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Kadry muzyką opatrzone
O krótkiej współpracy Witolda Lutosławskiego z filmowcami
Wydawać się może, iż nietaktem jest wydobywanie na światło dzienne twórczości artysty, o której on sam nie miał najlepszego zdania
i której nie traktował poważnie. Mając jednak na względzie tak wybitną postać jak Witold Lutosławski, trudno oprzeć się pokusie, aby
te niewiele znaczące – w mniemaniu kompozytora – dzieła uchronić
od zapomnienia. Powstając we wczesnym okresie twórczym, stały się
świadectwem kształtowania się kompozytorskiego warsztatu i postaw
estetycznych. Tak zwana użytkowa część twórczości Lutosławskiego
może ukazać nam mniej znane aspekty działalności kompozytora,
a zarazem dopełnić obraz jego życia i muzyki. Artysta w swoim dorobku ma dzieła reprezentujące różne gatunki muzyczne; wśród nich
znalazła się również muzyka filmowa. Próżno szukać jego nazwiska
w leksykonach omawiających ten rodzaj utworów, co wynika prawdopodobnie z faktu krótkiej współpracy z reżyserami. Skomponował
muzykę do zaledwie pięciu filmów, z czego do dziś zachowały się jedynie dwa. Niewiele informacji na ten temat znajduje się w publikacjach poświęconych twórczości Lutosławskiego. Ograniczają się one
głównie do podania tytułów filmów, zazwyczaj nieprecyzyjnego bądź
błędnego datowania, czasem krótkiego omówienia tematyki produkcji i raczej zdawkowego opisu samej muzyki1. Podobnie oszczędnie
1

Wyjątkiem jest tutaj I tom biografii Lutosławskiego autorstwa Danuty Gwizdalanki i Krzysztofa Meyera, w którym autorzy wymieniają wszystkie filmy i dość
pobieżnie je opisują. Por. D. Gwizdalanka, K. Meyer, Lutosławski. Droga do doj-
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problematykę tę podejmują autorzy literatury filmowej2. Biorąc pod
uwagę okres, w którym współpraca kompozytora z filmowcami miała miejsce, warto przyjrzeć się nieco bliżej temu zagadnieniu.
Czas komponowania muzyki do filmów podzielić można na dwa
etapy. Pierwszy przypada na lata studiów Lutosławskiego w Konserwatorium Warszawskim. Równolegle z tworzeniem muzyki do pierwszego filmu uczył się kompozycji, choć miał już za sobą pewne próby
kompozytorskie3. Powstała w tym czasie muzyka do trzech filmów
krótkometrażowych o tytułach Uwaga, Zwarcie i Gore! (lata 1934–1936).
Kolejny etap to wczesne lata powojenne, w których napisane zostały
partytury do dwóch filmów o średnim metrażu: Odrą do Bałtyku oraz
Suity warszawskiej.
Konteksty współpracy Lutosławskiego z reżyserami – filmy
krótkometrażowe
W latach 30. i 40. XX wieku, kiedy kompozytor podjął się zadania
wzbogacenia obrazów muzyką, typ filmów krótko- i średniometrażowych był najbardziej popularny. Wiązało się to przede wszystkim
z realiami tamtych czasów. Jak pisał Zbigniew Pitera:

2

3

6

rzałości, Kraków 2003, s. 66–68, 142–143. Krótkie omówienia, lecz jedynie dwóch
filmów można znaleźć w artykule: Z. Lissa, Z zagadnień muzyki w filmach dziesięciolecia, „Kwartalnik Filmowy” 1956, nr 2–3, s. 26–44, a także w książkach:
Ch.B. Rae, Muzyka Lutosławskiego, Warszawa 1996, s. 34–35; I. Sowińska, Polska
muzyka filmowa 1945–1968, Katowice 2006, s. 45–46.
W literaturze pozamuzycznej informacje na temat poszczególnych filmów
znaleźć można w książkach poświęconych reżyserom, zob. J. Lemann, Eugeniusz
Cękalski, Łódź 1996, s. 79–81, 83; A. Prodeus, Themersonowie. Szkice biograficzne,
Warszawa 2009, s. 66–68; Stefan i Franciszka Themerson. Poszukiwania wizualne
(Muzeum Sztuki w Łodzi, katalog wystawy), Łódź 1981, s. 30; W. Jewsiewicki,
Polska kinematografia w okresie filmu dźwiękowego. 1930–1939, Wrocław 1967, 70–
71, 146–147; I. Nowak-Zaorska, Polski film oświatowy w okresie międzywojennym,
Wrocław 1969, s. 155, 166. Pewne wzmianki zawierają także dwa tomy Historii
filmu polskiego (Historia filmu polskiego, t. 2, 1930–1939, red. B. Armatys,
L. Armatys, W. Stradomski, Warszawa 1988, s. 165–166, 174–175; Historia filmu
polskiego, t. 3, 1939–1956, red. J. Toeplitz, Warszawa 1974, s. 126, 136–137), jak
również czasopisma (np. „Kwartalnik Filmowy”, „Film”).
Skomponowanie muzyki do sztuki teatralnej Janusza Makarczyńskiego pt. Harun
al Raszyd oraz drobne utwory fortepianowe.
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Polscy filmowcy, którzy w latach wojny zmuszeni byli do bezczynności, dzięki krótkiemu metrażowi mogli odbyć swego rodzaju trening realizatorski
i wdrożyć się w tryb swej pracy jeszcze przed uruchomieniem produkcji pełnometrażowej4.

Film krótkometrażowy dawał pole do eksperymentowania, sprawdzania swoich umiejętności reżyserskich, ale przede wszystkim był
mniej wymagający od strony zaplecza technicznego w porównaniu do
produkcji pełnometrażowych. Dodać należy, że możliwości finansowe
i aparaturowe w latach międzywojennych i pierwszych powojennych
ograniczały realizacje zamówień reżyserów. Niełatwa sytuacja wynikała także z faktu, iż film krótkometrażowy był rodzajem dodatku do
pełnometrażowego, a kwota, jaką przeznaczano na jego produkcję,
wynosiła raptem 3% kosztów realizacji pełnometrażowej5. Mimo tych
trudności powstawało dość dużo filmów, a wraz z nimi rozwijała się
nowa gałąź twórczości – muzyka filmowa.
Omawiając pokrótce sytuację polskiego filmu okresu międzywojennego, należy przypomnieć działalność „Startu” (Stowarzyszenia
Miłośników Filmu Artystycznego). Jego członkami byli głównie młodzi
ludzie, niemający wprawdzie żadnego filmowego wykształcenia, ale
traktujący film niemal jak swój zawód. W grupie tej znajdowali się m.in.
Eugeniusz Cękalski, Aleksander Ford, Jerzy Zarzycki, Karol Szołowski,
Antoni Bohdziewicz i inni. „Startu” nie uznawano za spółdzielnię
produkcyjną dla filmów, lecz raczej za stowarzyszenie amatorów, w ramach którego młodzi ludzie mogli wymieniać się doświadczeniami,
wiedzą, pomysłami, a także pomagać sobie w kwestii materialnej (dla
przykładu, pierwsze kamery kupowane były zazwyczaj za pieniądze
ze wspólnych składek)6. Samodzielną edukację młodego pokolenia
filmowców charakteryzowała więc wspólna pasja i chęć rozwoju nowej
sztuki filmowej. W czasie działalności „Startu” powstał także Instytut
Spraw Społecznych, który częściowo wspomagał młodych reżyserów.
Organizacja ta rozpoczęła swoją, trwającą aż do wybuchu II wojny
Z. Pitera, Polski film krótkometrażowy, „Film” 1946, nr 5, s. 2.
Por. L. Armatys, Myśl filmowa i działalność artystyczna „Startu” (1930–1935),
„Kwartalnik Filmowy” 1961, nr 1, s. 39.
6 Szczegółowe informacje na ten temat w specjalnym numerze „Kwartalnika
Filmowego”, poświęconym w całości Stowarzyszeniu. Zob. „Kwartalnik Filmowy”
1961, nr 1.
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światowej, działalność w 1931 roku. Jak podaje komunikat prasowy
z dnia 4 marca 1931 roku:
Wskutek wzajemnego porozumienia się wszystkie niemal instytucje ubezpieczeń społecznych postanowiły powołać fundację, poświęconą naukowemu
badaniu i propagowaniu zagadnień, z dziedziny ochrony, bezpieczeństwa
i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych, rynku pracy, bezrobocia, emigracji
i opieki społecznej7.
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Tak oto Lutosławski został włączony do środowiska „startowców”,
a pierwszym filmem, do którego napisał muzykę, była propagandowa
krótkometrażówka pt. Uwaga – komunikat filmowy z frontu pracy
w reżyserii Eugeniusza Cękalskiego przy współpracy Stanisława Wohla.
Przyglądając się dorobkowi Cękalskiego w zakresie krótkometrażówek można stwierdzić, że jest on, na tle ówczesnej aktywności w tym
gatunku, dość imponujący, bowiem w okresie dziesięciu lat (do 1939
roku) powstało 27 filmów jego autorstwa. I o ile pierwsze jego produkcje
miały wyraźnie propagandowy charakter, o tyle późniejsze, powstałe
w latach 1934–1939, cechował już większy artyzm. Z dorobku reżysera
ocalało zaledwie kilka dzieł, zdecydowana większość uległa zniszczeniu.
Wiadomo, że Wohl i Cękalski, przeczuwając wybuch wojny, podjęli
próbę zabezpieczenia filmów. W tym celu – jak pisze Jolanta Lemann:
negatywy i kopie wyjęli z laboratorium i wszystko umieścili w ówczesnym mieszkaniu Stanisława Wohla na V piętrze kamienicy na rogu Polnej
i 6 Sierpnia (dziś ulica Nowomiejska). Jeden z pierwszych pocisków artyleryjnych, spadających we wrześniu na Warszawę, wysadził ten dom w powietrze i wszystko poszło z dymem. Pudełka z łatwopalną taśmą wybuchły jak
granaty11.

Ilustracje 1–3. Plakaty propagandowe Instytutu Spraw Społecznych8

W ramach wizualnej działalności Instytutu powstawały plakaty
propagujące bezpieczeństwo pracy (zob. il. 1–39), jak również krótkometrażowe filmy instruktażowe, które dla młodych reżyserów były
doskonałą okazją do tworzenia produkcji filmowych.
W tamtym czasie w Instytucie jako zastępca dyrektora pracował Jerzy
Michałowski, który – o czym wspomina Lutosławski – „interesował się
muzyką i miał kontakty ze studentami Konserwatorium. […] Zaangażował mnie, żebym napisał do pierwszego z tych filmów muzykę”10.
7 Instytut Spraw Społecznych, „Gazeta Lwowska” 1931, nr 51, s. 4.
8 C. Wielhorski, Nie noś luźnego ubrania do pracy (1937); A. Jabłoński, Uwaga. Piła
tarczowa grozi kalectwem (1936); L. Piątkowski, C. Wielhorski, Pamiętaj o rodzinie.
Nie narażaj lekkomyślnie swojego zdrowia (1935). Plakaty pochodzą z archiwum
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.
9 Ilustracje pochodzą ze zbiorów archiwum Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
10 W. Lutosławski, D. Lutosławska, S. Będkowski, By nie zatarł czas… Witold
Lutosławski o sobie, „Res Facta Nova” 1997, nr 2, s. 34.

8

Los taki najpewniej spotkał film Uwaga, stąd informacje o nim opierać
się mogą jedynie na skąpych wzmiankach prasowych. Tego rodzaju filmy
zazwyczaj komentowano bowiem zdawkowymi opiniami. Z założenia
miały nieść konkretne przesłanie społeczne, stąd ich wartości artystyczne
czy muzyka rzadko bywały przedmiotem szczegółowej oceny. Film Uwaga,
wbrew różnym informacjom pojawiającym się w literaturze przedmiotu,
powstał w 1934 roku na zamówienie wspomnianego wcześniej ISS-u12.
Jego tematyka dotyczyła zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Jak wynika
ze skrótowej recenzji Stefanii Zahorskiej, składał się niejako z dwóch
części. Pierwszą tworzyły urywki scen pokazujące drastyczne wypadki,
jakim ulegał człowiek w miejscu pracy w konfrontacji z narzędziami
i maszynami, przy których pracował. Stąd – jak podaje autorka recenzji
– kulminacyjnym fragmentem filmu były obrazy, „kiedy dłoń dostaje
11 J. Lemann, dz. cyt., s. 74.
12 Pomyłki w datowaniu filmu zdarzają się dlatego, że autorzy często powołują się
na recenzję Zahorskiej z 19 stycznia 1936 roku, zamieszczoną w „Wiadomościach
Literackich”, natomiast pierwsza informacja o powstaniu Uwagi pochodzi z 18 listopada
1934 roku i również została zawarta w tym czasopiśmie.

9

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, nr 28 (1/2016)

10

Wioleta Muras – Kadry muzyką
Wioleta
opatrzone....
Muras

się pod ostre zęby piły, a rozpędowe koło porywa połowę ubrania”13.
Jedyny wizualny ślad tej części produkcji stanowi kadr opublikowany
w książce Władysława Jewsiewickiego14. Druga część filmu miała charakter instruktażowy, dotyczyła zasad prawidłowego obchodzenia się
z narzędziami i środkami ochronnymi. Trudno natomiast poddać ocenie
stworzoną przez Lutosławskiego stronę dźwiękową filmu, co uniemożliwia
brak partytury oraz taśmy filmowej. Można jedynie zdać się na słowa
kilku recenzji prasowych. Anonimowy autor tekstu rubryki filmowej
w „Wiadomościach Literackich” relacjonował, że strona dźwiękowa
filmu łączyła się w harmonijną całość z wizją. Podkreślał zarazem, że
„dobrze skomponowana muzyka wiąże się w rytmie i natężeniu z obrazami”15. Kolejny recenzent również pisał o dobrej ilustracji muzycznej
oraz zwrócił uwagę na techniczną jakość dźwiękową filmu. „Zaletą
filmu, po raz pierwszy bodaj spotykaną w polskiej krótkometrażówce,
jest znakomite udźwiękowienie […] nowym bezszmerowym systemem
«British Accoustic»”16. Te zdania świadczą o tym, iż nie tylko staranny
montaż17 i odpowiednia muzyka, ale też ogólna jakość dźwiękowa filmu wpływały na pozytywne noty recenzentów. Dla Lutosławskiego był
to zarówno udany debiut w zakresie muzyki filmowej, jak i szansa na
finansowe wynagrodzenie, co w okresie studiów oraz niełatwej sytuacji
materialnej stanowiło zapewne dodatkową motywację do pracy. Wartym
odnotowania jest fakt, że film prezentowano w kolejnych latach w Paryżu
i Londynie, gdzie także uzyskiwał pochlebne opinie.
Drugą propozycję współpracy nad filmem Lutosławski otrzymał od
Franciszki i Stefana Themersonów. Można przypuszczać, że komunikacja artystyczna z obu stron przebiegała bardzo sprawnie dzięki temu, że
Franciszka miała wykształcenie muzyczne, a Stefan grał na fortepianie
i sam podejmował próby kompozytorskie. Oboje zresztą w tym czasie
interesowali się możliwościami łączenia dźwięku z obrazem, czego wyrazem był nakręcony wcześniej, w 1933 roku, Drobiazg melodyjny. Ten
zaledwie trzyminutowy film miał stworzyć rodzaj „muzyki optycznej”,
gdzie wizja i fonia stanowiłyby jedność nie na zasadzie uzupełniania się,

lecz koegzystencji. Efekt ten autorzy chcieli także osiągnąć w kolejnej
produkcji, jaką był film Zwarcie (1935). I o ile w Drobiazgu melodyjnym
twórcy posłużyli się gotowym nagraniem utworu (według wspomnień
Themersona było to jedno z dzieł Maurice’a Ravela), o tyle w Zwarciu
skorzystali z możliwości, jakie dawała bezpośrednia współpraca z kompozytorem, w tym przypadku z Lutosławskim. Założenie autorów było
takie, że film stanowił abstrakcyjną „symfonię ruchu i światła”. Ze wspomnień Lutosławskiego wynika, iż Themersonom zależało na idealnej
synchronizacji muzyki oraz obrazu18. Jak podaje z kolei autor katalogu
jednej z wystaw prac reżyserów: „każda nuta zyskała swój ekwiwalent
w ilości klatek, stając się elementem konstrukcyjnym warstwy wizualnej”19. Proces współpracy wyglądał następująco: Lutosławski komponował kilkuminutowe fragmenty przeznaczone na orkiestrę, następnie
robił z nich wyciąg fortepianowy, Themersonowie zaś po zapoznaniu
się z materiałem dźwiękowym projektowali abstrakcyjną kompozycję
ruchową z zastosowaniem efektów świetlnych, po czym następowało
montowanie dźwięku i obrazu w jedną całość. Pomimo że film był
kręcony na zamówienie i miał spełniać określone funkcje – ostrzegać
przed niebezpieczeństwem wiążącym się z elektrycznością – dyrektor
ISS-u nie ograniczał reżyserów w doborze środków artystycznych. Dla
Themersonów była to doskonała okazja, by poeksperymentować z materią i stworzyć coś oryginalnego. Film ten, podobnie jak poprzedni,
nie przetrwał okresu wojennego; zachowały się jedynie kadry filmowe,
które dają pewne wyobrażenie wizji jego twórców20.
Treść filmu, o czym wspomniane było wcześniej, poruszała zagadnienia bezpiecznego posługiwania się prądem, np. podczas podłączania
urządzenia do gniazdka bądź wkręcania żarówki. Na ocalałych kadrach
widać źle zawieszony przewód elektryczny oraz przewody pozbawione
izolacji, które zdają się za chwilę przerwać i wybuchnąć kaskadą iskier
(zob. il. 4). Inne obrazy to m.in. dotykanie zapalonej świecy obcęgami
czy bardziej abstrakcyjny obraz trupiej czaszki, którą przeszywa błyskawica, symbolizująca napięcie elektryczne.

13 S. Zahorska, Dwie polskie krótkometrażówki, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 3,
s. 7.
14 Zob. W. Jewsiewicki, dz. cyt., il. 32.
15 [b.a.], Kronika filmowa, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 47, s. 6.
16 A. R[uszkowski], Film o bezpieczeństwie pracy, „ABC” 1934, nr 305, s. 6.
17 Co zauważono z kolei w anonimowej recenzji Parę słów o dodatkach, zamieszczonej
w: „Powieść i Nowela” 1935, nr 14, s. 6.

18 Zob. W. Lutosławski, D. Lutosławska, S. Będkowski, dz. cyt.., s. 34.
19 J. Zagrodzki, Outsiderzy awangardy, [w:] Stefan i Franciszka Themerson…, dz. cyt., [nlb.].
20 Oryginały przechowywane są obecnie w Archiwum Themersonów w Londynie,
kilka z nich zobaczyć można także na stronie internetowej LUXONLINE, gromadzącej
brytyjskie filmy oraz różnego rodzaju instalacje artystyczne. Znajdują się tam dzieła
od 1900 roku do dziś. Zob. [online] http://www.luxonline.org.uk/gallery_viewer/
iview_gv/themersons/zwarcie/index.html [dostęp: 30.05.2015].
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Ilustracje 4, 5. Kadry z filmu Zwarcie (1935), reż. F. i S. Themersonowie21

Oprócz tego typu kadrów wykorzystywano w filmie także realne
postaci, które prezentowały nieprawidłowe posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi.
Ponownie nasuwa się pytanie: jak w filmie prezentowała się muzyka
Lutosławskiego? Na ten temat można jedynie spekulować. Zapewne
wrażliwość dźwiękowa zarówno samych reżyserów, jak i kompozytora
spowodowała, że powstała dziesięciominutowa, pełna dramatyzmu
„symfonia” nie tylko ruchu, światła, ale i muzyki. Mając na uwadze
opisany wcześniej proces współpracy trójki artystów, można z dużą
dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że był to jeden z pierwszych
filmów, w którym muzyka pełniła znaczącą rolę na równi z wizją.
Świadectwo spójności elementów w realizacji mogą stanowić następujące słowa recenzji:
Ze względu na jej [krótkometrażówki Zwarcie – przyp. W.M.] przejrzystość,
jasność i lakoniczność, przy pierwszorzędnej kompozycji formalnej, plastycznej i dźwiękowej – należy uznać ten film za jedno z czołowych osiągnięć
polskiej kinematografiki22.

