others, “Poland was there” in anything he composed.28 
This is a rejection of cosmopolitan rootlessness.
Finally (6), a peculiar quality, manifesting itself only indirectly: music 
as “the shape of love.” The phrase has been coined by poet Cyprian 
K. Norwid, Chopin’s friend in the final years.29 It seems impossible to find 
another composer in the entire history of culture whose music would be 
received in a similarly organic and natural way as the expression of the 
emotion of love.

25 M. Tomaszewski, Chopin w kręgu wartości [Chopin Within The Scope Of Values] [in:] 
A. Szklener (ed.), Chopin – w poszukiwaniu wspólnego języka [Chopin – In Quest For 
A Common Language], Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2002.

26 R. Schumann, Neue Zeitschrift für Musik, 1837, No. 50.
27 H. Balzac to Ewelina Hańska, Paris 1843.
28 F. Liszt, op. cit.
29 C.K. Norwid, Promethidion, written 1848-1850, published: Paris 1851. 
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The peculiarity of the above syndrome of “axiologically significant 
qualities” consists in its antithetical character in Chopin. Each of the 
qualities listed here has an opposite counterpart. The sense of freedom 
is confronted by a sense of responsibility; expansive expression by 
deliberate and iron form; subtle poesy by powerful reaction to ultimate 
situations; crystal-clear imagination by an undoubted presence of deeper 
sense in this music; empathy to national fate with a particular universality. 
Finally, Chopin’s music understood as “the shape of love” contains not 
infrequent moments of anger and rebellion. For the axiological situation is 
construed, in him, out of a dynamic unity of opposites.

4.  The phenomenon and the paradox

There was much to wonder at in the Chopin phenomenon, in the 
discovery of the “dynamic unity of opposites” in his music. For instance, 
one could wonder at his “making the piano sing,” at the fact that “this 
the most national of composers is, at the same time, the most universal” 
(A. Rubinstein),30 at how, “living among the narrow élite of his time, he 
composed music that now resonates in broad social circles” (A. Hedley).31

The paradoxes still waiting to be read and explained satisfactorily include 
above all that of treating Chopin and his music as an “embodiment 
of Romanticism.”
For it is Chopin, and not Schubert or Schumann, who has been described 
thus. Eugene Delacroix called him “the most romantic of musicians.”32 In 
our times, sociologist Alphons Silbermann saw him as a timeless “idol” of 
Romanticism.33 According to Eero Tarasti, “Chopin functions… as a symbol 
of Romanticism. At the very least, he acts as a central point of that entire 
poetic and musical structure.”34

30 A. Rubinstein, foreword to K. Wierzyński, Życie Chopina [The Life of Chopin], Roy, New 
York 1953.

31 A. Hedley, Chopin, J. M. Dent and Sons Ltd., London 1947; S. Jemiołkowski & T.J. Evert, 
Łódź 1949.

32 E. Delacroix, Journal, Paris 1893-95, an entry of 1849.
33 A. Silbermann, Soziopsychologische Aspekte im Wandel des Chopins Idols [in:] Z. Lissa 

(ed.), The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the Work 
of Frederick Chopin, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963, p. 604.

34 E. Tarasti, Zu einer Narratologie Chopins [in:] Musik Konzepte No. 45: Chopin, Edition Text 
+ Kritik, München 1985, p. 58.
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Now the paradox here is that an examination of the complex 
of constitutive qualities in Chopin and a comparison with the 
syndrome of musical Romanticism might lead to the conclusion 
that the oeuvre of this “icon of Romanticism” is, in many respects, 
a negation of the Romantic syndrome. Chopin exhibits no interest 
in such aspects of vital import for the Romanticism of the European 
West as a close relationship of music and literature, as a penchant to 
all that is fantastic, surreal, and fairy-tale like, as a fascination with the 
Middle Ages. Chopin remains immune to Bürger’s lenorism, Goethe’s 
wertherism, Ossian’s fantasy, Byron’s spleen. He does not succumb to 
the 19th-century revival of programme music.
A first answer to this Chopinian paradox could claim that Chopin’s 
Romanticism broke away from the tendencies of his time; that he was an 
embodiment of trans-historical Romanticism; that he rose beyond and 
above his own Romantic era. He remained untouched and untempted 
by momentary trends of the “Age of Passion.”35 Undoubtedly, however, 
the supra-historically Romantic character of Chopin’s music was 
conditioned by the peculiar complex of axiologically significant qualities 
discussed above: the sense of freedom, the ultimate intensity and truth 
of expression, subjectivity, poesy and the principle referred to here as 
“music as the shape of love.”
But there is yet another Chopinian paradox – one barely noticed so far – 
that awaits its full reading and interpretation. Despite a couple of minor 
attempts, it has not been identified in any adequate way. Indeed, the 
paradox in question is of a character and of a form close to an oxymoron 
in terms of the present interpretation.
For it is too frequent to be considered mere accident that texts of 
reception describe Chopin’s music with terms consisting of two elements. 
Usually, too, the adjectival modifier seems to clash with the modified 
noun. The two elements of the same phrase seem to wonder at each 
other, or to question the uniformity of their common meaning.
Franz Liszt tried to verbalize the expression in Chopin’s music with 
the collocation “bitter happiness” (1852). Heinrich Heine found “bitter 
bliss” (1839), and Alfred Einstein “bitter joy” (1949). Honoré Balzac 
stated his reaction as “an expression of pain combined with Raphaelite 

35  Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku [Poetry 
As Testimony. Six Lectures On The Anguish of Our Time], Czytelnik, Warszawa 1987.
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perfection”(1843). Friedrich Nietzsche’s writings contain the phrase 
“a union of Southern ardour with Northern gravity” (1882). On another 
occasion, the above-mentioned Liszt hears “a melancholy smile” in the 
music of the author of the mazurkas and nocturnes, while American 
monographer James Huneker renders his impressions as “sweet world-
pain,” “sweet-sad melody” and “joy of sorrow” (1900).
These and similar readings of the music cannot remain unassociated 
with testimonies to Chopin’s life and his psychological construction. 
In  George Sand’s famous phrase, he “was a resumé of these magnificent 
inconsequences which… have their particular logic.” His own confessions 
include references to his outward merriment and inner “torment”, or to his 
“semblance of calm” among others followed by “thundering on the piano” 
on his return home.
Letters by Chopin and those by George Sand are ample evidence 
of Chopin’s shifts of mood. Yet the oxymoron consists here in 
a simultaneous rather than a successive presence of antonymic qualities. 
Epistolary sources only contain a single statement of this kind, albeit 
a very strong one. In a letter of 1848 from Scotland, Chopin confesses 
to Auguste Franchomme: “je suis comme… une chanterelle de violon sur 
une contrebasse…”36

