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WSTĘP 

W dziewiątym zeszycie czasopisma „Edukacja Muzyczna” prezentujemy 

dziesięć artykułów. Główny trzon stanowią teksty, których tematyka związana 

jest z szeroko pojętymi problemami dotyczącymi twórczości kompozytorów 

wywodzących się z krajów słowiańskich. Większość z nich porusza w małym 

stopniu zbadane problemy „muzyki słowiańskiej”. 

Zeszyt otwiera artykuł Magdaleny Dziadek zatytułowany Czy istnieje mu-

zyka słowiańska? Autorka, powołując się na różne publikacje, stawia pytanie  

o obecność muzyki słowiańskiej w piśmiennictwie muzykologicznym.  

Zuzana Zahradníková w artykule pt. Antyfony maryjne Antona Achnera 

przybliża dzieje życia i twórczości mało znanego słowackiego kompozytora – 

rówieśnika Józefa Haydna, którego dorobek dotychczas zbadany w niewielkim 

zakresie, z pewnością zasługuje na uwagę. W omówieniu twórczości Autorka 

koncentruje się na czterech opracowaniach wielkich antyfon maryjnych Alma 

Redemptoris Mater, Ave Regina coelorum, Regina coeli oraz Salve Regina. 

Mateusz Andrzejewski w pracy pt. Muzyka jugosłowiańska – idea i jej re-

alizacja do roku 1941 przedstawia problematykę dotychczas prawie niepodej-

mowaną w polskim piśmiennictwie muzykologicznym. Swoje rozważania roz-

poczyna od próby zdefiniowania pojęcia „muzyka słowiańska”, również w kon-

tekście historyczno-kulturowym narodów bałkańskich. Od czasu powstania Kró-

lestwa Jugosławii kultura muzyczna krajów południowej Słowiańszczyzny pod-

porządkowana została państwowej idei jugoslawizmu. W pracy krótko omówio-

na została także twórczość wybranych kompozytorów, którzy czerpali inspiracje 

z folkloru jugosłowiańskiego. 

Autor kolejnego artykułu Michał Burczyk w tekście zatytułowanym Otakar 

Ševčik – ojciec nowoczesnej pedagogiki skrzypcowej porusza problemy dydak-

tyki muzycznej. Przedstawia sylwetkę O. Sevička oraz liczne, często zapomnia-

ne lub pozostające jedynie w rękopisach, dzieła z zakresu dydaktyki skrzypco-

wej tego wybitnego skrzypka i pedagoga, którego Autor uważa za jednego  

z współtwórców polskiej szkoły skrzypcowej. 

Cykl pięciu kolejnych artykułów prezentowanych w naszym zeszycie po-

święcony jest muzyce polskiej. Rozpoczyna go tekst Michała Jaczyńskiego 

Władysław Żeleński w Pradze. Artykuł jest ważnym przyczynkiem do badań nad 

życiem i twórczością tego kompozytora. Prezentowany wątek pobytu Żeleńskigo 

w stolicy Czech nie był dotychczas szerzej omówiony. Autor wyjaśnia m.in. 
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powody wyjazdu Żeleńskiego do Pragi, koncentruje się na jego muzycznej edu-

kacji w tym mieście, jak również skupia się na twórczości i działalności koncer-

towej Żeleńskiego w tym czasie. 

Z kolei artykuł Dagmary Dopierały Preludia na organy op. 38 Władysława 

Żeleńskiego jako przejaw polskości w muzyce przedstawia kompozycje polskiego 

twórcy doby romantyzmu jako dzieło obdarzone ideologicznym przesłaniem doty-

czącym patriotyzmu i religijności. Świadczy o tym, zdaniem Autorki, użyty  

w tych utworach materiał muzyczny, zawierający cytaty polskich pieśni religijnych. 

Artykuł Maryli Renat pt. Brzmienie a relacje interinstrumentalne w faktu-

rze kameralnej na przykładzie wybranych polskich sonat skrzypcowych XX wie-

ku prezentuje wartościowe informacje na temat rzadko omawianych w piśmien-

nictwie muzykologicznym czterech polskich sonat na skrzypce i fortepian po-

wstałych w XX wieku. Autorka koncentruje się na przedstawianiu relacji po-

między partiami skrzypiec i fortepianu oraz omawia wpływ tych relacji na 

brzmienie na przykładzie czterech sonat: Henryka Melcera Sonaty G-dur (1907), 

Romana Maciejewskiego Sonaty na skrzypce i fortepian (1938), Grażyny Bace-

wicz IV Sonaty na skrzypce i fortepian (1949) i Eugeniusza Knapika Sonaty na 

skrzypce i fortepian (1971). 

Monika Karwaszewska w artykule zatytułowanym Kwartety smyczkowe – 

testament Góreckiego zakorzeniony w tradycji przedstawia zawarte w tych dzie-

łach odwołania kompozytora do muzyki polskiej, co Autorka ilustruje licznymi 

przykładami muzycznymi.  

Cykl artykułów poświęconych muzyce polskiej zamyka tekst Anny Szarap-

ki pt. Apokalipsa św. Jana w trzech interpretacjach muzycznych kompozytorów 

współczesnych Pomorza i Kujaw. Przedmiotem artykułu są utwory inspirowane 

Apokalipsą św. Jana: Autorka omawia dwa dzieła Bernadetty Matuszczak – 

Septem tubae (1966) i Apokalipsę (1977) oraz Apokalypsis Marcina Gumieli 

(2006–2010), prezentując analizy tych utworów w aspekcie ich funkcji, jakie 

spełniają w kulturze. 

Zeszyt zamyka artykuł Switłany Sałdan pt. Światopogląd Johanna Wolfganga 

Goethego i antropozofia Rudolfa Steinera. Tekst prezentuje poglądy estetyczne 

słynnego niemieckiego poety i filozofa przełomu XVIII/XIX oraz bazującą na nich 

doktrynę filozoficzno-psychologiczną opracowaną przez R. Steinera.  

Wszystkie artykuły posiadają streszczenia w języku polskim i angielskim. Pełna 

ich wersja dostępna jest również na stronie www.edukacjamuzyczna.ajd.czest.pl. 

 

Marta Popowska 
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Magdalena DZIADEK  

Uniwersytet Jagielloński 

Czy istnieje muzyka słowiańska? 

Tytułowe pytanie zawiera w sobie następne, w jakiej relacji znajduje się mu-

zyka słowiańska do niesłowiańskiej, a ponadto – w jakim sensie należy używać 

obu pojęć: historycznym, geograficznym, a może tylko metaforycznym? Dys-

kurs o muzyce słowiańskiej wymaga ponadto zrelacjonowania terminów sło-

wiański, Słowiańszczyzna do pojęć takich, jak Europa Środkowa, Wschód  

i Zachód. Autorka niniejszego artykułu nie rości sobie pretensji do streszczenia 

choćby części dzisiejszego dyskursu środkowoeuropejskiego, który zresztą, jak 

wiadomo, przygasł ostatnio, po wyczerpaniu przypływu energii, jaki przyniosły 

czasy bezpośrednio po upadku komunizmu, gdy kraje byłego bloku wschodnie-

go usilnie poszukiwały swej nowej tożsamości i nowego położenia w Europie. 

Pytanie o sens Europy Środkowej w aspekcie autonomicznym oraz w relacji do 

opozycyjnych wobec niej pojęć Wschodu i Zachodu nadal zachowuje jednak 

aktualność, a wraz z nim powraca kwestia muzyki słowiańskiej, niebrana pod 

uwagę od ponad pół wieku, nie licząc badań etnomuzykologicznych, które jed-

nak wypada traktować jedynie, jako specyficzną enklawę środkowoeuropejskie-

go dyskursu, zresztą niewolną od wpływu ideologii. 
Wyznaczenie stosunkowo ciasnych ram chronologicznych dla niniejszych 

rozważań, konkretnie – od początku XIX wieku do lat 50. zeszłego stulecia – 

sugeruje, że nie będziemy się tu zajmować ogólnie muzyką funkcjonującą kie-

dyś lub dziś w granicach etnicznej Słowiańszczyzny (jakie to są granice i przez 

kogo i dlaczego zostały wyznaczone, to znowu inna kwestia), lecz jedynie spe-

cyficznym wycinkiem jej dziejów, kiedy stała się przedmiotem rozważań oraz 

projektów twórczych związanych z oddziaływaniem tak zwanej ideologii sło-

wiańskiej. Simona Škrabec, autorka wydanej w 2013 roku pracy Koncepcja 

Europy Środkowej w XX wieku proponuje, by zamiast o ideologii słowiańskiej 

(czy też środkowoeuropejskiej) mówić odpowiednio o rodzaju utopii, będącej 

reakcją na agresywne ideologie Zachodu, przede wszystkim na niemiecki eks-

pansjonizm, z którym idea słowiańska tworzyła dialektyczną parę, lub też – jeśli 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2014.09.01
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chodzi o najnowszą historię – spoglądać na dyskurs środkowoeuropejski jako 

mit
1
. Czy muzykę słowiańską, uprawianą i opisywaną z wielkim zapałem przez 

cztery pokolenia muzyków i uczonych czeskich, słowackich, południowosłowiań-

skich, oraz z mniejszym zapałem – rosyjskich i polskich, należy również nazwać 

utopią lub wcieleniem mitu? Aby rozwikłać tę wątpliwość, musimy wpierw upo-

rządkować pojęcia. Muzykę słowiańską można bowiem definiować z różnych, 

częściowo uzupełniających się perspektyw. Najogólniejszą z nich będą stanowiły 

licznie tworzone w XIX wieku rekonstrukcje słowiańskiego „charakteru” muzyki, 

nawiązujące do Herderowskiej idei Volksgeistu. Na ogół tworzono je w oparciu  

o badania nad muzyką ludową, ale próbowano zastosować także w dziedzinie 

twórczości artystycznej, biorąc pod uwagę ikoniczne postacie środkowoeuropej-

skiej muzyki narodowej. Z kwestią charakteru muzyki słowiańskiej wiąże się 

również często podejmowana kwestia jej genezy. Tu stopień ogólności jest mniej-

szy, jako że każdorazowo – nawet w przypadkach, kiedy historię zastępuje legen-

da – rozważania dotyczą konkretnego czasu i konkretnego obszaru; dlatego też 

konkluzje bywają tu skrajnie różne. Dalej, uczestnicy dyskursu o muzyce słowiań-

skiej wyodrębniać będą jej cechy materiałowe i konstrukcyjne. Uczynią to bądź na 

podstawie już istniejącej muzyki ludowej i profesjonalnej, bądź w oparciu o mu-

zykę dopiero projektowaną, usiłując wyznaczyć jej słowiańską charakterystykę, na 

ogół stojącą na antypodach charakterystyki muzyki niemieckiej. Niektóre z tych 

projektów zostaną wcielone w życie przez kompozytorów inspirujących się sło-

wianofilstwem. W tym ostatnim przypadku możemy mówić o muzyce słowiań-

skiej jako „tradycji wytworzonej”, powstałej na konkretne zamówienie społeczne. 

Muzyka słowiańska, jako obiekt wykreowany, posiada subtelną sieć z góry zapro-

jektowanych odniesień referencjalnych do idiomu słowiańskiego; są one niezwy-

kle interesujące dla badacza kultury, ze względu na to, iż są immanentne wobec 

reguł wprowadzanych przez kulturę, język, światopogląd danego kręgu i danej 

epoki. Na koniec, muzykę słowiańską można traktować jako poznawcze lustro: 

jest wyrazem pewnej kultury, która na ogół nie jest brana poważnie przez przed-

stawicieli odmiennych kultur i światopoglądów; wywołane wśród nich reakcje 

tworzą relację „inności”, widzianą z perspektywy zewnętrznej, cennej, jeśli idzie  

o umiejscowienie dyskursu „muzycznosłowiańskiego” w ramach większej całości, 

jaką tworzy europejska myśl o muzyce, a w szczególności muzyczna historiografia.  

Współczesna historia sztuki jest – jak pisze Franklin Rudolf Ankersmit – hi-

storią historiografii, gdyż nie zajmuje się rzeczywistymi faktami, lecz rzeczywi-

stością przetworzoną przez artystę i wyposażoną przez niego w znaczenia, któ-

rych sama z siebie nie posiadała. Realizuje się jako ciąg narracji. W gruncie 

rzeczy jedynie od stanowiska badacza zależy, jak dalece posunie się w ramach 

owych narracji krytyka realizmu
2
. Z punktu widzenia powyższej teorii, pytanie, 

                                                 
1  Simona Škrabec, Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku, przeł. 

Rozalya Sasor, Kraków 2013, s. 111. 
2  Por. Franklin Rudolf Ankersmit, The Reality Effect in the Writing of History: The Dynamics of 

Historiographical Topology, Noord-Hollandsche, Amsterdam 1989, s. 97.  
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„czy”, a także, ewentualnie, „jak” istnieje muzyka słowiańska, należy zadać nie 

faktom, lecz ich pojawiającym się historycznie interpretacjom. Prześledźmy zatem 

kilka przykładów, zaczerpniętych z najbliższego nam piśmiennictwa polskiego. 

W 1820 roku mieszkający w Warszawie Karol Kurpiński, przybysz z Wiel-

kopolski, założył własne pismo „Tygodnik Muzyczny i Dramatyczny”, w któ-

rym zamieścił rozprawę O pieśniach w ogólności. Jest ona ewidentnie inspiro-

wana myślą Herdera, znaną już wówczas w Polsce m.in. za sprawą Kazimierza 

Brodzińskiego i jego rozprawy O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu 

poezji polskiej z roku 1818. Zamiarem Kurpińskiego było dać kompletną charak-

terystykę odrębnego „ducha” pieśni polskiej. Ponieważ jednak miał poważne 

trudności z podaniem jednolitej definicji, wprowadził specyficzny, wiele mó-

wiący podział geograficzno-kulturowy. Pisał: 

Mieszkańcy ziemi piaszczysto-kamienistej i górzystej są weselsi od mieszkańców ziemi 

tłustej na równinach. Jak się to dzieje? Ja bym rozumiał, że ziemia piaszczysto-kamie- 

nista wymaga więcej przemysłu i pracy, uprawiacz jej nie może być opieszały; tłusta 

przy małej pomocy prawie sama rodzi, jej płodność nie przymusza do przemysłu i pra-

cowitości; że praca z przemysłem daje wesołość i dziarskość, a lenistwo z niedbalstwem 

znudzenie i ociężałość, i to jest prawda. Tę prawdę potwierdza widocznie charakter 

śpiewek po różnych miejscach naszego narodu. Przyłączają się zapewne do tego i inne 

przyczyny, których badanie jest dla mnie za trudne. Polska więc może się dzielić na dwie 

główne części muzykalne, to jest na kraj śpiewek wesołych i smutnych, czyli na major  

i minor. Prowadząc linie od Krakowa i jego okolic aż do Grodziska, stąd przez Poznań  

i Gniezno z okolicami aż do Warszawy, odtąd znowu przez Sandomirskie [!] do Krakow-

skiego, a utworzymy (choć z krzywych linii) trójkąt obejmujący śpiewki wesołe. Biorąc 

zaś od Lublina do okolic Lwowa, stamtąd udając się na Wołyń, Podole i całą Ruś, znaj-

dziemy kraj śpiewek smutnych3. 

Podział, jaki wprowadził Kurpiński w powyższym urywku, jest tożsamy  

z ustanowionym przez obserwatorów zachodnich podziałem na Zachód  

i Wschód. Nakreślona przez niego granica kulturowa (chociaż „krzywa”) po-

krywa się ściśle z zasięgiem niemieckiego osadnictwa na ziemiach polskich. 

Autor nie tylko podzielił Polskę na strefy wpływów wschodnich i zachodnich, 

ale i scharakteryzował je obie, wykorzystując tezę niemieckich ekspansjonistów 

o wyższości cywilizacyjnej Zachodu. Powołanie się na zasadę klimatyczną jest 

tu jedynie kamuflażem; w istocie idzie o wydobycie na jaw różnicy, jaka jest 

między narodem twórczym – pracującym, a ludem pogrążonym w cywilizacyj-

nym śnie, takim, w jakim widział Słowian Herder oraz późniejsi twórcy koncep-

cji Mitteleuropy, z Josephem Partschem na czele
4
. To, że granica między 

Wschodem a Zachodem została przez Kurpińskiego zarysowana „krzywo”, sta-

nowi argument nie tylko na to, że nie istnieje możliwość nakreślenia jej zgodnie 

                                                 
3  Karol Kurpiński, O pieśniach w ogólności, „Tygodnik Muzyczny i Dramatyczny” 1820, nr 6, s. 1. 
4  Joseph Partsch, Mitteleuropa. Die Länder und Völker von den Westalpen und dem Balkan bis 

an den Kanal und das Kurische Haff, Gotha 1904; zob. także: Piotr Eberhardt, Geneza 

niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, „Przegląd Geograficzny” 2005, z. 4, s. 463. 
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z przesłankami geograficznymi, ale i na to, że autor starał się uzyskać przekonu-

jące brzmienie swojej tezy ponad tymi przesłankami. W powyższym, praktycz-

nie nieznanym dziś tekście mamy po raz pierwszy w polskojęzycznym piśmien-

nictwie do czynienia z nałożeniem na dyskurs o kulturze muzycznej pary kate-

gorii porządkujących dyskurs zachodni. Kurpiński spogląda na muzyczną polsz-

czyznę, czy też Słowiańszczyznę, z zewnątrz, identyfikując się zapewne ze 

swymi wielkopolskimi korzeniami. Istotne, że obu tradycjom nadaje autor prze-

ciwny znak wartości. Nie chodzi tu przecież jedynie o zanotowanie obserwacji, 

że w połowie ziem polskich śpiewa się wesołe pieśni, a w połowie – smutne, 

lecz także o powiązanie smutku z duchową biernością, wręcz marazmem. Jest to 

stadium początkowe kształtowania się jednego z najważniejszych stereotypów 

dotyczących Wschodu Europy, z którego rozwinie się wkrótce popularna w Pol-

sce koncepcja „duszy rosyjskiej”. 

Odmienną geografię słowiańskiej kultury muzycznej sporządzili rówieśnicy 

Kurpińskiego wywodzący się z regionu rosyjskojęzycznego. Pozostając pod 

wpływem dominującego w rosyjskiej części kraju w czasach ponapoleońskich 

(do 1826 roku, tj. do śmierci cara Aleksandra I) panslawizmu, inspirowali się 

wizją Słowiańszczyzny promowaną przez historyków rosyjskich, z Nikołajem 

Karamzinem na czele, tj. wizją utożsamiającą Słowiańszczyznę z państwem 

carów. Z Istorii gosudarstwa rossijskogo Karamzina zaczerpnięto w Polsce ar-

gumentację przyzwalającą na „zaanektowanie” w obręb terytorium słowiańskie-

go niesłowiańskich ziem wchodzących w skład państwa carów, przede wszyst-

kim Wielkiej Rusi, czyli tzw. fińskiego Wschodu – kolebki państwa moskiew-

skiego założonego przez Ruryka
5
. Polskie prace na temat muzyki słowiańskiej 

napisane w Warszawie i Petersburgu w pierwszym dwudziestoleciu XIX wieku, 

przez Benedykta Rakowieckiego
6
 i Jana Pawła Woronicza

7
, uwzględniają  

w pełni ową geografię. Podobne postrzeganie Słowiańszczyzny charakteryzuje 

także polskie projekty ludoznawcze z pierwszych dekad XIX wieku. Wspomni-

my tu Zoriana Dołęgę-Chodakowskiego, który, otrzymawszy stypendium rządu 

w Petersburgu, ruszył w poszukiwaniu pieśni słowiańskich w podróż do Rosji, 

zamierzając dotrzeć aż na Syberię, w czym przeszkodziła mu śmierć. Jeszcze  

w 1836 roku Lucjan Siemieński, autor pierwszego polskiego pełnego przekładu 

Rękopisu królodworskiego, nakreślił w posłowiu do tej publikacji program ba-

dań nad pieśnią słowiańską, które miałyby objąć terytorium „od brzegów morza 

lodowatego, brzegami bałtyckimi do czarnego po adriatyckie”
8
. Morze lodowate 

to oczywiście Morze Białe, wytyczające północną granicę Fińskiego Wschodu.  

                                                 
5  Nikołaj Karamzin, Historya państwa rosyjskiego, t. 1, przeł. Grzegorz Buczyński, Warszawa 

1824. 
6  Ignacy Benedykt Rakowiecki, O dawnych Słowianach w ogólności, [dodatek do:] Prawda 

Ruska, Warszawa 1820. 
7  [Jan Paweł Woronicz], O muzyce u Słowian, „Lech” 1823, nr 5, s. 132. 
8  Lucjan Siemieński, [posłowie w:] Królodworski rękopis, Kraków 1836, s. 85–86. 
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Do lat 60. XIX wieku podobna geografia, jednoznacznie kojarząca Sło-

wiańszczyznę z Rosją, obowiązywała w środowisku polskich historyków repre-

zentujących orientację prorosyjską. Posłużył się nią Józef Ignacy Kraszewski  

w pracy Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej 

wydanej w Wilnie w 1860 roku. Wprowadził w niej do ogólnej charakterystyki 

Słowianina motyw ptaka, mający symbolizować z jednej strony jego wybitny 

instynkt rodzinny, a drugiej – zamiłowanie do śpiewu. „Jasnowłose dziecię pół-

nocy, chodzi za pługiem, słuchając skowronka”
9
 – pisze Kraszewski, sugerując 

się, jak widać, także modelem herderowskim. Co jednak charakterystyczne, 

przedstawia Słowianina, jako mieszkańca Północy, a w ówczesnych realiach 

Północ oznaczała Rosję. Szerzej zakrojoną próbę przetransponowania dyskursu 

słowiańskiego na dyskurs rosyjski dał wywodzący się z Wilna i mieszkający  

w Petersburgu literat Adam Honory Kirkor. W pracy O Literaturze pobratym-

czych narodów słowiańskich z 1874 roku zaprezentował wywód zmierzający do 

udowodnienia, że kultura polska wywodzi się z jądra Słowiańszczyzny, którym 

mianował Ruś
10

. 

Do końca istnienia Cesarstwa Rosyjskiego orientacja panslawistyczna, ma-

jąca, jak wiadomo, wielu zwolenników w Polsce, zwłaszcza w świecie ekonomi-

stów, zderzała się z bardziej znaną opcją, opartą na wątku polsko-rosyjskiej nie-

nawiści, zresztą wzajemnej. Można z góry przewidzieć, że w kręgu jej oddzia-

ływania sprawa wspólnoty słowiańskiej nie zyskiwała poparcia. 

Orientacja prozachodnia i prorosyjska nie wyczerpują bynajmniej wariantów 

wizji kultury słowiańskiej wytworzonych w XIX-wiecznej Polsce. Należy do 

nich dopisać zarówno powstałą w kręgu polskich zwolenników Hegla orientację 

uniwersalistyczną, opartą na chrystianizmie, jak również szereg partykularnych 

rozwiązań, wypracowanych w miejscach styku polskiej kultury z kulturami 

ościennymi. Ośrodki leżące w granicach monarchii austriackiej: Galicja i Śląsk 

Cieszyński, będą pielęgnować związki z Czechami, a równocześnie sympatyzo-

wać ze wschodnią częścią Ukrainy okupowaną przez carską Rosję; leżący  

w Wielkopolsce Poznań również spojrzy z sympatią na czeskich braci, których 

pozna bliżej za sprawą Františka Čelakovskiego, nauczającego literatury sło-

wiańskiej na uniwersytecie we Wrocławiu. We wszystkich tych ośrodkach zain-

teresowanie sprawami słowiańskimi będzie miało ważny wspólny wymiar – 

opór przeciw germanizacji. Panoramę postaw Polaków wobec Słowiańszczyzny 

uzupełniają jeszcze kwestie ukraińskie. Poza najbardziej widocznymi tenden-

cjami zmierzającymi do zasymilowania rozwijającej się w ośrodku lwowskim 

kultury rusińskiej, jako odmiany kultury polskiej, mamy do wymienienia próby 

respektowania jej odrębności, wyrażające się m.in. publikacjami poezji i pieśni 

                                                 
9  Józef Ignacy Kraszewski, Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijań-

skiej, Wilno 1860, s. 378. 
10  Adam Kirkor, O literaturze pobratymczych narodów słowiańskich. Odczyty publiczne w mu-

zeum techniczno-przemysłowym w Krakowie, Kraków 1874, s. 4–5. 
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ukraińskiej w języku ukraińskim. Należą do nich m.in. kijowskie wydawnictwa 

muzyczne Antoniego Kocipińskiego.  

Istnienie tego rodzaju wydawnictw jest jednak charakterystyczne jedynie dla 

wielokulturowej Galicji. Recepcja ideologii słowiańskiej była w ogólności w Polsce 

raczej mierna, głównie z powodu zaostrzającej się z biegiem czasu kontrowersji 

polsko-rosyjskiej. Nieliczne polskie utwory „słowiańskie” powstałe w XIX wieku 

zawierają najczęściej elementy ukraińskie, rzadziej rosyjskie (skomponowane przez 

kompozytorów związanych z opcją asymilacyjną), niemniej wpisują się harmonijnie 

w czeskie i bałkańskie projekty muzyki słowiańskiej, stanowiącej próbę łączenia 

różnych lokalnych wątków słowiańskich, rozpoznawalnych jako narodowe, a więc 

pieśni powszechnych (w tym patriotycznych bądź rewolucyjnych), ludowych oraz 

tańców. Intencją ich twórców było inicjowanie wymiany kulturowej, która organi-

zowała wewnątrzsłowiański rynek artystyczny. Powstawały one na konkretne za-

mówienie, stanowiły zwykle uzupełnienie słowiańskich uroczystości świeckich 

bądź religijnych, organizowanych przez osoby i ugrupowania reprezentujące różne 

odmiany słowianofilstwa. Większość z nich miała charakter amatorski. Tak zdefi-

niowana muzyka słowiańska, doskonale rozpoznawalna w swoim macierzystym 

regionie, zwłaszcza że otoczona bogatym, choć również jedynie amatorskim pi-

śmiennictwem, nie przedostała się do uniwersalnego europejskiego obiegu. Jej kon-

cepcja była bowiem ewidentnie upolityczniona w duchu, który nie mógł przemówić 

do zachodniego, szczególnie niemieckiego odbiorcy. Podstawową wymową owych 

utworów i pism był wszakże opór przeciwko żywiołowi germańskiemu i próba szu-

kania tożsamości poza standardami muzyki zachodnioeuropejskiej. W związku  

z tym „muzyka słowiańska” nie została „skonsumowana” przez europejską historio-

grafię muzyczną, nie doczekała się swojej „wielkiej narracji”. Klasyczne zachodnie 

monografie poświęcone historii muzyki europejskiej omawiają wybrane aspekty 

twórczości środkowoeuropejskiej w ramach ogólnego podziału na wielkie ośrodki 

zachodnie bądź przeznaczają jej osobne miejsce jako reprezentacji ośrodków peryfe-

ryjnych. Jednak w obydwu przypadkach informują detalicznie o muzyce polskiej, 

czeskiej i rosyjskiej, starannie unikając używania terminu „słowiańska”, jako nace-

chowanego politycznie. Pojawia się on w literaturze niemieckiej, wyłącznie w cha-

rakterze polemicznym, służąc dementowaniu formułowanych przez przedstawicieli 

muzyki środkowoeuropejskiej projektów zdobycia osobnego, ważnego stanowiska 

lub wręcz hegemonii w europejskiej kulturze muzycznej. Wiele tego rodzaju projek-

tów powstało u schyłku XIX wieku, w epoce eskalacji nacjonalizmów. Hans Merian 

dał Słowianom następującą, charakterystyczną odpowiedź w wydanym w Lipsku  

w 1906 roku podręczniku Geschichte der Musik in neunzehnten Jahrhundert: 

Ich [Słowian] współpraca dla dobra sztuki może działać jedynie ożywiająco i mobilizują-

co na narody dziedziczące starą kulturę, w tym i na muzykę niemiecką, której na razie 

przypada rola przewodnia11. 

                                                 
11  Hans Merian, Geschichte der Musik in neunzehnten Jahrhundert, Leipzig 2011, s. 726, 

przekład M.D. 
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Po dojściu Hitlera do władzy określenie „słowiański”, jak również polski, 

czeski itp., rozumiane w kategoriach rasowych, nabrało znaczenia pejoratywne-

go, stało się wręcz obelgą. Joseph Joachim Moser, autor wydanego w 1937 pod-

ręcznika historii muzyki powszechnej, który zastąpił wycofany z nakazu władz 

popularny podręcznik Riemanna, podjął się obrony cenionego przez siebie Cho-

pina, pisząc, iż obecna w jego muzyce „chorobliwa wrażliwość”, rzekomo zwią-

zana z jego polskim rodowodem, „na szczęście zmieszała się z kipiącym tempe-

ramentem”
12

. 

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w państwie Habsburgów, gdzie 

kultura słowiańska była otoczona opieką państwa, czego skutkiem była okazy-

wana jej tolerancja, a gdzieniegdzie nawet życzliwość, jednak starannie regla-

mentowana, tak by nie naruszyła pozycji oficjalnej kultury wyrażającej austriac-

ką tożsamość. Ową tożsamość zbudowano w kulturze muzycznej w oparciu  

o mit klasyków wiedeńskich. To oni: Haydn, Mozart i Beethoven, mieli uczynić 

z Wiednia „światowe miasto muzyki”, nie zaś przybysze z krajów koronnych. 

Na nich przyszedł czas dopiero po upadku monarchii
13

. Dowodem są losy sło-

wiańskiej (z definicji) muzyki Dworzaka, który, co warto pamiętać, został przez 

opiniotwórczą wiedeńską krytykę, np. Eduarda Hanslicka, doceniony, jako 

przedstawiciel uniwersalnego stylu europejskiego, nie zaś jako kompozytor na-

rodowy. Tej opcji trzymali się młodzi polscy muzycy, liczący na możliwość 

zaistnienia w Wiedniu. Cieszyński kompozytor Władysław Macura skompono-

wał podczas pobytu w Wiedniu w 1918 roku Melodię słowiańską, w której nie 

znajdziemy żadnych folkloryzmów ani innych elementów couleur locale. Jej 

„słowiańskość” to jedynie adres nadawczy, szczery i dość naiwny. 

Wyeliminowanie muzyki słowiańskiej z kręgu wielkiej narracji europejskiej 

historii muzyki XIX wieku nie było wyłącznie skutkiem oporów ze strony 

przedstawicieli kulturowego centrum. Podobnie jak w przypadku życia politycz-

nego, o realiach słowiańskiej kultury i szansach jej przetrwania zadecydowały 

bowiem w równym stopniu wewnątrzsłowiańskie konflikty, rozmaite partykula-

ryzmy i tarcia pomiędzy poszczególnymi słowiańskimi narodami. Jako obarczo-

ne szczególnie istotnymi skutkami historycy Środkowej Europy wymieniają 

konflikt polsko-rosyjski i polsko-ukraiński (oba niemało wpływające również na 

nasz stosunek do Czechów). Nieprzypadkowo to właśnie z polskich opracowań 

historii muzyki zniknęło w II połowie XIX wieku prawie zupełnie słowo „sło-

                                                 
12  „[…] versonnene Anfälligkeit con Chopin, dem aber der polnische Einschlag zum Glück auch 

noch ein brausende Temperament beigemischt ist”. Hans Joachim Moser, Lehrbuch der Musik-

geschichte, Max Hesses Verlag, Berlin – Halensee, 1937, s. 243–244, przekład M.D. 
13  Zob. Elizabeth Fritz-Hilscher, Die Stadt als Raum kollektiver Identitätsfindung. Der Wiener 

Kongress (1814–1815) und seine Bedeutung für den Topos von Wien als „Weltstadt der Mu-

sik”, [in:] Musik in Leipzig, Wien und anderen Städten im 19. und 20. Jahrhundert: Verlage – 

Konservatorien – Salons – Vereine – Konzerte, Hrsg. Stefan Keym und Katrin Stöck, Leipzig 

2011, s. 236–247. 
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wiański” (pojawiło się jedynie w podręczniku Aleksandra Polińskiego Historia 

muzyki polskiej w zarysie z 1907 roku, ale jedynie w rozdziale poświęconym 

genezie muzyki polskiej
14

). Z jednej strony był to ewidentny rezultat swoistej 

polskiej dumy historycznej, która nakazywała szukać zachodnich, łacińskich 

korzeni polskiej kultury, jako potwierdzenia własnej, silnej tożsamości, z drugiej 

– efekt poczucia rzeczywistości, który dobrze wyraża poniższa uwaga wypowie-

dziana w 1911 roku przez lwowskiego krytyka Stanisława Niewiadomskiego: 

„Wymagać od Wiednia nie możemy, aby jego estrady stały nieustannie otworem 

dla krajów koronnych”
15

. 

W 1935 roku krakowski autor publikacji słowianofilskich Stanisław Zetowski 

podsumował na łamach czasopisma „Slavische Rundschau” zdobycze i perspek-

tywy muzyki słowiańskiej w artykule zatytułowanym Ist eine allslavische Musik 

möglich (Czy możliwa jest muzyka wszechsłowiańska?)
16

. Nie był daleki od praw-

dy, definiując postać tej muzyki uprawianą w XIX wieku jako romantyczną uto-

pię. Sztucznie stworzony język muzyki słowiańskiej – „muzyczne esperanto” – jak 

go nazwał – nie wytrzymał, jego zdaniem, konkurencji z propozycjami muzyki 

współczesnej albo operującej pogłębionym stosunkiem do folklorystycznego two-

rzywa, albo zupełnie je odrzucającej. Również i ten autor odmówił muzyce sło-

wiańskiej racji istnienia w ramach „wielkiej narracji”, a dorobek muzycznych 

słowianofilów zredukował do osiągnięć w dziedzinie wymiany kulturalnej, tj. 

pracy stowarzyszeń, wydawnictw, organizacji koncertowych itp.  

Przedstawiony tu materiał, z konieczności szczupły, można traktować jako 

ilustrację procesu negacji, jaki konsekwentnie towarzyszył uprawie muzyki sło-

wiańskiej na terytorium Środkowej Europy, jak również próbom jej wypromo-

wania na Zachodzie. Już w pierwszym okresie dynamicznego wzrostu objawiła 

ona obserwatorom swój ułomny status zjawiska ideologicznie niepożądanego 

bądź refleksu dziejowej utopii. Źle opisana lub nieopisana, stała się cząstką 

środkowoeuropejskiego losu, o którym napisała cytowana na początku słoweń-

ska autorka, że wypełniał się dotychczas wyłącznie jako poszukiwanie możliwo-

ści identyfikacji w obrębie własnej tożsamości rasowej, co równało się zgodzie 

na wpisanie w szkodliwy obraz Europy jako areny walki dwóch przeciwieństw: 

świata zachodniego i wschodniego
17

. Fiasko środkowoeuropejskich inicjatyw 

kulturalnych podjętych po upadku komunizmu, a nastawionych na pielęgnowa-

nie tradycyjnych form wyrażania tożsamości w języku „romantycznego populi-

zmu” (określenie Ernesta Gellnera
18

), przekonuje o konieczności przepracowa-

nia słowianofilskich tradycji i przełożenia ich na nowy język – język demokracji 

                                                 
14  Aleksander Poliński, Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Lwów – Warszawa 1907, s. 5–6. 
15  Stanisław Niewiadomski, Polska muzyka w Wiedniu, „Słowo Polskie” 1911, nr 578, s. 4. 
16  Stanisław Zetowski, Ist eine allslavische Musik möglich?, „Slavische Rundschau” 1935,  

R. VIII, nr 5, s. 330–331. 
17  Simona Škrabec, dz. cyt., s. 34–35. 
18  Ernest Gellner, Postmodernism, Reason and Religion. Routledge, London – New York 1992, s. 70. 
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i „małych narracji”. Wymaga to między innymi wypracowania nowej mentalnej 

reprezentacji fenomenu Słowiańszczyzny. Mogą do tego prowadzić studia nad 

jego dawniejszymi ekspozycjami, odnowione w duchu współczesnej humanisty-

ki, zachęcającej do dekonstrukcji mitów i utopii.  
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Streszczenie  

Czy istnieje muzyka słowiańska? 

Artykuł jest poświęcony przeglądowi historycznych ujęć problematyki dotyczącej muzyki sło-

wiańskiej. Zasadniczy wątek rozważań dotyczy różnic w traktowaniu pojęcia muzyki słowiańskiej 

w zależności od przyjętych przez autorów kryteriów geograficznych i geopolitycznych, a dalej – 

ich stosunku do tzw. ideologii słowiańskiej, jako ruchu wspólnotowego, który jednoczył rozmaite 

projekty politycznej, ekonomicznej i kulturalnej unii słowiańskiej wewnątrz regionu środkowoeu-

ropejskiego. Tytułowe pytanie: „czy istnieje muzyka słowiańska?”, prowokuje do wyeksponowa-

nia w historii owej muzyki momentów, które utrudniały, czy wręcz uniemożliwiały, jej rozwój. 

Zasugerowane zostały przyczyny owych opóźnień, wynikające głównie z głębokich różnic postaw 

charakteryzujących poszczególne narody – członków mitycznej słowiańskiej wspólnoty. 

Słowa kluczowe: muzyka słowiańska, Środkowa Europa, Słowiańszczyzna, twórczość kompo-

zytorska XIX i XX wieku, krytyka muzyczna. 

Summary 

Does Slavic Music Exist? 

The article is devoted to the review of historical approaches to the issue of Slavic music. The 

basic thread of the analysis concerns differences in perception of the idea of Slavic music depend-

ing on the adopted geographic and geopolitical criteria, and also – their relation to a so-called 

Slavic ideology as a community movement, which integrated various projects of political, eco-

nomical and cultural Slavic union within Central Europe. The title question: “Does Slavic music 

exist” is a provocation to expose the moments in the history of this music that inhibited, or even 

precluded, its development. The article suggests reasons for those retardations, which mainly 

resulted from deep differences in attitudes characterizing particular nations – members of the 

mythical Slavic community.  

Keywords: Slavic music, Central Europe, Slavs, compositional output of 19th and 20th century, 

musical criticism. 
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Antyfony maryjne Antona Aschnera 

Osoba kompozytora Antona Aschnera była jeszcze stosunkowo niedawno 

nieznana. Znało go tylko kilku zainteresowanych muzykologów słowackich. 

Chodzi o muzyka, którego muzykolog Darina Múdra opisała słowami:  

[…] do tej pory niedoceniony Anton Aschner był rówieśnikiem Josepha Haydna i gene-

racyjnie najstarszym z [grupy] najbardziej zasłużonych osobowości kompozytorskich 

epoki klasycyzmu na Słowacji1.  

Chociaż muzykolodzy wskazywali na znaczenie i potrzebę badań w zakresie 

jego kompozytorskich dokonań, większego zainteresowania doczekał się dopie-

ro po przeszło pół wieku.  
Za pierwsze bardziej szczegółowe badania twórczości A. Aschnera można 

uważać skatalogowanie w 1953 roku zachowanych kompozycji tegoż twórcy, 

kiedy to jego utwory zostały przeniesione z biblioteki franciszkańskiej w Krem-

nicy do Archiwum Państwowego w Bańskiej Bystrzycy, filii kremnickiej biblio-

teki. Katalog sporządził Ivan Hrušovský, wówczas student muzykologii. Po 

ponad 20 latach od tamtych wydarzeń badania muzykologiczne na temat życia 

oraz twórczości Antona Aschnera prowadził znakomity muzykolog Ernest Za-

varský
2
. Do jego badań w 1993 roku nawiązała już wspomniana wcześniej mu-

zykolog, specjalizująca się w badaniach nad muzyką XVIII wieku, Darina Mú-

dra, która w swoich artykułach podkreślała fakt, iż A. Aschner zasługuje na od-

powiednią uwagę, i to nie tylko od strony badań naukowych, ale również ze 

względu na wartość artystyczną. Dopiero po upływie kolejnych dwudziestu lat 

                                                 
1  Darina Múdra, Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II Klasicizmus, Vydavateľstvo Sloven-

ského hudobného fondu, Bratislava 1993, s. 73. ISBN 80-966995-3-9. 
2  Jego artykuł Beiträge zur Musikgeschichte der Stadt Kremnitz pojawił się w antalogii Musik 

des Ostens 7 (Kassel, 1975). W 1981 roku została opublikowana w tłumaczeniu na język sło-

wacki jako Príspevok k dejinám hudby v Kremnici v rokoch 1651–1800 w pracy zbiorowej 

Hudobný archív 3. Ernest Zavarský, Príspevok k dejinám hudby v Kremnici v rokoch 1651–

1800, [w:] Hudobný archív 3, Matica slovenská, Martin 1981, s. 287–385. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2014.09.02


20 Zuzana ZAHRADNÍKOVÁ 

zainteresowali się tą muzyką przyszli pedagodzy Katedry Muzyki na Wydziale 

Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku (między którymi są mu-

zykolodzy oraz artyści wykonawcy), w ramach dwóch kolejnych grantów
3
. 

Dzięki różnego rodzaju przedsięwzięciom, które w ramach tych projektów po-

wstały, sylwetka Antona Aschnera dotarła do świadomości szerszego grona 

słuchaczy nie tylko na Słowacji, ale też za granicą.  

Anton Aschner, urodzony w 1732 roku, pochodził z Tyrolu. Do Kremnicy, 

jednego z najbogatszych miast na terenach dzisiejszej Słowacji w XVIII wie-

ku, przyjechał w 1753 roku. Działał tam jako kapelmistrz w orkiestrze, która 

powstała z inicjatywy tamtejszej miennicy. Do jego obowiązków należało or-

ganizowanie oprawy muzycznej wszystkich nabożeństw w kościele francisz-

kańskim. Zarazem działał jako skrzypek w kościele farnym pod wezwaniem 

Najświętszej Maryi Panny. Oprócz tego komponował oraz udzielał lekcji mu-

zyki
4
. Podczas swojej 40-letniej działalności muzycznej podniósł do tego stop-

nia poziom życia muzycznego miasta Kremnica, że stało się ono jednym  

z najbardziej rozwiniętych od strony kulturalnej. Z jego twórczości zachowały 

się jedynie kompozycje sakralne, chociaż spodziewać się można, iż jako mu-

zyk w kapeli miejskiej komponował również utwory świeckie. Kompletny spis 

kompozycji sakralnych A. Aschnera, znajdujących się w archiwach w mia-

stach: Kremnica, Trenčín, Trnava oraz Dolná Krupá, sporządził odpowiedzial-

ny za wspomniany grant Peter Hochel
5
. 

                                                 
3  Pierwszy to grant Europejskich funduszy socjalnych (ESF) Implementácia a prenos výsledkov 

výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí (ITMS 

26220220040). Z grantu powstały: 3 wydawnictwa nutowe z utorami słowackiej muzyki sa-

kralnej oraz płyta kompaktowa z tytułem wziętym z utworu cyklicznego Antona Aschnera Ma-

gnificat. Publikacje nutowe to: Slovenská duchovná hudba 18. storočia I. Výber zo sakrálnych 

diel autorov žijúcich na území Slovenska, red. Ratislav Adamko, Verbum, Ružomberok 2011. 

ISBN 978-80-8084-757-9. Slovenská duchovná hudba 18. storočia II. Výber zo sakrálnych diel 

s mariánskou tematikou autorov žijúcich na území Slovenska, red. Zuzanna Zahradníková, Ver-

bum, Ružomberok 2011. ISBN 978-80-8084-758-6. P.J. Bajan: Duchovné piesne pre dva hlasy 

a basso continuo, red. Peter Hochel, Verbum, Ružomberok 2011. ISBN 978-80-8084-744-9. 

Drugi to projekt KEGA 012KU-4/2011 pt. Duchovná tvorba Antona Aschnera (1732–1793).  

W ramach tego grantu odbyła się konferencja naukowa pt. „Anton Aschner v kontexte sloven-

skej duchovnej hudby 18. storočia”, powstała też płyta kompaktowa Anton Aschner… to 

najlepšie z neznámeho oraz trzy publikacje nutowe wybranych dzieł sakralnych A. Aschnera: 

Anton Aschner: Duchovná tvorba I. Ária a duetá (výber), red. Peter Hochel, Verbum, Ružomb-

erok 2013. ISMN 979-0-9010008-2-7; Anton Aschner: Duchovná tvorba II. Zborové diela 

(výber), red. Peter Hochel, Verbum, Ružomberok 2013. ISMN 979-0-9010008-3-4; Anton 

Aschner: Duchovná tvorba III. Nemecké adventné árie, red. Zuzanna Zahradníková, Verbum, 

Ružomberok 2013. ISMN 979-0-9010008-4-1. 
4  Więcej szczegółów biograficznych można znaleźć w: Peter Hochel, Anton Aschner – hudba 

stratená v čase, „Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružo-

mberok” 2013, nr 4, s. 7–20. ISSN 1336-2232. 
5  Peter Hochel, Anton Aschner – súpis tvorby, „Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Uni-

versitas Catholica Ružomberok” 2013, nr 4, s. 21–28. ISSN 1336-2232. 
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Antyfony maryjne 

Tematyka maryjna jest w twórczości Aschnera jedną z ważniejszych. 

Oprócz szesnastu antyfon maryjnych, o których jeszcze będzie mowa, na liście 

jego kompozycji znajduje się również Ave Maris Stella, sekwencja Omni die dic 

Mariae, kantyk Magnificat oraz pięć arii adwentowych z tekstami w języku 

niemieckim
6
. Z 55 dzisiaj znanych kompozycji Aschnera aż 24 to utwory o te-

matyce maryjnej, co stanowi prawie połowę ze wszystkich jego kompozycji. 

Można spodziewać się kilku powodów, dla których Aschner komponował 

tak wiele utworów maryjnych: 

— bardzo mocna i rozpowszechniona duchowość maryjna w czasach kompozy-

tora;  

— kult maryjny jako wyraz prośby o pomoc w czasie zaraz, wojen oraz różnych 

katastrof; 

— codzienna praktyka wykorzystywania antyfon maryjnych w ramach celebra-

cji świętego oficjum; 

— publiczna celebracja nieszporów (officjum); 

— kościół farny w Kremnicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny; 

— duchowość maryjna w zakonie franciszkańskim (kościół franciszkański  

w Kremnicy – placówka A. Aschnera); 

— popularność komponowania antyfon maryjnych w formie motetów na głosy 

solowe w XVIII wieku
7
. 

Oddawanie czci Maryi było typowe dla ówczesnych zakonów, szczególnie 

zaś franciszkanów
8
. Właśnie w XVIII wieku, kiedy zakon ten przeżywał złoty 

okres, na szeroką skalę rozwinęła się twórczość rodzimych kompozytorów fran-

ciszkańskich, zwłaszcza w zakresie tematyki maryjnej, z szczególnym wyróż-

nieniem antyfon. Duchowość maryjna była mocno pielęgnowana również  

w zakonie Urszulanek, o czym świadczy obowiązek codziennego odmawiania 

tzw. małego oficjum o Najświętszej Maryi Pannie lub też skróconego oficjum 

                                                 
6  Zuzanna Zahradníková, Nemecké adventné árie Antona Aschnera, „Studia Scientifica Facultatis 

Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok” 2013, nr 4, s. 56–75. 
7  W ramach katolickiej muzyki kościelnej w XVIII wieku antyfony maryjne odegrały ważną 

rolę. Obok obsady chóralnej (którą wykorzystywano głównie we Włoszech), rozpowszechniona 

była też tradycja kompozycji na głosy solowe z akompaniamentem orkiestry. Wolfgang Hoch-

stein, Solomotette und Marianische Antiphonen, [w:] Geschichte der Kirchenmusik, Band 2: 

Das 17. und 18. Jahrhundert. Kirchenmusik im Spannungsfeld der Konfessionen, red. Wol-

fgang Hochstein, Christoph Krummacher, Laaber Verlag, Laaber 2012, s. 271. ISBN 978-3- 

-89007-752-9. 
8  Np. do tradycyjnych antyfon, które w XVII i XVIII wieku codziennie śpiewano w klasztorach 

franciszkańskich, należała antyfona przeciw zarazie Stella Coeli extirpavit. Ladislav Kačic, 

Mariánske spevy františkánov na Slovensku v 18. storočí, [w:] O, Maria, laude digna, Zborník 

z vedeckej konferencie 3–4 mája 2011 v Ružomberku, red. Ratislav Podpera, Verbum, Ruž-

omberok 2011, s. 101. ISBN 978-80-8084-762-3. 
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maryjnego
9
. Oprócz obowiązujących codziennych modlitw duchowość maryjna 

przejawiała się w formie obchodów wielkiej liczby świąt, takich jak: Niepokala-

ne Poczęcie NMP, Wniebowzięcie NMP, Narodzenie NMP, Zwiastowanie 

NMP, Matki Bożej Gromnicznej, Imienia NMP itd. 

Chociaż pojęcie antyfona oznacza głównie formę muzyczną, która łaczy się 

z psalmem, wykorzystuje się je również w stosunku do niektórych śpiewów 

maryjnych, które mają raczej charakter modlitewny niż antyfonalny. Chodzi  

o samodzielne fragmenty poezji złączonej z muzyką na cześć Matki Bożej, które 

są bardziej kunsztowne oraz większych rozmiarów od zwykłych antyfon
10

. Do 

najbardziej znanych antyfon maryjnych należy zaliczyć tzw. wielkie antyfony, 

które do tej pory wykorzystywane są w liturgii, szczególnie w Liturgii Godzin
11

. 

Od XIII wieku do czasów obecnych antyfony maryjne śpiewa się pod koniec 

komplety, ostatniej modlitwy dnia w ramach oficjum modlitewnego
12

. Chodzi  

o cztery antyfony: Alma Redemptoris Mater, Ave Regina coelorum, Regina co-

eli, Salve Regina. Śpiewane są podczas całego roku liturgicznego z podziałem na 

dokładnie określone okresy: Alma Redemptoris Mater – od Adwentu do 1 lute-

go, Ave Regina coelorum – od 2 lutego (święto Matki Bożej Gromnicznej) do 

środy w Wielkim Tygodniu, Regina coeli – od niedzieli wielkanocnej do uro-

czystości Zesłania Ducha Świętego, Salve Regina – od niedzieli Trójcy Naj-

świętszej do początku Adwentu. W spuściźnie kompozytorskiej A. Aschnera 

znajdują się wszytkie cztery wielkie antyfony. 

Alma Redemptoris Mater 

Za autora antyfony Alma Redemptoris Mater
13

 uważa się Hermannusa Con-

tractusa z Reichenau († 1054)
14

. Antyfona ta przeznaczona jest na okres Adwen-

                                                 
9  Lenka Antalová, Mariánska tvorba 18. a 19. storočia v hudobných pamiatkach uršulínskeho 

kláštora v Bratislave, [w:] O, Maria, laude digna. Zborník z vedeckej konferencie 3–4 mája 

2011 v Ružomberku, red. Ratislav Podpera, Verbum, Ružomberok 2011, s. 113. 
10  Ján Veľbacký, Historický a hudobný výklad antifóny Regina coeli, „Adoramus Te: časopis  

o duchovnej hudbe” 2008, nr 2, s. 7. 
11  Oprócz tego istniały też tzw. małe antyfony jak np. Tota pulchra. Lenka Antalová, Mariánska 

tvorba 18. a 19. storočia v hudobných pamiatkach uršulínskeho kláštora v Bratislave, s. 116. 
12  Michel Huglo, Joan Halmo, Antiphon: Marian antiphons, [w:] The New Grove – Dictionary of 

Music and Musicians, red. Stanley Sadie, Volume 1, Second Edition, Oxford University Press, 

Oxford 2001, s. 746. ISBN-13 978-0-19-517067-2, ISBN 0-19-517067-9. 
13  Tradycyjne polskie tłumaczenie: 
 1 Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, 

Gwiazdo Morska do nieba ścieżko najprościejsza, 

Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, 

Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. 
 2 Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, 

w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący, 
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tu i Bożego Narodzenia. W tekście podkreślone jest macierzyństwo Maryi, na co 

w szczególny sposób wskazują nadawane jej tytuły: Matka Zbawiciela, Matka 

Stworzyciela, Matka, zawsze Dziewica oraz odpowiednie do nich obrazy: brama 

niebios (coeli porta) oraz gwiazda morska (stella maris)
15

.  