Z kolei Stanisław Furmaniak o muzyce Lutosławskiego pisał, iż jej
„płynna struktura synchronizuje ze strukturą obrazu, całość w wielu
swych momentach czarowała swą niematerialną wizyjnością”23.
Śledząc dalej twórczość artystyczną Themersonów, należy zaznaczyć,
że rozwijała się ona nieco odrębnymi drogami niż w przypadku innych
filmowców. Themersonowie niechętnie angażowali się w działalność
21 Fot. ze zbiorów Themerson Archive w Londynie.
22 L. Jabłonkówna, Kronika Filmowa, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 24, s. 5.
23 S. Furmaniak, Muzyka w filmie, „Muzyka Polska” 1936, nr 5, s. 336.
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stowarzyszeń, nie chcieli być bowiem ograniczani odgórnie narzucanymi programami. Jako jedni z nielicznych wówczas młodych reżyserów nie włączyli się nawet w działalność „Startu”. Ich indywidualna
aktywność twórcza zaowocowała natomiast założeniem na początku
1935 roku własnej Spółdzielni Autorów Filmowych (SAF), której członkiem był, oprócz filmowców takich jak Bohdziewicz, Cękalski, Wohl,
Ford, także Lutosławski. Podobnie jak w przypadku „Startowców”,
SAF-owcy nie stworzyli określonego programu artystycznego, a praca
kolektywna miała raczej ułatwiać produkcję filmową i wszelkie sprawy
biurokratyczne. Dodatkowo założyciele SAF-u postanowili zająć się
propagowaniem dokonań ówczesnej awangardy filmowej, zarówno
polskiej, jak i zagranicznej. W tym celu stworzyli pismo pt. „f.a.: film
artystyczny, film artistique, the artistic film”, w którym publikowane
były teksty krytyków oraz samych artystów. Redaktorem pisma został
jego pomysłodawca, Stefan Themerson.
W trakcie wspólnej działalności reżyserów pod szyldem SAF-u
powstał kolejny film, do którego zaangażowano Lutosławskiego. Reżyserem ponownie został Cękalski, z którym kompozytor miał wszakże
przyjemność współpracować już wcześniej. Okoliczności przejęcia pracy
nad filmem przez Cękalskiego były dość nietypowe. Otóż Państwowy
Zakład Ubezpieczeń zamówił u jednego z członków SAF-u, Kazimierza
Haltrechta, film mający ostrzegać przed niebezpieczeństwem wybuchu
pożarów. Okazało się jednak, że realizacja produkcji przysparzała mu
sporo kłopotów, toteż nie był w stanie wywiązać się z zamówienia.
W tym celu zaangażowano Cękalskiego, który ponownie do współpracy
wybrał znanego już sobie z wcześniejszej realizacji Wolha, a także –
o czym wspomniano – Lutosławskiego. Praca nad zdjęciami do filmu
trwała kilka dni i polegała na wspólnym dyżurowaniu przy telefonie
straży pożarnej, a później uczestniczeniu w wyjazdach do większych
pożarów na terenie Warszawy i okolic24. Z materiałów tych powstał
film pt. Gore! (1936), który przedstawiał nie tylko bezmyślność ludzi
nieumiejętnie posługujących się ogniem i jego niebezpieczeństwo, lecz
również ofiarność strażaków podczas gaszenia pożarów. Wizualny ślad
po filmie zachował się w postaci czterech przedruków kadrów znajdujących się w zbiorach Filmoteki Narodowej25 (zob. il. 7, 8).
24 Zob. J. Lemann, dz. cyt., s. 83.
25 Sygn. 1-F-3496-1-4. [online] http://fototeka.fn.org.pl [dostęp: 3.01.2016].
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tylko kompozytora, lecz także pianisty, i właśnie te umiejętności pianistyczne okazały się niezwykle cenne w okresie okupacji hitlerowskiej.
Muzyka Lutosławskiego w powojennych filmach

Ilustracje 6, 7. Kadry z filmu Gore! (1936), reż. E. Cękalski

Film został pozytywnie przyjęty przez krytykę; doceniono nie
tylko jego wartość społeczną, ale dostrzeżono w nim także walory
artystyczne, które coraz częściej w tego typu krótkich produkcjach
wychodziły na plan pierwszy. Sam współautor, Wohl, podkreślał też
duże znaczenie dramaturgiczne, jakie pełniła w nim skomponowana
przez Lutosławskiego muzyka26. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych realizacji, niemożliwym jest omówienie jej przebiegu, bowiem
film nie przetrwał próby czasu.
Propagandowy charakter krótkometrażówek na szczęście nie przyczynił się do obniżenia ich poziomu. Wręcz przeciwnie, częściej to
właśnie te krótkie etiudy cieszyły się przychylniejszymi recenzjami niż
filmy długometrażowe. Tak też się stało w przypadku filmów Uwaga
i Zwarcie, które zostały docenione przez Stefanię Hejmanową na łamach
pisma „Bluszcz”. Pisała wówczas:
Muszę wspomnieć jeszcze o pokazie krótkometrażówek polskich, gdzie przekonaliśmy się, że na tym odcinku nie tylko nie mamy się czego wstydzić, ale
jest się nawet czym pochwalić. Zarówno krótkometrażówki propagandowe
[…], jak filmy czysto artystyczne wykazują wysoki poziom realizatorów i operatorów […]. Tem smutniej na tem tle wygląda nasz film długometrażowy27.

Po napisaniu muzyki do filmu Gore! Lutosławski przerwał na kilka
lat swoją aktywność w tej dziedzinie twórczości. Zapewne powodem
była ówczesna sytuacja historyczna, wybuch II wojny światowej, który
zahamował działalność na wszystkich polach sztuki. Artysta w tym
czasie ukończył naukę w Konserwatorium, zdobywając dyplom nie
26 J. Lemann, dz. cyt., s. 83.
27 S. Hejmanowa, Z życia ekranu, „Bluszcz” 1936, nr 5, s. 17.
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Odrodzenie polskiej kinematografii następowało stopniowo tuż po
wojnie. Dominowały wówczas dwa gatunki filmowe: filmy dokumentalne i fabularne. Zaczęły się prace związane z odbudową miast
zniszczonych podczas wojny. Wraz z nimi rozpoczęto dokumentację
filmową mającą ukazać skalę dewastacji. Jak zaznaczał Jerzy Toeplitz:
obrazy dokumentalne były swoistego rodzaju symfoniami zniszczeń i odbudowy, uświadamiały widzom, jakim gigantycznym rumowiskiem i cmentarzem jest wyzwolona ojczyzna28.

Nie uniknięto przy tym przesady, przez co realizacje te ponownie
nabrały propagandowego wydźwięku. Powoli natomiast zaczął się
zmieniać sposób myślenia o muzyce w filmie jako elemencie równie istotnym, jak sam obraz i słowo. Nadal jednak w tamtym czasie,
w żadnych ośrodkach nie prowadzono kursu komponowania muzyki filmowej, bowiem nie było artystów specjalizujących się w tym
gatunku muzycznym. Twórcy musieli sami, na drodze pewnych doświadczeń i własnej intuicji, projektować ścieżkę dźwiękową. Późno
też pojawiły się rozważania teoretyczne na ten temat. Pierwsza w środowisku polskim dyskusja nad zagadnieniami muzyki w filmie miała miejsce dopiero w 1956 roku w Państwowym Instytucie Sztuki29.
W tym samym roku swoje uwagi opublikował Jerzy Bossak, pisząc:
warstwa dźwiękowa (w tym również muzyka i słowo) to nie zespół środków
kosmetycznych, służących do upiększania gotowego filmu, ale niezbędny element całości, o którym myśleć trzeba przed przystąpieniem do zdjęć30.
28 J. Toeplitz, Tradycja i perspektywy. Sztuka filmowa dwudziestolecia Polski Ludowej,
„Kwartalnik Filmowy” 1964, nr 1–2, s. 5.
29 Inicjatorką dyskusji była Zofia Lissa, która wprawdzie już w latach 30. XX
wieku poruszała zagadnienia związane z muzyką w filmie (odczyt w Polskim
Towarzystwie Muzyki Współczesnej w 1937 roku, wydanie książki Muzyka i film.
Studium z pogranicza ontologii, estetyki i psychologii muzyki filmowej, Lwów
1937), lecz dopiero w latach 50. temat ten doczekał się szerszego omówienia. Zob.
Z. Lissa, Z zagadnień…, dz. cyt., s. 26.
30 J. Bossak, Sprawy filmu dokumentalnego, „Kwartalnik Filmowy” 1956, nr 1, s. 29.
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Wszystko co wówczas powstawało, stanowiło efekt mniej lub bardziej
udanych eksperymentów muzycznych. Ponieważ fabuła filmu była
elementem pierwszoplanowym, w pewnym sensie ograniczało to
swobodę kompozytorów i, jak zauważyła Sowińska, profesjonalizm
twórcy muzyki filmowej objawiał się poprzez jego elastyczność, nie
zaś oryginalność31. O tym jak w rzeczywistości wyglądała współpraca reżysera z kompozytorem daje pewne wyobrażenie artykuł Stanisława Golachowskiego, który w 1946 roku objął stanowisko kierownika muzycznego w naczelnej dyrekcji Przedsiębiorstwa Państwowego
Film Polski w Łodzi. Pisał wówczas:
Filmowcy – mam tu na myśli głównie reżyserów filmowych – nie zawsze rozporządzają na tyle wysoką kulturą muzyczną, aby byli w stanie postawić odpowiednie wymagania artystyczne kompozytorowi […], raczej skłaniają go
do tworzenia muzyki jak najbardziej łatwostrawnej dla przeciętnego widza
kinowego. Aby sobie nie utrudniać zadania, rezygnują z współpracy z wybitnymi kompozytorami, którym nie łatwo (sic!) narzucić własną koncepcję
muzyki w danym dziele filmowym, chętnie poszukują natomiast zręcznych
i rutynowanych rzemieślników muzycznych, którzy bez ambicji zaznaczania
swej indywidualności twórczej spełniają posłusznie wszelkie życzenia reżysera w zakresie ilustracji muzycznej32.

Ten stan rzeczy, mimo swoich wad, był dobrym poligonem dla młodych twórców rozpoczynających działalność kompozytorską. Z takiej
formy aktywności skorzystał właśnie Lutosławski, choć wydaje się, że
dla niego areną eksperymentów muzycznych była nie tyle muzyka
filmowa, ile teatralna i radiowa, której poświęcił kolejne lata swojej
twórczości. Muzyka filmowa dla młodych kompozytorów stanowiła
atrakcję także dlatego, że dawała możliwość komponowania – choć
na mniejszą skalę – muzyki dramatycznej, co z kolei mogło stanowić
formę ćwiczeń przed podjęciem większych gatunków muzycznych –
symfonii, oper czy baletów33. Jak dodaje Alicja Helman:
zapotrzebowanie filmu na krótkie formy muzyczne, wyraziste tematy, „mikropomysły”, nie wystarczające na użytek estradowy, musiało wówczas szcze31 I. Sowińska, dz. cyt., s. 47.
32 S. Golachowski, Film i kompozytorzy, „Film” 1946, nr 2, s. 6.
33 W liście Lutosławskiego do Golachowskiego kompozytor muzykę do filmów
traktuje właśnie jako muzykę o charakterze symfonicznym. Zob. fragment
korespondencji na s. 26.
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gólnie odpowiadać kompozytorom, którzy nastawieni na to, że powinni pisać
inaczej, potrzebowali takich właśnie okazji jak muzyka filmowa czy teatralna,
by w formach jeszcze „nie obowiązujących” sprawdzić swoje koncepcje34.

Stąd też kompozytorzy godzili się na ten rodzaj współpracy, szczególnie, że tworzenie muzyki do filmu nie było zajęciem zbyt wymagającym,
a niewątpliwą korzyść stanowiło także otrzymywanie wynagrodzenia
finansowego.
Pierwszą powojenną partyturą filmową Lutosławskiego była muzyka
do filmu pt. Odrą do Bałtyku (1946) w reżyserii Stanisława Urbanowicza35. Trwająca 38 minut produkcja porusza tematykę Ziem Odzyskanych. Film opisuje przejmowanie i stopniowe zagospodarowywanie
terenów położonych wzdłuż Odry, a towarzyszący temu komentarz
nadaje mu wspomniany przy tego typu produkcjach ton propagandowy. Uzupełniające całość liczne sceny pejzażowe sytuują go również
w kategorii filmów krajoznawczych. Jak wynika z korespondencji
Lutosławskiego z Golachowskim, muzyka do filmu powstała pod koniec 1945 roku, zaś na początku stycznia roku następnego kompozytor
zadeklarował, iż prześle pozostałą część partytury i wyznaczy termin
nagrania na najbliższe dni36.
Akcja omawianego filmu składa się z trzech części. Pierwsza stanowi
ogólną charakterystykę Ziem Odzyskanych, której muzycznie towarzyszą osadzone w tonalności dur-moll melodie orkiestry oraz wariacyjnie
opracowywana pieśń Zasiali górale37. Posłużenie się nią miało zapewne
na celu wzmocnienie komentarza narratorskiego. Ma ona charakter
trojaka, ludowego tańca pochodzenia śląskiego, przywołującego polską
tradycję. Melodia pieśni została nieco zmodyfikowana interwałowo
i wzbogacona o dźwięki przejściowe. Kontrapunktuje ją uporczywie
powtarzany, czterotaktowy motyw melodyczny (zob. przykład 1).
34 A. Helman, Związki kultury muzycznej i filmowej, „Kwartalnik Filmowy” 1964,
nr 1–2, s. 74.
35 Sprostowania wymaga w tym miejscu błędna informacja w książce Gwizdalanki
i Meyera, którzy podają, iż reżyserem filmu był Stanisław Możdżeński.
Por. D. Gwizdalanka, K. Meyer, dz. cyt., s. 142.
36 List Lutosławskiego do Golachowskiego z dnia 7.01.1946 roku. Brak sygn. Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (dalej jako
GZM BUW).
37 Zastosowana tutaj analiza audytywna obu filmów skorelowana została
z zachowanymi szkicami partyturowymi, z których pochodzą poniższe przykłady
nutowe.
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Przykład 2. W. Lutosławski, Odrą do Bałtyku, cz. II /8, t. 6–16
Przykład 1. W. Lutosławski, Odrą do Bałtyku, cz. I /4, t. 12–29, melodia Zasiali górale

Druga część filmu, wypełniająca prawie jego połowę, odnosi się
do Śląska. Poszczególne sceny prezentują pracę w kopalniach oraz
hutach. Działalność tych ośrodków była potwierdzeniem przemysłowego rozwoju wolnej Polski. Muzyczne opracowanie omawianej części charakteryzuje zastosowana motoryka przebiegu, która ilustruje
pracę ludzi i maszyn, a także użycie atonalnych oraz politonalnych
melodii, często wykorzystujących drobnointerwałowe pochody. Jednym z najbardziej wyrazistych odcinków muzycznych w tej części jest
melodia utrzymana w toccatowym charakterze, towarzysząca kadrom
ilustrującym transport kolejowy (zob. przykład 2). We fragmencie filmu, w którym ukazywane są odlewy hutnicze, bardzo wyraźnie słychać realizowane w partii fortepianu pochody dźwięków wskazujące
na próby wprowadzania odrębnej skali38. Można zaobserwować też
pewnego rodzaju dźwiękonaśladownictwo.
Przykładem tego mogą być pojedyncze dźwięki realizowane przez kotły,
talerze lub trąbki podczas sceny w kopalni, imitujące uderzenia kilofami
górniczymi w ścianę węgla. Inny przykład to zastosowanie tremola w sekcji instrumentów smyczkowych, które odpowiada odgłosom wiertarek
pneumatycznych używanych przez górników. Trzeba zaznaczyć, że w obu
przypadkach dźwięki nie zawsze są precyzyjnie zsynchronizowane z obrazem.
38 Pochód dźwięków w górę – prezentacja skali (dwa tetrachordy złożone z sekundy
małej oraz dwóch sekund wielkich).
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Trzecią część filmu stanowi krótki przegląd miast polskich znajdujących się na szlaku Odry, a wśród nich: Kędzierzyn, Opole, Brzeg,
Wrocław, Lignica [ob. Legnica – przyp. W.M.] i Głogów. Ich zdjęcia
miały m.in. pokazać skalę dokonanych zniszczeń (stąd zgliszcza
zamków, kamienic czy zdewastowanych cmentarzy), ale również
zaprezentować typowo polskie (piastowskie) zabytki, które przetrwały
wojenne egzekucje. Muzyka w tej części filmu ma zgoła odmienny
charakter. Melodie w przeważającej mierze korzystają z materiału
tonalnego, choć chwilami zdają się od niego odchodzić. Tym, co
zmieniło się w stosunku do części poprzedniej, jest zdecydowane
uspokojenie tempa i rytmiki przebiegu muzycznego. Przełamuje je
jedynie scena, w której narrator opowiada historię walk wojsk Bolesława Krzywoustego na Psim Polu. Lutosławski skomponował do
niej imitującą tętent koni melodię, realizowaną przez klarnet i trąbkę,
oraz fanfarowe sygnały trąbki przypominające odgłosy instrumentów
używanych przez walczące oddziały39. Kadry z odzyskanych miast
przeplatają się z widokami wsi, pól, łąk i terenów nadrzecznych.
W warstwie dźwiękowej ponownie towarzyszą temu cytaty z Zasiali
górale, a w końcowej części melodia pieśni Przybyli ułani pod okienko
oraz, nieco dalej, podczas przywołania obrazu orki, nałożona na nią
39 Kolejny przykład ilustracyjności muzyki oraz (jak zauważyła Lissa) swoiste
uzupełnianie melodią treści przedstawianych przez narratora. Zob. Z. Lissa,
Muzyka filmowa. dz. cyt., s. 256.
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melodia O mój rozmarynie, co tworzy rodzaj dwutematycznej fugi.
Niestety film Odrą do Bałtyku zawiera mówiony komentarz, a to
przesunęło muzykę na dalszy plan. W przeważającej części realizacji
głos narratora jest na tyle donośny, że melodia zdaje się być zaledwie
tłem, a wyróżnia się jedynie we fragmentach, w których podmiot
narracyjny się nie wypowiada. Dodać można, że poza projekcjami polskimi film ten wzbudził zainteresowanie również zagranicą,
prezentowany był bowiem w ramach Międzynarodowego Tygodnia
Filmowego w Bazylei, gdzie otrzymał pochlebne recenzje40. Docierały
one także do Lutosławskiego, co potwierdzają jego słowa w liście do
Golachowskiego: „Bardzo się cieszę, że muzyka do Odrą uzyskała
tak przyjemne reakcje”41.
Ciekawostką może być fakt, że w niezidentyfikowanych materiałach
nutowych, jakie znajdują się w Paul Sacher Foundation w Bazylei, udało
się odnaleźć znaczny fragment ołówkowych szkiców partyturowych
muzyki do filmu42. De facto są one rodzajem wyciągu fortepianowego
z adnotacjami dotyczącymi głosów instrumentalnych. Całość składa się
z trzech odcinków, z których finałowy jest niekompletny (brak ostatnich
stron). W partyturze tej zawarte są wszystkie pomysły melodyczne
i harmoniczne, zaznaczony również został czas trwania mniejszych
segmentów w obrębie poszczególnych części.
W tym samym roku co Odrą do Bałtyku powstał jeszcze jeden
i zarazem ostatni film, do którego Lutosławski napisał muzykę. Tym
razem współpracował z Tadeuszem Makarczyńskim, a owoc ich działań
stanowiła produkcja pt. Suita warszawska (1946). Inspiracją dla reżysera
były najprawdopodobniej dwa inne, wcześniej powstałe filmy. Jeden
z nich to dzieło Stanisława Urbanowicza z 1945 roku pt. Budujemy
Warszawę, drugi zaś – na co zwracają uwagę autorzy Historii filmu
polskiego – Ballada f-moll Andrzeja Panufnika pochodząca z tego samego roku43. Film Urbanowicza składał się z dwóch części. Pierwsza
ukazywała w skrótowej formie wydarzenia wojenne z lat 1939–1945:
walki, niszczone domy, tragiczny los ludzi próbujących ocalić swoje
życie. Druga zaś relacjonowała odbudowę stolicy, w której brali udział

ocaleni mieszkańcy Warszawy. Podobny podział, choć zmodyfikowany
do własnej wizji, zastosował Makarczyński. Jego Suita warszawska
złożona jest z trzech części opatrzonych tytułami: Klęska (adagio),
Powrót do życia (andante) i Warszawska wiosna (allegro). Doszukując
się pewnych analogii można zauważyć, że pierwsze dwie nawiązują do
podziału Urbanowicza, z tą różnicą, iż Klęska nie jest już reportażem
działań wojennych, lecz czystą dokumentacją zniszczeń, jakie dotknęły
miasto w latach wojny. Część ta nawiązuje także do filmu z muzyką
Panufnika, wykorzystano w niej zdjęcia z Ballady f-moll ukazujące
ruiny, zgliszcza i gruzowiska.
Na podstawie korespondencji Lutosławskiego ustalić można, że
muzyka do filmu powstawała mniej więcej od połowy 1946 roku.
Kompozytor pisał wówczas do Golachowskiego: „Z Makarczyńskim
jestem w kontakcie. Naszkicowałem z nim szkic muzyki do Suity”44.
Ostatecznie film został ukończony trzy miesiące później, na co wskazuje
z kolei korespondencja z Witoldem Rudzińskim: „Kochany Witku! –
nie mogłem dotychczas energicznie zabrać się do korekty, ponieważ
kończyłem pisać i nagrywałem muzykę do filmu, co pociągnęło za
sobą konieczność pracy dniami i nocami”45. Film ten stanowił dla
Lutosławskiego spore wyzwanie. Nie zaangażowano aktorów, którzy
swoimi dialogami wypełnialiby przestrzeń dźwiękową, nie było też, jak
w Odrą do Bałtyku, narratora. Cała, trwająca osiemnaście minut taśma
filmowa była przeznaczona do zagospodarowania dźwiękowego przez
kompozytora46. Poszczególne części zostały ze sobą skontrastowane pod
względem charakteru, podobnie jak w suitowej formie muzycznej, lecz
w tym przypadku zróżnicowanie poszczególnych części spowodowało
mniejszą spoistość cyklu jako takiego.
Film rozpoczyna się krótką, utrzymaną w szybkim tempie uwerturą,
pod koniec której milknąca partia wiolonczeli (w postaci opadającej
linii melodycznej) wprowadza widza w pierwszą część suity – Klęskę.
Wizualnie dominują tu obrazy ruin kamienic, budynków użyteczności
publicznej, kościoła, ocalałych pomników (m.in. pomnik Mikołaja
Kopernika). Wszystko to ukazane z tzw. „żabiej perspektywy”, na

40 Zob. Z. Pitera, dz. cyt., s. 2.
41 List Lutosławskiego do Golachowskiego z dnia 30.03.1946 roku. Brak sygn. GZM
BUW.
42 Badania własne autorki tekstu.
43 Historia filmu polskiego, t. 3, dz. cyt., s. 136.