The task at hand is thus to find, in Chopin’s music, moments – 
intonations, isotopias, topoi – that could be shown to combine 
antonymic elements (semes or classemes) simultaneously uniting 
opposing qualities. At first sight, the presence of such moments 
seems highly probable, above all in Chopin’s late output, i.e. after 
a Conradian “shadow line” has been cast on his life – at a time when 
he has full right to express his “state of the spirit” using his friend 
Norwid’s phrase: “When I bless, I curse.”37

A few oxymoronic topoi of this kind have already been examined.
(1) The simplest example: a topos that could serve as an equivalent 
of the phrase “smile through tears.” It is derived from the tradition 
of Bach and is usually referred to as a Picardian third. A nocturne 
composed in a minor key suddenly obtains an “optimistic” major-key 
conclusion:

36 Chopin to Auguste Franchomme, Edinburgh 6. August 1848.
37 C.K. Norwid, the poem Aerumnarum plenus: “And I know that all joy here has another, / 

Beneath itself, a counter-happy tear. / And I know, that oft, when I bless – I curse.”
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Ex. 13. Nocturne in G minor Op. 37/1, m. 88-91.

The “smile through tears” becomes even more evident when a piece 
concludes in a simultaneous presence of both keys. Thus, in the final 
bars of his Mazurka Op. 56 No. 3, when Chopin switches from C minor to 
C major, he still allows a minor-key sixth.
(2) There are several manifestations of what could be called an “although–
yet” topos; it seems to correspond to the verbal metaphor denoting 
“bitter victory.” It consists in the feeling that while expectations have 
been met, they have done so not in full or at a heavy price. In Nocturne 
in C minor Op. 48 No. 1, the narrative attains its apogee in a dramatic 
recapitulation following tempestuous events in the central part. It would 
seem obvious that, at this point, the nocturne “deserves” a triumphant 
major key – which does not materialize. Its triumph is bitter.
(3) A final example, one which could be commented on with the maxim 
“dum spiro – spero.” This is a topos that corresponds to a situation of 
“hope against all odds.” In his late output, Chopin uses it frequently and 
significantly. It takes on the shape of a brusque and unexpected and 
energetic gesture at a moment of hitting rock bottom (in dynamics, 
expression, texture, colour). In Chopin’s time and in an émigré 
atmosphere, the topos of “dum spiro spero” was read single-mindedly, 
in patriotic categories. After all, the rebirth of the country was awaited 
year by year (Ex. 14, p. 540).38

38 C.f. B. Zaleski’s wishes to Chopin of 5. March 1846 (“God grant to wish you the same 
next year in a free and independent Poland”) and Chopin’s letter to Julian Fontana of 4. 
April 1848 (“Horrible things still await us, but, at the end, there will be a Poland, fine 
and big, Poland, in a word”).
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Ex. 14. Polonaise-fantasie in A flat major Op. 61, m. 278-288.

In recent years, the reading of situations coded or encoded in Chopin’s 
music has started with a vengeance. The application of novel 
methodologies – both separately and in combination – have started to 
bear fruit.39 Semiotics is not afraid to collaborate with post-structuralism; 
narratology builds on the achievements of phenomenology  
and hermeneutics. It has become important to face a work at close 
quarters. And, instead of using research merely to confirm the correctness 
of another method recently approved by scientific correctness, the goal 
now is to try and read, in a work, whatever makes it an inimitable 
expression of its unique personality. 
To read whatever makes a work wonderful and moving.

Translated by Jan Rybicki

39 C.f. M. Tomaszewski, Chopin u progu nowego wieku [Chopin At The Beginning of The 
New Century] [in:] Chopin Symposium Proceedings, Feb. 2010, Uniwersytet Muzyczny 
Fryderyka Chopina, Warszawa.
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Beauty and Truth, Imagination and Expression*

Let us begin with truth and beauty, the two keywords of our volume. 
As we know, they constitute, along with the third concept of goodness, 
not mentioned here, the triad of transcendentals; and that this triad 
has a tradition dating back to Plato and to Plato’s Phaedrus. We also 
know that these three concepts have remained in specific relationships, 
either replacing each other or combining into greater notions, such 
as kalokagathia, the unity of beauty and goodness.
All this was once clear and simple. Questions and doubts started to 
appear with attempts to apply these transcendentals to works of art 
and to study their relationships with the reality beyond the work. In fact, 
even Plato, in his discussion of art, had to employ the concept of “illusion” 
(explained by W. Tatarkiewicz as an “appearance” or a “misapprehension” 
of reality). Aristotle came up with the theory of mimesis, of art as 
imitation of nature. With time, new points of view began to emerge, 
increasingly distrustful of the straightforwardness of the initial situation. 
According to St. Augustine, all is as true as it is false in a work of art 
(“in quisbusdam vera, unde in quisbusdam falsa [est]”). For Dante, 
poetry was quite simply “beautiful falsehood”. In Goethe, truth and 
falsehood already meet in the title of his well-known essay Dichtung und 
Wahrheit. In recent times, with the dominance of avant-garde trends 
of the 20th century, both transcendentals, those of beauty and truth, have 
been deposed. They have been seen as improper, inadequate, indeed 
discreditable.
Ignoring for a while all extreme and peculiar positions, let us try to 
present an overall, bird’s eye view of the situation, adopting

* M. Tomaszewski, Beauty and Truth, Imagination and Expression [in:] Music as a Message 
of Truth and Beauty, T. Malecka, M. Pawłowska (ed.), Academy of Music, Kraków 2014.
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the perspective of high culture, one which does not succumb to the 
temptations of Postmodernism, i.e.  one that does not allow “the death 
of truth and beauty.”

1. In one of his later texts, Witold Lutosławski invokes a statement he 
himself saw as evident: “Beauty is the ultimate goal of art, just as truth is 
the ultimate goal of scholarship” 1 (12 Dec. 1981). This view goes together 
well with a somewhat earlier assertion by Rev. Józef Tischner. In very 
much his own metaphorical style, Tischner asks the rhetorical question: 
“What is the relationship between thinking within the element of truth 
and thinking within the element of beauty?”2 His answer is: “It seems 
impossible to define the essence of philosophical thought without 
the concept of truth, and it seems impossible to define artistic thought 
without the use of the word beauty” (1981). 
Thus, in the sphere of high European culture, these two things seemed 
certain: the relationship of scholarship and philosophical thought with 
truth, and that of art and artistic thought with beauty. This could be 
easily confirmed with any amount of significant statements. In his Letter 
to Artists (1999), John Paul II reminded us that “the artist has a special 
relationship to beauty… Beauty is the vocation bestowed on him by the 
Creator in the gift of ‘artistic talent’”3. Kazimierz Twardowski, the founder 
of the Polish philosophical school of the 20th century, somewhat 
hyperbolically defined “the quest for truth” as not so much the most 
important as the only valid duty of scholarship (1895)4.