Anton Aschner jest autorem dwóch utworów z tekstem tej antyfony. Oby-

dwa znajdują się w jednej teczce ze wspólną sygnaturą – nr 43. Obsada jest taka 

sama w obu utworach – chór czterogłosowy, dwoje skrzypiec oraz basso conti-

nuo realizowane przez organy i instrument melodyczny basowy (viola da gamba 

lub wiolonczela). Tekst jest w obu kompozycjach opracowany w całości; tempo 

to samo, oba utwory są w tonacji durowej.  

Tabela 1. Anton Aschner, Alma Redemptoris Mater, struktura utworów 

 
Sygnatura Obsada 

Liczba 

taktów 
Tempo Metrum 

Alma Redemptoris 

Mater (A-dur) 
KR 43 

S, A, T, B (+ S, A 

solo) Vn I–II, Org 
70 Andante 2∕4 

Alma Redemptoris 

Mater (B-dur)* 
KR 43 

S, A, T, B Vn I–II, 

Org 
40 Andante 4∕4 

* Wydruk partytury utworu znajduje się w publikacji nutowej: Anton Aschner: Duchovná tvorba 

II. Zborové diela (výber), s. 13–17. 

W Alma Redemptoris Mater w tonacji A-dur znajduje się kilka odcinków, 

które wykonuje solowy głos sopranowy i altowy (t. 1–3 Alma, 8–9 que pervia 

caeli, 14–15 et stella, et stella, 18–19 et stella, 27–29 sucurre cadenti, 55–58 

sumens illud ave). W poniższej tabeli pokazany jest sposób podziału tekstu, jego 

opracowanie w stosunku do obsady wokalnej i instrumentalnej oraz wykorzysta-

nie wstawek instrumentalnych
16

. Dwie wstawki instrumentalne znajdują się  

w tym samym miejscu w obu utworach, przez co antyfona podzielona została na 

trzy ustępy. Pierwsza antyfona (A-dur) zakończona jest potężnym brzmieniem 

tutti, natomiast drugą (B-dur) zamyka dogrywka instrumentalna.  

 

                                                 
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, 

Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. 
 3 Panno przedtem i potem, z świata podziwieniem, 

uczczona Gabryjela wdzięcznym pozdrowieniem; 

Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, 

ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi,  

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Alma_Redemptoris_Mater [stan z 11.05.2015]. 
14 Ján Veľbacký, Obsahový zmysel mariánskych antifón Alma Redemptoris Mater a Ave regina 

caelorum, „Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe” 2008, nr 4, s. 26. ISSN 1335-3292. 
15  Tamże, s. 27. 
16  Numery oznaczają takty. 
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Tabela 2. Anton Aschner, Alma Redemptoris Mater, struktura utworów KR 43 A-dur oraz B-dur 

 KR 43 A-dur KR 43 B-dur 

Alma, S+A 1–3  

Alma Redemptoris Mater, Tutti 4–7 Tutti 1–3 

Redemptoris Mater Chór 4 

Que pervia caeli  S+A 8–9 Tutti 5–9 

porta manes Tutti 10–13 

et stella S+A 14–15 

et stella maris, Tutti 16–17 

et stella S+A 18–19 

et stella maris. Tutti 20–23 

 Wstawka 24–26 Wstawka 10–12 

Succurent cadenti  S+A 27–29 Tutti 13–19 

surgere qui curat populo Tutti 30–40 

 Wstawka 20 

Tu quae genuisti, natura mirante, tuum 

sanctum Genitorem 

Tutti 21–25 

 Wstawka 41–43 Wstawka 26–28 

Virgo prius ac posterius, Gabrielis ore  Tutti 44–51 Tutti 29–37 

 Wstawka 51–54 

sumens illud ave,  S+A 55–58 

peccatorum miserere. Tutti 59–70  

  Dogrywka 37–40 

Ave Regina coelorum 

Najstarsza wzmianka na temat antyfony Ave Regina coelorum
17

 pochodzi  

z antyfonarza opactwa Saint-Maur-des-Fossés w Paryżu i do liturgii dotarła  

w XIII wieku
18

. Myślą centralną tekstu jest tytuł Maryi – Królowa Nieba. Po-

czątki tego tytułu można znaleźć w Biblii, np. w Ps 45.  

                                                 
17 Witaj, Niebios Królowo, 

Witaj, Pani aniołów, 

Witaj, Różdżko, witaj, Bramo, 

Jasność zrodziłaś światu. 

Ciesz się, Panno chwalebna, 

Ponad wszystkie piękniejsza, 

Witaj, o Najśliczniejsza, 

Proś Chrystusa za nami,  

źródło: http://sanctus.pl/index.php?doc=282&podgrupa=336 [stan z 11.05.2015]. 
18  Ján Veľbacký, Obsahový zmysel mariánskych antifón Alma Redemptoris Mater a Ave regina 

caelorum, s. 25. 



 Antyfony maryjne Antona Aschnera 25 

W podobny sposób jak w przypadku antyfony Alma Redemptoris, tak też  

w przypadku Ave Regina coelorum w twórczości Aschnera pojawiają się dwa 

utwory z tym tekstem. W archiwum znajdują się pod wspólną sygnaturą –  

nr 135. Utwór w tonacji C-dur na kartach poszczególnych głosów oznaczony jest 

rzymskim numerem I, natomiast utwór w tonacji B-dur, rzymskim numerem II. 

Obie kompozycje mają taką samą obsadę oraz, za wyjątkiem jednego taktu, 

niemal takie same rozmiary. Jedna z antyfon jest w tempie umiarkowanym, dru-

ga w szybkim. Różnica występuje w metrum, jedna antyfona jest w metrum 

parzystym, druga – w nieparzystym. Obydwie kompozycje mają w głosach wo-

kalnych dodatkowo wpisany drugi tekst Deus, refugium nostrum. 

Tabela 3. Anton Aschner, Ave Regina, struktura utworów 

 
Sygnatura Obsada 

Liczba 

taktów 
Tempo Metrum 

Ave Regina  

(C-dur)* 
KR 135 S, A, T, B, Vn I–II, Org 47 Allegro 3∕4 

Ave Regina  

(B-dur) 
KR 135 S, A, T, B, Vn I–II, Org 48 Andante 2∕4 

* Wydruk partytury utworu znajduje się w publikacji nutowej: Anton Aschner: Duchovná tvorba 

II. Zborové diela (výber), s. 18–24. 

Tabela 4. Anton Aschner, Ave Regina, struktura utworów KR 135 C-dur oraz B-dur 

 KR 135 C-dur KR 135 B-dur 

 Przygrywka 1–6  

Ave Regina coelorum, Ave Domina 

Angelorum. 

Tutti 7–15 Tutti 1–18 

 Wstawka 16–21 Wstawka 19–20 

Salve radix, salve porta, ex qua mundo 

lux est orta.  

Tutti 22–27 Tutti 21–31 (organ tacet 23–26) 

 Wstawka 27–29 

Gaude Virgo gloriosa, super omnes 

speciosa. Vale 

Tutti 30–43 

 Wstawka 32 

Vale o valde decora, et pro nobis Chri-

stum exora. 

Tutti 33–45 

 Wstawka 43–44 Wstawka 46 

Ex ora (B-dur) 

Valde decora, Christum exora (C-dur) 

Tutti 45–47 Tutti 47–48 
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Regina coeli 

Wielkanocna antyfona maryjna Regina coeli
19

 była w historii bardzo często 

przedmiotem opracowań muzycznych. Jej tekst, symboliczny, odpowiedni do 

radosnego charakteru okresu wielkanocnego, był punktem wyjścia oraz inspira-

cją dla wielu kompozytorów. Autorstwo antyfony historycznie nie jest uzasad-

nione. Jest kilka hipotez na ten temat. Jedna z nich mówi o papieżu Grzegorzu 

Wielkim, druga o papieżu Grzegorzu V, trzecia o opacie z Vendome
20

. Od stro-

ny teologicznej tekst zaprasza Matkę Bożą do radości ze zmartwychwstania jej 

Syna. W ostatnim wersecie lud Boży zwraca się do Maryi z prośbą o orędownic-

two u Boga. Każdy werset kończy się aklamacją Alleluia, typową dla okresu 

wielkanocnego. Od XVIII wieku śpiew Regina coeli zastępuje w okresie wiel-

kanocnym modlitwę Anioł Pański
21

. 

Również dla Antona Aschnera antyfona ta stanowiła inspirację, o czym 

świadczy fakt, że w jego spuściźnie kompozytorskiej znajduje się sześć utworów 

z tekstem tej antyfony maryjnej. Dwie z nich posiadają własną sygnaturę, kolej-

ne utwory znajdują się w parach, zawsze z jedną sygnaturą dla każdej pary.  

W stosunku do poprzednich antyfon (Alma Redeptoris i Ave Regina) zmienia się 

obsada instrumentalna, mianowicie do typowego kirchentrio (dwoje skrzypiec  

i basso continuo) dodano instrumenty dęte blaszane – trąbki (sygn. 71) oraz rogi 

(sygn. 103, 105, 157). W trzech utworach warstwa wokalna powierzona została 

czterogłosowemu chórowi z wzbogaceniami o odcinki solowe, wyznaczone  

w zapisie nutowym w poszczególnych głosach (sygn. 103, D-dur i F-dur, 105). 

Wszystkie kompozycje są w tym samym tempie – Allegro, przez które został 

oddany oraz podkreślony sens tekstu, mianowicie radosny nastrój wielkanocny, 

radość ze zmartwychwstania.  

Tabela 5. Anton Aschner, Regina coeli, struktura utworów 

 Sygnatura Obsada Liczba taktów Tempo Metrum 

Regina coeli 

D-dur* 
KR 71 

S, A, T, B, Tr I–II, Vn 

I–II, Org 
75 Allegro 3∕4 

Regina coeli 

D-dur** 
KR 103 

S, A, T, B, (+S, A 

solo) Cr I–II, Vn I–II, 

Org 

90 Allegro 3∕4 

                                                 
19  Królowo nieba, wesel się, alleluja, 

 Albowiem Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja, 

Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, 

Módl się za nami do Boga, alleluja,  

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Regina_Coeli [stan z 11.05.2015]. 
20  Ján Veľbacký, Historický a hudobný výklad antifóny Regina coeli, s. 7. 
21  Tamże, s. 8. 
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Tabela 5. Anton Aschner, Regina coeli, struktura utworów (cd.) 

  Sygnatura Obsada Liczba taktów Tempo Metrum 

Regina coeli 

F-dur 
KR 103 

S, A, T, B, (+S, A, T 

solo) Cr I–II, Vn I–II, 

Org 

77 Allegro 3∕4 

Regina coeli 

G-dur 
KR 105 

S, A, T, B, (+S solo) 

Cr I–II, Vn I–II, Org 
41 Allegro 4∕4 

Regina coeli 

B-dur 
KR 157 

S, A, T, B, Vn I–II, 

Org 
57 Allegro 3∕4 

Regina coeli 

G-dur*** 
KR 157 

S, A, T, B, Cr I–II, 

Vn I–II, Org 
95 

Allegro (mo-

derato) 
2∕4 

* Wydruk partytury utworu znajduje się w publikacji nutowej: Anton Aschner: Duchovná tvorba 

II. Zborové diela (výber), s. 40–46. 
** Wydruk partytury utworu znajduje się w publikacji nutowej: Anton Aschner: Duchovná tvorba 

II. Zborové diela (výber), s. 47–53. 
*** Wydruk partytury utworu znajduje się w publikacji nutowej: Anton Aschner: Duchovná tvorba 

II. Zborové diela (výber), s. 54–61. 

Tabela 6. Anton Aschner, Regina coeli, struktura utworów KR 103 D-dur, F-dur oraz KR 105 G-dur 

 KR 103 D-dur KR 103 F-dur KR 105 G-dur 

Regina coeli  Tutti 1–6 S, A solo 1–2 Tutti 1–4 

laetare, Tutti 3–4 S solo 5–7 

Tutti 7–9 

alleluia. S, A solo 7–12 S, A solo 6–9 Tutti 10–12 

Tutti 13–21 Tutti 10–16 

 Wstawka 21–24 Wstawka 16–19 

Quia quem meruisti 

portare, 

S, A solo 25–32 S, A solo 20–26 S solo 13–15 

Tutti 15–16 

alleluia. Tutti 33–38 Tutti 27–32 Tutti 17–18 

 Wstawka 38–40 Wstawka 32–35 

Resurrexit,  Tutti 41–69 S solo 36–37 | 40–41 Tutti 19–24 

sicut dixit, Tutti 38–39 | 42–43 

alleluia. Tutti 44–47 

Ora pro nobis Deum, S, A, T solo 49–60 Tutti 25–28 

S solo 29–31 

alleluia. Tutti 64–69 

S, A solo 70–75 

Tutti 76–88 

Tutti 61–77 Tutti 31–41 

 Dogrywka 88–90   
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Salve Regina 

Z tzw. wielkich antyfon najbardziej znaną oraz najczęściej opracowywaną 

jest Salve Regina
22

. Również w tym wypadku autorstwo jest przedmiotem dys-

kusji, natomiast najbardziej rozszerzony jest pogląd, że autorem
23

 jest Herman-

nus Contractus, nazywany też Hermann z Reichenau, albo Hermannus Augien-

sis, który żył v XI wieku
24

. Do liturgii wprowadził tę modlitwę maryjną w tym 

samym stuleciu biskup Adhemar de Monteil. Od XII wieku wykorzystywano ją 

podczas procesji w święta maryjne. Od XIII wieku codziennie odmawiali ją 

cystersi, franciszkanie oraz dominikanie
25

. Tworzy zakończenie komplety, cza-

sami śpiewa się ją na zakończenie modlitwy różańcowej.  

W spuściźnie kompozytorskiej Antona Aschnera znajduje się sześć utworów do 

tekstu tej antyfony. Pięć rękopisów zachowanych zostało w archiwum w Kremnicy, 

natomiast jeden w archiwum w miejscowości Trenčín. Uroczysty charakter antyfony 

podkreślony jest poprzez obsadę, w której autor oprócz zwyczajnego instrumenta-

rium (dwoje skrzypiec i basso continuo) w trzech kompozycjach wykorzystał in-

strumenty dęte blaszane (trąbki), natomiast w czterech antyfonach instrumenty per-

kusyjne (kotły). Niestety, rękopisy te nie są kompletne; w dwóch przypadkach brak 

partii trąbki oraz kotłów, a w jednym rękopisie brakuje partii pierwszych skrzypiec. 

Tabela 7. Anton Aschner, Salve Regina, struktura utworów  

 Sygnatura Obsada* 
Liczba 

taktów 
Tempo Metrum 

Salve Regina 

C-dur 
KR 97 

S, A, T, B, (+S, A, T, B 

solo) Clar I-II, Tp, Vn  

I-II, Org 

212 
Andante – Allegro 

– Allegro 
2∕4 – 3∕8 – 2∕4 

Salve Regina 

A-dur 
KR 104 S solo Vn I–II, Vl, Org 138 Allegretto 3∕4 

                                                 
22 Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,  

życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!  

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;  

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na  

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, 

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,  

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,  

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,  

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!, 

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Salve_Regina [stan z 11.05.2015]. 
23  Jest tekst oraz melodia w I modus. Edward Nowacki, Antiphon (XI. Marianische Antiphonen), 

[w:] Musik in Geschichte und Gegewart, Band 1, Sachteil A-Bog, Bärenreiter, Kassel 1994,  

s. 658. ISBN 3-7618-1102-0. 
24  Zob. Ján Veľbacký, Mariánska antifóna Salve Regina, „Adoramus Te: časopis o duchovnej 

hudbe” 2008, nr 3, s. 12. 
25  Nicole Lemaîtrová, Marie-Thérèse Quinsonová, Véronique Sotová, Slovník křesťanské kultury, 

Garamond, Praha 2002, s. 324. ISBN 80-86379-41-8. 
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Tabela 7. Anton Aschner, Salve Regina, struktura utworów (cd.) 

 Sygnatura Obsada* 
Liczba 

taktów 
Tempo Metrum 

Salve Regina 

G-dur** 
KR 194 

S, A, T, B, (+ T solo), Vn 

I–II, Org 
104 Allegro 2∕4 

Salve Regina 

C-dur 
KR 196 

S, A, T, B, Tr I–II, Tp, Vn 

I–II, Org 
64 Allegro 2∕4 

Salve Regina 

F-dur 
KR 196 

S, A, T, B, Tr I–II, Tp, Vn 

I–II, Org 
61 Andante 2∕4 

Salve Regina 

C-dur 
TN 438 

S solo, A solo, B solo, Tr 

I–II, Tp, Vn I–II, Org 
72 Andante 4∕4 

* Części zaznaczone na szaro są zaginione 
** Wydruk partytury utworu znajduje się w publikacji nutowej: Anton Aschner: Duchovná tvorba 

II. Zborové diela (výber), s. 67–73. 

Salve Regina C-dur (KR 97) jest ze wszystkich najbardziej rozbudowana  

i zarazem od innych odróżnia się w ten sposób, że posiada trzy części z odmien-

nym tempem i metrum. Od strony formalnej można tutaj mówić o utworze cy-

klicznym
26

. Interesujący jest również fakt, iż w porównaniu z poprzednimi anty-

fonami maryjnymi, które wszystkie były przeznaczone na chór, dwie antyfony 

Salve Regina wykonują wyłącznie głosy solowe (KR 104, TN 438). W dwóch 

przypadkach (KR 97, KR 194) ustępy chóralne przeplatane są odcinkami prze-

znaczonymi na głosy solowe. Na przykładzie trzech wybranych antyfon Salve 

Regina, umieszczonych w następującej tabeli, można zauważyć, że wstawki 

instrumentalne na sposób przerywników znajdują się zawsze w tym samym 

miejscu tekstu.  

Tabela 8. Anton Aschner, Salve Regina, struktura utworów KR 97, 194 oraz 104 

 KR 97 KR 194 KR 104 

 Introdukcja 

instrumentalna 

1–27 

Introdukcja instrumental-

na 1–13 

Introdukcja instrumen-

talna 1–26 

Salve Regina, Mater miseri-

cordiae,  

Solo S, A, T, B 

28–48 

Solo T 14–19 Solo S 27–44 

vita, dulcedo, et spes nostra, 

salve. 

Tutti 20–30 

 Wstawka 48–63 Wstawka 30–36 Wstawka 45–51 

 

                                                 
26  Szczegółową analizę można znaleźć w: Ratislav Adamko, Cyklické duchovné diela Antona 

Aschnera, „Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok” 

2013, nr 4, s. 32. 
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Tabela 8. Anton Aschner, Salve Regina, struktura utworów KR 97, 194 oraz 104 (cd.) 

 KR 97 KR 194 KR 104 

Ad te clamamus exsules filii 

Hevae,  

Solo S, A, T, B 

64–100 

Solo T 37–41 Solo S 52–70 

ad te suspiramus, gementes 

et flentes in hac lacrimarum 

valle. 

Tutti 

T 42–55 

 Wstawka 100–

111 

Wstawka 55–61 Wstawka 71–73 

Eia, ergo, advocata nostra, 

illos tuos misericordes 

oculos  

Solo S, A, T, B 

112–132 

Solo T 62–69 Solo S 74–88 

ad nos converte; Tutti 

T 70–73  Wstawka 132–

136 

Wstawka 89–93 

et Iesum, benedictum fruc-

tum ventris tui,  

Solo S, A, T, B 

137–151 

Solo T 74–79 Solo S 94–107 

nobis post hoc exsilium 

ostende. 

Tutti 80–104 

 Wstawka 151–

163 

Wstawka 108 

O clemens, O pia, O dulcis 

Virgo Maria. 

Tutti 164–212 Solo S 109–120 

123–132 

   Dogrywka 133–137 

Zakończenie 

Antyfony maryjne Antona Aschnera stanowią dowód jego mistrzowstwa kom-

pozytorskiego oraz świadectwo, że na terenach dzisiejszej Słowacji w przeszłości 

brzmiała muzyka na poziome środkowoeuropejskim. Wszystkie wspomniane kom-

pozycje posiadają jedną myśl centralną, mianowicie: główną postacią w nich jest 

Maryja, Matka Zbawiciela oraz Królowa Nieba. Łaciński wyraz regina (królowa) 

znajduje się w trzech antyfonach zaraz na początku w aklamacji inicjalnej (Ave Re-

gina coelorum; Regina coeli; Salve Regina). Jak pokazują teksty wszystkich czte-

rech antyfon, chodzi w nich o radosne i pełne czci modlitwy do Matki Bożej. To 

zostało podkreślone również w muzycznej warstwie wymienionych utworów. 

Aschner we wszystkich antyfonach maryjnych wykorzystał tylko tonacje durowe: 

C-dur (4), G-dur (3), D-dur (2), F-dur (2), A-dur (2), B-dur (3). Według teorii afek-

tów są to tonacje wyrażające radość, wspaniałomyślność oraz wytrwałość
27

. Kolej-

                                                 
27  Więcej informacji na ten temat: Johann Mattheson: Das Neu=Eröffnete Orchestre, Hamburg 

1713, źródło: http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/81577 [stan z 26.10.2014]. 
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nym znakiem wspólnym dla wszystkich utworów jest obsada, w której podstawę 

akompaniamentu instrumentalnego tworzy duet skrzypiec oraz basso continuo, 

w niektórych przypadkach uzupełniony instrumentami dętymi blaszanymi i parą 

kotłów. Te wykorzystane zostały jedynie w antyfonach przeznaczonych na okres 

wielkanocny oraz zwykły. Powściągliwość w obsadzie w antyfonach przezna-

czonych na okres Adwentu i Wielkiego Postu świadczy o wyczuciu artystycz-

nym i religijnym Aschnera oraz o respekcie wobec tradycji nakazującej odróż-

niać charakter pory liturgicznej w zakresie instrumentarium, jednak bez tego, 

żeby ucierpiała strona artystyczna i piękno tych dzieł muzycznych. Ze względu 

na wartość artystyczną oraz na niewielkie wymagania co do instrumentarium, 

wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by utwory te po upływie ponad 200 

lat ponownie wróciły do kościołów katolickich oraz do sal koncertowych.  

Z języka słowackiego przetłumaczył Rastislav Adamko 
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Streszczenie 

Antyfony maryjne Antona Aschnera 

Artykuł omawia postać mało znanego słowackiego kompozytora Antona Aschnera (ur. 1732 

roku) oraz wybrane aspekty jego twórczości. Na początku autorka przedstawia stan badań nad tym 

tematem. Następnie przybliża dzieje życia i twórczości, z której zachowały się tylko kompozycje 

sakralne, a wśród nich opracowania maryjnych antyfon.  

Antyfony maryjne w XVIII wieku należały do najbardziej lubianych form muzycznych w ga-

tunku muzyki sakralnej. Miało to związek z rozpowszechnioną wówczas duchowością maryjną, 

jak również z codzienną praktyką liturgiczną w ramach oficjum modlitewnego. Z tego punktu 

widzenia nie dziwi fakt, iż niemal połowa kompozycji sakralnych Antona Aschnera – kapelmi-
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strza, kompozytora i nauczyciela muzyki w Kremnicy – to utwory o tematyce maryjnej. Wśród 

nich znajdują się opracowania czterech wielkich antyfon maryjnych – Alma Redemptoris Mater, 

Ave Regina coelorum, Regina coeli oraz Salve Regina, których omówienie stanowi główną reflek-

sję niniejszego artykułu. Opracowania muzyczne Aschnera tych modlitw skierowanych do Matki 

Bożej przeznaczone są na skład tzw. kirchentrio, które w pewnych przypadkach poszerzone zosta-

ło o instrumenty dęte blaszane oraz kotły. Warstwę wokalną tworzą głosy solowe i chóralne.  

Słowa kluczowe: słowacka muzyka kościelna XVIII wieku, antyfony maryjne. 

Summary 

Anton Aschner’s Marian Antiphons 

The article introduces the figure of Anton Aschner (born in 1732), a barely known Slovak 

composer, as well as the selected aspects of his artistic creation. The Author starts with the presen-

tation of the state of research on this subject. Further she brings closer the history of Aschner’s life 

and creation from which only the sacred works have survived, including the arrangement of the 

Marian antiphons. 

In the 18th century, Marian antiphons were among the most appreciated musical forms of the 

sacred music. It had to do with the Marian spirituality, which was widespread at this time, and also 

with the daily liturgical practice within the prayer office. In this sense, it is not surprising that 

nearly half of the sacred pieces by Anton Aschner – bandmaster, composer and music teacher at 

Kremnica – are devoted to Marian themes. They include the arrangements of four great Marian 

antiphons – Alma Redemptoris Mater, Ave Regina coelorum, Regina coeli oraz Salve Regina. 

These works are the main focus of the article. The musical arrangements of the Aschner’s prayers to 

the Blessed Mother were intended to be part of the so called kirchentrio, that was extended in some 

cases by brass instruments and kettledrums. The vocal layer is built by solo and choral voices. 

Keywords: 18th century Slovak sacred music, Marian antiphons. 
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Muzyka jugosłowiańska –  

idea i jej realizacja do 1941 roku 

Pojęcie „muzyka jugosłowiańska” można rozumieć wielorako:  

1. jako twórczość muzyczną (artystyczną i popularną) powstałą w Jugosławii, 

państwie istniejącym w różnych formach ustrojowych w latach 1918–1991
1
;  

2. w znaczeniu dosłownym wywodzącym się ze słowa „jugoslavenski” w języ-

ku serbsko-chorwackim. Słowo to jest zbitką dwóch wyrazów: „jug”, tzn. 

południe i „slavenski” – słowiański. Literalnie oznacza więc po prostu „po-

łudniowosłowiański”. W tym znaczeniu termin muzyka jugosłowiańska 

obejmuje muzykę Słowian południowych w ogóle, w tym także Bułgarów, 

którzy nigdy nie należeli do Jugosławii. Jest to zatem znaczenie najszersze. 

W tym sensie użył słowa „jugosłowiański” Franjo Kuhač w zbiorze Južnos-

lovjenske narodne popievke (Południowosłowiańskie pieśni ludowe), a także 

Bela Bartók w pracy Yugoslav folk music.  

3. Trzecie znaczenie słowa „jugosłowiański” jest związane z ideą jugosłowiań-

ską, jugoslawizmem, i właśnie to znaczenie będzie respektowane w niniej-

szym artykule.  

Idea jugosłowiańska to idea zjednoczenia Słowian południowych
2
. Jest więc, 

można powiedzieć, zawężoną odmianą panslawizmu, ruchu wszechsłowiańskie-

go. Idea jugosłowiańska przybierała różne postacie i nazwy w zależności od 

warunków politycznych, na Bałkanach zmieniających się, jak wiadomo, niemal 

                                                 
1  Królestwo Jugosławii – 1918–1941 („pierwsza Jugosławia”), Socjalistyczna Federacyjna Re-

publika Jugosławii – 1945–1991 („druga Jugosławia”).  
2  Tworząc poniższy skrót rozwoju idei jugosłowiańskiej, korzystałem z kilku podstawowych 

opracowań tego zagadnienia, zarówno w języku polskim, jak i obcojęzycznych. Są to następu-

jące pozycje: Wacław Felczak, Tadeusz Wasilewski, Historia Jugosławii , Wrocław – War-

szawa 1985; Ivan Banac, The national question in Yugoslavia, New York 1984; Joanna Rapac-

ka, Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa 1995; 

Yugoslavism. Histories of a failed idea 1918–1992, red. Dejan Duković, Glasgow 2003. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2014.09.03
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nieustannie. Idea jedności Słowian południowych jest o wiele starsza od samego 

państwa jugosłowiańskiego, kiełkowała już w dziełach renesansowych i baro-

kowych humanistów z Dalmacji (Vinko Pribojević, Pavao Ritter Vitezović). Ich 

idee nie miały wówczas szans na realizację, ze względu na sytuację polityczną. 

Sytuacja ta zmieniła się dopiero kilka stuleci później, kiedy Napoleon oderwał 

od monarchii Habsburgów ziemie słoweńskie i chorwackie. Nawiązujący chęt-

nie do tradycji imperium rzymskiego Francuzi nazwali to terytorium Prowin-

cjami Iliryjskimi (Provinces Iliriennes, 1809–1815). Stały się one dla Chorwa-

tów i Słoweńców tym, czym dla Polaków Księstwo Warszawskie, zalążkiem 

własnej i wspólnej państwowości. Po Kongresie Wiedeńskim co prawda zlikwi-

dowano to państewko, ale nazwa Ilirów, uważanych za antycznych przodków 

południowych Słowian, nie zniknęła ze świadomości narodów południowosło-

wiańskich. W Chorwacji rozwijał się w latach 30. i 40. XIX wieku ruch zwany 

właśnie iliryzmem, który dość płynnie przekształcał się w jugoslawizm właści-

wy, czego wyrazem jest fakt, że w już latach 60. XIX wieku pojawił się po raz 

pierwszy przymiotnik „jugosłowiański” w odniesieniu do konkretnej instytucji. 

W 1866 roku w Zagrzebiu utworzona została Jugosłowiańska Akademia Nauk  

i Sztuk (Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti). Podczas gdy Chor-

waci działali głównie na polu kultury, Serbowie stworzyli jugoslawizm jako 

doktrynę polityczną, zakładającą wyparcie Austrii i Turcji z Bałkanów i stwo-

rzenie wielkiego państwa południowosłowiańskiego, oczywiście pod własnym 

przywództwem. Ten plan, sformułowany po raz pierwszy w latach 40. XIX wie-

ku
3
, został zrealizowany dopiero w 1918 roku, wraz z utworzeniem Królestwa 

Serbów, Chorwatów i Słoweńców (skrótowo nazywanego Królestwem SHS), od 

1929 roku przemianowanego już oficjalnie na Królestwo Jugosławii. Paradok-

salnie stało się to początkiem końca idei jugosłowiańskiej. Sprzeciw Chorwatów 

i Słoweńców budziła forsowana przez rząd w Belgradzie idea jednolitego „naro-

du jugosłowiańskiego”. Jugosłowiański integralizm, będący oficjalną doktryną 

państwową, nadrzędną koncepcją nie tylko polityczną, co prawda porzucony 

został w powojennej komunistycznej Jugosławii, ale nie zapobiegło to ostatecz-

nemu fiasku idei jugosłowiańskiej, fiasku mającemu jak wiadomo krwawe kon-

sekwencje. 

Dzieje muzycznej twórczości jugosłowiańskiej wykazują związek z rozwo-

jem jugoslawizmu jako idei polityczno-kulturowej. Początki tej twórczości tkwią 

w ruchu iliryjskim. Z iliryzmem związani byli pierwsi znaczący kompozytorzy 

chorwaccy epoki romantyzmu: Ferdo Livadić (1799–1879) i Vatroslav Lisinski 

(1819–1854). Idee ruchu iliryjskiego wpłynęły również na działalność założone-

go w 1851 roku w Zagrzebiu pierwszego chorwackiego towarzystwa muzyczne-

                                                 
3  Chodzi o tzw. Načertanije (dosłownie: Szkic) serbskiego premiera Iliji Garašanina. Ten plan 

był inspirowany przez kręgi polskie związane z Hotelem Lambert, głównie przez ks. Adama 

Czartoryskiego, które zmierzały do osłabienia wpływów rosyjskich na Bałkanach; zob. Wacław 

Felczak, Tadeusz Wasilewski, Historia…, s. 308–312.  
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go
4
 (Društvo prijatelja glazbe u Hrvatskoj i Slavoniji – Towarzystwo Przyjaciół 

Muzyki w Chorwacji i Slawonii
5
). Do czołowych działaczy tej organizacji nale-

żał właśnie Lisinski oraz śpiewak i organizator życia muzycznego Albert Štriga 

(1821–1897). To dzięki nim w 1852 roku stworzono statut towarzystwa, w któ-

rym postulowano konieczność szczególnego zainteresowania muzyką południo-

wosłowiańską i stworzenie narodowego stylu. Już pierwszy paragraf głosi, że: 

Celem owego towarzystwa jest: rozszerzać i rozwijać sztukę muzyczną w ojczyźnie  

i wzbudzić miłość ku owej sztuce ze szczególnym naciskiem na znaczenie muzyki połu-

dniowosłowiańskiej/jugosłowiańskiej6.  

Lisinski i Štriga podjęli również konkretne działania na rzecz propagowania 

idei iliryzmu. W 1847 roku zorganizowali wraz z kilkoma innymi artystami trasę 

koncertową do Serbii. Tak pisał o niej Štriga: 

Mój główny zamiar z tymi koncertami był taki, by w Serbii i w Baczce przekonywać lu-

dzi do naszych dążeń w dziedzinie muzyki iliryjskiej, by pobudzić tam muzyczne i pa-

triotyczne talenty do podobnej działalności, by wsławić naród i kulturę chorwacką, a potem, 

jeśli to możliwe, wzbudzić i rozszerzyć wśród Serbów braterską miłość ku Chorwatom7.  

Trasa obejmowała tereny północnej Serbii wraz z Belgradem. Na koncercie 

w stolicy obecny był osobiście władca Serbii, książę Aleksander Karađorđević. 

Na żądanie monarchy kapela dworska wykonała ku czci gości melodie chorwac-

kie. Był to gest wzajemności za wykonanie przez zespół Lisinskiego i Štrigi 

pieśni serbskich
8
. To, że w repertuarze koncertów chorwackich artystów domi-

nowały pieśni, jest charakterystyczne. Utwory z tekstem najlepiej nadawały się 

do propagowania ideologii narodowej
9
, a zarazem najbardziej odpowiadały po-

                                                 
4  Było ono kontynuacją założonego w 1827 roku niemieckiego towarzystwa muzycznego Agra-

mer Musikverain. Obecnie nosi nazwę Hrvatski Glazbeni Zavod – Chorwacki Instytut Mu-

zyczny (zob. strona internetowa Instytutu: http://www.hgz.hr/index.php?option=com_content& 

view=article&id=48&Itemid=61 [stan z 25.05.2015]).  
5  Slawonia (Slavonija) to historyczny region chorwacki na wschodzie tego kraju. Słowo „Chor-

wacja” w nazwie towarzystwa oznacza „Chorwację właściwą” (Croatia proper). Podobny 

kształt nazwy jak zagrzebskie towarzystwo muzyczne miało pierwsze chorwackie czasopismo 

kulturalne, wychodzące od 1835 roku pod tytułem „Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska”. 
6  &1: Svrha ovoga družtva jest: da se umjetnost muzike po domovini po obće razširi i razvije i da 

se probudi ljubav prama ovoj umjetnosti s osobitim obzirom na značaj jugoslavenske glasbe 

(cyt. za: Franjo Ksaver Kuhač, Vatroslav Lisinski i njegovo doba: prilog za poviest hrvatskoga 

preporoda, Zagreb 1904, s. 99). Wszystkie podane w artykule teksty w języku serbskim  

i chorwackim zostały przetłumaczone przez autora.  

7  „Moja je glavna namjera s tim koncertima bila ta, da u Srbiji i u Bačkoj predobijemo ljude za 

ilirsko glazbeno naše nastojanje, da tamo uzbudimo glazbene i patriotske talente na sličan rad, 

te da hravatski narod i hravatsku prosvjetu proslavimo, pa ako je moguće, da u Srba probudimo 

i širimo bratisku ljubav za Hrvate” (cyt. za: F. Kuhač, Vatroslav Lisinski i njegovo doba…, s. 78).  
8  Zob. Lovro Županović Lovro, Vatroslav Lisinski (1819–1854). Život, djelo, značenje, Zagreb 

1969, s. 58–59.  
9  Istniała liczna grupa śpiewów patriotycznych związanych z ruchem iliryjskim, przy czym część 

z nich była adaptacją pieśni z innych krajów słowiańskich. Najciekawszym przykładem jest 
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ziomowi wykształcenia muzycznego ówczesnych społeczeństw południowosło-

wiańskich. Był to poziom niezbyt wysoki, więc w muzyce, którą umownie moż-

na nazwać „iliryjską”, przeważały utwory o małym ciężarze gatunkowym. 

Oprócz pieśni patriotycznych najliczniejszą grupę w tym repertuarze stanowiły 

stylizacje, przeważnie fortepianowe, ludowych tańców południowosłowiańskich, 

zwłaszcza tańca kołowego, koła (np. Ilirique kolo Ferdy Livadicia). Również  

w kompozycjach instrumentalnych większych rozmiarów często wykorzystywa-

no melodie popularne i ludowe. W tytułach tych dzieł pojawiają się często słowa 

odnoszące się nie tylko do patriotyzmu lokalnego, ale i do idei iliryjskiej, jugo-

słowiańskiej, czego przykładem są dwie kompozycje Lisinskiego z 1848 roku: 

Jeka ilirskih napjeva (Echo melodii iliryjskich) na fortepian oraz Jugoslavenska 

ouvertura na orkiestrę.  

Kolejny etap rozwoju muzyki południowosłowiańskiej, zaczynający się 

mniej więcej w latach 60. XIX wieku, został zdominowany działalnością Franja 

Ksavera Kuhača (1834–1911). Ten chorwacki uczony, etnograf, teoretyk i kom-

pozytor jako pierwszy sformułował koncepcję wspólnego stylu jugosłowiań-

skiego. Uczynił to w rozprawie z 1869 roku pt. Narodna glasba Jugoslavena 

(Narodowa muzyka południowych Słowian). Już na wstępie autor nakreślił ide-

alny projekt przyszłej twórczości południowosłowiańskiej jako syntezy najwar-

tościowszych elementów wydestylowanych z muzyki ludowej poszczególnych 

„plemion”. Muzyka jugosłowiańska to zatem taka twórczość,  

która opierając się na estetycznie wartościowych właściwościach ludowych śpiewów 

wszystkich południowosłowiańskich plemion, łączyć będzie podobne sobie cechy ich 

muzyki w jedną artystycznie ukształtowaną i wyrafinowaną całość10.  

W innym fragmencie Kuhač odniósł ideę syntezy do samego folkloru. Pisał, że:  

pracowitym zbieraniem i żywą wymianą ludowych melodii stopią się wszystkie regionalne 

własności, jakie posiada muzyka plemion południowosłowiańskich, w jednolitą całość11.  

                                                 
pieśń O Iliri jošte živi rječ naših djedova Dragutina Rakovaca z 1842 roku. Stanowi ona tłuma-

czenie pieśni Hej Slované z 1834 roku słowackiego poety Samuela Tomášika, będącej z kolei 

adaptacją Mazurka Dąbrowskiego i nieoficjalnym hymnem wszechsłowiańskim. W XX wieku 

zmieniono początek tłumaczenia słów Rakovaca, zastępując słowo „Ilirowie” słówem „Słowia-

nie”, i w tej wersji stała się ona później hymnem komunistycznej Jugosławii. Najpopularniejsza 

chorwacka pieśń okresu iliryjskiego – Još Hrvatska ni propala (słowa: Ljudevit Gaj, melodia: 

Ferdo Livadić) – też jest parafrazą polskiego hymnu. Dwa początkowe wersy brzmią: „Još 

Hrvatska ni propala dok mi živimo” („Jeszcze Chorwacja nie przepadła, póki żyjemy”).  
10  „Kakova to narodna glasba? – Jest, jugoslavenska narodna glasba; ona glasba, koja osnivajuć se 

na estetično vriednoj i krasnoj osebitosti i značajnosti narodnih popievaka svih jugoslavenskih 

plemena a spajajuć slične medjusobne glasbene osobine pojedinih plemena jugoslavenskih  

u jedno umjetnički obrazovanu i usavršenu cjelinu s pravom će se zvati […] jugoslavenskom 

glazbom” (F. Kuhač, Narodna glazba Jugoslavena, „Vienac” 1869, nr 24, s. 431).  
11  „Marlijivim sabiranjem i živahnim izmienjivanjem pučkih napieva stopite će se sve pokrajinske 

osebitosti, što ih ima glasba kojega plemena jugoslavenskoga, u jednu jedinstvenu cielinu”  

(F. Kuhač, Narodna glazba Jugoslavena, „Vienac” 1869, nr 30, s. 524).  
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Kuhač sam próbował zrealizować tę ideę, zbierając muzyczny folklor. Plo-

nem tych poszukiwań jest pięciotomowy zbiór Južnoslovjenske narodne popiev-

ke (1878–1882), zawierający prawie 2000 pieśni z różnych części Słowiańsz-

czyzny południowej, od Alp słoweńskich po Morze Czarne. Kuhač podkreślał 

wartość i oryginalność ludowych pieśni południowosłowiańskich, udowadniając, 

że czerpali z nich inspirację wybitni kompozytorzy z zachodniej Europy, np. 

Haydn i Beethoven
12

.  

Idee Kuhača dotyczące stworzenia jednolitego stylu południowosłowiań-

skiego zostały podjęte dopiero po pierwszej wojnie światowej. Sam autor nie 

potrafił ich zrealizować: jego stylizacje koła (np. Selsko kolo op. 15, Ju-

goslavjansko kolo op. 21, Bosansko kolo op. 22) mają charakter salonowy. Nieco 

ambitniejszy charakter posiada Srbsko Oro op. 32, wydane w roku 1873, dedy-

kowane księciu serbskiemu (późniejszemu królowi) Milanowi Obrenoviciowi 

IV. Utwór wykorzystuje materiał oraz wzorzec formalny serbskiego tańca oro. 

Oro jest rozpowszechnione na całych Bałkanach – w Serbii, Bośni i Hercegowi-

nie, Czarnogórze, Bułgarii i nawet niesłowiańskiej Albanii, stanowiąc bardziej 

rozbudowaną odmianę rozpowszechnionego wśród południowych Słowian tańca 

kołowego (może być więc uznane za element łączący narody południowosło-

wiańskie, o co, jak się wydaje, Kuhačowi chodziło). W tej nietypowej pod 

względem obsadowym kompozycji (cztery fortepiany – każdy na cztery ręce –  

i harmonium) kompozytor używa konwencjonalnego znaku muzycznego zwią-

zanego z folklorem południowosłowiańskim i bałkańskim – sekundy zwiększonej.  

Również najwybitniejszy kompozytor chorwacki drugiej połowy XIX wie-

ku, Ivan Zajc
13

 (1832–1914), nie może zostać uznany za twórcę stylu jugosło-

wiańskiego. W jego ogromnej twórczości (ponad 1200 kompozycji) znajdują się 

jednak dzieła, w których tytułach pojawia się przydomek „jugosłowiański”: 

Jugoslavenska fantazija, op. 273a na skrzypce i fortepian, Jugoslavenska sin- 

fonička slika (Południowosłowiański obraz symfoniczny) op. 304, Grosse süd- 

slawische ouverture, op. 359, Vijenac iz pučkih jugoslavenskih melodija (Wie-

niec z ludowych melodii południowosłowiańskich) op. 681 na fortepian. Ta 

ostatnia kompozycja (z 1890 roku) stanowi rodzaj popularnego potpourri, prze-

znaczonego dla mniej zaawansowanych wykonawców. W zakończeniu kompo-

zycji pojawia się melodia chorwackiej pieśni O Jelena, tej samej, którą wyko-

rzystał Haydn w finale swej ostatniej symfonii. W grupie „jugosłowiańskich” 

kompozycji Zajca stosunkowo liczne są utwory związane tematycznie z Czarno-

górą. Motyw Czarnogóry był nośny w XIX-wiecznej literaturze i muzyce połu-

dniowosłowiańskiej. Swobodny, wręcz dziki charakter mieszkańców tej nie-

wielkiej krainy opierającej się potędze tureckiej interesował artystów chorwac-

                                                 
12  W artykułach: Josip Haydn i hrvatske narodne popievke („Vienac” 1880, nr 17–29; z wyjąt-

kiem numeru 19) oraz Beethoven i hrvatske narodne popievke („Prosvjeta” 1894, nr 17–19).  
13  Podaję nazwy kompozycji Zajca za pracą Huberta Pettana Popis skladbi Ivana Zajca (Zagreb 

1956).  
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kich i serbskich w taki sam mniej więcej sposób, jak Ukraina i Kozaczyzna zaj-

mowały twórców polskich lub rosyjskich. W grupie „czarnogórskich” utworów 

Zajca są m.in.: Crnogorska kantata na głosy solowe, chór i fortepian (lub orkie-

strę) do tekstu Ljudevita Varjačicia, chór Crnogorac, Crnogorki (1877) do tek-

stu serbskiego poety Đuro Jakšicia, U Crnojgori, „obraz” („slika”) na orkiestrę 

dętą czy wreszcie Rapsodija Crnogorac, „wielka kantata” według poematu serb-

skiego poety Jovana Sundečicia.  

Dwa utwory Zajca o okolicznościowym charakterze związane są z Serbią. 

Te utwory to orkiestrowy Serbski marsz królewski (Srpska kraljevska koračnica, 

op. 988, 1905 rok) oraz Serbski hymn królewski (Kraljevska srpska himna, op. 

989) na chór męski. 

Zainteresowanie chorwackiego kompozytora kulturą serbską ma swoją ana-

logię w twórczości Stevana Mokranjaca (1856–1914), najwybitniejszego serb-

skiego kompozytora przełomu XIX i XX wieku, który w kompozycji chóralnej 

Primorski napjevi (1893) opracował pieśni z chorwackiego regionu Primorje 

(nad Adriatykiem). Utwór ten ma charakter „wiązanki” kilku ludowych melodii. 

Właśnie taki tytuł – Rukoveti, czyli właśnie Wiązanki, noszą najpopularniejsze 

dzieła Mokranjaca. W kilku z nich kompozytor wyszedł poza rodzimy krąg 

serbski, sięgając po folklor czarnogórski, bośniacki i macedoński.  

Rok 1918 zapoczątkowuje dzieje muzyki jugosłowiańskiej w ścisłym zna-

czeniu tego słowa. Tendencje polityczne powstałego wówczas Królestwa Ser-

bów, Chorwatów i Słoweńców, a od 1929 roku już oficjalnie Jugosławii, zmie-

rzały ku stworzeniu jednolitej narodowości „jugosłowiańskiej” zawierającej 

jedynie różne „plemiona”. Ten integralistyczny program stanowił podstawę ide-

ologiczną dla czasopisma „Muzički Glasnik” („Zwiastun Muzyczny”) wydawa-

nego w Belgradzie. Teksty publikowano w nim zarówno cyrylicą, jak i pismem 

łacińskim, w języku serbsko-chorwackim, a także po słoweńsku. Już w pierw-

szym numerze pisma znalazł się anonimowy artykuł, w którym wyrażono sedno 

ideologii jugoslawizmu integralnego:  

Kompozytorem serbskiego hymnu narodowego był Słoweniec – Davorin Jenko. Kompo-

zytorem hymnu chorwackiego był Serb – Josip Runjanin. To nie jest zwykły przypadek. 

To jest tylko przykład jak bardzo my, Serbowie, Chorwaci i Słoweńcy, jesteśmy jednym 

narodem, kiedy w godzinie natchnienia dokładnie czujemy i dokładnie wyrażamy ideały 

jeden drugiego14.  

Myśl ta pogłębiona została w pracach Miloje Milojevicia (1884–1946), czo-

łowego serbskiego krytyka muzycznego i kompozytora. W artykule Moderna 

muzika kod Jugoslovena, opublikowanym w 1936 roku w piśmie „Srpski Knjiž-

                                                 
14  „Kompozitor srpske narodne himne bio je Slovenac – Davorin Jenko. Kompozitor hrvatske 

narodne himne bio je Srbin – Josif Runjanin. To nije prosta slučajnost. To je samo dokaz koliko 

smo mi, Srbi, Hrvati i Slovenci, jedan narod, kad u časovima inspiracije tačno osećamo i tačno 

izražavamo ideale jedan drugoga” ([brak autora], Prilozi. Poreklo Josipa Runjanina, „Muzički 

Glasnik” 1922, nr 1, s. 6).  
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evni Glasnik” (Serbski zwiastun literacki), nie zaprzecza on różnorodności wy-

razu i myślenia muzycznego u poszczególnych, jak to nazywa, „plemion” połu-

dniowosłowiańskich (porównując ten typ zróżnicowania do odmienności między 

muzyką bretońską a prowansalską), stwierdza jednak, że  

są to odmienne cechy duchowe, ale zwinięte na jednej i tej samej rasowej osnowie. Ist-

nieją ich różne typy, [gdyż] tkwią podstawowym korzeniem własnego ducha i psycholo-

gii w rasie: romańskiej, germańskiej, słowiańskiej i tak dalej. Podobnie istnieje i jeden 

południowosłowiański muzyczny typ rasowy15.  

Istotę psychologiczną jugosłowiańskiego typu muzycznego stanowi, zda-

niem autora, „optymistyczny entuzjazm wyrażony w skłonności południowych 

Słowian do wesołego rozmachu w tańcu i głębokiej uczuciowości”16.  

Ta charakterystyka dotyczy oczywiście folkloru. Milojević dopatruje się 

elementu wspólnego także w profesjonalnej twórczości kompozytorów jugosło-

wiańskich: jest nim „zdrowy instynkt muzyczny” („zdrav instinkt za muziku”)
17

, 

przejawiający się poprzez zaakceptowanie modernizmu jako kierunku dominu-

jącego
18

. Określenie modernizm miało jednak w odniesieniu do muzyki jugo-

słowiańskiej szczególne zabarwienie. Wyrażało ono ambicję dołączenia do czo-

łówki europejskiej, a nawet odegrania w niej ważnej roli, niż rzeczywistą akcep-

tację dla nowatorskich prądów
19

. Czołowi ideolodzy muzyki jugosłowiańskiej, 

tacy jak wspomniany już Miloje Milojević, a także Petar Konjović (1883–1970) 

i Antun Dobronić (1878–1955), odcinali się bowiem od prądów awangardo-

wych, określanych przez nich negatywnie zabarwionymi terminami: intelektu-

alizm, konstruktywizm, formalizm. Równie zdecydowanie wypierali się rodzi-

mej odmiany stylu romantycznego z jego dyletanckimi chóralnymi opracowa-

niami pieśni ludowych. Ich koncepcje stylu jugosłowiańskiego były więc drogą 

– przywołując myśl Milojevicia – pomiędzy Scyllą naiwnego folkloryzmu  

a Charybdą awangardy
20

. Preferowanie kierunku modernistycznego w sztuce nie 

                                                 
15  „To su one različite crte duha, ali one se izvijaju na jednoj i istoj rasnoj osnovi. Jako su po tipu 

različite, one su osnovnim korenom svoje psichologije i svoga duha rasne, latinske su, ili su 

germanske, slovenske i tako dalje. Tako postoji i jedan jugoslovenski rasni muzički tip” (Miloje 

Milojević, Moderna muzika kod Jugoslovena, „Srpski Književni Glasnik” 1936, nr 5, s. 349, 

350).  
16  „Optimistički polet izražen u naklonosti Jugoslavena za razdragan mah u igri i duboka osećaj-

nost” (tamże, s. 350).  
17  Tamże, s. 351.  
18  Srđan Atanasovski, Тhe ideology of Yugoslav nationalism and primordial Modernism in inter-

war music, „Muzikologija” 2011, nr 11, s. 239.  
19  Serbska muzykolog Ivana Medić stosuje w odniesieniu do jugosłowiańskiego modernizmu 

określenie „umiarkowany modernizm”, który po raz pierwszy został użyty przez Theodora W. 