44 List Lutosławskiego do Golachowskiego z dnia 4.06.1946 roku. Brak sygn. GZM
BUW.
45 List Lutosławskiego do Rudzińskiego z dnia 10.09.1946 roku. Brak sygn. GZM BUW.
46 Podobnie jak w poprzednim filmie szkic partyturowy (tym razem kompletny)
znajduje się w PSF w Bazylei.
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tle przemykających obłoków na niebie, co dodatkowo wzmacnia
efekt przytłaczającego dramatu, jaki się w mieście rozegrał. Obrazy
te udźwiękowione zostały nieco sentymentalną melodią klarnetu na
tle akordowych uderzeń sekcji smyczkowej. Ponurą atmosferę grozy
podkreślają niskie dźwięki kontrabasu i wiolonczeli oraz progresje
melodyczne zakończone pojedynczymi akordami całej sekcji smyczkowej. Zniekształcone w dalszej części obrazy ruin zdają się wprowadzać
w stan halucynacji, jakby mary sennej. Towarzyszy temu tutti orkiestrowe. Stanowi ono jednocześnie jeden z punktów kulminacyjnych
tej części, w którym ponownie progresyjna melodia (poprzez motywy
melodyczne wykorzystujące interwały sekund) i uderzenia talerzy
podkreślają niewyraźne obrazy ruin. Pod względem techniki w całej
części pierwszej dominuje stosowanie progresji i imitacji, zaś linie
melodyczne często budowane są w oparciu o małe odległości interwałowe – głównie sekundy.
Część druga, Powrót do życia, rozpoczyna się ponownym widokiem
na ruiny kamienic, lecz ukazany obraz ożywiają pojawiający się ludzie.
Na początku widać idącego między gruzowiskami mężczyznę bez nogi,
za nim ukazuje się kolejny, odziany w pasiaste obozowe ubranie.
We fragmencie tym rozbrzmiewają pojedyncze uderzenia pizzicato
w niskim rejestrze smyczków – być może Lutosławski chciał w ten
sposób podkreślić kroki przemieszczających się między gruzami
i ruinami kamienic pojedynczych ludzi. Z czasem na ekranie pojawia się coraz więcej osób, wydobywających z gruzów ocalałe fragmenty przedmiotów, które miały służyć im za wyposażenie miejsc
zamieszkania. Kadry te opatrzone zostały progresyjnymi melodiami
klarnetu, a dołączająca do niego melodia fletu odpowiada obrazom
latających między ruinami ptaków oraz scenie karmienia gołębi.
Wraz z rozwojem akcji Lutosławski eksponuje też inne instrumenty
dęte drewniane, realizujące własne sekwencyjne melodie, wywołując
jednocześnie wrażenie imitacji. Pojawia się również bezpośrednia ilustracyjność – ma to miejsce wówczas, gdy w jednej ze scen
występuje skrzypek grający przed ocalałą kamienicą. Kompozytor
zaaranżował do owego obrazu własną melodię (solo skrzypiec) przy
bardzo oszczędnym akompaniamencie w postaci długich dźwięków
granych przez instrumenty dęte (zob. przykład 3).
Dalsze kadry prezentują mężczyzn odbudowujących zdewastowaną
architekturę (dominują wówczas regularnie uderzane akordy sekcji
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Przykład 3. W. Lutosławski, Suita warszawska, cz. II, t. 12–19, melodia skrzypka

smyczkowej). Muzyka nabiera nieco tempa i ożywienia w scenach
budowy osiedli mieszkaniowych z terenami zielonymi. Wyraźnie
zmienia się charakter melodii na bardziej marszowy, a kulminacją
są fanfary orkiestrowe podczas scen ukazujących nowo wzniesione
bloki mieszkalne. Z każdą kolejną minutą filmu Warszawa staje się
miastem coraz bardziej zaludnionym, zmotoryzowanym. Tempo zmian
filmowych obrazów zwiększa się, pojawiają się zatłoczone ulice, a wraz
z nimi ożywia się dalej muzyka, która niejako podkreśla poprzez swoją
motorykę ukazywany na filmie ruch pieszy i samochodowy.
Ostatnia część – Warszawska wiosna – w pierwszych kadrach nawiązuje do Klęski. Młode, kwitnące drzewa zostały skontrastowane
ze starym, obdartym z kory i z poodrywanymi gałęziami, tuż obok
którego wyłania się zapomniany cmentarz z krzyżami ginącymi
w gąszczu wysokich traw. Na ruinach widać wyrosłą roślinność.
Odrodziło się także życie kulturalne. Po chwili sceneria przenosi się
na teren Łazienek Królewskich, widać malarza ze sztalugą, pochłoniętego swą pracą. Dalej park jako miejsce przechadzek zakochanej
pary czy bawiących się dzieci. Atmosfera zabawy na dobre uwidacznia
się w dalszym fragmencie filmu, gdzie widać młodych ludzi wirujących w tańcu przy dźwiękach skocznej muzyki. Uśmiechnięte twarze
dzieci i dorosłych są najlepszym świadectwem tego, że życie wróciło
już do normalności.
Pod względem muzycznym trzecia część jest najbardziej zróżnicowana wewnętrznie, nastawiona na eksponowanie głównie instrumentów z sekcji dętej drewnianej oraz czelesty – instrumenty
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te dialogują ze sobą za pomocą krótkich motywów melodycznych.
Oprawa muzyczna zmienia się natomiast zupełnie w scenie zabawy
w wesołym miasteczku. Pojawia się skoczna pieśń w rytmie polki grana
przez akordeonistę solo, później także przez całą kapelę miejską47.
Fragment ten odpowiada sfilmowanej zabawie tanecznej na Bielanach.
Za chwilę w wykonaniu tej samej kapeli słychać walczyka, będącego
tłem dla zabaw dziecięcych na różnego rodzaju karuzelach. Nieoczekiwaną zmianę przynosi ostatnia minuta filmu, w której migotliwe
tryle, frullata, rozłożone pasaże instrumentów dętych wydają się być
dalekim zwiastunem przyszłej techniki aleatoryzmu kontrolowanego
(zbiorowe ad libitum). Ostatecznie jednak muzyka swój finał ma
w triumfalnym, lecz banalnym durowym akordzie, podczas brzmienia
którego wyłania się sylwetka warszawskiej Syrenki – symbolu obrony
miasta48. Suita warszawska, choć zrealizowana głównie na potrzeby
polskiego widza, zyskała międzynarodową sławę i znalazła się m.in.
w paryskich programach telewizyjnych oraz na ekranach kin amerykańskich, o czym wspomina autor artykułu opublikowanego w 1948
roku w czasopiśmie „Film”49.

niektórych instrumentów. Przykładem tego może być użycie celesty:
w Suicie warszawskiej imitowała ona dźwięki fal w stawie łazienkowskim, zaś w Odrą do Bałtyku wybrzmiewała podczas scen ukazujących płynące statki po rzece (ruch wody) lub morskie fale. W obu
filmach pojawiła się też ilustracja muzyczna do scen z instrumentami.
W Suicie warszawskiej była to podłożona melodia skrzypiec w obrazie z muzykiem ulicznym, dalej melodia akordeonu i całej kapeli
w odsłonach zabawy na Bielanach, w przypadku zaś filmu Odrą do
Bałtyku kilkutaktowa kadencja fortepianu, która wybrzmiewała podczas ukazania zniszczonego instrumentu wśród ruin Głogowa. Porównując opracowanie muzyczne obu filmów, przyznać należy, że indywidualizm i autonomiczność muzyki przejawia się tu w niedużym
stopniu. Sięganie zaś po cytaty z pieśni czy tańców wydaje się być
raczej kompromisem na rzecz zamysłu reżysera. W obu przypadkach
muzyka spełniła swoją rolę, podkreślając nastrój poszczególnych
scen i nadając im odpowiednią rytmikę.
W artykule podejmującym zagadnienie polskiej muzyki filmowej
dziesięciolecia powojennego Zofia Lissa ocenia muzykę Lutosławskiego
do Suity warszawskiej jako „osiągnięcie wysokiej klasy”50. Znamienne
jest także to, że w innej pracy (również dotyczącej muzyki filmowej),
nazwisko Lutosławskiego wliczone jest w poczet „wybitnych kompozytorów”, co zważywszy na rok, w jakim artykuł się ukazał (1946),
świadczy, że jego muzyka już wówczas była ceniona za oryginalność
i walory artystyczne51. Być może widziano u niego pewien potencjał
w zakresie tworzenia tego rodzaju kompozycji, lecz on sam wkrótce
zaprzestał dalszej aktywności w tej dziedzinie. Lutosławski nigdy publicznie nie wypowiadał się na ten temat, ale zachowana korespondencja
pozwala odpowiedzieć na pytanie, co było tego powodem. Wiadomo, że
w czasie współpracy z reżyserami kompozytor korzystał także z innych
możliwości zarobkowania, np. komponowania dla Polskiego Radia.
Zasadniczym jednak powodem rezygnacji z pisania muzyki filmowej
były względy finansowe, o czym pisał w liście do Golachowskiego:

Ocena muzyki do filmów oraz historia dalszych zamówień
kompozytorskich
Na podstawie zachowanej muzyki do dwóch omówionych filmów
można zaobserwować pewne preferencje kompozytora w zakresie
stosowania środków wypowiedzi oraz ich podobieństwo w obu realizacjach. Dominuje tendencja do ilustracyjności, oparcie się na systemie dur-moll (choć harmonika ozdabiana jest licznymi dysonansami,
dźwiękami obcymi, niekiedy stosowaniem politonalności). W melodii charakterystyczne jest operowanie małymi odległościami interwałowymi, ponadto pojawiają się liczne progresje. Typowe jest także eksponowanie instrumentów dętych; co ciekawe, w obu filmach
kompozytor posłużył się analogiczną symboliką w wykorzystaniu
47 Skład kapeli to skrzypce, akordeon i bęben.
48 Jest to ponowne nawiązanie do filmu Budujemy Warszawę, w którym rzeźba
Syrenki również w charakterze symbolicznym pojawiała się kilkakrotnie na
kadrach filmowych.
49 N. Ł. [autor nieznany], Od tego się zaczęło, „Film” 1948, nr 18, s. 14.
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50 Z. Lissa, Muzyka filmowa, [w:] Kultura muzyczna Polski Ludowej 1944–1955, red.
J.M. Chomiński, Z. Lissa, Kraków 1957, s. 261.
51 Zob. S. Golachowski, Film i kompozytorzy, „Film” 1946, nr 2, s. 6. Obok
Lutosławskiego wymieniane są także nazwiska: Palestra, Panufnika, Sikorskiego
i Malawskiego.
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Warunki, które proponujecie jeszcze nie zupełnie mnie zadowalają. Dla
ilustracji muz., które są arrangement obecnych tematów, wzgl. dla muzyki
lekkiej (piosenki) za którą kompozytor może jeszcze zarobić jeszcze gdzie
indziej (wydawnictwo, płyty) stawka jest do przyjęcia. Dla utworów oryginal
nych, mających charakter symfoniczny proponowałbym – mimo wszystkie
względy – stawkę 15000 […] za 300 m52.

Możliwości finansowe filmowców prawdopodobnie też nie były
zbyt duże, toteż nie mogli tworzyć konkurencji wobec pozostałych
instytucji pozwalających kompozytorom na większe profity. Mimo to
do Lutosławskiego nadal napływały zamówienia na muzykę filmową,
lecz spotykały się z odmową, którą kompozytor najczęściej usprawiedliwiał brakiem czasu. Ów powód w istocie miał swoje uzasadnienie.
Lutosławski pracował wtedy w Polskim Radiu, gdzie pisał już regularnie muzykę do słuchowisk (w roku 1947 powstało około dziesięciu
partytur), ponadto rozpoczął współpracę z Teatrem Polskim w Warszawie (partytura do Cyda) i finalizował partyturę do swojego dużego
dzieła, jakim była długo oczekiwana I Symfonia. Nie dziwi więc fakt,
że w maju 1947 roku zasugerował Golachowskiemu, by w jego miejsce
zaangażował do współpracy Zbigniewa Turskiego, o czym pisał w liście
(„nie mogę przyjąć propozycji napisania muzyki do filmu, natomiast
gorąco polecam Zbyszka Turskiego, który chętnie jakąś robotę by
wziął”)53. W tym samym roku zaproponowano Lutosławskiemu skomponowanie muzyki do filmu pt. Jasne łany w realizacji dobrze znanego
kompozytorowi „tandemu” Cękalski-Wohl. Nawet wcześniejsza i zapewne owocna współpraca z dwoma filmowcami nie przekonała go
do zaangażowania się w produkcję. W liście pisał: „Co do «Jasnych
Łanów» (czy tak to się nazywa?) to nie mam zdrowia. Wyjeżdżam na
miesiąc nad morze, bo mam już dosyć orania”54. Film ostatecznie powstał z muzyką Tadeusza Szeligowskiego, a premierę miał 25 grudnia
1947 roku. Dalsze zamówienia kierowane do kompozytora nadal były
przez niego odrzucane55. Jego niechęć do angażowania się w filmowe
52 List Lutosławskiego do Golachowskiego z dnia 30.03.1946 roku. Brak sygn. GZM
BUW.
53 List Lutosławskiego do Golachowskiego z dnia 19.05.1947 roku. Brak sygn. GZM
BUW.
54 Lutosławski informuje Golachowskiego o odmowie w liście z dnia 27.06.1947.
Brak sygn. GZM BUW.
55 Wspomnieć tu można o filmie Żołnierz zwycięstwa (1953) w reżyserii
W. Jakubowskiej i przy współpracy Wohla. Była to propagandowa produkcja
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produkcje opisywał także znający go od wielu lat Krzysztof Zanussi.
W jednej z audycji radiowych mówił, że dla Lutosławskiego muzyka
filmowa nie jest warta tego wysiłku, jaki się w nią wkłada. Poszczególne
takty muzyczne – o czym wspominał mu kompozytor – z reguły zdają
się być nieuchwytne i stanowić jedynie tło dla wiodącego obrazu56.
Pozostając jeszcze w latach 40., za ciekawy można uznać fakt, iż Lutosławski mało entuzjastycznie zareagował na produkcję filmu, w którym
udział miałby wziąć on sam. Plany stworzenia dzieła o współczesnych
kompozytorach pojawiły się zapewne pod koniec 1947 roku. O jego
reakcji dowiadujemy się z listu do Golachowskiego, w którym pisał:
Wybacz, że odpisuję nie od razu, ale przyznaję się, że spoczątku (sic!) nie wiedziałem jak się ustosunkować do sprawy, którą mi proponujesz. Szczerze mówiąc bałem się trochę, aby taki film o kompozytorach nie zalatywał wygłupą
reklamą w amerykańskim stylu. No ale ostatecznie to zależy od realizatora,
który przecież jest – zdaje się – dość kulturalnym artystą57.

Część filmu poświęcona Lutosławskiemu według założeń realizatorów miała odbywać się w jego mieszkaniu, a sam kompozytor – zaprezentować się także jako pianista. Lutosławski nie zgodził się na takie
rozwiązanie, tłumacząc, że od lat nie gra58, poza tym nie ma wśród
swoich utworów niczego odpowiedniego na fortepian, co można byłoby wykorzystać. Produkcja ostatecznie nie powstała, a Lutosławski
w roli bohatera wystąpił dopiero w roku 1975 w filmie dokumentalnym
pt. Witold Lutosławski, zrealizowanym przez Aleksandrę Padlewską.
Wracając na koniec do dwóch ostatnich filmów z muzyką Lutosławskiego, warto wspomnieć, że na projekcjach polskich i zagranicznych
w latach 40. nie zakończył się ich żywot. Minęło ponad pół wieku,
zanim filmy te ponownie ukazały się widzom. Pierwsza odsłona miała
o generale Karolu Świerczewskim, do której muzykę napisał P. Perkowski.
Drugi film – Lotna (1959) w reżyserii A. Wajdy, będący adaptacją opowiadania
W. Żukowskiego pod tym samym tytułem, zrealizowano z muzyką T. Bairda.
56 G. Michalski, „Zapis” na Lutosławskiego obowiązywał jeszcze 1990 roku –
Krzysztof Zanussi wspomina Witolda Lutosławskiego (audycja radiowa), [online]
http://www.polskieradio.pl/148/2605/Artykul/762769,Zanussi-zapis-naLutoslawskiego-obowiazywal-jeszcze-w-1990-roku [dostęp: 30.05.2015].
57 List Lutosławskiego do Golachowskiego z dnia 25.01.1948 roku. Brak sygn. GZM
BUW.
58 Co mijało się z prawdą, bowiem po wojnie występował w Polskim Radiu jako
akompaniator solistów (np. skrzypaczki Lidii Kmitowej).
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miejsce we Wrocławiu. W 2007 roku zorganizowano edukacyjny przegląd filmowy pod hasłem „Kadry z PRL-u”. Program przeznaczony był
dla uczniów, studentów i nauczycieli ze szkół i uczelni dolnośląskich.
W ramach niego zaprezentowano dwie produkcje filmowe: Prawo i pięść
(1964) Jerzego Hoffmana oraz Odrą do Bałtyku (1946) Urbanowicza.
Dwa lata później, w 2009 roku, pod patronatem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa odbyły się w Warszawie pokazy niepublikowanych wcześniej
filmów dokumentalnych z lat 1938–1946. Okazję do zorganizowania
owego przedsięwzięcia stanowiła 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. Narodowe Centrum Kultury przy udziale Filmoteki Narodowej
oprócz prezentacji filmowej wydało specjalnie na tę okazję płytę DVD
pt. Zaczęło się w Polsce 1939. Znalazły się na niej odrestaurowane filmy,
a wśród nich także Suita warszawska Makarczyńskiego. Dalsze pokazy
wiązały się przede wszystkim z obchodami stulecia urodzin kompozytora w 2013 roku. Obecnie oba filmy można oglądać na wydanej w 2014
roku kolekcji płytowej Lutosławski/świat.
Cieszyć może fakt, że w przeciwieństwie do filmów z lat 30. te
dwie taśmy filmowe zachowały się w zbiorach Filmoteki Narodowej
i stanowią do dziś cenne źródło informacji, poszerzając naszą wiedzę
o życiu i działalności Lutosławskiego. Oczywiście, patrząc na cały
jego dorobek artystyczny, muzyka filmowa wydaje się być marginalną,
niewystarczającą dla prób analitycznych częścią, ale z historycznego
punktu widzenia filmy te zasługują na omówienie, gdyż dają pewien
pogląd na wczesny i mało znany, użytkowy obszar twórczości kompozytorskiej jednego z największych twórców polskiej muzyki XX wieku.
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the soundtrack, underline the propaganda message of the film. The
last film with Lutosławski’s music was Suita warszawska (Warsaw
Suite, 1946) directed by Tadeusz Makarczyński. Again we can hear
illustrative music, even real music (urban folk – polka and waltz),
but sometimes music is more independent and abstract. After that
the composer got several proposal to write film music, but he did
not undertake this anymore (mainly for financial and time reasons).
Keywords: Witold Lutosławski, film, film music

Abstract
Film stills with the accompaniment of music. On the short cooperation of Witold Lutosławski and filmmakers
Creation of film music is only an episode in all of Witold Lutosławski’s
way of oeuvre. He composed music to five films – three of which
were not preserved (short films from the 1930s), two others that
have been preserved were middle-feature films from the 1940s. This
article is an attempt to reconstruct the character of the cooperation
between Lutosławski and the directors, outlining the historical context and the circumstances of the works’ creation, and in case of the
preserved films, to discuss their musical aspect. Uwaga – komunikat
filmowy z frontu pracy (Beware! A Film Communiqué from the Front
Lines of Work, 1934) and Gore! (Fire!, 1936) were directed by Eugeniusz Cękalski in cooperation with Stanisław Wohl. Zwarcie (Short
Circuit, 1935) was created by Franciszka and Stefan Themerson. We
know very little about Lutoslawski’s music in these films, but it was
always appreciated in press reviews.
After the Second World War documentary films became popular, but they contained propaganda features, which aimed to inform about the scale of devastation of Polish territory. One of them
was Odrą do Bałtyku (Via the Oder to the Baltic, 1946) directed by
Stanisław Urbanowicz. The sound element of the film has largely an
illustrative character (in neoclassical style), it is a background for
the narrative’s comment. Various arrangements of songs (Zasiali
górale [The mountain people have sown], Przybyli ułani pod okienko
[The lancers have come to the window]) which are incorporated in
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Oskar Łapeta
Uniwersytet Warszawski