2. The above-quoted statement by Lutosławski had its significant 
continuation. The composer went on to say that “just as [the presence] 
of a variety of beauty can be found in mathematics, astronomy and, 
surely, in many other scholarly disciplines, we will unavoidably encounter 
the issue of truth in art”5 (1981).

1 W. Lutosławski, Wokół zagadnienia prawdy w dziele sztuki [in:] Postscriptum, (Warszawa 
1999), p. 25.

2 J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna [in:] T. Malecka (ed.), Zeszyt Naukowy Zakładu 
Analizy i Interpretacji, 7, Kraków 1984, p. 15.

3 John Paul II, Letter to Artists, 3, Vatican, 4 IV 1999.
4 K. Twardowski, wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Lwowskim [opening lecture 

at Lviv University], 15 XI 1895.
5 W. Lutosławski, wystąpienie na Kongresie Kultury  [speech at Culture Congress], Warszawa 

11 XII 1981 [in:] W. Lutosławski, Postscriptum, Warszawa 1999, p. 25.
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This view, too, finds its confirmation in opinions on the presence of truth 
in art (the thesis on the presence of beauty in scholarship has also found 
occasional confirmation). 
„I have not written a single note that would not have been absolutely 
true” („Ich noch nie auch nur eine Note geschrieben habe, die nicht 
absolut wahr ist” 6), Gustav Mahler wrote in 1896. “Music should not be 
decorative but true” („Die Musik soll nicht schmücken, sie soll wahr sein”):7 
Constantin Floros, in the title of his presentation, brought to mind for 
us the words of Arnold Schoenberg. Finally, it was  Martin Heidegger 
who came up with the final formulation: “Thus, art is the becoming and 
happening of truth” („Dann ist die Kunst ein Werden und Geschehen der 
Wahrheit”).8

Things became complicated. Now truth, as well as beauty, is seen as an 
attribute of  a work of art. But what is it then that constitutes the truth 
in art? This is an issue that, in Polish philosophy, has been dwelt on 
in some detail by Roman Ingarden (1947), Władysław Tatarkiewicz (1972) 
and Władysław Stróżewski (1978).9 The list of the ways in which truth 
expresses itself in a work of art has proved to be long. Its most evocative 
version comes from Tatarkiewicz. He identifies such categories as 
authenticity, originality, adequacy and validity of the work of art, or those 
of naturality, inner harmony and sincerity of artistic expression. A related 
category, that of “faithfulness to oneself”, appeared among the many 
discussed by Ingarden: the faithfulness of a given work to the worldview 
of its author. Lutosławski deemed this to be of particular import.

3. No wonder. This aspect of the relationship between the artist and his 
work was particularly tested in this part of Europe in recent years. Works 
appeared that called for a classification of musical creation from the point 
of view of its relationship to truth understood as sincerity.
It is in this part of Europe that the particular phases of history produced 
a situation in which the author was forced to take sides. The first choice 
6 In an April 1896 letter to Bauer-Lachner, quoted in C. Floros, Mahler, I, Wiesbaden 1977, 

p. 137.
7 A. Schönberg, Probleme des Kunstunterrichts. Musikalisches Taschenbuch (Wien 1911), 

quoted in: Th.W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, (1950), Warszawa 1973, p. 78. 
8 M. Heidegger, Holzwege, Frankfurt 1963, p. 59, quoted in: Władysław  Stróżewski, 

“O prawdziwości dzieła sztuki”, Studia Estetyczne XV (1978), p. 167.
9 For a broader discussion see M. Tomaszewski, Prawda w sztuce [in:] Sz. Drzyżdżyk (ed.), 

Wymiary prawdy, 1, Kraków 2006.
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was between independent (autonomous) and committed music. Stefan 
Jarociński differentiated these two modalities by calling them musica 
libera, or free of extra-artistic commitments, and musica adhaerens, 
or dependent on conditions higher than purely the autotelic, the purely 
tonal: humanist, religious, patriotic. For much of its history, Polish music – 
the music of a nation deprived of its statehood for many years – often had 
commitment as a moral obligation.
But commitment to which side? This ushers in the second aspect, one that 
leads to the differentiation between the music which could be considered 
“true,” and that better described as “false.” 
Certain differentiating factors have to be introduced for a better 
understanding of the discreteness of the two categories. A committed 
work could be reduced to this formula: a value exists (be it idea or person) 
to which tribute, hommage, praise, respect, approval is due. For a start. 
Secondly: this quality may be positive and praiseworthy, or negative. 
The homage, the respect can then be expressed in a work either sincerely 
or insincerely – untruthfully.
This can lead us to four discrete categories of artistic creation, so 
characteristic for the recent past:10 
(1) Authentic art. Art produced as a manifestation of tribute, earnest and 
personal, to an unquestioned value; a musica vera of sorts. I have no 
doubt that this category would include such works as Górecki’s Beatus Vir 
or Penderecki’s Credo.
(2) Rhetorical art. In other words, tribute paid to a true quality, yet 
conventional and not entirely personal. There was a time when 
virtually all composers of this place on earth wrote pieces dedicated to 
John Paul II.
(3) Hyperbolic art. Possibly spontaneous homage to spurious or negative 
values. Works motivated by the poetics of a nil nisi bene toast.
(4) Panegyric art, some sort of musica falsa. Insincere or even cynical 
tribute (even if possibly dictated by fear), paid to a spurious or simply 
a negative value. There is no denying the fact that five Polish cantatas 
were dedicated to Stalin in the early fifties. They belong to the trend 
defined by Krzysztof Droba as “Polish Soviet music.”

10 C.f.  M. Tomaszewski, O twórczości zaangażowanej. Muzyka polska 1944-1994 między 
autentyzmem a panegiryzmem [in:] Interpretacja integralna dzieła muzycznego. 
Rekonesans, Kraków 2000.
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4. It is quite possible that the sphere of beauty could be seen 
to display similar diversity. This differentiation would then be 
confronting the undoubtedly and truly beautiful, i.e. the congruous 
and harmonious, with the undoubtedly ugly and revolting. Yet there 
is more: beauty that is empty in its banality and conventionality, 
and hyperbolic beauty, i.e. excessive in its “niceness,” contemporarily 
identified with Kitsch. There was once an attempt made by Carl 
Dahlhaus to take a closer look at this issue in the musical work, but 
with little by way of a final conclusion11. The problem of the beautiful 
and the ugly in a work of music remains a barely-studied field. Roman 
Ingarden worked on a “system of aesthetically-significant qualities” in 
the 1960s, but then abandoned this pursuit12. 