Adorno („gemässigte Moderne”). Zob. I. Medić, The ideology of moderated modernism in Ser-

bian music and musicology, „Muzikologija” 2007, nr 7, s. 279.  
20  Zob. Miloje Milojević, Narodna melodija kao dokaz rasne snage i izvor muzičkog nacionali-

zma, „Politika” 1937, nr 10283, z 6–9 stycznia, s. 26.  
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oznaczało jednak odrzucenia folkloru, przeciwnie – uznano muzykę ludową za 

podstawowe źródło dla kolektywnego stylu jugosłowiańskiego. Chodziło tylko o 

sposób jej wykorzystania w twórczości artystycznej. Milojević w artykule zaty-

tułowanym Narodna melodija kao dokaz rasne snage i izvor muzičkog naciona-

lizma (Melodia ludowa jako dowód rasowej siły i źródło muzycznego nacjonali-

zmu
21

) przedstawiał proces przekształcania muzyki ludowej w narodową jako 

wydobywanie z folkloru muzycznego jego najgłębszych rasowych cech. Nie-

trudno dostrzec, że tak rozumiany modernizm jugosłowiański był wzorowany na 

podobnych tendencjach w krajach środkowej i wschodniej Europy, reprezento-

wanych przez takich kompozytorów, jak Bartók, Szymanowski, Strawiński, 

Janáček, na których dokonania autorzy jugosłowiańscy powoływali się bardzo 

często. Pod afirmacją oryginalnych pierwiastków folkloru południowosłowiań-

skiego kryła się chęć odegrania przez kompozytorów jugosłowiańskich ważnej 

roli w muzyce europejskiej, czy wręcz jej odrodzenia. W tekście z 1921 roku 

chorwacki kompozytor Antun Dobronić rozpatrywał twórczość jugosłowiańską 

w kontekście walki między jałową, jego zdaniem, i formalistyczną muzyką za-

chodnią a żywotnymi elementami wywodzącymi się z folkloru:  

W tej ogromnej walce na obszarze muzyki – pisał – południowa Słowiańszczyzna będzie 

mogła ofiarować powszechnej kulturze – jako bezpośrednie odbicie swojej oryginalnej 

tożsamości muzycznej – egzotyczne pierwiastki melodyczne, przez które współczesna 

twórczość zachodnia próbuje sztucznie odmłodzić stuletnią monotonię swego diatonicz-

nego systemu. I to samo dotyczy zasady nieregularnej architektury melodycznej, przez 

które to dążenie wszystkie nowoczesne kierunki muzyczne usiłują przezwyciężyć trady-

cyjny formalizm22.  

W kategoriach słowianofilskiej misji postrzegał znaczenie muzyki jugosło-

wiańskiej również Milojević, tak pisząc o potrzebie nowoczesnego wykorzysta-

nia folkloru: 

My Słowianie musimy to uczynić. Nasze źródło jest świeże, nowe i jeszcze niewyczer-

pane. Zmęczonemu światu powinniśmy dać nowy impuls i wznieść się znad małej docze-

sności w sferę wieczności. Nigdy nie osiągniemy tego, jeśli intelektualizm (choćby nawet 

przykryty folklorem) i folklor będziemy stawiać ponad prawdziwą wizję sztuki współ-

czesnej lub cechy rasowe23. 

                                                 
21  Tamże.  
22  „In diesem gewaltigen Ringen auf dem Gebiete der Musik wird das Südslawentum die exoti-

schen, melodischen Elemente, durch welche die zeitgenössische, westliche Produktion ver-

sucht, künstlich die hundertjährige Eintönigkeit ihres diatonischen Tonsystems zu verjüngen, 

als unmittelbaren Widerschein der eigenen musikalischen Individualität der allgemeinen Kultur 

darbringen können. Und ebenso das Prinzip der ungleichmäßigen melodischen Architektur, 

durch welches die Bestrebungen aller modernen europäischen musikalischen Richtungen den 

traditionellen Formalismus zu bekämpfen versuchen” (Antun Dobronić, Die Musik der 

Südslaven, „Musikblätter des Anbruch” 1921, nr 15–16, s. 281–282).  
23  „Mi Sloveni to moramo da činimo. U nas je izvor svež, nov i nepresušan. Umornom svetu mi 

treba da damo nov impuls, i mi moramo da se izvijemo iznad sitne sadašnjice u sfere večnoga. 
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Warto wskazać na podobieństwo tych wizji zarówno do tradycyjnego sło-

wianofilstwa, jak i do tzw. zenityzmu (zenitizam
24

). W estetyce tego awangar-

dowego prądu, zainicjowanego w latach 20. XX wieku przez literata Ljubomira 

Micicia, kluczową rolę odgrywało przekonanie o zmierzchu kultury zachodnio-

europejskiej i konieczności jej odrodzenia przez pierwiastki duchowe obecne  

w prastarych kulturach Południa i Wschodu, zwłaszcza przez element bałkański 

– spontaniczny, dziki, prymitywny, oparty na irracjonalności i instynkcie, ale 

równocześnie zawierający surową i potężną siłę witalną. Zenityzm wpłynął na 

twórczość jednego z najważniejszych jugosłowiańskich twórców, Josipa Štolce-

ra-Slavenskiego, o czym jeszcze będzie mowa. 

Choć nie wszystkie z wcześniej wymienionych postulatów zostały zrealizo-

wane, idea kolektywnego stylu jugosłowiańskiego bynajmniej nie pozostała  

w sferze utopii. Przejawiła się poprzez wyjście kompozytorów serbskich czy 

chorwackich poza własny wąski krąg narodowy i inspirację folklorem pozosta-

łych narodów kręgu południowosłowiańskiego czy nawet szerzej – bałkań-

skiego. Dzieła tego rodzaju powstawały już przed 1918 rokiem. Najbardziej 

typowy sposób kreowania w muzyce „jugosłowiańskości” czy „bałkańskości” 

polegał na łączeniu w jednym utworze motywów pochodzących z różnych 

regionów. Nadawano wtedy utworom nazwę odwołującą się do pojęć „Jugo-

sławia”, „południowa Słowiańszczyzna”, „Bałkany”, niekiedy zresztą je utoż-

samiając. Oto wybór z tej twórczości, zawierający utwory najbardziej znaczą-

cych kompozytorów: 

Josip Štolcer-Slavenski (1896–1955): 

— Sa Balkana (Z Bałkanów), suita fortepianowa, 1917; 

— Iz Jugoslavije (Z Jugosławii), suita fortepianowa, 1916–1923; 

— Jugoslavenska svita (Suita południowosłowiańska), na fortepian, 1921; 

— Jugoslavenska pesma i igra (Południowosłowiańska pieśń i taniec), skrzypce 

i fortepian, 1925; 

— Balkanofonija, na orkiestrę, 1927; 

— Četiri balkanske igre (Cztery tańce bałkańskie), na orkiestrę, 1938; 

— Simfonijski epos (Epos symfoniczny), istniejący również w wersji wokalno- 

-instrumentalnej jako kantata Borba za Jugoslaviju (Walka o Jugosławię), 

1945; 

— Na planinach Jugoslavije (Wśród gór Jugosławii), na orkiestrę, 1947. 

                                                 
Nikada tamo nećemo stići ako intelektualizam (pa makar on bio prikrivan folklorom) i folklor 

budemo stavljali iznad realne umetnost savremenog vida, ali rasnog obeležja, u smislu naciona-

lizma kako smo ga gore izložili” (Miloje Milojević, Muzički pregled. Za ideju umetnosti i um-

etničkog nacionalizma kod nas. Povodom koncerta Lisinskog, Opusa i Gusla, „Srpski Književ-

ni Glasnik” 1935, nr 11, s. 66).  
24  Od czasopisma artystycznego „Zenit”.  
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Antun Dobronić (1878–1955): 

— Iz jugoslavenske pučke melodike: improvizacije, na wiolonczelę i fortepian, 

1938; 

— Jugoslavenski pučki plesovi (Południowosłowiańskie tańce ludowe), na for-

tepian, 1932; 

— Iz života naroda – na osnovi jugoslavenskih melodija (Z życia narodu – na 

osnowie melodii południowosłowiańskich), na chór mieszany i orkiestrę, 

1939; 

— Jugoslavenske pučke popijevke (Południowosłowiańskie pieśni ludowe), na 

chór żeński i fortepian, 1923; 

— Impresije iz Jugoslavije (Impresje z Jugosławii), na dwoje skrzypiec, nie-

znana data powstania. 

Petar Konjović (1883–1970):  

— Moja zemlja, 100 jugoslavenskih narodnih pjesama (Moja ziemia, 100 połu-

dniowosłowiańskich pieśni ludowych), na głos i fortepian, 1903–1938.  

Marko Tajčević (1900–1984):  

— Sedam balkanskih igara (Siedem tańców bałkańskich), na fortepian, 1927. 

Miloje Milojević (1884–1946):  

— Melodije i ritmovi sa Balkana (Melodie i rytmy z Bałkanów), na fortepian, 

1942. 

Zlatko Grgošević (1900–1978):  

— 4 jugoslavenske pučke popijevke (4 południowosłowiańskie pieśni ludowe), 

na głos i fortepian, 1920. 

Krešimir Baranović (1894–1975): 

— Poème balkanique (Poemat bałkański), na orkiestrę, 1926. 

Jakov Gotovac (1895–1982): 

— Pjesma i igra sa Balkana (Pieśni i tańce Bałkanów), na orkiestrę smyczko-

wą, 1932. 

Jak widać, najliczniejszą grupę stanowią utwory Josipa Štolcera-Slaven- 

skiego, kompozytora, który najbardziej radykalnie zastosował postulaty jugo-

słowiańskiego modernizmu. Jeśli jakiś kompozytor mógłby być nazwany kom-
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pozytorem jugosłowiańskim, to jest nim właśnie on. Slavenski
25

 był z pochodze-

nia Chorwatem, ale większość życia spędził w Belgradzie
26

. Jego twórczość 

stanowi konsekwentną próbę zbudowania stylu jugosłowiańskiego jako połącze-

nia różnych idiomów narodowych, regionalnych, a nawet lokalnych. 

Już w dwóch wczesnych suitach fortepianowych, zatytułowanych Sa Balka-

na (Z Bałkanów)
27

 i Iz Jugoslawije (Z Jugosławii)
28

, kompozytor zestawia ze 

sobą melodie południowosłowiańskie. Czyni to na zasadzie kontrastu: agogicz-

nego, tonalnego i rytmicznego, odpowiadającego charakterowi dwóch podsta-

wowych rodzajów muzycznego folkloru: pieśni lirycznej i tańca. Ten sposób 

konstruowania utworu na zasadzie zestawiania par pieśń–taniec (pevanje–

igranje) zauważyć można także w o kilka lat późniejszej suicie Balkanofonija 

(1927), czyli dosłownie Dźwięk Bałkanów. W utworze tym Slavenski wyszedł 

poza krąg ściśle słowiański, tylko dwa z siedmiu ogniw odnoszą się do folkloru 

południowosłowiańskiego
29

.  

O swoim dziele kompozytor mówił tak:  

Jest ona manifestacją dźwięków z Bałkanów, ziemi rasowej bujności, siły, barw, różno-

rodności, ziemi junackiej wesołości, intensywnego słowiańskiego mistycyzmu, oriental-

nej nostalgii i archaicznych melodii30.  

O ile pojęcie „jugosłowiańskości” ma u Slavenskiego znaczenie wyłącznie 

etniczne, to kategoria „bałkańskości” wiąże się z określoną ekspresją. W party-

turach kilku jego dzieł pojawiają się określenia „Sauvage Balcanique” / „Sauva-

ge extasie des Balkaniques” (Slavenska sonata op. 5), feroce balcanico (Ju-

goslavenska svita op. 2, część I), scherzo balcanico (Jugoslavenska svita, cz. II) 

monumentalico balcanico (Sonata religiosa op. 4), presto possibile, balcanico  

(I Kwartet smyczkowy op. 3). Są one odpowiednikiem tego, co w słynnym utwo-

rze Bartóka wyraża pojęcie barbaro. „Dzikość bałkańska” to zatem ekspresja 

barbarzyńska, brutalna, prymitywna lub rodzaj tanecznej ekstazy, charaktery-

stycznej dla tańców narodów bałkańskich, szczególnie tych poddanych wpły-

wom Orientu. Muzycznie wyraża się ona najczęściej poprzez ostinatowe powta-

                                                 
25  Przydomek „Slavenski” kompozytor dołączył w młodości do prawdziwego nazwiska. Z czasem 

zaczął się posługiwać wyłącznie nazwiskiem przybranym, pod którym figuruje m.in. w Leksy-

konie muzyki jugosłowiańskiej (Leksikon jugoslavenske muzike, t. 2, Zagreb 1978).  
26  O zagadnieniu narodowości Slavenskiego zob. rozdział Who owns Slavenski (s. 369–376)  

z książki Jima Samsona Music in the Balkans (Brill 2013).  
27  Składa się z części: 1. Śpiew (melodia własna) 2. Taniec z regionu Zagora 3. Improwizacja na 

temat pieśni ludowej 4. Taniec z regionu Medjimurje.  
28  1. Pieśń i taniec serbski 2. Modlitwa Prasłowianina (Molitva Praslavena) 3. Taniec chorwacki.  
29  Balkanofonija składa się z następujących części: I. Srpska igra/Taniec serbski II. Albanska 

pesma/Pieśń albańska III. Turska igr /Taniec turecki IV. Grčka pesma / Pieśń grecka V. Ru-

munska igra/Taniec rumuński VI. Moja pesma/Moja pieśń VII. Bugarska igra/Taniec bułgarski.  
30  Ona je manifestacija zvukova sa Balkana, zemlje rasne bujnosti, snage, šarenila, raznovrsnosti, 

zemlje junačke veselosti, slavenskog intenzivnog misticizma, orijentalne nostalgije i arhaičkih 

napjeva (cyt. za: Leksikon jugoslavenske muzike, t. 2, Zagreb 1978, s. 305). 
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rzanie potężnych quasi-klasterowych bloków dźwiękowych w ekstremalnym 

tempie i dynamice, przy użyciu nieregularnych, „bałkańskich” rytmów. Predy-

lekcję Slavenskiego do tego rodzaju ekspresji i łączenie jej z elementem bałkań-

skim serbska badaczka jego twórczości, Melita Milin, rozpatruje jako przejaw 

wpływu estetyki zenityzmu, a konkretnie stworzonej przez Micicia koncepcji 

„barbarogeniusza” (barbarogenij). Wykazuje ona, że Slavenski interesował się 

tymi ideami oraz kontaktował się ze środowiskiem związanym z czasopismem 

„Zenit”. W periodyku tym zostały wydrukowane niektóre jego kompozycje
31

.  

Tak jak pojęcie „jugosłowiańskości” ustąpiło kategorii „bałkańskości”, tak w 

kolejnym utworze Slavenskiego i ona roztapia się w jeszcze bardziej ogólnej idei 

Wschodu, do której kompozytor odniósł się w skomponowanej w 1934 rok Sym-

fonii Orientu (Simfonija Orijenta).  

Lata II wojny światowej (liczone od roku 1941 – ataku III Rzeszy na Jugo-

sławię) przyniosły koniec koncepcji kolektywnej muzyki jugosłowiańskiej.  

W muzyce Jugosławii komunistycznej dominował początkowo socrealizm, który 

zamiast ambitnych ujęć folkloru opierał się głównie na cytatach pieśni maso-

wych. Utwory tego rodzaju tworzył np. Slavenski, a także osiadły w Dubrowni-

ku Ludomir Rogowski (Suita partyzancka dedykowana „towarzyszowi Tito”  

z 1944 roku). W latach 60. do Jugosławii zaczęły przenikać nurty awangardowe. 

I choć kompozytorzy nie rezygnowali z odniesienia do folkloru i innych elemen-

tów dawnych tradycji swych krajów
32

, to ogólne pojęcie muzyki jugosłowiań-

skiej nigdy nie miało już powrócić.  
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Streszczenie 

Muzyka jugosłowiańska – idea i jej realizacja 

Zalążki muzyki jugosłowiańskiej tkwią w iliryzmie – pierwszym ruchu postulującym zjednoczenie 

kulturowe i polityczne południowych Słowian. W kręgu kompozytorów i muzyków związanych  

z iliryzmem (Vatroslav Lisinski, Ferdo Livadić) pojawiły się pierwsze inicjatywy zdążające do zbliżenia 

muzycznych kultur południowej Słowiańszczyzny. Drugi etap (ok. 1860–1918) został zdominowany 

działalnością Franja Kuhača. Ten chorwacki uczony jako pierwszy sformułował koncepcję wspólnego 

stylu jugosłowiańskiego (Narodna glazba Jugoslavena, 1869). Pomysły Kuhača stanowiły przygotowa-

nie pod trzeci, właściwy etap rozwoju muzyki jugosłowiańskiej – zaczynający się z chwilą powstania 

Królestwa Jugosławii (1918). Od tego momentu kultura muzyczna krajów południowej Słowiańszczy-

zny podporządkowana została państwowej idei jugoslawizmu, wyrażającej się w dążeniu do stworzenia 

jednolitego „narodu jugosłowiańskiego”. Idea ta odzwierciedliła się w pismach czołowych ideologów 

muzyki jugosłowiańskiej – Antona Dobronicia, Petara Konjovicia i Miloje Milojevicia oraz w utworach 

kompozytorów czerpiących inspirację z folkloru różnych regionów Jugosławii.  

Słowa kluczowe: muzyka jugosłowiańska, jugoslawizm, iliryzm, Słowiańszczyzna, twórczość 

kompozytorów XIX i XX wieku. 
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Summary 

Yugoslav Music – Concept and Its Realization  

The beginnings of Yugoslav music are set in illyrism – the first movement postulating cultural 

and political unification of the South Slavs. The composers and musicians of illyrism (Vatroslav 

Lisinski, Ferdo Livadić) came up with the first initiatives to bring together musical cultures of the 

South Slavs. The second phase (about 1860–1918) was dominated with the output of Franjo 

Kuhač. This Croatian scholar was the first to create the conception of the common Yugoslav style 

(Narodna glazba Jugoslavena, 1869). Kuhač’s ideas were the preparation for the third, the actual 

phase of the development of Yugoslav music – which begun with the creation of the Kingdom of 

Yugoslavia (1918). Since that moment, the musical culture of the south Slavic countries was sub-

ordinate to the national idea of Yugoslavism, expressed by pursue to create unilateral “Yugoslav 

nation”. This idea reflected in the letters of the main ideologists of Yugoslav music – Antun 

Dobronić, Petar Konjović and Miloje Milojević and in the works of composers drawing inspiration 

from the folklore of the various regions of Yugoslavia. 

Keywords: Yugoslav music, Yugoslavism, illyrism, Slavs, 19th and 20th century composers’ 

output. 
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Otakar Ševčik – ojciec nowoczesnej pedagogiki 

skrzypcowej 

Wstęp 

Pedagogika jest, obok wykonawstwa muzycznego, najbardziej ulotnym ro-

dzajem muzycznej profesji. Niejednokrotnie o metodach i osiągnięciach danego 

pedagoga dowiadujemy się jedynie z relacji uczniów. Więcej szczęścia mają ci 

spośród nauczycieli, którzy poza swoją „szkołą” pozostawili materialne doku-

menty związane z własną pracą: szkoły gry, wydania krytyczne, rozmaite ko-

mentarze do utworów. Bohater niniejszego artykułu, znakomity czeski pedagog 

skrzypiec Otakar Ševčik, należy do tej uprzywilejowanej grupy, jako autor ob-

szernego korpusu dzieł pedagogicznych. Celem niniejszego artykułu jest doko-

nanie wstępnego przeglądu zawartości tych dzieł, poszerzone o komentarz doty-

czący metody pedagogicznej Ševčika, jak również przedstawienie sylwetki tego 

wybitnego, choć dziś nieco zapomnianego, nauczyciela. Wydaje się ono szcze-

gólnie celowe ze względu na to, że może on być traktowany jako jeden z założy-

cieli powojennej polskiej szkoły skrzypcowej.  

Zarys nauczania gry skrzypcowej w Czechach 

Poziom nauczania gry skrzypcowej w ostatnich kilkudziesięciu latach nie-

słychanie wzrósł. Niewątpliwie ma to również związek z rozwojem innych dzie-

dzin (naukowych, technicznych), a także wzrostem globalizacji i tempa egzy-

stencji ludzkiej. Wiek XIX był okresem wielkich wirtuozów, którzy podbijali 

sale koncertowe całego świata. Dzięki takim artystom, jak np. Nicolo Paganini, 

Karol Lipiński, Heinrich Wilhelm Ernst, rozwój techniczny gry skrzypcowej 

osiągnął niespotykane rozmiary. Jeżeli w XVIII wieku kolebką rozwoju wiolini-

http://dx.doi.org/10.16926/em.2014.09.04
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styki były Włochy, to później coraz bardziej na znaczeniu zyskiwały kraje Euro-

py Środkowej. Wpływ czeskiej szkoły skrzypcowej na rozwój wiolinistyki świa-

towej był znaczący. Dużą rolę odegrało założenie praskiego konserwatorium  

w roku 1811, które stało się pierwszą tego typu instytucją w tej części Europy. 

W siedemnastym wieku spore znaczenie w świecie muzycznym miały rodziny 

Stamitzów i Bendów. Ważną postacią, która działała jeszcze na długo przed 

założeniem szkoły w stolicy Czech, był Jindřich Ignace František Biber. Znany 

badacz muzyczny Charles Burney określił Pragę jako „konserwatorium Europy”. 

Od samego początku swojego istnienia praska placówka mogła poszczycić się 

dobrymi fachowcami. Już pierwszy profesor skrzypiec Bedřich Vilem Pixis 

(uczeń Giovanniego Battisty Viottiego) był znaną i cenioną postacią, a utworzo-

na przez niego klasa przyniosła mu w niedługim czasie renomę. Wilhelm Wasi-

lewski w swej pracy Die Violine und Ihre Meister mówił już o „praskiej szkole 

skrzypcowej”
1
. Najwybitniejszym uczniem B.V. Pixisa był Josef Slavik. Nad 

jego grą, po usłyszeniu kilku koncertów, rozpływał się Fryderyk Chopin: „Grał 

jak drugi Paganini, ale dzięki swej młodości i energii sprawia wrażenie, że po-

kona tego pierwszego”
2
. Franz Schubert skomponował dla niego Fantazję C-dur 

op. 159. Pixis znalazł godnych kontynuatorów w osobach Morice Mildnera  

i Antonina Bennevitza. Jednak okres prawdziwej świetności miał dopiero na-

dejść, za sprawą Otakara Ševčika, który niewątpliwie przyczynił się do wejścia 

dydaktyki na nieznane dotąd tory.  

Droga życiowa  

Otakar Ševčik urodził się 22 marca 1852 roku w Horaždovicach w połu-

dniowych Czechach, jako syn Józefa i Józefy Ševčików. Jego matka pochodziła 

ze znanej niemieckiej rodziny Pflanzer. Ojciec był nauczycielem, a także dyrek-

torem kościelnego chóru. Miał trzy siostry: Bożenę (śpiewaczkę), Annę (na-

uczycielkę w gimnazjum) i Velminę (pisarkę, współpracującą z „Narodnimi 

Listami”
3
). Pierwszym nauczycielem muzyki Otakara był jego ojciec. Otakar 

początkowo śpiewał do mszy, następnie w wieku lat siedmiu zaczął uczyć się 

gry na fortepianie. Po opanowaniu podstaw gry na tym instrumencie, jak rów-

nież zapoznaniu się z pisownią nut, rozpoczął naukę gry skrzypowej. Na swoim 

pierwszym solowym występie, w wieku dziewięciu lat, wykonał skomplikowane 

Wariacje Jana Kaliwody. W międzyczasie Josef Ševčik zapisał syna do akade-

mickiego gimnazjum w Pradze. Pomimo że ojciec nie widział dla niego przy-

                                                 
1  Jaroslav Foltýn, Česká houslová škola – a její význam v dějinách houslové hry, „Harmonie” 

2012, nr 1. 
2  Tamże. 
3  Viktor Nopp, Profesor Otakar Ševčik. Život a dílo, Pazdírkovo nakladatelství, Brno 1948,  

s. 19–58. 
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szłości w zawodzie muzyka, Otakar coraz bardziej pragnął związać swoją przy-

szłość ze skrzypcami. W 1865 roku poznał mecenasa Ferdinanda Flammingera, 

którego zachwyciła jego gra na skrzypcach. Pomógł przekonać Josefa Ševčika  

i zobowiązał się finansować naukę jego syna. W wieku 14 lat Otakar zdał egza-

miny wstępne do konserwatorium w Pradze. Został od razu przyjęty na drugi rok 

nauki. Najpierw uczył się u Antonina Sitta, następnie u Antonina Bennewitza. 

Już w pierwszym roku nauki otrzymał nagrodę za wykonanie Kaprysu nr 24  

N. Paganiniego. Był świetnym uczniem, otrzymał także nagrodę dla najlepszego 

absolwenta, prezentując Koncert D-dur Ludwika van Beethovena.  

Po ukończeniu konserwatorium rozpoczął działalność solistyczną i kameral-

ną (m.in. z wiolonczelistą Julianem Krkošką). W roku 1870 objął stanowisko 

koncertmistrza salzburskiego Mozarteum. Jednocześnie prowadził klasę skrzy-

piec, a także był prymariuszem założonego przez siebie kwartetu (w którym grał 

wraz z Walterem, Edym Stecherem i Bohdanem Krečmanem). Ważnym wyda-

rzeniem, mającym niewątpliwie wpływ na jego dalszą karierę, był występ  

13 lutego 1873 roku w Wiedniu, w sali Bösendorfera. Ševčik wykonał Koncert 

D-dur N. Paganiniego, Ciacconę J.S. Bacha i Fantazję na motywach „Otella” 

H.W. Ernsta. Został bardzo entuzjastycznie przyjęty. Nawet niezwykle surowy 

krytyk muzyczny Eduard Hanslick uznał go za wyśmienitego artystę. W tym 

czasie Ševčik poznał Jindřicha Procha, który namówił go do objęcia posady 

koncertmistrza Opery Komicznej we Wiedniu (drugim koncertmistrzem opero-

wej orkiestry był w tamtym czasie Josef Hellmesberger). W maju 1874 roku 

Ševčik doszedł do wniosku, że poziom artystyczny opery zaczyna spadać. Miało 

to związek ze stale zwiększającą się liczbą programów operetkowych. Sytuacji 

nie poprawiał kryzys finansowy w Wiedniu, który spowodował problemy  

z otrzymywaniem wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie. W tej sytuacji 

postanowił zrezygnować ze stanowiska. Trafność tej decyzji potwierdziło za-

mknięcie opery miesiąc później. Wraz z wiolonczelistą B. Krečmanem zorgani-

zował tournée po wielu miastach Czech. Dzięki namowom swojego przyjaciela 

Hynka Vojačka, kapelmistrza carskiej opery w Petersburgu, zdecydował się 

objąć posadę koncertmistrza opery w Charkowie. Warto wspomnieć, że podczas 

podróży do Rosji odwiedził Wrocław, gdzie 26 października 1874 roku dał kon-

cert, prezentując m.in. wariacje Folies d’Espagnole Corellego.  

W Charkowie czekała na niego niemiła niespodzianka. Okazało się bowiem, 

że opera jest dopiero na etapie organizacji, a przedstawienia, które w najlepszym 

wypadku można było uznać za improwizowane, odbywały się w przypadkowo 

wynajętych pomieszczeniach. Bardzo rozczarowany dwudziestodwuletni skrzy-

pek postanowił udać się do Moskwy i stawić czoła przeciwnościom losu. Szczę-

śliwym zbiegiem okoliczności poznał pianistę D. Ressla, z którym rozpoczął 

tournée po rosyjskich uzdrowiskach (m.in. Kremenczuk, Jelizawetgrad i Sło-

wiańsk na Ukrainie). Zyskana dzięki temu popularność zaowocowała ofertą 

pracy w konserwatorium kijowskim (filii petersburskiego konserwatorium).  
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W tym mieście spędził Ševčik osiemnaście lat. Nie ograniczał się tylko do pracy 

pedagogicznej, lecz cały czas koncertował, m.in. w Moskwie i Petersburgu.  

W tym czasie uzmysłowił sobie, że to nauczanie jest jego życiowym powoła-

niem. Już w roku 1878 powstał plan stworzenia dzieła pedagogicznego, obejmu-

jącego w sposób całościowy problematykę gry skrzypcowej. Przez cały „okres 

rosyjski” nie zapominał o ojczyźnie, bywał regularnie w Pradze. Wielokrotnie 

dawał dowody patriotyzmu. Gdy na przykład w roku 1881 spłonął Teatr Naro-

dowy, Ševčik zorganizował serię koncertów (m.in. w Czeskich Budziejowicach, 

Czeskim Krumlowie i Rykoczanach), celem zebrania środków na jego odbudo-

wę. W tym czasie pojawiły się u Ševčika problemy ze wzrokiem, które w póź-

niejszym czasie doprowadziły do utraty lewego oka. Efekty jego pracy pedago-

gicznej były jednak tak dobre, że otrzymał propozycję objęcia posady dyrektora 

konserwatorium. Warunkiem było jednak przejście na prawosławie, na co czeski 

pedagog nie przystał. W międzyczasie został odznaczony przez cesarza Alek-

sandra II tytułem rycerza zakonu św. Stanisława.  

W roku 1892 Ševčik opuścił Rosję i wrócił do ojczyzny. Objął stanowisko 

profesora w konserwatorium w Pradze. Dzięki jego mistrzowskiej ręce i sukce-

som uczniów szkoła zyskiwała coraz większą renomę. Pierwszym wybitnym 

uczniem Ševčika z tego okresu był Jan Kubelik (ojciec słynnego dyrygenta Ra-

faela Kubelika). Po wykonaniu w roku 1895 Koncertu fis-moll Henryka Wie-

niawskiego i w kolejnym Koncertu D-dur Johannesa Brahmsa został on uznany 

za skrzypka doskonałego. Przypisywano mu niebywały stopień panowania nad 

instrumentem oraz piękny, szlachetny, nośny dźwięk. Sława czeskiego pedagoga 

rozprzestrzeniała się po Europie i nie tylko, co skutkowało przyjazdem wielu 

uczniów z zagranicy. 5 maja 1893 roku wystąpił Ševčik w praskim Rudolfinum, 

wykonując Koncert E-dur Henri Vieuxtempsa. Od tego momentu datuje się jego 

wycofanie z działalności solistycznej, spowodowane postępującymi problemami 

z wzrokiem. W roku 1898 Jan Kubelik zostaje absolwentem konserwatorium, 

wzbudzając niemałą sensację wykonaniem Koncertu D-dur Paganiniego. Ševčik 

otrzymał tymczasem propozycję objęcia klas skrzypiec m.in. w londyńskiej 

Royal College of Music, jak również w Chicago, Monachium i Moskwie. Czeski 

pedagog, znany ze swojego patriotyzmu, stwierdził:  

Dlaczego miałbym się przeprowadzać? Obcokrajowcy mają tak samo otwartą drogę 

przyjazdu do Czech, jak ja za granicę. Cieszy mnie, że skrzypkowie, którzy przyjeżdżają 

do mnie, poznają przy okazji Pragę.  

Jego klasę skrzypiec ukończyli m.in. Stephan Suchy, Jindřich Bastař, a także 

słynny Jaroslav Kocian. W międzyczasie powstają kolejne dzieła pedagogiczne 

Ševčika: op. 8 Ćwiczenia zmian pozycji i gam w obrębie trzech oktaw; op. 9 

Ćwiczenia przygotowawcze do grania dwudźwięków. We wrześniu 1906 roku 

Otakar Ševčik podjął ostateczną decyzję opuszczenia praskiego konserwatorium. 

Nie oznaczało to bynajmniej zaprzestania działalności pedagogicznej. Osiedlił 

się w Pisku, w południowych Czechach, gdzie cały czas udzielał lekcji gry na 



 Otakar Ševčik – ojciec nowoczesnej pedagogiki skrzypcowej 53 

skrzypcach. Ze względu na liczbę skrzypków przyjeżdżających do tego miasta, 

Pisek był nazywany „skrzypcową kolonią”. Przyjeżdżali do niego uczniowie  

z całego świata, m.in. z Anglii, Francji, Ameryki, a nawet z Australii. W roku 

1909 artysta zaskoczył świat muzyczny przyjęciem stanowiska kierownika mi-

strzowskiej klasy skrzypiec w upaństwowionym konserwatorium wiedeńskim. 

Zastrzegł sobie jednak, że do Wiednia będzie przyjeżdżał raz w tygodniu, cały 

czas kontynuując udzielanie prywatnych lekcji w Pradze i Pisku. Był to trudny 

okres w życiu czeskiego pedagoga, ze względu na wytoczoną przeciw niemu 

kampanię pełną zawiści i insynuacji o rzekomych szkodach moralnych i mate-

rialnych wyrządzanych stolicy monarchii austro-węgierskiej. Po zmianach poli-

tycznych wynikłych po I wojnie światowej Ševčik opuścił Wiedeń i rozpoczął 

współpracę z Františkiem Ondričkiem w szkole mistrzowskiej w Pradze. Trzeba 

odnotować, że był również dobrym dyrygentem, współpracującym z Czeską 

Filharmonią. Nawet wiele lat po opuszczeniu Rosji cieszył się olbrzymim powa-

żaniem. Świadczyć o tym może list Aleksandra Głazunowa, kompozytora i zara-

zem dyrektora petersburskiego konserwatorium, zawierający prośbę o przyjęcie 

w poczet uczniów znanego później wirtuoza Efrema Zimbalista. Ševčik, czując 

się coraz bardziej ograniczony obszarem Europy, zdecydował się następnie na 

wyjazd do USA. W roku 1920 objął stanowisko kierownika założonej właśnie 

klasy skrzypiec w Ithace. Spędził tam półtora roku. Po powrocie udzielał lekcji 

zarówno w Pradze, jak i w Pisku. W Stanach Zjednoczonych pojawił się jeszcze 

dwukrotnie, w roku 1924 i na przełomie lat 1931/1932. Działał wtedy zarówno 

w Chicago, jak i w Nowym Jorku. Olbrzymie odległości między tymi miejscami 

pokonywał zaawansowany już wiekowo Ševčik z witalnością i energią mło-

dzieńca (podróże z Chicago do Nowego Jorku i z powrotem odbywał co ty-

dzień). Ostatni okres życia spędził w Pisku, nie rezygnując z regularnych wyjaz-

dów zagranicznych.  

Zwykły dzień pracy mistrza w ulubionym Pisku wyglądał następująco: od 

wczesnych godzin komponował nowe ćwiczenia i utwory (w okresie wiosennym 

i letnim czynił to nad rzeką Otawą). Od godziny 8.00–9.00 prowadził zajęcia,  

z przerwami do 17.00. Była to jego pora obiadowa. Tradycyjnie od 19.00–20.00 

do północy prowadził długie rozmowy ze swoimi uczniami. Stan jego zdrowia 

stopniowo pogarszał się. Wbrew zaleceniom lekarza wyjechał do Londynu, ko-

rzystając z zaproszenia The Guildhall School of Music. Z podróży powrócił 

wyczerpany i chory. Nawet w ostatnich dniach był aktywny, udzielając lekcji  

i opracowując nowe ćwiczenia. Zmarł w Pisku 18 stycznia 1934 roku, otoczony 

najbliższymi. 

Prywatnie był człowiekiem serdecznym i towarzyskim. Jako pedagog był 

niezwykle wymagający i dokładny, nie tolerował jakiejkolwiek nieczystej nuty, 

dążył do absolutnej perfekcji. Z jednej strony udzielał darmowych lekcji obiecu-

jącym, ale biednym uczniom, z drugiej – nie tolerował lenistwa. O jego szla-

chetności może świadczyć fakt usynowienia pewnego chłopca w Rosji (Vladimi-
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ra), którego zabrał później ze sobą do Pragi. Był także znany ze swego zamiło-

wania do tytoniu. 

Dzieło i metoda 

Kończący ze znakomitym rezultatem konserwatorium praskie Ševčik stwier-

dził, że stopień opanowania instrumentu go nie zadowala. W celu ugruntowania 

swojej wiedzy postanowił jeszcze raz dokładnie przestudiować wszystkie znane 

mu z czasu nauki etiudy i ćwiczenia. Jednak w dalszym ciągu odczuwał niedo-

syt. To poczucie niedoskonałości stało się impulsem do poszukiwań nowej drogi 

dydaktycznej. Dzięki temu powstał zbiór ćwiczeń, zawierający wszystkie moż-

liwe elementy wirtuozostwa skrzypcowego. Geneza metody Ševčika, którą 

można najkrócej określić jako opartą na analitycznym podejściu do nauki gry, 

wiąże się z doświadczeniami nabytymi przez niego we wczesnym dzieciństwie. 

Jego ojciec, wielki patriota, kolekcjonował czasopisma, w których znajdowały 

się m.in. artykuły pisarza i pedagoga Franciszka Szumawskiego. W jednym  

z nich natknął się młody Otakar na fragment dotyczący sposobu nauczania histo-

rii w języku niemieckim. Miał on polegać na trzykrotnym powtarzaniu danego 

wyrazu, następnie dwóch, trzech słów, wreszcie całego zdania. Ševčik opisał to 

w następujący sposób: 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4 itd., ze względu na pojawianie 

się cały czas nowych elementów i stopniowy wzrost wymagań. Kilka lat później, 

ćwicząc koncert Louisa Spohra, miał spore trudności pamięciowe i techniczne  

z pewnym kilkutaktowym pasażem. Ševčik wpadł na pomysł, aby w oparciu  

o znaną z dzieciństwa metodę Szumawskiego najpierw tekst uprościć – zagrać 

wszystkie nuty oddzielnymi smyczkami, następnie ćwiczyć kolejno po 2, 4 nuty 

legato, dochodząc do wariantów bardziej skomplikowanych (np. cztery nuty 

legato i cztery osobno; dwa razy po cztery nuty legato; pierwsza nuta osobno, 

cztery legato i trzy osobno; itd.). 

Dzisiaj pedagogika wiolinistyczna dysponuje szerokim wachlarzem materiału 

ćwiczeniowego, gruntującego prawidłowe podstawy instrumentalne. Na przełomie 

XIX i XX wieku baza ta była jednak bardzo szczupła. Ševčik stał się tym samym 

pionierem w rozwoju nowoczesnej dydaktyki skrzypcowej. Margarett Campbell  

w swej książce The Great Violinist
4
 docenia jego wkład w rozwój wiolinistyki, sta-

wiając go w jednym rzędzie z takimi postaciami, jak Leopold Auer, Carl Flesch, 

August Wilhelmj, Jenö Hubay. W swoim artykule w „The Strad” z 1933 roku (su-

plement nr 518, s. 57–59)
5
 Reid Stewart porównuje go do Arcangela Corellego. 

Stwierdza, że tak jak w czasach włoskiego mistrza skrzypkowie jeździli za nim do 

Włoch, tak na początku XX wieku mekką skrzypcową był Pisek i Praga. 

                                                 
4  Cyt. za: Minori Nakaune, Otakar Ševčik: The Enduring Legacy, Hiroshima Shudo University, 

Hiroshima 2005, s. 53. 
5  Cyt. za: tamże.  
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Metoda Ševčika opiera się na pryncypiach naukowych. Każda czynność jest 

dokładnie przemyślana, liczba wariantów ćwiczeń nasuwa wręcz analogię  

z komputerowym programem, wyszukującym nieograniczone kombinacje. 

Twierdził, że bez osiągnięcia mistrzostwa technicznego nie jest możliwe przeka-

zanie charakteru utworów i odpowiednich emocji. Wychodził z założenia, że 

techniczna perfekcja stanowi główny czynnik w kształtowaniu estetyki brzmie-

nia i interpretacji. 

Ševčik podzielił okres edukacji skrzypcowej na osiem etapów, o wzrastają-

cym stopniu trudności, dzięki którym uczeń mógł osiągnąć poziom wirtuozow-

ski, a także osiągnąć artystyczną dojrzałość. Do tej pory szczyty technicznej 

perfekcji były możliwe do osiągnięcia tylko przez wybitne jednostki, takie jak 

N. Paganini, H. Wieniawski, H.W. Ernst, J. Joachim, F. Laub. Celem metody 

czeskiego mistrza miała być „masowa produkcja wirtuozów”. Proces ten miał 

odbywać się z matematyczną wręcz precyzją. Osiągnięcie tego celu miało stać 

się również udziałem tylko średnio zdolnych muzyków. Podstawa programowa 

tych ośmiu etapów opierała się na wybranych opusach Ševčika, zbiorach etiud  

i kaprysów różnych autorów, a także pozycjach z tzw. „wielkiego repertuaru”. 

Kilka opusów czeskiego pedagoga odgrywa w tym procesie szczególną rolę. 

Szkoła dla początkujących op. 6 była w tamtym czasie absolutnie nowator-

ska. Stosowany dotychczas system nauki gry początkowej oparty na gamach 

został zastąpiony tzw. systemem półtonowym. Celem tego sposobu nauki było 

opanowanie ośmiu podstawowych układów palców, dzięki identycznemu gru-

powaniu dźwięków na każdej strunie. System gamowy powodował, zdaniem 

Ševčika, zaburzenia w pracy nad intonacją, ze względu na brak ugruntowanego 

chwytu lewej ręki, a także zmieniające się odległości między poszczególnymi 

dźwiękami. Jego system pozwala się skupić na prawidłowym ustawieniu aparatu 

gry, a co za tym idzie – pozwala szybciej opanować tak trudny element gry, 

jakim jest niewątpliwie intonacja. Nowatorskim rozwiązaniem jest również roz-

poczynanie nauki stawiania palców na chwytni od układu półtonowego między 

pierwszym a drugim palcem. Prawie wszystkie dzisiejsze szkoły preferują pier-

wotny półton między drugim, a trzecim palcem. Wynika to z anatomicznej bu-

dowy ręki – te palce znajdują się bowiem bliżej siebie. Ševčik wyszedł z założe-

nia, że jeśli uczeń najpierw opanuje chwyt manualnie trudniejszy, z pozostałymi 

nie będzie już miał problemów. Kolejnym opusem, który zajmuje istotne miej-

sce w jego metodzie, jest Szkoła techniki smyczkowej op. 2, składająca się z sze-

ściu zeszytów. Dzieło to zawiera 4000 ćwiczeń opartych na kilkunastotaktowych 

melodiach, rozpoczynających każdy zeszyt, które są podstawą do olbrzymiej 

liczby przetworzeń wariacyjnych. Ševčik komponował je przez 12 lat, w czasie 

pobytu w Rosji. Jeżeli w przypadku techniki lewej ręki mógł oprzeć się choć  

w pewnym stopniu na znanych mu zbiorach etiud, tak kwestia prawej ręki sta-

nowiła obszar nieodkryty. Nikt do tej pory nie zajmował się sprawą prawej ręki 

w taki sposób, aby opracować sposoby ćwiczeń na każdy jej element techniczny. 
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W dziewiętnastowiecznej pedagogice elementy pracy smyczka były traktowane 

niejako „po macoszemu”.  

Gra skrzypcowa, oprócz energii i sprawności ręki prawej, wymaga również 

doskonałości ręki lewej. Szkoła techniki skrzypcowej op. 1
6
 jest znakomitym 

studium, będącym łącznikiem między dziewiętnastowieczną pedagogiką a dzi-

siejszymi nowinkami. Dzieło to ani trochę nie straciło na wartości. Podzielone 

jest na cztery części, logicznie poukładane według stopnia trudności, a także 

pokrewieństwa poszczególnych elementów. Początkowo uczeń poznaje podsta-

wy techniczne lewej ręki, aby w ostatnim zeszycie zmierzyć się z niezwykle 

efektownymi i zaawansowanymi elementami skrzypcowego rzemiosła, jak np. 

pizzicatem lewą ręką, podwójnymi flażoletami, skomplikowanymi sekwencjami 

dwudźwiękowymi. Opus 7 zajmuje się problematyką trylu, jak również kwestią 

uniezależnienia palców od siebie. 

Bardzo ciekawym zbiorem, również nowatorskim, jest Szkoła intonacji op. 

11
7
. Nikt wcześniej nie opracował tak obszernego zbioru ćwiczeń, sposobów 

pracy, mających pomóc w opanowaniu tego niezwykle istotnego elementu gry. 

Cały zbiór liczy kilkaset stron. Również w tym dziele skala trudności stopniowo 

wzrasta. Jednym z odkryć Ševčika, stosowanym do dziś w nauczaniu, jest pod-

kreślenie roli akompaniamentu fortepianowego w nauce gry na skrzypcach. 

Twierdził, że „złym jest nauczycielem ten, który nie używa na lekcji fortepia-

nu”
8
. Według czeskiego pedagoga, początkujący uczeń, słysząc dźwięk np. dru-

gich skrzypiec, nie jest w stanie, ze względu na identyczną barwę, rozpoznać  

i poprawić fałszywej nuty. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku za-

grania dźwięku lub akordu na fortepianie – dzięki odmiennej barwie instrumentu 

uczeń jest w stanie naprawić błąd. 

Szkoła wirtuozostwa, o której wydanie zabiegał Ševčik w wydawnictwie 

Harms w Nowym Jorku (opus 11 ukazał się tamże w roku 1922), miała stanowić 

integralną całość, tj. op. 11–15 (niestety op. 12–15 nigdy się nie ukazały).  

W ośmiostopniowej skali trudności kompozytor zaplanował, że op. 11 będzie 

zawierał etapy I–IV, a kolejne – V–VIII. Pomimo że kwestie finansowe zostały 

z wydawcą uregulowane, nie opublikował on jednak opusów 12–15. Z jakich 

powodów Harms nie wywiązał się z umowy, dlaczego ww. opusy nie zostały 

wydane, pozostaje cały czas tajemnicą. Kompozytor ciężko przeżył tą sytuację. 

W roku 1926, opowiadając tę historię, stwierdził, że: „Materiał dla V, VI, VII  

i VIII etapu [kształcenia, w ośmiostopniowej skali – M.B.] leży u wydawcy od 

roku 1921, a ten łajdak tego do tej pory nie drukuje!”
9
. Przesłany Harmsowi 

rękopis tych opusów był jedynym, jaki istniał. Prawdopodobnie spoczywać bę-

                                                 
6  Otakar Ševčik, Škola houslové techniky, seš. 1–4, Pazdírkovo nakladatelství, Brno 1928. 
7  Tenże, School of Intonation op. 11, Harms, New York 1922. 
8  Cyt. za: Viktor Nopp, dz. cyt., s. 134. 
9  Vladimír Šefl, Soubor statí a vzpominek, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 

Praha 1953, s. 54. 
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dzie „po wsze czasy” w archiwach firmy Warner Bros w Nowym Jorku, która  

w roku 1929 wykupiła to wydawnictwo. 

W celu zaznajomienia ucznia z problemami wyrazowymi utworów, stylisty-

ki, jak również rozwoju estetyki brzmienia powstała Szkoła interpretacji  

op. 16
10

. Zawiera kilkadziesiąt przykładów z literatury wiolinistycznej, wraz ze 

sposobami ćwiczenia i zaznaczeniem głównych problemów interpretacyjnych.  

Metodę Ševčika charakteryzuje niezwykła inwencja, kreatywność w poszu-

kiwaniu różnych dróg osiągnięcia perfekcji. Potrafił stworzyć niesłychaną liczbę 

ćwiczeń, wariantów danego miejsca w utworze czy ćwiczeniu. Przykładem jego 

pomysłowości są mało znane opusy 17–21, zawierające studia analityczne do 

koncertów smyczkowych Brahmsa, Czajkowskiego, Mendelssohna, Paganiniego 

i Wieniawskiego. Każde opus składa się z opracowanej przez Ševčika partii 

skrzypiec, wyciągu fortepianowego i przede wszystkim zestawu ćwiczeń do 

wszystkich miejsc w wyżej wymienionych koncertach. Dla przykładu, zeszyt 

ćwiczeń do Koncertu Wieniawskiego zawiera 69, a do Koncertu Brahmsa 91 

stron! David Ojstrach stwierdził, że:  

Ševčik nie opracował tego studium tylko dla opanowania technicznych trudności, lecz 

także w celu osiągnięcia mistrzostwa rytmicznego. Są one bardzo pomocne w przygoto-

waniu do wykonania tego utworu z orkiestrą. Duży nacisk został również położony na 

dynamiczne niuanse wykonania11.  

Ševčik, który był człowiekiem niezwykle dokładnym i pracowitym, niczego 

nie chciał pozostawić przypadkowi. We wstępie do studium analitycznego do 

Koncertu d-moll op. 22 Wieniawskiego op. 17 pisał:  

Chcąc osiągnąć pewność doskonałą w reprodukcji danego dzieła, musimy rozpocząć stu-

diowanie metodą analizowania każdej części z osobna. Tylko w ten sposób możemy 

osiągnąć bezpośredni wynik w technice, dynamice itd.12  

W zbiorach tych opracował niemalże każde przejście interwałowe, wraz  

z metodami ćwiczenia. Ševčik dalej radzi:  

Po wyćwiczeniu każdego interwału z osobna, jak i po studium analitycznym, zwracając 

przy tym stale uwagę na znaki dynamiczne, przystępujemy zaraz do ćwiczenia tejże gru-

py taktów części solowej; tym sposobem, z tych bez zarzutu opanowanych technicznych 

trudności, jakie mimowolnie były elementami podrzędnymi, powstanie ideał uduchowio-

nej i doskonałej gry na skrzypcach13.  

Z nielicznych przekazów wiadomo, że Ševčik nie zawsze korzystał ze swo-

ich zbiorów podczas lekcji. Często tworzył spontanicznie nowe wprawki, które 

nie były zapisywane, mające pomóc rozwiązać trudności konkretnego ucznia. 

                                                 
10  Otakar Ševčik, Škola houslového přednesu op. 16, Pazdírkovo nakladatelství, Brno 1929–1932. 
11  Cyt. za: Minori Nakaune, Otakar Ševčik…, s. 21. 
12  Otakar Ševčik, Zevrubné analyticé studie jednotlivých taktů H. Wieniawského 2. Koncertu d-moll 

op. 22. op. 17, O. Pazdírek, Brno 1929, s. 3.  
13  Tamże.  
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Jak każda postać, która stara się iść nowym, nieodkrytym szlakiem, miał 

Ševčik swoich przeciwników. Jednak nawet oni potrafili docenić jego kunszt. 

Genialny Leopold Auer należał do największych krytyków, ale z drugiej strony 

jego uczniowie inspirowali się pośrednio i bezpośrednio Ševčikiem. Carl Flesch 

i Henri Marteau potrafili zmienić swą początkową niechęć do nowej metody, 

dostrzegając jej zalety. Flesch stał się wręcz propagatorem jego dzieł:  

Wielką rolę odegrało dzieło Otakara Ševčika. Przy dokładny studiowaniu tych ćwiczeń, 

może technika każdego skrzypka osiągnąć taki pułap, który wcześniej nie był możliwy 

dla wszystkich14.  

Także Marteau pisemnie udokumentował uznanie i podziw dla jego dorob-

ku
15

. W innym miejscu swego dzieła stwierdził Flesch, że:  

Charakterystyczną cechą współczesnej generacji artystów, urodzonych mniej więcej  

w latach 1870–1900, jest daleko bardziej doskonałe opanowanie strony technicznej, da-

leko troskliwsza dbałość o doskonałe brzmienie, niż praktykowane było w okresach po-

przednich. Niewątpliwie zasadnicza przyczyna tej zmiany leży we wprowadzonym przez 

Ševčika uproszczeniu opanowywania techniki. Nawet zdecydowani przeciwnicy Ševčika 

ulegali na pewno (chociażby nieświadomie) wpływom jego metody, tak w odniesieniu do 

własnego sposobu ćwiczenia, jak w podejściu do swoich uczniów, a nawet doborze opra-

cowywanego przez nich materiału ćwiczeniowego16.  

Jeden z najwybitniejszych współczesnych skrzypków Salvattore Accardo, 

zwycięzca arcytrudnego konkursu im. Paganiniego w Genui, wspomina, że jako 

student grał mnóstwo gam, wszystkie w opracowaniu Ševčika, a także etiudy 

Kreutzera, Rodego i Fiorilla. Zapytany, co by mógł poradzić studentom, którzy 

chcą się przygotować do konkursu Paganiniego, odpowiedział m.in.  

polecam wyczerpującym sposobem ćwiczyć op. 8 i 9 Ševčika, a także etiudy Donta17. 

Żywym dowodem potwierdzającym skuteczność metody Ševčika są setki jego 

znakomitych absolwentów – wirtuozów, którzy byli cenionymi solistami, koncer-

tującymi na całym świecie. Wśród nich byli m.in. Jan Kubelik, Jaroslav Kocian, 

František Ondřiček, Jindřich Bastař, Václav Huml (Chorwacja), Marry Hall 

(Wielka Brytania), Daisy Kennedy (Australia), Frank Williams (USA), Vladimir 

Reznikov i Efrem Zimbalist (Rosja). Bez wątpienia, ze względu na osiemnastolet-

ni okres pobytu w Kijowie, Ševčik przyczynił się do zbudowania podwalin pod 

znakomitą w XX wieku szkołę rosyjską. Tuż po powstaniu konserwatorium  

w Odessie profesorami zostali tam jego dawni uczniowie Josef Stupka i Josef 

Perman. Znakomity pedagog Paweł Solarski (jego uczniem był Dawid Ojstrach) 

często przychodził do nich na konsultacje wraz ze swoimi uczniami. 