Muzyka polska w repertuarze
Leopolda Stokowskiego
Leopolda Stokowskiego (1882–1977) powszechnie uważa się za amerykańskiego dyrygenta brytyjskiego pochodzenia. Jednakże sam artysta
wielokrotnie podkreślał swoje polskie korzenie1. Możliwe, że miały
one pewien wpływ na sposób, w jaki formował programy swych koncertów. W jego repertuarze znajdowały się zarówno pozycje bardzo
popularne i grane do dzisiaj, jak również dzieła niemal nieznane, pisane przez zapomnianych obecnie kompozytorów. Wokół wizyt Stokowskiego w Polsce narosło wiele niejasności i nieporozumień. Również kwestia wykonania przez niego niektórych utworów polskich
kompozytorów budziła wątpliwości. Celem tego artykułu jest więc
przede wszystkim ich rozwianie, a także podsumowanie stosunku
artysty do polskiego dziedzictwa muzycznego. To zagadnienie dotąd
nieomawiane w literaturze muzykologicznej.
W programie Stokowskiego znajdowały się trzy bardzo popularne
koncerty polskich kompozytorów romantycznych – Fryderyka Chopina
i Henryka Wieniawskiego. I Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Chopina pojawił się w jego repertuarze czterokrotnie: w 1913 roku wykonał
ten utwór 3 i 4 stycznia w Filadelfii, a towarzyszył mu Rudolf Ganz,
odpowiedzialny za partię solową, oraz Orkiestra Filadelfijska2. Pozo1
2
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O pochodzeniu Stokowskiego zob. w: O. Daniel, Stokowski. A counterpoint of
view, Nowy Jork 1982, s. 1–12. O stosunku dyrygenta do Polski zob. w: J. Waldorff,
Diabły i anioły, Kraków 1988, s. 143.
Podczas tych koncertów Stokowski wykonał także uwerturę Sakuntala Karla
Goldmarka, Symfonię nr 39 Es-dur KV 543 Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz

stałe koncerty odbyły się w tym samym mieście, przy udziale tej samej
orkiestry 7 i 8 stycznia 1916 roku (solistą był Ossip Gabrilowitsch)3 oraz
16 i 17 kwietnia 1931 roku (solista: Józef Hofmann)4. Ostatnie wykonanie miało miejsce 10 października 1935 roku5. II Koncert fortepianowy
f-moll op. 21 dyrygent poprowadził dwukrotnie – 22 i 23 kwietnia 1927
roku został zaprezentowany w Filadelfii, gdzie w roli solisty wystąpił
Maurycy Rosenthal6. Po raz drugi i ostatni Stokowski wykonał dzieło
Chopina w Nowym Jorku 10 grudnia 1966 roku z udziałem American
Symphony Orchestra podczas Polish Commemoration Concert. Solistką
była Sylvia Zaremba, a w repertuarze znalazły się również: polski hymn
narodowy, Stabat Mater Karola Szymanowskiego oraz Sinfonia sacra
Andrzeja Panufnika7. W 1945 roku Stokowskiemu zaproponowano
nagranie Koncertu f-moll z udziałem Arthura Rubinsteina oraz Hollywood Bowl Symphony Orchestra, jednakże poglądy obu muzyków na
kwestie tempa, dynamiki i balansu pomiędzy orkiestrą a fortepianem
były tak odmienne, że do rejestracji nie doszło, a jedynym dowodem
ich współpracy jest nagranie II Koncertu fortepianowego c-moll op. 18
Sergieja Rachmaninowa8. W tym miejscu warto wspomnieć, że Stokowski stworzył aranżacje orkiestrowe niektórych utworów Chopina.
Wersje te, o różnej wartości artystycznej, były okazjonalnie nagrywane
i włączane do repertuarów koncertowych. Orkiestracje obejmują: dwa
preludia – e-moll nr 4 i d-moll nr 24 z op. 28, Walc cis-moll op. 64 nr 2,
dwa mazurki – a-moll op. 17 nr 4 i b-moll op. 24 nr 4 oraz Marsz żałobny
poemat symfoniczny Wyspa umarłych Sergieja Rachmaninowa. Zob. J. Hunt,
Leopold Stokowski. Discography. Concert register, Londyn 1996, s. 156.
3 W programie znajdowała się również uwertura do opery Genowefa Roberta
Schumanna oraz I Symfonia e-moll op. 39 Jeana Sibeliusa. Zob. tamże, s. 166.
4 Wykonano także uwerturę Karnawał rzymski op. 9 Hectora Berlioza, Chromaticon
Józefa Hofmanna oraz Sinfonię dialectica Arthura Louriégo. Zob. tamże, s. 206.
5 W literaturze nie wymieniono nazwiska solisty. Inne utwory wykonane na
koncercie to: uwertura Karnawał rzymski op. 9 Hectora Berlioza, IV Symfonia
e-moll op. 98 Johannesa Brahmsa i suita z baletu Ognisty ptak Igora Strawińskiego.
Zob. tamże, s. 211.
6 Program tego koncertu był bardzo oryginalny i zawierał dodatkowo uwerturę
Hebrydy Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, New Orlean Street Cries Johna
Parsonsa Beacha, Rapsodię na saksofon i orkiestrę Claude’a Debussy’ego (solistą
był Parme) oraz utwór zatytułowany Burma Henry’ego Eichheima. Zob. tamże,
s. 199.
7 Tamże, s. 253.
8 A. Chasins, Leopold Stokowski. A Profile, Nowy Jork 1979, s. 195.
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z II Sonaty b-moll op. 359, Preludium e-moll zaaranżowane zostało na
smyczki i kotły – brzmi też najbardziej konwencjonalnie ze wszystkich
wymienionych tu opracowań. Mazurek a-moll wyróżnia się niezwykłą
kolorystyką brzmienia – poprzez użycie trąbek con sordino w warstwie
melodycznej i tremolo smyczków w dynamice ppp w warstwie akompaniamentu Stokowski osiągnął efekt impresjonistycznego rozmigotania.
Kuriozalnie wręcz brzmi Preludium d-moll – charakteryzuje się ciężkim,
masywnym brzmieniem z przewagą instrumentów dętych blaszanych
i zastosowaniem jaskrawych efektów dynamicznych mających stanowić
analog faktury fortepianowej.
Kolejnym polskim koncertem romantycznym, który znajdował
się w repertuarze dyrygenta, był wykonany przez niego czterokrotnie
II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego. Został
trzykrotnie zaprezentowany w Filadelfii – po raz pierwszy 25 marca
1916 roku z Thaddeusem Richem w roli solisty10, po raz drugi 16 i 17
listopada następnego roku z udziałem Mischy Elmana11 oraz 22 i 23
kwietnia 1921 roku w towarzystwie Carltona Cooleya12. Po raz ostatni
Stokowski wykonał go 14 lipca 1946 roku, tym razem wespół z Hollywood Bowl Symphony Orchestra i Camillą Wicks13.
Utwory symfoniczne innych polskich kompozytorów również pojawiały się w programach koncertów dyrygenta. Warto zauważyć, że
były to dzieła twórców albo mało znanych, albo bardzo młodych. Do
pierwszej grupy z pewnością nie należał Ignacy Jan Paderewski. Stokowski miał w repertuarze dwa utwory polskiego kompozytora, oba
zagrane tylko raz. Pierwszy z nich to Symfonia h-moll „Polonia”, którą
9 O. Daniel, dz. cyt., s. 1053.
10 Pozostałe utwory wykonane podczas tego koncertu to uwertura Hebrydy
Mendelssohna-Bartholdy’ego oraz Symfonia d-moll Césara Francka. Zob. J. Hunt,
dz. cyt., s. 167.
11 Programu dopełniły: uwertura do opery Die lustigen Weiber von Windsor Ottona
Nicolaia, Ländliche Hochzeit op. 26 Karla Goldmarka, Orientale Mischy Elmana
oraz España Emmanuela Chabriera. Zob. tamże, s. 171.
12 Inne utwory w programie to Symfonia d-moll Césara Francka oraz Marche slave
Piotra Czajkowskiego. Zob. tamże, s. 180.
13 Pozostałe utwory to: uwertura Colas Breugnon Dymitra Kabalewskiego, Largo
z IX Symfonii Antonína Dvořáka, Jota Aragonesa Michaiła Glinki, Podróż
Zygfryda po Renie z opery Zmierzch bogów Richarda Wagnera, Passacaglia
z opery Peter Grimes Benjamina Brittena, Tzigane Maurice’a Ravela oraz Pacific
231 Artura Honeggera. Zob. tamże, s. 218.
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poprowadził w Filadelfii 15 i 16 stycznia 1915 roku14, drugim natomiast
jest Koncert fortepianowy a-moll op. 17, wykonany w Nowym Jorku 6 i 11
października 1970 roku wraz z American Symphony Orchestra i Earlem
Wildem jako solistą15. Dwukrotnie w filadelfijskim programie Stokowskiego pojawiła się Rapsodia polska Grzegorza Fitelberga – w 1921 roku
dyrygował nią 4 i 5 listopada16, powrócił zaś do tego dzieła 11 lat później, na koncercie 8 stycznia17. Występ ten zarejestrowano, ale niestety
nagranie nigdy nie ujrzało światła dziennego18. Pewnym zaskoczeniem
może być odkrycie w rejestrze koncertów Stokowskiego nazwiska
zupełnie dziś zapomnianego, Tadeusza Jareckiego (1889–195619). Dyrygent wykonał jego poemat symfoniczny Chimera 4 i 5 grudnia 1925
roku w Filadelfii20. Jeśli chodzi o pokolenie młodych kompozytorów
polskich, zainteresowały go utwory Aleksandra Tansmana. Włączył
do swego filadelfijskiego repertuaru dwa dzieła tego kompozytora:
Uwerturę symfoniczną, wykonaną 12 i 13 kwietnia 1929 roku21, oraz
14 Koncert rozpoczął się od poematu symfonicznego Tasso Ferenca Liszta. Zob.
tamże, s. 164.
15 Ponadto zagrano: Uwerturę d-moll Georga Friedricha Händla w aranżacji
Stokowskiego, Koncert potrójny Giana Carlo Menottiego (prawykonanie: Mary
Blankstein – skrzypce, Jascha Silberstein – wiolonczela oraz Rex Cooper –
fortepian), II Symfonię C-dur op. 61 Roberta Schumanna oraz Moment muzyczny
f-moll op. 94 nr 3 Franza Schuberta w aranżacji Stokowskiego. Zob. tamże, s. 260.
16 Pozostałe utwory w programie to: II Suita na altówkę i orkiestrę Ernsta Blocha
(Louis Bailly wykonał w tym utworze partię solową) oraz IV Symfonia Johannesa
Brahmsa. Zob. tamże, s. 181.
17 Inne utwory: Koncert skrzypcowy Igora Strawińskiego z udziałem Samuela
Dushkina, I Symfonia op. 12 Nikolaia Lopatnikoffa oraz poemat symfoniczny
Francesca da Rimini Piotra Czajkowskiego. Zob. tamże, s. 207.
18 W jednej z dyskografii Stokowskiego odnaleźć można numer matrycy BTL-1921
wraz z adnotacją: „Bell Unpublished”. Zob. [online] http://stokowski.tripod.com/
disco/lsdiscs.htm [dostęp: 17.01.2016].
19 Ten pochodzący ze Lwowa kompozytor, dyrygent i publicysta, syn kompozytora
Henryka Jareckiego, uczeń Taniejewa, Niewiadomskiego i Jaquesa-Dalcroze’a, w swojej
twórczości pozostawał pod wpływem neoromatyzmu. W latach 1917–1946 mieszkał
w różnych odstępach czasu raz w Polsce, raz w USA. W 1946 roku ostatecznie zdecydował
się na pozostanie za granicą. W latach międzywojennych regularnie publikował relacje
z Nowego Jorku w wydawanej przez Mateusza Glińskiego „Muzyce”.
20 Inne utwory w programie koncertu obejmowały Concerto grosso Ernsta Blocha
oraz Koncert skrzypcowy D-dur op. 61 Ludwiga van Beethovena przy współudziale
Josepha Szigetiego. Zob. J. Hunt, dz. cyt., s. 194.
21 W programie znajdowały się również: Nokturn japoński Henry’ego Eichheima,
Chôros nr 8 Heitora Villi-Lobosa (przy fortepianach Aline van Barentzen i Harry
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Toccatę, którą dyrygował 24 października 1931 roku22. W obu przypadkach były to amerykańskie prawykonania tych utworów. Również
w Filadelfii Stokowski poprowadził pierwsze amerykańskie wykonania
dwóch dzieł Karola Szymanowskiego: I Koncertu skrzypcowego op. 35
oraz III Symfonii op. 27. Na potrzeby Koncertu (28 i 29 listopada 1924
roku)23 solistą został Paweł Kochański, zaś podczas wykonania Symfonii (19 i 20 listopada 1926 roku)24 za partię solową odpowiedzialny był
Richard Crooks. Dwukrotnie w programach koncertów pojawiało się
Stabat Mater op. 53 – po raz pierwszy w 1959 roku podczas koncertu
w Warszawie (do tego wydarzenia powrócę w dalszej części wywodu),
drugi raz zaś w czasie wspomnianego już Polish Commemoration
Concert w październiku 1966 roku25. Kompozytorem polskim reprezentującym pokolenie młodsze od Szymanowskiego, którego utwór
znalazł się w repertuarze amerykańskiego dyrygenta, był Bolesław
Szabelski. Stokowski dwukrotnie wykonał jego Toccatę z 1938 roku.
Kompozycja ta pojawiła się 2, 3 i 6 stycznia 1958 roku podczas debiutanckich koncertów artysty z Chicago Symphony Orchestra26 oraz
w trakcie drugiej powojennej wizyty w Polsce w 1960 roku. Ostatnimi
z wymienionych koncertów zajmę się później, trzeba jednak zaznaczyć,

22
23
24

25
26
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Kaufman) i utwory Jana Sebastiana Bacha w aranżacji Stokowskiego: Ich ruf zu
dir, Herr Jesu Christ BWV 177, Fantazja i fuga g-moll BWV 542 oraz Passacaglia
i fuga c-moll BWV 582. Zob. tamże, s. 200.
Repertuar dopełniły: Odlewnia stali Aleksandra Mosołowa, 2 etiudy Władimira
Vogela, Abraham Lincoln: A Likeness in Symphony Form Roberta Russella
Bennetta oraz Symfonia Antona Weberna. Zob. tamże, s. 207.
Pojawiły się także: uwertura do opery Der Freischütz Carla Marii von Webera
oraz Symfonia G-dur nr 88 Josepha Haydna. Koncert Szymanowskiego był
ostatnim utworem. Zob. tamże, s. 191.
Program uzupełniły: Fantaisie espagnole Lorda Bernersa oraz III Koncert
skrzypcowy h-moll op. 61 Camille’a Saint-Saënsa (partię solową wykonał Michael
Gustikoff). Również w przypadku tego programu utwór Szymanowskiego był
dziełem wieńczącym koncert. Zob. tamże, s. 197.
[online] http://www.stokowski.org/Leopold_Stokowski_Concerts.htm [dostęp:
18.01.2016].
W programie tych koncertów znalazły się również następujące dzieła: utwory
Jana Sebastiana Bacha w aranżacji Stokowskiego, tj. Nun Komm’, der Heiden
Heiland BWV 62, Komm, süßer Tod, komm selge Ruh BWV 478, Mein Jesu, was
für Seelenweh befällt dich in Getsemane BWV 487, Wir glauben al’ an einen
Gott BWV 437, II Symfonia D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa oraz zakończenie
Die Gotterdammerung Richarda Wagnera w aranżacji dyrygenta. Zob. J. Hunt,
dz. cyt., s. 243.
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że pierwszy z chicagowskich występów został w całości zarejestrowany.
Nagrania po raz pierwszy pojawiły się na płytach CD dopiero w 2010
roku, wydane przez firmę Pristine Classical27.
Znaczne kontrowersje w środowisku muzykologów budziła kwestia interpretacji Symfonii nr 5 „Majestatycznej pokoju” Apolinarego
Szeluty. W znajdujących się w Archiwum Związku Kompozytorów
Polskich dokumentach można znaleźć spis utworów kompozytora,
wśród których widnieje wymienione wyżej dzieło, a przy nim adnotacja: „w 1942 r. grana zagranicą (sic!) przez Leopolda Stokowskiego”28.
W innym dokumencie twórca pisał:
[…] symfonja „majestatyczna pokoju” wykonywana była pod dyrekcją Leopolda Stokowskiego w Filadelfii i innych miastach Ameryki Północnej. Partyturę Stokowski otrzymał od Światowej Rady Pokoju29.

Również w Życiorysie przechowywanym we wspomnianym archiwum widnieje adnotacja, jakoby Stokowski wykonał ten utwór nie
tylko w Filadelfii, ale również w Londynie i Paryżu. Zgodnie z danymi
zamieszczonymi przez kompozytora w rzeczonym dokumencie dyrygent miał również nagrać tę symfonię30.
Niestety żadna z tych informacji nie znalazła potwierdzenia. Stokowski nie mógł poprowadzić ani tego, ani żadnego innego utworu
w Filadelfii w 1942 roku, ponieważ w okresie od 1941 do 1960 roku nie
dyrygował w ogóle Orkiestrą Filadelfijską, nie koncertował też w tym
mieście z innymi zespołami. Z powodu wojny nie występował również
w Europie. Na początku lat 40. zajęty był formowaniem All American
Youth Orchestra i koncertowaniem z nią (lata 1940–1941), następnie
zaś (w latach 1941–1944) razem z Arturo Toscaninim kierował NBC
Symphony Orchestra w Nowym Jorku. W jego repertuarze znajdowało
się wtedy sporo nowych dla amerykańskiej publiczności utworów, jednakże w dostępnych źródłach nie znajdziemy informacji o wykonaniu
dzieła Szeluty, a ten okres kariery Stokowskiego jest w literaturze bardzo
dobrze opracowany. Nieprawdziwe twierdzenia Szeluty z pewnością

27 [online] https://www.pristineclassical.com/pasc242.html [dostęp: 18.01.2016].
28 Archiwum Związku Kompozytorów Polskich, teczka „Apolinary Szeluto”, bez
sygn.
29 Tamże.
30 Tamże.
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wypływały z poważnych problemów psychicznych, których kompozytor
doświadczył na skutek ciężkich przeżyć wojennych31.
W niektórych źródłach pojawia się informacja, że dyrygent występował przed wojną w Warszawie. Zdzisław Sierpiński z okazji wizyty
artysty w 1959 roku pisał, jakoby „starsze pokolenie pamiętało dobrze
Leopolda Stokowskiego z przedwojennych występów w Polsce, kiedy
bawił w naszym kraju na zaproszenie Emila Młynarskiego”32, jest to
jednak twierdzenie tylko po części prawdziwe. Z całą pewnością przebywał on w Warszawie na wiosnę 1924 roku, przyjechał jednakże w celach
prywatnych i nie udzielał się zawodowo33. W obu swoich antologiach
poświęconych przedwojennemu życiu muzycznemu Warszawy Roman
Jasiński w ogóle nie wspomina o koncertach Stokowskiego, a niemożliwe
jest, aby w obszernych i skrupulatnie opracowanych zbiorach pominął
tak istotne wydarzenie34. Również sam Stokowski w wywiadzie udzielonym w 1959 roku zaznaczył, że nie koncertował wcześniej w Polsce35.
Jasiński barwnie opisał pierwszy pobyt Amerykanina w Warszawie:
Tak się złożyło, że pod nieobecność państwa Młynarskich przyjechał do Warszawy pewien znakomity amerykański dyrygent, Bronek36 więc, w zastępstwie swego ojca, urządził na jego cześć śniadanie, na które zaprosił Artura
Rodzińskiego, Ryszarda Ordyńskiego oraz mnie. Owym dyrygentem był bardzo elegancko się prezentujący, wówczas jeszcze młody i przystojny, z pięknie
falującą jasnozłotą czupryną – Leopold Stokowski. O Stokowskim jeszcze nic
wówczas nie wiedziałem, […] za to dobrze orientował się w jego amerykańskiej świetnej pozycji Artur Rodziński, toteż potrafił on z dużą zręcznością
wykorzystać ten jego pobyt w Warszawie i pozyskać sobie jego życzliwość.
W rezultacie niebawem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie został
w Filadelfii jego asystentem. Owo pamiętne śniadanie rozpoczęło się w dobrym nastroju, który po wypróbowaniu wspaniałych domowych nalewek
urósł do prawdziwie euforycznych rozmiarów. Skończyło się na pijatyce, któ31 K. Winowicz, Apolinary Szeluto 1884–1966, Słupca 1984.
32 Z. Sierpiński, Stokowski w Warszawie, „Ruch Muzyczny” 1959, nr 12, s. 4.
33 J. Waldorff, dz. cyt., Kraków 1988, s. 142. Zob. także w: R. Jasiński, Zmierzch
starego świata. Wspomnienia 1900–1945, Kraków 2008, s. 320.
34 R. Jasiński, Na przełomie epok. Muzyka w Warszawie 1910–1927, Warszawa 1979.
Zob. także w: tenże, Koniec epoki. Muzyka w Warszawie 1927–1939, Warszawa
1986.
35 Z. Zapert, Leopold Stokowski już w Warszawie. Rozmowa „Expressu” ze sławnym
dyrygentem, „Express Wieczorny” 1959, nr 119, s. 2.
36 Bronisław Młynarski, syn Emila – przyp. aut.
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ra w rezultacie kompletnie mnie zmogła. Picie z sympatycznym amerykańskim blondynem bardzo mi trafiło do gustu, toteż zalałem się w pestkę. Tak
bardzo, że nie byłem w stanie o własnych siłach opuścić gościnnych salonów
państwa Młynarskich, nocując w pokoju Bronka i straszliwie przez całą noc
chorując. Stokowski zapamiętał dobrze owo śniadanko i w wiele lat potem
wypytywał się w Ameryce Rodzińskiego, co się ze mną dzieje. Mam wrażenie, że zaimponowałem mu wówczas ilością wypitej wódki. Tytuł do sławy
i chwały na pewno dość mizerny37.

Następnym razem Stokowski pojawił się w Warszawie dopiero w 1958
roku, jednakże również wtedy nie poprowadził żadnego koncertu38. Do
pierwszego występu artysty doszło rok później. Zadyrygował wówczas
dwukrotnie – 22 maja, w piątek, o godzinie 19:30 i 24 maja, w niedzielę,
o godzinie 12:00. Repertuar wykonany w Warszawie był następujący:
Rapsodia hiszpańska Maurice’a Ravela, I Symfonia Witolda Lutosławskiego, a na koniec Stabat Mater Karola Szymanowskiego, wykonane po
łacinie z udziałem Krystyny Szczepańskiej (alt), Aliny Bolechowskiej
(sopran) i Andrzeja Hiolskiego (baryton).
Stokowski w wywiadzie udzielonym podczas wizyty Polskiemu
Radiu uznał Lutosławskiego, razem z Dymitrem Szostakowiczem, za
najwybitniejszych współczesnych kompozytorów. W jego repertuarze
znajdowała się już wówczas Muzyka żałobna Lutosławskiego. Wykonanie tego utworu pod kierunkiem dyrygenta zainaugurowało w 1958
roku działalność Towarzystwa Muzyki Współczesnej w Houston39.
I Symfonia Lutosławskiego (nazywana wtedy z powodu braku
następnych dzieł tego gatunku w dorobku kompozytora po prostu
Symfonią) nie była w tamtym czasie utworem często wykonywanym.
Po prawykonaniu dzieła przez Grzegorza Fitelberga w kwietniu 1948
roku, utwór kilkakrotnie pojawił się na estradach. Jednakże na sku37 R. Jasiński, Zmierzch starego świata…, dz. cyt., s. 320.
38 Z. Sierpiński, dz. cyt., s. 4.
39 W programie owego niezwykle długiego koncertu znalazły się ponadto: Octandre
Edgara Varèse’a, Nokturno na skrzypce, altówki i wiolonczele Lou Harrisona,
Temat z wariacjami na fortepian i perkusję Harolda Farbermana, Chôros nr 3
na głosy męskie, klarnet, saksofon, fagot, trzy waltornie i puzon Heitora VilliLobosa, Dover Beach na baryton, skrzypce, altówkę i wiolonczelę Samuela
Barbera, Meditacion na smyczki Juliána Carrilla, Meditation on Demeter op. 170
na piccolo, rożek angielski, saksofon altowy, flugehorn, tubę i perkusję Alana
Hovhanessa, Tientos na harfę, rożek angielski i kotły Carlosa Surinacha oraz
Mobiles Arthura Halla. Zob. O. Daniel, dz. cyt., s. 695.
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tek sytuacji politycznej i dominującej estetyki socrealizmu I Symfonia uznana została za utwór formalistyczny i po 1949 roku zniknęła
z repertuarów. Jej wykonanie przez Stokowskiego stanowiło więc dla
czterdziestopięcioletniego wtedy Lutosławskiego ogromne wyróżnienie.
Nie jest wobec tego niczym zaskakującym, że owo wydarzenie zwróciło
szczególną uwagę recenzentów.
W ówczesnym „Ruchu Muzycznym” ukazały się dwa niezależne
od siebie teksty poświęcone Stokowskiemu. Autor pierwszego z nich,
Zdzisław Sierpiński, opisał pokrótce szczegóły wizyty dyrygenta bez
odniesień do samego koncertu. Na temat stosunku Stokowskiego do
muzyki polskiej skreślił następujące zdania:
Duża przewaga pozycji polskich w programie wynikała z datującego się już
od dłuższego czasu zainteresowania mistrza najnowszą muzyką polską. Stokowski wielokrotnie wykonywał w USA utwory Lutosławskiego i Szabelskiego,
które wzbudziły jego szczególne zainteresowanie, i należy się spodziewać, że
kiedy teraz wyjechał z kraju obdarowany sporą porcją partytur, ilość polskich
wykonań w orkiestrach, którymi będzie dyrygował, wzrośnie jeszcze bardziej.
W czasie rozmowy, jaką miałem z mistrzem Stokowskim, jeszcze w czerwcu zeszłego roku, prawdziwie wzruszające było jego głębokie i dalekie od
zdawkowej kurtuazji zainteresowanie sprawami naszej muzyki. Wypytywał
nie tylko o kompozytorów i wybitnych solistów, których nazwiska znał na
pamięć, ale szczególnie wiele uwagi poświęcił pracy i twórczości młodzieży
studiującej jeszcze w PWSM. Zwracało przy tym uwagę jego zainteresowanie
kompozycjami z dziedziny kameralistyki40.