5. Thus, in art, we are faced with a confrontation between the true and 
the false; between the beautiful and the ugly. But, as has already been 
said, this is not all-important. The problem is anything that has been 
described as fiction rather than falsehood. 
Now it seems sensible to treat this category as one that has its well-
defined place within the system of art. It could be one of complementary 
qualities, those that complement the fundamental values. By analogy, 
one could complete the picture by including the other complementary 
quality, the one that sometimes “replaces” the category of beauty: that 
of expression. One would then be left with a complex of four values (a 
“tetraxis”) that complement or replace each other: the truth and fiction, 
the beauty and expression, of a work of art; with the additional stipulation 
that the word “fiction” – due to the pejorative connotations of one of its 
meanings – be replaced with a more neutral and somewhat broader term: 
imagination. 
Each of the four values defined here has had its own phase of special 
significance in the history of music. In periods of classical sympathies, 
the fundamental qualities of beauty and truth would gain in import; 
periods of romantic tendencies would emphasize the complementary 
values of imagination (fiction) and expression in a work. As each came to 
the fore in its principal function, it has had its own and unique impact on 

11 C. Dahlhaus, Trivialmusik und aesthetische Urteil [in:] C. Dahlhaus (ed.), Studien zur 
Trivialmusik des 19. Jahrhunderts, Regensburg 1967.

12 R. Ingarden, Wykłady i dyskusje z estetyki, Warszawa 1981.
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the character and the style of a given period. It triggered a different view 
of the work of art with different associations and different reactions.

Beauty. The fundamental and primary quality of a work of art, especially 
that of music, Lutosławski’s “ultimate goal of art.” Its mode of interaction 
is uncontroversial; already in Plato, beauty “holds one in awe, causes 
admiration...”13  I think, too, that we could all agree with the first part 
of Norwid’s definition: “For beauty is there to delight…”14 In his study 
Wokół piękna [Around beauty], Władysław Stróżewski summarises the 
views on the interactions of beauty in a work with a single sentence: 
“It seems that there is one spontaneous and, at the same time, the most 
adequate ‘answer’ to beauty: delight.” 15 (Ex. 1, p. 549). 
The delightful has usually been described as harmonious, clear and 
lucid – a fulfilment of the rule of claritas . For the ancient Greeks, beauty 
appeared whenever a work of art was produced in accordance with the 
principles of the nomos. 
For the very same Greeks, including Pythagoras, Aristoxenus, Philodemus 
and Sextus Empiricus, there also existed the other side of any work of art: the 
principles of the ethos. While the nomos described objective, mathematically-
measurable proportions and relationships, the ethos defined the subjectively-
perceivable expression of a work, in accordance with its given function: one 
leading to euphoria or one inducing lamentation.
And just as the beauty of a work was to delight, expression 
was to become a moving, an agitating force. And it has, for ages, 
in the particular romanticising historical phases and in genres and pieces 
of a particular type of emotion (Ex. 2, p. 550).

Truth. As fundamental a quality in a work as beauty, although not 
primarily ascribed to it, expected, first of all, in scholarship and philosophy, 
yet, as has been discussed above, present in a work in a variety of ways. 
One of these ways: as a quality described as “authenticity,” “originality,” 
or as testimony to the author’s “faithfulness to himself.” But the primary 
understanding of the presence of truth in a work has its roots in the 
Aristotelian notion of mimesis. The adequacy principle (“adequatio rei 

13 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, I. Estetyka starożytna, Warszawa 1985, p. 117.
14 Promethidion.
15 W. Stróżewski, Wokół piękna, Kraków 2002 , p. 191.
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et intellectu”) assumed different names and characteristics in different 
eras: from imitatio della natura, through Nachahmungs-Aesthetik, to 
the poetics of the symphonic poem. In art, the true is anything that evokes 
an extra-historical reality with its striking similarity (Ex. 3, p. 551). 

Ex. 1. W.A. Mozart, Piano Concerto in A major, II. Adagio.
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Ex. 2. P. Tchaikovsky, Symphony No. 6, Adagio lamentoso.
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Ex. 3. J.S. Bach, St. Matthew Passion, "Lass ihn kreutzigen!"
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Ex. 3.  Cont.
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The true is confronted with the imaginary – derived from imagination 
rather than memory. Truth enlightens, explains, identifies. Imagination 
flies away from “the here and now,” elevates, liberates from immediate 
reality. Instead of truth, it proposes “fabrication” (according to Goethe) 
or fiction (in the English sense of literary prose), a “fantasia” instead 
of a sonata form, the former allowing its creator to wander according 
to the whims of his own imagination rather than to external and 
objectivised principles.

Ex. 4. F. Liszt, Sonata in B minor, introduction.
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Thus expression and imagination are just as valid as beauty  
and truth as participants of the “discussion” that has been going 
on within the space of the work of music as well as that of the work 
of art. At times, the upper hand in this discussion seems to be taken 
by the arguments for fundamental values; at times, in a different 
phase and sphere, those for complementary values. Sometimes, even, 
one of the values has the upper hand and defines the character of an 
entire genre as well as that of a work. Thus the principle of expression 
is sovereign for the genres of the lament or the threnody, while 
the principle of imagination does the same for the genre of the ballad, 
the tale, the poem.

6.  We live in difficult times. Adorno has already remarked that “new 
art … no longer allows us to … demean ourselves with truth, beauty 
and goodness.”16 These three qualities have been left to what is usually 
dismissed as philistine art. Although Charles Ives had a point when he 
wrote that “all too often, the beauty of music is identified with nothing 
but repose for your ears in a comfortable armchair”17; but all trends that 
ignore the import of the categories of truth and beauty in a work of art 
seem to throwing out the baby with the bathwater. One could easily 
subscribe to the view that, in post-Holocaust times, it is difficult to find 
a place for pure, classical beauty in one’s work; that escaping the truth, 
at times all too cruel, might be a natural impulse. 
Quite possibly, all the extreme reactions offered by the art of our times can be 
explained away by the fact that, at the end of the 20th century, culture entered 
a phase in which the decisive voice shifted from beauty to expression, from 
truth to pure imagination and its conscious rift with actual reality.
All ideas expressed here have been made as conditionally as possible. The 
only certainty in this statement has been its longing for a fullness of truth 
and beauty in art, and the hope that, indeed, it will come. And, as I listen 
carefully to contemporary music, I think I can say: the dawn is upon us.

Kraków, 17. Nov. 2008
Translated by Jan Rybicki

16 Quoted in: A. Jarzębska, Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej 
XX wieku, Wrocław 2004, p. 92.

17 Ch. Ives, quoted in: H. and S. Cowell, Ives, Kraków 1982, p. 140.
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The Work of Music as an Impression, 
Reflection, Relic and Echo of its External 
Reality. A Reconnaissance*

I shall begin by stating the thesis that is expressed in my title and that has 
been dictated by intuition: that meanings and senses in a work of music 
– and in music in general – are born as impressions, reflections, relics and 
echoes of a work’s external reality: of a reality both intrinsic, or subjective, 
and extrinsic, or objective.