                                                 
14  Carl Flesch, Die Kunst des Violinspieles, t. 1, Ries-Erler, Berlin 1923, s. 4. 
15  Otakar Ševčik, Cvičení rozpětí prstů levé ruky, ARCO IRIS, Praha 1999, s. 3. 
16  Carl Flesch, Sztuka gry skrzypcowej, t. 2, PWM, Kraków 1964, s. 81. 
17  Samuel Applebaum, Henry Roth, The Way The Play, Paganiniana Publications, Inc. Neptune 

City, New York 1980, s. 10–16. 
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W Polsce spuścizna Ševčika jest mało znana. Jedynym wydanym zbiorem 

jego ćwiczeń jest op. 3 40 wariacji w lekkim stylu na prawą rękę, w opracowaniu 

Eugenii Umińskiej
18

. Publikacja jest poprzedzona ciekawym komentarzem edy-

torskim. Brak opracowania jego innych zbiorów jest wielką stratą, ponieważ 

dostęp do zagranicznych wydań nie jest prosty. Umińska, która była uczennicą 

Ševčika, nie tylko wydała wspomniany zbiór, ale i propagowała metodę mistrza 

w swojej własnej pracy pedagogicznej. Na wzorowanie się na Ševčiku wskazuje 

m.in. fakt, że w swojej pracy z uczniami poświęcała dużo uwagi na lekkość  

i finezję operowania smyczkiem. Jest to wręcz cecha charakterystyczna jej szko-

ły. Uczniami Eugenii Umińskiej byli muzycy tej klasy, co Kaja Danczowska, 

Teresa Głąbówna, Jadwiga Kaliszewska, Wiesław Kwaśny i Robert Kabara. 

Czeski mistrz wpłynął niewątpliwie na rozwój tej gałęzi drzewa genealogicznego 

polskiej wiolinistyki. Za kontynuatora jego myśli pedagogicznej w Polsce można 

również uznać innego ucznia Ševčika – Zenona Felińskiego, który był wielkim 

znawcą aparatu gry, a przy tym zwolennikiem i propagatorem uwzględniania za-

sad fizjologii w grze na skrzypcach. Feliński wychował wielu znakomitych muzy-

ków, m. in. Antoniego Cofalika, Fryderyka Sadowskiego, Karola Teutscha
19

. 

Oprócz Umińskiej i Felińskiego trzeba wymienić innych polskich uczniów cze-

skiego mistrza: światowej sławy wirtuoza Pawła Kochańskiego, Adama Andrze-

jowskiego, Stanisławę Arnoldównę, Zygmunta Feuermana, Szymona Goldberga, 

Tomasza Jaworskiego, (który był później dyrygentem Opery Warszawskiej), Wa-

cława Kochańskiego, Kitty Mondyczewską i Emmę Ostaszewską. Uczennicą Še-

včika była również Henrietta Wieniawska, córka Henryka Wieniawskiego
20

.  

Osobiście miałem możliwość kilkukrotnie rozmawiać z Jaroslavem Folty-

nem, profesorem konserwatorium praskiego i Václavem Krůčkiem z Ostrawy. 

Nazywam ich „skrzypcowymi wnukami Ševčika”, ze względu na fakt, że stu-

diowali u uczniów tego wielkiego pedagoga (Foltyn u Viktora Noppa – asystenta 

Ševčika, Krůček u Juliusa Remesa). Dowiedziałem się od nich, że jego spuści-

zna pedagogiczna czeskiego pedagoga jest nieodpowiednio wykorzystywana. 

Dzieje się tak między innymi dlatego, że Ševčik poświęcił mało miejsca na wer-

balne omówienie swych opusów. Brak również szczegółowych informacji doty-

czących przebiegu lekcji prowadzonej przez mistrza. W dzisiejszych czasach 

nauczyciele najczęściej zadają uczniom jego wprawki po kolei, jedną za drugą. 

Prof. Foltyn twierdzi jednak, że ćwiczenie przykładowo Etiudy nr 17 z op. 2 

zeszyt 2, z zastosowaniem wszystkich 131 (!) wskazanych przez Ševčika sposo-

bów, niekoniecznie musi doprowadzić ucznia do sukcesu. Z przekazów Viktora 

Noppa mój rozmówca dowiedział się na szczęście, że czeskiemu mistrzowi cho-

dziło o wybranie jedynie części wskazanych sposobów, w zależności od indywi-

dualnych potrzeb i problemów studiującego. 

                                                 
18  Otakar Ševčik, 40 wariacji w lekkim stylu, op. 3, PWM, Kraków 1961. 
19  Jerzy Kusiak, Skrzypce od A do Z, PWM, Kraków 1999, s. 528, 543. 
20  Viktor Nopp, dz. cyt., s. 114–115. 
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Oczywiście, znając bogactwo i osiągnięcia dzisiejszej pedagogiki skrzypco-

wej, nie będziemy się podobnie upierać, że np. celowe jest przerobienie całego 

zbioru op. 19, ze względu na ograniczoną ilość czasu i oczywistą nudę wynika-

jącą z nadmiernej pracy nad miejscami łatwymi. Po dokładnej analizie tych opu-

sów wnikliwy badacz dojdzie wszakże do wniosku, że znajdują się tam doskona-

łe sposoby ćwiczenia wielu skomplikowanych fragmentów utworów, które war-

to wyłuskać i włączyć do swojego warsztatu pracy.  

Nowatorstwo dzieła Ševčika polega na tym, że są w nim zawarte praktycznie 

wszystkie problemy wykonawcze gry skrzypcowej. Do dzisiejszego dnia nie 

powstał alternatywny zbiór ćwiczeń traktujący całościowo wiolinistyczne rze-

miosło, który byłby napisany przez jednego autora. W Czechach Ševčik jest 

nazywany „skrzypcowym Komenskym”, na cześć wybitnego pedagoga, który 

jako pierwszy w historii bardzo szczegółowo i analitycznie zajął się problematy-

ką pedagogiki ogólnej i opisał ją. Jego dziedzictwo można także porównać do 

apteki pełnej lekarstw. Nauczyciel musi z tego bogactwa wybrać „lek” na kon-

kretną „dolegliwość skrzypcową”. Wybór nieodpowiedniego leku, złych propor-

cji ćwiczenia, a nade wszystko nadmiar owych ćwiczeń może być wręcz szko-

dliwy. Przed tym ostatnim przestrzeże nas myśl genialnego lekarza i przyrodni-

ka, Paracelsiusa z Hohenheim, który twierdził, że „wszystko jest trucizną, zależy 

tylko od dawki”.  
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Streszczenie 

Otakar Ševčik – ojciec nowoczesnej pedagogiki skrzypcowej  

Czeski pedagog skrzypiec Otakar Ševčik jest autorem obszernego korpusu dzieł pedagogicz-

nych. Celem niniejszego referatu jest dokonanie wstępnego przeglądu zawartości tych dzieł, dziś 

w większości zapomnianych, częściowo spoczywających w rękopisach. Celem artykułu jest próba 

całościowego ogarnięcia metody pedagogicznej Ševčika, jak również przybliżenie sylwetki tego 

wybitnego nauczyciela, który może być uważany za jednego z współtwórców polskiej szkoły 

skrzypcowej (jako nauczyciel Eugenii Umińskiej i in.). Autor artykułu bierze pod rozwagę nowa-

torstwo dzieła Ševčika w kontekście tradycji pedagogiki skrzypcowej. Wyjściową tezą jest konsta-

tacja „totalnego” rozumienia przez niego problematyki rzemiosła wykonawczego, na które składa-

ją się zarówno szczegóły techniki (intonacja, smyczkowanie, artykulacja, gra w pozycjach, gra 

wielogłosowa itd.), jak i czynniki wyrazowe. 

Słowa kluczowe: Otakar Ševčik, muzyka skrzypcowa, pedagogika muzyczna. 

Summary 

Otakar Ševčik – the Father of Modern Violin Pedagogy  

The Czech violin educationist, Otakar Ševčik, is the author of comprehensive corpora of the 

pedagogical works. This paper aims to prepare the introductory review of the content of these 

works, mostly forgotten today, some of which remain just in manuscripts. The goal of the article is 

an attempt to encompass holistically Ševčik’s pedagogical method, as well as bring closer the 

silhouette of this distinguished teacher, who can be considered one of the co-creators of the Polish 

violin school (as the teacher of Eugenia Umińska and others). The author of the article reflects on 

the innovation of Ševčik’s work in the context of violin pedagogy tradition. The starting thesis is 

the constatation of his “total” understanding of the performance craft issues, which consist of 

technique details (intonation, bowing, articulation, playing in positions, polyphonic playing, etc.) 

as well as the expression factors. 

Keywords: Otakar Ševčik, violin music, musical pedagogy. 
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Władysław Żeleński w Pradze 

Mój Boże, żeby się to czasy praskie wróciły, że-

by to wolno było ze spokojnym jak wówczas su-

mieniem […] oddać się przy natchnieniu swo-

bodnie kompozycji!1. 

Władysław Żeleński (1837–1921) – jeden z najważniejszych polskich kom-

pozytorów i pedagogów muzycznych drugiej połowy XIX i początku XX wieku, 

twórca czterech oper o charakterze narodowym – jest dziś w zasadzie kompozy-

torem zapomnianym. Po skromnej monografii Felicjana Szopskiego
2
, szeregu 

prac magisterskich pod kierunkiem Zdzisława Jachimeckiego, pochodzących 

głównie z lat 30. XX wieku
3
, oraz artykule, a następnie książce tego ostatniego

4
, 

która – jak sam zaznacza – miała być jedynie „zachęcającym do dalszych stu-

diów wstępem i drogowskazem”, naukową refleksję nad postacią i twórczością 

Żeleńskiego podjęło niewielu autorów. Większość dzieł Żeleńskiego nie jest 

dostępna drukiem, a ich wykonania należą do rzadkości. W ostatnich dekadach 

powstało kilka dalszych prac dyplomowych, które dotyczą głównie twórczości 

operowej Żeleńskiego, jak również uwertury W Tatrach i jednej z kantat
5
. Arty-

                                                 
1  Cytat z listu Żeleńskiego na podstawie: Łukasz Wielkopolanin [Julian Łukaszewski], Z pobytu 

Władysława Żeleńskiego w Pradze. Wspomnienie z roku 1860–1861, Lwów 1898, s. 29.  
2  Felicjan Szopski, Władysław Żeleński, Biblioteka Muzyczna pod redakcją Mateusza Glińskie-

go, t. 3, Warszawa 1928. 
3  B. Liszczyński, „Konrad Wallenrod, opera w czterech aktach” W. Żeleńskiego (Kraków 1934), 

W. Michalska, Utwory kameralne W. Żeleńskiego, wydane drukiem (Kraków 1937), A. Rieger, 

Pieśni solowe z towarzyszeniem fortepianu W. Żeleńskiego (Kraków 1938), M. Doering, Trzy 

utwory kameralne W. Żeleńskiego (Kraków 1948), S. Haraschin, Kompozycje fortepianowe  

W. Żeleńskiego (Kraków 1950). 
4  Zdzisław Jachimecki, Władysław Żeleński, Kraków 1959.  
5  A. Moskaluk, „Stara Baśń” Władysława Żeleńskiego (Kraków 1950), M. Bakała, Opera „Go-

plana” Władysława Żeleńskiego (Kraków 1963), J. Gałecka, Opera „Janek” Władysława Że-

http://dx.doi.org/10.16926/em.2014.09.05
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kuł o pieśniach tego twórcy opublikowała w latach 90. XX w. Anna Nowak
6
. 

Obecnie badania nad Żeleńskim prowadzi Grzegorz Zieziula, którego wnikliwa 

analiza źródeł epistolarnych przyniosła już bardzo ciekawe rezultaty (m.in. skory-

gowanie pomyłki w chronologii twórczości operowej)
7
. Niniejszy artykuł przybli-

ża traktowany do tej pory pobieżnie – najprawdopodobniej ze względu na zniko-

mą ilość źródeł – pobyt Władysława Żeleńskiego w Pradze w latach 1859–1866.  

Nieocenionym źródłem pomocnym przy próbie zrekonstruowania praskiego 

okresu w życiu Władysława Żeleńskiego były pamiętniki samego kompozytora, 

które – dzięki uprzejmości Tadeusza Boya Żeleńskiego – zostały częściowo 

opublikowane w „Wiadomościach Literackich” w roku 1937
8
. Istotne okazało 

się również: wspomnienie Z pobytu Władysława Żeleńskiego w Pradze autor-

stwa Juliana Łukaszewskiego
9
, przyjaciela i praskiego współlokatora artysty, 

które – oprócz anegdotek z życia kompozytora i refleksji o raczej sentymentalnej 

wartości – zawiera wartościowe źródła epistolarne. Wiadomości o praskim epizo-

dzie Żeleńskiego dostarcza oczywiście także czeska i polska prasa fachowa. Źródła 

z niej zaczerpnięte – dotąd niewykorzystywane – znacząco wzbogacają obraz recep-

cji muzyki krakowskiego kompozytora we wczesnym okresie jego twórczości. 

W roku 1859 Władysław Żeleński opuścił Kraków, przenosząc się do Pragi 

czeskiej. Drogę przetarł mu starszy brat Stanisław, który wcześniej ukończył  

w Pradze studia prawnicze, jak również kształcił się tam w zakresie gry forte-

pianowej pod kierunkiem znanego wirtuoza, późniejszego profesora konserwa-

torium petersburskiego, Aleksandra Dreyschocka. Wybór stolicy Czech na miej-

sce edukacji uniwersyteckiej i muzycznej był nietypowy, jako że większość 

                                                 
leńskiego: środki dramatyzacji operowej (Kraków 1965), E. Michałowska, Opery Władysława 

Żeleńskiego i ich pierwowzory literackie (Warszawa 1980), A. Zwierzycka, „Goplana” – ope-

ra romantyczna Władysława Żeleńskiego (Kraków 1991), T. Kęsek, Władysław Żeleński: uwer-

tura charakterystyczna „W Tatrach”: problemy instrumentacyjne (Kraków 1995), M. Grzybek, 

Kantata na cześć dwóchsetletniej rocznicy zwycięstwa Króla Jana III pod Wiedniem: na chór 

męski i orkiestrę symfoniczną Władysława Żeleńskiego (Kraków 2000), U. Matlęgiewicz, Cha-

rakterystyka wybranych bohaterów opery „Stara baśń” Władysława Żeleńskiego w kontekście 

tradycji starosłowiańskich (praca licencjacka, Poznań 2013). 
6  Anna Nowak, Pieśni Władysława Żeleńskiego, Krakowska szkoła kompozytorska 1888–1988, 

[w:] 100–lecie Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 1992, s. 23–38. 
7  Grzegorz Zieziula, Życie i twórczość Władysława Żeleńskiego w świetle źródeł epistolarnych, 

„Muzyka” 2008, R. LIII, nr 4, s. 89–104; oraz tegoż, Wokół opery „Goplana” Władysława Że-

leńskiego: pytania o genezę i styl, [w:] O Słowackim –umysły ludzi różne, red. Urszula Makow-

ska, Warszawa 2009, s. 127–148. 
8  Władysław Żeleński, Moje pamiętniki, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 30. 
9  Łukasz Wielkopolanin, dz. cyt. Poza przywołanymi przez autora przykładami, praska kore-

spondencja Żeleńskiego do Juliana Łukaszewskiego nie jest zbyt interesująca. Niesie bowiem 

treść dość standardową dla korespondencji artystów tego czasu: kompozytor nieustannie za-

pewnienia o własnym posłannictwie i twórczym poświęceniu dla narodu polskiego. Wpisuje się 

też w romantyczny nurt twórców, przekonanych, iż można ich całkowicie poznać jedynie poprzez 

ich własne dzieła (co ciekawe, dla Żeleńskiego utworami takimi miały być preludia organowe). 
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chętnych do studiów zagranicznych Galicjan wybierała w XIX wieku Wiedeń 

lub miasta niemieckie. Nie należy jednak zapominać, że w latach 60. XIX wieku 

kontakty Krakowa z Pragą były dobre, a czeska stolica cieszyła się sławą dyna-

micznego ośrodka nauki i kultury.  

W swoich wspomnieniach napomknął Władysław o obietnicy złożonej mat-

ce, Kamilli Żeleńskiej, kilka lat przed wyjazdem do Pragi. Otóż wstąpienie Wła-

dysława na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego wywołało  

w rodzinie spore kontrowersje (synowie szlacheccy – ówczesnym zwyczajem – 

powinni byli odbyć edukację prawniczą lub objąć gospodarstwo rolne). Matka 

kompozytora stanąć miała wtedy w jego obronie, a wzruszony tym faktem syn 

poprzysiągł jej zdobycie dyplomu doktorskiego, co pozwoliłoby uciszyć głosy 

„oburzonych”
10

. Przybywszy do Pragi podjął więc Żeleński studia na Wydziale 

Filozofii Uniwersytetu Karola i faktycznie zostały one uwieńczone doktoratem. 

Głównym powodem wyjazdu do Pragi była jednak najprawdopodobniej chęć 

rozwoju muzycznego, na co w Krakowie – przy ówczesnym poziomie miejsco-

wego szkolnictwa muzycznego – Władysław nie mógł liczyć. Wybrał tego sa-

mego pedagoga gry fortepianowej, co brat – Aleksandra Dreyschocka. Według 

Felicjana Szopskiego – późniejszego ucznia Żeleńskiego – lekcje te nie były 

nastawione na trening wirtuozowski, nie zwracano tam wielkiej uwagi na szcze-

góły techniki, a raczej na styl wykonywanych dzieł (mistrz i uczeń studiowali 

wspólnie sonaty Beethovena: cis-moll op. 27, d-moll op. 31, As-dur op. 110 i c-

moll op. 13), co było ważne w kontekście kompozytorskich planów Żeleńskiego. 

Owo wspomnienie dowodzi, iż Żeleński – inaczej niż zasugerował w swoim 

opracowaniu Zdzisław Jachimecki
11

 – nigdy nie planował kariery pianistycznej. 

Lekcje u Dreyschocka zakończyły się zresztą dość szybko, bo już po trzynastym 

spotkaniu, czego powodem miał być wyjazd nauczyciela z Pragi
12

. Żeleński nie 

szukał kolejnego pedagoga fortepianu, lecz skierował się do nauczyciela kom-

pozycji, co potwierdza, iż jego rzeczywistym celem było uczenie się rzemiosła 

kompozytorskiego. Owym pedagogiem został Joseph Krejčí, znakomity kompo-

zytor i organista, dyrektor Praskiej Szkoły Organowej (Ústav pro církevní hud-

bu). Nadmieńmy, że do Pragi przybył Żeleński jako autor kilku opusów kompo-

zytorskich, w tym jednego dzieła wydanego (w 1859 roku) w prestiżowej me-

diolańskiej oficynie Ricordi. Była to Sonata fortepianowa op. 5, którą zrecen-

zował w warszawskim „Ruchu Muzycznym” Józef Sikorski, w protekcjonalnym 

tonie, nie szczędząc młodemu twórcy krytycznych uwag (dotyczyły one sposobu 

kształtowania i rozwijania tematów, jak również faktury fortepianowej, której 

wytknął krytyk obecność miejsc rozwiązanych mechanicznie lub banalnie). Sam 

fakt wydania sonaty drukiem skomentowany został przez Sikorskiego jako akt 

                                                 
10  Zob. Władysław Żeleński, dz. cyt., s. 2. 
11  Zob. Zdzisław Jachimecki, dz. cyt., s. 17.  
12  Zob. Felicjan Szopski, dz. cyt., s. 14. 
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„megalomanii”
13

. Nie wiadomo, jak osądził młodzieńcze utwory Żeleńskiego 

Krejči; w każdym razie początkowo miał skoncentrować się na uzupełnieniu 

wiedzy młodego kompozytora z zakresu harmonii (powtarzano więc modulacje, 

harmonizowano gamy diatoniczne i chromatyczne), następnie zaś na dogłębnym 

zapoznaniu go z prawidłami ścisłego kontrapunktu, według zasad Fuxowskich
14

, 

oraz konstrukcją dzieł romantyków – Mendelssohna, Schumanna i Chopina
15

. 

Owe metody stały się później częścią systemu, który wykorzystywał w naucza-

niu kompozycji sam Żeleński. Maciej Negrey w artykule biograficznym doty-

czącym kompozytora
16

 poddaje pod wątpliwość regularne uczęszczanie przez 

niego do szkoły Krejčíego, sugerując, iż mógł on być jednym z jego prywatnych 

uczniów. Przeczy temu relacja Felicjana Szopskiego, który podaje, iż w roku 

1862 Władysław Żeleński „z nader chlubnym świadectwem” (można mniemać, 

iż Szopski widział je na własne oczy) ukończył wspomnianą szkołę. Dla po-

twierdzenia swoich słów uczeń Żeleńskiego dodaje, iż przy wszystkich wymie-

nionych na dokumencie przedmiotach: harmonia i „preludiowanie”, modulacja, 

kontrapunkt pojedynczy, kontrapunkt ozdobny z „preludiowaniem” figurowa-

nym, kontrapunkt podwójny, imitacje i fugi – widniały oceny najwyższe
17

.  

Studia uniwersyteckie w Pradze rozpoczął Żeleński najprawdopodobniej  

w roku akademickim 1860/1861. Kontakt ze środowiskiem Uniwersytetu Karola 

wpłynął niezwykle pozytywnie na rozwój młodego kompozytora. W swych pa-

miętnikach wspomina Żeleński o bliższej znajomości z kierownikiem Wydziału 

Filozoficznego Robertem (von) Zimmermannem, który miał szczególnie zainte-

resować się jego muzycznymi zdolnościami. W domu wykładowcy (który pozo-

stał w Pradze do końca roku akademickiego 1860/1861, przenosząc się następnie 

do Wiednia, co potwierdzałoby trafność powyższego datowania) organizowane 

były kameralne koncerty, podczas których Żeleński wykonywał sonaty Haydna 

(m.in. Es-dur) i Beethovena
18

. Ponadto, wsparcie Zimmermanna pozwoliło Że-

leńskiemu na taką organizację studiów, iż uwzględniały one jego podstawowy 

fach, jakim była muzyka
19

. Za podstawowy kierunek badawczy obrał kompozy-

tor estetykę, czyli główną dziedzinę zainteresowań naukowych Zimermanna 

(opiekun artysty wydał w 1858 roku Historię estetyki jako dziedziny nauk filozo-

ficznych (Geschichte der Aesthetik als philosophische Wissenschaft), a już po 

opuszczeniu Pragi opublikował pracę Estetyka ogólna jako wiedza o formie 

                                                 
13  Zob. Przegląd kompozycji, „Ruch Muzyczny” 1859, nr 42, s. 364. 
14  Zob. Zdzisław Jachimecki, dz. cyt., s. 17. 
15  Zob. Felicjan Szopski, dz. cyt. s. 15.  
16 Zob. Maciej Negrey, Żeleński Władysław [hasło encyklopedyczne], [w:] Encyklopedia muzycz-

na PWM, t. 12, red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 2012.  
17  Zob. Felicjan Szopski, dz. cyt., s. 16. 
18  Zob. Władysław Żeleński, dz. cyt., s. 2. 
19  Odstąpiono w przypadku Żeleńskiego od dodatkowych egzaminów z greki i łaciny, co oznacza-

ło, iż musiał on uzyskać zaliczenie jedynie z czterech przedmiotów: filozofii, historii, matema-

tyki i fizyki. 
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(Allgemeine Aesthetik als Formwissenschaft), prezentującą rzadkie wówczas 

stanowisko formalistyczne wobec sztuki. Praca ta wywarła wielki wpływ na 

czeską muzykologię; kontynuatorem Zimmermanna był m.in. Otakar Hostinsky. 

Podobnym zagadnieniom była poświęcona promocja doktorska Żeleńskiego. 

Niestety, w czasach studiów Żeleńskiego ubiegający się o tytuł doktorski nie 

składali jeszcze pisemnych prac (zasadę tę wprowadzono na Uniwersytecie Ka-

rola dopiero w 1872 roku). Stąd też jedynym źródłem informacji na temat efek-

tów naukowych zainteresowań kompozytora jest notatka zamieszczona w „Ga-

zecie Polskiej”, odwołująca się do przemówienia, jakie miał wygłosić w dniu 

promocji doktorskiej Żeleńskiego profesor historii Uniwersytetu Karola Kon-

stantin von Höfler
20

.  

Pobyt w Pradze sprzyjał także angażowaniu się Żeleńskiego w silnie rozwi-

jający się tam ruch studencki. Przynajmniej od października 1860 roku należał 

kompozytor do – złożonego głównie ze studentów – nieformalnego stowarzy-

szenia Polaków w Pradze. Zrzeszenie to przekształciło się później w pierwszy 

praski studencki związek wszechsłowiański
21

. Jego członkowie (oprócz Żeleń-

skiego m.in. autor Wspomnienia…, Julian Łukaszewski) mieli darzyć się przy-

jaźnią i pomagać sobie wzajemnie, nawet finansowo. Tymczasem w stowarzy-

szeniu rozwinęły się dwa obozy, które reprezentowały odmienne stanowiska 

polityczne: pierwszy z nich za wzór stawiał pracę organiczną na rzecz okupowa-

nej ojczyzny, drugi postulował powstanie zbrojne przeciw Imperium Rosyjskie-

mu. Jak wspomina Łukaszewski, Żeleński w oryginalny sposób wpisał się w oba 

stanowiska. Poniższe słowa są znamienne w kontekście wydarzeń nadchodzące-

go wielkimi krokami powstania styczniowego, w którym Żeleński nie wziął 

czynnego udziału:  

oświadczył, że gdy w Polsce chwycą za oręż, on, jak kiedyś Tyrteusz, pieśnią bojową 

rozżarzy zapał wojaków i powiedzie ich do zwycięstwa; skoro zaś dobijać się będziemy 

niepodległości drogą spokojnego rozwoju i spotęgowania wszystkich sił społecznych, 

wtedy wzniosłymi utworami muzyki przyczyni się do poniesienia narodu naszego na 

najwyższy stopień cywilizacji22. 

Młodzi Polacy starali się kultywować polskość nawet na obczyźnie, dlatego 

też uczęszczali na wykłady jedynego polskiego profesora na Uniwersytecie Ka-

rola, filologa i językoznawcy słowiańskiego, Henryka Suchackiego. Nauka lite-

ratury słowiańskiej, którą wykładał Suchacki, stała się pretekstem regularnych 

codwutygodniowych wieczornych przyjęć w mieszkaniu profesora, na których 

można było usłyszeć polskie pieśni, szczególnie ludowe, a także – choć bardzo 

rzadko – prezentującego własną twórczość liryczną Władysława Żeleńskiego
23

. 

                                                 
20  Zob. „Gazeta Polska” 1862, nr 295, s. 4. 
21  Zob. Łukasz Wielkopolanin, dz. cyt., s. 11.  
22  Tamże, s. 9. 
23  Tamże.  
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W roku 1861 do Pragi – razem z polskimi emisariuszami – zaczęły docierać 

sygnały przygotowań do powstania styczniowego. W misję szerzenia powstań-

czej idei chciał wpisać się również Żeleński. Zaczął wtedy komponować Hymn 

orłów do słów Edmunda Wasilewskiego (dzieło zostało ukończone w Paryżu  

w roku 1869)
24

. Julian Łukaszewski wspomina, iż w tym czasie dwudziestoczte-

roletni kompozytor skomponował również uwerturę do Wallenroda
25

 (jest to  

o tyle ciekawe, iż pierwsze wzmianki dotyczące utworu Żeleńskiego inspirowa-

nego dziełem Mickiewicza pochodzą dopiero z sierpnia roku 1862
26

, co więcej, 

mówią one jedynie o fragmentach opartych na tekście słownym poematu, nie zaś 

o ustępach instrumentalnych). Co jednak najważniejsze, doczekał się wydania 

drukiem kolejnych utworów, mianowicie trzech pieśni op. 8 (1. Triolety,  

2. W imionniku, 3. Wspomnienie) do słów poetów romantycznych (Bohdana 

Zaleskiego i Adama Mickiewicza). Pieśni te powstały w roku 1860 za namową 

Krejčíego
27

, wydane zaś zostały w Krakowie około marca 1861 roku nakładem 

Sztycharni Nut A. Dzwonkowskiego i Spółki
28

. Również i te pieśni drobiazgowo 

zrecenzował w „Ruchu Muzycznym” Józef Sikorski
29

. Docenił co prawda wybór 

poezji oraz chwalił poprawną relację warstwy muzycznej i tekstu – zarówno 

formalną, jak i kształtującą się w sferze semantyki (chodziło o próby „ilustrowa-

nia” muzyką słów), zarzucił jednak Żeleńskiemu „technicyzm” i niedosyt liry-

zmu. Dokonując powyższych uwag, recenzent nie przekreślił całkowicie talentu 

kompozytora, zachęcił go natomiast do dalszych studiów muzycznych. 

Zakończenie roku akademickiego 1860/1861 było dla Żeleńskiego bardzo 

pomyślne: „z odznaczeniem” zdał on pierwsze rigorosum z filozofii, jak również 

odniósł sukces kompozytorski. Otóż jeszcze przed wakacjami wykonano w Pradze 

zaginiony dziś niestety Sekstet smyczkowy op. 9. Wykonanie mieli zrealizować 

„bardzo dobrzy muzycy”, a koncert odbył się w obecności Josepha Krejčíego oraz 

kilku recenzentów, m.in. Uhnena z czołowego niemieckojęzycznego praskiego 

dziennika „Bohemia”
30

, o czym wspomina kompozytor w swoich pamiętnikach. 

Tuż po koncercie Żeleński udał się do Krakowa, by spędzić tam zasłużone wakacje.  

Kolejny rok akademicki był dla twórcy bardzo pracowity: w grudniu 1861 

roku zdał rigorosum z matematyki, w kwietniu zaś z fizyki, choć to ostatnie 

poszło mu nienajlepiej. Jak stwierdza żartobliwie w Pamiętnikach, 

najgorzej wypadły pytania z opisów różnych maszyn, do czego ja żadnego nie miałem ta-

lentu, mechanikiem, prócz na fortepianie, nie byłem zupełnie31. 

                                                 
24  Zob. Władysław Żeleński, dz. cyt., s. 3. 
25  Zob. Łukasz Wielkopolanin, dz. cyt., s. 17.  
26  Zob. Korespondencja, „Pamiętnik Muzyczny i Teatralny” 1862, nr 31, s. 493–494. 
27  Zob. Zdzisław Jachimecki, dz. cyt., s. 22. 
28  Zob. Ogłoszenie, „Ruch Muzyczny” 1861, nr 14, s. 224. 
29  Zob. Przegląd kompozycji, „Ruch Muzyczny” 1861, nr 22, s. 346–349. 
30  Zob. Władysław Żeleński, dz. cyt., s. 3. 
31  Tamże. 
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Najprawdopodobniej już w roku 1861 Władysław Żeleński zaczął tworzyć 

Pięć śpiewów z królodworskiego rękopisu op. 10 (1. Zazulka, 2. Róża, 3. Opusz-

czona, 4. Skowronek, 5. Wianek) na sopran solo z towarzyszeniem fortepianu do 

tekstu znanego apokryfu Vacláva Hanki w przekładzie Lucjana Siemieńskiego  

z 1836 roku
32

. Na podstawie listu Żeleńskiego do Juliana Łukaszewskiego z dnia 

19 lutego 1862 roku wiemy, iż zbiór nie był jeszcze w tym czasie ukończony
33

. 

Sam twórca uznał, iż utwory te są świadectwem rozwoju jego własnej techniki 

kompozytorskiej, a przy tym dokumentem ukształtowanej świadomości arty-

stycznej. W pamiętnikach zdradził Żeleński, iż pieśni te miały wyrażać „coś 

nieoznaczonego, symbolicznie powiedzianego”
34

, co w innym miejscu określił 

jako pewien uniwersalny „słowiański pierwiastek”. Obecność tego pierwiastka 

miał zawdzięczać Żeleński długiemu pobytowi w Czechach:  

[…] szczególniej zaznaczył się w nich typ słowiański, który zawdzięczam pobytowi  

w Pradze, gdzie duch narodowy zaczął się budzić u Czechów, którzy przedtem ulegali 

wpływowi niemieckiemu. Przedtem rzadko dawał się słyszeć język czeski albo zepsuty 

niemczyzną35.  

Powyższa deklaracja daje się zinterpretować jako akces Żeleńskiego do 

modnej w Czechach ideologii słowiańskiej, na fali której komponowano „sło-

wiańskie” utwory. Z kolei „nieoznaczoność”, „symboliczność” można traktować 

jako cechy fikcyjnego „stylu starosłowiańskiego”, który wdrażali kompozytorzy 

czescy sugerujący się atmosferą Rękopisu królodworskiego i innych legendar-

nych opowieści o dawnych dziejach Czechów
36

. Pięć Śpiewów… opublikowano 

w wersji dwujęzycznej (czeskiej i polskiej) w wydanym przez J. Hoffmanna  

w Pradze zbiorze Zlatý zpěvník. Pieśni te nie doczekały się recenzji w prasie 

polskiej. Napisał o nich natomiast znany czeski krytyk Vaclav Novotný (współ-

pracujący także z polską prasą muzyczną). Niestety, nie wzbudziły one jego 

entuzjazmu – skrytykował Novotný m.in. posłużenie się przez Żeleńskiego ryt-

miką tańców polskich (np. rytmem krakowiaka w pieśni Wianek)
37

. 

Z początkiem roku 1862 Żeleńskiego zajmuje również komponowanie Pie-

śni żeglarzy do słów Wasilewskiego. W lutym twórca informuje ponadto Łuka-

szewskiego o przełożonych na kolejny rok planach wyjazdu do Paryża (jak 

wiemy, udało mu się zrealizować to zamierzenie dopiero w roku 1866), z wcze-

                                                 
32  Warto wspomnieć, iż pieśni te zostały w 2014 roku wydane na płycie pt. W kręgu muzyki sło-

wiańskiej. Pieśni inspirowane „Rękopisem królodworskim” w ramach projektu badawczego 

„Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki”.  
33  Zob. Łukasz Wielkopolanin, dz. cyt., s. 22. 
34  Tamże, s. 23. 
35  Tamże. 
36  Zob. Jitka Ludvova, Hudebni motivy Hankových padělků, „Hudebni Věda” 1988, R. XXV, č. 4, 

s. 308. 
37  Zob. V[aclav] J[uda] Novotný, Rukopis královédvorský a literatura hudební: kritický nástin, 

„Dalibor” 1873, R. I, nr 40, s. 260.  
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śniejszym jednak zamiarem spędzenia jakiegoś czasu w Krakowie, w celu 

uprzedniego wyrobienia „kompozytorskiego ducha”. Co charakterystyczne, 

Żeleński widzi możliwość osiągnięcia artystycznych sukcesów i rozgłosu dopie-

ro w pracy twórczej na Zachodzie, późniejszy zaś powrót do Polski traktuje jako 

swoistą kompozytorską emeryturę, którą zamierza poświęcić ojczyźnie, a do-

kładniej: pracy pedagogicznej
38

. 

24 marca 1862 roku odbyły się ostatnie już egzaminy Żeleńskiego na Wy-

dziale Filozofii, tym razem z historii. Należy podkreślić, iż pomimo ukończenia 

studiów historia (szczególnie ojczysta), literatura, filozofia i estetyka pozostały 

nadal w kręgu zainteresowań kompozytora, a ich gruntowna znajomość miała 

być dlań cechą każdego dojrzałego twórcy
39

. Wydaje się w tym kontekście, iż to 

właśnie pogłębiona edukacja uniwersytecka miała wpływ na wybór tak często 

wyzyskiwanej przez kompozytora narodowej tematyki.  

Pożegnanie z Uniwersytetem Karola pozwoliło na całkowite zaangażowanie 

się Żeleńskiego we własny rozwój artystyczny. Studia w tym kierunku szły po-

spiesznie, tak w teorii, jak i w grze organowej, która – dzięki Krejčíemu – stała 

się dla Żeleńskiego jednym z filarów muzycznej edukacji (fortepian Żeleński 

zaniedbał i grał na nim tylko tyle, ile był mu potrzebny podczas komponowa-

nia). W tym okresie powstały preludia organowe i fugi, które stanowiły podsta-

wę popisów kompozytora w szkole organistowskiej
40

. Warto przypomnieć, iż 

już od początku działalności w konserwatorium krakowskim, którego był Żeleń-

ski organizatorem i pierwszym dyrektorem, prowadził tam on, niemal do końca 

swego życia, klasę organową. Jego wpływ na młodych muzyków grających na 

tym instrumencie utrzymuje się do dziś, o czym świadczy stale obecny w reper-

tuarze zbiór 25 preludiów na organy op. 38.  

Kolejną porcję informacji o Władysławie Żeleńskim otrzymali polscy czy-

telnicy 22 sierpnia 1862 roku, kiedy to Franciszek Stevich – przebywający  

w Warszawie czeski skrzypek, członek orkiestry Teatru Wielkiego, publicysta  

i kompozytor amator
41

 – przedstawił na łamach „Pamiętnika Muzycznego i Te-

atralnego” sylwetkę „młodego rodaka z Galicji”
42

. Ważna z dzisiejszej perspek-

tywy okazuje się wzmianka Stevicha dotycząca najnowszych „porodów twór-

czych” Żeleńskiego, a mianowicie wokalnych utworów do poezji polskich 

wieszczów, w tym do Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza (cechować je 

miała oryginalność i „pojęcie ducha poezji”). Ta drobna uwaga pozwala po-

twierdzić hipotezę, iż geneza opery Konrad Wallenrod sięga właśnie czasów 

praskich, choć poważne prace nad dziełem pozostawały nadal w sferze planów 

artysty. Powody takiego stanu rzeczy wyłożył ze szczerością sam kompozytor: 

                                                 
38  Zob. Łukasz Wielkopolanin, dz. cyt., s. 22. 
39  Tamże. 
40  Zob. W. Żeleński, dz. cyt., s. 3. 
41 M.in. autor mazurków będących kopiami mazurków Chopinowskich. 
42  Zob. Korespondencja, s. 493–494.  
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[…] nie życzyłbym sobie, aby syn pierworodny z mych większych dzieci przyszedł na 

świat kulawy albo garbaty. Jeszcze trzeba będzie z kilka lat płód ponosić w żywocie mej 

mózgownicy43. 

W sprawozdaniu „Pamiętnika…” figuruje znamienne – stale obecne w cze-

skiej myśli muzycznej – porównanie Żeleńskiego do Fryderyka Chopina. Dla 

Czechów odpowiedź na pytanie: „czy dany kompozytor będzie kontynuatorem 

Chopina” (jako dotychczasowego ideału sztuki narodowej), była kwestią zasad-

niczą, wpisaną w wyżej omawiany projekt „muzyki słowiańskiej”, zakładający 

budowę nowoczesnej formacji muzyki narodowej, mogącej być przeciwwagą 

dla muzyki niemieckiej i szerzej – zachodnioeuropejskiej. W tym kontekście 

zrozumiałe jest traktowanie Chopina przez Czechów (np. Smetanę) jako mode-

lowego twórcy muzyki narodowej (i słowiańskiej). Taką też przyszłość przewi-

dywał Stevich dla Żeleńskiego. Nieprawdziwa jest przekazana przez Stevicha 

informacja, jakoby Żeleński był już w tamtym czasie absolwentem studiów dok-

torskich. W rzeczywistości promocja doktorska kompozytora odbyła się 20 

grudnia 1862 roku, o czym doniosła „Gazeta Polska”
44

. Według relacji z tej ga-

zety, wydarzenie to było świętem całej praskiej Polonii, która w auli kolegium 

Carolinum gratulowała sukcesu świeżo upieczonemu doktorowi filozofii. Ważne 

dla uporządkowania chronologii twórczości kompozytora są również przekazane 

przez Stevicha informacje o niedawnym wydaniu w Pradze Pięciu śpiewów  

z królodworskiego rękopisu
45

, które czeska krytyka przyjąć miała „pochlebnie”, 

oraz o planowanym umieszczeniu Pieśni żeglarzy w programie koncertowym 

słynnego praskiego chóru „Hlahol”
46

. 

Relację Stevicha streścił Józef Sikorski w „Przeglądzie Muzycznym i Te-

atralnym”, redagowanym przez siebie piśmie będącym mutacją „Ruchu Mu-

zycznego”. Krótką notkę zakończył stwierdzeniem:  

[…] radzi jesteśmy, że pan Żeleński ma niezawisłe w świecie położenie – a tacy ludzie 

bardzo są potrzebni, żeby sztukę wyswabadzać z mierności, nacisku mody i wszystkich 

przeszkód, które swobodny jej postęp tamują47.  

Powyższe zdanie, zawierające opinię o uniwersalizmie Żeleńskiego, zbliża-

jącego się do ideału sztuki i komponującego tak „jak na świecie”, interpretować 

należy jako polemikę z poglądami Stevicha i innych Czechów na przyszłość 

słowiańskich kompozytorów. Opcji uniwersalistycznej trzymał się Sikorski 

mocno – jako sympatyk tzw. polskiej szkoły filozofii, będącej rodzimą odmianą 

hegelianizmu. Na tym gruncie systematycznie rosło uznanie tego wybitnego 

                                                 
43  Z przytaczanego powyżej listu do Juliana Łukaszewskiego. Zob. Łukasz Wielkopolanin,  

dz. cyt., s. 22. 
44  Zob. „Gazeta Polska” 1862, nr 295, s. 4. 
45  Zob. Żeleński Włodyslaw [hasło encyklopedyczne], [w:] Československý hudební slovník osob 

a institucí, t. 3, red. Gracián Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Praga 1963. 
46  Zob. „Gazeta Polska” 1862, nr 295, s. 4. 
47  „Pamiętnik Muzyczny i Teatralny” 1862, nr 50, s. 799. 
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krytyka dla Żeleńskiego jako kompozytora, którego ambicje przekraczały kon-

tynuowanie założeń muzyki narodowej. 

W roku 1863 Władysław Żeleński krótko przebywał w Krakowie. Powodem 

było nagłe wezwanie sądu karnego, który żądał wyjaśnień odnośnie do dawniej-

szego incydentu z Niegowici (wieś położona obecnie w Małopolsce w powiecie 

wielickim), kiedy to – podczas obchodów zwycięstwa Jana III pod Chocimiem – 

Żeleński, poproszony o „podegranie” na organach w parafialnym kościele, po 

wstępnym „preludiowaniu” miał zaintonować pieśń Boże, coś Polskę, co  

z oczywistych względów nie spodobało się urzędnikom austriackim. Ostatecznie 

jednak udało się kompozytorowi uniknąć jakiejkolwiek kary za ów incydent
48

. 

Czas powstania styczniowego spędził Żeleński w Pradze. Szczera chęć po-

wrotu do kraju i uczestnictwa w walkach miała zostać stłumiona przez namowy 

przyjaciół, w rodzaju:  

„Na nic się tu nie przydasz, a szkoda twojego talentu”, „[…] nie wolno narażać życia, 

które jest potrzebne dla sztuki narodowej”49.  

Owe stwierdzenia mogły stanowić wspaniałą mobilizację do dalszej twór-

czości – i to właśnie oznaczały dla Żeleńskiego
50

. Ważnym utworem z tego 

okresu jest przeznaczona do śpiewu domowego i stworzona właśnie w okresie 

powstania pieśń Czarna sukienka do słów Konstantego Gaszyńskiego, która 

została wydana jako op. 12 (wraz z pieśnią Do Polek z tekstem F. Żyglińskiego) 

– pieśń ta zyskała wielki rozgłos i stała się symbolem polskiej tragedii narodowej
51

.  

W roku 1864 ponownie przyjechał Żeleński do Krakowa, tym razem na dłu-

żej. Skomponował tam wiele pieśni, zwłaszcza do słów Zaleskiego (Rojenia 

wiośniane op. 13, Młodo zeswatana op. 19) i Lenartowicza (Jaskółka i Łzy  

op. 19)
52

. Z tego okresu pochodzą też dwie pieśni op. 14: Mój kwiatek i Posyłka, 

obie do słów Mikołaja Bołoza Antoniewicza
53

, słynnego księdza, który nawracał 

galicyjskich chłopów po rabacji galicyjskiej. Jesienią powrócił Żeleński do Pra-

gi. Dobiegła wtedy końca jego edukacja muzyczna u Krejčíego, od czasu ofi-

cjalnego ukończenia szkoły organistowskiej przypuszczalnie prowadzona na 

zasadzie lekcji prywatnych. Nauczyciel miał doradzać Żeleńskiemu wyjazd do 

Wiednia, uznając tym samym, iż poziom wykształcenia młodego kompozytora 

pozwala mu na podjęcie samodzielnej działalności twórczej
54

. W roku 1865 

                                                 
48  Zob. Władysław Żeleński, dz. cyt., s. 3. 
49  Tamże. 
50  W liście do Łukaszewskiego z dnia 29 września 1862 roku pisze Żeleński, iż sztuka jest swo-

istym katalizatorem, przez który przechodzą jego uczucia do ojczyzny („kochanie Polski  

w akordach”). Podkreśla również fakt, iż często spotyka się z tego powodu z niezrozumieniem. 

Zob. Łukasz Wielkopolanin, dz. cyt., s. 24. 
51  Zob. Maciej Negrey, dz. cyt., s. 400.  
52  Zob. Władysław Żeleński, dz. cyt., s. 3. 
53  Zob. Maciej Negrey, dz. cyt., s. 395.  
54  Zob. Felicjan Szopski, dz. cyt., s. 18. 
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kompozytor rzeczywiście spędził kilka miesięcy w Wiedniu, gdzie poznał bliżej 

dzieła Wagnera (Tannhäusera i Lohengrina) oraz spotkał swojego późniejszego 

przyjaciela, Artura Grottgera, który kilka lat później, już w Paryżu, wykonał 

popularny portret kompozytora
55

.  

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o innych wyjazdach Żeleńskiego  

z Pragi, które odbywał przynajmniej od roku 1862, mianowicie do Lipska i Dre-

zna. W ostatnim z tych miejsc spędził jedną z zim: usłyszał tam po raz pierwszy 

IX Symfonię Beethovena, oratorium Samson Haendla oraz Weihnachtsoratorium 

Bacha. Odwiedził również zamieszkałego w Dreźnie Karola Lipińskiego, co 

było okazją do zapoznania się przez skrzypka z Sekstetem smyczkowym (uznał 

on wybitny postęp od czasu Kwartetu E-dur, który miał okazję przeglądać wcze-

śniej)
56

. Owe wyjazdy uznał Jachimecki za ważne w procesie kształtowania się 

światopoglądu estetyczno-muzycznego Żeleńskiego
57

. 

Niemal po trzech latach nieobecności w polskiej prasie, w roku 1865  

w „Bluszczu” pojawia się nazwisko Władysława Żeleńskiego – na marginesie 

omówienia zbioru Kolberga Lud… autorstwa Józefa Sikorskiego, w którym wy-

kazuje on niedostateczność rodzimych opracowań folkloru
58

. Od owej polskiej 

„normy” zaszczytnie odróżnia się, zdaniem Sikorskiego, twórczość Żeleńskiego: 

posiada on umiejętność wynajdowania wartościowych form folkloru oraz dąży 

do ciągłego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Zaskakujący jest 

jedynie fakt, iż Sikorski uznaje Żeleńskiego za zmarłego, co miały potwierdzać 

wiarygodne źródła. Na szczęście, w jednym z kolejnych numerów „Bluszczu”
59

, 

Sikorski prostuje całą sprawę, a jako niezbity dowód, iż kompozytor pozostaje 

przy życiu, wskazuje wydanie w Krakowie – nakładem Franciszka Grzybow-

skiego – sześciu pieśni: Gdy pozdrowię słońce z rana op. 1, Śpiewak w obcej 

stronie op. 3, Tędy, tędy leciał ptaszek op. 4, Pajęczyna op. 6, Spotkanie się  

i Zakochana op. 7). Bardzo istotna jest zmiana postawy Sikorskiego względem 

kompozytora – mianowicie surowy krytyk w pełni już teraz docenia jego postę-

py kompozytorskie: Żeleński przedstawiony zostaje jako „rasowy pieśniarz”, 

który potrafi oddać wiersz całościowo, stworzyć jednolity nastrój (znamienne 

jest porównanie go z Moniuszką jako twórcą o „szerokim stylu”). Kolejny raz 

znajdujemy również u Sikorskiego odniesienie do poglądów krytyki czeskiej. 

Próbując niejako rozbudzić aspiracje Żeleńskiego, krytyk przekonuje, iż naro-

dowość nie jest ostatecznym celem dla twórcy, ma nim zaś być dołączenie do 

„wielkich duchów ludzkości”, czyli do nurtu uniwersalnego.  

Władysław Żeleński opuszcza Pragę na dobre w roku 1866, po czym – jak 

już zostało wspomniane – udaje się do Paryża, by kontynuować muzyczną edu-

                                                 
55  Zob. Zdzisław Jachimecki, dz. cyt., s. 23. 
56  Zob. Felicjan Szopski, dz. cyt., s. 15.  
57  Zob. Zdzisław Jachimecki, dz. cyt., s. 19. 
58  Zob. Ruch Muzyczny, „Bluszcz” 1865, nr 5, s. 20. 
59  Zob. Ruch Muzyczny, „Bluszcz” 1865, nr 9, s. 35. 
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kację
60

. W przyszłości podejmował jednak kompozytor w Pradze wizyty o cha-

rakterze zawodowym. Jedna z nich, w roku 1880, została następująco udoku-

mentowana w liście żony kompozytora, Wandy, do jej przyjaciółki Izabeli Zbie-

gniewskiej, w którym ta pierwsza wspomina podróż męża do Drezna i Pragi:  

Poczciwi Czesi przyjęli go [Żeleńskiego] bardzo gorąco i serdecznie […]. Chcieliby 

Konrada Wallenroda najpierw u siebie wystawić, ale niestety daleko operze tej do końca61.  

Niewykluczone, że list ten dotyczy obecności Żeleńskiego na monograficz-

nym koncercie utworów orkiestrowych, który odbył się w Pradze właśnie  

w 1880 roku. Wykonano na nim jego Polonez op. 37, uwerturę W Tatrach oraz 

suitę z opery Konrad Wallenrod. Československý hudební slovník osob a institu-

cí, z którego pochodzi ta informacja nadmienia ponadto, że w roku 1896 za-

brzmiała w Pradze Suita tańców polskich op. 47 pod dyrekcją samego kompozy-

tora
62

. Informacje te można uzupełnić, dodając np., że w grudniu roku 1872 na 

koncercie konserwatorium praskiego wykonano Symfonię h-moll (z manuskryp-

tu, pod dyrekcją Żeleńskiego – było to jedyne zagraniczne wykonanie tego zagi-

nionego dziś utworu
63

, pierwsze po premierze warszawskiej w tymże roku. Ini-

cjatorem koncertu był Josef Krejči). Wstępna kwerenda czeskiej prasy wykazała, 

że pomiędzy rokiem ukończenia praskich studiów a rokiem śmierci Żeleńskiego 

wiele razy wykonywane były w Pradze, Brnie, Opawie i innych miastach pieśni 

chóralne kompozytora (wykonywały je liczne w Czechach i późniejszej Czecho-

słowacji zespoły promujące muzykę słowiańską, w tym praski Hlahol). Popular-

nością cieszyła się także uwertura W Tatrach (wykonano ją np. w Pradze w 1902 

roku, a w 1935 roku została zaprezentowana w praskim radiu w ramach koncertu 

obejmującego utwory inspirowane Tatrami – razem ze znanym „tatrzańskim” 

poematem V. Novaka). Prasa czeska donosiła o polskich premierach oper Żeleń-

skiego i o jego pracy nad tymi utworami
64

, jak również o prowadzonych przez 

kompozytora negocjacjach dotyczących projektu wykonania Goplany w praskim 

Narodnim Divadle (1896), które, niestety, nie doszło do skutku
65

. Nazwisko 

Żeleńskiego przewinęło się przez czeskie syntetyczne artykuły o muzyce pol-

skiej
66

, w Czechosłowacji ukazały się także dwa obszerne nekrologi artysty  

(w „Narodni Politice” w Pradze
67

 i „Moravskiej Orlice” w Brnie
68

). Do listy 

                                                 
60  Zob. Łukasz Wielkopolanin, dz. cyt., s. 26.  
61  Cytuje za: Grzegorz Zieziula, dz. cyt., s. 94.  
62  Żeleński Włodyslaw [hasło encyklopedyczne], [w:] Československý hudební slovník osob  

a institucí, t. 3. 
63  Inf. w „Allgemeine Musikalische Zeitung” 1873, nr 2. Zachowała się tylko 2. część pt. Pienia 

żałobne, wydana przez Kistnera w Lipsku. 
64  Już w 1888 roku „Svetozor” (z. 23, s. 3) poinformował o tym, że Żeleński pisze nową operę 

Balladyna. 
65  Zob. Grzegorz Zieziula, dz. cyt., s. 95–96. 
66  Zob. np. artykuł w „Narodni Politice” z 5.05.1927. 
67  Z 26.01.1921. 
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czeskich sukcesów Żeleńskiego należy oczywiście dopisać tamtejsze wydania 

jego utworów. W 1874 roku ukazała się, jako dodatek do czołowego praskiego 

pisma „Dalibor”, pieśń Życzenie do słów Franciszka Żyglińskiego w czeskim 

tłumaczeniu anonimowym (pt. Hvezda nadeji); czeską wersję pieśni zadedyko-

wał kompozytor Ludevitowi Procházce, redaktorowi „Dalibora”. W Pradze uka-

zały się również Deux morceaux de salon op. 16 na fortepian (nakładem firmy 

Schalek a Welzer), Dwa tańce polskie op. 37 na fortepian (w znanej oficynie 

Urbanek), utwór chóralny Nasza Hanka (jako kolejny dodatek do „Dalibora”), 

Hymn orłów (nakładem chóru Pražský Hlahol), Veni Creator (w „Slovánskim 

Sborniku” wydanym w Hostynie). W Brnie wydano pieśni na chór męski: Chór 

strzelców, Orły i Wesoło żeglujmy (Pieśń żeglarzy – M.J.). 