Warto przytoczyć w tym miejscu niezwykle pozytywne zdanie
Stokowskiego o Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Kiedy Sierpiński
poprosił go o opinię na temat działalności instytucji, dyrygent odparł:
Macie najlepsze na świecie wydawnictwo muzyczne PWM. Wszystko jest
w nim doskonałe: papier, druk, nowoczesne ujęcie wydawnictw, niezwykle
czytelne partytury. Warto to tym bardziej podkreślić, że Polska, kraj przecież
nie najbogatszy, reprezentuje w dziedzinie wydawnictw muzycznych dużo
wyższy poziom niż najpotężniejsze kraje świata41.

Tekst Mariana Wallek-Walewskiego zawiera wiele więcej rzeczowych
uwag na temat warsztatu dyrygenta. Ocena rzemiosła Stokowskiego
40 Z. Sierpiński, Stokowski w Warszawie, „Ruch Muzyczny” 1959, nr 12, s. 4–5.
41 Tamże.
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i jakości dźwięku wydobywanego przez niego z orkiestry wypadły
w oczach krytyka dodatnio:
Jakie wrażenie wywołały dwa prowadzone w Warszawie koncerty?
Odpowiedź na to pytanie znalazł każdy słuchacz inną, w zależności
od tego, która z sylwetek Stokowskiego była mu przed koncertem
bliższa. Niektórych oszołomił, innym sprawił pewien zawód. Wydaje
mi się, że sława Stokowskiego jako dyrygenta […] nie jest absolutnie
przesadzona. Stokowski zna orkiestrę i jej tajniki w sposób doskonały. Już samym ustawieniem zespołu instrumentalistów potrafi znakomicie zmienić walory brzmieniowe orkiestry. Dyrygując, stanowi
oszczędny w ruchach typ kapelmistrza niezwykle cenionego przez
członków orkiestry: nie przeszkadza zespołowi. Udziela tylko istotnych wskazówek rytmicznych czy metrycznych, zarzucając schematyczne taktowanie, unerwia, wprowadza zdrową muzyczną pulsację.
Myśli frazami, nie taktami. Zwraca szczególną uwagę na zagadnienia
artykulacji, przekazując swoje intencje z niebywałą sugestywnością.
Nie dyryguje dla publiczności. Każdy jego oszczędny gest wypływa
z konieczności komunikatywnego przekazania swych intencji odtwórczych zespołowi wykonawców, których – uznając ich muzyczną
kompetencję – darzy swym szacunkiem. Wydaje mi się, że właśnie ten
ostatni moment w sposób decydujący wpływa na charakterystyczną
pewność brzmienia, jaką uzyskuje orkiestra pod jego batutą42.

Pomimo tej niewątpliwie pochlebnej opinii o Stokowskim jako dyrygencie jakość poprowadzonych przez niego wykonań została poddana
niezwykle surowej ocenie. Idée fixe krytyki Wallek-Walewskiego był
przede wszystkim brak dyscypliny formalnej wykonań i anachroniczność podejścia do dzieł nowych:
Sylwetka Stokowskiego jako interpretatora jest niewątpliwie bardzo złożona.
To artysta, którego rodowód artystyczny sięga z jednej strony po tradycje dyrygentów neoromantyków, z drugiej zaś opiera się o amerykańską tradycję
Gustawa Mahlera. To dyrygent wielkich zespołów, wielkich efektów i niezbyt
wielkich… form. Specjalnym zagadnieniem jest stosunek Stokowskiego do
muzyki nowoczesnej. Wydaje się, że Stokowski pojmuje ją jako kontynuację
linii rozwojowej neoromantyzmu, a nie jako sztukę stojącą w zasadniczej
42 M. Wallek-Walewski, Po koncercie Leopolda Stokowskiego, „Ruch Muzyczny”
1959, nr 12, s. 5–6.
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do tego kierunku reakcji. Stąd prawdopodobnie bierze się pewien niedosyt
wrażeń, jaki towarzyszył warszawskiemu wykonaniu Symfonii Lutosławskiego. Brakowało w nim koniecznej „długofalowej” dyscypliny kompozycyjnej,
w rezultacie słyszeliśmy 4 części Symfonii nie spięte wyraźną klamrą koncepcji odtwórczej43.

Również interpretacja Stabat Mater Szymanowskiego spotkała się
z krytyką, tym razem jednak oprócz braku dyscypliny Wallek-Walewski
zarzucił Stokowskiemu nietrafny dobór wersji językowej. W podsumowaniu relacji nie sposób nie wyczuć ironii:
[…] część słuchaczy wyszła z koncertów prowadzonych przez Stokowskiego z pewnym rozczarowaniem, twierdząc nawet, iż np. w Stabat Mater Szymanowskiego prawdziwy sukces odnieśli w dniach tych znani nam ze znakomitych wykonań tego dzieła Stefania Woytowicz i Witold Rowicki […]
Pokazano nam utwór dziwnie pozbawiony jego jasnej partykulacji; w połączeniu z łacińską wersją tekstu Stabat Mater straciło niezwykle dużo i jestem
przekonany, że identyczna interpretacja tego dzieła pod batutą któregokolwiek z naszych czołowych dyrygentów spotkałaby się z ostrą krytyką. Tym
razem, czytając jednak sprawozdania recenzentów prasowych, można było
przypuszczać, iż o wykonaniu takim słuchacz polski smutno i beznadziejnie
marzył, aż… nareszcie się doczekał44.

Ludwik Erhardt, recenzując koncert Stokowskiego dla „Expressu
Wieczornego”, również skupił się na charakterystyce jego wykonawcy,
informacje o utworach podając na samym końcu tekstu. Ocena tego
krytyka jest o wiele pochlebniejsza niż ta Wallek-Walewskiego, a także
lapidarniejsza:
[…] Po raz pierwszy widziałem […] człowieka absolutnie panującego nad
materią muzyki. Celowość oszczędnych gestów Stokowskiego jest zdumiewająca. Od strony orkiestry są to wskazówki dla poszczególnych muzyków,
podkreślenia rytmu w miejscach bardziej skomplikowanych, akcenty i wejścia podawane z dużym wyprzedzeniem, lekkie szkicowanie dynamiki i artykulacji. Od strony sali jest to piękny, pełen dyskretnej poezji balet rąk. […]
Powaga wykonywanej muzyki spowodowała, że entuzjazm przybrał postać
głębokiego, trwałego zachwytu. Trudno było hałasować oklaskami po zapadającym w serce wykonaniu Stabat Mater Szymanowskiego. Było to miste43 Tamże.
44 Tamże.
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rium muzyki. Wykonawcy dostroili się do wielkiego dyrygenta – Alina Bolechowska, Krystyna Szczepańska i Andrzej Hiolski wraz z orkiestrą i chórem
filharmonii przeżyli jeden ze swych najpiękniejszych koncertów. Orkiestra
miała ponadto szczególne pole do popisu w Rapsodii hiszpańskiej Ravela, której wykonanie graniczyło z magią, i w Symfonii Lutosławskiego, której nie
słyszeliśmy w Warszawie już od lat. Na takie jej wykonanie warto było jednak
czekać tak długo45.

Równie lakonicznie występ dyrygenta skomentował Jerzy Waldorff,
jednakże ocenił go krytycznie, stwierdzając, że swobodna technika
dyrygowania artysty
[…] wymaga zespołu orkiestralnego o wielkiej rutynie, mogącego obyć się
bez czujności dyrygenta, takt po takcie. Kiedy więc Stokowski […] stanął
przed dobrym, ale jeszcze młodym i nie dość pewnym siebie zespołem naszej
Filharmonii Narodowej, szkicowe prowadzenie koncertu przez znakomitego
gościa nie dało najlepszych wyników46.

Stanisław Skrowaczewski, który w czasie wizyty Stokowskiego
pełnił rolę jednego z gospodarzy, wspomina, że podczas prób amerykański dyrygent w ogóle nie rozmawiał z orkiestrą, a jego interwencje
ograniczały się do powtarzania poszczególnych sekcji wykonywanych
utworów. Jedynie w przypadku Rapsodii hiszpańskiej Ravela poprosił
orkiestrę o zmianę sposobu, w jaki wykonywała glissanda47.
Jednak najważniejsza recenzja koncertu wyszła spod pióra Zygmunta
Mycielskiego – cenionego krytyka muzycznego, publicysty i kompozytora. Jego tekst jest nadzwyczaj wartościowy, ponieważ oprócz uwag
na temat stylu wykonawczego dyrygenta znajdziemy też informacje
o samym utworze. Przytaczam tu sporą część owego artykułu, gdyż
wydaje mi się to niezbędne, biorąc pod uwagę jego dużą wartość merytoryczną i równie wysoki poziom obiektywizmu:
45 L. Erhardt, Z notatnika recenzenta. Misterium muzyki, „Express Wieczorny” 1959,
nr 124, s. 3.
46 J. Waldorff, dz. cyt., s. 141–142.
47 O. Łapeta, A. Olek, Zwątpienie ciągle się pogłębia. Rozmowa ze Stanisławem
Skrowaczewskim, „Ruch Muzyczny” 2015, nr 1, s. 38. Zob. także w: F.E. Harris Jr.,
Seeking the Infinite. The musical life of Stanisław Skrowaczewski, North Charleston
2011, s. 90. W przypadku obu publikacji Skrowaczewski błędnie wymienia jako
pojawiające się w programie koncertu I Symfonię Johannesa Brahmsa oraz
Koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego, a poprawnie przytacza Rapsodię
hiszpańską Ravela.
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Ta raczej gęsto zrealizowana partytura należy do tych, które mogą być potraktowane albo na zasadzie wydobycia zasadniczych linii i tematów i usunięcia reszty dźwięków jako „tło”, albo też ukazana jak tkanina, w której wszystkie nuty są niemalże równie ważne. Rzecz jasna, że tematy ukazują się w tej
symfonii samoistnie, już z samej faktury to wynika. Otacza je jednak dużo
współgrających nut, które dają drugą pulsację muzyczną, dynamiczną, pulsację planów równoległych sprawiających właśnie to wrażenie tkaniny, tak różne od faktury np. Stabat Mater Szymanowskiego [...]. Zasada tkaniny polega
tu na ciągłym otaczaniu nut całym szeregiem muzycznych rysunków, które
nadają utworowi jego charakter.
Stokowski potraktował Symfonię jako rodzaj tkaniny, wydobywając grupy
rysunków i wielkie plany, a nie eksponując zbytnio poszczególnych tematów.
Dyrygując w czasie całego tego koncertu z partytury, wydał mi się bardziej
z nią „związany” przy tej symfonii niż przy Ravelu czy nawet Stabat Szymanowskiego. Jeżeli wykonanie utworu przez dyrygenta jest rezultatem, sumą
WCZYTANIA się w utwór, to mam wrażenie, że przy całej precyzji rytmicznej
i wykonawczej, którą Stokowski zawsze włada, odczytał on u Lutosławskiego
szerokość tego zapisu, jakim są nuty, dał nam ich wielki plan, ograniczając
emocje do kilku miejsc, przed wszystkim II części, Poco Adagio.
Włączając dzieła polskiego do swego repertuaru, zyskujemy w Stokowskim
potężnego propagatora naszej muzyki [...]. Szabelski, którego Stokowski też
włączył do swego repertuaru, jest dalszą naszą pozycją, która w ten sposób
„wychodzi w świat”.
Z największym zaciekawieniem słuchałem Stabat Szymanowskiego. Znakomicie wykonywane u nas, wydawało mi się zawsze nieco „przeliryzowane”.
A jest już w samej tej muzyce tyle liryzmu, że czekałem od lat na wykonanie
bardziej obiektywne, bardziej „klasyczne”. Tak je ujął Stokowski, nie odbiegając resztą nigdzie od wszelkich rallentando i fermat, które kompozytor zaznaczył w swoim dziele. Poszczególne zwięzłe ustępy tego utworu rysowały
się jasno, jak spokojne kolumny, o wyraźnych i zdecydowanych konturach.
Soliści, Alina Bolechowska, Krystyna Szczepańska i Andrzej Hiolski, oraz
chór Filharmonii Narodowej, śpiewali tym razem po łacinie. Przypuszczam,
że dlatego, aby ułatwić dyrygentowi panowanie nad dykcją i treścią poszczególnych części. Jednakże Stabat było pisanego do polskiego tekstu, przełożonego przez Jankowskiego, a tekst łaciński został podłożony tylko dla ułatwie-
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nia wykonań za granicą. Zastąpienie więc słów „Spraw niech płaczę z Tobą
razem” przez „Fao me tecum pie flere” nie jest celowe, choć przyczyniło się
zapewne do zobiektywizowania, o którym wspominam48.

Zaprezentowany materiał świadczy o tym, że wykonania kierowanych
przez Stokowskiego utworów zostały przez publiczność i krytykę przyjęte raczej entuzjastycznie, z pewnymi tylko zastrzeżeniami. Jednakże
zachowała się również relacja skrajnie odmienna. Roman Jasiński,
komentując występ Stokowskiego, pisał w swoich wspomnieniach:
Sala oklaskiwała go wówczas najgoręcej, a któryś z krytyków napisał, że Lutosławski winien czuć się prawdziwie szczęśliwy, skoro doczekał się tak bajecznego wykonania swego utworu przez tej miary wielkiego mistrza. Tymczasem Lutosławskiego potem spotkałem bladego i roztrzęsionego. Oświadczył
mi, że równie podłego wykonania swej Symfonii jeszcze nigdy nie słyszał – po
prostu trudno mu było chwilami uwierzyć, że to on te okropności skomponował49.

Zastanawiać się można, na ile owa bardzo surowa opinia była spowodowana jakością samego wykonania, a na ile konfrontacją kompozytora
z dziełem, którego nie słyszał przez jedenaście lat i którego zbytnio
później nie cenił. Trzeba też pamiętać, że jest to relacja z drugiej ręki,
która nie miała szansy uzyskać potwierdzenia lub zaprzeczenia ze strony kompozytora. Owo koncertowe nagranie Symfonii Lutosławskiego
zostało wydane przez szwajcarską firmę Preludio w 1991 roku. Dzięki
temu można porównać wykonanie Stokowskiego z interpretacją samego
Lutosławskiego, zarejestrowaną w 1976 roku w Katowicach z udziałem
Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji. Zestawienie pozwala stwierdzić, że interpretacja Stokowskiego jest odczuwalnie szybsza od wykonania kompozytora. Choć obie rejestracje mają
długość bardzo zbliżoną do czasu trwania określonego w partyturze
na około 24 minuty, jednakże tempa zastosowane przez Stokowskiego
w pierwszej i trzeciej części są żywsze niż te w wersji Lutosławskiego.
Wykonanie amerykańskiego dyrygenta jest wierne partyturze pod
względem zmian tempa, dynamiki, ekspresji i artykulacji. Zaskakująco
wypada porównanie kolorystyki oraz selektywności brzmienia – nagranie Stokowskiego, pomimo monofonicznego dźwięku i warunków
koncertowych, jest bardziej zróżnicowane kolorystycznie od zapisu
48 Z. Mycielski, Leopold Stokowski, „Przegląd Kulturalny” 1959, nr 23, s. 12.
49 R. Jasiński, dz. cyt., s. 575.
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wykonania kompozytora. Również partie perkusji oraz akompaniament
fortepianu i czelesty są lepiej słyszalne. Mimo że dwie pierwsze części
utrzymane w szybkim tempie zostały dodatkowo zdynamizowane,
wykonanie jest niezwykle precyzyjne pod względem artykulacyjnym
oraz rytmicznym, ponadto element rytmiczny został tu silnie podkreślony. Jeśli więc występują różnice w odniesieniu do partytury, należy
szukać ich raczej „między wierszami”. Jest to niewątpliwie interpretacja
wirtuozowska, utrzymana w całkowicie odmiennym duchu od intencji
kompozytora. W odróżnieniu od jego ascetycznej wizji Stokowski
stworzył wersję barwną i żywiołową. Pomimo zastrzeżeń autora kreacja
dyrygenta stanowi niezwykle ciekawe uzupełnienie dyskografii dzieła,
tym bardziej znaczące, że jest to jedyna zachowana rejestracja utworu
Lutosławskiego dokonana przez Stokowskiego.
Amerykański artysta pojawił się w Polsce ponownie niemal rok
później. 8 i 13 maja 1960 roku wystąpił z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej w Hali Ludowej w Zabrzu z następującym programem: Toccata
Szabelskiego, III Symfonia F-dur op. 90 Brahmsa i VII Symfonia A-dur
op. 92 Beethovena. Prasa oceniła ten występ pozytywnie, a ogólne
wrażenia z koncertu przekazał Leon Markiewicz:
Jako stali bywalcy koncertów filharmonicznych – a więc znający wszystkie
blaski i cienie orkiestry – nadstawialiśmy ucha i przecieraliśmy oczy z niedowierzaniem, czy aby gra ta sama orkiestra. Niezwykła czystość w intonacji,
staranność w zaokrąglaniu fraz melodycznych, „wypieszczony” ton instrumentów dętych drewnianych, a nade wszystko świetne zgranie zespołu –
wszystko to świadczyło zarówno o potężnej osobowości dyrygenta, jak też
dawało najlepsze świadectwo możliwościom orkiestry. […] Nie wyżywa się
on w blasku orkiestry, w przytłaczaniu słuchaczy potęgą jej brzmienia […],
cały jego wysiłek skupia się na muzykowaniu w najlepszym tego słowa znaczeniu, na stworzeniu specyficznego nastroju, który jest konieczny, by słuchając nie uronić żadnej frazy, żadnego brzmienia, by muzyk w orkiestrze
czuł, iż od najwyższego spotęgowania jego indywidualnego wysiłku zależy
piękno muzyki. […] Doprawdy, trzeba być nie lada mistrzem, by zahipnotyzować w zasłuchaniu, w idealnej ciszy, tłum ludzi, zapełniający kilkutysięczną
widownię… […] Bardzo miłym akcentem było uznanie Stokowskiego, wyrażone obecnemu na koncercie Bolesławowi Szabelskiemu: odwróciwszy się
do publiczności, swoimi nieprzerwanymi oklaskami sprowokował kompozytora do dwukrotnego wyjścia przed estradę. Gest ten ma swoje uzasadnienie
w „odkryciu” twórczości Szabelskiego przez Stokowskiego, jakie odbiło się
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głośnym echem w świecie muzycznym przed kilku laty. Szkoda, że w Polsce
nie wszyscy muzycy wciąż jeszcze zdają sobie sprawę z tego, jak wielką wagę
posiada twórczość Szabelskiego50.

Podczas tego pobytu w Polsce Stokowski wystąpił również z Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Wykonał tam dwukrotnie
(20 i 21 maja) uwerturę koncertową Bajka Stanisława Moniuszki, Kaprys włoski Czajkowskiego oraz ponownie VII Symfonię Beethovena51.
Zgodnie z danymi, które udało mi się zebrać, było to jego jedyne
wykonanie utworu Moniuszki. Rejestracja całego programu znajduje
się w archiwach Polskiego Radia.
Zupełnie wyjątkowe relacje – nie tylko zawodowe, ale również
prywatne – łączyły Stokowskiego z Andrzejem Panufnikiem. Po raz
pierwszy Amerykanin dyrygował dziełem polskiego kompozytora
w 1949 roku – była to Uwertura tragiczna, wykonana z New York Philharmonic Orchestra 24 i 25 marca tegoż roku52. Obaj artyści spotkali
się osobiście sześć lat później przy okazji poprowadzenia przez Stokowskiego Symfonii pokoju Panufnika, 17 lutego 1955 roku w Detroit53.
Kompozytor tak wspominał ten koncert:
Prosta i pełna siły interpretacja Stokowskiego zrobiła na mnie bardzo silne
wrażenie. Przekonałem się, że […] potrafił wyczarować z orkiestry własny,
specyficzny dźwięk. Pomimo wspaniałego wykonania i przyjęcia, pomimo
pochwał maestra, utwór nie sprawił mi satysfakcji. Czułem, że zawartość
emocjonalna dominuje w nim nad formą i równowaga między nimi jest zachwiana, a język muzyczny wydaje się nie dość wyrafinowany. […] Wbrew
protestom Stokowskiego zdecydowałem się wycofać Symfonię pokoju dla
spokoju mojego artystycznego sumienia54.