1. A work’s external reality of i n t r i n s i c  sort may describe 
a complex of inspirations, suggestions and determinations that are 
directly derived from and dependent on the author of the work:  his 
or her (1) sensual sensitivity, (2) mind type, (3) emotional character and 
(4) type of imagination. The emergence of the work is influenced by all 
of the above psychophysical powers but d o m i n a t e d  by a single one 
which determines its character one way or another.
While the variety of the characters of works of music seems inexhaustible, 
some basic classes of works may easily be differentiated. There are four 
of these. I presented them at our previous conference in Louvain; let me 
restate them here so that I can go on:1 

1  M. Tomaszewski, Reading a Work of Music from the Perspective of Integral Interpretation 
[in:] C. Maeder & M. Reybrouck (eds), Music Analysis Experience. New Perspectives 
in Musical Semiotics, Leuven University Press, Leuven 2015.

* M. Tomaszewski, The Work of Music as an Impression, Reflection, Relic and Echo 
of Its External Reality. A Reconnaissance (Das Musikwerk als Reflex, Abglanz, Relikt und 
Echo der außerwerklichen Wirklichkeit. Erkundung), lecture during the 13th International 
Congress on Musical Signification. Sound and Subject through Ages: Musical Meanings 
in Narratives, Topics and Technologies, Canterbury–London 2016
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(1) The class of works of a p h o n i c  character, where the dominating 
part is that of the works’ very ”material,” its very sonic substance as 
the main point of reference. It may be exemplified by W. Kotoński’s Study 
on A Cymbal Stroke or K. Penderecki’s De natura sonoris. 
(2) The class of works of a s t r u c t u r a l  character, dominated by form 
that has been imparted on the work a priori, such as the fugue, the rondo, 
the variation or the sonata allegro.
(3) The class of works of an e m o t i v e  (expressive) character, where 
the dominating and form-defining part is played by a given and a priori 
type of expression or mood. This would include such genres as psalms, 
threnodies, laments, elegies, nocturnes, scherzos, burlesques. Finally,    
(4) the class of works of a s e m a n t i c  character, where the form, 
expression and musical language is determined by a particular narration 
(récit) that serves as the point of departure for “programme” pieces, such as  
Tchaikovsky’s Romeo and Juliet or Till Eulenspiegel’s Merry Pranks by Strauss.
It must be emphasized at this point that domination is not equivalent 
to exclusivity. Each work in any of the four cases – and in any genre, 
tendency, or style – features a certain degree of a l l  f o u r  aspects 
(phonic, structural, expressive and semantic), except that they may appear 
in various functions. The aspects may be described as the work’s inherent 
l a y e r s  in Ingardenian sense.2 Now each may perform a different 
f u n c t i o n  in the work, one of the four. Above all,
(1) a d o m i n a t i n g  function, which defines, in a primary way, 
the work’s general character, be it structural in a structural piece, emotive 
in an emotive one, etc. But also,
(2) a c o m p l e m e n t a r y  function that complements the basic 
character (of a work, genre, tendency or style) with other qualities. Thus, 
in Romanticism, the dominating emotive (expressive) character would be 
oft complemented by a semantic one;
(3) an a n t i t h e t i c  function that may work as a “counterpoint” 
of the dominating one, such as the rococo tendency in the Baroque era; and
(4) a r e s u l t a t i v e  function, the form and character of which have 
been only determined by the action of the other layers.3

2 R. Ingarden, Dzieło literackie jako twór wielowarstwowy [in:] O dziele literackim, 
Warszawa 1960.

3 It is easy to see that the above four functions constitute a whole that is quite 
analogous to the entirety of means used in counterpoint: prime, retrograde, inverse 
and retrograde-inverse.
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There is no work of music that would be deprived of the least trace 
of expression, of form, of all sonic features. Except that they might have 
appeared in the work also with no a priori intent; that they were an 
indirect result of a priori features of another layer, usually the dominating 
one.
It seems beyond any doubt that all aspects of culture follow a principle 
of c o m p l e t e n e s s , which is different in each work, genre or style, 
but completeness nevertheless. It can be easily noticed that the dominant 
function is performed by different genres in each era, phase or tendency. 
Thus classic and classicizing phases are dominated by structural genres, 
and those of expressive character are but complementary. And vice versa: 
romantic and romanticizing phases are dominated by expressive genres, 
while the complementary function is usually the work of semantic genres, 
etc.
The drive towards completeness is visible in more than just one aspect. 
It can be also seen in vocal genres. Almost each phase of the history 
of music features a duet of character-contrasted genres: one recitative-
narrative, speech-like, and one that is song-like and lyrical; the two seem 
to complement one another. Thus the chorale comes accentus and 
concentus; medieval songs may be chansons de geste or chansons 
de toile; the minstrels’ vocal repertoire has its sirventes and its canzo; 
the Baroque features the genres of recitativo and aria; and Romanticism 
saw the narrative ballad and the lyrical Lied.
From this perspective, the development of musical culture seems 
a veritable i n t e r w e a v e  a n d  c o e x i s t e n c e  of works, genres, 
tendencies and styles based, one may think, on hardly accidental 
changeability of their characters assuming a certain completeness 
exists at any moment in history.  This completeness is endowed 
with a fundamental dichotomic structure of a d i a l o g u i n g 
nature. All kinds of dialogue come into play here, from the simplest 
complementing or contrasting (antithetical) encounter “at close quarters” 
to the particularly interesting oxymoronic dialogues.
In the history of music, an eminently constitutive part has been played 
by several “dialoguing” characters: (1) the static with the dynamic, 
(2) the discrete with the continuous, (3) the strict with the free, and 
(4) the autotelic with the  symbiotic.
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To illustrate: a relative ascendance of the static over the dynamic, 
the discrete over the continuous, the strict over the free and the autotelic 
over the symbiotic is characteristic and determinant for classical and 
classicizing styles; conversely, for romantic and romanticizing styles, 
the characteristic function is that of a relatively stronger dynamic than 
the static, the continuous than the discrete, the free than the strict and 
the symbiotic (favourable for all combination, especially those of word 
and tone) than the autotelic that shuts itself in its sonicity.