Ostatnie bohemicum Żeleńskiego, o którym warto wspomnieć, to pieśń Ma-

rzenia dziewczyny do anonimowego tłumaczenia czeskiego tekstu ludowego 

zaczerpniętego ze zbioru pieśni morawskich Františka Sušila. Pieśń, wydaną  

w Krakowie u Krzyżanowskiego, zadedykował kompozytor żonie Wandzie. 

Słowa tego utworu są pochwałą zawodu muzyka. 

Autor ma nadzieję, iż niniejszy artykuł dowodzi kluczowego znaczenia po-

bytu Władysława Żeleńskiego w Pradze dla jego późniejszej drogi twórczej. 

Artysta zdobył wtedy gruntowną wiedzę muzyczną i rozwinął technikę kompo-

zytorską, a także skrystalizował swój styl. Narzucony przez Krejčíego styl orga-

nowy miał izolować Żeleńskiego od wpływów najnowszej muzyki instrumental-

nej, tj. tworów tzw. szkoły nowoniemieckiej, zwalczanej przez konserwatyw-

nych muzyków. Sympatyzując z klasyczną orientacją, Żeleński pozostał wierny 

klasycznym formom, ograniczał środki harmoniczne do tych właściwych pierw-

szemu pokoleniu romantyków. Muzyka klasyczna pozostała do końca ideałem 

artystycznym Żeleńskiego, o czym wymownie świadczą słowa, które figurują  

w jego znanym studium o Chopinie z 1899 roku: 

kto chce Chopina zrozumieć i z jego skarbnicy czerpać, musi przedtem zapoznać się ze 

zdrowszą klasyczną muzyką69. 

Nie mniej ważna okazała się dla Żeleńskiego edukacja, którą otrzymał na 

Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola. Być może to właśnie propago-

wane tam szerokie ogólnohumanistyczne horyzonty i ogólne, nabyte w Pradze, 

uniwersyteckie „obycie” pozwoliły kompozytorowi – już po powrocie do kraju 

na stałe – spojrzeć z dystansu na rodzimą twórczość muzyczną oraz na polski 

„muzyczny światek”, obiektywnie je ocenić i na tej podstawie wykreować wła-

sną w nim rolę (co było widoczne m.in. w wyborze przez Żeleńskiego gatunków 

zaniedbanych przez rodzimych kompozytorów: twórczości operowej i kameral-

nej). Przedstawione tu materiały pomagają wyjaśnić, dlaczego kompozytor nie 

                                                 
68  Z 26.01.1921. 
69  Władysław Żeleński, Fryderyk Chopin, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1889,  

R. VI, nr 41 (838), s. 479. 
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ulegał tak łatwo presji krytyki i nie podążał za przemijającymi modami, pozostał 

natomiast wierny własnemu – wypracowanemu z taką starannością – stylowi 

kompozytorskiemu. Wyjeżdżając z Pragi, Władysław Żeleński miał już ugrun-

towane przekonania estetyczno-muzyczne, wiedział, w którą stronę podąży jego 

muzyczna kariera i, co nie jest bez znaczenia, zdołał wystarczająco jasno zasy-

gnalizować swoje poglądy polskim krytykom, zyskując w nich – przede wszyst-

kim w Sikorskim – sojuszników w krzewieniu nie tak łatwo przyjmującej się 

Polsce w okresie zaborów uniwersalistycznej wizji sztuki.  
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Streszczenie 

Władysław Żeleński w Pradze  

Artykuł szczegółowo omawia praski okres działalności Władysława Żeleńskiego, jednego  

z najważniejszych polskich kompozytorów i pedagogów muzycznych drugiej połowy XIX i po-

czątku XX w. Autor wyjaśnia m.in. powody wyjazdu Żeleńskiego do Pragi w roku 1859, jak 

również koncentruje się na jego muzycznej edukacji w tym mieście. Czytelnik zaznajomić się 

może z kulisami studiów doktorskich Żeleńskiego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karo-

la, jak i jego działalnością w praskim ruchu studenckim. Nadto w porządku chronologicznym 

przedstawione zostały wszystkie dostępne wzmianki dotyczące działalności twórczej Żeleńskiego 

w tym okresie – tak powstałych dzieł, jak i koncertów, podczas których były one wykonywane. 

Przywołane zostają również praskie wydania kompozycji Żeleńskiego oraz głos polskiej fachowej 

prasy muzycznej, szczególnie relacje korespondentów ze stolicy Czech, m.in. Franciszka Stevicha, 

a także recenzje utworów Żeleńskiego pióra Józefa Sikorskiego. Na zakończenie poruszona zosta-

je kwestia obecności Żeleńskiego w czeskim życiu muzycznym już po wyjeździe kompozytora  

z Pragi, co miało miejsce w roku 1866. 

Słowa kluczowe: muzyka polska przełomu XIX/XX wieku, twórczość kompozytorów pol-

skich, krytyka muzyczna. 

Summary 

Władysław Żeleński in Prague 

The article extensively discusses the Prague period of the artistic creation of Władysław 

Żeleński, one of the most important Polish composers and musical educationists of the second half 

of 19th and the beginning of the 20th century. The author explains, among others, the reasons of 

Żeleński’s departure for Prague in 1859, and also focuses on his musical education in this city. 

Readers can have a look behind the scenes of Żeleński’s doctoral studies at the faculty of philoso-

phy at Charles University as well as get to know his activity in Prague student movement. Moreo-

ver, the author presents in chronological order all the available mentions concerning creational 

activity of Żeleński in that period – his works as well as concerts, where the works were per-

formed. There are also recalled Prague publications of Żeleński’s compositions and the voice of 

Polish professional musical press, especially the reports of correspondents from Prague, among 

others Franciszek Stevich, and the reviews of Żeleński’s works by Józef Sikorski. Finally, the 

author raises the issue of Żeleński’s presence in Czech musical life already after his departure from 

Prague, which took place in 1866. 

Keywords: Polish music on the turn of 19th/20th century, output of Polish composers, musical 

critique. 
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Dagmara DOPIERAŁA  

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

Preludia na organy op. 38 Władysława Żeleńskiego,  

jako przejaw polskości w muzyce 

Wśród kompozytorów polskich przełomu XIX i XX wieku Władysław Że-

leński (1837–1921) zajmuje znamienne miejsce. Uplasował się w panteonie 

twórców, którzy w znacznej mierze przyczynili się do rozwoju kultury muzycz-

nej w swym kraju. Często nazywany n a s t ę p c ą  Stanisława Moniuszki  

w zakresie pieśniarstwa polskiego
1
, na kartach polskiej kultury muzycznej zapi-

sał się głównie dzięki działalności pedagogicznej i organizatorskiej (między 

innymi był pomysłodawcą, a następnie długoletnim pracownikiem Konserwato-

rium Krakowskiego na stanowisku profesora). Wśród kompozytorów, jak i teo-

retyków Żeleński uchodził za k o n s e r w a t y s t ę.  

Solidne wykształcenie muzyczne Żeleńskiego pozwoliło na pozostawienie 

po sobie szeregu wartościowych dzieł charakteryzujących się między innymi 

wszechstronną znajomością techniki kompozytorskiej, jak i kontrapunktu, płyn-

nością inwencji melodycznej, trafnym wyczuciem proporcji formalnych, niejed-

nokrotnie „podszytych” pierwiastkiem narodowym, aby w ten sposób podkreślić 

swój obowiązek jako a r t y s t y - P o l a k a.  Józef Reiss wyraził się następu-

jąco o twórczości Żeleńskiego:  

zawód kompozytora uważał za posłannictwo narodowe i społeczne i zgodnie z tym po-

glądem rozwijał swą twórczość owianą idealizmem
2
 [starając się „przelać” na papier 

własny stosunek do Ojczyzny]. Pragnął […] do społeczeństwa polskiego przemówić 

utworami o jednolicie polskim duchu, zarówno w dźwięku, jak w słowie
3
. 

Można więc przyrównać nastawienie Żeleńskiego do propagowania musica 

adhaerens – pełniącej funkcję pewnego rodzaju misji na rzecz narodu i społe-

                                                 
1  Zdzisław Jachimecki, Władysław Żeleński, Kraków 1959, s. 91. 
2  Józef Reiss, Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska, Kraków 1946; za: tamże, s. 113. 
3  Tamże, s. 93–94.  

http://dx.doi.org/10.16926/em.2014.09.06
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czeństwa
4
. W tym wypadku na rzecz Polski. Jednym z przykładów kompozycji, 

przejawiającej p o l s k o ś ć  w muzyce są Preludia na organy op. 38. Zbiór 

utworów łączy w sobie wątki religijne z patriotycznymi, ukierunkowując od-

biorcę na ogólny klimat społeczno-polityczny Polski, w którym kompozytorowi 

przyszło egzystować. W wybranych preludiach przywołuje cytaty z kolęd, jak  

i pieśni kościelnych, które z jednej strony stanowią pewnego rodzaju cezurę,  

a z drugiej – s z y f r / m e s s a g e, którego rozkodowanie pozwoli na rozszy-

frowanie przesłania, jakie kompozytor chciał przekazać w utworze. Można do-

mniemać, iż wybiórcze ich przywołanie jest celowe, bowiem Żeleński chciał  

w ten sposób podkreślić swoją tożsamość religijną, jak i narodową, indywidual-

ne zakorzenienie w tradycji, a także zaakcentować, jak znaczące miejsce zajmu-

ją one w polskiej kulturze. Dodatkowym świadectwem więzi kompozytora  

z kulturą narodową staje się użycie w jednym z preludiów (Preludium nr 14) 

materiału ludowego, między innymi przez wprowadzenie kwarty zwiększonej na 

wzór kwarty lidyjskiej, chromatyki, czy pedałowej nuty tonicznej. Jest on użyty 

w postaci lapidarnego motywu podlegającego w dalszej części preludium opra-

cowaniu wariacyjnemu. Ponadto polski koloryt i zbliżenie z sacrum osiągnięte 

są przez zastosowanie samego gatunku, jakim jest preludium. Według Piusa X  

i jego słynnego dokumentu Motu Proprio Tra le Sollecitudini z 1903 roku, gatu-

nek ten jest charakterystyczny dla muzyki kościelnej, a dodatkowo użycie 

brzmienia organów
5
 potęguje zwrócenie, przybliżenie się do Boga.  

Warto w tym miejscu przytoczyć parę refleksji na temat całego opusu 38. 

Preludia to cykl 25 lapidarnych miniatur, który powstał w 1881 roku i stanowi 

integralną całość, mimo iż poszczególne preludia można potraktować, jako rap-

sodyczne miniatury (zwłaszcza czterogłosowe). Premiera światowa Preludiów 

odbyła się stosunkowo niedawno, bo w 1998 roku. Nagrania dokonano na orga-

nach Josepha Goebla w Kościele Wszystkich Świętych w Poznaniu przez Julię 

Smykowską
6
. Cykl przeznaczony na organy lub fisharmonię podzielony został 

na 3 części, według wzrastającego stopnia trudności. O poziomie trudności de-

cyduje między innymi liczba głosów (dwu-, trzy- i czterogłosowe preludia) oraz 

wewnętrzna struktura meliczno-rytmiczna czy chromatyzacja. Dzieło stanowi 

kompendium wiedzy sztuki organowej. Każde z preludiów porusza inny pro-

blem techniczny, np. prowadzenie dwugłosu jedną ręką, umiejętna gra legato 

bądź non legato itd. W każdej z grup przeważa naprzemienne następstwo prelu-

diów wolnych i szybkich.  

                                                 
4  Mieczysław Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Kraków 

2000, s. 51. 
5  Warto przypomnieć, iż w polskiej twórczości religijnej mamy niewiele przykładów z muzyki 

organowej. Dopiero wiek XIX przynosi wzmożone zainteresowanie twórców komponowaniem 

utworów organowych. 
6  Informacje zaczerpnięte z okładki płyty CD: Władysław Żeleński, 25 Preludiów organowych 

op. 38, AP0007, 1998. 
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Poszczególne preludia utrzymane są w systemie dur–moll z zastosowaniem 

chromatyki. Cykl preludiów nie jest uporządkowany według następstw tonal-

nych wyznaczonych przez koło kwintowe (tak jak ma to miejsce na przykład  

u Fryderyka Chopina), oprócz preludium 1–2 = C–a, 3–4 = G–e, 7–8 = B–g,  

12–13 = h–D.  

Można pokusić się o stwierdzenie, iż mimo przywołania różnorodnej „pano-

ramy” tonacji istnieje łuk architektoniczny scalający ze sobą poszczególne czę-

ści cyklu, oscylując wokół tonacji C-dur: 

T 
o
D; D (

o
D); D TVI 

[SII] 

Innym elementem jest kontrast poprzez zastosowanie przez kompozytora na-

stępującego zabiegu: większość preludiów dwu- i trzygłosowych jest lapidarna, 

zwięzła, łagodniejsza w ekspresji, stanowią rodzaj ćwiczeń manuałowych lub 

etiud, natomiast preludia czterogłosowe są dłuższe, bardziej rozbudowane, na-

sycone większą ekspresją, zasługują na miano samodzielnych utworów.  

W budowie preludiów widać predylekcję kompozytora do formy repryzowej, 

trzyczęściowej ABA1, z kontrastującą częścią środkową. Niejednokrotnie część A1 

jest zmodyfikowana, ulega skróceniu w stosunku do części A. Każdą z miniatur 

charakteryzuje odrębny, nadrzędny pomysł konstrukcyjny, który w trakcie trwania 

utworu ulega przekształceniom. Ważnym czynnikiem formotwórczym dzieła staje 

się melodyka, nieskomplikowana w wymiarze harmoniczno-rytmicznym
7
. Ponadto 

na przestrzeni dzieła mamy do czynienia z fakturą mieszaną, tj. kompozytor wyko-

rzystuje zarówno polifoniczne, jak i homofoniczne środki techniczne. Jednak priory-

tetowe jest zastosowanie przez kompozytora techniki polifonicznej lub polifonizują-

cej, przez użycie między innymi: kanonu, różnych odmian kontrapunktu, fugato, 

swobodnej imitacji tematu, stretta, augmentacji, tym samym utwierdzając nas  

w przekonaniu, iż Żeleński doskonale opanował znajomość rzemiosła kontrapunk-

tycznego. Ponadto warto podkreślić, że Preludia przeznaczone są dla szkolnictwa  

II stopnia i były wielokrotnie wydawane – przed wojną nawet w kilku zeszytach. 

Jednak zagłębianie się w „arkana” poszczególnych preludiów nie stanowi 

przedmiotu powyższych rozważań. Powróćmy do istoty, jaką stanowią zastoso-

wane przez kompozytora kolędy i pieśni kościelne w wybranych preludiach, 

dodatkowo podkreślone przez umieszczone uwagi odautorskie.  

Wybrane cytaty z muzyki religijnej nabierają wymiaru symbolicznego, uniwersalnego. 

Tworzą nić porozumienia między światem twórcy a światem odbiorcy. Pełnią rolę for-

motwórczą dla przebiegu dzieła, stanowiąc […] swego rodzaju c a n t u s  p r i u s  

f a c t u s  […]
8
. 

                                                 
7  Wiek XIX to czas refleksji, kontemplacji. Kompozytorzy poszukiwali w dźwiękach prostoty, 

powracając do melodyjności, pięknego dźwięku i współbrzmienia.  
8  Podaję za: Bogumiła Mika, Cytaty w muzyce polskiej XX wieku. Konteksty, fakty, interpretacje, 

Kraków 2008, s. 164. 
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Według Encyklopedii popularnej PWN: „Kolęda – to pieśń religijna o tema-

tyce związanej z Bożym Narodzeniem”
9
. Pochodzi od łacińskiego calendae, co 

oznaczało w kalendarzu juliańskim pierwszy dzień miesiąca. Kolęda jest symbo-

lem p o l s k o ś c i, poczucia tożsamości narodowej, niesie emocjonalną treść. 

Pozwala wytworzyć klimat wzruszenia, dostojeństwa.  

[Ponadto jest] niczym innym jak modlitwą. […] Magiczną siłę stanowi […] prostota. 

Pieśniom tym zostały przypisane najwyższe wartości, będące „mową ojców”, zyskały 

miano „historii Polski”10.  

Należy podkreślić, iż jej funkcja nie ograniczała się tylko do roli pieśni reli-

gijnej, ale w pewnych okresach historycznych zdobyła rangę pieśni patriotycz-

nej
11

. Kolęda pozwala doświadczyć głębi sacrum, jak i odnaleźć podstawowe 

cnoty, tak zwane t e o l o g a l n e  – wiarę, nadzieję i miłość. 

Przywołane przez kompozytora kolędy można zaliczyć do grupy kolęd 

a k t u a l i z o w a n y c h
12

, wykorzystujących rodzime melodię bożonarodze-

niowe, takie jak: W żłobie leży (Preludium nr 15), Anioł pasterzom mówił (Pre-

ludium nr 21), czy Hej, w dzień Narodzenia (Preludium nr 22). Warto podkre-

ślić, iż kompozytor, rezygnując z dookreślenia tytułów kolęd, ich rozpoznanie 

zapewne pozostawił odbiorcy. Żeleński cytuje w całości kolędy oraz wybrane 

fragmenty, wprowadzając nieznaczne przekształcenia melodyczno-rytmiczne 

oraz harmoniczne (zmiany trybu z dur na moll). Melodia kolędy prezentowana 

jest w różnych konfiguracjach, jednak najczęściej prowadzą ją głosy skrajne,  

a sporadycznie przechodzi diagonalnie z głosu do głosu. Pozostałe głosy poja-

wiają się na zasadzie uzupełnień rytmiczno-harmonicznych i przeważnie wpro-

wadzają nowy, samodzielny materiał związany z inwencją kompozytora. Zapo-

życzony materiał kolęd jest czytelny za wyjątkiem Preludium nr 22 (Hej,  

w dzień Narodzenia), w którym przekształcenia materiału powodują trudność  

w bezpośredniej identyfikacji kolędy i stanowią jedynie jej reminiscencję. Na-

wiązując do tradycyjnych elementów, przywołuje echa sfery quasi-symbolicznej 

tematyki Świąt Bożego Narodzenia. Według Tadeusza A. Zielińskiego: 

Znany motyw kolędowy wywołuje uczuciowe rezonanse na różnych pokładach świado-

mości i niesie z sobą różne znaczenia, może być dla nas znakiem rodzinnego ciepła, tra-

dycji, pokoju, dobroci, najgłębszych ludzkich wartości, czy nawet po prostu sentymen-

talnego wzruszenia czymś bliskim – w każdym razie pozostaje symbolem czegoś biegu-

nowo przeciwstawnego złu, agresji, brutalności13.  

                                                 
9  Hasło: kolęda, [w:] Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1982, s. 352. 
10  Jerzy Szymaniuk, Interpretacja polskich kolęd i pastorałek w procesie aranżacji na przykładzie 

partytury „Kolędy dla świata”, Zielona Góra 2009, s. 12. 
11  Jan Węcowski, Śpiewnik kolędowy. Osiem wieków kolęd polskich XIV–XXI wieku, Poznań 

2008, s. 60. 
12  Jan Adamowski, Kolęda w polskiej tradycji, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2009, nr 5, s. 9. 
13  Tadeusz Andrzej Zieliński, Dramat instrumentalny Pendereckiego, Kraków 2003, s. 48. 
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Przytoczone kolędy stanowią tęsknotę kompozytora za pokojem i szczęściem, 

jakie wnosi okres bożonarodzeniowy. Zapewne ich wykorzystanie jest też dla 

Żeleńskiego nadzieją, iż radosna pieśń zjednoczy wszystkich ludzi, przynosząc 

„lepsze jutro”. Ponadto stanowią niesamowity skarbiec wartości, między innymi 

religijnych czy narodowych nierozerwalnie związanych z p o l s k o ś c i ą. 

Warto w tym miejscu prześledzić krótko historię wybranych kolęd. Niektóre 

z nich powstawały na melodiach popularnych tańców. Jednym z takich przykła-

dów jest kolęda W żłobie leży, jako przykład wczesnej formy poloneza
14

. Melo-

dia nawiązuje do poloneza koronacyjnego Władysława IV Wazy
15

. Kolęda ta 

powstała w XVII lub XVIII wieku i jest dziełem słynnego kaznodziei królew-

skiego Piotra Skargi
16

. Kolęda W żłobie leży jest przykładem kolędy modlitew-

nej (pobożnej) o podniosłym i uroczystym charakterze, opartej na ewangelicz-

nych treściach
17

, a jej wykonanie zapewniało pomyślną przyszłość. Znanych jest 

kilka wersji melodii kolędy umieszczonych w kancjonałach benedyktynek sta-

niąteckich, a z drobnymi zmianami rytmicznymi w kancjonałach franciszkanek  

z pierwszej połowy XVIII wieku
18

.  

Tekst kolędy Anioł pasterzom mówił jest przekładem XVI-wiecznej łacińskiej pieśni An-

gelus pastoribus znajdującej się w rękopisie kórnickim. Natomiast najwcześniejszy zapis 

melodii do tej kolędy pochodzi z XVII-wiecznej tabulatury organowej19.  

Jest przykładem kolędy hymnicznej
20

. Tematyka podejmuje rozważania do-

gmatyczne, prowokując zamyślenie, zadumę i refleksję. Natomiast melodia Hej, 

w dzień Narodzenia pochodzi z  

kancjonału benedyktynek staniąteckich z przełomu XVII i XVIII wieku. Istnieją liczne 

przekazy melodii tej kolędy. Wersja dziś realizowana pochodzi z Pastorałek i kolęd  

z 1843 roku autorstwa [Michała Marcina] Mioduszewskiego21. 

Użyte kolędy w swoim wydźwięku z jednej strony są pełne optymizmu, ra-

dości, z drugiej – wprowadzają ekspresyjność o pesymistycznym zabarwieniu. 

W muzyce przedstawione są przez użycie między innymi drobnych wartości 

                                                 
14  Polskie kolędy patriotyczne 1830 – do dzisiaj, wybór i opracowanie Hanna i Witold Szyman-

derscy, Warszawa 1989, s. 82.  
15  Jerzy Szymaniuk, dz. cyt., s. 20. 
16  Jan Adamowski, dz. cyt., s. 5. 
17  Jerzy Szymaniuk, dz. cyt., s. 13–14. Opublikowana po raz pierwszy przez Michała Marcina 

Mioduszewskiego w zbiorze Śpiewnik kościelny, czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele 

katolickim używane, wydanym w Krakowie w 1838 roku.  
18  Polskie kolędy i pastorałki, wybór i opracowanie Anna Szweykowska, Kraków 1985, s. 187. 
19  Polskie kolędy…, s. 171. Dokładny zapis nutowy zamieścił dopiero Michał Marcin Miodu-

szewski w zbiorze Śpiewnik kościelny, czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim 

używane wydane w Krakowie w 1838 roku.  
20  Zielonym okiem, „Biuletyn Koła nr 10 Polskiego Stronnictwa Ludowego”, red. Maria Kaczo-

rowska, 2013, nr 24, s. 9. 
21  Polskie kolędy…, s. 78–79.  
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rytmicznych w przebiegach gamowych, rytmów punktowanych, rytmicznie po-

wtarzanych ostinatowych struktur, chromatyki, zmian trybu z dur na moll.  

Jak wspomniano wcześniej, oprócz kolęd kompozytor wykorzystuje w Pre-

ludiach pieśni kościelne. W Preludium nr 23 kompozytor cytuje tradycyjną 

pieśń kościelną Kto się w opiekę, opiewającą miłosierdzie, jak i opatrzność Bo-

żą, natomiast w Preludium nr 25 – zamykającym cykl – kompozytor cytuje bła-

galną suplikację Święty Boże obecną w polskiej tradycji narodowej i religijnej  

i śpiewaną w momentach zagrożenia.
 
 

Kompozytor, przywołując w Preludium nr 23 pieśń Kto się w opiekę
22

, wy-

raża bezmierną ufność w Boską opiekę. Pieśń ta jest przekładem psalmu 91 Qui 

habitat in adiutorio Altissimi (Kto się w opiekę poda Panu swemu) w poetyckiej 

parafrazie Jana Kochanowskiego. Jest to przykład psalmu dydaktycznego (mą-

drościowego), który (jak większość) zawiera problemy egzystencjalne. 

Wracając do meritum, Żeleński wykorzystując tę pieśń, chciał podkreślić, iż 

w momentach największego zwątpienia i zagrożenia jest ktoś, kto zawsze jest 

przy nas obecny ktoś, na kogo zawsze można liczyć: „miecz nieuchronny ciebie 

nie dosięże”, „nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga”. Tym kimś jest Bóg 

– nasz obrońca, opiekun, dobry pasterz; stanowi „tarczę i puklerz”. Wierząc  

i modląc się do Niego, można bezpiecznie bywać w najbardziej niebezpiecznych 

miejscach „po żmijach zjadliwych i po padalcach…”, „na lwa srogiego […] 

wsiądziesz”, „[…] na ogromnym smoku jeździć będziesz”. Bóg czasami oddaje 

nas pod opiekę aniołów, którzy są naszymi stróżami: „abyś idąc drogą na ostry 

kamień nie ugodził nogą”. Pieśń ta jest więc wyrazem ufności, wiary w Bożą 

pomoc wobec przeciwności losu, tym samym okazując wdzięczność człowieko-

wi w życiu doczesnym, zapewniając mu wsparcie, pomoc, spokój i bezpieczny 

żywot „Ten to Mnie miłuje, I ze Mną sobie szczerze postępuje. I Ja go także w 

jego każdą trwogę, I nie zapomnę. I owszem, wspomogę”. 

Preludium nr 25 nawiązuje do suplikacji Święty Boże
23

. Etymologia słowa 

pochodzi z łac. supplicatio – modły błagalne. Stanowi rodzaj modlitwy błagalnej 

do Boga, prośby, śpiewanej w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Podobnie 

jak kolędy obdarzona jest silnym ładunkiem znaczeniowym, w tym wypadku 

narodowym. Utrzymana w charakterze recytatywnym stanowi przykład c y -

t a t u - s y m b o l u
24

. „Obecność suplikacji nadaje muzyce waloru patriotycz-

nego i podniosłego tonu «c h o r a ł u  n a r o d o w e g o» […]”
25

. Warto pod-

                                                 
22  Wiele źródeł (w tym internetowych) podaje, iż pieśń Kto się w opiekę odda Panu swemu jest 

częścią Psałterza Dawidowego w przekładzie Jana Kochanowskiego. Melodię dokomponował 

nieznany artysta w XVII wieku. Najstarszy zapis umieszczony jest w zbiorze Michała Marcina 

Mioduszewskiego Śpiewnik kościelny…  
23  Pierwsza strofa zaczyna się od słów Święty Boże, Święty Mocny… W połowie XVIII wieku,  

w czasie wojen szwedzkich, dodano kolejne strofy suplikacji. 
24  Bogumiła Mika, Cytaty w muzyce polskiej…, s. 203. 
25  Adam Neuer, [wstęp do:] Karol Szymanowski, Dzieła, t. 17, Kraków 1987, s. XXI.  
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kreślić, iż kompozytor zacytował suplikację Święty Boże również w operze Kon-

rad Wallenrod. 

W wymienionych wyżej Preludiach Żeleński cytuje całościowo bądź frag-

mentarycznie materiał pieśni kościelnych (w głosie najwyższym lub najniż-

szym), wprowadzając nieznaczne przekształcenia interwałowe i rytmiczne lub 

operuje jedynie motywem czołowym przeplatanym własnymi pomysłami.  

Przytoczone pieśni kościelne tworzą mistyczny, refleksyjny świat Boga – 

przemawiając w muzyce między innymi przez zdwojenia unisonowe, oktawy, 

tercje, akordy na tle stałej nuty pedałowej (stabilizacja struktury dźwiękowej 

uzyskana przez długie wartości rytmiczne). Ponadto pewna powtarzalność akor-

dów utrzymana w fakturze chorałowej ekspresywnie nawiązuje do religioso. 

Według Winfrieda Kirscha: chorał oznacza coś ponadczasowego, coś, co przy-

nosi transcendentalną nadzieję
26

. 

Reasumując, warto odpowiedzieć na pytanie: Czy pojawienie się kolęd, jak  

i pieśni kościelnych można uznać za przejaw apoteozy polskości? Można do-

mniemać, iż tak, ponieważ Preludia te w pewnym stopniu „zakonspirowane” 

oddają w pełni przesłanie, jakim podświadomie kierował się kompozytor. Są – 

jak można przypuszczać – wyrazem intymnej, emocjonalnej wypowiedzi Żeleń-

skiego, jako odpowiedzi na dramatyczne dla Polski wydarzenia, w których przy-

szło mu żyć (okres powstania styczniowego); stanowią rodzaj dedykacji. Dodat-

kowo nabierają wymiaru symbolicznego między innymi przez odniesienie do 

obrządku modlitwy czy świąt Bożego Narodzenia. Ponadto tworzą namiastkę 

obrazu człowieka rozdartego wewnętrznie, borykającego się z trudnościami dnia 

codziennego. Człowieka wątpiącego, a z drugiej strony – pełnego nadziei i wiary 

na lepsze jutro. A w końcu stanowią przykład p o l s k o ś c i  w muzyce, uka-

zując osobisty stosunek kompozytora do tradycji oraz jego patriotycznej posta-

wy wobec losów Ojczyzny.  

Użycie przez kompozytora w Preludiach wybranych kolęd, jak i pieśni kościel-

nych Kto się w opiekę i Święty Boże służy podkreśleniu tożsamości religijnej i naro-

dowej, przepojonej głęboką refleksją. Stanowią rodzaj reinterpretacji przeszłości
27

. 

Wkraczają w sferę religijnego przeżycia, zbliżenia się do Boga poprzez modlitwę. 

Ponadto warto w tym miejscu przytoczyć słowa wypowiedziane przez Regi-

nę Chłopicką na temat Preludiów op. 38 Żeleńskiego:  

nie podejmujące wprost tematyki religijnej i związane z obrzędem liturgicznym, jednak 

przez rodzaj interpretacji tematu i ostateczne przesłanie utworu […] [można uznać za 

przejaw p o l s k o ś c i  w muzyce]28. 

                                                 
26  Winfried Kirsch, Languido. Religioso. Zu Chopins Nocturnes in g-moll op. 15 nr 3 und op. 37 

nr 1, „Chopin Studies” 1995, nr 5, s. 119. 
27  Bogumiła Mika, Suplikacje „Święty Boże” i ich muzyczny rezonans, [w:] Muzyka religijna – 

między epokami i kulturami, t. 1, red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, Katowice 2008, s. 171. 
28  Regina Chłopicka, Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum. Studia nad twórczością 

wokalno-instrumentalną, Kraków 2000, s. 14. 
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Według Mieczysława Tomaszewskiego, dzieło to można zaliczyć do twór-

czości autentycznej, typu musica vera, oddającej hołd Bogu, ojczyźnie i wznio-

słej idei
29

. 
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Streszczenie 

Preludia na organy op. 38 Władysława Żeleńskiego,  

jako przejaw polskości w muzyce 

Myślą przewodnią artykułu jest próba przybliżenia dzieła łączącego w sobie wątki religijne  

z patriotycznymi, ukierunkowująca odbiorcę na ogólny klimat społeczno-polityczny Polski,  

w którym żył i egzystował twórca dzieła Władysław Żeleński (1837–1921).  

Słowa kluczowe: muzyka polska przełomu XIX i XX wieku, muzyka organowa, patriotyzm, 

religijność. 

Summary 

Preludes for Organ op. 38 by Władysław Żeleński  

as the Manifestation of Polishness in Music 

The keynote of the article is the attempt to depict the work joining religious and patriotic 

threads, directing its recipient to the general social and political Polish climate, in which the crea-

tor of the work, Władysław Żeleński (1837–1921), lived and existed. 

Keywords: Polish music on the turn of 19th and 20th century, organ music, patriotism, relig-

iousness. 
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Brzmienie a relacje interinstrumentalne w fakturze 

kameralnej na przykładzie wybranych polskich  

sonat skrzypcowych XX wieku 

Brzmienie jako problem badawczy 

Pojęcie brzmienia dla odbiorców muzyki jest oczywiste. Kojarzone jest  

z konkretną jakością dźwiękową, doznaniem słuchowym, a na poziomie elemen-

tarnej percepcji muzycznej z barwą środka wykonawczego, konkretnego instru-

mentu lub głosu. Jak powiada Roman Ingarden,  

dzieło muzyczne jest tworem par excellence brzmieniowym; czy jeszcze jest coś w tym 

utworze, to pewne zagadnienie. Ale w każdym razie kościec tego utworu to jest szereg 

brzmień po sobie następujących i w pewien sposób uporządkowanych, o pewnej barwie1.  

Stwierdzenie to jest oczywiste, aczkolwiek badania muzykologiczne na 

przestrzeni dziejów koncentrowały się na różnych aspektach dzieł (historycz-

nych, źródłowych, formalnych, stylistycznych), natomiast owa pierwsza, funda-

mentalna właściwość dzieła muzycznego poddana została badaniom w momencie, 

gdy kolorystyczna strona utworów zaczęła wysuwać się na plan pierwszy. 

W każdym utworze muzycznym, nawet tym przeznaczonym na jeden in-

strument, mamy do czynienia z różnymi wariantami brzmienia, wyrastającego  

z tego samego podłoża. Bohdan Pociej w swej rozprawie o muzyce Henryka 

Mikołaja Góreckiego (w dodatku Słowniczek wybranych terminów muzycznych) 

podaje własną definicję brzmienia. Przytoczmy ją w całości:  

Terminu tego używa się często zamiennie z „dźwiękiem” i „współbrzmieniem”. Trzeba 

jednak te pojęcia rozróżnić. Pojęcie „brzmienia” zakłada pewną (zróżnicowaną, acz jesz-

cze nie współbrzmieniową) jedność, przy pewnej przestrzenności („pole brzmieniowe”) 

– szerokości, rozległości, objętości, ciężarze, nasyceniu bądź rozrzedzeniu, itp. cechach 

                                                 
1  Roman Ingarden, Wykłady i dyskusje z estetyki, Warszawa 1981, s. 268. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2014.09.07
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quasi-fizykalnych. Pojmuję więc brzmienie w sensie zbliżonym do niemieckiego Klan-

ngkörper – „ciała dźwiękowego, „ciała brzmieniowego” (niem. Klang oznacza zarówno 

„dźwięk”, jak i „brzmienie”). Tak pojęte brzmienie zawiera w sobie substancjalny rdzeń 

dźwiękowy, z którego wynikają różne akcydensy (jakości brzmienia). Powyższy sposób 

pojmowania brzmienia – w odróżnieniu od „dźwięku” i „współbrzmienia” – wydaje się 

szczególnie przydatny do charakterystyki zjawisk – tendencji, prądów, stylów, indywi-

dualności muzyki XX wieku2.  

Dla problemu badawczego przyjętego w niniejszym opracowaniu szczegól-

nie nośne jest spostrzeżenie autora, określone jako „substancjalny rdzeń dźwię-

kowy”, z którego powstają różne jakości brzmieniowe. By pozostać jeszcze  

w rejonie definiowania pojęcia zwróćmy uwagę na obszernie i wyczerpująco 

opracowane hasło Klangfarbe w Die Musikgeschichte und Gegenwart. Autorzy 

wielostronicowego opracowania rozpatrują znaczenie tego terminu w wielu 

aspektach: psychoakustycznym, psychologicznej percepcji, w muzyce różnych 

gatunków i narodów. W niniejszym artykule interesuje nas głównie brzmienie 

od strony percepcyjnej i w powiązaniu z fakturalnym kontekstem, wynikającym 

ze współpracy dwóch instrumentów, dlatego wyodrębnić należy te ujęcia, które 

zbliżają się do tego obszaru badawczego. W drugim dziale opracowania hasła, 

zatytułowanym Wahrnehmungspsychologische Aspekte, znajdujemy wyjaśnienie 

podkreślające ważkość wpływu wszystkich elementów struktury muzycznej  

w tworzeniu brzmienia:  

Klangfarbe resultiert aus der Summe aller struktureller Faktoren, die Schallereignissen 

Imre jeweils spezifische musikalische Gestalt geben. Eine Zuordnung von physikalischen 

Gegebenheiten und Wahrenehmungsquatitäten erscheint schon darum problematisch, 

weil „die einzelnen von uns empfundenen Eigenarten nich jede durch nur eine physikali-

sche Grösse wirken mehreren Komponenten zustande kommt [Barwa dźwięku wynika  

z sumy czynników strukturalnych, które dają swoją specyficzną muzyczną postać. Przy-

porządkowanie fizycznych własności i jakości percepcyjnych okazuje się problematycz-

ne, ponieważ poszczególne odczuwane specyficzne cechy nie zawsze można określić 

wielkością fizyczną, lecz przeważnie poprzez współdziałanie licznych komponentów – 

tłum. M.R.]3. 

Rozważania tu przytoczone, choć nie wspominają o fakturze, akcentują zjawi-

sko wpływu czynników strukturalnych, ich upostaciowanie na kształt brzmieniowy 

dzieła, a także na moment odczuwania jego charakterystycznych cech. Specyficzna 

postać muzyczna (spezifische musikalische Gestalt) wynika właśnie w dużym stop-

niu z faktury podmiotu wykonawczego oraz indywidualnego stylu kompozytora.  

Analizy badań nad brzmieniem dokonała Danuta Gwizdalanka w swej pracy 

o kwartetach smyczkowych Ludwiga van Beethovena. Autorka zauważa:  

                                                 
2  Bohdan Pociej, Bycie w muzyce. Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego, 

Katowice 2005, s. 178.  
3  Werner A. Deutsch, Helmut Rösing, Franz Födermayr, hasło: Klangfarbe, [w:] Die Musik 

Geschichte und Gegenwart, Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich 

Blume, Sachteil 5, Kassel 1996, s. 154. 
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Rola, jaką pojęcie brzmienia odegrało w dotychczasowych badaniach muzykologicz-

nych, wynikała zarówno z jego drugoplanowości w teoriach poszukujących sensu bądź 

struktury dzieła, jak i z wielorakich trudności metodologicznych pojawiających się przy 

próbach opisu brzmieniowej postaci dzieł muzycznych. […] Lata dwudzieste naszego 

wieku [tzn. XX – przyp. M.R.] przyniosły początki muzykologicznej refleksji nad 

dźwiękiem, na co niemały wpływ miał przełom estetyczny dokonany przez „impresjoni-

stów”, a także emancypacja instrumentacji stanowiącej coraz istotniejszy element muzyki4.  

Oczywistym jest fakt, że badania muzykologiczne podążają zawsze za do-

konującymi się w twórczości zmianami. Wysuwanie się na pierwszy plan okre-

ślonych zjawisk dźwiękowych siłą rzeczy przykuwało większą uwagę teorety-

ków i muzykologów i wyzwalało nowe nurty badawcze. Muzyka XX wieku, 

bardzo ekspansywna w sferze jakości brzmieniowych, „pociągnęła” za sobą 

badania w tym kierunku. Cytowana powyżej autorka konstatuje:  

W minionym ćwierćwieczu brzmienie pojawiało się jako przedmiot szczegółowych roz-

ważań bądź też jako kategoria analityczna i to nawet na czołowym miejscu5.  

Wspomniane we wcześniejszym cytacie trudności metodologiczne związane 

są z trudnościami w tworzeniu precyzyjnej terminologii, trafnie określającej 

wszelkie warianty brzmieniowe występujące w utworze lub w grupie dzieł.  

O tej podstawowej właściwości sztuki dźwięku można mówić z różnych po-

zycji obserwatora: akustycznej, funkcyjno-formalnej, filozoficznej czy estetycz-

nej. Te dwie ostatnie zawsze będą bardzo subiektywne, zależne od wrażliwości 

odbiorcy. Rzadko jednak jakość, profil brzmieniowy (wg Pocieja „substancjalny 

rdzeń dźwiękowy”), zmieniający się w trakcie narracji, zostaje wyodrębniony 

jako współczynnik utworu i poddany odrębnemu badaniu. Carl Dalhaus pisze:  

Brzmieniowa forma utworu muzycznego, instrumentacja lub obsada, jest od XVII lub 

XVIII wieku […] częścią kompozycji, podczas gdy we wcześniejszych epokach była ona 

sprawą praktyki wykonawczej. Jako zaś aspekt samego dzieła daje się ona oddzielić od 

pojedynczego, odrębnego odtworzenia – nie inaczej niż zapisane brzmienie. Słowo, sta-

nowiące jedną z warstw tekstu literackiego, różni się od zmiennego materiału fonetycz-

nego, w którym się realizuje. Jeśli więc instrumentacja należy do tekstu muzycznego, to 

– z drugiej strony – różni się ona na tyle wyraźnie od struktury, by analogicznie do 

brzmienia słów – można ją było ująć jako osobną warstwę. Struktura może być pomyśla-

na bez odniesienia do formy brzmieniowej, zaś instrumentacja może ulec zmianie bez 

koniecznego naruszenia struktury dzieła. Struktura i forma brzmieniowa stanowiłyby za-

tem dwie warstwy utworu muzycznego, które spełniają Ingardenowskie warunki ogólno-

ści, tj. ciągłości warstwy w sobie i heterogeniczności względem innych warstw6.  

                                                 
4  Danuta Gwizdalanka, Brzmienie kwartetów smyczkowych Ludwiga van Beethovena, Poznań 

1991, s. 9. 
5  Tamże. Powołuje się na prace: Robert Erickson, Sound Structure in Music, Los Angeles 1975, 

Wayne Slawson, Sound Color, Berkely 1985, Jan LaRue, On Style Analysis, „Journal of Music 

Theory” 1962. 
6  Carl Dalhaus, Estetyka muzyki, przełożył z języka niemieckiego, wstępem opatrzył Zbigniew 

Skowron, Warszawa 2007, s. 100–101.  
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Dalhaus zatem wyodrębnia strukturę i brzmienie jako osobne warstwy utwo-

ru. Wynika to z utożsamiania brzmienia, w pierwszej kolejności, z instrumenta-

cją. Różnicowanie brzmienia – jego specyfikacja w każdym utworze zależna jest 

przecież także od jego ukształtowania, ruchu dźwiękowego, tempa i artykulacji.  

Poddając muzykę kameralną badaniu w warstwie brzmieniowej, należy 

przyjąć szersze spojrzenie na pojęcie jakości brzmienia, zwrócić większą uwagę 

na jej dyferencjację. Bardzo wyprofilowany pogląd na tę warstwę muzyczną 

miał Igor Strawiński, który ukazany został w obszernej monografii pióra Alicji 

Jarzębskiej:  

Strawiński uważał, że kompozytor powinien dążyć do wyrazistego wyodrębniania „cało-

ści dźwiękowych”, a dysponując różnorodnymi środkami różnicowania jakości ich 

brzmienia – zmierzać do takiego rozplanowania relacji podobieństwa i różnicy, by kon-

strukcja utworu była „dynamiczną całością”. Był on także przekonany, że zadaniem 

kompozytora jest kształtowanie jakości brzmienia układów dźwiękowych w taki sposób, 

by kontakt z dziełem muzycznym dawał słuchaczowi zmysłową przyjemność7.  

Jak widać, ten wybitny twórca ubiegłego stulecia prezentował praktyczne 

podejście do tej problematyki. W korelacji ze stroną wyrazową odgrywa ona 

rolę bardzo istotną – to właśnie konkretna postać brzmieniowa decyduje o nie-

powtarzalności każdego fragmentu utworu lub jego części, należącej do danej 

kategorii wyrazowej. Brzmienie zawsze w mniejszym lub większym stopniu 

uczestniczy w procesie budowania formy. Autorka monografii o Strawińskim 

wprowadza dla wyodrębniających się całości brzmieniowych w jego utworach 

pojęcie „partonu”, wykazującego jasno określone cechy.  

XX-wieczny sonoryzm uczynił z niekonwencjonalnych brzmień, często wy-

chodzących poza naturę instrumentu, środek – cel swych działań. Ich stosunko-

wo szybkie wyczerpanie się dowodzi faktu, że pozadźwiękowa, szmerowa mate-

ria akustyczna nie była w stanie zastąpić tworzywa czysto dźwiękowego, mogła 

je tylko uzupełnić, poszerzyć pole brzmieniowych doznań. Podkreślany przez 

komentatorów tego nurtu formotwórczy charakter jakości brzmieniowych, cho-

ciażby w postaci fragmentarycznej, funkcjonował w budowaniu formy dużo 

wcześniej, choć nieco w ukryciu. Liczne publikacje poświęcone twórczości so-

norystycznej podkreślały wszystkie komponenty dzieł służące kategoriom czysto 

brzmieniowym, w tym także elementy tradycyjne, np. harmonikę. Wytworzyła 

się konieczność stworzenia nowej metody analitycznej, w której w centrum zain-

teresowania znajdują się kategorie brzmieniowe. Przypomnijmy, podwaliny tej 

metody i wynikającej z niej teorii sonologii stworzył Józef Michał Chomiński, 

postulując potraktowanie sonorystyki jako nowej dyscypliny wiedzy muzycz-

nej
8
. „Teoria ta [tzn. sonologii muzycznej – przyp. M.R.] – pisze Maciej Gołąb – 

                                                 
7  Alicja Jarzębska, Strawiński. Myśli i muzyka, Kraków 2002, s. 149. 
8  Józef Michał Chomiński, Technika sonorystyczna jako przedmiot systematycznego szkolenia, 

„Muzyka” 1961, nr 3; tegoż, Muzyka Polski Ludowej, Kraków 1968; tegoż, Formy Muzyczne,  

t. 1: Teoria formy. Małe formy instrumentalne, Kraków 1983. 
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w latach sześćdziesiątych była samotnym doświadczeniem muzykologii europej-

skiej”
9
, a obecnie powszechnie znana, stworzyła obszerny dział badawczy. Bar-

dzo ważne w teorii Chomińskiego są pojęcia brzmień homogenicznych i polige-

nicznych, przenoszone także na teren faktury, a dotyczące w pierwszym rzędzie 

obsady orkiestrowej oraz bardzo wyszukanych zestawów instrumentalnych, 

stosowanych przez sonorystów. Szczegółowego omówienia teorii Chomińskiego 

dokonała Iwona Lindstedt w monografii Sonorystyka w twórczości kompozyto-

rów polskich (Warszawa 2010). Wielu autorów podejmowało także dyskusję nad 

samym pojęciem sonorystyki
10

 (Kostrzewska, Lindstedt), sposobami jej rozu-

mienia i klasyfikacją. Zagadnienie sonorystyki w muzyce polskiej II połowy XX 

wieku szeroko przedstawił także Krzysztof Baculewski
11

. W dziale bogatej 

twórczości sonorystycznej prowadzono szerokie badania.  

Teoria dotycząca nurtu sonorystycznego nie będzie miała jednak większego 

zastosowania w niniejszym opracowaniu, gdyż wybrane do badania sonaty nie 

należą do owego nurtu i głównym problemem badawczym są zależności pomię-

dzy relacjami fakturalnymi w głosach dwóch instrumentów a brzmieniem, które 

jest audytywnym wynikiem owych relacji. Ponadto wszystkie cztery sonaty 

podejmują bardzo tradycyjny model duetowej obsady kameralnej, dialogu 

skrzypiec i fortepianu.  

W kameralnych utworach klasyczno-romantycznych o stałej obsadzie nośni-

kiem różnicowania brzmienia staje się wielorakość faktury, a siłą napędową 

sukcesywnej zmienności – ewolucyjny tryb rozwoju. Konkretna postać faktury 

przywołuje określony profil brzmienia. Składowymi elementami faktury są 

struktury dźwiękowe, różne lub jednolite, sukcesywne i symultatywne. Substan-

cjalny rdzeń dźwiękowy w terminologii Bohdana Pocieja może być rozwijanym 

motywem, postacią ruchu figuracyjnego lub szeregiem akordów, i dalej – połą-

czeniem tych pojedynczych struktur. Niemniej ważnym dopełnieniem czystej 

struktury dźwiękowej są oczywiście barwa instrumentu, rejestr wysokościowy 

oraz artykulacja. Muzyka XX wieku, silnie rozszerzając zakres artykulacji, kie-

ruje uwagę analityków w stronę badania tego elementu, odpowiedzialnego  

w dużej mierze za stronę kolorystyczną. Wymienione tu, dobrze znane elementy 

struktur dźwiękowych nabierają większej wyrazistości w muzyce kameralnej,  

w której obsada złożona jest z dwóch lub kilku instrumentów solowych, łatwych 

do słuchowego wyodrębnienia. W tym rodzaju twórczości mniejsze niż w muzy-

ce orkiestrowej zróżnicowanie barw instrumentalnych automatycznie powoduje 

większą, audytywną selektywność owych rdzeni dźwiękowych. Bardziej wyrazi-

sta w percepcji staje się także artykulacja.  

                                                 
9  Maciej Gołąb, Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii, Wrocław 2008, 

s. 141. 
10  Hanna Kostrzewska, Sonorystyka, Poznań 2009. 
11  Krzysztof Baculewski, Polska twórczość kompozytorska 1945–1984, Kraków 1987; tegoż, 

Historia muzyki polskiej. Współczesność, część 1: 1939–1974, t. 7, Warsaw 1996. 
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Autor pracy o kwartetach smyczkowych Dymitra Szostakowicza w podroz-

dziale Brzmienie koncentruje się właśnie na roli artykulacji, dynamiki i reje-

strów. W pierwszym zdaniu czytamy:  

Brzmienie kwartetu smyczkowego wydaje się jednym z najistotniejszych problemów 

analitycznych, lecz badanie brzmienia nie jest proste i wymaga uwzględnienia wielu 

aspektów12.  

W muzyce kameralnej i solowej bardzo ważną rolę przyjmuje fluktuacja re-

jestrów w horyzontalnym kształtowaniu toku dźwiękowego. Dzieje się tak rów-

nież w bardzo tradycyjnej obsadzie dwóch różnych instrumentów, właściwej dla 

sonaty kameralnej, rodowodu klasycznego. Estetyczny wymiar brzmienia prze-

nosi nas z kolei w rejon wartościowania oraz indywidualnego, subiektywnie 

odczuwanego odbioru. 