50 L. Markiewicz, Po katowickim koncercie Leopolda Stokowskiego, „Ruch Muzyczny”
1960, nr 13, s. 7.
51 Życie muzyczne Bydgoszczy – Torunia, „Ruch Muzyczny” 1960, nr 18, s. 24.
52 Inne utwory wykonane na tym koncercie to: Wheat Field at Noon Virgila
Thomsona, Koncert skrzypcowy d-moll op. 47 Jeana Sibeliusa (z udziałem Johna
Corigliano), suita z baletu Gayaneh Arama Chaczaturiana oraz III Symfonia
Johannesa Brahmsa. Zob. J. Hunt, dz. cyt., s. 230.
53 Stokowski dyrygował wtedy Detroit Symphony Orchestra. W programie
koncertu znalazł się również utwór Vison from the High Rock Alana Hovhanessa.
Zob. tamże, s. 239.
54 A. Panufnik, Autobiografia, Warszawa 2014, s. 298–299.
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Relacje nawiązane w Detroit były na tyle dobre, że to właśnie Stokowskiemu powierzył Panufnik pierwsze wykonanie przerobionej
Symfonii pokoju, znanej pod nazwą Sinfonia Elegiaca. Po zagraniu nowej
wersji w Houston, Stokowski doniósł kompozytorowi telegraficznie
o niezwykle żywej i pozytywnej reakcji publiczności na ten utwór55.
O nowojorskim wykonaniu Sinfonia sacra Stokowskiego podczas wspomnianego już Polish Commemoration Concert Panufnik pisał po latach:
Zarzucano mu nieraz, że przerysowuje lub zniekształca utwory dla uzyskania
efektu. Ale ja w kontaktach z nim odniosłem wrażenie, że na ogół był niesłychanie skromny i szczerze pragnął interpretować moją muzykę dokładnie tak,
jak tego chciałem. […] Słusznie mu zarzucano, że czasami pozwalał sobie na
dowolność w stosowaniu tempa lub dynamiki, zarówno w utworach dawnych, jak i współczesnych. Zanim wystąpił przed publicznością nowojorską
ze swą porywającą interpretacją mojej Sinfonii sacra, szczegółowo naradzał
się ze mną w sprawie umieszczenia dwóch spośród czterech trąbek grających
wstępną fanfarę wysoko na balkonie Carnegie Hall, co dawało niezwykłe
wrażenie, że gra nie czterech muzyków, ale dwunastu. Jednakże zapomniał
spytać mnie o zgodę na przyśpieszenie tempa ostatniej części. Gdyby uprzednio przedyskutował ze mną ten pomysł, stanowczo bym się sprzeciwił. Muszę
jednak przyznać, że w czasie koncertu poczułem się przekonany o słuszności
tej decyzji, przynajmniej chwilowo, ze względu na osiągnięte wrażenie spontaniczności i napięcia56.

Stokowski poprowadził również prawykonania dwóch innych
kompozycji Panufnika: Epitafium katyńskiego w 1968 roku57 i Universal Prayer w 1970 roku. Zaangażował się zwłaszcza w przygotowania do prawykonania drugiego z wymienionych utworów. Panufnik
wspominał, że kiedy pokazał mu szkice utworu, ten „natychmiast
55 Tamże, s. 303. Program koncertów 11 i 12 listopada 1957 roku z udziałem Houston
Symphony Orchestra zawierał także amerykańskie prawykonanie Nänie und
Dithyrambe Carla Orffa, VIII Symfonię d-moll Ralpha Vaughana Williamsa oraz
Koncert wiolonczelowy op. 133 Ernsta Křeneka i Margaret Auë. Zob. J. Hunt,
dz. cyt., s. 243.
56 A. Panufnik, dz. cyt., s. 356–357.
57 Dyrygent poprowadził American Symphony Orchestra 17 i 18 listopada tegoż
roku. Utwór Panufnika rozpoczynał koncert, który zawierał oprócz tego Ollantay
op. 17 Alberta Ginastery, Koncert na gitarę i małą orkiestrę Heitora Villi-Lobosa,
Concierto de Aranjuez Joaquína Rodriga oraz Nocturnes Claude’a Debussy’ego.
Zob. [online] http://www.stokowski.org/Leopold_Stokowski_Concerts.htm#
[dostęp 21.01.2016]. Zob. także w: A. Panufnik, dz. cyt., s. 360.
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zabronił mi pokazywania partytury komukolwiek innemu i nalegał,
żeby premiera odbyła się w Nowym Jorku pod jego batutą”58. Pierwsze wykonanie miało miejsce 24 maja 1970 roku w katedrze Świętego
Jana Bosko z udziałem członków American Symphony Orchestra.
Stokowski poprowadził Universal Prayer jeszcze kilkakrotnie – z tymi
samymi instrumentalistami 9 października 1970 roku w Princeton,
następnie 29 listopada z udziałem członków Metropolitan Opera
Orchestra w katedrze Świętego Patryka w Nowym Jorku. Po raz
ostatni dyrygent wykonał to dzieło 20 czerwca 1971 roku w miejscu
zamieszkania Panufnika, tj. w Twickenham. Dyrygent zarejestrował
wykonanie utworu dla wytwórni Unicorn w 1970 roku59, istnieje
również nagranie telewizyjne koncertu w Twickenham60.
Leopold Stokowski dyrygował w sumie dwudziestoma dwoma utworami jedenastu polskich kompozytorów i utrwalił (wliczając w to nagrania
koncertowe) sześć z nich. Biorąc pod uwagę jego ogromny repertuar,
liczący kilkaset pozycji, liczba ta jest niewielka, ale z punktu widzenia
polskiej muzykologii były to wykonania znaczące. Fakt ten należy bez
wątpienia odnotować, zwłaszcza gdy myśli się o Stokowskim jako o artyście żywo zainteresowanym promowaniem współczesnej sobie muzyki.
Z pewnością taką funkcję pełnił w przypadku polskich kompozytorów
młodego pokolenia. Zważywszy na ważną rolę, jaką odgrywał w życiu
muzycznym w zasadzie nieprzerwanie przez siedem dekad, jego zainteresowanie dziełami Polaków stanowi interesujące uzupełnienie historii
muzyki XX wieku.
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ed Poland four times. The first two visits (1924 and 1958) were private.
The conductor’s first Polish concert took place in Warsaw in May
1959 – on this occasion Stokowski conducted Lutosławski’s Symphony
No. 1 and Szymanowski’s Stabat Mater. The press praised Stokowski
for bringing from the orchestra his own rich sonorities and for his
great sensitivity, and at the same time criticized him for lack of formal discipline. Also Lutosławski was dissatisfied with Stokowski’s
interpretation. Stokowski conducted in Poland also in May 1960,
when he gave a couple of concerts in Zabrze and Bydgoszcz. Both
programmes included compositions by Polish composers – Szabelski
and Moniuszko. The conductor was also a close friend of Andrzej
Panufnik. Stokowski collaborated with Panufnik when conducting
his Symphony for peace and later led the world premiere performance
of revised version of the work, entitled Sinfonia Elegiaca. He also conducted Sinfonia sacra and two other world premiere performances of
Panufnik’s works – Katyń Epitaph and Universal Prayer. Stokowski
recorded some of Polish compositions – both in studio and during
concerts. Some of these performances are still unpublished (Fitelberg’s Polish rhapsody, Moniuszko’s Fairy tale overture and Szymanowski’s Stabat Mater), while others have been published (Panufnik’s
Universal Prayer, Lutosławski’s Symphony No. 1 and Szabelski’s Toccata). Stokowski’s Polish episodes are intriguing and the present study
is the first one to bring to light this forgotten episodes from the great
conductor’s biography.
Keywords: Leopold Stokowski, Andrzej Panufnik, Witold Lutosławski,
Universal Prayer, Stabat Mater, Warsaw Philharmonic

Abstract
Polish music in the repertoire of Leopold Stokowski
Nowadays, Leopold Stokowski is recognized as one of the most important conductors of the 20th Century. The artist was very proud
of his Polish origin and conducted twenty two compositions written
by eleven Polish composers, including Chopin, Wieniawski, Fitelberg, Szymanowski, Tansman, Szabelski, Moniuszko, Lutosławski,
Panufnik, Jarecki and Paderewski. During his career Stokowski visit-
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Kilka uwag o Mszy F-dur
Józefa Poniatowskiego

Uwagi wstępne
Pomimo trudnej sytuacji politycznej wiek XIX w historii muzyki polskiej okazał się okresem obfitującym w twórczość mniej lub bardziej
znanych kompozytorów, którzy tworzyli w kraju bądź poza jego granicami. Jednym z żyjących na emigracji, zapomnianych przedstawicieli tych czasów, jest Józef Poniatowski (1816–1873). Powoływanie się
na jego spuściznę ma miejsce głównie na gruncie twórczości operowej, natomiast inne jego dzieła, równie wartościowe, zostały niemal
całkowicie zapomniane.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie osoby twórcy, jakim
jest Józef Poniatowski, oraz próba ukazania zastosowanych przez niego
środków kompozytorskich we Mszy F-dur.
Rys biograficzny
Józef Michał Ksawery Franciszek Jan Poniatowski urodził się 21 lutego
1816 roku w Rzymie1 i był synem księcia Stanisława Poniatowskiego
(1754–1833), rodzonego brata ostatniego króla Polski. Ojciec przyszłego kompozytora był nie tylko politykiem – przejawiał wszechstronne
1
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J.M. Chomiński, Poniatowski Józef Michał Ksawery Franciszek Jan, [w:] Słownik
muzyków polskich, t. 2, red. J.M. Chomiński, Kraków 1964, s. 174.

zainteresowanie sztuką podejmując liczne inicjatywy, jak chociażby
utworzenie szkoły malarstwa w Warszawie2. Można zatem przypuszczać, że młody Józef Poniatowski miał dogodne warunki do rozwoju swoich zdolności. Zaowocowało to poświęceniem się nie tylko
twórczości artystycznej, bowiem talenty muzyczne w jego życiu ściśle przeplatały się z działalnością polityczną. Z czasem Poniatowski
opuścił Rzym i udał się do Florencji. Pełniąc obowiązki ambasadora
Toskanii odbywał liczne podróże, co z pewnością wywarło znaczący
wpływ także na jego działalność kompozytorską. Istotnym momentem w życiu artysty była nominacja na senatora Cesarstwa Francuskiego na dworze Napoleona III3, gdzie przebywał do czasu abdykacji monarchy. Można przypuszczać, że utrzymywali bliskie kontakty,
skoro w 1870 roku razem udali się do Anglii4. Tam też, w Londynie, Poniatowski zmarł 3 lipca 1873 roku. Profesor Konserwatorium
Warszawskiego, Aleksander Poliński, wspominając jego działalność,
stwierdził, że ten żył i pracował wyłącznie dla sztuki włoskiej5.
Dzisiaj Józef Poniatowski znany jest przede wszystkim jako autor
dwunastu dzieł operowych, z których dziesięć zachowało się w kompletnym stanie6. Już biorąc pod uwagę same miejsca wydania poszczególnych utworów, można wysnuć wnioski świadczące o dużym
autorytecie, jakim za życia musiał cieszyć się Poniatowski. Spuścizna
operowa artysty w wyraźny sposób nawiązuje do włoskiej i francuskiej
tradycji operowej, nasuwa się zatem stwierdzenie, że kompozytor
wyraźnie przesiąknął stylem podyktowanym przez najwybitniejszych
twórców tego gatunku w ówczesnej Europie. Dowodem na spore
zainteresowanie dziełami Poniatowskiego jest chociażby opera komiczna Don Desiderio7, która była wykonywana jeszcze za jego życia
m.in. w Paryżu (1858) i we Lwowie (1878). Sławę przyniosło mu także
skomponowanie muzyki do Pierre de Mѐdicis, dzieła wystawionego
P. Czerwiński, Zakon Maltański i stosunki jego z Polską na przestrzeni dziejów.
Szkic historyczny, Londyn 1964, s. 163.
3 R.D. Golianek, Gatunki operowe w twórczości Józefa Michała Ksawerego
Poniatowskiego, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2006, t. 5, s. 139.
4 Tamże, s. 139.
5 A. Poliński, Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Kraków 1907, s. 208.
6 R.D. Golianek, dz. cyt., s. 140.
7 W Bibliotece Narodowej w Warszawie znajdziemy egzemplarz zawierający polski
przekład libretta dokonany przez Leona Sygietyńskiego.
2
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w 1860 roku8. Jednak twórczość omawianego artysty nie ogranicza się
jedynie do muzyki operowej. W dorobku Poniatowskiego znajdziemy
również liczne pieśni9 oraz jedno oratorium.
Kompozytor zaznaczył swój wkład w rozwój dziewiętnastowiecznej
opery także na gruncie teoretycznym, co jest jeszcze mniej znanym
faktem. Les Progrѐs de la musique dramatique10 to niezbyt obszerny
artykuł będący krytyczną odpowiedzią na podobne dzieło Raymonda-Théodore’a Troplonga, wiolonczelisty i honorowego przewodniczącego Senatu Francuskiego11, który w swojej pracy dokonał analizy
opery Armida Christopha Willibalda Glucka (1714–1787). Na uwagę
zasługuje data publikacji dzieła, przypadająca na rok 1859, a zatem
ten sam, w którym Karol Darwin wydał swoje fundamentalne dzieło
O pochodzeniu gatunków. Wyciągając wnioski z poruszonych rozważań
nad ideą postępu w twórczości operowej, Poniatowski stwierdza, że
nie ma możliwości wskazania jednego dzieła i uznania go za przykład
największego postępu w dziedzinie sztuki dramatycznej. Niemniej
jednak podkreśla wielką wagę opery Niema z Portici Daniela Aubera
(1782–1871)12, na którego twórczości wzorował się poniekąd Stanisław
Moniuszko (1819–1872).
Jednym z zapomnianych dzieł Józefa Poniatowskiego, a jednocześnie
zasługującym na uwagę, jest Msza F-dur przeznaczona do wykonania
na czworo solistów, chór i organy.
Geneza
Msza F-dur to jedyne dzieło religijne Józefa Poniatowskiego. Jej powstanie datuje się na rok 1867. Została wydana w Londynie, jak należy
przypuszczać, dopiero po wspomnianym wyjeździe Poniatowskiego

8 A. Sowiński, Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych, Paryż 1874,
s. 312.
9 Utwory przechowywane obecnie w Bibliothѐque Nationale de Paris.
10 Pełen tytuł dzieła brzmi następująco: Les Progrѐs de la musique dramatique.
Ả propos de l’etude sur l’Armide de Gluck par M. Le prѐsident Tromplong.
11 R.D. Golianek, Idea postępu w twórczości operowej w świetle rozprawy Józefa
Poniatowskiego «Les Progrѐs de la musique dramatique», „Polski Rocznik
Muzykologiczny” 2009, t. 7, s. 176.
12 Tamże, s. 182.
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do Wielkiej Brytanii, gdzie utwór ukazał się nakładem wydawnictwa
Boosey & Co13. Niestety nie zamieszczono daty wydania.
Struktura kompozycji
Biorąc pod uwagę religijny charakter dzieła i przypuszczalne przeznaczenie liturgiczne, można uznać jego formę za dość nietypową,
na co wskazuje nie tylko swobodne potraktowanie tekstu. Na uwagę
zasługuje także rozbudowanie kompozycji o części takie jak O Salutaris, umiejscowione pomiędzy Sanctus a Agnus Dei. Nawet na gruncie gatunku, jakim jest msza wielogłosowa, którego powstanie sięga
XIV wieku, tego typu przypadki należą do rzadkości. Być może jednak
kompozytor poprzez zastosowanie hymnu O zbawcza hostio, przypisywanego tradycyjnie świętemu Tomaszowi z Akwinu (1225–1274),
chciał podkreślić przeznaczenie tego dzieła na uroczystość Bożego
Ciała, z którą pierwotnie było związane. Dopiero w późniejszych czasach pieśń zyskała szerszy zasięg.
Istnieje jednak pewien punkt widzenia mogący usprawiedliwić fakt
nadania takiej formy Mszy F-dur przez Józefa Poniatowskiego. Omawiane dzieło bez wątpienia wpisuje się bowiem w twórczość reprezentującą
gatunek mszy wielogłosowej. Johannes Tinctoris (1435–1511), flamandzki
kompozytor i teoretyk muzyki epoki renesansu, jest uważany za autora reguł wspomnianej formy. W swoim dziele Terminorum musicae
diffinitorium z 1495 roku podaje on następującą definicję:
Msza jest wielkim śpiewem, do którego są podkładane słowa Kyrie, Et in terra,
Patrem, Sanctus i Agnus, i niekiedy inne części śpiewane przez wielu śpiewaków. Msza jest określana mianem officium14.

Jak widać, Tinctoris w swojej definicji dopuszcza występowanie
w omawianej formie części dodatkowych w stosunku do tych ogólnie
przyjętych, co może być podyktowane różnego rodzaju czynnikami.
Pamiętajmy, że prezentowane dzieło ma wymiar szczególny, bowiem
jego adresatem jest sam Ludwik I (1838–1889), znany także jako Luís
Filipe Maria Fernando Pedro de Alcântara de Bragança, jeden z naj13 J. Poniatowski, Mass in F for four voices & choirs, with Accompaniment, Londyn
[b.r.].
14 S. Dąbek, Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku. 1900–1995,
Warszawa 1996, s. 15.

55

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, nr 28 (1/2016)

znamienitszych władców Portugalii. W kolejnych punktach omówione zostaną najistotniejsze zjawiska zachodzące w przebiegu poszczególnych części kompozycji.
Kyrie
W Kyrie kompozytor zarysowuje charakter kompozycji, co objawia
się chociażby w swobodnym traktowaniu tekstu, a w efekcie odbiera
omawianemu dziełu przeznaczenie liturgiczne. Jednak takiej praktyki na gruncie omawianej formy dopuszczało się wielu twórców
współczesnych Poniatowskiemu, np. Józef Elsner (1769–1854), Józef
Krogulski (1815–1842) czy Stanisław Moniuszko (1819–1872)15.
Kyrie przeznaczone jest do wykonania na cztery głosy, które kolejno
prezentują odmienny materiał melodyczny. To sprawia, że nie możemy,
przynajmniej w początkowej fazie, mówić o zastosowaniu klasycznej
imitacji. Na uwagę zasługuje wykorzystanie figury retorycznej catabasis16. Uwidacznia się ona w wielokrotnym powtórzeniu, jako pochód
sekundowy w obrębie septymy, na słowie eleison. Zastosowanie wspomnianej catabasis nie tylko świadczy o umiejętnościach kompozytora
i świadomym posługiwaniu się określonymi strukturami dźwiękowymi,
ale przede wszystkim wzmacnia charakter pierwszej części kompozycji.
Natomiast Christe zostało przeznaczone do wykonania przez sopran
solo. Zmiana aparatu wykonawczego jest tutaj w pełni uzasadniona.
W ten sposób kompozytor ponownie zwraca naszą uwagę na warstwę
tekstową. Następnie Kyrie zostaje powtórzone.
Gloria
Gloria stanowi drugie ogniwo cyklu Ordinarium missae. Tę rozbudowaną część kompozytor zapisał w tonacji B-dur, będącej w relacji
subdominanty do zasadniczej tonacji kompozycji. Ten prosty zabieg,
znajdujący zastosowanie w wielu dziełach znanych twórców, służy
nadaniu odmiennego kolorytu. Jednak patrząc z perspektywy charakteru omawianego fragmentu kompozycji, zauważyć można inny
15 H. Feicht, Dzieje polskiej muzyki religijnej w zarysie, Lublin 1965, s. 426.
16 Catabasis oznacza opadanie linii melodycznej przy słowach mówiących
o umieraniu, cierpieniu, płaczu, marności. Por. T. Jasiński, Polska barokowa
retoryka muzyczna, Lublin 2009, s. 293.
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powód, dla którego użyta została właśnie ta tonacja. Mianowicie niemiecki teoretyk i uczony, Johann Mattheson (1681–1764), dokonując
w swoim dziele Der vollkommene Capellmeister (1739) charakterystyki poszczególnych tonacji, B-dur określa jako „bawiącą i wspaniałą”17. Być może także dlatego artysta zmienił tonację w drugiej części
utworu, chcąc lepiej ukazać jej specyfikę. Twierdzenie to znajduje
uzasadnienie w fakcie, że Poniatowski był nie tylko kompozytorem,
ale także wykształconym teoretykiem.
Analizując strukturę partii wokalnej części Gloria zauważymy, że artysta dokonał jej wyraźnego podziału na dwa segmenty. Śledząc kolejno
przebieg pierwszej części Gloria można dostrzec, że w konsekwentny
sposób partie całego chóru zostały kontrastowo zestawione z fragmentami solowymi, przez co te ostatnie zyskują charakter krótkich arii. Już
od pierwszych taktów Józef Poniatowski posługuje się wyrafinowanym
językiem muzycznym. Należy zauważyć, że zrywa z pewną niepisaną
tradycją, zgodnie z którą zwrot „Gloria in excelsis Deo” wykonywany
był zazwyczaj przez solistę na melodię zaczerpniętą z wybranej mszy
gregoriańskiej. Była to praktyka, którą w swoich utworach przyjęło
wielu twórców, jak chociażby Jan Sebastian Bach (1685–1750) czy
Wolfgang Amadeusz Mozart (1756–1791), autorzy słynnych kompozycji
mszalnych. Jednak w tym wypadku takie postępowanie można uznać
za uzasadnione. Pierwsza część Gloria ma bowiem charakter niezwykle
uroczysty, co przejawia się nie tylko w wykorzystaniu wszystkich głosów i skonstruowaniu ich linii melodycznych z rozległych interwałów.
Dodatkowym czynnikiem wzmagającym uroczysty charakter omawianej części Gloria jest skonstruowanie jej faktury w oparciu o figurę
retoryczną określaną jako epizeuxis, polegającą na natychmiastowym
powtórzeniu odcinka melodycznego, lecz o pewien interwał wyżej lub
niżej18, co ilustruje poniższy przykład:

17 D. Bartel, Musica Poetica. Musical-Rhetorical Figures in German Baroque Music,
Londyn 1997, s. 42.
18 F. Wesołowski, Wprowadzenie do retoryki muzycznej, [w:] F. Wesołowski,
E. Sąsiadek, Rozważania o muzyce dawnej i jej wykonaniach, Wrocław 2003, s. 46.
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Przykład 1. Zastosowanie figury epizeuxis w pierwszej części Gloria
(t. 122–129).