2. The differentiations presented so far concern the first of the two kinds 
of relationship between the work of music and its external reality, the one 
that I like to call intrinsic (subjective). 
A work’s external reality of e x t r i n s i c  (objective) nature is constituted 
by the empirical world that serves as the particular work’s c o n t e x t . 
This includes all impressions, reflections, relics and echoes of that world – 
discovered and readable in the work in its perception and reception – that 
have been recently termed r e p r e s e n t a t i o n :4 a presence of that 
external world in the work. 
Attempts at discussing this term and at a comprehensive definition 
of the field have become more and more numerous in music theory. For 
some (e.g. for E. Auerbach5), „representation” is almost synonymous with 
the Aristotelian category of mimesis, for others (e.g. for W. Iser6), it seems 
in fact an opposition of the latter concept. The various systems feature 
such qualities as similarity, faithfulness to the original model, truthfulness, 
adequacy, acceptability.
The attempt at classification undertaken in this text differentiates 
the relationships of representation into relatively most basic categories: 
into relationships of (1) i m i t a t i o n , (2) t r a n s f o r m a t i o n , 
(3) p a r a l l e l  and (4) o p p o s i t i o n .
(1) The relationship of i m i t a t i o n . As understood here, it is 
synonymous with the category of mimesis inherited from the tradition 
of Antiquity. A work of art is seen as a reflection, as an imitation 
of the phenomenological aspect of nature with the greatest possible 
4 C.f. : M.P. Markowski, O reprezentacji [in:] M.P. Markowski & R. Nycz (eds), Kulturowa 

teoria literatury, Kraków 2006.
5 E. Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature. Fiftieth 

Anniversary Edition, trans. W. Trask, Princeton: Princeton University Press, 2003.
6 W. Iser, Representation. A Performative Act [in:] M. Krieger (ed.), The Aims of 

Representation, Stanford 1987.



559   

The Work of Music as an Impression...

faithfulness. And the faithfulness of the presented copy to the “copied” 
original determines the value of the work. 
The mimetic tendencies appeared with particular force in certain instants 
of the history of music. At first they manifested themselves d i r e c t l y , 
as a simple and direct projection: sound with sound, motion with 
motion. This may be exemplified by the chansons of the Renaissance 
that present a battle’s mayhem, the tumult of a fair or wild birds’ song; by 
Baroque harpsichord miniatures on similar themes; or by some moments 
in the works of the classicist era, such as Haydn’s Seasons or Beethoven’s 
Pastoral Symphony, where the autotelic narration is interrupted by 
a part of onomatopoeic music to illustrate a storm or a rural feast. 
In Romanticism and Modernism, tendencies of direct mimesis were 
readily enriched with second-degree mimesis (ekphrasis), which 
consisted in taking the models for imitation or illustration from literature 
and the arts. Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition or Ducas’s Sorcerer’s 
Apprentice famously provide innumerable examples.
Parallel to d i r e c t  m i m e s i s  – with, perhaps, just a little delay 
– history of music witnessed i n d i r e c t  m i m e s i s  – based on 
the principles of Ancient rhetoric that taken over by music theory and 
soon-to-be supported by the theory of imitation (Nachahmungs-
Theorie). The tendency has been coming and going, only to resurface 
recently as a manifestation of New Rhetoric.
(2) The next dependence between the work and its external reality has 
been called here the relationship of t r a n s f o r m a t i o n . Since it 
is based on contiguity, its character is akin to metonymy. Yet it differs 
from metonymic imitation in that the original or the model derived from 
the empirical world is consciously transformed in a work of music.
It must be first realized that the music referred to as artistic has been 
born over centuries of “wild” and “untamed” sound; it has been born 
of a transformation that was the result of subjecting that “wild” music to 
c u l t u r a l  f i l t e r s , or transformational systems7.
One of such filters transforms plain voice to harmonic voice; another, 
a “continuous” voice line into a “discrete” one that moves over scales 
as a melody. And more: the course of a work in time is regulated by 

7 Preliminary reflections on the cultural “filters”  [in:] M. Tomaszewski, Wprowadzenie do 
teorii utworu słowno-muzycznego  [in:] Muzyka w kontekście kultury. Spotkania muzyczne 
w Baranowie, 1976, ed. L. Polony, Kraków 1978, p. 171-173.
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rhythm and metre; the free form of spontaneous utterance is subjected 
to rigours of periodic structure (Periodenbau).  Thus the transformation 
of a “natural” original that subjects it to a series of “filters” is tantamount 
to transforming the phonic into the musical; natural phenomena into an 
object of culture.
Shouting, crying, and laughter had first existed in the empirical world 
before their “filtered” transpositions made their existence in culture. This 
may be exemplified by laughter in its “discrete” form in a scene from 
Haydn’s Seasons [sound example – excerpt from Haydn’s The Seasons]. 
Or by weeping “discretely” filtered in Verdi’s Traviata [sound example – 
Piango, piango from Verdi’s La Traviata].
The coexistence of a more natural music that had not been modified 
by all those possible filters – such as folk music, exotic, popular – with 
artistic, or “classical” music would become, at certain periods in the history 
of culture, an element of a given tendency or style; that is well-known. 
Without this coexistence there would have been no Chopin, Grieg or 
Mussorgsky, no early Stravinsky or late Szymanowski. In the latter two, 
the clash, in a single piece, of artistic music with the “untamed” one in 
its unfiltered shape played a particularly significant part. This is what 
happens in Szymanowski’s ballet Harnasie: its final part must be sung in 
a “wild” Podhale voice [sound example – fragment from Szymanowski’s 
Harnasie].
A closer glance at the music of various eras and genres allows to observe 
a tendency that could be described as a “removal” of filters previously 
applied by the cultural on the natural. This has been the case quite 
early on whenever required by “high-tension” expression. In Mozart’s 
Don Giovanni, all the main protagonists, Donna Anna, Donna Elvira 
and Zerlina, and eventually the main hero himself extremamente 
lizencioso exclaim rather than sing in ultimate moments. While listening 
to a Wagnerian masterpiece in Beyreuth, Debussy heard Isolde’s “wild 
screams” rather than her singing. Expressionist opera would have been 
unthinkable without removing the filter that had shaped the traditionally 
operatic bel canto.
Jettisoning all possible “filters” off the musical work to make it revert 
to nature as its point of departure became one of the tendencies in what 
is referred to as contemporary music. This can be seen as quite natural: 
it is quite natural, on reaching the summit, to climb down again, or even 
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continue upwards again onto that summit’s opposition. In this sense, 
the trend of minimal-music is a response to extreme complication; 
aleatoric music is a reaction to extreme exactness in the shape and the 
sound of a work of music. The aleatorism of Cage may be read as an 
answer to the serialism.
(3) The relationship of the p a r a l l e l  is of a metaphorical character. 
The similarity or even the sameness of a work with its nature-
derived model or original only concerns the very abstract structure 
of the phenomenon it “represents,” reproduced in an entirely and often 
unexpectedly different material.8