Trudnym zadaniem jest tworzenie terminologii, pojęć, określających różne 

jakości brzmieniowe. Wobec zjawiska subiektywności w odbiorze muzyki pro-

blem ten jeszcze się intensyfikuje. W interpretacjach słownych utworów, w lite-

raturze muzykologicznej stosowanych jest wiele określeń zaczerpniętych z języ-

ka potocznego (np. brzmienie drapieżne, łagodne, itp.). Stworzenie pojęć bar-

dziej obiektywnych, typowo muzycznych, musi być dokonywane w korelacji  

z fakturą i obsadą. „Wśród czynników kształtujących brzmienie bardzo istotną 

rolę odgrywa faktura” – potwierdza powyższe założenie Danuta Gwizdalanka, 

otwierając tym stwierdzeniem rozdział poświęcony rodzajom faktur. W swojej 

pracy fakturę traktuje jako  

rezultat zastosowania techniki kompozytorskiej, uwarunkowany możliwościami określo-

nego instrumentu lub grupy instrumentów, a nawet wyrazową specyfiką gatunku13.  

W zbliżonym sensie będzie również traktowana faktura rozpatrywanych tu 

sonat skrzypcowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje między 

skrzypcami a fortepianem.  

Relacja interinstrumentalna 

Relacją interinstrumentalną określam wzajemne zależności głosowo-rejest- 

rowe, zachodzące między strukturami dźwiękowymi instrumentów tworzących 

podmiot wykonawczy. Relacje te są bardzo czytelne w audytywnym odbiorze 

obsady kameralnej na różne instrumenty, ze względu na ich odrębność tembro-

wą. Rozpatrując jakikolwiek utwór powstały na etapie rozwiniętego systemu 

dur-moll i rozbudowanych form wypowiedzi, zauważamy intensywną dynamikę 

                                                 
12  Ryszard Daniel Golianek, Dramaturgia kwartetów smyczkowych Dymitra Szostakowicza, 

Poznań 1995, s. 77. 
13  Danuta Gwizdalanka, dz. cyt., s. 85. 
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niuansowania brzmień. Może ono mieć miejsce w obrębie danego współczynni-

ka formalnego lub pomiędzy nimi. Każde ukształtowanie faktury daje tylko so-

bie właściwy charakter brzmieniowy, który wynika z konkretnego w danym 

momencie utworu współdziałania wszystkich elementów. Jest on zawsze imma-

nentnym składnikiem każdej muzycznej myśli. Józef M. Chomiński w odniesie-

niu do kameralnej sonaty klasycznej podkreśla alternujące traktowanie materiału 

przez obydwa instrumenty
14

. Faktura kameralna w duecie z natury posiada cha-

rakter dialektyczny, „muzycznego dyskursu”, bazującego przede wszystkim na 

idei dialogu. W dalszych rozważaniach będę stosować termin „dialog” w odnie-

sieniu do relacji skrzypcowo-fortepianowych, ze względu na jego powszechność 

i adekwatność do sposobów muzykowania kameralnego.  

Prosty, sukcesywny dialog dominował w kameralistyce epoki klasycznej.  

W stylistyce neoromantycznej (w której utrzymana jest pierwsza poddana tu 

analizie sonata) współdziałanie instrumentów na gruncie sonat skrzypcowo- 

-fortepianowych najczęściej tworzy ciągły układ komplementarny (dopełniający),  

o synchronicznym biegu narracji. Rzadziej nawiązuje do dialogu sukcesywnego, 

aczkolwiek również w sonatach neoromantycznych obecnego. Wspomniana alter-

nacja (wymienność) materiału o ile występuje, to głównie w płaszczyznach tema-

tycznych; przewagę zyskuje równoczesne współdziałanie motywiki pochodnej od 

tematu we wszystkich głosach. W sonatach skrzypcowo-fortepianowych terminem 

„głos” określam każdy z systemów, czyli: górna partia fortepianu (potocznie: prawa 

ręka), dolna partia fortepianu (lewa ręka) oraz partia skrzypiec. Wspomniane wy-

mienne (sukcesywne) dialogowanie, motywiczne lub frazowe, najczęściej wypo-

wiada się odmiennymi treściami w głosach lub pomiędzy instrumentami. Przyczy-

nia się to do większej selektywności ich brzmienia, ale jej stopień zawsze zależny 

jest wprost od wzajemnych relacji melorytmicznych i harmonicznych. 

Relacje interinstrumentalne są silnie zróżnicowane w sonatach XX-wiecz- 

nych. Kształtują się odmiennie na różnych etapach historycznego rozwoju i wy-

nikają wprost z przyjętej stylistyki. Odmiany tych relacji wykażemy na przykła-

dzie czterech polskich sonat skrzypcowych, pochodzących z czterech różnych 

okresów periodyzacyjnych ubiegłego stulecia. 

Henryk Melcer, Sonata G-Dur na skrzypce i fortepian (1907) 

Sonata G-dur Henryka Melcera (1869–1928) reprezentuje stylistykę neo-

romantyczną. Traktuje fakturę instrumentalną płaszczyznowo, tzn. dana postać 

relacji między instrumentami utrzymuje się na dłuższym odcinku formy. Pierw-

szy temat I części, Allegretto, potraktowany jest alternująco, na wzór sonat kla-

sycznych, z kadencyjnym rozszerzeniem frazy głównej w partii skrzypiec. 

                                                 
14  Jozef M. Chomiński, Wielkie formy instrumentalne z serii Formy muzyczne, t. 2, Kraków 1987, s. 274. 
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Brzmieniowo daje układ selektywny, także w równoczesnym współdziałaniu 

fortepianu i skrzypiec. Typowym przykładem faktury płaszczyznowej jest postać 

drugiego tematu, w którym triolowe figuracje dolnej linii fortepianu przyjmują 

charakter quasi-burdonowy, z przesunięciami do pobliskich tonacji. Zapewniają 

one brzmieniowo-wyrazową stabilność, ów „substancjalny rdzeń dźwiękowy”  

i stały fundament dla dialogujących górnych linii melodycznych. Mamy tu do 

czynienia z narracją spokojną, statyczną, niuansowaną dynamiką i zmianami 

tonalnymi. Od strony artykulacyjnej Melcer dobarwia ów burdon wymiennością 

trzech sposobów gry: legata, staccata i pizzicata.  

 

Przykład 1. Henryk Melcer, Sonata G-dur, część I: Allegretto, drugi temat, takty 130–139. 

W fakturze skrzypcowo-fortepianowej tej sonaty istotny wpływ na tembr 

brzmieniowy danego fragmentu ma wzajemne rozłożenie rejestrowe obydwu 

partii. Zależne jest ono od tematycznej lub pozatematycznej funkcji głosu, jego 

wysunięcia na pierwszy lub dalszy plan. Umiejscowienie partii skrzypiec  

w środkowym rejestrze, pomiędzy głosami prawej i lewej ręki fortepianu, ma 

miejsce najczęściej w końcowych odcinkach danego współczynnika formy lub 

jego rozwoju. Takie rozłożenie trzech głosów daje większą stopliwość brzmie-

nia. Jej poziom zależy od ambitusu faktury. Rejestrowa fluktuacja partii instru-

mentów staje się jednym z podstawowych czynników różnicujących profil audy-

tywnej postaci. Przedstawia się ją też jako komponent o silnym stopniu zmien-

ności. We wszystkich częściach Sonaty G-dur Henryka Melcera ruchliwość 

rejestrowa jest intensywna, a w części I najbardziej aktywna w przetworzeniu.  

Część II, Scherzo, Presto con brio, zespala wymienność rejestrową z pauzo-

waną motywiką, przyjmując wymiar silnie kolorystyczny. Jego podkreśleniu 

służy często stosowany wysoki rejestr fortepianu, imitujący brzmienie dzwon-

ków, co ma miejsce w triu będącym stylizacją starofrancuskiego musette. 
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Przykład 2. Henryk Melcer, Sonata G-dur, część II: Presto con brio, takty 46–49. 

Odcinek ten wyróżnia się statyczną selektywnością brzmienia (pomimo „są-

siedztwa” rejestrowego skrzypiec i fortepianu), wynikającą z charakterystycz-

nych burdonowych pustych strun skrzypiec. Selektywność tę zapewnia również 

odmienność materiałowo-artykulacyjna partii instrumentów. Powyższy układ 

fakturalny jest kontrastowym ujęciem w stosunku do ruchliwych i dynamicz-

nych ogniw skrajnych. Wprowadza uspokojenie akcji, moment odprężenia  

o ludycznym zabarwieniu. Repryza Scherza w porównaniu z ekspozycją wnosi 

nowe jakości. Już sam jej początek ukazuje temat w całkowicie odmiennym 

rozpracowaniu fakturalnym, mianowicie: homorytmicznym ruchu w trzech gło-

sach z wyodrębnieniem linii tematu w prawej ręce fortepianu (w oktawie trzy-

kreślnej, z artykulacją sempre staccato, dookreśloną jako quasi pizzicato). 

Skrajne głosy pełnią rolę rozszerzającą wolumen linii tematycznej. Taki tryb 

jednolitości brzmieniowej utrzymany jest w całej płaszczyźnie repryzowego 

tematu. Łącznik z kolei przypomina dialogi motywiczne, a obszerna koda pro-

ponuje ekspansywny i jednorodny ruch dźwiękowy. W ostatnich kilkunastu 

taktach różnicowany jest kolorystycznymi „dodatkami”: barwą sul ponticello, 

sztucznymi flażoletami i przejściem w obopólną fakturę akordową. 

Część III, wolna, Andante cantabile, jest – już to z racji ekspresji lirycznej – 

inną propozycją fakturalno-brzmieniową. Polega na typowo romantycznym, 

ewolucyjnym rozwijaniu wyjściowej struktury, którą jest prosta kantylena 

skrzypiec na tle statycznego melicznie ruchu figuracyjnego fortepianu. Obydwa 

elementy fakturalne w toku narastania ulegają oczywiście przeobrażeniom, 

zwłaszcza w odcinku kulminacyjnym (takty 54–59). Relacja kantylena – ruch 

figuracyjny, jakże częsta w XIX-wiecznej literaturze wiolinistycznej, zostaje 

utrzymana na przestrzeni całej części III. Rozwój strony brzmieniowej przyjmu-

je charakter procesualny, nasilając stronę dynamiczną i ekspresyjną. 

Finałowa część IV, Allegro giojoso, podobnie jak część I, odwołuje się do za-

sady tworzenia faktury płaszczyznowej. Różnicowanie tych płaszczyzn warunkuje 

rodzaj ruchu melorytmicznego i nasycenie harmoniczne. Cechą wspólną kolejno 

następujących płaszczyzn, odpowiadających współczynnikom formalnym, jest 

znów zmienność rejestrów, zwłaszcza fortepianowych. Z drugiej strony, wysoka 

częstotliwość zdwojeń oktawowych, stosowanych konsekwentnie w toku całej 

części ewokuje w słuchowym odbiorze poczucie brzmieniowego pokrewieństwa. 
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Sonata G-dur Henryka Melcera w perspektywie całości formy odznacza się 

bogatą szatą brzmieniową w zakresie wariantowania, przekształcania określonej 

idei muzycznej. Dialog skrzypcowo-fortepianowy wyraża się licznymi środka-

mi, odmianami relacji interinstrumentalnej. Są tu dwa zasadnicze ich rodzaje: 

1. Dialog sukcesywny, polegający na wymianie myśli dwóch instrumentów 

podług klasycznej, sonatowej, zasady kolejności instrumentów. Dotyczy to 

całych fraz, motywów lub wręcz pojedynczych dźwięków czy akordów. Sto-

sowana jest przede wszystkim w tematach, jak w sonatach XVIII-wiecznych. 

Mamy tu zatem czynnik oparcia się we wzorach preromantycznych. Zna-

mienne jest porównanie początków I, II i IV części:  

— pierwszy temat – mazurek części I, prowadzony jest klasycznym dialo-

giem całych zdań;  

— temat Scherza, części II, rozwija się w dialogu pojedynczych impulsów 

dźwiękowych, które tworzą dwutembrową mozaikę brzmieniową;  

— skoczny, taneczny temat finału rozegrany jest najpierw jako płaszczyzna 

tematu fortepianowego na tle dwudźwiękowego tremola skrzypiec, po 

czym następuje skrócona i zmodyfikowana wersja tematu skrzypcowego. 

Relacja dialogu sukcesywnego gwarantuje brzmienie selektywne w następ-

stwie horyzontalnym, w różnych proporcjach czasowych.  

2. Dialog symultatywny, polegający na równoczesnym postępowaniu narracji 

obydwu instrumentów w prostych układach homofonicznych lub kontra-

punktujących. Wyznacza on trzy odmiany brzmień:  

— brzmienie proste, jednolite, eufoniczne (odcinki homorytmiczne);  

— brzmienie złożone, wynikające z komplementarnego ustosunkowania 

głosów, o różnym stopniu spójności (wzajemne dopełnianie się wątków, 

pokrewnych motywicznie);  

— brzmienie kontrastowe (synchronia dwóch lub trzech odrębnych planów) 

Dialog symultatywny, typowy w kameralistyce neoromantycznej, operuje 

szerszą gamą brzmień w omawianej sonacie. Najwyższy stopień spójności po-

siada oczywiście pierwsza odmiana – brzmień jednolitych, dotycząca głównie 

unisonowych (oktawowych) fragmentów obydwu instrumentów (w sumie rzad-

kich u Melcera). Mniejszym stopniem spójności przemawia odmiana druga, 

komplementarna, właściwa dla fragmentów o relacjach kontrapunktujących. 

Odmianę trzecią, brzmień kontrastowych należy już klasyfikować jako brzmie-

nia selektywne, jasno wyodrębniające się, lecz postępujące równocześnie. Każda 

z wyszczególnionych tu relacji posiada liczne warianty – odmiany. Wynikają 

one z rozplanowania wzajemnych układów fakturalnych, rejestrów, odmian 

artykulacji (tak istotnych dla brzmienia), w Sonacie G-dur Melcera bardzo boga-

tych. Wyróżnienie tych trzech odmian jest konsekwencją całokształtu toku for-

my oraz wzajemnego kontekstu fakturalnego, kontrastowania sąsiadujących 

struktur. Dana postać faktury jest zawsze częścią całości i ukazuje swoją odręb-

ność poprzez porównanie z kontekstem. 
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Autorka monografii o Henryku Melcerze w omówieniu dwóch utworów ka-

meralnych kompozytora, Triu g-moll i Sonacie G-dur, dotyka także problematy-

ki brzmienia, wskazując na niektóre jego cechy, jednak bardziej z pozycji roli 

instrumentów w budowaniu formy:  

[…] w Sonacie G-dur na fortepian i skrzypce zauważamy tendencję do równorzędnego 

traktowania instrumentów. […] Wykładnikiem równorzędnego traktowania instrumen-

tów jest niewątpliwie przeciwstawianie brzmień – zarówno jednoczesne, jak i sukcesyw-

ne. Doszukiwać się tu możemy pewnych podobieństw z techniką orkiestrową. […] Zasa-

da przeciwstawiania tych dwóch współczynników dźwiękowych jest elementem formo-

twórczym i dotyczy szczególnie prezentacji materiału tematycznego15.  

Opisaną powyżej odmianę „brzmień jednolitych” Katarzyna Piątkowska- 

-Pinczewska określa mianem homogenizacji brzmienia, a czynnikiem „scalają-

cym brzmienie jest także zastosowanie jednakowej lub zbliżonej artykulacji, np. 

w części I, t. 166–182 – skrzypce pizzicato, fortepian – staccato. 

W ogólnych, podsumowujących wnioskach należy stwierdzić, że Sonata G-dur 

polskiego pianisty i pedagoga, twórcy przełomu XIX i XX wieku, grawituje  

w stronę przeciwstawiania brzmień i utrzymywania odrębności treści motywicz-

nych, stałego prowadzenia dwóch muzycznych narratorów. Odbiór walorów 

brzmieniowych w dużym stopniu zależy od faktu, czy utwór wysłuchany jest  

w całości, czy tylko we fragmencie. Stopień efektu podobieństwa lub kontrastu 

zostaje uwarunkowany zawsze relacją części względem całości. Percepcja róż-

nego rodzaju brzmienia kształtuje się (pomimo licznych podobieństw) w każ-

dym utworze odmiennie. Odmienność ta z kolei wynika z konkretnego wykona-

nia i warunków, w których kompozycja jest wysłuchana.  

Roman Maciejewski, Sonata na skrzypce i fortepian (1938)  

Całkowicie odmienne kategorie brzmieniowe ewokuje Sonata na skrzypce  

i fortepian Romana Maciejewskiego (1910–1998), powstała w okresie międzywo-

jennym. Jest to kompozycja jednoczęściowa, złożona z kilkunastu odcinków for-

malnych, niuansowanych agogicznie, w których interinstrumentalna relacja – dialo-

gu symultatywnego – pozostaje stała w toku całego utworu. Tworzy on rozbudo-

wany poemat. Motoryka, polifonia, permanentna figuratywność, ciągle przeplatają 

się w obydwu partiach. Rodzaj dialogu symultatywnego o charakterze komplemen-

tarnym wypełnia całą sonatę. Faktura fortepianu i skrzypiec, każda z osobna, tworzy 

sporą liczbę odmian, wywodzących się z tego samego fundamentu – archetypu, 

motywu – motta, podanego w dwóch pierwszych segmentach sonaty
16

.  

                                                 
15  Katarzyna Piątkowska-Pinczewska, Henryk Melcer-Szczawiński. Życie i twórczość, Kalisz – 

Poznań 2002, s. 213. 
16  Autorzy prac o kompozytorze interpretują jej formę odpowiednio jako: formę, nawiązującą do 

allegra sonatowego (Marlena Wieczorek, Roman Maciejewski. Kompozytor pokolenia zgubione-
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W percepcji słuchowej tok muzyczny tej kompozycji daje odczucie ciągło-

ści, spoistości, jednolitej tkanki dźwiękowej, zbudowanej z nagromadzenia sta-

łego strumienia cząstek motywicznych. Partia fortepianowa wykazuje przy tym 

wyższy stopień ruchliwości rejestrowej, stale dopełnianej średnicą skali skrzy-

piec. Fakt ten komentuje Andrzej Kacprzak, autor pracy o utworach skrzypco-

wych Maciejewskiego i jednocześnie ich wykonawca:  

Istnieje pewnego rodzaju niewygoda wykonawcza. Partia skrzypiec oscyluje w granicach 

środkowego rejestru instrumentu. Nawet w miejscach wzmożonej ekspresji czy kulmina-

cjach nie wznosi się w górę, kiedy efekt apogeum dynamicznego byłby bardziej natural-

ny i łatwiejszy do osiągnięcia. Partię fortepianu w tych miejscach cechuje faktura szero-

ka, rozbudowana i znaczny ambitus. Tym samym przebicie się przez dźwiękową masę 

partii fortepianu wymaga od wykonawcy dysponowania dużym dźwiękiem. Dynamice 

przebiegu myśli muzycznej w partii fortepianu skrzypce muszą dorównać ekspresją17. 

Do stopliwości brzmienia Sonaty przyczynia się także polifonizujący typ 

faktury. Z kolei elementem różnicującym jest wspomniany przez wyżej cytowa-

nego autora „falujący” ambitus fortepianu. Częste pochody figuracyjne  

w kwintdecymowych zdwojeniach dodają jej specyfikacji barwowej, a także 

realizacje układów akordowych w trzech lub czterech planach dźwiękowych. 

Tworzą one brzmienie rozszerzone rejestrowo i nawzajem przenikające się. 

Marlena Wieczorek w swej monografii konstatuje:  

W brzmieniowym nasyceniu partii fortepianowej można dostrzec pokrewieństwo z ty-

pem faktury wywodzącej się z dzieł Szymanowskiego18. 

 

Przykład 3. Roman Maciejewski, Sonata na skrzypce i fortepian, takty 73–75. 

Dominacja fortepianu w tym utworze jest bezsporna. Niemalże obligatoryj-

nie stosowana jest zasada rejestrowego usytuowania partii skrzypiec pomiędzy 

                                                 
go, Poznań 2008, s. 218–219), cykl wariacyjny (Andrzej Kacprzak, Roman Maciejewski. Kompo-

zytor oryginalny i nieznany. Studium twórczości skrzypcowej, Gdańsk 2011, s. 58). 
17  Andrzej Kacprzak, dz. cyt., s. 63. 
18  Marlena Wieczorek, dz. cyt., s. 221. 
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dolnym i górnym głosem pianisty. Analiza wzajemnego ustosunkowania rysun-

ku melorytmicznego obydwu partii prowadzi do wniosku o ich stale komple-

mentarnym charakterze: pauzowana lub akordowa akcja fortepianu zaopatrywa-

na jest ciągłymi figuracjami skrzypiec i odwrotnie – ruchliwa narracja fortepianu 

zestawiana jest ze spokojniejszą rytmicznie melodyką skrzypcową. I wreszcie 

ważny jest u Maciejewskiego czynnik harmoniczny, łączący tercjową strukturę 

współbrzmień z techniką paralelną i silną chromatyką. Permanentną chwiejność 

tonalną równoważą zabiegi centralizacji brzmieniowej (nuty pedałowe trzymane 

i repetowane, figury ostinatowe). Są to czynniki wpływające na stabilizację sil-

nie rozwiniętej figuratywności i brzmieniowe poczucie „osadzenia”, oparcia. 

Sonata Maciejewskiego w prowadzeniu continuum dźwiękowego, w porów-

naniu z Sonatą G-dur Melcera, wykazuje głęboką różnicę. Zespalając odmienne 

tembry instrumentalne, dąży do ich fakturalno-brzmieniowego scalenia, zespo-

lenia, wzajemnego dopełnienia i stworzenia brzmienia wypadkowego. Poprzed-

nia sonata, „starsza” o 20 lat, zmierza do uwypuklenia walorów brzmieniowych 

każdego z instrumentów, nawet w procesie ich równoczesnej akcji. Są to więc 

utwory stojące na antypodach kompozytorskiego kształtowania o odmiennych 

wzajemnych relacjach interinstrumentalnych, oparte na fundamencie bardzo 

tradycyjnej obsady. 

Grażyna Bacewicz, IV Sonata na skrzypce i fortepian (1949) 

IV Sonata na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz (1909–969) z okresu 

dojrzałego, powojennego neoklasycyzmu w relacjach interinstrumentalnych 

bazuje na tradycji klasyczno-romantycznej. We wszystkich częściach utworu 

przeważa d i a l o g  s y m u l t a t y w n y  o  b r z m i e n i u  k o n t r a -

s t o w y m, czyli tryb narracji prowadzonej równocześnie w dwóch lub trzech 

planach, w fakturze homofonicznej, bądź quasi-polifonizującej. Dialog sukce-

sywny plasuje się w drugiej kolejności i stosowany jest głównie w płaszczy-

znach tematycznych, podobnie jak u Melcera. W swej elementarnej postaci, 

polegającej na zasadzie kolejności instrumentów w ekspozycji materiału tema-

tycznego, występuje bardzo przejrzyście w drugim temacie części I, Moderato. 

Jest on jednocześnie, jedyną w tej sonacie strukturą, o statycznej relacji melo-

rytmicznej między skrzypcami a fortepianem. Wynika to wprost z jego ludowej 

proweniencji.  

Odmiana dialogu symultatywnego komplementarnego – o brzmieniu spój-

nym, polegającego na wzajemnym dopełnianiu się treści motywicznie zbliżo-

nych – występuje fragmentarycznie. Od strony formalnej usytuowana jest  

w rozwinięciach płaszczyzn tematycznych. 

Z dominacji rodzaju dialogu symultatywnego kontrastowego wynika oczy-

wiście przewaga brzmienia selektywnego. W IV Sonacie Bacewiczówny na wy-
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razistość brzmienia selektywnego wpływa przede wszystkim rozmieszczenie 

rejestrowe głosów obydwu instrumentów. Kompozytorka stosuje w nich niemal-

że stale odmienną melorytmikę, co powoduje, że słuchowe odczuwanie stopnia 

wyrazistości sterowane jest głównie kontrastami rejestrowymi. A te funkcjonują 

dwukierunkowo:  

— w sukcesywnym kształtowaniu każdej partii, czyli w następstwie horyzon-

talnym;  

— w symultatywnym ich ustosunkowaniu, czyli jednoczesnym prowadzeniu 

kontrastujących rejestrów. 

Pierwszy temat części I, w swej ekspozycyjnej wersji, emituje przenoszenie 

głównego motywu do sąsiednich oktaw – ta tendencja ruchliwości rejestrowej 

jest w ogóle charakterystyczna dla stylu Bacewiczówny. Na etapie rozwinięć 

ewolucyjnych intensyfikuje się. Warto tu też wskazać na wyróżniający się śro-

dek harmoniczny, jakim jest zdwajanie współbrzmień w sąsiednich oktawach, 

który podkreśla ich jakość brzmieniową i podnosi wolumen dynamiczny. Częste 

jest sukcesywne przenoszenie układu akordowego do trzech sąsiednich oktaw. 

Powstaje w ten sposób pewna odmiana centralizacji brzmieniowej, stabilnej 

harmonicznie, lecz dynamicznej rejestrowo.  

 

Przykład 4. Grażyna Bacewicz, IV Sonata na skrzypce i fortepian, część IV: Finale, Con passio-

ne, takty 122–124. 

Walory brzmieniowe (zwłaszcza w części ostatniej), poza oktawowym 

zdwajaniem układów trójdźwiękowych, kształtuje pomocniczo harmoniczna 

technika paralelna, bardzo typowa u neoklasyków. Wskazane tutaj zjawiska 

techniki akordowej dotyczą oczywiście partii fortepianowej. Towarzyszą im 

zawsze odmienne motywicznie struktury skrzypcowe. 

Zmiany rejestrowe między głosami stosowane są stale na przestrzeni całej 

sonaty. Trudno byłoby wskazać dominujący, określony rodzaj owych zmian. 

Partia skrzypcowa ciągle balansuje pomiędzy głosami fortepianu lub wychodzi 

ponad ich rejestr. Tę permanentną zmienność warunkuje „falujący” ambitus pola 

faktury, najwęższy w Scherzo (dla podkreślenia groteskowego charakteru). Eu-

foniczne, homorytmiczne zestrojenie skrzypiec i fortepianu kompozytorka za-
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stosowała zaledwie dwukrotnie, w podejściach kulminacyjnych w częściach  

I (takt 223) i III (takty 160–161, 164–165 – powtórzenie tej samej motywiki).  

Artykulacja, jakże istotna w muzyce XX wieku, w omawianej IV Sonacie 

jest bardziej stabilna na dłuższych odcinkach – jej wertykalna kontrastowość 

objawia się najsilniej w Scherzo. Pomiędzy partiami fortepianu i skrzypiec za-

chodzi w przeważającej części zasada zgodności lub podobieństwa artykulacyj-

nego, a tylko fragmentarycznie przeciwstawna w Scherzo (smyczki podrzutowe 

kontra krótkie legata fortepianu i odwrócenie tej relacji: staccato fortepianu 

kontra krótkie legata w skrzypcach, takty 140–159). 

Brzmienie skrzypcowo-fortepianowe osiąga w tym utworze wysoki stopień 

zmienności sukcesywnej i współistnieje z symultatywną kontrastowością. Po-

wtarzalność określonych układów dźwiękowych wynika jedynie z reguł formy, 

repryzowości, obecnej we wszystkich częściach.  

IV Sonata Grażyny Bacewicz stoi w rzędzie najbardziej skomentowanych 

utworów kompozytorki. Autorzy piszący o tej sonacie zwracali głównie uwagę 

na oblicze stylistyczne: reminiscencje z barokową rytmiką
19

, brahmsowską te-

matyką
20

, współistnienie różnych poetyk
21

. Artyzm i siłę oddziaływania utworu 

podkreślił również recenzent pierwszego, amerykańskiego wykonania:  

This piece was the most impressively touching and controversial on the whole program. 

The composer is a master of melody, which challenges the listener in the way it is ex-

pressed22.  

Wróćmy jeszcze do recenzji Stefana Kisielewskiego, który podkreśla walory 

faktury i artykułowaną powyżej wzajemną kontrastowość obydwu partii:  

[…] przy niewątpliwym patosie i monumentalności utworu, ma on fakturę prostą, kla-

rowną, oszczędną – zwraca uwagę partia fortepianu, nieprzeładowana a wyrazista, świet-

nie kontrastująca ze skrzypcami. Dramatyczność i patos osiągane tu są niezwykle pro-

stymi środkami23.  

Wysoko ocenia ją też monografistka Bacewiczówny:  

IV Sonata jest dziełem głębokiej inwencji, dziełem natchnionym i „osobnym” – biorąc 

pod uwagę neoklasyczno-folklorystyczny kontekst innych utworów kompozytorki tego 

                                                 
19  Krzysztof Baculewski, Polska twórczość kompozytorska 1945–1984, Kraków 1987, s. 100 

(autor zauważa podobieństwo tematu I części do tematu III Koncertu brandenburskiego  

J.S. Bacha) 
20  Stefan Kisielewski, Recenzja z prawykonania IV Sonaty na skrzypce i fortepian (26 IX 1950), 

„Tygodnik Powszechny” 1950, nr 41. 
21  Małgorzata Gąsiorowska, Bacewicz, Kraków 1999, s. 193–197. 
22  Jules Wolffers, Christian Science Monitor, Boston, 16 lutego 1953. („Ten utwór wywołał 

największe wrażenie i był najbardziej kontrowersyjny z całego programu. Kompozytor jest 

mistrzem melodyki, która stanowi wyzwanie dla słuchacza tym, w jaki sposób jest wyrażona”, 

tłum. M.R.), cyt. za: Judith Rosen, Grażyna Bacewicz. Her Life and Works, Los Angeles, 

California 1984, s. 24. 
23  Stefan Kisielewski, dz. cyt. 
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czasu. […] W IV Sonacie, która epickim rozmachem, powagą treści i skomplikowaniem 

faktury sięga tradycji Beethovena, Brahmsa i Francka, obowiązujący dotąd paradygmat 

„autonomii” muzycznej zdaje się być na chwilę zawieszony, bowiem sama konstytucja 

tej muzyki, pełna dialektycznych sprzeczności, zdaje się wykraczać ponad czysty logos 

ukształtowań dźwiękowych24.  

Cytowani tu komentatorzy nieco odmiennie oszacowali fakturę, ale zgodnie 

podkreślali jej wagę i wyjątkową ekspresję. Grażyna Bacewicz integruje w swej 

sonacie różne elementy tradycji w szeroko pojętym nurcie neoklasycznym, co  

z pewnością przyczyniło się do przyjęcia opcji stałej kontrastowości interinstru-

mentalnej. Pierwszoplanową rolę pełni tu indywidualny styl wypowiedzi kom-

pozytorki, zawsze ekspansywny, o wysokim stopniu energetyzmu.  

Porównując IV Sonatę Bacewiczówny z sonatami Melcera i Maciejewskiego, 

dochodzimy do wniosku, że tworzy ona kolejną odmianę współrelacji fakturalnej 

dwóch instrumentów i tym samym stanów brzmieniowych. W sposobach rozwiązań 

fakturalnych bliższa jest Sonacie G-dur Melcera. Różni się od niej wyższym stop-

niem sukcesywnych zmian (określona relacja u Bacewiczówny wypełnia w najdłuż-

szych odcinkach najwyżej kilkanaście taktów, u Melcera są to płaszczyzny kilku-

dziesięciotaktowe). Względem Sonaty Maciejewskiego tworzy antynomię w zakre-

sie kształtowania faktury, przede wszystkim w sposobie operowania rejestrami.  

Eugeniusz Knapik, Sonata na skrzypce i fortepian (1971) 

Czwarta – i ostatnia – sonata poddana analizie fakturalno-brzmieniowej jawi 

się też jako czwarta odsłona poruszanej tematyki. Jednoczęściowa Sonata na 

skrzypce i fortepian Eugeniusza Knapika (ur. 1951) w rozplanowaniu układów 

brzmieniowych (i tym samym formalnych) przyjmuje model płaszczyznowy.  

W całokształcie toku dźwiękowego emanuje niezwykle silną zmiennością inten-

sywności brzmieniowej. Czynnik ten staje się motorem akcji. Selektywne 

brzmienia zostały „zarezerwowane” dla introdukcji, ekspozycji, tematów i kody. 

Prosty dialog kontrastowy osiągany jest w sonacie Knapika jednolitością faktury 

oddzielnie w obydwu instrumentach i ich wzajemną, maksymalną odmiennością.  

Forma tej kompozycji – pisze sam twórca – […] pod wieloma względami stanowi przy-

kład allegra sonatowego. Posiada typową budowę trzyczłonową z introdukcją, a całość 

jest oparta na konflikcie dwóch przeciwstawnych tematów25. 

Obydwa tematy sonaty ujęte w przejrzystej i prostej fakturze prezentują kla-

syczny motywiczno (skrzypce) – harmoniczny (fortepian) dialog symultatywny 

kontrastowy. Krótki łącznik kontynuuje dialog kontrastowy, podając w każdym 

z trzech głosów odmienny plan dźwiękowy (oktawy tremolo w skrzypcach, 

                                                 
24  Małgorzata Gąsiorowska, dz. cyt., s. 193. 
25  Cyt. za: Iwona Bias, Eugeniusz Knapik, kompozytor i pianista, Katowice 2001, s. 31. 



 Brzmienie a relacje instrumentalne… 105 

szybkie figuracje w prawej ręce, urywane akordy w lewej ręce fortepianu). Prze-

tworzenie, w naturalny sposób wypełniające środkową fazę utworu, sięga po 

środki techniczne tworzące maksymalne natężenie brzmienia. Autor komentarza 

do nagrania płytowego wypowiada następującą opinię:  

[…] utwór zadziwia niezwykłym energetyzmem, „zdrowym” witalizmem, mającym swe 

źródło po części w „stężonej ekspresji” muzyki Bartoka, po części w ówczesnym „eks-

plozywnym” stylu muzyki Góreckiego – mistrza Knapika. […] Bogactwo dźwiękowe 

Sonaty, jej fakturalny przepych, owe kaskady akordów i rozległe pasaże, swoisty mak-

symalizm partii fortepianowej i skrzypcowej zawsze idą jednak w parze z pełną koncen-

tracją i ścisłą organizacją materiału muzycznego26.  

Ekstremalne natężenie brzmienia kompozytor osiąga poprzez: intensywny, 

polirytmiczny ruch dźwiękowy, silnie zagęszczoną akordykę, nawiązującą 

wprost do struktur messiaenowskich
27

, maksymalną dynamikę, wyostrzoną do-

datkowo akcentacją każdego dwudźwięku. Przetworzenie, opatrzone w drugiej 

swej fazie określeniem Molto agitato, furioso, przedstawia interinstrumentalny 

układ komplementarny, materiałowo i brzmieniowo spójny, niezwykle dyna-

miczny rejestrowo. W sukcesywnym toku daje wrażenie serii kompleksów 

dźwiękowych. Spore zagęszczenie akordyki o podwójnych, a nawet potrójnych 

współbrzmieniach sekundowych budzi skojarzenia z ruchomymi klasterami. Wo-

lumen brzmienia w tym fragmencie „zapewnia” oczywiście fortepian. Skrzypce  

w pierwszej fazie przetworzenia kontrapunktują, w drugiej – przechodzą na pozy-

cję równoprawnego, aktywnego współtwórcy brzmienia ekstremalnego (pomimo 

umiejscowienia struktur w środkowym rejestrze). Przeciwstawność brzmieniową 

partia skrzypiec zapewnia ciągiem dwudźwięków z zastosowaniem półtonów  

i wielkich septym. Synchronizacja przenoszonych przez kolejne oktawy gęstych 

akordów fortepianu z sekwencjami skrzypcowymi, rejestrowo statycznymi i kon-

trastującymi artykulacyjnie, ewokuje płaszczyznę spójną materiałowo (decyduje  

o tym głównie rytmika), lecz selektywną rejestrowo i tembrowo.  

 

Przykład 5. Eugeniusz Knapik, Sonata na skrzypce i fortepian, takty 120–121. 

                                                 
26  Stanisław Kosz, Lutosławski i Knapik… na skrzypce i fortepian, komentarz płytowy, [w:] 

Partity. Witold Lutosławski, Eugeniusz Knapik, Polskie Radio Katowice 2006, PRKCD 0079, s. 5. 
27  Kompozytor zastosował w partii skrzypcowej II modus Messiaena, a także tzw. wartość dodaną. 
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Powracający po burzliwym przetworzeniu figuracyjno-kantylenowy odcinek 

introdukcyjny wnosi silny kontrast fakturalny i tembrowy. Kreowany jest też 

ścisłą organizacją materiału wysokościowego, poprzez powtarzanie tego samego 

modelu figuracyjnego. 

Sonata Eugeniusza Knapika jest utworem złożonym z zestawiania silnie 

kontrastujących płaszczyzn. O ile można by mówić o istnieniu „formy brzmie-

niowej”, to w przypadku tej kompozycji powstaje u k ł a d  f o r m y  

b r z m i e n i o w e j  t a r a s o w e j, o wyraźnie wyodrębnionych fazach – 

segmentach, z kulminacją w połowie toku wypowiedzi
28

. Przyjęty nadrzędny 

schemat formy sonatowej zostaje tu wtopiony w oryginalny, niestereotypowy 

układ brzmieniowo-ekspresyjny. Patrząc na tę kompozycję z dalszej perspekty-

wy, niejako z oddali, kreśli on linię łuku, wychodzącego od solowego recytaty-

wu skrzypcowego, przechodzącego przez kolejne duetowe postaci o selektywnej 

brzmieniowo wzajemnej relacji i dochodzącego do maksymalnie zagęszczonej 

(oczywiście w tej obsadzie), przesuwającej się masy dźwiękowej i wreszcie 

stopniowo powracającego wyciszania akcji muzycznej. Całość kończy figura-

tywna narracja drugiego odcinka brzmieniowego z introdukcji. 

Relacja między skrzypcami a fortepianem, zarówno komplementarna, kon-

trastowa, jak i spójna, w kreowaniu tembru brzmieniowego ma tutaj mniejsze 

znaczenie. O jego wolumenie i intensywności decydują głównie środki tech-

niczne i ich rozdysponowanie w polu faktury.  

Sonata Knapika prezentuje nurt postmodernistyczny w odmianie surkon-

wencjonalizmu. Surkonwencjonalizm, jak objaśnia Jadwiga Paja-Stach,  

[…] określa odwołanie do wielu konwencji stylistycznych w jednym utworze, do muzyki 

z różnych epok, czy to w postaci cytatów, czy to w postaci imitacji danego stylu lub 

techniki kompozytorskiej; polega na tzw. „podwójnym kodowaniu”, tj. włączeniu kodu  

z innej epoki w kod danego dzieła29.  

Kompozytor stapia bardzo tradycyjny model allegra sonatowego w ogólnym 

założeniu formalnym, elementy języka dźwiękowego Oliviera Messiaena z wła-

sną wizją odmian faktury kameralnej i budowania płaszczyzn brzmieniowych. 

Współwystępowanie owych elementów dokonuje się w tej kompozycji na zasa-

dzie przenikania. Najbardziej twórcze, oryginalne jest następstwo płaszczyzn 

brzmieniowych. Kontrasty wolumenów brzmieniowych są sygnaturą tej kompo-

zycji. Ich płaszczyznowe ujęcie tworzy swobodną, wszak w sposobie zakompo-

nowania jakże odmienną, paralelę do przedstawionej tu wcześniej Sonaty G-dur 

Melcera. Płaszczyzny te w sonacie Knapika, „młodszej” o siedem dekad, siłą 

                                                 
28  Danuta Gwizdalanka również wskazuje na relację brzmienie – forma: „Wykorzystywanie 

różnic brzmieniowych dla podkreślenia cezur architektonicznych, hierarchii ważności dźwię-

ków we frazie oraz odmienności funkcji współdziałających głosów należy do najpowszechniej-

szych procedur w dziejach europejskiej techniki kompozytorskiej co najmniej od czasów póź-

norenesansowej canzony” (dz. cyt., s. 113.) 
29  Jadwiga Paja-Stach, Muzyka polska od Paderewskiego do Pendereckiego, Kraków 2009, s. 44. 
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rzeczy kształtowane są innymi rodzajami muzycznej narracji. Dialog obydwu 

partii instrumentalnych jest wyostrzony, a wzajemna relacja silnie wyprofilowa-

na poprzez sam język dźwiękowy. 

Wnioski końcowe 

Każda z czterech sonat skrzypcowych, w których poddano analizie stronę 

brzmieniową w powiązaniu z relacją fakturalną interinstrumentalną, prezentuje 

własny model. W pierwszym rzędzie zależy on od przyjętej stylistyki, a tę wy-

znacza czas powstania utworu. Wybrane do badań utwory są reprezentatywne 

dla swego okresu historyczno-stylistycznego.  

Neoromantyczny typ dialogu skrzypiec i fortepianu w Sonacie G-dur Hen-

ryka Melcera formuje stronę brzmieniową „dłuższym oddechem”, zgodnie  

z ówczesnym typem wypowiedzi i obowiązującą tradycją cyklicznej formy ka-

meralnej sonaty. Ukazuje ogólnie płaszczyznowe stany brzmieniowe, dwa za-

sadnicze rodzaje dialogu kameralnego, w którym formują się różne odmiany 

brzmienia (jednolite, komplementarne, kontrastowe).  

Postępująca na pograniczu wygasających tendencji neoromantycznych  

i kształtujących się idei neoklasycznych oraz nowatorskich nurtów, Sonata Ro-

mana Maciejewskiego w omawianym zakresie zmierza do wariantowanej spój-

ności, subtelnie tylko kontrastowanej. Utwór prowadzi swą narrację w całości 

dialogiem komplementarnym i przy dominacji faktury polifonizującej. W rela-

cjach interinstrumentalnych i brzmieniu jest pośród omawianych tu kompozycji 

najbardziej jednolita. 

Dojrzała, neoklasyczna proweniencja IV Sonaty Grażyny Bacewicz wysuwa 

na plan pierwszy symultatywny dialog kontrastowy o wysokim stopniu różnico-

wania sukcesywnego. On wyznacza relację skrzypcowo-fortepianową w tym 

utworze, z którego wynikają przede wszystkim brzmienia selektywne.  

Sonata Eugeniusza Knapika daje natomiast propozycję nagłych zwrotów 

brzmieniowych, segmentacji sukcesywnie następujących brzmień kontrasto-

wych, a każda z płaszczyzn sama w sobie jest na zmianę selektywna i spójna. 

Płaszczyzny te funkcjonują w relacjach dialogu symultatywnego, zarówno kom-

plementarnego, jak i kontrastowego. 

Tym, co w kształtowaniu brzmienia jest czynnikiem najistotniejszym, jest 

konkretna postać ułożenia struktur w danym odcinku utworu. Ona decyduje  

o niepowtarzalności i rozpoznawalności kompozycji. Postać danej faktury – 

ukształtowana indywidualnie – istnieje zawsze tylko raz. Może być zbliżona do 

wielu innych, ale każdorazowe ujęcie będzie jedyne, niepowtarzalne. 

Brzmienie jako problem badawczy jest wielopoziomowe, hierarchiczne. Je-

go konkretna postać w różnych miejscach utworu zależy od różnych czynników. 

Czasem zastosowany język dźwiękowy, dobór struktur harmonicznych, rozłoże-
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nie rejestrowe pełnią rolę kluczową, ważniejszą od symultatywmego ułożenia 

głosów czy rytmizacji. W muzyce tonalnej, tworzonej zawsze na tym samym 

fundamencie, materiałowej bazie, specyfikacja brzmienia zależy w dużym stop-

niu właśnie od fakturalnych relacji międzygłosowych i owego substancjalnego 

rdzenia dźwiękowego (rodzaju motywu, struktury figuracyjnej, itp.). 

Powróćmy jeszcze na koniec do problemu rozpatrywania brzmienia oraz 

terminologii. Każdy „kształt brzmieniowy” można nazwać i określić tylko  

w przybliżeniu, poprzez skojarzenia i prawo kontrastu względem innej jakości 

(np. homogeniczne i poligeniczne). W obrębie tych ogólnie wydzielonych jako-

ści należałoby jednak podjąć próbę dookreślenia licznych wariantów brzmie-

niowych, możliwych w ramach danego typu faktury lub obsady. Wszak po tym 

wymiarze dzieła często rozpoznajemy styl epoki czy kompozytora. 

W każdym rodzaju dzieł, niezależnie od obsady, mamy jednak do czynienia 

z trzema relacjami kształtującymi brzmienie. Ustalony przez kompozytora pod-

miot wykonawczy, określający relacje fakturalne, kształtuje fundament, pierw-

szą warstwę relacji: dobór instrumentów a brzmienie. Pierwsza relacja jest 

wyjściowym zbiorem możliwości, z którego powstaje w każdym utworze okre-

ślona postać tej relacji. 

Inwencja kompozytorska w sferze pomysłu dźwiękowego, struktury moty-

wicznej czy harmonicznej tworzy drugą warstwę relacji (występującą oczywi-

ście w każdej obsadzie): rdzeń dźwiękowy a brzmienie. Dla kształtu brzmie-

niowego jest relacją kluczową w każdym rodzaju obsady. 

Szczegółowe, indywidualne ujęcie faktury w konkretnym utworze pomiędzy 

składowymi instrumentami formuje trzecią warstwę, ściśle zespoloną ze stroną 

materiałowo-motywiczną, czyli rdzeniem dźwiękowym i zawsze z niej wynika-

jącą: ukształtowanie interinstrumentalne a brzmienie. 

W mniejszym artykule poddano analizie wyszczególnioną tu trzecią relację, 

która – jak wynika z przeprowadzonych badań – może być bardzo odmienna  

w tym samym rodzaju obsady. Relacja ta zależy wprost od inwencji twórcy.  

W dalszej kolejności każdy wykonawca podaje odbiorcy swoją indywidualną 

interpretację utworu, a słuchacz przyswaja ją i odbiera poprzez własne preferen-

cje percepcyjne. I w tym miejscu rodzą się nowe zagadnienia badawcze.  
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Streszczenie 

Brzmienie a relacje interinstrumentalne w fakturze kameralnej  

na przykładzie wybranych polskich sonat skrzypcowych XX wieku 

Artykuł przedstawia relacje pomiędzy partiami dwóch instrumentów i ich wpływ na brzmienie. 

Zagadnienie to jest ukazane na przykładzie 4 sonat skrzypcowych polskich kompozytorów, po-

wstałych w różnych latach XX wieku. A są to: 

— Sonata G-dur na skrzypce i fortepian Henryka Melcera (1907), 

— Sonata na skrzypce i fortepian Romana Maciejewskiego (1938),  

— IV Sonata na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz (1949),  

— Sonata na skrzypce i fortepian (1971). 

Rozważania o brzmieniu poprzedzone są metodologicznym wstępem, zatytułowanym 

„Brzmienie jako problem badawczy”. Ukazuje on uwagi Carla Dahlhausa, Igora Strawińskiego, 

Ryszarda Daniela Golianka i Józefa Michała Chomińskiego. Analizy utworów poprzedzają uwagi 

dotyczące relacji interinstrumentalnej i jej definicje. W pierwszej sonacie Henryka Melcera relacje 

przyjmują postać dialogu sukcesywnego i symultatywnego, w którym istnieją różne rodzaje 

brzmienia: selektywne, eufoniczne, złożone, kontrastowe. Druga kompozycja, Sonata Romana 

Maciejewskiego, przedstawia rodzaj dialogu symultatywnego o brzmieniu topliwym. IV Sonata 

Grażyny Bacewicz reprezentuje dialog symultatywny o brzmieniu kontrastowym. Sonata Euge-

niusza Knapika reprezentuje model płaszczyznowy, który tworzy układ formy brzmieniowej tara-

sowej. Artykuł zamyka podsumowanie, w którym wysunięto wnioski nadrzędne: w każdym utwo-

rze istnieją trzy warstwy relacji kształtujących brzmienie:  

— dobór instrumentów a brzmienie, 

— rdzeń dźwiękowy a brzmienie,  

— ukształtowanie interinstrumentalne a brzmienie.  

Słowa kluczowe: sonata skrzypcowa, brzmienie, muzyka polska. 

Summary 

Tone and Interinstrumental Relations in Chamber Texture Based  

on Selected Polish 20
th

 Century Violin Sonatas 

Issues concerning relations between the parts for two instruments and is effect on the tone form 

in the course of development of the form are discussed in the article. The authoress performs 

exemplification of the issue on the grounds of case studies of four violin sonatas written by Polish 

composers in different periods of the 20th century. They are: 

— Sonata in G-major for violin and piano by Henryk Melcer (1907), 

— Sonata for violin and piano by Roman Maciejewski (1938),  

— Sonata No 4 for violin and piano by Grażyna Bacewicz (1949),  

— Sonata for violin and piano by Eugeniusz Knapik (1971). 

Deliberations on the texture-tone phenomena in these compositions are preceded by a methodo-

logical introduction, entitled “Tone as a Research Problem”. Opinions expressed by, among others, 

Carl Dalhaus, Igor Stravińsky, Ryszard D. Golianek, Józef M. Chomiński are also discussed. 

Analyses of subsequent works lead to conclusions on types of the applied texture, methods of 

operating instrumental registers and variations of inter-instrumental relations. In each sonata, the 

conclusions are different. In the Sonata in G-major by Henryk Melcer, there are relations of  

a successive dialogue, giving a selective tone and simultative cooperation (parallel narration) 
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forming three tone variants: uniform, complementary and contrasting. The second composition, 

Sonata by Roman Maciejewski, shows aspiration to the texture-tone combination. Sonata No. 4 by 

Grażyna Bacewicz achieves a high degree of variability with a majority of contrasting simultative 

cooperation. The last Sonata by Eugeniusz Knapik, assuming the plane model with strong con-

trasts in planning tone arrangements, creates a “terrace tone form”. 

Each sonata presents its own model (also stylistic) of shaping tone and texture, and the final 

shape of the tone is affected by its idiolect form, resulting from, above all, the individual style of  

a given composer.  

Keywords: violin sonata, sound, Polish music. 
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Kwartety smyczkowe –  

testament Góreckiego zakorzeniony w tradycji 

[…] całe życie nie pisałem [muzyki kameralnej] bo mia-

łem pietra przed kwartetami smyczkowymi. Uważałem  

i uważam, że rzeczywiście już po Beethovenowskich, po 

kwartetach Bartóka, Szostakowicza […] pisze się na 

cztery instrumenty, ale nie na kwartet smyczkowy… 

Henryk Mikołaj Górecki1 

Tymczasem twórczość kwartetowa Henryka Mikołaja Góreckiego obok  

III Symfonii zaliczana jest obecnie do najbardziej cennych i popularnych utwo-

rów w jego spuściźnie, które znalazły rezonans u odbiorców na całym świecie. 

W muzyce tej obecna jest synteza pomysłów konstrukcyjnych i fakturalnych, 

znamiennych dla zakorzenionego w tradycji gatunku, jakim jest kwartet smycz-

kowy, tworzonego przez Beethovena, Bartóka, czy Szymanowskiego. Rozwią-

zania te Górecki połączył z własnymi koncepcjami kompozytorskimi, tworząc 

oryginalne stylistycznie utwory. 