Podobnemu zabiegowi kompozytor poddał kolejne frazy. Przyjmując
wprowadzony wcześniej podział, można stwierdzić, że część druga śpiewu
Gloria rozpoczyna się w takcie 288 od słów „Cum Sancto Spiritu”. Kompozytor w kontraście do pierwszego fragmentu zastosował wyłącznie fakturę
czterogłosową, która obfituje w bogactwo środków polifonicznych.
Już na wstępie Poniatowski nadał tej części uroczysty charakter, czemu
sprzyja wykorzystanie polifonicznej formy fugi skonstruowanej z dwóch
tematów kryjących w sobie bogaty ładunek emocjonalny, a także zastosowanie figur retorycznych, co ilustruje przykład 2.
Figura retoryczna określana jako exclamatio charakteryzuje się skokiem
o interwał seksty w górę, a jej celem jest wywołanie dodatkowych uczuć
w słuchaczu19. Gloria zostaje zwieńczona uroczystym „amen” nabierającym
podniosłego charakteru za sprawą wielokrotnego powtórzenia w połączeniu
ze stale powracającym motywem „Cum Sancto Spiritu”, któremu towarzyszy
melodia z drugiego tematu początkowej fugi.
W śpiewie Gloria z Mszy F-dur Józef Poniatowski stosuje różne środki,
stara się uchwycić najistotniejsze elementy omawianej części, tak aby w pełni
ukazać znaczenie warstwy tekstowej, której swobodne potraktowanie pozbawia
utwór ściśle liturgicznego zabarwienia, a zarazem czyni go bardziej wyrafinowanym. W pełni ukazane zostaje znaczenie tegoż hymnu, w którym Kościół
zgromadzony w Duchu Świętym wysławia i błogosławi Boga Ojca i Baranka20.
19 Tamże, s.42.
20 B. Nadolski, Liturgika, t. 4, Eucharystia, Poznań 1992, s. 65.
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Przykład 2. Zastosowanie figur retorycznych: exclamatio i epizeuxis (t. 288–304).
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Przykład 3. Fragment Credo (t. 516–519).

Credo
Część ta została zapisana w tonacji Es-dur. Sam ten fakt powoduje, że nabiera ona bardzo uroczystego charakteru, a zarazem sprawia wrażenie wzniosłej i pełnej zadumy. Jak pisał wspomniany już
Johann Mattheson: „[tonacja Es-dur – przyp. K.R.] ma w sobie coś
z patetyczności, do niczego nie pasuje tak bardzo, jak do poważnych
i jednocześnie żałosnych rzeczy”21. Podobnie jak w przypadku omówionej już części Gloria, także i tutaj kompozytor zastosował wyraźny
podział dwuczęściowy. Istotnym elementem wydaje się być większe
zaangażowanie partii akompaniamentu organowego.
W początkowej fazie tego śpiewu kompozytor stosuje prostą homofonię, której faktura oparta jest na długich wartościach. Stanowi to
niejako kontrast do rozbudowanej wcześniej części Gloria, gdyż oddaje
charakter omawianego śpiewu, a także tonacji, która została zmieniona
prawdopodobnie w pełni świadomie. Dopiero w takcie 516, od słów
„Et in Dominum”, utwór na krótki czas zyskuje strukturę polifoniczną.
Z wprowadzonych oznaczeń wynika, że każdy z głosów, pomimo

21 D. Bartel, dz. cyt., s. 42.
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równoczesnego brzmienia, prowadzi własną i niezależną partię solową,
co zostało przedstawione w przykładzie 3 (na poprzedniej stronie).
Poprzez pominięcie wyrażenia „Et in unum” w głosie najwyższym
kompozytor pragnie zwrócić naszą uwagę na najistotniejszy element
tego fragmentu. Fraza „Dominum Jesum Christum” zostaje dodatkowo podkreślona poprzedzającymi ją i następującymi po niej pauzami, a także krótkimi wartościami rozbrzmiewającymi na tle długich
w pozostałych głosach. Od słów „Deum de Deo” ponownie powraca
prosta faktura homofoniczna. Celem, jaki przyświeca kompozytorowi
w takim właśnie potraktowaniu tego tekstu, może być długość tej części
mszalnej, co w przeszłości wielokrotnie przyczyniało się do zyskania
przez Credo charakteru recytatywnego22.
Osobny element stanowi fragment rozpoczynający się od słów „Et
incarnatus est”. Kompozytor także tutaj dokonuje zmiany faktury. Jest
to tym razem aria sopranu, której melodykę kształtuje z zastosowaniem
figury retorycznej określanej jako epizeuxis. Dotyczy ona wyłącznie
warstwy muzycznej, do której tekst zostaje dopasowany. Śledząc ten
fragment, warto zwrócić uwagę na moment pojawienia się drugiego
głosu sopranowego, następującego w takcie 582 na pierwszej sylabie
słowa „Crucifixus”, co ilustruje przykład 4.

Przykład 4. Fragment arii sopranu, (t. 582–583).

Świadome rozpoczęcie współbrzmienia dwóch głosów od interwału dysonansowego to figura retoryczna określana jako inchoatio
imperfecta23. Natomiast powtórzenie dysonansu tworzy figurę zwaną
multiplicatio24. Nagromadzenie wielu środków ekspresyjnych w jednym
miejscu służy podkreśleniu tego fragmentu.
22 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów
Kościoła, Lublin 2001, s. 308.
23 T. Jasiński, dz. cyt., s. 309.
24 Tamże, s. 313.

61

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, nr 28 (1/2016)

Począwszy od słów „Et resurrexit” już do końca tej części kompozycji, z drobnymi wyjątkami, zostaje zastosowana faktura homofoniczna. Zjawiskiem, na które warto zwrócić uwagę, jest posłużenie się
figurą retoryczną aposiopesis. Polega ona na zamieszczeniu pauzy we
wszystkich głosach wokalnych25. Warto także przyjrzeć się zabiegowi
zastosowanemu w zakończeniu. Otóż po uroczystym „Amen” następuje
trzykrotnie powtórzone słowo „Credo”, co zgodnie z chrześcijańską
tradycją kryje w sobie bogatą symbolikę.
Sanctus
Tę część kompozycji autor zapisał w tonacji G-dur, która, zdaniem
przywołanego wcześniej niemieckiego teoretyka, jest odpowiednia
do poważnych i pobudzających tematów26. Czterogłosowa faktura
staje się bardziej uroczysta dzięki ponownemu zastosowaniu obfitych środków polifonicznych, w których zawierają się chociażby
rozbudowane fragmenty imitacyjne. Pierwsza fraza na słowie „Sanctus” odznacza się niezależnością sopranu i altu od głosów męskich,
w których bas imituje krótki motyw tenoru. Kompozytor nie dokonał wyraźnego oddzielenia części Benedictus. Jednak sformułowanie „Benedictus qui venit” w konstrukcji utworu przybiera formę
krótkiej imitacji motywu melodycznego zaprezentowanego w trzech
najwyższych głosach. Warto nadmienić, że motyw ten nie pojawia
się w głosie najniższym. Innym zjawiskiem wartym dostrzeżenia jest
zastosowanie rytmu punktowanego. Fakt jego występowania niemal
w każdym takcie kompozycji sprawia, że przybiera on charakter formotwórczy.
O Salutaris
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1474)27. Dołączenie dodatkowych elementów do klasycznego cyklu
części stałych może być podyktowane wieloma czynnikami, np. przeznaczeniem dzieła lub osobistą inwencją kompozytora. W gatunku
muzycznym jakim jest msza, ilość części decyduje o zasadach architektonicznych, jednak ostatecznie nie precyzuje formy28, co pozostawia pewną swobodę twórcom. Przejawem tego jest chociażby jedno
z dzieł Charlesa Gounoda (1818–1893). W słynnej Messe Solennelle de
Sainte-Cѐcile każdy ze śpiewów Agnus Dei poszerzono o słowa „Domine non sum dignus”29. Tymczasem Poniatowski swoją kompozycję
uzupełnia o dodatkową część, która w zwyczajnym układzie nie występuje ani w proprium, ani też w ordinarium missae.

Przykład 5. Fragment partii wokalnej tenoru w O Salutaris, (t. 828–835).

O Salutaris to pieśń o przeznaczeniu eucharystycznym. Powstała
początkowo z myślą o wykonywaniu w uroczystość Bożego Ciała,
natomiast z czasem znalazła swoje zastosowanie także przy innych
okazjach. Józef Poniatowski dokonał dwugłosowego opracowania
wspomnianego tekstu, do wykonania przez głosy męskie – tenor i bas.
Po indywidualnym zaprezentowaniu partii obojga solistów następuje
polifoniczne przygotowanie przedstawionego wcześniej materiału.
Warto zwrócić uwagę na równouprawnienie partii obojga wykonawców.

W historii muzyki wielokrotnie napotykamy dzieła mszalne, w których kompozytorzy dokonują nietypowych rozwiązań, jak chociażby
połączenie ze sobą części ordinarium i proprium. Przykładem tego
może być Missa Sancti Jacobi autorstwa Guillaume’a Dufaya (ok. 1397–

W Agnus Dei kompozytor powraca do tonacji wyjściowej. Mimo
niewielkich rozmiarów pod względem treści jest to część dość rozbu-

25 Tamże, s. 289.
26 D. Bartel, dz. cyt., s. 42.

27 J.M. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, t. 5, Wielkie formy
wokalne, Warszawa 1987, s. 638.
28 Tamże, s. 639.
29 I. Pawlak, dz. cyt., s. 183.
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Przykład 6. Fragment arii basu w Agnus Dei (t. 931–950).

dowana. Po długim wstępie organowym następuje solo basu, mające
postać arii złożonej z dwóch zasadniczych motywów. Trzykrotnie zostają powtórzone słowa „miserere nobis” i „dona nobis pacem”.
Następnie swoją partię rozpoczyna czterogłosowy chór, który prowadzi dialog z głosem solowym. Jego treść muzyczna odznacza się
zastosowaniem bogatej chromatyki wyrażonej w długich wartościach.
Całość sprawia, że Agnus Dei wydaje się najbardziej wyrafinowaną
częścią kompozycji.
Wraz z pojawieniem się partii chóru głos solowy traci na znaczeniu.
Jego melodyka w znacznej mierze przyjmuje charakter recytatywny,
występuje częste ograniczenie konstrukcji linii melodycznej do jednego
dźwięku. Prostota przejawia się też w zastosowaniu toku sylabicznego
pozbawionego wszelkiego rodzaju melizmatów. Jednak, w celu podkreślenia znaczenia danego fragmentu, partia solowa zostaje powtórzona
przez cały chór (przykład 7).
Zastosowany zabieg służy bez wątpienia wzbudzeniu większej
ekspresji. Kompozytor pragnie w ten sposób podkreślić wagę przywoływanego tekstu.
Amen
Józef Poniatowski swą mszę poszerzył nie tylko o omówioną już część
O Salutaris. Całość zwieńczył uroczystym Amen na chór czterogłosowy z organami. Podobnie jak w drugiej części Gloria, kompozytor posłużył się rozbudowaną formą fugi skonstruowaną w oparciu
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Przykład 7. Fragment arii basu i jego powtórzenie przez chór (t. 994–1002).

Przykład 8. Motyw początkowy zaprezentowany w raku (t. 1107–1113).

o dwa tematy wprowadzane przez głosy męskie, a następnie przejęte
przez pozostałą część chóru. Ich budowa wydaje się kontrastowym
połączeniem krótkich i długich wartości, natomiast zastosowane skoki o duże interwały dodają podniosłego charakteru. Całość wieńczy
kadencja, w której kompozytor ujawnia swoje zdolności kontrapunktyczne: przywołuje w niej pierwszy z początkowych tematów, stosując przedstawienie w formie raka. Jednak sytuacja ta nie występuje po
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raz pierwszy. Podobny zabieg polifoniczny kompozytor zastosował
także w omówionym już Agnus Dei, kiedy w takcie 1005 głos solowy
wykonuje temat z początkowego fragmentu na tle towarzyszącego
mu chóru. Prezentuje go jednakże w odwróceniu, co ilustruje przykład 8.
Amen wieńczące Mszę F-dur Józefa Poniatowskiego nie jest jedynie
dodatkiem – należy je uznać za integralną część kompozycji. To
między innymi dzięki niemu nabiera ona odświętnego charakteru,
który przejawia się nie tylko w zastosowanych środkach, ale także
w uroczystej kadencji.
Podsumowanie
Powyższa analiza pozwala stwierdzić, że Józef Poniatowski zasłużył
się nie tylko na gruncie muzyki operowej, ale także wniósł istotny wkład w twórczość mszalną współczesnego sobie okresu. Msza
F-dur to dzieło o dużej wartości artystycznej, ukazujące bogaty kunszt
kompozytorski, stanowiące również o rozległych umiejętnościach samego twórcy. Utwierdza nas to w przekonaniu, że twórczość tego zapomnianego kompozytora zasługuje na bardziej wnikliwe zbadanie.
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Abstract
A few remarks about Mass in F by Joseph Poniatowski
The music of Polish composers of the Romanticism is still quite a forgotten and undiscovered area. One of the examples of that issue are
the works of Joseph Poniatowski (1816–1873), a composer who spent
a significant part of his life abroad.
His work concentrates mainly on the opera music, which was largely
dictated by the environment from which he descended and in which
he stayed. The purpose of this article is to draw attention to one of the
composer’s forgotten works – Mass in F major, and also to presently
selected topics related to this work.
Keywords: Joseph Xavier Poniatowski, Polish music, Romantic music, Mass in F
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Literacki kontekst dzieła muzycznego
Chopinowska ballada versus Skriabinowski poemat
Tematem moich zainteresowań badawczych jest korespondencja
twórczości Fryderyka Chopina i Aleksandra Skriabina. Zwracając
uwagę na zależności między dziełami reprezentującymi różne epoki, przyjmuję „ahistoryczną” koncepcję analizy muzycznej, umożliwiającą porównywanie i zestawianie obiektów bez uwzględnienia ich
przynależności do danego okresu. W tym miejscu nasuwa się oczywiste skojarzenie z zaczerpniętą z literaturoznawstwa teorią intertekstualności, zdefiniowaną w 1967 roku przez bułgarską badaczkę Julię
Kristevę1, zakładającą dialog między dziełami kultury, ich wzajemne
inspiracje, fascynacje czy negacje. W niniejszym artykule chcę skoncentrować się na pewnym wycinku moich dotychczasowych badań
nad twórczością Chopina i Skriabina w perspektywie intertekstualnej.
Obejmuje on szczególnie interesujący aspekt dialogowania nie tylko między kompozytorami reprezentującymi kolejne generacje, ale
także w obrębie różnych dziedzin sztuki. Tematem tej pracy jest bowiem analiza elementów literackich obecnych w dziele muzycznym,
dokonana na przykładzie Chopinowskich ballad i Skriabinowskich
poematów, zarówno fortepianowych, jak i symfonicznych.
W myśl interpretacji integralnej, stanowiącej dla mnie punkt wyjścia do analizy muzycznej, przedmiotem zainteresowania muzykologa
jest dzieło rozumiane jako całość, a więc zarówno immanentnie (jako
1
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J. Kristeva, Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman, „Critique” XXXIII (1967), nr
239, s. 438–465.

utwór per se), jak i kontekstualnie – dzieło obecne w przestrzeni kultury.
Właśnie ten drugi aspekt pozwala widzieć związki nie tylko między
różnymi wytworami działalności artystycznej, ale też między zupełnie
odrębnymi dziedzinami sztuki, jak muzyka i literatura. Rozważania
na temat ich relacji są zadaniem niełatwym, obarczonym ryzykiem
powierzchowności sądów i nieprzystawalności stosowanej terminologii, przenoszonej z jednej dyscypliny na drugą. Wynika to z braku
odpowiedniego warsztatu metodologicznego i uniwersalnych narzędzi
pozwalających na równoważne zestawianie obu gałęzi sztuki. Według
Michała Głowińskiego związki między literaturą a muzyką ujawniają
się na kilka sposobów, m.in. za sprawą „ich oddziaływania na siebie,
przejmowania w utworach literackich muzycznych środków wyrazu
i odpowiednio, w dziełach muzycznych – treści literackich”2. Nas oczywiście interesować będzie druga z wymienionych perspektyw. Należy
pamiętać jednak, że w przypadku Skriabina granice między działalnością kompozytorską a pisarską nie są tak wyraźne. Chopinowskie
ballady i Skriabinowskie poematy nie są dziełami wokalnymi, chociaż
sporadycznie, np. w Prometeuszu Skriabina, pojawiają się w nich partie
chóralne. Nie reprezentują też muzyki programowej w jej tradycyjnym
rozumieniu mimo licznych prób takiej kwalifikacji. Związków z literaturą nie sposób im jednak odmówić, już choćby przez wzgląd na
przywołanie literackich kategorii gatunkowych w tytułach utworów.
Omawiane dzieła stanowią więc przykład innego niż romantyczne rozumienia zjawiska „literackości” muzyki, oznaczającego dla kompozytorów
głębszy problem natury ontologicznej. Nie chodzi tu o wykorzystywanie
tekstu literackiego w utworze wokalnym ani o nadawanie literackiego
programu dziełom instrumentalnym, ale o literackość muzyki jako
jedną z jej potencjalnych właściwości. Może się ona objawiać na różne
sposoby lub też pozostać utajona. Jak zatem przemawia do nas z kart
Chopinowskich ballad oraz poematów Skriabina?
Pierwszym i najbardziej widocznym śladem obecności literatury
w muzyce obu twórców będzie wspomniane już wykorzystanie literackich kategorii gatunkowych jako tytułów utworów muzycznych.
Nadając nazwy „ballady” czy „poematu”, kompozytorzy sugerują
literackość dzieła, przywołują ją i podkreślają. Nie są na tym polu
pierwsi ani szczególnie nowatorscy. Romantyczna nobilitacja gatunków
2

M. Głowiński, Literatura a muzyka, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red.
A. Brodzka i in., Wrocław 1992, s. 548–549.
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literackich w muzyce była zjawiskiem powszechnym i wiązała się ze
stopniowym wyczerpywaniem tradycyjnego repertuaru form i gatunków muzycznych w XIX wieku. Potrzeba sięgania do innych mediów,
jak literatura czy malarstwo, stanowiła jeden z wyznaczników muzyki
tej epoki. Samo wykorzystanie przez Chopina i Skriabina określonych
gatunków literackich nie zakładało jednak wprowadzania do dzieła
programu czy stosowania muzycznej ilustracyjności. Wskazówka
gatunkowa miała jedynie naprowadzać słuchacza na właściwy trop
interpretacyjny za sprawą pewnych konotacji, nie narzucając żadnych
konkretnych treści. Można więc stwierdzić, że mamy tu do czynienia
z tzw. literackością „nieprogramową”, jak ten rodzaj relacji określa
Michał Głowiński w swoim studium pt. Gatunki literackie w muzyce3.
Zdaniem badacza wskazówka gatunkowa informuje o intencjach
kompozytora i charakterze utworu, stając się tym samym kategorią
estetyczną. W tym punkcie należy uznać pewną wspólnotę dążeń estetycznych Chopina i Skriabina, wykorzystujących literackie kategorie
gatunkowe w celu poszerzenia granic muzyki i pogłębienia zawartych
w niej treści. Na tym jednak podobieństwa wydają się kończyć, o czym
szerzej w dalszej części pracy.
Analizę literackości dzieła muzycznego rozpoczęto w artykule od
przywołania Chopinowskich ballad. Wydaje się pewne, że źródło
inspiracji do stworzenia przez kompozytora tegoż gatunku stanowiła
romantyczna ballada poetycka, czyli utwór z pogranicza liryki i epiki,
pośredni między eposem a baśnią ludową, o elementach fantastycznych
i dramatycznych4. Jej forma jest swobodna, nie ograniczona żadną
aprioryczną konstrukcją, ale podlegająca dynamice zdarzeń. Niektóre
definicje ballady podkreślają również jej szczególny nastrój, element
niezwykle istotny z perspektywy wszelkiej twórczości muzycznej.
Przekonanie o potrzebie wywoływania określonej atmosfery jako
3