A better look at the relationships that exist, say, in the song, shows 
that the diversification of its genres runs parallel to certain natural 
phenomena. It is true, for instance, in the case of such a phenomenon 
as “the time of day:” morning (or dawn), noon, evening (or dusk) and 
midnight. This is a structure that has the Sun as its point of reference: 
its rise, its full glow, its setting and its absence. This is but a step 
away from other structures that are parallel to the initial one, such 
as the corresponding directions of the compass, East and West, North 
and South, or the seasons: Spring, Summer, Autumn and Winter. The 
properties of each group – those related to the parts of day and of the 
year, the position of the sun and the directions – all “rhyme (see. 
tab. 1, p. 562).”
It would be impossible to put them in the wrong order: full sun “rhymes” 
with Summer, with noon, and with the South. They can be easily 
replaced one with the other in the cultural sphere, in symbolic space – 
as metaphors. It is quite understandable to say “Spring of Nations,” “The 
Twilight of the Gods” or “The Autumn of the Middle Ages.” The space of 
the culture we live in, that of Europe, can be also subdivided into cultural 
spheres: that of the Mediterranean South, the Nordic, the Roman West 
and the Slavic East.
To return to the foreshadowed parallel between nature and culture 
in song: it is no coincidence that the i d y l l  genre was conceived in the 
South, in the Mediterranean sphere. All major pieces of the genre: idylls, 
sicilianas, pastorals and bucolics are set in full daylight [sound example – 
Rossini’s La Pastorella].

8 C.f. Aristotle: “to make good metaphors implies an eye for resemblances.” Poetics 22, 
l. 1459.
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Tab. 1. The diversification of genres of the song parallel to natural phenomena.

midnight 
absence of sun 

North 
winter 

the ballad

evening 
sunset 
West 

autumn 
the romance

morning 
sunrise 

East 
spring 

the song

noon 
full glow of sun 

South 
summer 
the idyll

By contrast, the song genre of the r o m a n c e  emerged from the 
Roman West, since it rhymes well  with the moody time of evening 
or dusk. Poland’s most popular romance, the Western-derived one on 
Laura and  Philo, begins with the line “The moon hath risen, the dogs 
are asleep…” The most typical romances are of French extraction [sound 
example – Debussy’s Romance].
The Romantic b a l l a d  is a Northern breed and it is often set at night.9 
Perhaps the most celebrated song of the genre, Erlkönig, opens with 
„Who rides there so late through the night dark and drear?” in a very 
emphatic representation of the variety [sound example – Schubert: 
Erlkönig].
Finally, the vocal-lyric genre of the s o n g , particularly often inspired 
by folklore, seems to have had its strongest roots in the traditions 
of the Slavic East. The very quantity of songs that can boast a Slavic 
origin is telling and significant – they all seem to begin with something 
like: „Grass glitters by morn” (Chopin), „Droplets of dew sparkle” (Chopin, 

9 E.g. all major ballads by Mickiewicz are set at night, and this includes those that were 
to inspire Chopin: Świtezianka (“…by the light of the moon”), Świteź (“…in the night-
time”), Lilie (“…’tis dark, dim, dismal”), To lubię (“in the midnight hour”).
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Moniuszko), „It was early spring” (Tchaikovsky), or „Spring Streams” 
(Rachmaninoff). [Sound example – Chopin’s Spring].
(4)  Finally: the fourth of the relationships between a work and its external 
reality is that of o p p o s i t i o n . It is antithetical in character. The work 
becomes an expression of protest and rebellion against the hegemony 
of a model that functions in culture. Yet it is dependent on the model as 
the negative of a structure or character.
For instance: two modes of utterance have obviously and naturally 
emerged through the ages: through informative speech and through 
expressive song. When Schönberg composed his Pierrot lunaire cycle, 
he tried to overcome this traditional dichotomy by using, in opposition, 
an “unnatural” Sprechgesang [sound example – Schönberg: Gebet 
an Pierrot].
Alban Berg put to music (vertönt) the text by Theodor Storm, Schliesse 
mir die Augen beide – twice. He did it for the first time in accord with the 
intonations of the poem. But, the second time around, the singing line 
was drawn by the laws of dodecaphony that oppose the “naturalness” 
of a song [sound examples – Berg: Schliessen mir die Augen beide, in two 
variants: a and b].
Ironic and satirical devices can also be considered as antithetical to 
a work’s external reality.

3. The real world, the external world of a work of music that is given 
through mimetic imitation, metonymic transformation, metaphoric 
parallel and antithetical opposition – manifests itself in the work neither 
fully nor in crudo. Its manifestation is fragmentary: as an impression, 
reflection, relic or echo of that world. Reading meaning and sense is only 
possible because individual meanings become part of a general, primary 
and logically coherent structure of sense that has been fixed in culture 
but, above all, one that has its foundation in an eternally stable and 
unchanging nature. This has already been exemplified by the constellation 
that includes the time of day, the seasons and directions as its arché, its 
point of reference, its upper-level point d’appui. Its components are not 
interchangeable. Sun does not rise in the West, nor does it achieve its 
completeness in the North. However, basing on that primary structure 
that constitutes the point of reference, entire complexes of qualities, 
indeed s y n d r o m e s  – of genre, tendency, style, cultural sphere – 
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come together in the memory and the consciousness of the beholder 
of a work of art.
So when the dominating features of the song genre examples that have 
been discussed here are isolated from their context, there will be no doubt 
that, for instance, a typical ballad is indeed associated with a Northern 
aura, an aura of the night, dismal and uncanny; that an idyll ushers in an 
aura of the South, a naturalness and a sérénité; that a Slavic song, often 
folklorized, has a “morning” character, youthful and spontaneous; and that 
with the Western romance comes the mood of an evening, contemplation, 
nostalgia for things gone. And thus, for each of the four cultural spheres, 
a syndrome of constitutive qualities may be constructed as an invariant 
model, as a comparative point of reference.  
Yet it must be said that while every era, genre or style possess all four 
qualities that make up the cultural completeness, the construction 
of a syndrome only calls for those that dominate. Also, no syndrome 
functions for its own sake. They work together as a whole: the Southern 
syndrome is opposed by that of the North, the Eastern syndrome faces 
that of the West.
The differentiations discussed here have not been made for the benefit 
of this presentation. They have already functioned in culture. This 
becomes evident when one thinks of Goethe and of his view of the 
European situation: subjected, as he saw it, to inspirations from exactly 
the same sources:

Gottes ist der Orient! 
Gottes  ist der Occident! 
Nord- und Südliches Gelände 
Ruht im Frieden seiner Hände.10

(1) Let me begin my comparative analysis with the dichotomy E a s t  –  
We s t . The above-mentioned differences are followed by more of their 
derivatives.11 Thus the culture of the European East is dominated by 
rural landscape (as the setting); that of the European West by that of the 
city. The songs of the Slavic East are more concerned with feelings than 
with senses, more with love than with possession and wealth. Plans and 
designs matter more than balance sheets and examination of conscience; 

10  J. W. Goethe, West-Őstliches Divan, 1819.
11  C.f. N. Davies, Europe East and West: A Collection of Essays on European History. Jonathan 

Cape 2006.