Geneza powstania kwartetów smyczkowych  

i ich pole semantyczne  

Kwartety smyczkowe powstawały w szczególnym, zarówno dla Góreckiego, 

jak i pokolenia Polaków, okresie. Sięgniecie przez kompozytora po gatunek 

intymnej wypowiedzi muzycznej, z elementami stylizacji ludowej i sakralnej, 

                                                 
1  Audycja radiowa z cyklu: Henryk Mikołaj Górecki w Polskim Radiu. Roboty mam na 500 lat,  

z Henrykiem Mikołajem Góreckim rozmawiał Grzegorz Michalski, Copyright © Polskie Radio SA, 

http://www.polskieradio.pl/173/3132/Artykul/989793,Roboty-mam-na-500-lat [stan z 9.10.2014]. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2014.09.08
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zdeterminowane było, jak można przypuszczać, z jednej strony dramatyczną 

sytuacją w kraju (stan wojenny), z drugiej zaś – przez nasilające się kłopoty 

kompozytora ze zdrowiem i towarzyszącemu temu braku optymizmu. Te fakty 

spowodowały sukcesywne wkraczanie Góreckiego w opisywaną przez Mieczy-

sława Tomaszewskiego Conradowską „smugę cienia”, dającą poczucie zagroże-

nia egzystencji
2
. W tym momencie kompozycje czysto instrumentalne, w któ-

rych to głosy instrumentalne przekazują sens i ekspresję, spełniają funkcję me-

mento, przynosząc mobilizację do pracy. Efektywne „okazało się ewokowanie  

z pamięci słuchacza ech muzyki zaistniałej wcześniej [w postaci cytatów, aluzji, 

reminiscencji]”
3
. Nadane przez kompozytora tytuły z założenia utworom abso-

lutnym (podobnie jak innym dziełom instrumentalnym) niosą oczywiste przesła-

nie i swoisty „program”. Pierwszy kwartet, zatytułowany Już się zmierzcha  

i obdarzony podtytułem „muzyka na cztery instrumenty”, przypomina odbiorcy 

staropolską pieśnią Wacława z Szamotuł – „kiedy nadchodzi noc i że warto pro-

sić Boga o pomoc”
4
, drugi kwartet – Quasi una fantasia – pełen Beethovenow-

skich aluzji, przywołuje wyraźne echa kolędy Cicha noc, ostatni z kwartetów, 

…Pieśni śpiewają, w swym tytule zawiera wers „Gdy umierają ludzie – śpiewa-

ją pieśni”, zaczerpnięty z miniatury rosyjskiego futurysty Wielemira Chlebni-

kowa; pełni funkcję osobistej i żałobnej monumentalnej pieśni-modlitwy, odwo-

łującej się do spaw egzystencjalnych, a wręcz ostatecznych. Górecki, wyjaśnia-

jąc semantyczny wymiar trzeciego kwartetu, odwoływał się do zawsze go porusza-

jącego staroruskiego obrządku śpiewania pieśni towarzyszącego myciu zmarłego:  

ten ostatni krok, czy to przejście do drugiego świata nie było zepchnięte w hospicja, czy 

szpitale, to się odbywało w rodzinie, wśród najbliższych […] więc była modlitwa i była 

pieśń, pieśń była bardzo często modlitwą, czyli był śpiew. Śpiewali, i dlatego dla tej 

umarłej duszy to śpiewanie coś znaczy, jest czymś… To nie jest takie sobie li tylko 

śpiewanie, to naprawdę coś znaczy… Na początku, jak się dzidziuś rodzi […] to nie 

opowiada mu się bajeczek – nuci mu się. Tu to samo, to jest ten problem śpiewania. Oni 

śpiewają, kwartet śpiewa pewne pieśni5. 

Geneza powstania kwartetów smyczkowych Góreckiego sięga roku 1985, 

kiedy to skrzypek z amerykańskiego kwartetu Kronos Quartet – David Harring-

ton – zafascynował się nagraniem jego III Symfonii, otrzymanym na taśmie ma-

                                                 
2  Mieczysław Tomaszewski, Życia twórcy punkty węzłowe. Rekonesans, [w:] Muzyka w dialogu 

ze słowem, Kraków 2003, s. 38.  
3 Tenże, Recenzja w związku z nadaniem Profesorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu tytułu 

Doktora Honoris Causa Akademii Muzycznej w Krakowie, [w:] Wydawnictwo okolicznościo-

we z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie Profeso-

rowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu, Kraków 2008, s. 42.  
4  Tamże, s. 43. 
5  Wywiad, którego Henryk Mikołaj Górecki udzielił przy okazji koncertu Kronos Quartet  

w Polsce w 2006 roku; Henryk Mikołaj Górecki, III Kwartet smyczkowy „…pieśni śpiewają” 

op. 67, Biblioteka multimedialna – NINATEKA Wortalu Narodowego Instytutu Audiowizual-

nego, http://ninateka.pl/audio/iii-kwartet-smyczkowy-piesni-spiewaja-op-67 [stan z 9.09.2014]. 
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gnetofonowej od swojego przyjaciela Davida Huntleya, pracownika londyńskie-

go wydawnictwa Boosey & Hawkes. Muzyk, nie znajdując w dorobku twór-

czym Góreckiego żadnego kwartetu smyczkowego, postanowił wspólnie z ze-

społem zamówić u niego utwór na ten skład wykonawczy. Górecki zdecydował 

się na skomponowanie pierwszego kwartetu z piętnastu zamówionych, który już 

po kilku miesiącach wspólnie z Kronos Quartet przygotowywał (1988). Po pra-

wykonaniu tego dzieła, które miało miejsce w styczniu następnego roku w Min-

neapolis, David Harrington zamówił kolejny kwartet u kompozytora, który po-

wstał już w 1991 roku. Trzeci kwartet – ostatni, jak wiadomo, zajął Góreckiemu 

dużo więcej czasu, powstał na przełomie 1994 i 1995 roku, jednak przepisany na 

czysto i udostępniony przez kompozytora został dopiero w 2005 roku. Górecki 

napisał w partyturze: „Zwlekałem z wypuszczeniem go na świat – sam nie 

wiem, dlaczego”
6
. Z rozmów z Davidem Harringtonem wynika, iż Górecki 

prawdopodobnie rozpoczął pracę nad czwartym kwartetem, który miał być krót-

szy i zupełnie inny od poprzednich; być może jakieś efekty tej pracy istnieją  

w tzw. „kompozytorskiej szufladzie”
7
. Ważny jest fakt, że wszystkie kwartety 

były ściśle konsultowane z zespołem w momencie, gdy powstawały. Górecki – 

wspominał skrzypek w rozmowie z Różą Światczyńską na antenie Dwójki – „jak 

współpracowaliśmy, stawał się piątym członkiem Kronosa”
8
. Zatem nie bez 

znaczenia wszystkie trzy utwory kompozytor zadedykował zespołowi.  

Konstrukcja formalna i idea harmonii Góreckiego  

w kwartetach smyczkowych 

Kwartety smyczkowe Góreckiego cechują monumentalne rozmiary. Pierw-

szy jest jednoczęściowy z wewnętrznym rozczłonkowaniem na odcinki, drugi 

składa się z czterech wydzielonych części, trzeci zaś z pięciu. Ogromne znacze-

nie w kształtowaniu konstrukcji formy kwartetów mają charakterystyczna dla 

kompozycji Góreckiego technika redukcjonizmu materiału muzycznego, prze-

jawiająca się uporczywym jego powtarzaniem, oraz budowanie kulminacji. 

I Kwartet smyczkowy Już się zmierzcha op. 62 ujęty został w formę jedno-

częściową, w której można wydzielić różnorodne materiałowo odcinki (a, b, c, 

d, e), tworzące trzy fazy konstrukcyjne. Na partykulację formy ma wpływ ele-

ment agogiczny i wyrazowy (Deciso – Marcatissiomo – a, Molto Lento – Tran- 

                                                 
6  Światowa premiera III kwartetu smyczkowego odbyła się podczas festiwalu w Bielsku-Białej, 

15 października 2005 roku w wykonaniu Kronos Quartet.  
7  Audycja radiowa z cyklu: Henryk Mikołaj Górecki w Polskim Radiu, Górecki był piątym człon-

kiem Kronosa, z Davidem Harringtonem rozmawiała Róża Światczyńska, Copyright © Polskie 

Radio SA, http://www.polskieradio.pl/173/3132/Artykul/987776,Gorecki-byl-piatym-czlonkiem- 

Kronosa [stan z 9.10.2014]. 
8  Tamże. 
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quillo – b, Allegro. Deciso – Energico, molto espressivo e molto marcato ma 

sempre ben tenuto – c, Feroce – Marcatissimo, Gridendo – d, Martellando – 

Tempestoso – e) oraz zmiany materiału dźwiękowego. Faza centralna – żywio-

łowe i energiczne Allegro – przywołuje na myśl muzykowanie kapeli góralskiej 

oraz wirowy taniec ludowy, kontrastując do spokojnych części skrajnych, rozwi-

janych w oparciu o polifonicznie opracowaną pieśń Wacława z Szamotuł (b). 

Podział makroformy na mniejsze odcinki prezentuje poniższy schemat: 

Faza I 

Odcinek a b a1 b1 a2 b2 a3 b3 

Zakres 

taktów 
(t. 1–5) (t. 6–19) (t. 20–27) (t. 28–51) (t. 52–61) (t. 62–95) 

(t. 96–

115) 

(t. 116–

124) 

Faza II Allegro 

Odcinek c d c1 e 

Zakres taktów (t. 125–160) (t. 161–224) (t. 225–264) (t. 265–350) 

Faza III Molto Lento – Tranquillissimo 

Odcinek a4 coda 

Zakres taktów (t. 351–387) (t. 388–395) 

Forma muzyczna II Kwartetu smyczkowego Quasi una fantasia op. 64 jest 

bardziej rozbudowana. Kompozytor, wprowadzając cztery niezależne ustępy, 

zbliża się do struktury tego gatunku znanej z tradycji. Części szybkie przypomi-

nają ludowe tańce, które cechuje ogromna energia oraz rytmiczność z echem 

nuty podhalańskiej. Powtarzalność motywu tercji małej (e-g) na zasadzie agre-

sywnego ostinata w części II stanowi tło do chromatycznej linii melodycznej 

granej przez skrzypce. Charakter, rytmika oraz melodyka tej części nasuwa sko-

jarzenia z drugą częścią Święta Wiosny Igora Strawińskiego („Święty taniec 

Wybranej”). Finałowa część kwartetu z uwagi na rozmiary i wprowadzenie kilku 

odrębnych odcinków może być zinterpretowana jako niezależna część z kodą. 

Wolne zaś przynoszą uspokojenie, przypominając „medytację”. Owa wyciszona 

„muzyczna medytacja” zostaje fragmentarycznie zaburzona poprzez wprowa-

dzenie współbrzmień dysonansowych, które wprowadzają element niepokoju.  

W Arioso natomiast Górecki rozdziela role w kwartecie, na te instrumenty, które 

śpiewają „fałszywą”, ale niezwykle ekspresyjną melodię w interwale nony małej 

(skrzypce), oraz na te, które grają stałą podstawę basową (altówka i wioloncze-

la). Podział makroformy na części przedstawia poniższy schemat: 
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Część Zakres taktów Tempo 

I. Largo (t. 1–83) wolne 

II. Deciso – energico (t. 1–155) szybkie 

III. Arioso. Adagio cantabile (t. 1–85) wolne 

IV. Allegro (t. 1–286) szybkie 

Trzeci kwartet smyczkowy …Songs are sung. Pieśni śpiewają op. 67, jest 

najdłuższy ze wszystkich. To prawie godzinna kompozycja, w której ustępy 

cechuje liryczny, wręcz żałobny i kontemplacyjny nastrój. Ów nastrój osiągnięty 

został przez Góreckiego za sprawą bardzo wolnego tempa oraz maksymalnej 

redukcji materiału muzycznego, który – powtarzany wielokrotnie – przynosi 

zamierzoną monotonię. Tytułową pieśń-modlitwę, często fałszywie (z przewagą 

sekund małych), „śpiewają” skrzypce w oktawie na tle niskich burdonowych 

współbrzmień. Wiolonczeli Górecki również powierzył rolę „nucenia” pełnej 

lamentu pieśni, którą rozpoczyna finał kwartetu, altówce zaś rolę dośpiewywa-

nia melodii w części IV. Ów „śpiew” wiolonczeli z elementami chromatyki jest 

bardzo istotny dla całej twórczości kwartetowej Góreckiego – to jedyny przy-

kład wielkointerwałowej meliki (por. przykład 1).  

 

Przykład 1. Henryk Mikołaj Górecki, III Kwartet smyczkowy …Songs are sung, Copyright © 

Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd 2009. 

Forma kształtowana jest podobnie jak w dwóch pierwszych kwartetach – 

budowana jest w oparciu o powtarzanie i zestawianie odcinków. W części 

pierwszej, z uwagi na zmianę metrum i rytmu, można wydzielić trzy fazy, tak 
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jak w formie repryzowej ABA1. Fazy skrajne (A i A1) to pieśń żałobna utrzyma-

na w metrum 
4
∕4, formułą rytmiczną nasuwająca skojarzenia z Beethovenowskim 

marszem żałobnym z VII Symfonii. Faza centralna przynosi zmianę metrum na 
3
∕4, 

przypominając spokojną kołysankę. Część II, Largo, jest jeszcze bardziej po-

wolna i melancholijna. Rozciągnięcie w czasie kompozytor uzyskał poprzez 

rozszerzanie taktów o dodatkowe wartości rytmiczne, wprowadzając przerywane 

kreski taktowe. Dzięki temu monotonna, prosta melodia prowadzona w tercjach 

w skrzypcach pozbawiona zostaje pulsacji. Prezentacja tej melodii w tonacji D-

dur, a następnie w skali podhalańskiej na tle burdonów w basie, z lekkim oży-

wieniem, dostarcza echa góralszczyzny. Część III, Allegro, jest najkrótszą  

w cyklu i przynosi chwilowe ożywienie, które z kolei nie ma już nic wspólnego 

z ludową tanecznością, obecną w poprzednich utworach. Ruchliwy akompania-

ment altówki i wiolonczeli towarzyszy linii melodycznej „śpiewanej” przez 

skrzypce. Pod koniec części narracja pieśni jest sukcesywnie przerywana, by 

całkowicie zaniknąć. Można przyrównać tę część do energicznego życia czło-

wieka, które powoli zamiera. W części IV Górecki powraca do spokojnego na-

stroju „nucenia” pieśni w tercjach przez skrzypce, którym towarzyszy ostre  

i dysonansowe tło harmoniczne, nasuwające skojarzenia „fałszywego” burdonu 

kapeli ludowej. Część V cechuje homorytmiczność faktury, w której w skrzyp-

cach ukryta jest melodia. Na zakończenie kompozytor przypomina śpiew wio-

lonczeli rozpoczynający kwartet, który prowadzi do konsonansowego współ-

brzmienia w tonacji Es-dur, zamykającego utwór. Warto przypomnieć w tym 

miejscu, iż w baroku tonacja Es-dur, według Matthesonowskiej barokowej cha-

rakterystyki tonacji, należy do patetycznych i pasowała do żałosnych i poważ-

nych sytuacji. Być może kompozytor brał ten aspekt pod uwagę… Podział ma-

kroformy kwartetu przedstawia poniższy schemat: 

Część Zakres taktów Tempo 

I. Adagio – molto andante – cantabile (t. 1–83) wolne 

II. Largo, cantabile (t. 1–91) wolne 

III. Allegro, sempre ben marcato (t. 1–153) szybkie 

IV. Deciso – espressivo ma ben tenuto (t. 1–121) wolne 

V. Largo - tranquillo (t. 1–103) wolne 

Wszystkie trzy kwartety nacechowane są głęboką ekspresją i nowym roman-

tyzmem. Uwidacznia się w tych utworach skrajność emocji, typowa dla Górec-

kiego – zestawia on bowiem fragmenty w dynamice piano pianissimo rozcią-

gnięte w czasie, które przypominają jogę dźwięku z fragmentami pełnymi ener-

gii, żywiołu, prowadzonymi w dynamice forte fortissimo. To właśnie jeden  

z elementów, który sprawia, że kwartety te są trudne do wykonania, pomimo 

precyzyjnie opisanej partytury.  
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Przykład 2. Henryk Mikołaj Górecki, I Kwartet smyczkowy Już się zmierzcha, koda, Copyright © 

PWM 1996. 

Charakterystyczna dla twórczości Góreckiego, zwłaszcza tej powstającej od 

lat 60. ubiegłego stulecia, wiodąca rola melodyki pozwala zaliczyć go do XX- 

-wiecznych „melodystów”, poza Szymanowskim i Panufnikiem. Po jego do-

świadczeniach z techniką dodekafoniczną i serializmem, które zdeterminowały 

kształt meliki, zaczyna do głosu dochodzić w jego twórczości efekt sonorystycz-

ny, intensywny emocjonalizm, znaczeniowość oraz ludyczny i sakralny wymiar. 

Warto podkreślić sposób, w jaki Górecki powierza realizację istotnych melo-

dycznie momentów – podobnie jak zrobił to Béla Bartók w swych kwartetach 

smyczkowych. Dzieli on zespół na dwie pary, umieszczając wiodącą linię melo-

dyczną albo w dwóch niższych, albo w dwóch wyższych partiach instrumental-

nych kwartetu. Również oryginalne kształtowanie współbrzmień harmonicznych 

przez Góreckiego nie pozostaje bez znaczenia. W kwartetach słuchacz doświad-
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cza emancypacji współbrzmień dysonansowych, szorstkich i ostrych. Jednakże 

w kwartetach pojawiają się również współbrzmienia konsonansowe, które Boh-

dan Pociej nazywa a k o r d e m  G ó r e c k i e g o
9
. Akord ten, jak zaznacza 

B. Pociej, cechuje brzmienie trwające, stałe, jako opozycja ruchu i traktowany 

jest „jako muzyczny symbol Bożego istnienia, tożsamego z istotą”
10

. Tego typu 

akord wprowadza Górecki chociażby w kodzie I Kwartetu określeniem w party-

turze ARMONIA. Konsonansowe brzmienia tworzy w tym przypadku ciąg du-

rowych akordów w II przewrocie, rozciągniętych w czasie (Ges–Des–B–B
7<

) 

(por. przykład 2). W II Kwartecie uwagę zwracają współbrzmienia harmoniczne, 

które Górecki nazywał a k r o d a m i  b e e t h o v e n o w s k i m i. Pojawiają 

się one w kwartecie kilkakrotnie w postaci sekwencji kadencyjnej, którą tworzą 

akordy B–(w I przewrocie)–Es–A (w I przewrocie)–es (por. przykład 3). Pomimo 

zdominowanej dysonansami meliki oraz ostrych współbrzmień harmonicznych,  

w Quasi una fantasia na plan pierwszy wysuwa się dźwięk e w partii basowej (czę-

ści I, II), natomiast w Arioso tonacje F, B i C, stanowiąc centra tonalne. W finałowej 

części kwartetu warto wskazać fragment, w którym wyraźnie wyodrębnione zostaje 

centrum tonalne. Chodzi o odcinek Impetuoso – Deciso, con bravura, w którym 

kompozytor eksponuje tonację B-dur (rozłożone akordy w altówce i wiolonczeli), 

na tle której skrzypce prowadzą w równoległych tercjach i sekstach ludową melodię 

w skali lidyjskiej (por. przykład 4, cz. IV, t. 60–73 oraz 105–123). W kwartecie 

…Pieśni śpiewają również pojawiają się krótkie znaczące fragmenty, w których 

kompozytor wprowadza współbrzmienia konsonansowe (F, D, Es). 

 

Przykład 3. Henryk Mikołaj Górecki, II Kwartet smyczkowy Quasi una fantasia, cz. I (t. 80–83), 

Copyright © Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd 1991. 

                                                 
9  Bohdan Pociej, Bycie w muzyce. Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego, 

Katowice 2005, s. 172. 
10  Tamże. 
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Przykład 4a. Henryk Mikołaj Górecki, II Kwartet smyczkowy Quasi una fantasia, cz. IV (t. 105–

116), Copyright © Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd 1991. 
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Przykład 4b. Henryk Mikołaj Górecki, II Kwartet smyczkowy Quasi una fantasia, cz. IV (t. 117–

123), Copyright © Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd 1991. 

„Muzyka w muzyce” – zakorzenienie w tradycji 

Kwartety smyczkowe Henryka Mikołaja Góreckiego, dzięki licznym nawią-

zaniom do źródeł, stanowią bez wątpienia tak zwaną muzykę i n k l u z y w n ą, 

która:  

wchłania, przejmuje ów obcy fragment w sposób z całością zestrojony […], a ten kon-

kretny fragment muzyki prymarnej – w sposób specyficzny wzbogaca muzykę nową. 

[…] Owa muzyka prymarna pojawia się w niej jako moment wyróżniony, znaczący, naj-

częściej wprost symboliczny. Jako środek dla przekazania kompozytorskiego envoi11. 

Poziom odniesień do źródeł jest duży, już nadane utworom tytuły i nazwy 

gatunkowe wskazują na zakorzenienie w tradycji kompozytorskiej. Poza tym  

                                                 
11  Mieczysław Tomaszewski, Utwór muzyczny w kontekście czasu i miejsca, [w:] Dzieło muzycz-

ne. Estetyka, struktura, recepcja, Bydgoszcz 2005, s. 25–26. 
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o zakorzenieniu świadczą ukryte w muzyce fragmenty innych kompozycji, pre-

zentowane w formie cytatu, aluzji czy reminiscencji. 

Tytuł I kwartetu smyczkowego Już się zmierzcha wskazuje na użycie staro-

polskiej pieśni wieczornej Wacława z Szamotuł. Kompozytor po raz trzeci zde-

cydował się na wykorzystanie XVI-wiecznego źródła polskiego – wcześniej 

zacytował je w Chorale w formie kanonu (1961, wersja popr. 1984) na kwartet 

smyczkowy oraz w Muzyce staropolskiej na orkiestrę (1969). W kwartecie owa 

Modlitwa, gdy dziatki spać idą autorstwa protestanckiego poety Andrzeja 

Trzcińskiego posłużyła Góreckiemu zarówno jako materiał muzyczny, jak  

i słowny. Kwartet powstawał we wsi Chochołowskiej i jest „obrazkiem [tej wsi] 

przed zapadnięciem nocy”
12

. Kompozytor w rodzinnym Zębie, zapytany przez 

Ireneusza Janika o wymiar absolutny dzieła w kontekście zapożyczenia materia-

łu z pieśni Wacława z Szamotuł do kwartetu, patrząc na Tatry, odpowiedział: 

Niech pan patrzy, drzewo zasłania szczyt Kasprowego, trzeba będzie o jakieś dwa metry 

przesunąć górę… Owo „przesuwanie góry” można usłyszeć w Kwartecie Już się zmierz-

cha – fraza odległej pieśni, choćby i początkowa, jest tylko lekkim skłonieniem głowy, 

łukiem pamięci, a nie sugestią jakiegoś programu. Nasze wyobrażenia o sztuce absolut-

nej tracą w takich przypadkach rację bytu. Liczy się tylko „przesuwanie góry” – choćby 

iluzorycznej lub dopiero stwarzanej – nieodłączny stygmat sztuki czystej i absolutnej13. 

Górecki uzupełnił renesansowy tekst słowny o własne zwrotki, które umie-

ścił we wstępie do partytury
14

: 

Przed zmierzchem 

kury gdaczą  

gęsi-kaczki gęgają  

psy poszczekują  

konie rżą  

świnie kwiczą  

barany beczą  

krowy ryczą  

Chłopi pokrzykują  

Baby się drą  

Dzieci biegają  

Muzyka rżnie  

R U C H  – Zgiełk  

Wszystko to powoli zamiera  

uspokaja się  

Dymy z kominów  

Światła w oknach  

                                                 
12  Adrian Thomas, Górecki, Kraków 1998, s. 169. 
13  Ireneusz Janik, Górecki absolutny, „Ruch Muzyczny” 2011, nr 19, s. 40.  
14  Henryk Mikołaj Górecki, I Kwartet smyczkowy Już się zmierzcha, koda, Copyright © PWM 

1996. 
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Mgiełka na polach – łąkach  

Anioł Pański z oddali  

S P O K Ó J  – Cisza. 

Od Szamotulczyka zaczerpnął Górecki tenorowy cantus firmus, który poddał 

ścisłym zmianom polifonicznym, aby repliki serii powierzyć czterem instrumen-

talistom: postać oryginalną umieścił w altówce, raka w wiolonczeli, natomiast 

formy inwersji i raka inwersji w skrzypcach (por. przykład 5). Warto dodać, że 

oryginalny tenor powinien rozpoczynać się od dźwięku a, natomiast w partytu-

rze został zaprezentowany od dźwięku c
1
. Partie skrzypiec pierwszych, altówki  

i wiolonczeli dokładnie odwzorowują oryginał tenoru, natomiast w skrzypcach 

drugich z powodów brzmieniowych temat w postaci raka inwersji Górecki roz-

poczyna od wstępującego pochodu dźwięków a–h zamiast zstępującego c–b. 

 

 

Przykład 5. Henryk Mikołaj Górecki, I Kwartet smyczkowy Już się zmierzcha, Copyright © 

PWM 1996. 
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W II kwartecie smyczkowym wiele zapożyczył Górecki od Beethovena.  

W rozmowie kompozytor wyznał Thomasowi, iż „to właśnie dzięki Beethove-

nowi mógł napisać te kwartety”
15

. Nawiązanie do Beethovenowskiej Sonaty 

quasi una Fantasia op. 27 nr 2 obecne jest już w samym tytule oraz w cztero-

częściowym układzie cyklu kwartetu. Kolejnym elementem są konsonansowe 

współbrzmienia, zwane przez Góreckiego „akordami beethovenowskimi”, oraz 

silne kontrasty dynamiczne. W finale kwartetu słuchacz doświadcza aluzji do 

czwartego układu tanecznego z musicalu West Side Story Leonarda Bersteina we 

fragmencie Furioso – Marcatissimo (ostinato w basie na dźwiękach cis–e wraz  

z motywami synkopowanymi i swingowe motywy musicalu) (por. przykład 6). 

W kodzie kwartetu Górecki zamieścił cytat zmienionej rytmicznie kolędy Cicha 

noc. Kolęda jawi się jako „fałszywy śpiew” – skrzypce grają ją w tonalności  

A-dur na tle tonacji B-dur (por. przykład 7). 

 

 

Przykład 6a. Henryk Mikołaj Górecki, II Kwartet smyczkowy Quasi una fantasia, cz. IV (t. 74–

81), Copyright © Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd 1991. 

                                                 
15  Adrian Thomas, dz. cyt., s. 178. 
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Przykład 6b. Henryk Mikołaj Górecki, II Kwartet smyczkowy Quasi una fantasia, cz. IV (t. 82–

95), Copyright © Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd 1991. 
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Przykład 7. Henryk Mikołaj Górecki, II Kwartet smyczkowy Quasi una fantasia, cz. IV (t. 251–

266), Copyright © Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd 1991. 

Trzeci kwartet smyczkowy …Pieśni śpiewają uzupełniony jest o przejmują-

cy fragment tekstu poetyckiego Chlebnikowa, poprzedzony wielokropkiem, 

który zainspirował Góreckiego i który ma wiele wspólnego ze wspominaniem 

ludzi, których już nie ma wśród niego. Poprzez przywoływanie muzyki znanej  

z przeszłości muzyka kwartetu pełni funkcję przypominania. Kompozytor pod-

kreślał, że czterowiersz odnalazł już w latach 70., a dopisał go dopiero po ukoń-

czeniu kompozycji
16

: 

                                                 
16  Henryk Mikołaj Górecki, III Kwartet smyczkowy …Songs are sung, Copyright © Boosey & 

Hawkes Music Publishers Ltd 2009. 
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Gdy umierają rumaki – dyszą, 

Gdy umierają zioła – schną, 

Gdy umierają słońca – nagle gasną, 

Gdy umierają ludzie – śpiewają pieśni.  

Góreckiemu zależało, aby w tytule tego kwartetu znalazła się „pieśń”, którą 

ma zespół czterech muzyków zaśpiewać. Pierwsza część kwartetu stanowi aluzję 

do żałobnej chaconny z VII Symfonii L. van Beethovena. Z kolei w szybkiej 

części kwartetu Górecki zwrócił się ponownie do tradycji i zacytował akordy  

z „podhalańskiego” II Kwartetu smyczkowego Karola Szymanowskiego, a na-

stępnie w augmentacji rozpoczął nimi część czwartą, przedstawił w ten sposób 

swoje własne muzyczne epitafium. W szybkiej części Górecki przypomina 

zwroty kadencyjne z poprzednich dwóch kwartetów.  

Podsumowując dorobek kwartetowy Henryka Mikołaja Góreckiego, warto 

odnieść się do słów Davida Harringtona z Kronos Quartet, które wypowiedział 

wspominając kompozytora: 

Kochałem go za to, co przekazał mi osobiście, co dał Kronosowi, ale też światu muzyki  

i ogólnie ludzkości. I wiem, że muzyka, którą dla nas pisał, te trzy kwartety, zostanie 

niezwykłym testamentem jego wspaniałej twórczości i jakości, jakiej zawsze poszukiwał 

w swojej muzyce, czegoś naprawdę autentycznego i dotkliwego, pewnej prawdy, która 

jest w wielu jego dziełach. Trzeci kwartet rodził się bardzo długo, myślę, że ukończył go 

na jakieś 10 lat, zanim go dostaliśmy. Wydaje mi się, że on po prostu nie mógł się z nim 

rozstać, ta muzyka jest tak osobista, tak bezpośrednio dotykająca spraw życia i śmierci, 

chyba chciał mieć ją cały czas przy sobie, czekając na te magiczne momenty, które  

w niej zapisał. Tak to czułem, kiedy w końcu trafił on w nasze ręce, nie ma dla mnie nic 

porównywalnego w całej historii muzyki kwartetowej […]17. 
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Streszczenie 

Kwartety smyczkowe – testament Góreckiego zakorzeniony w tradycji 

Kwartety smyczkowe, nazywane przez Góreckiego „muzyką na cztery instrumenty”, napisał 

kompozytor specjalnie dla amerykańskiego zespołu muzyków Kronos Quartet. Wszystkie trzy 

powstały w „okresie późnym” twórczości, jako symbol intymnej wypowiedzi kompozytora  

w latach 1988–1990–1994 (2005). Interesujący jest los zwłaszcza kwartetu ostatniego, który cze-

kał na swą premierę aż dekadę. Kwartety te, ze względu na użyty w nich materiał muzyczny od-
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wołujący się do dziedzictwa polskiej kultury stanowić mogą rodzimy testament. Odwołania te są 

różne: od aluzji do renesansowych źródeł, poprzez wątki Chopinowskie, autonomiczności gatunku 

Górecki nadał utworom tytuły, które sugerują rodzaj zacytowanego autentyku. Artykuł ma na celu 

przedstawienie stopnia tych nawiązań.  

Słowa kluczowe: współczesna muzyka polska, muzyka kameralna, cytat w muzyce, Henryk 

Mikołaj Górecki. 

Summary 

String Quartets – Górecki’s Testament Rooted in Tradition 

String quartets called by Górecki “the music on four instruments” were written especially for 

the American group of musicians Kronos Quartet. All the three were created in the late period of 

his creativity, as the symbol of the composer’s intimate statement in the years 1988–1990–1994 

(2005). What is interesting is the fate of the last quartet, which had to wait a decade for its pre-

miere. Those quartets, because of the used musical material referring to Polish cultural heritage, 

can pose a native testimony. These references are of various character: from allusions to renais-

sance sources, through Chopin threads, Shymanowski’s citations, to the references to the highland 

culture. In order to meet the requirements of the tradition of the genre autonomism, Górecki enti-

tled his works so the titles suggest the type of cited authentic work. The goal of the article is to 

present the degree of those references. 

Keywords: contemporary Polish music, chamber music, citation in music, Henryk Mikołaj 

Górecki. 
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Anna SZARAPKA  

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im A. Rubinsteina w Bydgoszczy  

Apokalipsa św. Jana w trzech interpretacjach  

muzycznych kompozytorów współczesnych  

Pomorza i Kujaw 

Czy się to komuś podoba czy nie: weszliśmy w epokę intertekstualną – pisze Mieczysław 

Tomaszewski. […] interpretacja utworu – nie dopełniona o rozpatrzenie również jego re-

lacji pozadziełowych – nie wydaje się sensowna1.  

Przedmiotem mojej interpretacji są trzy utwory kompozytorów związanych  

z regionem Pomorza i Kujaw – dwie dźwiękowe wizje apokalipsy Bernadetty 

Matuszczak: Septem tubae
2
 z 1966 i Apokalipsa

3
 z 1977 roku oraz Apokalypsis 

Marcina Gumieli z lat 2006–2010. Utwory te dzieli 40 lat, są to ponadto wizje 

kompozytorskie osób z różnych pokoleń.  

Bernadetta Matuszczak, urodzona w Toruniu i obecnie tam mieszkająca, to 

kompozytorka z pokolenia Wojciecha Kilara, swoje umiejętności kompozytor-

skie kształciła u Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu i w Warszawie, a po jego 

śmierci u Kazimierza Sikorskiego, następnie w Paryżu u legendarnej Nadii 

Boulanger. Studia u niej tak wspomina:  

Ona pozwoliła mi pójść swoją własną drogą, nie próbując mnie ukierunkować. […] To 

ona powiedziała mi, że niezależnie od wszystkiego, obowiązkiem artysty jest tworzyć. 

                                                 
1  Mieczysław Tomaszewski, Utwór muzyczny w kontekście swego czasu i miejsca, [w:] Dzieło 

muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego  

w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005, s. 12. 
2  Utwór został po raz pierwszy wykonany 22 czerwca 1969 roku w Hamburgu na 43 Weltmusik-

fest 1969 przez Kölner Rundfunk Sinfonieorchester und Chor, dyr. M.Gielen. Nagranie Kölner 

Rundfunk, Partytura: PWM, 1971.  
3  Utwór został po raz pierwszy wykonany w 1979 roku przez Orkiestrę i Chór Polskiego Radia, 

dyr. A. Markowski. Soliści: A. Bardini, J. Duriasz, U. Mitręga, A. Hiolski; Polskie Radio War-

szawa/Radio Italiana. Partytura: PWM, 1985. Utwór nagrodzony Prix Italia w 1979 roku.  

http://dx.doi.org/10.16926/em.2014.09.09
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Pobyt w Paryżu u Nadii stanowił ogromny skok w mojej dojrzałości artystycznej i pozo-

stanie tajemnicą wielkiego pedagoga – jak to się stało4. 

Marcin Gumiela pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego. Studia kompozytorskie 

ukończył z wyróżnieniem w 2006 roku w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Bar-

gielskiego i prof. Marka Jasińskiego w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiej-

skiego w Bydgoszczy. Był uczestnikiem czteroletniego programu promocji mło-

dych kompozytorów Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. 

Jego monograficzna płyta Sacred Works, zawierająca m.in. Apokalypsis w inter-

pretacji Chóru oraz Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marci-

na Nałęcz-Niesiołowskiego, wydana została przez firmę Dux w marcu 2011 roku
5
. 

Marcin Gumiela związał się na stałe z regionem Pomorza i Kujaw, zarówno przez 

pracę w Akademii Muzycznej i Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Byd-

goszczy, jak i osiedlenie się w Toruniu, gdzie obecnie mieszka.  

Tak więc trzy wizje Apokalipsy są muzycznymi interpretacjami tekstu biblij-

nego dokonanymi przez kompozytorów reprezentujących odmienne pokolenia, 

różne doświadczenia życiowe, muzyczne i kompozytorskie.  

Podążając śladem refleksji Mieczysława Tomaszewskiego, chciałabym uka-

zać Apokalipsę w interpretacji Bernadetty Matuszczak i Marcina Gumieli, 

przyjmując perspektywę funkcji dzieła muzycznego.  

Mieczysław Tomaszewski pisze:  

Dzisiejsze spojrzenie na funkcje dzieła muzycznego w przestrzeni kultury pozwala –  

a zarazem wymaga – uwzględnienia co najmniej paru dalszych funkcji dopełniających 

ową funkcję centralną – estetyczną. […] Jest ich pięć. Oprócz estetycznej: ekspresywna  

i impresywna, referencjalna i fatyczna. […] W każdym utworze istnieje równoczesność 

oddziaływania jeśli nie wszystkich pięciu funkcji, to w każdym razie – paru z nich rów-

nocześnie6.  

1. Funkcja ekspresywna – utwór, jako „wyznanie”
7
 

[…] akcentuje w utworze siłę wyrazu, tym lepiej, im bardziej indywidualnego, osobiste-

go, podmiotowego8.  

Dwa pokolenia kompozytorów i jeden, wciąż aktualny, temat. Kompozytor-

ka urodzona przed drugą wojną światową, obarczona trudnym doświadczeniem 

wojny oraz śmierci bliskich jej osób oraz kompozytor urodzony w 1980 roku, 

którego dzieciństwo przypadło jeszcze na trudne lata stanu wojennego i lata 

                                                 
4  Aneta Derkowska, Muzyka i słowo w twórczości Bernadetty Matuszczak, Wyd. Adam Marsza-

łek, Toruń 2005, s. 32. 
5  Marcin Gumiela, Sacred Works, Dux 0753, 2011. 
6  Mieczysław Tomaszewski, dz. cyt., s. 13. 
7  Tamże, s. 15. 
8  Tamże, s. 13. 
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komunizmu, ale młodość rozwijała się już w okresie transformacji politycznych. 

Utwory Bernadetty Matuszczak są rodzajem dyskursu kompozytorskiego z rze-

czywistością wojny, lęku, cierpienia, a tekst Apokalipsy odczytywany jest w nich 

bardzo osobiście. Jest to prowadzony środkami muzycznymi dialog, zmaganie 

się z pytaniami bardzo osobistymi, dotyczącymi egzystencji, sensu życia  

i śmierci. Tematyka śmierci powraca w twórczości Bernadetty Matuszczak bar-

dzo często, ze względu na osobiste przeżycia.  

Kiedy umarła moja matka, zapisałam wtedy w notatniku: Śmierć jest jedyną oczywisto-

ścią w życiu, pod kątem tej oczywistości należy ustawić życie swoje9.  

Jej ojciec umarł, gdy miała zaledwie 6 lat. Dzieciństwo przyszłej kompozy-

torki boleśnie naznaczyła wojna. Jako dziewięcioletnie dziecko znalazła się  

w obozie dla polskich dzieci w Skłudzewie koła Rzęczkowa, doświadczając tam 

strachu, głodu i osamotnienia
10

.  

Tragizm ludzkiego życia stał się wiodącym tematem dzieł Matuszczak, a jej 

przemyślenia na temat sposobów istnienia człowieka ważne w kontekście twór-

czości. Kompozytorka wyróżnia, bowiem trzy następujące fazy istnienia czło-

wieka: 1) embrionalną – nieświadomą; 2) rozwój człowieka w materii; jest to 

czas, w którym dokonują się ciągłe wybory pomiędzy dobrem i złem; 3) będącą 

„wiecznym trwaniem w kosmicznej przestrzeni Bytu Absolutnego – Boga”
11

. 

Kompozytorka stwierdza: „Myślę, że jesteśmy zaprojektowani i przeznaczeni od 

następnej fazy istnienia, trwania w pełni, trwania wiecznego”
12

. Tragizm, drama-

tyzm życia ludzkiego dosięga szczytu z chwilą śmierci. „Egzystencjalny lęk 

człowieka wywołany jest nieuchronnością śmierci”
13

.  

O biblijnym przesłaniu Apokalipsy kompozytorka powiedziała:  

Bardzo wcześnie odkryłam, że jest to arcydzieło poezji i symboliki, a jednocześnie pro-

roctwo, które dotyka ziemskiego wymiaru czasu, jaki został dany ludzkości. Otóż dla 

mnie samej ciekawa jest moja wewnętrzna transformacja w pojmowaniu przebiegu czasu 

proroctwa. Wyobrażałam sobie dawniej, po zapoznaniu się z tym dziełem, że wizja apo-

kaliptyczna Jana spełni się i dokona kiedyś nagle, to znaczy, że słońce nie da już więcej 

światła, gwiazdy spadną z nieba, nastąpi piekielne trzęsienie ziemi etc. I wszystko to na-

stąpi nagle, jednocześnie, jako kataklizm totalny, podobny do znanych nam i nieobliczal-

nych w skutkach wybuchów energii atomowej. Postrzegając jednak bieg naszego czasu, 

wkrótce zrozumiałam, że apokalipsa już się dokonuje, już trwa i nie będzie ona aktem 

zniszczenia jednorazowego. A świadczą o tym: powłoka ozonowa, czarne dziury, zatrute 

rzeki, morza, ziemia, rozpętane demony wojen, prześladowania z piekła rodem, jakie ma-

ją miejsce w Jugosławii, Czeczenii, Azji czy Afryce. Wizje apokaliptyczne były zawsze 

profetycznym ostrzeżeniem ludzkości przed wyborem drogi ku samozagładzie. Dziś 

mamy do czynienia z prognozami ścisłymi, naukowymi, aby w żadnym wypadku nie 

                                                 
9  Aneta Derkowska, dz. cyt., s. 26. 
10  Por. tamże, s. 13. 
11  Por. tamże, s. 27. 
12  Tamże, s. 27. 
13  Tamże, s. 28. 
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lekceważyć tych przepowiedni. Bowiem dla całej ludzkiej cywilizacji znajdującej się na 

krawędzi epoki to, co będzie poza krawędzią, zależy od wycofania się z drogi egoizmu  

i ekspansji14.  

Dla Marcina Gumieli natomiast inspiracją były kompozycje innych twórców 

i chęć zmierzenia się z tekstem, niezwykle ważnym pod względem teologicznym 

i kulturowym. Interesowała go próba muzycznego odczytania kodów tekstu 

Apokalipsy i jego symboli. Kompozytor był także przekonany, że przesłanie 

Apokalipsy może być odczytane nie tylko w wymiarze adresowanym do ludzko-

ści w ogóle, ale do każdego człowieka indywidualnie. Wielokrotne, apokalip-

tyczne wołanie „biada” zostało przez Marcina Gumielę odczytane bardzo osobi-

ście – jako konieczność zmierzenia się z osobistym cierpieniem, także z cierpie-

niem egzystencjalnym, w którym najbardziej paląca okazała się konieczność 

odpowiedzi na pytanie o sens życia i śmierci. Zachwianie wiary w Boga wzmo-

gło natarczywość stawianego pytania, a obietnice zawarte w Apokalipsie, doty-

czące nastania Nowego Jeruzalem, Nowego Nieba i Nowej Ziemi, domagały się 

jasnego ustosunkowania się do nich. Utwór stał się więc muzyczno-filozoficzną 

odpowiedzią na szereg osobistych pytań i wątpliwości
15

.  

2. Funkcja impresywna, apelatywna – utwór jako „wezwanie”
16

 

[…] akcent pada nie na nadawcę artystycznego komunikatu, jakim jest dzieło, ale na jego 

odbiorcę. Następuje skupienie środków na sile oddziaływania na słuchacza17.  

We wszystkich trzech dziełach nacisk położony jest na te same elementy. 

Jest to przede wszystkim pełna grozy wizja siedmiu trąb. Nie ona jednak stanowi 

najistotniejsze przesłanie kompozycji. Twórcy ukazują słuchaczom także per-

spektywę ostatecznego celu i sensu życia. Koncentrują się na słowach kierują-

cych uwagę ku świętości Boga, ku jego uwielbieniu, ku temu, co pozaziemskie, 

transcendentne.  

W utworze Septem tubae Bernadetty Matuszczak punkt ciężkości pada na 

fragmenty ukazujące nieszczęścia, które spadają na ludzi i ziemię po groźnym 

dźwięku trąb i wylaniu czar Bożego gniewu. Co ważne jednak, tekst Apokalipsy 

przeplatany jest dwoma zawołaniami: „przyjdź” i „biada”, a zakończony słowa-

mi Sanctus i Alleluja. Nieszczęścia, które spadają na ludzkość, zestawione są 

paralelnie – najpierw te, które pojawiają się po brzmieniu trąb, a następnie te, 

które są konsekwencją wylania siedmiu czasz gniewu Bożego. Pojawiające się 

słowa Sanctus i Alleluja wskazują, że kompozytorka w swojej interpretacji Apo-

                                                 
14  Tamże, s. 29. 
15  Na podstawie wywiadu autorki artykułu z kompozytorem w październiku 2014 roku.  
16  Mieczysław Tomaszewski, dz. cyt., s. 15. 
17  Tamże, s. 13. 
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kalipsy nie zatrzymuje się na kategorii ludzkiej tragedii, ale wyraża nadzieję na 

bliskość Boga i spotkania z Nim. 

W późniejszej o ponad 10 lat Apokalipsie, będącej rodzajem opery-ora- 

torium, kompozytorka wybiera fragmenty Objawienia św. Jana opisujące wizję 

siedmiu Aniołów, tym razem skupiając się przede wszystkim na 16 rozdziale 

Księgi – na wizji wylania siedmiu czasz gniewu Bożego. Ekspresja pogłębiona 

jest dzięki wprowadzeniu konkretnych postaci. Są to: Anioł Pokoju, Anioł Za-

głady, Prorok, Duch. Ważną rolę spełnia również komentujący wydarzenia chór 

oraz głos ludzki. Ten ostatni spełnia ciekawą rolę, która powoduje, że oratorium 

nabiera bardzo silnych cech uniwersalnych. Głos ludzki wypowiada słowa  

i zdania w sześciu powszechnie używanych językach, w języku włoskim, fran-

cuskim, angielskim, niemieckim, polskim i rosyjskim. W tych wszystkich języ-

kach pojawia się na początku oratorium słowo „czas”, a na końcu zaś, po wyla-

niu siódmej czaszy gniewu Bożego, fraza: „I rozpadły się miasta ludzkie”.  

 

Przykład 1. Bernadetta Matuszczak, Apokalipsa; uniwersalizm przesłania Apokalipsy wyrażony 

przez polifoniczne użycie sześciu języków europejskich, s. 53. 

Podobnie jak w Septem tubae, tak i tutaj pojawia się silny akcent skierowany 

na świętość i wszechmoc Boga. Cały utwór podzielony jest na 24 fazy. Pierwsze 

siedem stanowi uwielbienie świętego, wszechmogącego Boga – „Który jest, 

Który był i Który przychodzi”
18

. Dlatego też pojawiają się tu słowa Sanctus  

i Alleluja. Kolejne fazy ukazują wizję wystąpienia siedmiu Aniołów. Część 

ostatnia rozpoczyna się instrumentalnie cytatem melodii średniowiecznej se-

kwencji Dies irae. Zamknięcie oratorium stanowi faza, w której powracają sło-

wa cytowane na początku utworu: Ego sum Alfa et Omega, initium et finis oraz 

pełne mocy wołanie veni! [przyjdź! – A.Sz.]. 

                                                 
18  Apokalipsa św. Jana, 1, 8, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wydanie trzecie 

poprawione, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań – Warszawa 1990, s. 1387. 



136 Anna SZARAPKA 

Apokalypsis Marcina Gumieli podzielone jest na siedem części. Łączą się 

one w trzy grupy, tworzące spójne pod względem znaczenia i przesłania całości. 

Pierwsza z nich to Prologus [Prolog] i Visi propheticus [Wizje prorocze]. Prolog 

stanowi zachętę do wsłuchania się w słowa proroctwa. Wizje prorocze ukazują 

świętość Boga i Jego godność, jako Baranka, który otwiera pieczęcie. Visio sep-

tem tubae [Wizja siedmiu trąb], Bestia et pseudo – propheta [Bestia i fałszywy 

prorok] oraz Supremum proelium [Walka ostateczna] ukazują walkę sił zła prze-

ciwko świętym, przeciwko wierzącym w Boga. Trzecia faza zawierająca część 

szóstą Nove Hierusalem [Nowe Jeruzalem] oraz siódmą Epilogus [Epilog], kon-

centruje się na pokazaniu bliskości i miłosierdzia Boga, który zamieszka wśród 

ludzi, zaspokoi pragnienia ich serc i stanie się dla nich ojcem. 

Poniżej: układ części oraz numery odpowiednich wersów z Apokalipsy św. 

Jana użytych w Apokalypsis Marcina Gumieli. 

I. Prologus [Prolog] (Ap 2; Ap 1; Ap 4) 

II. Visi propheticus [Wizje prorocze] (Ap 4; Ap 5; Ap 6) 

III. Visio septem tubae [Wizja siedmiu trąb] (Ap 8; Ap 11) 

IV. Bestia et pseudo – propheta [Bestia i fałszywy prorok] (Ap 13) 

V. Supremum proelium [Walka ostateczna] (Ap 13; Ap 2; Ap 6; Ap 19) 

VI. Nove Hierusalem  [Nowe Jeruzalem] (Ap 21; Ap 22) 

VII. Epilogus  [Epilog] (Ap 22) 

Co łączy powyższe trzy interpretacje tekstu Apokalipsy? Otóż pomimo wizji 

zagłady, okrzyków vae! [biada!], factum est! [stało się!] pojawia się wołanie 

veni! [przyjdź!].  

Myślę, że trafnym komentarzem będą słowa samej kompozytorki: „Żyjemy 

w epoce wielkich kontrastów, w której obok krańcowej agresji rodzą się poszu-

kiwania wartości duchowych”
19

. Wśród nieustannej groźby katastrofy świata 

człowiek poszukuje Boga i istoty swego człowieczeństwa.  

3. Funkcja referencjalna (denotatywna) –  

utwór jako „przesłanie”
20

 

[…] odsyła słuchacza […] poza sferę dźwiękową dzieła. W świat realny i surrealny, rze-

czywisty i wyobrażony. To funkcja, z której korzystają wszystkie odmiany muzyki ilu-

stracyjnej i programowej […]. Różnicę stanowi między nimi tylko stopień abstrakcji21.  

Ks. Edward Szymanek w swoim Wykładzie Pisma Świętego Nowego Testa-

mentu zwraca uwagę, że w odczytywaniu przesłania Apokalipsy należy wejść na 

drogę myślenia autora tekstu „i w ten sposób odczytywać symbole przez niego 

                                                 
19  Aneta Derkowska, dz. cyt., s. 30. 
20  Mieczysław Tomaszewski, dz. cyt., s. 15. 
21  Tamże, s. 14. 
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zastosowane, nie troszcząc się zbytnio o brak spójności w obrazach, które nam 

pozostawił. Stąd nie należy męczyć wyobraźni w przedstawianiu sobie Baranka 

z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami. Należy jedynie zadowolić się inte-

lektualnym zrozumieniem symboli bez rozważania ich mniej lub więcej dziw-

nych osobliwości”
22

.  

Autorowi Apokalipsy chodziło bowiem o przekazanie myśli Bożych, o prze-

kazanie objawienia o ostatecznym celu człowieka, a nie bezpośrednie zilustro-

wanie grozy wydarzeń.  

W apokaliptycznych wizjach kompozytorskich bezpośrednia ilustracyjność 

przenika się z myśleniem symbolicznym i aluzyjnym.  

Dobór środków wyrazu i sposobów oddziaływania na słuchacza powiązany 

jest z bogatymi środkami wykonawczymi. Stwarzają one olbrzymie możliwości 

kolorystyczne.  

W Septem tubae występuje czterogłosowy chór ze specyficznymi białymi 

głosami żeńskimi, organy oraz orkiestra z rozbudowaną grupą perkusyjną, forte-

pianem i 2 harfami. W grupie instrumentów dętych blaszanych (dęte drewniane 

nie występują) symbolicznie pojawia się 7 puzonów, które obwieszczają wylanie 

siedmiu czar nieszczęść na ludzkość.  

Obsada Apokalipsy Bernadetty Matuszczak zawiera głosy solowe – sopran  

i baryton, głosy recytujące, dwa chóry, harfę, fortepian i rozbudowaną, zwłasz-

cza w zakresie perkusji, orkiestrę.  

Równie imponująca pod względem zasobu środków wykonawczych jest 

Apokalypsis Gumieli. Przeznaczona na dwa chóry żeńskie, dwa chóry męskie, 

głosy solowe oraz siedem zespołów kameralnych, zakłada ustawienie prze-

strzenne zespołów na wzór muzyki topofonicznej, znanej chociażby z praktyki 

polichóralności weneckiej i wielu tego rodzaju rozwiązań stosowanych w muzy-

ce XX wieku. Obsada wykonawcza orkiestry wzbogacona jest o licznie repre-

zentowane instrumenty perkusyjne, a szczególnego, symbolicznego znaczenia 

nabiera wykorzystanie dzwonów i dzwonków kościelnych oraz instrumentów 

naśladujących ich brzmienie.  

We wszystkich trzech interpretacjach tekst utworów wykorzystuje język ła-

ciński, z jednej strony, jako język Biblii i muzyki religijnej, z drugiej, jako język 

wskazujący na uniwersalizm przesłania. Uwagę zwraca natomiast Apokalipsa 

Bernadetty Matuszczak, w której pojawiają się także współczesne języki euro-

pejskie. W ten sposób kompozytorka wzmaga przekaz przesłania tekstu, spra-

wia, że staje się on bardzo współczesny i realny, nieodwołalnie wypełniający we 

współczesnym świecie. Przytoczę raz jeszcze słowa kompozytorki: „Postrzega-

jąc jednak bieg naszego czasu, wkrótce zrozumiałam, że apokalipsa już się do-

konuje, trwa […]”
23

.  