4
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Określenie zastosowane przez Michała Głowińskiego w rozważaniach na temat
literackości muzyki i muzyczności literatury. Zob. M. Głowiński, Gatunki literackie w muzyce, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 2, Narracje literackie i nieliterackie, red.
R. Nycz, Kraków 1997 (Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej).
Badacz stawia taką „nieprogramową” literackość na antypodach programowości,
utożsamianej w muzyce z gatunkiem poematu symfonicznego. Twierdzi ponadto,
że poematy symfoniczne były dziełami programowymi ze względu na posiadane
tytuły literackie.
Pełną definicję tego gatunku zob. w: S. Sierotwiński, Słownik terminów literackich.
Teoria i nauki pomocnicze literatury, Wrocław 1986, s. 37.
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domenie wspólnej dla muzyki i literatury towarzyszyło zresztą badaczom związków słowno-muzycznych od końca XIX wieku5. Wracając
do przytoczonej definicji gatunku, już na podstawie choćby pobieżnej analizy muzykologicznej można z przekonaniem stwierdzić, że
wszystkie cztery Chopinowskie ballady: g-moll op. 23 (1835–1836), F-dur
op. 38 (1839), As-dur op. 47 (1841) i f-moll op. 52 (1842–43) spełniają
wymienione kryteria gatunkowe. Nie daje nam to jednak odpowiedzi
na zasadnicze pytanie o istotę ich „literackości”.
Zdaniem Mieczysława Tomaszewskiego w muzyce Chopina prawie
wszystko rozgrywa się w sferze konotacji. Jak już zostało wspomniane,
samo określenie omawianych utworów mianem ballad budzi pewne
skojarzenia oraz potęguje właściwości konotacyjne zawarte w muzyce,
takie jak narracyjność, epickość czy balladowość. Słuchacz, sugerując
się tytułem, zwraca zatem uwagę m.in. na tok narracyjny utworu. Aby
w pełni zrozumieć fenomen narracyjności muzyki, należałoby sięgnąć
do wypowiedzi samego Chopina zawartych w jego Szkicach do metody
gry na fortepianie. Kompozytorowi całe życie towarzyszyło przekonanie
o pokrewieństwie między muzyką a mową, przy czym jego zdaniem
„słowo narodziło się z dźwięku, dźwięk istniał przed słowem”6. Muzyka
stanowiła dla Chopina mowę bez słów, swego rodzaju superjęzyk, za
pomocą którego przekazywał „wrażenia, uczucia i myśli”7. W kręgach
artysty podkreślano znaczenie frazy lub inaczej – myśli muzycznej jako
istoty jego utworów, o czym wspomina Ryszard Przybylski w eseju
pt. Cień jaskółki. Zestawiając muzykę kompozytora z antytetyczną
twórczością Hectora Berlioza, Przybylski zauważa: „Chopin nie znosił
więc utworów, w których brzmienie zastępowało «myśl muzyczną», najwyraźniej utożsamianą z tematem, a raczej z melodią”8. Chopinowskie
myśli muzyczne czy, ogólniej mówiąc, tematy, stanowiły źródło akcji
balladowej; dialogowały ze sobą, przeplatały się lub zderzały, prowadząc
do potężnych kulminacji. Myśl muzyczna była dla kompozytora odzwierciedleniem refleksji osobistej, podobnie jak strofy wiersza stanowią
odbicie przeżyć wewnętrznych poety. Takie podejście wyjaśniałoby
szczególną ekspresję i nasycenie emocjonalne jego ballad. Co istotne,
Zob. M. Bristiger, Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej,
Warszawa 1986, s. 15.
6 F. Chopin, Szkice do metody gry fortepianowej, tłum. Z. Skowron, Kraków 1995, s. 14.
7 Tamże.
8 R. Przybylski, Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina, Kraków 2009, s. 190.
5
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interpretacja owych uczuć i myśli zapisanych w dźwiękach wprowadza
nasz dyskurs w sferę recepcji, która w XIX wieku często wpisywała się
w tendencję do semantycznego odczytania dzieła muzycznego9. Nie
dziwi więc powszechne i nadal funkcjonujące w zbiorowej świadomości słuchaczy przypisywanie balladom Chopina treści programowych
zaczerpniętych z analogicznych dzieł Mickiewicza, stanowiących dla
kompozytora istotny element romantycznego dziedzictwa. Praktyka
ta posiada zresztą długą tradycję badawczą, zapoczątkowaną jeszcze
przez Roberta Schumanna, a kontynuowaną m.in. przez takich badaczy
jak James Huneker, czy współcześnie Antoni Tucholski. Większość
wypowiedzi muzykologów na omawiany temat cechuje jednak dość
znaczna swoboda, wynikająca z braku poparcia teorii szczegółową
analizą muzykologiczną. Ponadto błąd w postaci dobierania konkretnego utworu literackiego jako programu chopinowskich kompozycji
wynika z niewłaściwego rozumienia stosunku artysty do istoty muzyki.
Chopin opowiada dźwiękami, a stworzona przez niego muzyka tworzy
narrację; nie skupia się ona jednak na konkretnych zdarzeniach, ale na
samej sobie. Należy zatem postawić pytanie w jaki sposób i za pomocą
jakich środków muzycznych Chopin snuje swoją opowieść, nie zaś
domniemywać o czym ta opowieść jest. Badania nad narracyjnością
w kompozycjach Chopina mają już swoją tradycję, zapoczątkowaną
m.in. przez prace Eera Tarastiego, który przeniósł system analityczny
semiotyki strukturalnej na utwory reprezentujące formy swobodne10.
Nie streszczając tu jego koncepcji ani nie zagłębiając się w szczegółową
analizę, warto wspomnieć o elemencie stanowiącym jeden z podstawowych budulców narracji w muzyce. Dla Chopina będzie to czynnik
ruchowy; ruch wstępujący lub zstępujący, rozgrywający się w czasie
i wyznaczający kolejne fazy opowieści. Związany jest on z innymi
elementami dzieła muzycznego wzmacniającymi jego emocjonalny
przekaz: dynamiką, agogiką, odpowiednio dobraną harmoniką i fakturą. We wszystkich czterech balladach zauważyć można różne pod
9 O semantyzacji struktury dźwiękowej w XIX wieku pisze Irena Poniatowska
w swoim studium W kręgu recepcji i rezonansu. Szkice chopinowskie, Warszawa
2008. Poniatowska zwraca uwagę na to, że większość programów i tytułów dzieł
romantycznych była produktem recepcji, wpisując się w tzw. narodowy model
interpretacji.
10 Eero Tarasti zinterpretował z punktu widzenia teorii narratologii m.in. Balladę
g-moll Chopina. Zob. E. Tarasti, A narrative grammar of Chopin’s G minor Ballade,
„Chopin Studies” 1995, t. 5., s. 38–63.
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względem kierunku rozwoju sposoby prowadzenia narracji: od stopniowego budowania napięcia prowadzącego do potężnej kulminacji
w finale utworu (Ballada g-moll op. 23, Ballada f-moll op. 52), przez
nieustanną grę przeobrażających się tematów (Ballada As-dur op. 47),
aż po gwałtowne zderzenia antytetycznych pod względem ekspresji
części utworu z zaskakującą kodą w pianissimo (Ballada F-dur op. 38).
Prócz wspomnianej narracyjności kolejnym skojarzeniem gatunkowym towarzyszącym balladom Chopina jest charakterystyczny
ton balladowy, na który składają się takie kategorie ekspresyjne jak
dramatyczność, tajemniczość, nastrojowość i refleksyjność, obecne we
wszystkich czterech dziełach kompozytora. Jak twierdzi Tomaszewski,
zdaje się on „streszczać i ucieleśniać idiom ballady poetyckiej, z jej
tajemniczością, surrealnością, niesamowitością i grozą”11. Muzyka
Chopina odmalowuje nastroje właściwe dla gatunku ballady poetyckiej przede wszystkim za pomocą kategorii kontrastu, przenikającego
wszystkie elementy dzieła muzycznego. Zaskakujące zmiany nastrojów
osiągane są przez wykorzystanie nietypowych zmian tonacji oraz
zestawianie odcinków zróżnicowanych fakturalnie, agogicznie i dynamicznie. Przykładem utworu, w którym kontrast stanowi podstawowy
wyznacznik formy i ekspresji całego dzieła, jest druga Ballada F-dur
op. 38, zbudowana na zasadzie zderzenia dwóch odmiennych tematów
tworzących zasadniczo inne światy brzmieniowe i wyrazowe.
Ostatnią specyficzną własnością Chopinowskich ballad wiążącą je z literackim pierwowzorem jest epickość, kategoria zespolona
z opowieścią o minionych wydarzeniach, często istotnych dziejowo,
naznaczonych aurą tajemniczości na wzór ludowych baśni i podań.
Epickość rozumiemy także jako rozległość opisu i swego rodzaju
swobodny rozmach w prowadzeniu narracji – właściwości charakterystycznych również dla dzieł Chopina. Nie bez powodu do słownika
muzykologicznego wszedł zwyczaj określania jego ballad mianem
poematów fortepianowych. W ten sposób podkreślany jest nie tylko
rozmiar, ale również znaczenie kompozycji, zapowiadających swym
rozmiarem i samym sposobem konstruowania formy tak popularne
w drugiej połowie XIX wieku poematy symfoniczne.
Gatunek ten płynnie wprowadza nas w twórczość rosyjskiego kompozytora Aleksandra Skriabina, szeroko czerpiącego z Chopinowskiej
spuścizny. Sięgnięcie do gatunku poematu, początkowo fortepianowego
11 M. Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Kraków 2005, s. 458.
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(aż dziesięć opusów), a następnie symfonicznego (trzy ostatnie dzieła),
zbiega się z powstaniem przełomowej III Symfonii c-moll o podtytule
Boski Poemat (1904). Skomponowane w 1903 roku poematy fortepianowe Tragique op. 34 i Satanique op. 36 przygotowują Skriabina do
tego wielkiego dzieła, zapoczątkowując fazę „poematowości” w jego
twórczości. Skąd jednak pomysł wykorzystania właśnie tego gatunku
i jego rosnąca popularność w wyborach artystycznych rosyjskiego
kompozytora? Pojawienie się poematu w twórczości Skriabina zbiega
się z rozwojem jego zainteresowań filozoficznych, m.in. pod wpływem nasilonych kontaktów ze środowiskiem rosyjskich symbolistów,
chętnie sięgających do tzw. poematu prozą. Wspólną płaszczyznę dla
Skriabina i symbolistów stanowiły podobne rozterki i pytania stawiane
sztuce, jak choćby relacja przekładalności muzyki i literatury. Według
symbolistów polem, na którym odbywał się dialog tych dwóch sztuk,
miała być filozofia: „Muzyka zaś, ta zapisana w nutach, wyznacza
«tylko i aż» drogowskazy (…) filozoficznej i mistycznej «podróży»”12.
Jak twierdzi Grażyna Bobilewicz-Bryś w swoim studium poświęconym
twórczości rosyjskich symbolistów: „stojąc wobec przekładalności
obu sztuk, symboliści stosują w swych interpretacjach «kwalifikatory»
zaczerpnięte z innych dyscyplin: filozofii, religii oraz psychologii”13.
Filozofia, będąc najbardziej uniwersalną z wymienionych dziedzin,
pozwala interpretować dzieło muzyczne i poetyckie za pomocą tych
samych narzędzi, niwelując tradycyjne podziały między różnymi
gałęziami sztuki i dążąc do ich syntezy, której ostateczną realizację
miało stanowić wielkie synkretyczne dzieło – Misterium. Postulowana
koncepcja syntezy sztuk była realizacją związków literacko-muzycznych na płaszczyźnie ideologicznej. Jednym z konkretnych działań
mających na celu wdrożenie opisanej idei w życie było opracowanie
przez Skriabina projektu fortepianu świetlnego (clavier à lumière).
Choć próba rzeczywistej realizacji estetyczno-filozoficznej koncepcji
Skriabina nie powiodła się, powstał jednak instrument inspirowany
pomysłem kompozytora14.
12 T. Baranowski, Profile Skriabina, Białystok 2013, s. 122.
13 G. Bobilewicz-Bryś, Aleksander Skriabin w myśli estetycznej i twórczości symbolistów rosyjskich, „Slavia Orientalis” 1993, nr 1, s. 32.
14 W Muzeum Aleksandra Skriabina w Moskwie znajdują się 12-lampowe organy
skonstruowane po śmierci kompozytora przez zaprzyjaźnionego profesora Aleksandra Mozera.

74

Agnieszka Sozańska-Ławniczak – Literacki kontekst.…

Wymienione czynniki wskazują na dalece odmienne od Chopinowskiego podejście Skriabina do związków między muzyką a literaturą.
Dla niego były one realizacją głębszej myśli filozoficznej, dla polskiego
kompozytora zaś wynikały z fascynacji literaturą i charakterystyczną
dla twórczości romantycznej próbą pogłębienia zawartych w muzyce
treści za sprawą dodatkowego medium.
Istotne miejsce muzyki w dorobku symbolistów wynikało ze świadomości niedoskonałości języka jako narzędzia ekspresji. Z punktu
widzenia poety muzyka wspomaga więc tekst literacki poprzez uwypuklenie jego strony brzmieniowej oraz przekazywanie metafizycznej
zawartości poezji. W twórczości Skriabina, przede wszystkim kompozytora i pianisty, mamy raczej do czynienia z odwrotną proporcją: tu
poezja dopełnia stronę muzyczną dzieła. Słowo wiąże się z muzyką na
płaszczyźnie wewnętrznej, ukrytej. Tekst poetycki czy program, często
dołączany do poematów ex post (np. Poemat Ekstazy op. 54, 1905–1907)
lub zastępowany po pewnym czasie nowym, nie ma bezpośredniego
związku z dźwiękiem, ale służy dopełnieniu wyrazowemu muzyki,
stanowi rodzaj komentarza do dźwięków. Tę tezę zdaje się potwierdzać
podejście Skriabina do partii wokalnych swoich kompozycji, w których
chór sprowadzany jest do roli tłumu wykonującego wokalizy i okrzyki
(Prometeusz. Poemat ognia op. 60, 1909–1910). Podobny przykład
stanowi bardzo trudne do „umuzycznienia” libretto (L’Acte prealable)
do nigdy nieukończonego opus vitae kompozytora – wielkiego Misterium. Wydaje się, że Skriabin, ukierunkowując wyobraźnię słuchacza
za sprawą tytułów czy poetyckich komentarzy, stara się poszerzyć
granice muzyki w celu jej lepszego i pełniejszego odczytania, jak
w Prometeuszu, dziele nawiązującym do mitologii greckiej. Warstwa
treściowa zawarta w literackich komentarzach Skriabina skupia się
wokół takich zagadnień, jak Nietzscheańska wola mocy, mistyczna
ekstaza, czy koncepcja Człowieka-Boga, pozostaje więc bezpośrednio
złączona z filozoficznymi zainteresowaniami kompozytora.
Już samo przywołanie kategorii gatunkowej poematu ma na celu
skierowanie uwagi słuchacza na dodatkowe medium, jakim jest poezja, za pomocą której kompozytor przekazuje swoje filozoficzne
refleksje. Według modernistycznej koncepcji sztuki brzmienie było
zewnętrznym przejawem tego, co wewnętrzne, a tekst słowny stanowił
jedynie komentarz do owego wewnętrznego przekazu. Nie sposób
w tym miejscu nie dostrzec, że w twórczości symfonicznej Skriabina
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dokonuje się stopniowa subiektywizacja języka muzycznego, prowadząca aż do mistycznej koncepcji dzieła jako religijnego misterium.
Osobisty i refleksyjny charakter utworów rosyjskiego kompozytora,
zbieżny z przekazem estetyczno-ideowym tak popularnych w kręgu
symbolistów poematów prozą, utwierdza nas w przekonaniu o literackiej proweniencji poematu w jego dorobku artystycznym. Tomasz
Baranowski idzie w swoich rozważaniach o krok dalej, przyjmując tezę,
że „Skriabin był niejako twórcą tego kierunku [symbolizmu – przyp.
A.S.Ł.] w dziejach literatury początku XX stulecia”15. Silne związki
z symbolizmem kierują nasze rozważania w stronę poetyckości jako
cechy właściwej dla wszelkiej aktywności twórczej kompozytora – muzycznej, literackiej czy filozoficznej.
Analiza samych tylko poematów rosyjskiego kompozytora pozwala
zauważyć w ich warstwie muzycznej takie charakterystyczne wyznaczniki jak ekstatyczna melodyka, nagromadzenie chromatyki i środków
polifonicznych, stałe napięcie harmoniczne i tendencja do wznoszącego
kierunku ruchu harmonicznego16 związana z próbą ucieczki od rzeczywistości w stronę transcendencji. Nastrój utworu osiągany jest także
przez odpowiednio dobraną instrumentację w dziełach orkiestrowych
i umiejętne wykorzystywanie technicznych możliwości fortepianu
w utworach solowych, m.in. poprzez stosowanie skomplikowanej
i zindywidualizowanej pedalizacji. Wymienione środki ekspresji są
nierozerwalnie związane z barwą brzmienia, choć Skriabin wprowadził do swoich poematów również rozwiązania z zakresu symboliki
muzycznej, takie jak słynny akord prometejski (c-d-e-fis-a-b) stanowiący centrum brzmieniowe całego utworu (Prometeusz). Te czynniki
tworzą metaforyczne dopełnienie tekstu muzycznego, podobnie jak
poetyckość wiersza czy literatury wzbogaca go o element wyobrażeniowy, symboliczny. Charakterystyczne dla dzieła Skriabina jest również
tytułowanie motywów przewodnich i tematów, np. temat „marzenia”,
„wzlotu”, „woli” (Poemat Ekstazy), oraz stosowanie bogatego słownika
poetyckich określeń wyrazowych czy wskazówek wykonawczych.
W partyturach interesujących nas dzieł, m.in. w III Symfonii „Boski
15 T. Baranowski, dz. cyt., s. 149.
16 Szerzej na temat znaczenia wnoszącego kierunku ruchu harmonicznego u Skriabina i Chopina traktuje tekst rosyjskiego badacza H. Ханнановa: Восходящее
направление в гармонии Шопена и Скрябина и его семантика, [w:] Ученные
записки, t. 7, cz. 1, Мемориальный Музей А.Н. Скриабина, Москва 2012.
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Poemat”, kompozytor stosuje tak wyrafinowane określenia wykonawcze,
jak „z rozmarzeniem”, „mistycznie”, „tragicznie” czy „bosko”. Opisane
bogactwo metafor i środków stylistycznych po raz kolejny przywodzi na
myśl poemat prozą, jeden z ulubionych gatunków artystów „srebrnego
wieku”, takich jak Andriej Bieły czy Wiaczesław Iwanow. Gatunek ten,
obejmujący utwory refleksyjne lub osobiste, odznacza się zwartą, choć
niepoddaną rygorom mowy wierszowanej konstrukcją oraz bogactwem
poetyckich określeń wyrazowych. Skriabinowskie poematy wpisują się
także w założenia estetyczne gatunku poematu lirycznego, przeważnie
afabularnego utworu, którego tematem są osobiste doznania, refleksje
i wrażenia autora. Poematy takie również odznaczały się swobodną
kompozycją i bogactwem środków stylistycznych.
Wymienione przesłanki pozwalają stwierdzić, że poematy symfoniczne Skriabina nie reprezentują tradycyjnie rozumianego gatunku
romantycznego związanego z programowością, ale stanowią rodzaj
muzycznego wyznania, w którym za pomocą kategorii poetyckich
kompozytor wyraża osobiste refleksje, koncepcje filozoficzne czy idee.
Należy zwrócić uwagę na odmienne od chopinowskiego rozumienie
literackości dzieła muzycznego. O ile w balladach Chopina literackość
egzemplifikuje się poprzez zastosowanie zaczerpniętych z literatury
kategorii gatunkowych wraz z ich charakterystycznymi wyznacznikami,
o tyle u Skriabina prócz gatunkowego nawiązania istnieje szereg innych
argumentów potwierdzających silne związki muzyki z poezją. Są to
związki dwustronne. Z jednej strony muzyka rosyjskiego kompozytora
stanowi dopełnienie tekstu poetyckiego, stając się jego wyrazicielką.
Przykładem takiej tendencji może być libretto L’Acte prealable, stanowiące zapis pierwotnej wobec muzyki idei wielkiego, nigdy niezrealizowanego misterium. W twórczości rosyjskiego kompozytora przeważa
jednak odwrotna praktyka: muzyka to sedno jego twórczości, zaś
poetyckie określenia wykonawcze, programy pisane do gotowych już
utworów czy tytuły tematów i dzieł stanowią jej uzupełnienie i pogłębienie. Jednak bez względu na to, w jaki sposób wyznaczymy punkty
ciężkości na mapie muzycznej i poetyckiej aktywności Skriabina, należy
zdać sobie sprawę z ich podporządkowania wyższej idei, a mianowicie
duchowej przemianie jednostki i całej ludzkości.
Mimo wymienionych różnic można zauważyć także pewne istotne
podobieństwo w podejściu Chopina i Skriabina do zjawiska literackości
w muzyce. Kompozytorów łączy przede wszystkim sceptycyzm wobec
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romantycznej programowości, jej miejsce zajmuje zaś dążenie do
wyjścia poza muzyczne tworzywo i przezwyciężenia jego ograniczeń
za sprawą literackich, a ściślej – poetyckich konotacji.
Bibliografia
Baranowski T., Profile Skriabina, Białystok 2013.
Bobilewicz-Bryś G., Aleksander Skriabin w myśli estetycznej i twórczości
symbolistów rosyjskich, „Slavia Orientalis” 1993, nr 1.
Bristiger M., Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej,
Warszawa 1986.
Chomiński J.M., Kolorystyka dźwiękowa Skriabina, „Muzyka” 1959, nr 2.
Chopin F., Szkice do metody gry fortepianowej, tłum. Z. Skowron,
Kraków 1995.
Genette G., Paratexts. Thresholds of interpretation, Cambridge 2001.
Głowiński M., Gatunki literackie i nieliterackie, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 2, Narracje literackie i nieliterackie, red. R. Nycz, Kraków
1997 (Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej).
Głowiński M., Literatura a muzyka, w: Słownik literatury polskiej XX
wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.
Głowiński M., Literackość muzyki – muzyczność literatury, [w:] Pogranicza i korespondencje sztuk. Studia, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński,
Wrocław 1980.
Gołąb M., Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Wrocław 2003.
Ханнанов H., Восходящее направление в гармонии Шопена и Скрябина и его семантика, [w:] Ученные записки, t. 7, cz. 1, Мемориальный Музей А.Н. Скриабина, Москва 2012.
Hejmej A., Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2012.
Nycz R., Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, [w:] tegoż,
Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000.
Poniatowska I., W kręgu recepcji i rezonansu muzyki. Szkice chopinowskie, Warszawa 2008.
Przybylski R., Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina, Kraków 2009.
Рубцова В.В., Скпябин и русский поэтический симболизм, [w:]
Ученные записки, t. 1, Мемориальный Музей А.Н. Скриабина,
Москва 1993.

78

Scher S.P., Literature and music, [w:] Interrelations of Literature, red.
J.-P. Baricelli, J. Gibaldi, New York, 1982.
Sierotwiński S., Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze,
Wrocław 1986.Tomaszewski M., Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans,
Kraków 2005.
Tarasti E., A narrative grammar of Chopin’s G minor Ballade, „Chopin
Studies” 1995, t. 5., s. 38–63.
Tomaszewski M., Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje, Kraków 2003.
Tomaszewski M., Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Kraków
2010.

Abstract
Literary context of music composition. Chopin’s ballad
vs. Scriabin’s poem
The following article describes a phenomenon of the correspondence
of arts using the works of Frederic Chopin and Alexander Scriabin as
an example. The author is interested in the relations between music
and literature and Chopin’s ballads and Scriabin’s piano poems, the
genres, which are an effect of such relations. The analysis of those
works shows that both composers have a different understanding of
the essence of music and literature but there are also similarities. The
ballads and poems do not convey a literary programme or music illustration but their sound matter is additionally complemented by
the genre category, title or commentary instead.
Keywords: Chopin, Scriabin, ballade, narrative poem, intertextuality
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