565   

The Work of Music as an Impression...

modernisms and futurisms more than mannerisms and various, like 
secessions.  
Any collection of literary, musical and graphic works can be subjected 
to critical analysis, but let us try to assess its adequacy by turning 
the situation around: let us imagine that a series of works typical for the 
West as Songs of the Half Light / Chants de crépuscule (by Hugo), The 
Flowers of Evil / Fleurs du mal (by Baudelaire) or In Search for Lost Time 
/ À la recherche du temps perdu (by Proust) have been written in the 
East. Or, conversely, that works such as Pan Tadeusz (by Mickiewicz), 
Eugene Onegin (by Pushkin) or The Peasants (by Reymont) could have 
been written in the West. A similar exchange of musical works is equally 
unthinkable; pieces such as Glinka’s Ruslan and Lyudmila, Mussorgsky’s 
Fair at Sorochyntsi,  Rimsky-Korsakov’s Golden Cockerel, Noskowski’s The 
Steppe, Smetana’s My Country, Skriabin’s Prometheus: The Poem of Fire, 
Stravinsky’s Rite of Spring or Szymanowski’s Słopiewnie and Harnasie 
are all imbued with an inescapable idiom of the Slavic East. In turn, works 
such as Berlioz’s Les nuits d’été, Bizet’s Carmen, Debussy’s Peleas and 
Mélisanda, Ravel’s Gaspard de la nuit, Wagner’s Tristan und Isolde or 
Twilight of the Gods, or Schönberg’s Pierrot lunaire seem to emanate 
with the idiom of the Roman-Germanic West.
(2) A comparison of the syndromes of the  N o r t h  and the  S o u 
t h  brings about a confrontation of complexes of qualities that is 
perhaps even more evident. It is a commonplace that it has appeared 
in the European consciousness with Herder’s Stimmen der Völker, and 
perhaps even more forcefully with the publication of the celebrated essay 
by Madame de Staël – De la Littérature.12 Let me quote her thesis:
There appear to be two distinct kinds of literature still extant, one derived 
from the south, the other from the north; the origin of the first may be 
traced to Homer, that of the last to Ossian (…) that succeeded the Scot 
bards, Icelandic legends and Scandinavian poetry.
From that moment on the two names – which have become symbols 
of the two opposing areas of literature – of Homer and of (the non-
existent) Ossian – have been there together, yet in opposition, on 

12 G. de Staël, De la littérature dans ses rapports avec les institutions sociales, 1799: “Il existe, 
ce me semble, deux littératures tout à fait distinctes, celle qui vient du Midi et celle 
qui descend du Nord; celle dont Homère est la première source, celle dont Ossian 
est l’origine, (…) qui a commencé par les bardes écossais, les fables islandaises et les 
poésies Scandinaves.”
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everyone’s lips. Beethoven asks his publisher to pay him with works 
by Ossian and by Homer.13 Goethe was somewhat precocious: already 
his Sorrows of Young Werther contain the sentence “Ossian has 
superseded Homer in my heart.”14 This determination was in fact just 
around the corner and constituted a betrayal of the classical ideals for 
Romanticism, or the North.
Two diverse complexes of qualities stood face to face, broader than those 
that separated the sphere of the ballad with the sphere of the idyll. To 
synthesize:
T h e  s y n d r o m e  o f  t h e  S o u t h  is a joint product of the 
Mediterranean features of landscape, climate and aura, the “Arcadian” 
theme, a classicism of style, a daytime setting, a more or less realistic 
character of the situation and a heartening message, expression 
subservient to form, Catholic-inspired spirituality, musical thinking 
dominated by homophony and vocality of texture, while the cultural 
sphere has its roots – to say in the most general and emblematic way – 
in a Homeric world.
T h e  s y n d r o m e  o f  t h e  N o r t h  comes with a Scandinavian 
character of landscape, climate and aura, a “Faustian” theme, a romantic 
style, a night-time setting, a fantastic situation, a rebellious or libertarian 
message, form subjected to expression and imagination, spirituality 
mostly inspired by Protestantism, musical thinking dominated by 
polyphony and instrumental texture, while the cultural sphere 
has its roots – to say in the most general and emblematic way – 
in an O s s i a n i c  world.
Charles Baudelaire in his guise of the art critic has left an interesting 
comment on the divergence between the two universes in the 
arts. He found “a naturalness” and “sensitivity to colour” in the way 
Southern painters perceived the world, and “fantasy and inventive 
inspiration” in that of the painters of the North.15

In this perspective, the history of modern European culture presents itself 
in two dialogues: between the North and South, and between the East 
and West. 

13 Beethoven to Breitkopf und Härtel, Aug 8th, 1809.
14 J.W. Goethe, Die Leiden des jungen Werthers, 1774.
15 Ch. Baudelaire, Salon de 1846, Paris 1846.
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The dialogue between N o r t h  and S o u t h  was in fact an 
argument on the ascendency or the inferiority of the R o m a n t i c 
i m a g i n a t i o n  and c l a s s i c a l  r e a s o n , the Romantic 
„ I  w a n t ”  („I desire”) over the classicist „ I  c a n ” , the Romantic idea 
of i n d e p e n d e n c e  a n d  f r e e d o m  – and the classical idea 
of p e a c e  a n d  o r d e r . 
The dialogue between E a s t  and W e s t  was about the ascendency or 
the inferiority of the e m o t i o n a l  and the s e n s u a l  spheres, the 
idea of l o v e  over p o s s e s s i o n ; or, as stated by some, of „ t o  b e ” 
and „ t o  h a v e .”16

There has been good reason to describe this text for what it is: a 
reconnaissance. It is an attempt to see, an invitation to think and to test. 
It is little more than a proposition of an invariant model that could serve 
as a starting point for future deliberation.
Every work of art worthy of the name consists in its individual 
variation or departure from its archetypical model. Full compliance 
with its principle condemns the work to mediocrity and convention. 
A masterpiece is the result of the clash between the invariant model 
and the author’s individuality. This is what makes a work unique. 
It is unique because it is an expression of a unique personality.

Kraków, 9 lutego 2016

Translated by Jan Rybicki

16 C.f. G. Marcel, Être et avoir. Paris 1960, B. Staehlin, Haben und Sein, Zürich 1969, 
E. Fromm, To Have or to Be? New York 1976.
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