                                                 
22  Ks. Edward Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Pallotinum, Poznań 

1990, s. 500. 
23  Aneta Derkowska, dz. cyt., s. 29. 
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Przykład 2. Bernadetta Matuszczak, Septem tubae, kulminacja, s. 14. 

Zasób środków sonorystycznych obejmuje całą paletę różnych sposobów ar-

tykulacji tekstu i wykorzystania barw ludzkiego głosu. O bogactwie kolory-

stycznym świadczą określenia ekspresyjne i wykonawcze. W Septem tubae są to 

sussuro terrificante – szept przerażający, sussuro lamentarsi – szept skargi, gri-

do, strido, grido terrible – krzyk, krzyk straszny. Ponadto sposób użycia głosów 

tworzy gęstą, splątaną masę dźwięków, z których wyłaniają się ostro artykuło-

wane słowa klucze, m.in.: sanguis (krew), mors (śmierć), mortui (martwy), igni 

(ogień) infernus (piekło) bestiae (bestie), nox (noc), gladius (miecz), terraemo-

tus (trzęsienia ziemi). Aleatoryzm warstwy metro-rytmicznej powoduje, że głosy 

te, nakładając się na siebie, tworzą niezwykle sugestywną warstwę brzmieniową, 

sugestywną w przekazie bólu przerażonej ludzkości. Apokaliptyczny chaos po-
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tęguje warstwa instrumentalna. Izolowane brzemienia perkusyjne tom-tomów 

kotłów, werbli (tamburo rullante, tamburo piccolo), gongów, tam-tamów i tale-

rzy tworzą niezależną w stosunku do głosów warstwę brzmieniową, która służyć 

ma stworzeniu wizji śmierci i unicestwienia. Komentarze autorki w partyturze 

brzmią: „każdy głos w basach i tenorach mówi swoją partię niezależnie, szybko  

i bardzo głośno (słowa w ramkach należy wykrzyknąć)”
24

, a w stosunku do par-

tii perkusji: „dalszy przebieg napięć perkusyjnych niezależny od głosów mę-

skich”
25

. W obu swoich partyturach kompozytorka używa wielu symboli, do-

określających sposób artykulacji, barwę dźwięku i zakres rejestrów: nieregular-

ne, szybkie i bardzo szybkie tremolo, glissando, oscylacja, pasmo dźwiękowe  

i szmerowe, pasmo dźwięków wysokich i średnich, najniższa sekunda, glissando 

na białych lub czarnych klawiszach, klaster na najniższych lub najwyższych 

dźwiękach, stosuje także głos z głośnika. W kulminacyjnym momencie Septem 

tubae kompozytorka nakazuje wyłączenie prądu w organach, przy jednoczesnym 

uderzeniu dłońmi i przedramionami lewej i prawej ręki pasma niskich i średnich 

dźwięków. W Apokalipsie pojawiają się dodatkowo nierytmizowane pasma 

szeptu, pomruku i mówienia oraz ćwierćtony. 
W przebiegach czasowych kompozytorka stosuje czas absolutny, określony 

w sekundach. Forma przybiera postać struktur segmentowych. Ich zróżnicowa-

nie uwzględnia precyzyjne, symultaniczne połączenie warstwy tekstu z warstwą 

instrumentalną w celu podkreślenia wagi słów i zbudowania napięcia. W innych 

przypadkach opiera się na technice aleatorycznej. Segmentacja prowadzi do 

uzyskania szerokiego wachlarza zestrojów brzmieniowych, które służą tworze-

niu odpowiedniej dramaturgii dzieła.  

Warto zwrócić uwagę na intertekstualność dzieła Marcina Gumieli. Idąc  

w kierunku wielorakich inspiracji, kompozytor zamieszcza w swej partyturze 

trzy malarskie wizje apokalipsy: Apokalipsę Jana Lebensteina, fragment Sądu 

Ostatecznego Hansa Memlinga, Czterech jeźdźców Apokalipsy Albrechta Dürera 

oraz fragment Sądu Ostatecznego z postacią Chrystusa Michała Anioła. 

Obrazy te są adekwatną ilustracją warstwy brzmieniowej i przebiegu drama-

turgicznego Apokalypsis. Istotą pierwszej fazy utworu jest uwielbienie Boga, 

ukazanie jego wszechmocy i godności. Druga faza koncentruje się na wizji 

siedmiu trąb i walce pomiędzy dobrem i złem, trzecia eksponuje zjednoczenie  

z Bogiem i szczęście zbawionych. W utworze można by wyróżnić trzy idiomy 

ekspresyjne – idiom majestatis (majestatu), terribilis (wzbudzający strach)  

i claritas (jasności, światła). Bezpośrednia ilustracyjność wizji siedmiu trąb poja-

wia się jako siedmiokrotne, potężne brzmienie instrumentów dętych blaszanych. 

Kompozytor stosuje segmentację, w której precyzyjnie określa kluczowe na-

stępstwa głosów i brzmień. Ciekawym ujęciem jest zapis segmentów dla po-

szczególnych instrumentów z różnym oznaczeniem tempa (jednostki rytmicznej) 

                                                 
24  Bernadetta Matuszczak, Septem tubae, PWM, Kraków 1971, s. 10.  
25  Tamże, s. 10. 
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w celu aleatorycznego zróżnicowania następstw dźwiękowych. W ten sposób 

Gumiela uzyskuje pożądane rozchwianie, rozedrganie warstwy brzmieniowej. 

Innym rozwiązaniem są brzmienia klasterowe stabilne i ruchome oraz efekty 

nieregularnego stringendo. Nowe jakości brzmieniowe wynikają również z za-

stosowania flażoletów, starannie wyselekcjonowanych interwałów, artykulacji 

sussurando, grido oraz recytacji.  

 

Przykład 3. Marcin Gumiela, Apokalypsis, zróżnicowanie oznaczeń agogicznych w segmentach  

w głosach instrumentalnych, s. 68. 

Idiom majestatis realizowany jest przez brzmienia kwintowe i rozedrganą 

warstwę barw smyczkowych, wzbogacanych harfami i gitarą. Ważną rolę speł-

nia recytacja powierzona głosowi basowemu.  

Idiom terribilis kreują instrumenty dęte drewniane i blaszane, w symbolicz-

nej liczbie 12 – po cztery trąbki, waltornie i puzony, z udziałem perkusji: ko-

tłów, wielkiego bębna, tempelbloków, bongosów, gongów i talerzy. Ekspresję 

grozy dopełniają struktury akordów kwintowo-trytonowo-sekundowych, niere-

gularnie, aleatorycznie prowadzona melika i rytmika, długotrwały krzyk na sło-

wie vae z sylabami pojawiającymi się nieregularnie w różnych głosach, efekty 

sussurando i recytacje na nieokreślonej wysokości. Do kulminacji dochodzi  

w części Supremum proelium, gdzie kompozytor prowadzi słuchacza od ekspre-

sji szmerowej – sussurando, do długotrwałego krzyku – grido, spotęgowanego 

przez wielki bęben i gong, a następnie przez całą orkiestrę – tutti.  
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Idiom claritas realizowany jest przez czyste, świetliste brzmienia smyczków, 

gitar i harf, struktury kwintowo-kwartowe, ekspresję cantabile, legatissimo.  

W omawianych interpretacjach Apokalipsy kompozytorzy posługują się ilu-

stracyjnością bezpośrednią – szczególnie wyraźną w zastosowaniu instrumentów 

dętych blaszanych dla ukazania brzmienia trąb Aniołów. Symbolika cyfry sie-

dem występuje we wszystkich wizjach. W Septem tubae jest to siedem puzonów, 

które obwieszczają wystąpienie siódmego Anioła Zagłady brzmieniem klastero-

wym od f–h, rozchwianym przez wolne tremolo i przesuwanym w przestrzeni 

brzmieniowej na zasadzie glissanda. Strukturom tym towarzyszy kulminacja we 

wszystkich instrumentach perkusyjnych oraz recytacja tekstu Apokalipsy wraz  

z krzykami, piskami i jękami ludzkimi na samogłoskach a, e, o, u, i.  

 

Przykład 4. Bernadetta Matuszczak, Apokalipsa, partia wokalna Anioła Pokoju, skonstruowana  

i rozwijana na wzór psalmodii chorałowej, s. 56. 

Przesłanie zawarte w późniejszej Apokalipsie Berndetty Matuszczak ma nie-

co inny charakter. Troską kompozytorki jest przekazanie nieuchronności apoka-

lipsy, ale istotą staje się raczej przesłanie nadziei, skontrastowanie świętości 

Boga, świętości tych, którzy są Mu poświęceni w stosunku do plag i nieszczęść, 

które spadają na ludzkość. Stąd też ta wizja reprezentuje inny dobór środków, 

większą ich oszczędność i dbałość o właściwą ekspresję, skoncentrowaną tutaj 
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na przeżyciach mistycznych, odsyłających do rzeczywistości nadprzyrodzonych, 

pozaziemskich. Już początek, oznaczony wskazówką „misterioso”, rozpoczyna 

się rodzajem psalmodii rozwijanej na wzór chorałowy. Wizja gniewu Bożego – 

siedmiu trąb i siedmiu czasz – pojawia się z całą mocą swej grozy. Znów sły-

szymy brzmienia szmerowe, okrzyki, diaboliczną, ćwierćtonową melodię Anioła 

Zagłady z nagłymi zwrotami linii melodycznej i nagłymi skokami interwałowy-

mi, jednak więcej w tym utworze ciszy, kontemplacji i mistycyzmu. Kompozy-

torka inaczej odczytuje tekst Apokalipsy i dobiera inne środki wyrazu. Mniej tu 

bezpośredniej ilustracyjności, więcej ujęć abstrakcyjnych i komplementarnych.  

W Apokalypsis Marcina Gumieli słyszymy również staranne odczytanie tek-

stu oraz adekwatny dobór środków stylistycznych i technik kompozytorskich  

w stosunku do przesłania Apokalipsy. I tu również obok ekspresji grozy pojawia 

się ekspresja mistycyzmu i kontemplacji.  

4. Funkcja fatyczna – utwór jako „spójnia”
26

 

Wyraża tendencję do podtrzymania kontaktu z adresatem wypowiedzi. Determinuje do-

bór środków przez możliwość ich zrozumienia i przyjęcia. […] Funkcja, która każe 

kompozytorowi odwoływać się do momentów jednoczących – np. przy pomocy określo-

nych cytatów – i ograniczać ezoteryczność wypowiedzi. Nastrajać na wspólny ton27. 

Twórczość Bernadetty Matuszczak jest niezwykle symboliczna i retoryczna. 

Kategorie znaczeń pozamuzycznych niesione są przez pewne konstelacje dźwię-

kowe, układy interwałów i brzmień. Obrazują one sferę sacrum i sferę profa-

num, kontrastują kategorie związane z dobrem i złem, ciemnością i światłem, 

ziemią i niebem, cierpieniem i szczęściem. Sfera sacrum obrazowana jest przez 

psalmodię o inspiracji gregoriańskiej, z przewagą sekundy małej, o śpiewnej 

melodyce i swobodnym rytmie. Słowa Alleluja i Sanctus powiązane są z ukła-

dami akordów kwartowych. Brzmienie rozświetlają dodatkowo arpeggia harfy 

oraz wysokie rejestry smyczków.  

Tej kategorii obrazowania przeciwstawiony jest idiom bólu, przerażenia  

i grozy. Słowa zwiastujące wystąpienie siedmiu aniołów przynoszących zagładę 

podane są deklamacyjnie w sposób ekstatyczny. Melodia Anioła Zagłady (mez-

zosopran) kształtowana jest z udziałem ćwierćtonów, glissanda i dużych skoków 

interwałowych, z układem dwóch septym wielkich, jako symbolizujących sie-

dem czasz gniewu Bożego. Jej konstrukcja powoduje szybkie przejście z niskie-

go do wysokiego rejestru, co powiązane jest z gwałtowną ekspresją, według 

wskazania samej kompozytorki – diaboliczną. Dalszy przebieg ukazuje słowo 

irae, opatrzone skokiem o nonę małą w górę, i słowo Dei, powiązane ze sko-

kiem o septymę w dół. Osiągnięcie niskiego rejestru towarzyszy słowu „ziemia”. 

                                                 
26  Mieczysław Tomaszewski, dz. cyt., s. 15. 
27  Tamże, s. 14. 
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Struktury te wpisują się w kategorie symboliki stosowanej w tradycji barokowej 

retoryki. Jednak nowy język harmoniczny i nowa brzmieniowość nasyca symbol 

nowymi treściami i indywidualizmem.  

. 

Przykład 5. Bernadetta Matuszczak, Apokalipsa, partia wokalna Anioła Zagłady, s. 20 

Wizje apokaliptyczne Bernadetty Matuszczak łączą z tradycją również cyta-

ty i stylizacje. W Apokalipsie motywem przewodnim jest cytat średniowiecznej 

sekwencji Dies irae. Z całą mocą i grozą swej wymowy dochodzi on do głosu  

w XXII fazie utworu. Grany jest przez grupę niskich instrumentów smyczko-

wych i multiplikowany w dyminucji przez skrzypce i altówki oraz w augmenta-

cji przez trąbki i puzony.  

Szereg symboli nawiązujących do bogatej tradycji obecnej w literaturze muzycz-

nej epok minionych występuje w Apokalypsis Marcina Gumieli. Inspiracja związana 

jest z symboliką zastosowaną w biblijnym tekście Apokalipsy i odnosi się do cyfry 

siedem i cztery. Cyfra siedem – siedem listów do siedmiu Kościołów, siedem pieczę-

ci, siedmiu aniołów, siedem trąb, siedem czasz, stała się podstawą podziału utworu 

na 7 części oraz podziału obsady wykonawczej na 7 zespołów kameralnych. Cyfra 

cztery, symbolizująca porządek kosmiczny, cztery strony świata, powiązana z czte-

rema Ewangeliami, wyraża się w obecności czterech ustawionych przestrzennie chó-

rów. Przesłanie odnosi się tutaj do uniwersalizmu Apokalipsy, która swym proroc-

twem obejmuje całą ludzkość. Poza tym, zespoły ustawione po lewej stronie symbo-

lizują zło i piekło. Reprezentują je chóry męskie o niskich brzmieniach, instrumenty 

perkusyjne o nieokreślonej wysokości brzmienia, instrumenty smyczkowe o niskich 

rejestrach – wiolonczele i kontrabasy. Według zamysłu kompozytorskiego, strona 

prawa ma kojarzyć się słuchaczowi z dobrem i niebem, a symbolizują te wartości 
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chóry żeńskie i jasne brzmienia w wysokich rejestrach. Tego rodzaju kolorystyce 

towarzyszą instrumenty perkusyjne o określonej wysokości brzmienia oraz instru-

menty smyczkowe w wysokich rejestrach – skrzypce i altówki. 

 

Przykład 6. Bernadetta Matuszczak, Apokalipsa, cytat melodii Dies irae w partii instrumentów, s. 54. 
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Średniowieczny diabolus in musica, interwał składający się z sześciu półto-

nów, kojarzony z niedoskonałością, symbolizujący zło i szatana, pojawia się  

w utworze w części czwartej – Bestia et pseudo-propheta oraz w piątej – Supre-

mum proelium. Kwarty i kwinty natomiast, interwały uważane w średniowieczu 

za doskonałe, traktowane są przez kompozytora jako współbrzmienia symboli-

zujące czystość, prawdę i niebo. 

 

Przykład 7. Marcin Gumiela. Apokalypsis; idiom claritas, współbrzmienia kwart i kwint jako 

symbol jasności, światła, prawdy, s. 90. 

Odniesienia do wcześniejszych epok widoczne są również w tkance dźwię-

kowej. Warstwę brzmieniową łączy ze średniowieczem recytacja quasi-chora- 

łowa oraz linia melodyczna inspirowana psalmodią. Polifonia głosów i wiązek 

głosowych kieruje uwagę ku polifonicznym technikom renesansu. Odniesienie 

do baroku widoczne jest w operowaniu motywem nawiązującym do imaginatio 

crucis (figury krzyża), a także do motywu b–a–c–h, który w Apokalypsis jest 

modyfikacją motywu Bachowskiego i występuje w postaci motywu a–b–cis–c, 

również w transpozycjach i odmianach
28

. Kompozytor stosuje także symbolikę 

związaną z rejestrem basowym zastosowanym do partii Chrystusa, wpisując się 

tym samym w tradycję bachowskich pasji.  

 

Przykład 8. Marcin Gumiela, Apokalypsis, basowa partia Chrystusa, s. 82. 

                                                 
28  Warto nadmienić, że kompozytor zastosował motyw b–a–c–h w swojej kompozycji instrumen-

talnej Concertino na dwie orkiestry smyczkowe. 
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Symbolicznego znaczenia nabierają również barwy instrumentów i głosów. 

Dialog pomiędzy obojem i klarnetem basowym w Epilogu ma, według kompo-

zytora, symbolizować dialog duszy i Boga, a zakończony jest natarczywym wo-

łaniem chóru: Spiritus et sponsa dicunt: veni!… [Duch i Oblubienica mówią 

Przyjdź!], na co bas odpowiada: Etiam, venio cito [Zaiste, przyjdę niebawem]. 

 

Przykład 9. Bernadetta Matuszczak, Apokalipsa, okrzyk Veni! w głosach chóralnych, s. 60.  
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 Podsumowując, w przedstawionych powyżej trzech muzycznych interpreta-

cjach Apokalipsy najsilniej zaznaczają się dwa idiomy strukturalno-ekspresyw- 

ne. Pierwszy z nich to szeroko omówiony idiom grozy. Drugi – idiom Nowego 

Nieba i Nowej Ziemi, w którym rozbrzmiewają słowa Sanctus, Alleluja, veni, 

Ego sum Alfa et Omega… To te słowa ostatecznie niosą przesłanie nadziei, 

przesłanie pokoju, a ich znaczenie – pogłębione interpretacją muzyczną, konste-

lacjami barw i symboliką struktur dźwiękowych – wskazuje na świat, którego 

nie znamy. Rozbrzmiewający w zakończeniu utworów Bernadetty Matuszczak  

i Marcina Gumieli okrzyk Veni! streszcza istotę ludzkich pragnień i tęsknot. 
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Streszczenie 

Apokalipsa św. Jana w trzech interpretacjach muzycznych  

współczesnych kompozytorów Pomorza i Kujaw 

Przedmiotem referatu są trzy utwory kompozytorów związanych z regionem Pomorza i Kujaw 

inspirowane Apokalipsą św. Jana – Septem tubae z 1966 i Apokalipsa z 1977 roku Bernadetty 

Matuszczak oraz Apokalypsis Marcina Gumieli z lat 2006–2010.  

Autorka posługuje się metodologią zaproponowaną przez Mieczysława Tomaszewskiego,  

w której dzieło muzyczne badane jest w aspekcie funkcji spełnianych w kulturze, a więc z per-

spektywy funkcji ekspresywnej, impresywnej, referencjalnej i fatycznej. Dobór środków wyrazu  

i sposobów oddziaływania na słuchacza powiązany jest z bogatymi środkami wykonawczymi. 

Kategorie znaczeń pozamuzycznych niesione są przez takie układy interwałów i brzmień, które 

obrazują sferę sacrum i profanum. W utworach tych ilustracyjność przenika się z myśleniem sym-

bolicznym i aluzyjnym. Kompozytorzy nawiązują do bogatej tradycji minionych epok, do grego-

riańskiej psalmodii, sekwencji Dies irae (B. Matuszczak) oraz stosują rozwiązania formalne  

i brzmieniowe inspirowane symboliką liczb (M. Gumiela).  
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W przedstawionych trzech muzycznych interpretacjach Apokalipsy najsilniej zaznaczają się 

dwa idiomy strukturalno-ekspresywne: idiom grozy (siedmiokrotne apokaliptyczne „biada”) oraz 

idiom świętości – Nowego Nieba i Nowej Ziemi, w którym rozbrzmiewają słowa: Sanctus i Allelu-

ja. To te słowa ostatecznie niosą najważniejsze przesłanie tych utworów – przesłanie nadziei  

i pokoju.  

Słowa kluczowe: współczesna muzyka polska, funkcje dzieła muzycznego, barwa, ekspresja, 

symbol, stylizacje, przesłanie. 

Summary 

The Apocalypse of St. John in Three Musical Renditions of Contemporary 

Composers of Pomerania and Kujawy 

The subject matter of the paper comprises of the three works of composers of the Pomerania 

and Kujawy region inspired by the Apocalypse of St. John – Septem Tubae dated 1966 and 

Apocalypsis according to St. John dated 1977 by Bernadetta Matuszczak and Apocalypse by 

Marcin Gumiela dated 2006-2010. 

The author uses the methodology proposed by Mieczysław Tomaszewski, in which the musical 

work is examined in the aspect of its functions in culture, therefore from the perspective of expres-

sive, impressive, referential and phatic function.  

The choice of the means of expression and the ways to influence the listener are connected with 

rich means of performance. The categories of extramusical meanings are brought by such compo-

sitions of intervals and timbres that depict the sphere of sacrum and profanum. In these works the 

illustrative character interpenetrates with symbolic and allusive thinking. The composers refer to 

the rich tradition of the earlier periods, to the Gregorian psalmody, sequence Dies irae  

(B. Matuszczak) and apply formal and sound solutions inspired by the symbolism of numbers  

(M. Gumiela). 

In the three presented musical renditions of Apocalypse, two structural and expressive idioms 

are the most noticeable: the idiom of horror (sevenfold apocalyptic “woe”) and the idiom of sancti-

ty – New Heaven and New Earth, in which the words Sanctus and Alleluja sound. It is these words 

that eventually carry the strongest message of these works – the message of hope and peace.  

Keywords: contemporary Polish music, functions of music work, timbre, expression, symbol, 

stylization, message. 
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Światopogląd Johanna Wolfganga Goethego  

i antropozofia Rudolfa Steinera 

W artykule przedstawiony został światopogląd słynnego niemieckiego poety 

i filozofa przełomu XVIII/XIX wieku Johannesa Wolfganga Goethe na sztukę, 

w tym również na muzykę. Z kolei filozofia przyrody Goethego – jej całokształt 

– stała się punktem wyjścia dla systemu filozoficznego austriackiego filozofa, 

mistyka, pisarza i pedagoga początku XX wieku Rudolfa Steinera (1861–1925). 

W jego doktrynie całościowe ujęcie muzyki w systemie wartości duchowych 

człowieka zajmuje jedno z głównych miejsc. Jego antropozoficzna koncepcja 

filozofii była jednym z czołowych odkryć humanistycznych w europejskiej kul-

turze początku ХХ wieku. Ujmowała w całościowym systemie wartości ludz-

kich: politykę, ekonomię i kulturę. Stała się próbą wyjścia z kryzysu, w którym 

znalazła się filozofia owego okresu, ponieważ to właśnie ogólne zwątpienie  

w ideały ducha, towarzyszące narastającemu kryzysowi ekonomicznemu i poli-

tycznemu, przyczyniło się do wybuchu pierwszej wojny światowej. Temu prze-

ciwstawił się Rudolf Steiner, uważając, że świat w każdym jego wymiarze jest 

połączeniem fizycznej, materialnej i duchowej strefy życia ludzkiego. Według 

niego, nierozumienie sfery duchowej prowadzi do pomyłek w rozumieniu świata 

materialnego z odpowiednimi negatywnymi następstwami w życiu codziennym 

każdego człowieka. Generalnie antropozofia łączyła światopogląd religijny, 

mistyczny z materialistycznym ujęciem świata, co w dalszej perspektywie miało 

usunąć niejednolitość, nieharmonijność świadomości współczesnego człowieka  

i poprowadzić go do harmonii z jego światem wewnętrznym i zewnętrznym. 

Steiner zrealizował swoje idee mistyczne w najbardziej odpowiedniej do tego 

dziedzinie – w pedagogice, zakładając tzw. szkoły waldorfskie
1
. Uważał sztukę 

za jeden z najważniejszych elementów oddziaływania na umysły młodych ludzi, 

                                                 
1  Określenie pochodzi od fabryki papierosów „Waldorf-Astoria” w Szwajcarii, gdzie w 1919 

roku powstała pierwsza szkoła steinerowska. 

http://dx.doi.org/10.16926/em.2014.09.10
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w tym wyjątkową siłę wpływu przypisywał muzyce. Swoje poglądy Steiner 

opierał się na źródłach historycznych. Wśród nich największymi względami 

darzył myśl humanistyczną najwybitniejszego przedstawiciela niemieckiego 

oświecenia – Johannesa Wolfganga Goethego. Cenił jego podejście do sztuki,  

a przede wszystkim do muzyki, jako nader istotnego czynnika kształtowania 

osobowości i społeczeństwa. Szkoły waldorfskie posiadają ponad stuletnią histo-

rię, wciąż są aktualne, a w różnych krajach mnożą się ich zwolennicy. Jednak 

źródła antropozoficznego ujęcia muzyki w pedagogice pozostają nadal prawie 

niezbadane. Celem głównym niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu 

estetyki i pedagogiki doby oświecenia – światopoglądu J.W. Goethego na funk-

cjonowanie muzyki w szkołach waldorfskich, a zwłaszcza w systemie antropo-

zoficznym samego R. Steinera.  

Goethe w swoich badaniach filozoficznych, obserwując niezmiernie logicz-

ne ogólne zasady harmonii świata, pragnął ująć każdy obiekt lub zjawisko  

w całości. Wobec tego nigdy nie dzielił zasadniczo podejścia duchowego i zmy-

słowo-materialistycznego, uważając za istotne jedynie przejście od jednego do 

drugiego. Istotę przedmiotu widział tylko w jego substancji duchowej. Rozpatru-

jąc fenomen przyrody, doszukiwał się w nim przede wszystkim idei Boskości, 

równocześnie podkreślając konieczność jej prawidłowego zrozumienia przez 

człowieka, bez czego idea owa nie spełni swego zadania wobec ludzkości. Dla 

Steinera najbliższą okazała się teza Goethego o całościowości, nierozerwalności 

świata, jaki zawsze łączy we wszystkich swych zjawiskach i przedmiotach, 

przyrodniczych i stworzonych przez człowieka duchowego i materialnego, ide-

alnego i realnego. Na tej zasadzie ukształtowana została idea antropozofii Ste-

inera. W pracy Zasady teorii poznania światopoglądu Goethego (Grund- 

linien der Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung) Steiner zasto-

sował powyższą tezę, aby udowodnić wspólne korzenie nauki i sztuki, twier-

dząc, że są obiektami, w których człowiek weryfikuje wszystko, co zdobył  

w procesie obserwacji. W nauce odbija się to w formie idei obiektywnej, opiera-

jącej się na uogólnieniu racjonalnym, w sztuce natomiast – w formie emocjonal-

nej lub tworzonej przez wyobrażenie, przenosząc zdobyte obserwacje na obiekt, 

stworzony jego fantazją. W nauce przyroda przejawia się przez ideę i ujmuje 

wszystko jako jednostki – obiekt badań; w sztuce – przez jakikolwiek obiekt 

świata zewnętrznego ujmuje jego uniwersalizm
2
. Goethe uważał, że doskonały 

utwór artystyczny zawsze jest produktem ducha ludzkiego i w tym sensie jest 

dziełem przyrody.  

Wiele piękna istnieje w świecie poszczególnie, więc zadaniem naszego ducha jest odna-

leźć związki i tym samym stworzyć arcydzieło sztuki3.  

                                                 
2  Rudolf Steiner, Grundlinien der Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, 

http://anthroposophie.byu.edu/ [stan z 10.04.2014] 
3  Tamże. 
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Zasady wpływu wszystkich rodzajów sztuki odnajdywał Goethe w ludzkiej 

duszy, uważając, że sztuka istnieje tylko dzięki człowiekowi i tylko dla człowie-

ka. Zatem reguły wpływu wszystkich rodzajów sztuki można wyznaczyć tylko 

obserwując duszę ludzką, którą oznacza poeta jako pragnienie poetycznego od-

bicia rzeczywistości:  

Twoje pragnienie, Twoja niezależna droga polega na tym, ażeby rzeczywistości nadać 

kształt poetycki; inni poszukują tzw. „Poetyckości”, realizując imaginację, i jest to nie-

mądra droga4. 

Nie budzi wątpliwości, że Steiner sztukę Goethego pojmował jako swoisty 

„most” pomiędzy światem duchowym a przyrodą. W Baśni o Zielonym Wężu  

i pięknej Lilii Goethe odzwierciedlił obraz rzeki, która dzieli dwa światy: myl-

nych ogni, szukających drogi od jednego świata do drugiego i Węża, który musi 

ofiarować siebie, ażeby zbudować most pomiędzy światami, „pięknej Lilii”, 

przebywającej w mocarstwie ducha. W tym utworze wyobraźnia twórcza Goet-

hego zbliża się do granicy pomiędzy filozofią i sztuką, przechodzi do wewnątrz 

osobowości i przez refleksję dąży do wyższego świata duchowego. Postać Węża 

– „mostu”, prowadzącego do wyższego duchowego świata, wskazuje, według 

Goethego, główną funkcję każdego dzieła sztuki. Steiner wspominał, że Baśń  

o Zielonym Wężu i pięknej Lilii miała wielki wpływ na jego życie duchowe, stała 

się materiałem rozważań i medytacji. Duchowe bodźce płynące z tej baśni  

w przyszłości zaowocowały stworzeniem przez Steinera dramatów-misteriów, 

łączących dramat, muzykę i ruch. Filozof doszedł do wniosku, że:  

[…] ażeby uchwycić i wypełnić ideami istotę duchową, te idee powinny działać. Działal-

ność ową zaś osiąga się tylko przez wypełnienie duszy sztuką5.  

Sztuka łączy dziedzinę przeżycia wewnętrznego z zewnętrznym światem 

materialnym. W tym sensie Steiner pozostaje w absolutnej zgodzie z Goethem, 

zwłaszcza poszukując harmonii pomiędzy cielesnym i duchowym. Steiner uwa-

żał, że nic nie daje człowiekowi pełnej wolności w rdzeniu jego istoty, znajdują-

cej się w środku, pomiędzy zmysłowością a duchowością. Można ją urzeczy-

wistnić tylko poprzez zharmonizowanie obu popędów.  

Zmysłowość powinna zostać uszlachetniona, a nie stłumiona; instynkty i namiętności 

powinny przepoić się duchowością na tyle, aby same stały się siłami urzeczywistniają-

cymi tę, przenikającą je, duchowość6.  

Steiner przytacza fragment rozważań Goethego:  

                                                 
4  Rudolf Steiner, Goethe als Vater einer neuen Ästhetik, Wien, 9 November 1888 – Autoreferat, 

http://wn.rsarchive.org/Articles/GoeAst_index.html [stan z 10.04.2014]. 
5  Johannes Wolfgang Goethe, Rudolf Steiner, Baśń o Zielonym Wężu i pięknej Lilii, Arche, 

Warszawa 2005. 
6  Tamże. 

http://www.wydawnictwoarche.pl/books/show/id/16
http://www.wydawnictwoarche.pl/books/show/id/16
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[…] człowiek jest szczytem przyrody, przyjmujemy go jako całościową naturę, jednak 

(człowiek) wcale nie koniecznie wyraża ów szczyt. Dąży do niego, przenikając się do-

skonałością i walorami, powołując się na wybór, porządek, harmonię i [wyższy – S.S.] 

sens, które w końcu prowadzą go do stworzenia dzieła sztuki7.  

Steiner kończy swoją analizę estetyki Goethego takimi oto wzniosłymi re-

fleksjami poety:  

Doskonałe dzieło sztuki jest zarazem doskonałym dziełem natury, stworzonym przez 

człowieka według prawidłowych naturalnych reguł. Wszystko, co sztuczne, wyimagino-

wane, usuwa się: zostaje tylko konieczne, zostaje tylko Bóg!8  

Spośród wszystkich rodzajów sztuki Goethe i Steiner preferowali muzykę. 

Goethe tłumaczył muzykę według ideałów antycznych, więc, po pierwsze, uwa-

żał muzykę instrumentalną za mniej istotną dla duchowego rozwoju człowieka 

aniżeli sztukę wokalną:  

Instrument powinien tylko towarzyszyć głosowi, melodie… bez słów przypominają mi 

motylków lub pięknych pstrokatych ptaków, latających przed naszymi oczu w powietrzu, 

których to za każdym razem chcemy złapać i przywłaszczyć sobie; w przeciwieństwie do 

tego śpiew jako geniusz do nieba nasze lepsze „ja” (das bessere Ich) podnosi, zachęcając, 

by mu towarzyszyć9.  

Po drugie, skłania się ku większej pozytywnej roli muzyki żywiołowej, męż-

nej, poddając zwątpieniu wartość dla ducha człowieka muzyki sentymentalnej:  

miękkie, sentymentalne melodie mnie deprymują, potrzebuję silnych świeżych tonów, 

pomagających zebrać siły. Napoleon, ten tyran, rzekomo uwielbiał delikatną muzykę; 

ponieważ, przypuszczalnie, nie jestem tyranem, lubię muzykę burzliwą, żwawą, wesołą. 

Człowiek zawsze tęskni do tego, czym nie jest10.  

Po trzecie, przekłada dawną muzykę nad współczesną, uważając, że:  

muzyka w jej najwyższej postaci nie potrzebuje dużo innowacji, wręcz przeciwnie, im 

starsza jest, im bardziej znana, tym więcej potrafi działać11.  

W liście do Carla Friedricha Zeltera z dnia 24 sierpnia 1823 roku porównuje 

muzykę z rozkoszą, wywodzącą człowieka nie tylko poza własne granice, lecz 

także za granice świata, jako tę, która unosi go ponad światem.  

Jest to pierwszy wśród wszystkich sposobów wpływu na człowieka  

– pada w rozmowie z Johannem Peterem Eckermannem, i dalej kontynuuje Stei- 

ner, że muzyka:  

                                                 
7  Rudolf Steiner, Goethe als Vater einer neuen Ästhetik. 
8  Tamże 
9  Johannes Wolfgang Goethe, Maximen und Reflexionen. Nach den Handschriften des Goethe- und 

Schiller-Archivs hrsg. von Max Hecker, Goethe-Gesellschaft, Weimar 1907, https://openlibrary. 

org/books/OL6988808M/Goethe._Maximen_und_Reflexionen [stan z 10.04.2014]. 
10  Tamże. 
11  Tamże. 
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jest najpiękniejszym i zarazem jedynym językiem, który wszędzie w tym świecie jest 

zrozumiałym12. 

Muzyka dla Goethego zawsze pozostawała twórczą miarą wszystkich rodza-

jów sztuki (malarstwa, architektury, poezji itd.). Zwraca uwagę na słuszne, jego 

zdaniem, wykorzystanie w malarstwie terminologii muzycznej „ton”, „tonal-

ność” itd. Porównuje obraz „delikatnych uczuć” z – tonacją molową, zaś obraz 

„potężnego efektu” – z tonacją durową, uważając tonacje muzyczne za najlepsze 

porównanie w dziedzinie kunsztu malarstwa, zwłaszcza w zakresie jego wpływu 

emocjonalno-duchowego.  

Rytm uważał poeta za pierwotną kategorię nie tylko muzyki, lecz i poezji.  

W swojej własnej twórczości poetyckiej eksperymentował, nader interesująco 

wykorzystując terminologię muzyczną. Wiosną 1773 roku stworzył Concerto 

dramatico, utwór nie tylko liryczny, lecz w swoim rodzaju wirtuozowski,  

w którym dowcipnie przedstawia wirtuozowskie operowanie słowem. Dzieło to 

zostało napisane w formie wieloczęściowego koncertu, w którym autor zestawia 

ustępy w różnych rozmiarach wiersza i, odpowiednio, różnej organizacji ryt-

micznej, komentując je terminologią muzyczną, taką jak np. tempo guisto lub 

presto fugato. 

Talent muzyczny uważał Goethe za najwyższy wśród wszystkich innych ro-

dzajów wrodzonych zdolności, zwłaszcza jeżeli przejawiał się w młodym wieku. 

Takim wzorem najwyższym pozostawał dla poety W.A. Mozart, którego geniusz 

uznawał za zrodzony tajemnicą wewnętrzną, niepotrzebujący doświadczenia 

życiowego i podtrzymywania z zewnątrz. O geniuszu kompozytora austriackie-

go Goethe pisał:  

na zawsze pozostanie cudem, niepoddającym się tłumaczeniu. W jaki inny sposób 

Opatrzność mogłaby tworzyć swe cuda, nie wybierając dla tego od czasu do czasu oso-

bowości niepowtarzalnych, które podziwiamy i nie rozumiemy, skąd się wzięły13.  

W utworach muzycznych najbardziej pociągała go harmonijność budowy, 

ułożenie poszczególnych elementów w spójną całość. W zbiorze pieśni ludo-

wych ze Strasburga, ułożonym przez młodego Goethego, przeważają ballady, 

które zapisywał razem ze słowami, zwracając równocześnie uwagę na manierę 

wykonania. Według badaczy, pociągało go w sztuce ludowej wszystko, co sy-

metryczne, zrównoważone, logiczne, nie cierpiał natomiast rubaszności, wulgar-

ności lub sprośności, których przecież nie brakuje w twórczości ludowej, 

zwłaszcza tak związanej z sytuacjami życiowymi, jak gatunek ballady.  

Wzajemne przenikanie się gatunków, typów, treści muzyki uważał Goethe 

za zjawisko negatywne, sprzeczne z harmonią, rujnujące spójne brzmienie, co 

nie może pozostać bez wpływu na człowieka. Pisze o tym w takich oto słowach:  

                                                 
12  Tamże. 
13  Tamże. 
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Muzyka może być religijną i świecką. Religijna odpowiada w pełni swojej wzniosłości, 

na tym polega jej ogromny wpływ na życie, stały we wszystkie czasy i epoki. Świecka 

musi być niewątpliwie radosna. Muzyka, mieszająca charakter religijny i świecki, jest 

bezbożną. Muzyka połowiczna, pragnąca wyrazić uczucia słabe, jęczące, płaczliwe – po-

zbawiona jest dobrego gustu. Jest nie na tyle poważna, ażeby być religijną, lecz również 

brak jej głównej cechy – antypody wesołości i radości14.  

Poeta uważał, że określenie „kompozytor” jest niestosowne. Twierdził, że 

jeżeli muzyk pragnie stać się prawdziwym artystą, powinien rozwijać w sobie  

jakiś szczególny kształt, zakorzeniony w głębi jego duszy [oddając przewagę nie sposo-

bom komponowania elementów, lecz] przekonującemu oddaniu głębi idei muzycznej15.  

Goethe sam grywał na fortepianie, pisał teksty do oper, prowadził badania  

w dziedzinie akustyki, fizjologii ucha i krtani. Dowodzi to temu, że starał się 

pojąć działanie muzyki jako fenomenu łączącego procesy naturalne i możliwości 

ludzkie. I chociaż jego teoria dźwięku pozostała nieukończona, zachował się 

schemat, który wisiał w domu poety na ścianie.  

Jego idee dotyczące roli muzyki w kształtowaniu ducha ludzkiego rozwinął 

Rudolf Steiner 100 lat później w swojej antropozofii, uważając, że Goethe bar-

dzo trafnie ujął genezę i istotę muzyki. Łączy przy tym koncepcję muzyki Goet-

hego z filozofią Artura Schopenhauera, według której muzyka nie jest odzwier-

ciedleniem idei i nie ma bezpośredniej analogii w świecie materialnym, w od-

różnieniu od innych rodzajów sztuki, ale wobec tego jest najczystszym, najdo-

skonalszym wyrażeniem Woli. Twierdził, że muzyka przeważnie wyprzedza 

„mowę myślenia”:  

[…] muzyka – mowa uczuć, słowa zaś – mowa myśli, […] Muzyka – całkiem innego ro-

dzaju i związana zawsze i wszędzie z jasnością i określonością” 16.  

Steiner kontynuuje rozważania Schopenhauera, zwracającego uwagę na brak 

analogii muzyki w realności, i przytacza przykład z dziedziny malarstwa i rzeź-

by, gdzie artysta, tworząc idealny kształt Zeusa lub Apolla, nie może jednak 

pominąć idealnych form zaobserwowanych w życiu realnym. Muzyka przema-

wia do człowieka bardziej bezpośrednio i spontanicznie. Zachwyca i zmusza do 

reakcji, czy ktoś sobie tego życzy, czy nie. Od utworów innych rodzajów sztuki 

można się uwolnić, lecz nie od muzyki. Jeżeli malarstwo koncentruje się, we-

dług Steinera, na odbiciu rzeczywistości, również jak i poezja korzystając ze 

swoich specyficznych środków, to odmienne są możliwości i środki muzyki.  

W odróżnieniu od innych rodzajów sztuki, podkreśla Steiner, żadna nauka ścisła, 

ani fizjologia, ani biologia, ani fizyka, nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie: 

dlaczego muzyka potrafi wpływać na człowieka w sposób tak szczególny, za-

                                                 
14  Tamże. 
15  Tamże. 
16 Rudolf Steiner, Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis des Menschen, Rudolf- 

-Steiner-Verlag, Dornach-Schweiz 1989, s. 22. 
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czynając od najwcześniejszego dzieciństwa, oraz skąd pochodzi? Przecież ton, 

melodia, harmonia oddziałują na człowieka w całości, ogarniają go, zmuszają  

w ten lub inny sposób do reagowania, przy czym ucho odgrywa w tym procesie 

wcale nie najważniejszą rolę
17

. 

Filozof uważał, że kompozytor, tworząc utwór muzyczny, odczuwa „wolę 

przyrody” i transformuje ją w tej lub innej kolejności brzmień, a więc przenika 

do głębi zjawisk. Dlatego też człowiek, słuchając muzyki, przeżywa taką roz-

kosz emocjonalną. Muzyk, tworząc kompozycję, nie ma możliwości naśladowa-

nia czegoś z życia realnego – powinien wydobywać motywy ze swojej własnej 

duszy.  

Jak wspominał w swej autobiografii sam Steiner, w czasie studiów w Wyż-

szej Szkole Technicznej w Wiedniu wielki wpływ wywarły na niego wykłady  

z dziedziny humanistycznej – Literatura niemiecka od czasów J.W. Goethego 

oraz Życie i twórczość Frydrycha Schillera, które prowadził Karl Julius Schröer. 

Były one poświęcone ogólnym zagadnieniom kultury i literatury niemieckiej drugiej 

połowy XVIII wieku. Steiner wspominał, że już na pierwszym wykładzie  

profesor z urzekającym dramatyzmem przedstawił pierwsze, podobne do błyskawicy, 

wejście Goethego w nowe życie duchowe18.  

W tym samym czasie Steiner po raz pierwszy przeczytał Fausta. Z głęboką 

wdzięcznością i wzruszeniem wspominał młody adept swoje częste odwiedziny 

u Schröera na jego zaproszenie. Prywatne relacje profesora były ważnym uzu-

pełnieniem jego wykładów, „chętnie odpowiadał na pytania i żegnał, użyczając 

jakąś książkę ze swojej biblioteki”
19

. 

Szczególne zainteresowanie Steinera wzbudził problem świata duchowego  

i świata natury, ich wzajemne relacje w twórczości Goethego. Wyniki przepro-

wadzonych badań opublikował w pracy pt. Grundlinien einer Erkenntnistheorie 

der Goetheschen Weltanschauung, mit besonderer Rücksicht auf Schiller (Zasa-

dy teorii poznania światopoglądu Goethego ze szczególnym uwzględnieniem 

Schillera), wydanej w Wiedniu w 1886 roku. 

W 1890 roku, po śmierci wnuka Goethego, cała jego spuścizna twórcza zo-

stała przekazana wielkiej księżnej von Saxen-Weimar. W ten sposób książęca 

rodzina stała się spadkobiercą jego archiwum. Wielka księżna Zofia – królewna 

holenderska – była osobą wysoce wykształconą, potrafiła ocenić skarb, który 

dostał się w posiadanie jej rodziny, więc uważała za swój obowiązek to, by jak 

najdokładniej skatalogować wszystkie utwory i rękopisy Goethego. Poleciła 

wybudować dla nich specjalne pomieszczenie oraz je opublikować. Do realizacji 

                                                 
17  Tamże, s. 11. 
18  Rudolf Steiner, Mein Lebensgang. Eine nicht vollendete Autobiographie, http://www.zeno.org/ 

Philosophie/M/Steiner,+Rudolf/Mein+Lebensgang.+Eine+nicht+vollendete+Autobiographie/3 

[stan z 10.04.2014]. 
19  Tamże. 
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tego celu zaprosiła najwybitniejszych fachowców. Dzięki rekomendacjom pro-

fesora Schröera znalazł się również w tym gronie młody Rudolf Steiner, upo-

ważniony do napisania artykułów i wstępnych komentarzy. Uporał się z tym 

zadaniem bez zarzutu, wobec czego nie tylko zdobył autorytet w kręgach na-

ukowych, lecz okazał się odkrywcą licznego szeregu prac Goethego, poświęco-

nych problematyce filozofii natury. On to jedyny został upoważniony do opubli-

kowania wyników swoich badań poza wydaniem oficjalnym. Tak więc jako 

jeden z pierwszych badaczy w Europie odkrył dla świata wartość filozofii natury 

Goethego, pozostającej przez dłuższy czas w cieniu jego geniuszu literackiego.  
I tak twórczość i spuścizna naukowo-humanistyczna Goethego nie przesta-

wała interesować Steinera przez całe jego życie, o czym również czytamy  

w jego autobiografii. W pracy Goethe jako założyciel nowej estetyki (Goethe als 

Vater einer neuen Ӓsthetik, 1888) autor twierdzi, że tylko ten, kto potrafi  

w słusznym momencie oprzeć się na odkryciach Goethego i jego czasach, potra-

fi osiągnąć zrozumienie, jaką drogę przebyła kultura europejska – a więc jaką 

drogą powinno postępować również społeczeństwo współczesne. Przecież  

w wyniku takiego poglądu syntetycznego wszystkie obiekty pozostają w nowych 

związkach, kiedy rzuci się na nie światło tego źródła wiedzy (mając na myśli 

prace z filozofii natury Goethego). W 1897 roku Steiner opublikował monogra-

fię Światopogląd Goethego (die Goethesche Weltanschauung), kontynuującą 

badania nad jego teorią poznania sprzed dziesięciu lat, o której pisał:  

[…] jak Goethe, zajmując się tylko li badaniem natury, wszędzie widziałem odzwiercie-

dlenie ducha. Pragnąłem przedstawić tę część światopoglądu Goethego, która istnieje 

odpowiednio do ducha w poglądach na przyrodę20.  

Analizując nie tylko twórczość literacką, lecz również prace naukowo- 

-przyrodnicze wielkiego filozofa oświecenia, Steiner, jako jeden z pierwszych, 

zwrócił uwagę na specyfikę jego myślenia – zdolność widzenia w różnorodności 

szczegółów, uniwersalność, całościowość. O tym przekonały Steinera prace 

przyrodnicze Goethego, w których wychodzi on z założenia, że w żywej przyro-

dzie nie ma niczego odrębnego, oderwanego od innego, wszystko w ten lub inny 

sposób łączy się z czymś innym, co znajduje się obok. 

Według zasad antropozofii, w czasie snu dusza człowieka przebywa w wyż-

szym świecie duchowym, przepełnionym brzmieniami muzycznymi, niezauwa-

żalnymi dla ucha fizjologicznego. Tylko tam dusza może prawdziwie słyszeć  

i przenieść to do świata fizycznego. Powracając każdego ranka do rzeczywisto-

ści, wraca również ze sfer muzycznych. Steiner twierdzi:  

Prawdą jest, że dusza człowieka pomiędzy dwiema wcieleniami [zgodnie z religią hindu-

ską o karmie wcielenia duszy człowieka – S.S.] istnieje w wyższym świecie duchowym, 

więc prawdą także jest, że dusza nocą żyje w potoku brzmień muzycznych, że są one 

istotą i materią, z której składa się ona sama. Tam znajduje się jej duchowa ojczyzna21.  

                                                 
20  Rudolf Steiner, Goethes Weltanschauung, http://anthroposophie.byu.edu/ [stan z 10.04.2014]. 
21  Tamże, s. 166. 
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Zatem Steiner dochodzi do wniosku, że kształt pierwotny muzyki znajduje 

się w wyższym duchowym świecie, z którego kompozytor podświadomie czer-

pie swoje idee i przekazuje je w fizycznych brzmieniach muzycznych, rytmie, 

melodii i harmonii. Muzyka, tworzona w świecie fizycznym, jest tylko odbiciem 

rzeczywistości duchowej, niejako cieniem realnym wyższej muzyki duchowej. 

Słuchając muzyki, człowiek dokonuje swoistego odzwierciedlenia swej ojczy-

zny duchowej. Stąd pochodzi ta niesamowita zdolność oddziaływania muzyki na 

człowieka: czuje on oddźwięk tego, co przeżył w duchowym świecie.  

Dla duszy tony muzyczne – rdzenna przestrzeń, w której, właściwie, porusza się, żyje  

w tym świecie, gdzie nie mają mocy cielesne pośredniki uczuć. Kiedy człowiek słucha 

muzyki, odczuwa uniesienie, „wniebowzięcie”, ponieważ tony współbrzmią z tym, co 

przeżył on w świecie swej duchowej ojczyzny22. 

Przez antropozofię wyjaśnia Steiner teorię Pitagorasa O muzyce sfer oraz  

O muzyce słońca, O krążeniu wszystkich ciał na niebie. Nie uważa tej teorii by-

najmniej za czczą metaforę. Jako przykład wspomina słowa Goethego z prologu 

do Fausta: „Słońce brzmi od dawna”, jak również trąbki wspominane przez św. 

Jana w Apokalipsie, tłumacząc je jako wyższą rzeczywistość. Tym też wyjaśnia 

wpływ muzyki na ludzi nieznających zasad jej tworzenia i nawet nut
23

. W tym 

założeniu także wychodzi z zasad filozofii Goethego, który uważał, że:  

życie jest muzyką duszy, a Bóg jest podstawą i azylem naszej duszy. To, co sami może-

my zdziałać, jest tylko częścią. Wszechświat rozwiązuje zagadkę w swojej harmonii  

i muzyce. Przez świątynię muzyki przechodzimy do Boskości. Tutaj przeżywamy nasze 

wskrzeszenie24. 

Rozwój idei Goethego pozostawał w centrum koncepcji Steinera do końca życia 

filozofa. Gdy zbudował w Dornach w Szwajcarii, według własnego projektu, Świa-

towe Centrum Ruchu Antropozoficznego, nazwał je Goetheanum, przypominając na 

zawsze, kto naprowadził go na drogę jego duchowego życia. W Goetheanum od 

początku aktywnie działa sekcja muzyczna. Filozofia Steinera, znana jest w świecie 

bardziej dzięki jej zasadom pedagogicznym, tudzież pozytywnym wynikom, otrzy-

mywanym w procesie wychowania osobowości harmonijnej, opierając się na zasa-

dach bardzo różnorodnych, wydawać by się mogło, eklektycznych. Lecz wiara  

w siłę ludzkiego ducha i całościowość natury, w której ów duch zajmuje pozycję 

czołową, jak i badania nad siłą wpływu muzyki na kształtowanie osobowości, 

wbrew swoim założeniom mistycznym, może okazać się pozbawiona perspektyw  

w świecie współczesnym, przepełnionym płytkością uczuć, materializmem i prag-

matyzmem. Mądrość „dawnych mistrzów” może w pewnych momentach przypo-

mnieć o tych wartościach, które nie mogą pójść w niepamięć, ponieważ stanowią 

pierwotną zasadę istnienia kultury ludzkiej od tysiącleci. 

                                                 
22  Tamże. 
23  Tamże, s. 40. 
24  Johann Wolfgang Goethe, Maximen und Reflexionen… 
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Streszczenie 

Światopogląd Johanna Wolfganga Goethego  

i antropozofia Rudolfa Steinera 

W artykule przedstawiony został światopogląd na sztukę, w tym na muzykę, słynnego niemiec-

kiego poety i filozofa przełomu XVIII/XIX wieku Johannesa Wolfganga Goethego oraz poglądy 

estetyczne Rudolfa Steinera (1861–1925).  
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Streszczenie 

Worldview Johann Wolfgang Goethe 

and Anthroposophy of Rudolf Steiner 

The communicate presents the worldview on the art, including the music of the famous German 

poet and philosopher of the turn of 18th/19th century, Johannes Wolfgang Goethe and the aesthetic 

views of Rudolf Steiner (1861–1925). 
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